
R E K L A M A

OŚWIATA

Strajk trwa
W poniedziałek, 8 kwietnia br., roz-
począł się i trwa nadal w wielu pol-
skich szkołach strajk nauczycieli. Jest 
efektem braku porozumienia przed-
stawicieli strony rządowej i związków 
zawodowych środowisk nauczy-
cielskich. Na terenie naszej gminy 
odbywa się on w siedmiu szkołach 
podstawowych. 

Akcja strajkowa przypada na bardzo 
nerwowy, szczególnie dla uczniów, 
czas egzaminów gimnazjalnych 
i uczniów klas ósmych. Za ich organi-
zację i przeprowadzenie odpowiadają 
dyrektorzy placówek, którzy strajko-
wać nie mogą. 

Z informacji uzyskanych od Katarzyny 
Świderskiej, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1, wiemy, że egzaminy gim-
nazjalistów w dniach 10 – 12 kwietnia 
odbyły się bez przeszkód. 

Jak zapewnia Hanna Pietrzak dyrek-
tor CUW: - Egzaminy ósmoklasi-
stów, które odbywały się od 15 do 17 
kwietnia br., zostały przeprowadzone 
we wszystkich szkołach bez żadnych 
incydentów, chociaż strajk trwa nadal.

Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska wyjaśnia, że popiera postu-
laty nauczycieli z uwagi na niedofinan-
sowanie oświaty. Podkreśla, że gmina 
Nasielsk z podatków mieszkańców 
wspiera oświatę, w roku 2018 takie 
wsparcie wyniosło 8 752 325,65 zł.  
Już po ukazaniu się poprzedniego 
numeru ŻN okazało się, że zgodnie 
ze stanowiskiem prawnym przyto-
czonym przez radcę prawnego UM,  
nauczyciele nie otrzymają wynagro-

dzenia za czas strajku, a otrzymane 
z góry mają obowiązek zwrócić. 

(Z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o rozwiązaniu sporów zbiorowych 
wynika, że pracownik za czas straj-
ku nie otrzyma wynagrodzenia. 
Podkreślić należy, że w tym okre-
sie zachowają prawo do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego. Po-
nadto zachowają uprawnienia ze 

stosunku pracy, oprócz wynagro-
dzenia. Okres strajku, czyli przerwa 
w wykonywaniu pracy, wliczy się na-
uczycielowi do okresu zatrudnienia.)

Protest bardzo utrudnia życie zrów-
no uczniom i ich rodzicom, jak na-
uczycielom. Czy i jak długo będzie 
kontynuowany na razie trudno prze-
widzieć.

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM

Złóż PIT 
w urzędzie
Informujemy, że zeznania podatkowe za 2018 rok będzie można złożyć 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (punkt ze-
znań podatkowych za 2018 rok – sala nr 112 I piętro) zgodnie z poniż-

szym harmonogramem:

29.04.2019 r. – poniedziałek 8.00 – 10.00

Z PRAC RADY

Komisja statutowa
Na V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się, 28 marca br., powołana została ko-
misja statutowa. W jej skład wchodzi pięciu radnych: Michał Brodowski, Rodryg 
Czyż, Dawid Domała, Dariusz Kordowski i Andrzej Pacocha.

Komisja po raz pierwszy spotkała się w środę, 10 kwietnia br. Przewodniczącym 
komisji został radny Michał Brodowski (pozostali radni odmówili przewodnictwa), 
a zastępcą przewodniczącego radny Dawid Domała. Na spotkaniu, w którym 
uczestniczyli również Bogdan Ruszkowski - burmistrz Nasieska, Jerzy Lubieniec-
ki - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Marek Maluchnik - sekretarz Nasielska, 
omawiano drobne zmiany w statucie Gminy Nasielsk. Niektóre z zapisów należy 
zaktualizować, bądź sprecyzować. 

Sekretarz Marek Maluchnik zasugerował również, aby po wprowadzeniu zmian 
w statucie, Rada uchwaliła nowy ujednolicony statut.

(red.)

Z GMINY

Skate Park  
dalej niebezpieczny
– Będąc ze swoim dzieckiem na 
placu zabaw, nie dało się nie za-
uważyć złego stanu technicznego 
tego miejsca. Dobrze byłoby, by 
po zimie administrator zrobił prze-
gląd i niezbędne naprawy. Dobrze 
byłoby również, by to miejsce było 
kontrolowane, bo bezpieczeństwo 
naszych dzieci jest najważniejsze – napisała do redakcji ŻN pani Wioleta.

Sprawdziliśmy. Faktycznie stan Skate Parku nie jest zadowalający. Dzieci nie 
mogą korzystać z największej atrakcji placu, czyli z drewnianej konstruk-
cji, ponieważ jest ona uszkodzona. Najmłodsi nadal nie mogą bawić się na 
konikach bujanych, ponieważ wszystkie są zepsute. Do tej pory nie posta-
wiono nowej rampy. Problem w dość obszerny sposób był opisywany na 
łamach ŻN w ubiegłym roku. Jest już ciepło, a dzieci z Pieścirogów zamiast 
korzystać z placu zabaw patrzą na niego zza siatki.

E.G. 
U NAS

Sprzątanie Nasielnej
W sobotę, 13 kwietnia br., rozpoczęło się w Nasielsku wielkie sprzątanie Ziemi 
Nasielskiej. Potrzeby takiego sprzątania nie trzeba uzasadniać, bo wszystko jest 
widać, słychać i czuć. 

Akcję zaplanowały, przygotowały i przeprowadziły siły społeczne, a konkretnie 
dwa Stowarzyszenia: Aktywny i Czysty Nasielsk oraz Baszta Team. Wsparli ich 
również harcerze z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” z ZHRu, 
a finansowo, Tomasz Krasoń. Swój udział w tym wsparciu miała również Pizze-
ria Salermo, do której organizatorzy zaprosili młodzież. Tu sprzątający nie tylko 
skosztowali wspaniałej pizzy, ale właściciele dołożyli coca colę. Ważne jest też 
utrwalenie całej akcji przez program 3 TVP. Od kilku dni możemy oglądać re-
lacje z całej Akcji.

Apele, apelami, ale sukces akcj to także zaangażowanie się w całe przedsięwzię-
cie dużej grupy mieszkańców i to zarówno z miasta, jak i z terenu gminy. 

Efektem były bardzo duże ilości śmieci załadowane przez zbierających do 
worków. Zatrważa ilość śmieci i ich rodzaj. A sprzątano tej soboty na małym 
fragmencie naszej ziemi, głównie samą Nasielną i jej lewe pobrzeże w okolicy 
ogródków działkowych. Znajdowano nie tylko butelki, przegniłą makulaturę, 
gruz, różnego rodzaju sprzęty domowe, ale i przedmioty, które mogły trafić 
do muzeów, jak np. stary rower francuski czy… nowoczesną hulajnogę z elek-
troniczną aplikacją.

Organizatorzy kwietniowej akcji już zaprosili mieszkańców gminy na kolejne 
sprzątanie, które odbędzie się w maju.

Andrzej Zawadzki  

Z GMINY
Rondo w Pniewie
We wtorek, 16 kwietnia br., odbyło się spotkanie przedstawicieli nasielskiego ma-
gistratu, w tym Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, z pracownikami 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektantami oraz inżynierami 
budowy dróg. Dotyczyło ono przekazania części terenów gminnych pod bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 571 i 632 w Pniewie.
Wykonawcą robót będzie firma „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk” z Pułtuska. 
Koszt inwestycji, która zostanie wykonana na zlecenie MZDW, to 154 3210, 00 
zł brutto. 
Tak jak w przypadku budowy ronda im. ks. K. Śniegockiego gmina Nasielsk po-
kryje koszty oświetlenia (124 tys. zł), przygotowania dokumentacji (ok. 60 tys. zł) 
oraz wykupu gruntów. 
Prawdopodobnie już w połowie maja br. rozpocznie się budowa tej inwestycji. 

(r.)
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Jan Lewandowski
Dlaczego zdecydował się Pan 

wystartować w wyborach sa-

morządowych? Czy ma Pan 

jakieś doświadczenie w pracy 

w organach samorządu lokalne-

go bądź pracy społecznej?

Moja decyzja wystartowania 

w wyborach była dość sponta-

niczna. Spory wpływ w tej kwestii 

miała rodzina i znajomi. Głów-

nym powodem był jednak fakt, 

że będę miał wpływ na rozwój 

i funkcjonowanie naszej gminy. 

Będę wspierał mieszkańców naszego okręgu, słuchał ich potrzeb i ocze-

kiwań.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w na-

szej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?

Moim zdaniem, najważniejszym problemem naszej gminy jest stan 

dróg w Nasielsku i okolicznych wsiach. Wymagają one ciągłej renowacji. 

Mieszkańcy wielu wsi czekają na utwardzenie dróg dojazdowych do do-

mów mieszkalnych. Czekają na chodniki, na ich oświetlenie. Poprawienie 

infrastruktury drogowej zapewni bezpieczeństwo kierowcom, pieszym, 

rowerzystom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. 

Co zamierza Pan robić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? 

(niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)

W naszym okręgu jest bardzo dużo rzeczy do zrealizowania. Mógłbym 

obiecać bardzo wiele. Zdaje sobie jednak sprawę, iż każda inwestycja ma 

odzwierciedlenie w budżecie gminy. Na chwilę obecną chcę poprawić 

infrastrukturę dróg lokalnych mojego okręgu.

Jakie są Pana zdaniem mocne i słabe strony naszej gminy? 

Według mnie gmina Nasielsk posiada dobra lokalizację. Znajduje się 

niedaleko większych miast. Zdecydowany brak rozwoju przemysłu  

na naszym terenie zmusza ludzi do szukania pracy poza nią. Przeważają-

ca część terenów rolniczych i leśnych przyciąga nowych mieszkańców 

do osiedlania się.

Proszę napisać kilka słów o sobie.

Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem SGGW w Warszawie. 

Obecnie prowadzę działalność rolniczą, gospodarstwo rolne. W wol-

nych chwilach interesuje się e-sportem.

Z GMINY. Borkowo

Kilkanaście metrów dalej
Uroczystości przy pomniku w Bor-
kowie, który upamiętnia Bitwę nad 
Wkrą 1920 weszły na stałe do ka-
lendarza kulturalno – patriotyczne-
go naszej gminy. Aby oddać cześć 
poległym co roku w sierpniu do 
Brokowa przyjeżdżają ważne oso-
bistości. Pojawiają się reprezentanci 
organizacji społecznych, instytucji, 
partii politycznych, jednostek OSP, 
policji i wojska. Obecni są włodarze 
gminy Nasielsk, Joniec, Pomiechó-
wek, Zakroczym, Świercze, Nowe 
Miasto. Niestety od ubiegłego 
roku o pomniku w Borkowie jest 
dość głośno. Okaza-
ło się, że, jak twierdzą 
niektórzy mieszkańcy 
Borkowa, co roku, od-
bywają się negocjacje 
z właścicielką nierucho-
mości, na której zloka-
lizowany jest pomnik. 
W związku z tą sytuacją 
w nasielskim magistra-
cie odbyły się stałe ko-
misje, których celem 
było w ypracowanie 
porozumienia z właści-
cielką ziemi. Poinfor-
mowała ona radnych 
o tym, że wieś odwró-
ciła się od niej i że po-
stawiono ją  w z ł ym 
świetle. Broniła swo-
jego dobrego imienia 
i zapewniała o dobrych 
intencjach. Jednak od-
mienne zdanie mia ł 
konfrontujący się z nią 
sołtys wsi Kamil Kraw-
czyk. Temat ten pojawił 
się także na sesji Rady 
Miejskiej, 28 marca br.

– Od kilku lat, ta pani stwarza pro-
blemy. Bywało tak, że grodziła swój 
teren nie pozwalała wjechać stra-
ży i innym. W ubiegłym roku rów-
nież były problemy. Ta pani chciała 
więcej pieniędzy. Były problemy 
w tamtym roku miesiąc przed. Ja-
koś udało się to rozwiązać. Choć 
prawie do ostatniego dnia nie 
było wiadomo, czy będzie można 
tam wjechać – relacjonował soł-
tys Kamil Krawczak i kontynuował 
– Mamy teren gminny nad rzeką. 
Pani proponowała zamianę czę-
ści terenu gminnego nad rzeką za 
ten teren z pomnikiem. Teren z po-
mnikiem ma ok. 80m2, a teren któ-
ry można wytyczyć nad rzeką, ten 

gminny, to są 3 tys. m. Zamiana 80 
m na 3 tys. m? I tę panią nic inne-
go nie interesowało – mówił sołtys.

Swoje zdanie w tym temacie za-
brał także radny Rodryg Czyż. – 
Wydawało mi się, że jest pełna 
aprobata władz gminy, żeby ten 
pomnik nadal tam stał. Za mie-
siąc spotykamy się znowu i jest 
awantura. Czy to jest dopełnienie 
czyjejś prywaty? Nie do końca ro-
zumiem sytuację – mówił radny.

Historię pomnika przypomniał 
radny Janusz Gers, który wnio-
skował do pozostałych radnych 

o przegłosowanie uchwały, aby 
uchronić się, jak sam zauważył od 
wstydu, w przypadku gdyby w ko-
lejnych latach znowu powtarza-
ły się nieporozumienia, a nawet 
brak możliwości organizacji uro-
czystości. Głos w sprawie zabra-
ła także podczas sesji mieszkanka 
Borkowa, która poparła pana Ger-
sa oraz sołtysa. Swoją propozycję 
nowej lokalizacji przestawił jeden 
z inicjatorów pomnika – Andrzej 
Zawadzki. W jego opinii dobrą 
lokalizacją jest przyczółek sta-
rego mostu nad rzeką, aby po-
mnik był widoczny dla osób, które 
przemieszczają się po moście. 
Ostatecznie w wyniku dyskusji 
prowadzonej podczas ostatniej 

sesji RM, radni większością gło-
sów poparli inicjatywę przenie-
sienia pomnika na teren gminny, 
tj. o kilkanaście metrów dalej.

O wypowiedź na ten temat po-
prosiliśmy również właścicielkę 
działki, na której znajduje się po-
mnik. – Przysłuchiwałam się sesji. 
Kłamał sołtys. Kłamał radny Gers. 
Nigdy nie chciałam działki 3 tys. 
m. Zawsze mówiłam o dojściu do 
rzeki 200 m. Przy czym nie mia-
łoby to być dojście tylko dla mnie, 
ale dla wszystkich . Nie praw-
dą jest też to, że chciałam więk-

szych pieniędzy. Można 
to sprawdzić, że od roku 
2013 dostaję od gminy 
za dzierżawę tego terenu 
1 500 zł rocznie. Nie do-
staję żadnych pieniędzy za 
uroczystości, choć jak do-
wiedziałam się, mówi tak 
mieszkańcom radny Gers. 
Powiem więcej, w umowie 
z gminą jest mowa o udo-
stępnianiu części terenu, 
nie ma mowy o całym te-
renie – powiedziała nam 
w rozmowie telefonicznej 
Iwona Dąbrowska. – Po-
przedni włodarze pan Ar-
ciszewski czy pan Mucha 
przed uroczystośc iami 
przyjeżdżali, pytali mnie, 
czy np. na terenie stacji 
mogą parkować autobusy 
itd. Pan Bogdan Ruszkow-
ski nigdy wcześniej u mnie 
nie był. Dla obecnej wła-
dzy oczywistym było to, 
że przyjeżdżają korzysta-
ją z całego terenu. Tylko, 
że cały rok dbam o po-

mnik, potem są uroczystości i to 
ja zostaję z bałaganem. Łyżeczki, 
patyczki, miseczki po grochów-
ce. Nikt nie przyjeżdża, tego nie 
sprząta, a ja nawet nie usłyszę 
dziękuję, tylko takie kłamstwa wy-
gaduje się na mój temat – dodała. 

Pani Dąbrowska zapowiedziała, że 
pojawi się na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej, ponieważ chce raz na 
zawsze zakończyć tę kłótnię i nie 
pozwoli, aby ją obrażano.

Czy w ogóle dojdzie do prze-
niesienia pomnika? Jeśli w ogóle 
miałoby do tego dojść, to prze-
niesienie będzie możliwe dopiero 
po sierpniowych uroczystościach.

E.G.
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KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 3.04.2019 r. w miejscowości 
Miękoszyn funkcjonariusze Referatu 
Kryminalnego KP Nasielsk realizując 
czynności operacyjne zatrzymali do 
kontroli drogowej pojazd marki Opel, 
w którego wnętrzu ujawnili papierosy 
bez polskich znaków akcyzy. W toku 
dalszych czynności na terenie pose-
sji należącej do kierującego pojaz-
dem 56-letniego mieszkańca gminy 
ujawniono znaczną ilość papiero-
sów bez polskich znaków akcyzy. 
Łącznie zabezpieczono 49180 sztuk 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy oraz 40 kg tytoniu. Sprawca 
powyższego czynu został zatrzyma-
ny i podczas przesłuchania przyznał 
się do zarzucanego czynu. 

W dniu 06.04.2019 r. w miejscowo-
ści Jaskółowo funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód marki Opel, któ-
rym kierował 69-letni mieszkaniec 
gminy Nasielsk znajdujący się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikami 0,78 
mg/l i 0,61 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

W dniu 18.02.2019 r. Komisariat Po-
licji w Nasielsku otrzymał zgłoszenie 
od mieszkanki gminy Nasielsk o kra-
dzieży z jej domu pieniędzy w kwo-
cie 1 000 złotych. W toku dalszych 
czynności operacyjnych ustalono 
sprawcę powyższego czynu 29-let-
niego mieszkańca gminy Nasielsk. 
Sprawcę zatrzymano i podczas prze-
słuchania przyznał się do zarzucane-
go czynu. Ponadto ustalono, iż ta 
sama osoba dokonała kradzieży pie-
niędzy i kradzieży z włamaniem do 
budynku gospodarczego w Borko-
wie oraz 4 innych przestępstw, w tym 
3 kradzieży z włamaniem oraz jednej 
kradzieży mienia. 

W dniu 3.12.2018 r. Komisariat Poli-
cji w Nasielsku został powiadomio-
ny o tym, że jeden z mieszkańców 
Nasielska w sklepie Horten pozosta-
wił swoją kartę bankomatową banku 
PKO BP, za pomocą której nieustalo-
na osoba w okresie od 3-10.12.2018 
r. dokonywała drobnych płatności na 
łączną kwotę 1 420 złotych. W toku 
dalszych czynności operacyjnych 
ustalono sprawcę powyższego prze-
stępstwa. Sprawca został zatrzymany 
i w ramach trwającego postępowania 
udowodniono mu popełnienie 42 
czynów z kategorii kradzież z wła-
maniem. 

W dniu 4.02.2019 r. Komisariat Poli-
cji w Nasielsku został powiadomiony 
o  kradzieży z włamaniem do szafy 
wyciągarki gminnej przepompowni 
ścieków skąd sprawcy zabrali wycią-
garkę elektryczną, powodując straty 
na kwotę 1 000 zł na szkodę ZGKiM 
w Nasielsku. W toku dalszych czyn-
ności operacyjnych ustalono jedne-
go ze sprawców powyższego czynu. 
23-letni mieszkaniec gminy Nasielsk 
został zatrzymany i podczas przesłu-
chania przyznał się do popełnienia 
zarzucanego czynu wspólnie z inny-
mi nieustalonymi osobami. 

Sporz. RW

Z POLICJI

Przechwycili 
kontrabandę
Nasielscy kryminalni, 3 kwietnia br., zabezpieczyli ponad 49 tys. szt. papie-
rosów i 50 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Jak informu-
je podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy komendanta powiatowego 
policji w Nowym Dworze Mazowieckim, mundurowi ujawnili 50 paczek pa-
pierosów w samochodzie kierowcy zatrzymanego w Miękoszynie do kon-
troli drogowej. 

Podczas podjętych dalszych poszukiwań, mundurowi ustalili, że w pomiesz-
czeniu gospodarczym, na terenie posesji podejrzanego 56-latka znajdywały 
się kolejne paczki oraz dwa worki z tytoniem. Mieszkaniec gm. Nasielsk po-
niesie teraz odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego.

(e)

Z POLICJI

Zatrzymany  
za narkotyki
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy komendanta po-
wiatowego policji w Nowym Dworze Mazowieckim, z ustaleń policji zwalczają-
cej przestępczość narkotykową wynikało, że jeden z mieszkańców gm. Nasielsk 
może posiadać narkotyki w miejscu pracy. Po przeszukaniu szafki podejrzanego 
mężczyzny, mundurowi ujawnili porcję suszu roślinnego. W wyniku przeszuka-
nia mieszkania podejrzanego 23-latka, policjanci zabezpieczyli ponad 13 gra-
mów marihuany i amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania 
środków odurzających. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

(e)

Z POLICJI

Zmiany kadrowe
Pracujący dotychczas na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim, mł. insp. Marek Chodakowski, został 
nowym Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji. 

Uroczystości związane z awansem zawodowym byłego komendanta 
nowodworskiej policji odbyły się w Pałacu Mostowskich w Warszawie. 
Rozpoczęto je od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Po-
licji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr 
KSP podinsp. Agnieszka Sapińska odczytała rozkaz personalny podpisany 
przez Komendanta Głównego Policji o powierzeniu obowiązków służ-
bowych z dniem 11 kwietnia 2019 r. na stanowisku Zastępcy Komendan-
ta Stołecznego Policji ds. prewencji mł. insp. Markowi Chodakowskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Komendanta Stołecznego Policji 
Włodzimierz Pietroń, kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych 
Komendy Stołecznej Policji, kapelan KSP ks. Józef Jachimczak oraz przed-
stawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych.

Przypomnijmy, że mł. insp. Marek Chodakowski od 30 listopada 2016 r. 
pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Maz., a z dniem 3 lutego 2017 r. został szefem tej jednostki. Obecnie peł-
niącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Maz. jest mł. insp. Przemysław Suchecki.

(red.) za:www.policja.waw.pl

KRONIKA OSP
5 kwietnia, Kosewo. Pożar traw. OSP Nasielsk
10 kwietnia, Chrcynno - teren lotniska. Pożar samochodu osobowego. W akcji 
brały udział następujące jednostki: OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Mazowiecki, 
KP Nasielsk.
10 kwietnia, Nowe Pieścirogi ul. Kolejowa. Pożar samochodu osobowego. 
OSP Nasielsk, KP Nasielsk
11 kwietnia, Jaskółowo. Pożar dzikiego wysypiska. OSP Nasielsk i OSP Nuna.
11 kwietnia, Pożar traw w Mogowie, ul. Przytorowa.
12 kwietnia, Nasielsk ul. Polna. Pożar sadzy w przewodzie kominowym. OSP 
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazowiecki
13 kwietnia, Mogowo ul. Srebrna. Zderzenie dwóch samochodów osobo-
wych. Jedna osoba przewieziona przez ZRM do szpitala. W akcji brały udział 
następujące jednostki: ZRM Nasielsk, WRD Nowy Dwór Mazowiecki, OSP 
Nasielsk, WSP Pomiechówek, 2x JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
14 kwietnia, Nasielsk ul. Płońska. Pożar trawy i krzaków. OSP Nasielsk
14 kwietnia, Nasielsk ul. Traugutta. Pożar sadzy w przewodzie kominowym. 
Jednotki: 2x OSP Nasielsk, 2x JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
16 kwietnia, Mazewo Dworskie „A”. Pożar budynku gospodarczego. Dzięki 
zaangażowaniu służb udało się uratować budynek mieszkalny i część budyn-
ku gospodarczego. W akcji brały udział następujące jednostki: OSP Nasielsk, 
OSP Jackowo, OSP Cieksyn, 2x JRG Nowy Dwór Mazowiecki i KP Nasielsk.
16 kwietnia, Chrcynno. Pomoc policji w udrożnieniu pasa drogowego, na któ-
rym stał samochód osobowy, po tym jak wjechał w barierki. OSP Nasielsk.
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Co z gazyfikacją?
NASZE SPRAWY. Rural Inspirations Awards

Kowalski wygrał!
W środę, 11 kwietnia br., podczas odbywającej się w Brukseli kon-
ferencji networX – Inspiring Rural Europe ogłoszono zwycięzców 
konkursu Rural Inspirations Awards organizowanym przez ENRD (Eu-
ropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wśród nich znalazł się Krzysztof Kowalski z Winnik, który odebrał na-
grodę z rąk Phila Hogana Komisarza Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Komisja ekspercka składająca się z przedstawicieli krajo-
wych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE za najlep-
szy uznała jego projekt pt. Rozwój gospodarstwa z wykorzystaniem 
środków Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego w kategorii 
Środowisko i działania na rzecz klimatu.

Nagrodą w konkursie była pamiątkowa statuetka i pobyt w Brukseli. 

 – Nikt wcześniej nie wiedział, jaki będzie werdykt jury. Dopiero  
na scenie komisarz Hogan 
otrzymał zalakowaną ko-
pertę z nazwiskiem zwy-
cięzcy i kiedy wyczytał, że 
nasz projekt wygrał byli-
śmy ogromnie zaskocze-
ni. Ale to było bardzo miłe 
zaskoczenie, bo wygrać 
z UE, to jak wygrać z ca-
łym światem. Ten wynik 
pokazał, że polskie rolnic-
two jest najlepsze w całej 
UE . Nie tylko nasze, ale 
wszystkie polskie gospo-
darstwa są bardzo dobre – 
mówi Krzysztof Kowalski. 
– To jest nagroda bardzo 
prestiżowa, a najważniej-
szy był udział w ciekawej 
konferencji na temat wykorzystania środków unijnych w rolnictwie 
i nawiązanie nowych kontaktów – dodaje. 

Państwo Kowalscy od lat korzystają z programów wsparcia UE,  
ale stosowny wniosek do konkursu dla KSOW pomogli im wypełnić 
pracownicy ARMiR w Pomiechówku i ODR w Płońsku. 

Do konkursu Rural Inspiration Awards zgłoszono 176 projektów 
z krajów UE, z czego do ścisłego f inału komisja nominowała 25,  
po 5 w 5 kategoriach. Wśród finalistów znalazły się dwa projekty 
z Polski. A celem konkursu było wyróżnienie inicjatyw, finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, w pięciu kategoriach, które pokazują, jak obszary 
wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się 
w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Produkty i działalność państwa Kowalskich cieszą się coraz większym 
uznaniem nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami. Kilka 
dni temu pan Krzysztof wrócił z wyjazdu studyjnego do Hiszpanii, 
który był nagrodą za zwycięstwo w konkursie na najlepszy produkt 
regionalny organizowanym przez LGD Przyjazne Mazowsze (olej 
tłoczny na zimno). Za to w maju Laur Marszałka województwa ma-
zowieckiego odbiorą państwo Milewscy z Legionowa za miód rze-
pakowy – który jest wytwarzany na terenie gospodarstwa państwa 
Kowalskich we Winnikach.

Przypomnijmy też, K. Kowalski jest zwycięzcą międzynarodowego 
konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018. 

(i.)

Od kilku już lat mieszkańcy No-
w yc h P i e ś c i rogów z ab i e gaj ą 
o gazyfikację. W tej sprawie wie-
lokrotnie interweniował były rad-
ny Marek Jaroszewski. Burmistrz 
Bogdan Ruszkowski, pytany o ter-
min podłączenia gazu w Pieściro-
gach nie ukrywał, że odpowiedź 
na to pytanie jest trudna. Proble-
mem miało być m.in. oddzielenie 
Nasielska od Pieścirogów pasem 
torów kolejowych i terenami ko-
lejowymi. Nie mniej jednak dużym 
sukcesem było podłączenie do 
sieci gazowej, w ubiegłym roku, 
sklepu Merkury w Nowych Pie-
ścirogach. Obecnie trwają odbiory 
inwestycji. Jak udało się nieoficjal-
nie dowiedzieć naszej redakcji, być 
może za ok. miesiąc domostwa 
zlokalizowane wzdłuż biegnącej już 
linii gazu będą mogły składać wnio-
ski o warunki przyłączenia. Naj-
prawdopodobniej taką możliwość 
będą mieli mieszkańcy ul. Srebrnej 
i Kolejowej. 

Do tematu gazyfikacji dość ostroż-
nie podchodzi radny Starych Pieści-
rogów Dariusz Sawicki. – Nigdy nie 

powiedziałem, że jestem przeciwny 
gazyfikacji. Chodziłem roznosiłem 
wnioski mieszkańcom, namawia-
łem ich do kontaktu z Polską Spół-
ką Gazowniczą. Zainteresowały się 
tylko trzy rodziny. Na pewno w nie-
długim czasie odbędzie się zebranie 
z przedstawicielem PSGaz. Należy 
jednak pamiętać, że nie jest sztuką 
pociągnięcie nitki gazu, ale potem 
należy się do niej podpiąć. A to ro-
dzi także koszty, o czym otwarcie 
ludziom mówię – powiedział w roz-
mowie z naszą redakcją radny Da-
riusz Sawicki, który zapewniał, że nad 
sprawą czuwa i dołoży wszelkich sta-
rań, aby, jeśli mieszkańcy opowiedzą 
się za gazyfikacją, udało się tę inwe-
stycję zrealizować. 

Tematem gazyfikacji postanowił tak-
że zająć się Marcin Szarszewski radny 
Nowych Pieścirogów.

 – Mieszkańcy posiadali rozbieżne 
informacje co do gazyfikacji, nie-
którzy mówili o potrzebie złożenia 
wniosków, dlatego postanowiłem to 
zweryfikować. Kontaktowałem się 
telefonicznie z panią Marią Szym-
czyk-Marchewką, kierownik działu 
rozwoju z oddziału PSG w Warsza-
wie oraz  panią Wiolettą Grzankow-
ską, kierownik sekcji obsługi klienta 
z oddziału PSG w Warszawie – sek-

cja w Ciechanowie. Z informacji, 
które zdobyłem, stworzyłem post 
na Facebooku – mówi w rozmowie 
telefonicznej z naszą redakcją radny 
Marcin Szarszewski. – Byłem bardzo 
zaskoczony tym, jakie przygotowa-
na przeze mnie informacja wywoła-
ła zainteresowanie. Na ten moment 
ponad 1100 osób kliknęło w ten post 
i rozwinęło go, aby przeczytać. Nie 
wspominając już o tym, że ok. 7 tys. 
osób w ogóle go widziało. Jak to się 
przełoży na faktyczne zainteresowa-
nie mieszkańców? Nie wiem, dopie-
ro będę z nimi rozmawiał – dodaje. 

Radny przygotował szczegółowe in-
formacje dla mieszkańców, o tym, co 
trzeba zrobić, aby założyć gaz, jakie 
trzeba spełniać warunki, jakie koszty 
trzeba będzie ponieść, jaki jest czas 
oczekiwania na realizację zadania. 
Swoją notatkę, jak zdradził redak-
cji, skonsultował z przedstawicielami 
PSGaz, aby mieć 100% pewności, że 
podaje rzetelne dane.

Mieszkańcy Pieścirogów przyznają, 
że od dawna wielokrotnie próbowali 
zdobyć informacje na temat gazyfi-
kacji tego terenu, ale bez skutku. – 

Jesteśmy w trakcie budowy domu 
w Nowych Pieścirogach. Chcieliby-
śmy podłączyć się do gazu. Od niko-
go jednak nie możemy dowiedzieć 
się konkretów. Czytaliśmy, że trzeba 
składać wnioski, ale gdzie i jakie nie 
wiemy – mówi jedna z mieszkanek 
Nowych Pieścirogów.

Radny Szarszewski na swoim FB pi-
sze jednak: – Na obecnym etapie 
NIE NALEŻY składać żadnych wnio-
sków o określenie warunków przyłą-
czenia do sieci gazowej. Musimy dla 
każdej miejscowości przygotować 
i przekazać do PSGaz ankietę do-
tyczącą zapotrzebowania na przy-
łączenie do sieci gazowej. Ankieta 
taka ma mieć formę mapy, na której 
zostaną zaznaczone działki, których 
właściciele zainteresowani są wyko-
naniem przyłącza. Ustaliłem z pa-
nem burmistrzem, że podejmę się 
przygotowania takiej mapy dla No-
wych Pieścirogów. Ankieta nie wy-
maga żadnych danych osobowych, 
wystarczą same lokalizacje i numery 
działek.

Dlaczego najpierw mapka, a nie 
wnioski? Jak udało się ustalić naszej 
redakcji, stworzenie mapy, która jest 
potrzebna do decyzji biznesowej 
dla PSGaz, pozwoli przyspieszyć 
cały proces. Gdyby najpierw skła-

dano wnioski, firma musiałaby po 
kolei wzywać mieszkańców, np. do 
ich poprawy, ponieważ często zda-
rzają się w nich błędy. Cały proces 
wydłużyłby się wtedy minimum o  
3 trzy miesiące, a nawet o rok. Do-
piero wtedy spółka podjęłaby się 
pracy nad mapą. A po jej stworze-
niu i analizie zapadłaby decyzja biz-
nesowa, czy warto na tym terenie 
wykonać inwestycję. W momencie, 
gdy spółka otrzyma gotową mapę 
można będzie szybciej ustalić czy 
faktycznie będzie pociągnięta nitka 
gazu dla Pieścirogów, czy też nie. Jak 
zauważył radny, jeżeli ocena mapki 
będzie pozytywna, to za ok. 2 lata 
nadejdzie czas na składanie wnio-
sków o przyłącza. 

– W miejscowości Nowe Pieściro-
gi gazociąg średniego ciśnienia jest 
przy ulicach: Agatowej, Srebrnej 
i Kolejowej – do wysokości sklepu 
spożywczego „Merkury”. Polska 
Spółka Gazownictwa planuje dalszą 
rozbudowę sieci gazowej w gminie 
Nasielsk. Dlatego zostanie opraco-
wany projekt sieci na odcinku Nowe 
Pieścirogi– Cieksyn, a następnie PSG 

zwróci się do mieszkańców z proś-
bą o złożenie wniosków przyłą-
czeniowych – informuje Artur 
Michniewicz, rzecznik prasowy 
Departamentu Komunikacji Pol-
skiej Spółki Gazownictwa.

Przedstawiciel PSG zauważa po-
nad to, że w ramach umów, któ-
re będą zawarte o przyłączenie 
do sieci gazowej po stronie PSG 
leży wykonanie sieci gazowej 
wraz z punktem redukcyjno-po-
miarowym. Odbiorca musi wy-
budować instalację gazową do 
budynku, przeprowadzić próby 
szczelności oraz opłacić należno-
ści za przyłączenie (opłata nalicza-
na jest po zakończeniu budowy 

sieci przez PSG) i podpisać umo-
wę z dostawcą gazu. – Zgodnie 
z zapisami w punkcie 11.16. Taryfy 
opłata ryczałtowa za budowę przy-
łącza o długości do 15 m dla mocy 
do 10 m3/h wynosi 1915,70 netto 
(2356,31 brutto), a za każdy kolejny 
mb przyłącza 68,45 zł netto (84,19 
zł brutto) – wyjaśnia Artur Michnie-
wicz, rzecznik prasowy PSG.

Jak informuje radny, minimalny wy-
móg wydania warunków, to pobór 
gazu dla kuchni oraz ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej. – Podją-
łem się przygotowania mapki dla 
Pieścirogów i na pewno ją zrobię. 
Zapraszam mieszkańców do kon-
taktu przez Facebooka (FB Radny 
Marcin Szarszewski lub m.szarszew-
ski@nasielsk.pl – red.). Można w ten 
sposób poinformować mnie, że jest 
się zainteresowanym przyłączem 
bądź nie. Wszystkich zdecydowa-
nych proszę o podanie adresu bądź 
numeru działki Pozostałe osoby od-
wiedzę po świętach i będę je pytał 
o decyzję – zapowiada radny Szar-
szewski.

O kolejnych etapach gazyfikacji 
w Nowych Pieścirogach będziemy 
na bieżąco informowali.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

KĄCIK POETYCKI

Drwal, diabeł  
i czarne narcyzy
Czarne narcyzy, to ostatnia powieść kryminalna Katarzyny Puzyńskiej. 
Jej akcja, w znacznej części, toczy się w okolicach Brodnicy. A głównymi 
bohaterami są policjanci z Lipowa wraz ze swoimi zawodowymi i pry-
watnymi problemami. Na czele z mł. asp. Emilią Strzałkowską, Danielem 
Podgórskim, wydalonym z policyjnej służby i Weroniką Nowakowską, 
profilerką. Spotykamy ich w Brodnicy podczas uroczystych obchodów 
lipcowego święta policji. Podgórski trafia w sam środek kryminalnej in-
trygi za sprawą intrygującej dziennikarki, którą podwiózł do tajemnicze-
go domu znajdującego się w leśnej gęstwinie. Tajemnicza blondynka 
zapewnia go, że istnieją nagrania, dzięki którym będzie mógł wrócić  
do pracy w policji. Po naradzie z byłą komisarz Klementyną Kopp obo-
je z Podgórskim postanawiają wspólnie odnaleźć kobietę, by sprawdzić, 
skąd ma takie informacje. I tak trafiają do Diabelca. 

Poza kilkoma nieboszczykami, którzy pojawiają się w tej powieści, mamy 
tu do czynienia również z próbą wprowadzenia mrocznej atmosfery. Za-
pewnić ma ją legenda o przeklętym domu drwala i jego żony opętanej 
przez diabła. Dom budził strach w miejscowej ludności, dlatego zainte-
resowali się nim przestępcy. Pomysł ciekawy, ale mało przekonywująco 
wykorzystany. Miało powiać grozą, a zrobiło się groteskowo.

Przez karty książki, poza kilkoma pierwszoplanowymi, przewija się cały 
tłum postaci drugoplanowych i zupełnie epizodycznych. Dlatego, nie 
są one, moim zdaniem, zbyt wiarygodnie przedstawione, mimo tego,  
że książka liczy ponad 600 stron. 

Dla mnie ta powieść jest dość chaotyczna i „rozbiegana”, co kilka stron 
przenosi czytelnika w inne miejsce i „dzieje się” przede wszystkim w dia-
logach postaci. Miało to prawdopodobnie w zamiarze autorki zapewnić 
jej wartką akcję, a przypomina scenariusz. Opisy pojawiają się rzadko, 
bywa też, że się powtarzają. Wyjątkiem jest długi i mocno przegadany 
list jednego z powieściowych bohaterów. Dużo dialogów, dużo posta-
ci, szybkie tempo akcji i częste przemieszczanie się postaci z miejsca na 
miejsce sprawia, że akcja się gmatwa, nie wiadomo kto jest kim, gdzie 
i dlaczego się znajduje. Dużo wątków pobocznych, które nic nie wnoszą 
do głównej sprawy. Całe to zamieszanie może być efektem tego, że jest 
to już ósma część sagi policyjnej autorstwa Puzyńskiej. Dla wielbicieli 
utworów tej pisarki z pewnością wskazane przeze mnie uwagi nie będą 
istotne, ponieważ zapewne znają wcześniejsze książki o policjantach z Li-
powa, i skupiają się jedynie na ich dalszych losach.

Na oficjalnej stronie autorki znalazłam informację, że jej utwory po-
równywane są „do książek Agathy Christie i Camilli Läckberg”. Jednak, 
moim zdaniem, poza oczywistym faktem, że kobiety są autorkami 
uznanych kryminałów, to Puzyńska ma przed sobą jeszcze bardzo dużo 
pracy, zanim nauczy się ciekawie opowiadać historie podobne do 
tych, które znajdziemy w twórczości brytyjskiej królowej kryminałów  
czy w szwedzkich powieściach o Fjällbace. 

Iwona Pęcherzewska

Wiosna
Słoneczko świeci radośnie, 
wróbel swe piórka wygrzewa, 
wszyscy już wiedzą o wiośnie, 
ludzie i ptaki, i drzewa.

Skowronek buja wysoko,
cieniutkim głosem znak daje
i leci, aż ku obłokom, 
hen, ponad lasy i kraje.

A dzień? Jest dłuższy wyraźnie, 
więcej też siły w człowieku, 
idziesz na spacer odważnie, 
bo piękna wiosna w tym wieku.

Trawa się źdźbłami zieleni, 
pies leży pod ścianą domu, 
a my, już zimą zmęczeni, 
chcemy swe siły czymś wspomóc.

Płaszcz dziś rozpięty szeroko, 
chwytasz powietrze płucami,
radosne serce i oko, 
już wiosnę masz pod stopami.

    Stanisława Wiśniewska

Z BIBLIOTEKI

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
We wtorek, 2 kwietnia br., naszą bibliotekę odwiedziły 
dzieci z przedszkola Sakolandia, aby wspólnie święto-
wać Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Właśnie 
tego dnia, w 1805 roku urodził się słynny duński bajko-
pisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak 
Brzydkie kaczątko, Calineczka czy Królowa Śniegu, zna-
nych wszystkim od najmłodszych lat. Praktycznie każde 
pokolenie wychowuje się na baśniach tego pisarza.

W trakcie spotkania pani Iza i pani Jola przybliżyły ma-
łym gościom proces powstawania książki od autora  
do momentu, kiedy trafia do rąk czytelników. Nie zabra-
kło zagadek, wspólnego czytania i rymowania. Z uwagi 
na to, iż była to pierwsza grupowa wizyta w bibliotece, dzieci zwiedziły cały budynek biblioteki włącznie z wy-
stawą Nasielsk w średniowieczu, która wywarła na nich ogromne wrażenie.

Nie zabrakło również rozmów na temat Dlaczego warto czytać dzieciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki do-
starczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Mają także w sobie 
duży ładunek emocjonalny. Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości częściej 
będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie.

Na zakończenie rozdaliśmy naszym miłym gościom kolorowanki i kredki, w zamian otrzymując piękny, wyko-
nany własnoręcznie bukiet kwiatów i piosenki.

(bibl.)

Z NOK

Pejzaże w obrazach zaklęte
W Nasielskim Ośrodku Kultury re-
gularnie możemy oglądać wysta-
wy prac naszych lokalnych artystów 
plastyków. W piątkowe popołudnie,  
12 kwietnia br., w holu NOK zgro-
madziła się liczna grupa miłośników 
twórczości Macieja Modzelewskiego. 

Wśród gości przybyłych na wernisaż 
znaleźli się członkowie rodziny pana 
Macieja, jego przyjaciele i znajomi, 
w tym także przedstawiciele władz 
samorządowych z Bogdanem Rusz-
kowskim burmistrzem Nasielska oraz 
Michałem Brodowskim i Dawidem 
Domałą - radnymi Rady Miejskiej.

Witając wszystkich, Marek Tyc, dy-
rektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, 
przedstawiając autora prac przypo-
mniał kilka dat z biografii pana Ma-
cieja, który urodził się w 1940 roku 
w Warszawie, ale późniejsze jego 
losy związane są z naszym miastem. 
W 1954 roku ukończył nasielską 
Szkołę Podstawową nr 1, a w 1958 
roku Liceum Ogólnokształcące 
w Nasielsku. 

- To właśnie z okresu nauki w szkole 
średniej pochodzą prezentowane na 
dzisiejszej wystawie rysunki, ale, jak 
mówi o sobie pan Maciej, na serio 

malarstwem zajął się dopiero w 1976 
roku. Wtedy dużo czytał na temat 
malarstwa, uczestniczył w wysta-
wach innych malarzy. Później działał 
w stowarzyszeniu twórców nieprofe-
sjonalnych, uczestniczył w plenerach 
organizowanych przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Ciechanowie i zdo-
bywał nagrody w konkursach WDK 
– mówił Marek Tyc. – Ostatnio swo-
je prace wystawiał w naszym NOK 
w 1997 roku, czy-
li niemal 22 lata 
t e m u .  M u s z ę 
przyznać, że na-
mówienie pana 
Macieja do tego, 
aby po raz kolej-
ny zaprezentował 
swoje prace, nie 
było sprawą pro-
stą. Rozmowy na 
temat wystawy 
rozpoczęliśmy ponad rok temu – 
dodał dyrektor NOK. 

Jak podkreślił pan Modzelewski – na 
tej wystawie pokazuje publiczności 
dorobek całego swojego życia. Jest 
malarzem amatorem, który samo-
dzielnie rozwijał swój talent i dosko-
nalił swoje umiejętności. Najchętniej 

poza tuszem, nasz twórca sięga po 
farby olejne i akrylowe.

Zapytany podczas wernisażu o to, 
skąd bierze inspirację, przyznał, że 
część prac jest odzwierciedleniem 
jego wyobraźni. Natomiast inne są 
próbą uchwycenia ulotnych chwil 
i wrażeń oraz krajobrazów. Wspaniałe, 
nastrojowe, malowane olejem pejza-
że stanowią znaczną część przedsta-
wianych na wystawie obrazów.

Z uwagą prace malarskie oraz rysunki 
pana Modzelewskiego podziwiali tak-
że znani w naszym środowisku mala-
rze: pani Ewa Witkowska i pan Mikołaj 
Filasiński.

Warto dodać, że od lat twórcze za-
interesowania pana Macieja wspiera 
i motywuje do tej pracy żona Wanda, 
która podczas wernisażu dała się po-
znać gościom jako wspaniała prezen-
terka dorobku męża. Jak na prawdziwy 
wernisaż przystało, nie zabrakło na nim 
lampki wina i kwiatów dla pana Macie-
ja, rozmów na temat sztuki i nie tylko 
oraz pamiątkowych zdjęć. 

Prace Macieja Modzelewskiego 
będą prezentowane w holu Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury do 24 maja 
br. Zapraszamy!

(ei)
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Z NOK

Warsztaty  
– świece żelowe
W Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się, w sobotę, 6 kwietnia, kolejne 
już warsztaty zorganizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej, z projektu 
„Kreatywne Maluchy”. 

Tym razem panie z Pracowni JustEwalia zapewniły dzieciom wspaniałą 
morską przygodę. A wszystko dzięki m.in. muszelkom i piaskowi, które, 
wierzymy na słowo, przyjechały wprost z nad morza. To tylko niektóre 
składniki, które złożyły się na piękne świece żelowe, zalane w słoje. Te tak-
że zostały udekorowane sznurkami i sznurkowymi nakrętkami, aby nabra-
ły w pełni morskiego klimatu. Zajęcia wymagały dużej precyzji i skupienia. 
Śmiało jednak można powiedzieć, że dzieci podołały wyzwaniu.

E.G.

Z NOK

Zdobienie świec
W sobotę, 6 kwietnia br., przed południem odbyły się warsztaty kreatywne 
skierowane do dorosłych mieszkanek naszej gminy. Ale z radością go-
ściliśmy na nich także dzieci. Podczas zajęć ozdabiano świece techniką 
serwetkową (decoupage).

Najpierw każda z uczestniczek spotkania wybrała odpowiednie materiały 
do swojej pracy, później zaprojektowała odpowiedni wzór i wycięła z pa-
pierowej serwetki potrzebne elementy. Następnie za pomocą łyżecz-

ki i podgrzewacza wtopiła je w świeczkę. Kolejnym etapem pracy było 
malowanie farbami konturów wtopionych elementów oraz lakierowanie 
świec. A już na końcu przyszedł czas na wstążeczki, cekiny, perełki, ko-
ronki i inne dekoracje, które dodały świecom prawdziwego szyku. Zajęcia 
prowadziła Beata Olechowicz, która cierpliwie objaśniała kolejne zadania, 
doradzała i pokazywała jak wykonać poszczególne czynności. Każda 
z uczestniczek miała do ozdobienia dwie świece. Trzygodzinne warsztaty 
upłynęły bardzo szybko, przy kawie i w doborowym towarzystwie. Dzię-
ki nim powstały wspaniałe prace, które wymagały wyobraźni i precyzji. 
Gratulujemy paniom, które wzięły udział w naszych zajęciach, pomysłów 
i wspaniałych efektów ich pracy. Dziękujemy za sympatyczną atmosferę 
i już teraz zapraszamy na kolejne zajęcia.

(i.)

Z NOK. Życie Nasielska ma już 25 lat

Pierwszy numer ŻN
W kwietniu 1994 r. ukazał się pierwszy numer „Życia Nasielska”. Miał zaledwie 8 stron w formacie A4 i kosztował 3 000 zł. 
Początkowo nasza gazeta ukazywała się jako miesięcznik i drukowana była w liczbie ok. 500 egzemplarzy. 

W artykule redakcyjnym ŻN nr 1 zaproszono Czytelników do współudziału w redagowaniu gazety. Określono też cel jej 
wydawania. Napisano w nim: Pragnęlibyśmy, aby gazeta była miejscem wymiany naszych myśli, doświadczeń, a przede 
wszystkim źródłem rzetelnych informacji ze wszystkich dziedzin życia, przez co przyczyniać się powinna do przezwycię-
żenia różnych trudności i pełniejszego życia społecznego. Tematyka tekstów nie była ściśle określona. Dawało to duże 
pole popisu wszystkim tym, którzy chcieli wyrazić swój stosunek do tego, co dzieje się w gminie i podzielić się swoją 
wiedzą. W pierwszym numerze zapowiedziano również, że jest przewidziany kącik poezji, dlatego zwrócono się o przy-
syłanie wierszy własnego autorstwa. 

Od pierwszego wydania naszej gazety było w niej miejsce dla informacji dotyczących działalności władz samorządu lo-
kalnego, wieści kulturalnych i sportowych, tekstów o tematyce historycznej, oświatowej i publicystycznej. 

(red.)
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Krzyż łączy
P r z yd roż ny  k r z y ż 
w Po p ow i e  B o ro -
wym upamiętniający 
Żołnierzy Wyklętych, 
w piątek, 5 kwietnia 
br., zgromadził  liczną 
grupę wiernych z pa-
rafii Nuna, Woli Kieł-
pińskiej ,  Nasielska, 
C ieksyna i  Pomie-
chowa. Zebrali się, by 
wraz z ks. T. Jabłoń-
sk im,  wziąć udzia ł 
w drodze krzyżowej. 
Zostawiając s woj e 
codzienne obowiąz-
ki,  prace, ulubione 
zajęcia, może seriale 
telewizyjne, treningi 
sportowe, atrakcyjne wyjazdy, czy też rezygnując z wygody i relaksu, pąt-
nicy podążali wyznaczoną trasą, która prowadziła przez Popowo Borowe, 
Popowo Południe, Zapiecki i Nunę. Łącznie uczestnicy pokutnego szlaku 
mieli do pokonania 13 km odcinek, wiodący przez lasy, polany i ścieżki 
oddalone od domostw. 

Ciepła i słoneczna pogoda była zachętą do wędrowania za krzyżem, który 
na przemian niosły dzieci i dorośli. Kilkugodzinny marsz w modlitewnym 
skupieniu i śpiewie, a chwilami całkowitym wyciszeniu, sprzyjał osobistym 
refleksjom nad codziennym życiem.

– Jeszcze dziś rano nie byłam pewna, czy będę na drodze krzyżowej, nie 
najlepiej się czułam, mam problemy z kolanem i kręgosłupem, ale jednak 
tu jestem i nie żałuję, chociaż trasa nie jest łatwa – relacjonuje pani Ewa. 
Ktoś inny przy tym dodaje: – A ja mam własną intencję, mój syn jest po 
poważnym wypadku, Bogu dziękuję, że przeżył…. Nie sposób wymienić 
powody udziału pozostałych wiernych, ale każdy z nich miał własne prze-

myślenia, dla niektórych 
była to też próba zmaga-
nia się ze swoim wadami 
i słabościami. 

Nabożeństwo zakończyło 
się późnym wieczorem, 
mszą św. w kościele para-
fialnym w Nunie. W marszu 
pokutnym uczestniczyło 
ok. 180 osób.

af.

ZE SZKÓŁ. Eliminacje powiatowe

XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym łączy 
naukę z zabawą i elementami ry-
walizacji. Jego celem jest m.in. po-
pularyzowanie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa na drodze, upo-
wszechnienie umiejętności udzie-
lania p ier wszej  pomocy oraz 
promowanie roweru jako środ-
ka transportu. Mogą w nim wziąć 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych.  Turniej przeprowadzany 
jest w dwóch grupach: pierwszą 
są uczniowie klas V i VI, drugą – 
uczniowie klas VII, VIII i III gim-
nazjum. Uczestnicy turnieju, aby 

zakwalifikować się do finału, muszą 
przejść kilka etapów: eliminacje kla-
sowe, szkolne, powiatowe, rejono-
we, wojewódzkie.

2 kwietnia 2019 r. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku była gospodarzem 
eliminacji powiatowych XLII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym dla 
uczniów szkół podstawowych. Eli-
minacje powiatowe zostały objęte 
patronatem Starosty Nowodwor-
skiego.

Od godziny 10.00 w zmaganiach 
rywalizowało 5 dru-
żyn reprezentujących 
szkoł y podstawowe 
z terenu powiatu no-
wodworskiego. Dru-
żyny grupy I składały 
się z czterech osób (2 
dziewczynek i 2 chłop-
ców), natomiast dru-
ż yny g rupy I I  był y 
reprezentowane przez 
drużyny trzyosobowe.

GRUPA I
Szko ła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Dę-
binkach – drużyna w składzie: Na-
talia Wiśniewska, Lidia Myszkowska, 
Jakub Karol Kobuszewski, Dominik 
Suski, pod opieką Małgorzaty Łu-
czyńskiej;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku – druży-
na w składzie: Patrycja Czyż, Agata 
Waleśkiewicz, Szymon Chmurski, 
Jakub Nagel rez. Alicja Kosela, pod 
opieką Moniki Paluszek.

GRUPA II
Szko ła Podstawowa z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
– drużyna w składzie: Jagoda Jandy, 
Agata Malinowska, Dominika Prę-

gowska, pod opieką 
Anny Dąbrowieckiej;

Szkoła Podstawowa  
i m .  K s i ę c i a  J ó z e -
fa  Po n i a towsk i e go 
w Starych Pieściro-
gach i drużyna w skła-
dzie: Julia Pawlak, Jakub 
Markowicz, Krystian 
Piecychna, pod opie-
ką Ma ł gorzat y Ł u-
czyńskiej;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku – druży-
na w składzie: Maria Zawadzka, Jan 

Biernacki, Maks Obi-
dziński, pod opieką  
Moniki Paluszek;

Turniej został prze-
prowadzony przez 
policjantów z Wy-
działu Ruchu Dro-
gowego Komendy 
Sto łecznej  Pol ic j i : 
podkom. Katarzynę 
Mac – sędzia głów-
ny, sierż. Małgorzatę 
Staniszewską, mł. asp. 

Radosława Wasilewskiego z nasiel-
skiego komisariatu oraz strażaków 
– ratowników z OSP w Nasielsku: 
Przemysława Malinowskiego i Mar-
ka Rzeczkowskiego.

Z ramienia szkoły za organizację 
turnieju odpowiedzialne były: Mo-
nika Paluszek, Magda Mackiewicz, 
Ewa Lipowska i Małgorzata Sitek.

Swoją obecnością podczas Turnie-
ju zaszczycili nas: Hanna Pietrzak 
– dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Nasielsku oraz sekretarz 
Nasielska Marek Maluchnik.

Wszyscy uczestnicy turnieju rywa-
lizowali w czterech konkurencjach: 
test wiedzy o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, test doty-
czący skrzyżowań, jazda po torze 
przeszkód oraz udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Test wiedzy składał się z 25 py-
tań, obejmował zagadnienia zna-
jomości zasad bezpieczeństwa 
i przepisów obowiązujących w ru-
chu drogowym. Test skrzyżowa-
nia zawierał 10 pytań, polegał na 
ustaleniu prawidłowej kolejno-
ści przejazdu przez skrzyżowania. 
Wszystkie zagadnienia teoretycz-
ne zostały przygotowane przez 
specjalistów z Komendy Stołecznej 
Policji. Nad całością czuwała pod-
kom. Katarzyna Mac.

Kolejna konkurencja polegała  
na udzieleniu przez całą druży-
nę pomocy osobie poszkodowa-
nej. Zadania w tej kategorii zostały 
przeprowadzone przez ratowników 
z OSP w Nasielsku.

Ostatnim elementem turnieju był 
tor przeszkód. Zasady pokonywa-
nia toru przedstawili uczestnikom 
policjanci z Komendy Stołecznej, 
którzy też czuwali nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju. Prze-
szkody i użyte w rywalizacji rowery 
były własnością organizatora.

Po dokładnym podliczeniu wyni-
ków wyłoniono zwycięzców tur-
nieju:

Grupa I
I  miejsce – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku;

II miejsce – Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Dębinkach.

Grupa II
I  miejsce – Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku;

II miejsce – Szkoła Podstawowa 
z Zespołu Szkolno – Przedszkol-

nego nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowiec-
kim;

III miejsce – Szko-
ła Podstawowa im. 
Księcia Józefa Ponia-
towskiego w Starych 
Pieścirogach.

Najlepsi uczestnicy 
turnieju w klasyfika-
cji indywidualnej to: 
Patrycja Czyż i Jan 
Biernacki ze Szko-
ły Podstawowej nr 2  
im. Stefana Starzyń-

skiego w Nasielsku.

Drużyny oraz najlepsi uczestnicy 
turnieju otrzymali statuetki, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostę No-
wodworskiego oraz Burmistrza 
Nasielska.

W kolejnym etapie, który odbę-
dzie się 7 maja w Warszawie, nasz 
powiat reprezentować będą dru-
żyny ze Szkoły Podstawowej nr 2  
i m .  S t e f a n a  S t a r z y ń s k i e g o 
w Nasielsku pod opieką Moniki Pa-
luszek i Magdy Mackiewicz.

Zw ycięzcom ora z wsz ystk im 
uczestnikom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator Turnieju
Monika Paluszek

Z ZYCIA PARAFII. Nasielsk

Droga Krzyżowa 
ulicami miasta
W piątek12.04.br., 
u l i c a m i  n a s z e g o 
miasta przeszła Dro-
ga K rz yżowa or-
ganizowana przez 
parafię św. Wojcie-
cha w Nasielsku. Jak 
zwykle w tą pod-
niosłą uroczystość 
z aa n ga żowa l i  s i ę 
wszyscy księża z nasielskiej parafii oraz różne działające przy niej grupy. 
Bardzo licznie wzięli w niej udział harcerze z ZHR i ZHP, druhowie z OSP, 
parafianie i mieszkańcy całej naszej gminy.

(red.)
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Partnerstwo międzypowiatowe

UROCZYSTOŚCI

Wielkanoc NUTW
Do tradycji już weszły wielkanoc-
ne spotkania słuchaczy Nasiel-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W tym roku odbyło się ono 
w piątek, 12 kwietnia br., w Restau-
racji Stary Młyn w Nasielsku. Licz-
nie przybyli na nie słuchacze NTUW 
oraz zaproszeni goście: ks. Piotr 
Wilkowski, Bogdan Ruszkowski - 
burmistrz Nasielska, Paweł Calak - 
wicestarosta nowodworski, Dariusz 

Kordowski - wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, członkowie zarządu 
powiatu Radosław Kasiak i Monika 
Nojbert, Lidia Rutkowska dyrektor 
ZGKiM oraz Marzenna Boczek dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Maz.

W pierwszej część spotkania go-
ście obejrzeli program artystycz-
ny przygotowany pod kierunkiem 

B a rb a r y  M o d z e l e w-
skiej. Głównym akcen-
tem spotkania miało być 
przedstawienie twór-
c z o ś c i  A n n y  C z a -
c h o rows k i e j ,  p o e t k i 
pochodzącej z Nasiel-
skiem, jednak z ważnych 
powodów osobistych 
autorka nie mogła przy-
być na spotkanie.

Słuchaczki UTW odczy-
tały wiersze Anny Cza-
chorowskiej nawiązujące 
do świąt wielkanocnych, 
m.in. utwór Krzyż – drze-
wo kwi tn ą c e .  Swoj e 
wiersze zaprezentowała 
także pani Stanisława Wi-
śniewska – emerytowa-

na nauczycielka języka polskiego ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 

W programie znalazły się też ele-
menty muzyczne, o wielkanoc-
nym czasie przypomniała pieśń 
Nie zdejmę krzyża ze swej ściany, 
a o tematyce wiosennej, która jest 
symbolem odradzającej się przy-

rody takie szlagiery jak: Kiedy znów 
zakwitną białe bzy z repertuaru Mie-
czysława Fogga oraz Wiosnę Skal-
dów. Występującym akompaniował 
Michał Brodowski.

Na zakończenie programu artystycz-
nego wszyscy razem odśpiewali 
pieśń Oto jest dzień, który dał nam 

pan. Później przyszedł czas na świą-
teczne życzenia, które jako pierw-
sza złożyła zgromadzonym Teresa 
Skrzynecka Prezes Fundacji „Bądźmy 
Razem”. Następnie ks. Piotr poświęcił 
pokarmy i wszyscy zasiedli za stołami 
do wspólnego poczęstunku. 

(red.)

Po sukcesie ubiegłorocznego cyklu 
spotkań dotyczących Partnerstwa 
Lokalnego Powiatu Nowodwor-
skiego, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem przedsiębior-
ców, instytucji i władz samorządo-
wych pojawił się pomysł stworzenia 
takiej współpracy między powiata-
mi nowodworskim i legionowskim. 

Pomysłodawcami i organizatorami 
tego przedsięwzięcia są dyrekto-
rzy Powiatowych Urzędów Pracy 
w Legionowie – Elżbieta Szczepań-
ska i w Nowym Dworze Mazowiec-
kim – Marzenna Boczek. 

We wsp ó ł p rac y ze  S t aro s t a-
mi Legionowskim i Nowodwor-
skim w czwartek, 11 kwietnia br., 
w Jachrance zorganizowana zo-

stała konferencja rozpoczynająca 
cykl 4 warsztatów na rzecz oży-
wienia społeczno-gospodarczego. 
Uczestniczyli w nich reprezentan-
ci różnych środowisk powiatu le-
gionowskiego i nowodworskiego. 
Gminę Nasielsk reprezentowa-
li: Bogdan Ruszkowski - burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki - Prze-
wodniczący Rady Miasta, dyrekto-
rzy instytucji, a także liczne grono 
przedsiębiorców.

Mentorem wydarzenia była Jadwiga 
Olszowska-Urban Ekspert Partner-
stwa Lokalnego, która od 20 lat zaj-
muje się prowadzeniem tego typu 
wydarzeń na terenie całej Polski. 
Przedstawiła ona wnioski z ubiegło-
rocznych spotkań w powiecie no-

wodworskim i legionowskim, 
które swój rozwój opierają na 
rozwoju turystyki i rekreacji 
m.in. poprzez rozwój infra-
struktury rowerowej opartej 
na takich atutach regionu, 
jak Zalew Zegrzyński, Pusz-
cza Kampinowska, Twierdza 
Modlin.

Ważnym punktem po zainau-
gurowaniu cyklu konferencji 
było podpisanie porozumie-
nia o współpracy i tworzeniu 
partnerstwa międzysekto-
rowego na rzecz ożywienia 
społeczno-gospodarcze-
go powiatów leg ionow-
skiego i nowodworskiego. 
Porozumienie podpisali przedsta-

wiciele Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, Powiatowych Urzędów Pra-
cy w Legionowie i Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, starostowie 
obu powiatów oraz burmistrzo-
wie i wójtowie gmin wchodzących 
w skład powiatów.

 – Podpisanie umowy dla nas ma 
ogromne znaczenie. Kreuje pew-
ną przyszłość i niesie nadzieję na 
to, że współpraca we wszystkich 
aspektach życia przyniesie wy-
znaczone efekty – mówił Krzysz-
tof Kapusta, starosta nowodworski. 

Na konferencji była także mowa 
o Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej, która swoim zakre-
sem obejmuje tereny znajdujące 
się w trzech województwach – 
łódzkim, mazowieckim i wielko-
polskim. Jest to specjalna strefa, 
w której przedsiębiorcy zaintere-
sowani rozpoczęciem działalno-
ści mogą skorzystać z pomocy 
publicznej, sięgającej nawet 55% 

kwalif ikowanych kosztów inwe-
stycji.

O terenach inwestycyjnych na 
przedmieściach Serocka, zajmu-
jących 75 ha, mówił Artur Bor-
kowski burmistrz Serocka.

Na zakończenie uczestnicy zo-
stal i  losowo podzieleni na 10 
grup, w których miel i  zapisać 
pomysły do omówienia na ko-
lejnych spotkaniach. Warto pod-
kreślić, że ideą Partnerstwa jest 
po łączenie wiedz y, doś wiad-
czenia i zaangażowania różnych 
osób, podmiotów i instytucji. Już 
teraz wiadomo, że zaintereso-
wanie wzbudzają takie inicjaty-
wy, jak stworzenie sieci ścieżek 
rowerowych w obu powiatach, 
b udowa parku rozr y wk i ,  c z y 
budzący zainteresowanie pro-
jekt przygotowany przez Kingę 
Szczypek – „Szlakiem nasielskie-
go guzika”.

Michał B.
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Delegatura Krajowego
Biura Wyborczego 
w Warszawie 

INFORMACJA
w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komi-

sji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349 oraz z 2019 r. 
poz. 273) prawo zgłaszania do składu obwodowych komisji wyborczych 
mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety 
wyborcze. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych znajduje  
się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/

Na podstawie § 8b powołanej ustawy  Komisarz wyborczy uzupełnia 
skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 
minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli licz-
ba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy 
obwodowej komisji wyborczej

W związku z licznymi pytaniami ze strony wyborców informujemy, że 
Krajowe Biuro Wyborcze nie udziela patronatu stronom www zbiera-
jącym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych. 

Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnia-
niu danych osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wybor-
ca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej  
w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, powinien zgłosić 
się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy.

Należy pamiętać, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej 
musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia  
i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w któ-
rym stale zamieszkuje.

W załączeniu wzór zgłoszenia.

Informacja o zgłoszeniach kandydatów 
do obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

W związku z informacją przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura 
Wyborczego w Warszawie, niniejszym informujemy, co następuje:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. poz. 754 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu 
obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy re-
prezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Jednakże mając na 
uwadze to, że w ostatnich wyborach w kraju wystąpiły trudności z ob-
sadą lub uzupełnieniem składów obwodowych komisji wyborczych, 
zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 12/2019 z dnia 27 
lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych (….) wyborcy mogą samodzielnie 
zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wybor-
czemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzu-
pełnienia spośród wyborców. W przypadku Gminy Nasielsk zgłoszenia 
wyborców przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk, za pośred-
nictwem Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zgłoszenia można składać do 
dnia 26 kwietnia br. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:

• u Sekretarza Nasielska – I piętro, pokój nr 115 lub

• w Sekretariacie Burmistrza Nasielska – I piętro, pokój nr 105,

• na formularzu zgłoszenia dot. wyborcy zgłaszającego swoją kandy-
daturę indywidualnie tzn. nie przez komitet wyborczy.

Zgodnie z art. 182 § 8b ustawy – Kodeks wyborczy Komisarz Wybor-
czy w Warszawie III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców 
zgłaszających swoją kandydaturę indywidualnie, jeżeli liczba kandyda-
tów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących 
zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż minimalny skład 
liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub jeżeli liczba kandydatów 
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących za-
rejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład 
liczbowy obwodowej komisji wyborczej.

Z up. Burmistrza Nasielska
Marek Maluchnik

Sekretarz Nasielska
Nasielsk, dn. 04.04.2019 r.
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Przedszkolaki  
w Jednostce Wojskowej
W środę, 10 kwietnia br., dzieci z 6 grup z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku 
odwiedziły 32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Olszewnicy 
Starej.

Przedszkolaki przygotowały dla żołnierzy krótki występ artystyczny, wręczyły skrom-
ne upominki i podziękowania. Wydelegowani żołnierze zostali przewodnikami każdej 
z grup i co umożliwiło zwiedzanie całej jednostki. Dzieci poznały ciężką pracę żołnie-
rzy. Mogły obejrzeć sprzęt wojskowy, czołg, wyrzutnię rakiet itp. Uczyły się również 
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dowiedziały się, jakie trzeba spełnić 
warunki, aby dostać się do Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kałuszyna.

PODZIĘKOWANIA
Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać 
bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody wytrwale i do końca 
wyciągać przyjazną dłoń.
Dowódcy dywizjonu – ppłk Grzegorzowi Konkel
Plutonowemu – Piotrowi Saliszewskiemu
Pani Magdalenie Sokolnickiej

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wycieczki  
do 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz za bezinteresowną pomoc  
i życzliwość okazaną naszej placówce. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i  Dzieci  
z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku.
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KINO NIWA ZAPRASZA
17-18 kwietnia, GODZ. 14:30 i 17:00

23-28 kwietnia, GODZ. 14:30

Dumbo
Familijny/fantasy;  USA; Czas trwania 1 godz. 52 min.
„Dumbo” to poruszająca opowieść o sile rodziny i ma-
rzeń oraz o tym, jak cenną wartością może być od-
mienność. Właściciel podupadającego cyrku (Danny 
DeVito) zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera (Colin 
Farrell) do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, 
wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy 
jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk za-
czyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na 
swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. 
Vandevere’a (Michael Keaton), który chce uczynić sło-
nia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki  
o nazwie Dreamland.

24–28 kwietnia, GODZ. 17:00
8–12 maja, GODZ. 19:30

After
Romans/dramat;  USA; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna 
pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Dosko-
nale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać  
i kim powinna się stać. To uporządkowane życie roz-
padnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka 
tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje 
się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zacho-
wanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego 
Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale 
po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszyst-
kim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć...

24–28 kwietnia, GODZ. 19:00

Hellboy
Fantasy/akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 55 min.
Pojmana i unieszkodliwiona przed wiekami królowa 
czarownic powraca do naszego świata, by znów nieść 
śmierć i zniszczenie. Jej demoniczny plan zakłada spro-
wadzenie na Ziemię plag tak potężnych, że ludzkość 
nie ma z nimi żadnych szans. Tylko bohater o tak pie-
kielnych korzeniach jak Hellboy jest w stanie stawić 
czoła zagrożeniu i podjąć walkę z czarownicą i jej ar-
mią...

8–12 maja, GODZ. 15:00
15–16 maja, GODZ. 15:00

Praziomek
Animowany, komedia, przygodowy;  USA, Kanada; Czas 
trwania 1 godz. 35 min.
Do niedawna prowadził spokojne życie w odległych 
zakątkach Ameryki Północnej. Jednak jego samotna 
egzystencja niespodziewanie nabrała kolorów. Odkąd 
został odkryty przez sir Lionela Frosta, w jego życiu 
nic już nie było takie samo. Obecnie może poszczy-
cić się statusem prawdziwej gwiazdy - nie tylko został 
okrzyknięty brakującym ogniwem, ale odbył też po-
dróż, w trakcie której dokonał niezwykłych odkryć.

8–12 maja, GODZ. 17:00
15–16 maja, GODZ. 17:00

Shazam
Familijny, fantasy, przygodowy;  USA; Czas trwania 2 godz. 
12 min.
Każdy ma w sobie superbohatera! Potrzeba jedynie 
odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy-
’ego Batsona (Asher Angel) wystarczy wypowiedzieć 
jedno słowo - Shazam. Wówczas ten cwany nastolatek 
zmienia się w dorosłego superbohatera, Shazama (Za-
chary Levi). A wszystko za sprawą starożytnego czaro-
dzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem, 
choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa, wyko-
rzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy 
nastolatek z supermocami - do zabawy!

17–19 maja, GODZ. 15:00
22-23 maja, GODZ. 15:00

MANU. BĄDŹ SOBĄ!  
2D dubbing

Animowany, komedia, przygodowy;  Niemcy; Czas trwania 
2 godz. 12 min.
Manu (Adam Zdrójkowski) dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. 
Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania okazuje się, że należy do zupełnie innego 
gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza ro-
dzinne gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Na swojej drodze spotyka 
ptasie rodzeństwo jerzyków, które szybko przyjmuje go do swojej paczki. Przyja-
ciołom towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za to bardzo sym-
patyczny indyk, Percival (Czesław Mozil). Wkrótce wraz z mewami, wszystkie gatunki 
będą musiały połączyć siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, który specjalizuje się 
w podkradaniu ptasich jaj.

Baran 21.03-20.04
Będziesz miał dużo energii i zaczniesz 
zabiegać o to, na czym Ci zależy. Mo-
żesz zostać odebrany przez innych jako 
osoba gwałtowna lub zbyt zaborcza. 
Masz zdecydowanie za mało ruchu.

Byk 21.04-20.05
Osiągniesz wiele, jeśli spokojnie przemy-
ślisz każdy swój krok i nie będziesz zbyt 
łatwo ulegać emocjom. Zrób porządek 
w finansach. Nie traktuj partnera jak swo-
jej własności. Ogranicz alkohol.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uda Ci się nadrobić zaległości w pracy. 
Nie zaczynaj teraz żadnych inwestycji fi-
nansowych. Nowy komputer lub telefon 
okaże się zakupem, który cię uszczęśliwi. 
Możliwe podróże służbowe.

Rak 22.06-22.07
Raki tkwiące w toksycznych relacjach, 
zarówno osobistych, jak i biznesowych, 
w końcu postawią się i wywalczą dla sie-
bie godne traktowanie. Zadbaj o nogi, 
szczególnie o stawy kolanowe.

Lew 23.07-23.08
Jeśli masz zamiar założyć rodzinę, nie za-
stanawiaj się dłużej, to dobry czas na takie 
poważne decyzje. W pracy wykaż więcej 
asertywności, bo będziesz musiał ciągle 
pracować za innych. Zacznij oszczędzać.

Panna 24.08-22.09
W pracy czekają Cię bardzo nerwowe dni, 
będziesz musiał podejmować odważne 
i odpowiedzialne decyzje. Bądź uprzejmy, 
nie pozwalaj sobie na zbyt wiele emocji. Nie 
prowokuj sporów.

Waga 23.09-23.10
Nawet nie próbuj w najbliższych dniach 
negocjować lub podpisywać jakieś umo-
wy, powstrzymaj się też przed większymi 
zakupami. Możesz mieć kłopoty z finan-
sami. Spędzaj więcej czasu z rodziną. 

Skorpion 24.10-22.11
Najbliższy czas zapowiada się bardzo ak-
tywnie. Przed Tobą wiele wyjazdów, za-
równo prywatnych, jak i służbowych. Nie 
wyręczaj bliskich w pracach domowych. 
Odetnij się od fałszywych przyjaciół. 

Strzelec 23.11-21.12
Popatrzysz z większym optymizmem na 
życie i staniesz się otwarty na ciekawe 
propozycje pracy. W miłości nadchodzi 
dobry czas dla samotnych Strzelców. Mu-
sisz uważać teraz na przeziębienia.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz teraz nie do pokonania, uda Ci się 
zrealizować wszelkie zamierzenia. Twoje 
relacje w niektórych przyjaźniach mogą 
się bardzo skomplikować. Musisz reagować 
szybko. Dbaj o kręgosłup i żołądek.

Wodnik 21.01-19.02
Nie wyolbrzymiaj swoich problemów. 
Skup się na tym, co naprawdę ważne 
i nie rozpraszaj się na mało istotne spra-
wy czy zajęcia. Nie zaniedbuj obowiąz-
ków zawodowych i naukowych.

Ryby 20.02-20.03
Spotkasz ludzi, których śmiałe opinie i po-
zytywne doświadczenia pomogą Ci podjąć 
ważne decyzje. Pamiętaj, żeby zaufać swo-
jej intuicji, która przecież nigdy Cię nie za-
wiodła. Weź urlop.

HOROSKOP
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Firma KAM-POL poszukuje pracow-
ników na stanowisko: Pracownik 
Produkcji-Sortowacz, Operator 
Wózków Widłowych. Informacja: re-
krutacja@kam-pol.biz, tel. 784 902 549.

Sprzedam działkę 2000 m2,  
ul. Piaskowa. Tel. 728 812 375.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 733 679 795.

Gąsocin – działka rolno-leśna  
ok. 2,5 ha, pięknie położona, las so-
snowy, mały stawek, wjazd z drogi 
asfaltowej. Cena 85 tys. Tel. 502 115 413.

Nasielsk, Sprzedam działkę budowla-
ną narożną o powierzchni około 1000 
m2 przy ul Sosnowej media w granicy 
działki. Telefon kontaktowy 502 182 991.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 
220.

Praca dorywcza w gospodarstwie 
ogrodniczym w Nasielsku. Tel. 691 
138 678.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Sprzedam dwie jałówki cielne. Tel. 500 
595 876.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha, 
Kędzierzawice Tel. 781 025 950.

Sprzedam ziemię orną 2,5 ha 
w Ruszkowie. Tel. 693 598 230.

Sprzedam dom, piętrowy. Mogowo, 
blisko stacji PKP. Cena 430 tys. zł. 
Tel. 788 017 637.

Sprzedam rower dziecięcy Kross koło 
24” stan b. dobry. Tel. 695 735 797.

Zaopiekuje się starszą osobą Tel. 574 
370 634.

Mycie dachów, elewacji i kostki bruko-
wej. Tel. 507 567 910.

Praca dorywcza w Aksamitce – kelner, 
pomoc kuchenna Tel. 601 504 020.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną, ogrodzoną na osiedlu Krupki. Tanio 
Tel. 505 783 819.

Wynajmę lub sprzedam dom jedno-
rodzinny w Nasielsku 3 pok. Tel. 605 
631 793.

Sprzedam jęczmień Tel. 515 585 425

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów, Klasa I ZSZ. Tel. 518 529 
925.

Firma elektryczna z Nasielska zatrudni 
elektryków, wymagania prawo jazdy 
Kat.B. Tel. 518 529 925.

Sprzedam metalową konstrukcję tunelu 
foliowego o wym. 9x4 m. Tel. 606 550 
261.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
5000 m2 w Nasielsku, ul. Kolejowa. Tel. 
692 583 321.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

15.04.–21.04.2019 r. 
Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

22.04.–28.04.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

29.04.–5.05.2019 r. 
Apteka , ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

6.05.–12.05.2019 r. 
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

13.05.–26.05.2019 r. 
Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Dyrektor SPZOZ w Nasielsku  
ul. Sportowa 2

informuje, że dla naszych pacjentów
została już uruchomiona.  

Rejestracja Internetowa
Zapisu do lekarza POZ  

można dokonać  
poprzez stronę  

www.zoz.nasielsk.pl

Z UM

Harmonogram wyborów
Informujemy, że w związku z kończącą się kadencją Sołtysów 2015-2019  
na terenie Sołectw gminy Nasielsk odbędą się zebrania wiejskie, mające na celu 
wybór nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Jednym z punktów ww. zebrań będą 
także konsultacje społeczne w sprawie statutów danych miejscowości. Zebra-
nia sołeckie zostaną przeprowadzone do końca czerwca 2019 roku. Nowa ka-
dencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie przez okres 5 lat. Przypominamy,  
że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy  
18 lat i stale mieszka na obszarze Sołectwa. Zachęcamy mieszkańców wszyst-
kich Sołectw do udziału w spotkaniach i oddania swego głosu w wyborach.

Poniżej publikujemy ustalony przez Sołtysów harmonogram zebrań wraz z go-
dzinami rozpoczęcia:

Kwiecień   Maj
24 kwietnia godz. 18:00 Krogule

25 kwietnia godz. 16:00 Młodzianowo

25 kwietnia godz. 18:00 Pieścirogi Nowe

26 kwietnia godz. 17:00 Żabiczyn

27 kwietnia godz. 17:00 Mogowo

27 kwietnia godz. 19:00 Zaborze

28 kwietnia godz. 16:00 Jackowo 

Włościańskie

30 kwietnia godz. 18:00 Głodowo

4 maja godz. 16:00 Mazewo Dworskie

6 maja godz. 18:00 Toruń Włościański

7 maja godz. 12:00 Mokrzyce Dworskie 

10 maja godz. 16:00 Krzyczki Żabiczki

10 maja godz. 18:00 Kosewo

11 maja godz. 17:00 Siennica

13 maja godz. 18:00 Aleksandrowo

14 maja godz. 17:00 Popowo Północ

15 maja godz. 18:00 Popowo Borowe

16 maja godz. 18:00 Pniewo
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DO ADOPCJI

Malutka sunia, ma około  
2 lat, waga 5 kg. Bardzo 
mi ła i  towarzyska, bar-
dzo czujna, szuka nowego 
domu. Sunia jest już wy-
kastrowana, zaszczepiona 
i zaczipowana.

Tel. kontaktowy  
735 084 106  
lub 570 512 956

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Pseudohodowle 
liczą na zysk
Pewnie każdy z was słyszał już o pseudohodowlach. Większa liczba osób 
nazywa je „domowymi hodowlami”. Otóż nie istnieje nic takiego. Ludzie, 
żeby dorobić, rozmnażają psy masowo, szczególnie jeśli trafi się w typie 
rasy (tzn. pies wyglądający na rasowego, który jednak nie posiada rodo-
wodu). Szczególną uwagę zwracają na siebie psy w typie rasy yorka, bul-
dog bądź też psy rasy agresywnej. Kto nie chciałby misia, który będzie siać 
postrach bądź trafiać w innych swoją słodyczą?

Szkoda pieniędzy prawda? Więc wchodzisz na olx, grupy facebook’owe 
i przeglądasz każdy post, szukając tego wymarzonego pupila. O tak, trafił 
się buldożek, a jeszcze lepszy amstaff. Kupujesz, bo tani, tylko 700 zł. Kto 
by nie skorzystał z okazji?

Bierzesz szczeniaka, jednego z wielu. Nie myślisz o matce, dla której praw-
dopodobnie to kolejny miot w tym roku. Nie badana, ale przecież wygląda 
na zadbaną. Nie, wygląda „w porządku”, ponieważ dzień wcześniej pseu-
doludzie ją wykąpali i doprowadzili „do ładu”.

Szczeniak w domu, nareszcie. Mija tydzień. Mały już nie jest taki radosny 
jak w dniu, w którym go wzięliście. Bierzecie do weterynarza, okazuje się, 
że szczeniak ma dopiero 4 tygodnie. Pseudohodowla podawała wam, że 
jest już w odpowiednim wieku do wydania.

Musicie zapamiętać jedno – pseudohodowlom zależy jedynie na zarobku, 
nie badają suk. Masówka, im więcej szczeniąt, tym lepiej. Rozciągnięte sut-
ki, ropiejące oczy, wady genetyczne – np. dysplazja stawów, ropomacicze 
i rak listwy mlecznej, które są skutkiem braku kastracji, masa kleszczy na 
ciele. W końcu pseudohodowla pozbywa się suki, maszynki do rozmna-
żania, gdyż jest już bezużyteczna.

Później umiera, w przydrożnym rowie. Nawet jeśli zostanie uratowana, jest 
wykończona psychicznie na równi z jej organizmem.

Obudź się, popyt napędza podaż. Kupując, popierasz cierpienie zwierząt. 
Hodowle zarejestrowane w polskim związku kynologiczmym regularnie 
badają zwierzęta, ciąże suk prowadzone są pod okiem weterynarza.

Sprzedaż psa bądź kota bez rodowodu jest karalna. Nawet jeśli zwierzę 
posiada rodowód (ponieważ kupiłeś go z hodowli) lecz nie prowadzisz za-
rejestrowanej hodowli, to również jest nielegalne. 

Natalia C.

U NAS

Nowa linia kolejowa?
Plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie, w gminie Baranów, budzą kontro-
wersje, pojawiają się pytania o sens jego powstania, a także o przyszłość Portu Lotniczego w Modlinie. 
Jednak rząd nie wycofuje się z pomysłu i nazywa ją najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną.

Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią i ma zintegrować trans-
port lotniczy, kolejowy i drogowy. W związku z tym spółka CPK poinformowała o budowie ok. 1,6 tys. 
km nowych linii kolejowych.

Ta informacja ma również znaczenie dla Nasielska. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Mazowsza bowiem pojawiła się informacja o budowie nowej linii kolejowej, która połączy Choszczówkę 
z Nasielskiem. Będzie ona jednym z odcinków zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Nowy plan 
uchwalony pod koniec grudnia ubiegłego roku. 

Plany kolejowe są inwestycjami rządowymi, to właśnie on będzie odpowiedzialny za ich wytyczenie i 
szczegółowy przebieg. 

Na razie wszelkie mapy przedstawiają orientacyjne rozmieszczenie planowanej inwestycji. Jednak jasno z 
niego wynika, że linia ta stanowiłaby alternatywną drogę dojazdu do Warszawy pomijającą Nowy Dwór 
Mazowiecki.

Czy wytyczona zostanie zgodnie z trasą linii kolejowej, która funkcjonowała w latach 1938 -1939 i została 
zniszczona na początku II wojny światowej? 

Do dziś dnia zachował się nasyp kolejowy wiodący od Mogowa, przez Cegielnię Psucką i Psucin, a dalej  
do Orzechowa.

Według zapowiedzi rządu pierwsze samoloty z planowanego portu lotniczego w Baranowie koło Gro-
dziska Mazowieckiego odlecą pod koniec 2027 roku.

Michał B.
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Brydż
Wyniki turnieju „siódmego”, 22.03.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    182 pkt. (63,19%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   169 pkt. (58,68%)

3. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    160 pkt. (55,56%)

4. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   157 pkt. (54,51%)

5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    126 pkt. (43,75%)

6. Janusz Muzal – Janusz Wydra    115 pkt. (39,93%)

7. Alicja Bartosik – Kazimierz Kowalski    99 pkt. (34,38%)

Wyniki turnieju „ósmego”, 05.04.2019 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    76 pkt. (60,32%)

2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   75 pkt. (59,52%)

3. Waldemar Gnatkowski – Robert Truszkowski   72 pkt. (57,14%)

4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  67 pkt. (53,17%)

5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    61 pkt. (48,41%)

6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    60 pkt. (47,61%)

7. Alicja Bartosik – Jacek Jeżółkowski    48 pkt. (38,10%)

8. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    45 pkt. (35,71%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:

1-2. Janusz Muzal     49 pkt.

 Janusz Wydra     49 pkt.

3.  Waldemar Gnatkowski    44 pkt.

4-5. Piotr Kowalski     41 pkt.

 Grzegorz Nowiński    41 pkt.

6-7. Józef  Dobrowolski    37 pkt.

 Zbigniew Michalski    37 pkt.

8.  Kazimierz Kowalski    36 pkt.

9. Krzysztof Morawiecki    35 pkt.

10. RobertTruszkowski    34 pkt.

PKPIŁKA NOŻNA

Młodzi piłkarze poszukiwani
Trwa nabór uzupełniający do grup młodzieżowych w klubie MLKS Żbik. Nasielski klub sportowy obchodzi w tym 
roku 55-lecie istnienia i działa bardzo prężnie, a poszczególne roczniki mogą pochwalić się niemałymi sukcesami 
w swoich ligach. W dodatku seniorzy walczą obecnie o awans do IV ligi.

Klub Żbik to klub z tradycjami. Niedawni zawodnicy są obecnie wykwalifikowanymi trenerami, którzy zapewniają 
naukę współpracy w grupie, systematyczności, obowiązków, a przede wszystkim pomagają rozwijać umiejętno-
ści piłkarskie. Dodatkową atrakcją są wyjazdy na obozy piłkarskie.

Szczegółowych informacji udzielają trenerzy poszczególnych roczników, do których kontakt można znaleźć  
na specjalnie przygotowanych plakatach informacyjnych oraz pisząc na adres mailowy zbik01@onet.pl.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Raz pod wozem, raz na wozie

SPORT SZKOLNY

Turniej tenisa stołowego
Niedziela, 31 marca br., była pełna sportowych wrażeń. Za nami pierwszy Turniej Tenisa Stołowego, którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym. Podczas rozgrywek mieliśmy okazję przekonać się, jak wiele osób 
sympatyzuje z tą dziedziną sportu. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach dedykowanych dzieciom i młodzie-
ży, jak i w kategorii „Amator”.

Tenis stołowy to sport, który, oprócz emocji, wyciska również „siódme poty”. Mogli się o tym przekonać kibice, którzy 
tłumnie przybyli do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Wyniki Turnieju  Tenisa Stołowego

Rocznik 2007 i młodsi (20 zawodników)
I – Marcel Krzyżewski, II – Kamila Mikulska, III - Oliwia Mikucka, IV - Piotr Czarnecki, V – Kacper Żochowski, VI – Bartłomiej Otoski.
Roczniki 2004-2006 (12 zawodników)
I – Natalia Mikulska, II – Oliwia Karpińska, III - Natalia Żbikowska, IV - Julia Trejber, V – Adrian Mikucki, VI – Mateusz Włodarczyk.
Młodzież - roczniki 2001-2003 – brak uczestników
Amator (12 zawodników)
I – Arkadiusz Ziemiński, II – Michał Michalski, III – Piotr Wiśniewski, IV – Robert Siwy, V – Artur Gąsecki, VI – Krzysztof Korycki
Dziękujemy wszystkim zawodnikom - uczniom i mieszkańcom gminy Nasielsk i okolic, którzy wzięli udział w rozgryw-
kach. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób, które wsparły organizację naszego Turnieju. To niezwykłe uczucie spo-
tkania ludzi życzliwych i otwartych na współpracę. Za wsparcie naszej inicjatywy dziękujemy Bogdanowi Ruszkowskie-
mu burmistrzowi Nasielska, Tomaszowi Pietrasowi, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, dyrektor SPZOZ  
w Nasielsku.

Rodzicom naszych Uczniów za zorganizowanie stoiska z przepysznymi ciastami i goframi. Specjalne podziękowania  
dla Nauczycieli Szkoły w Popowie Borowym za zaangażowanie  w organizację tego sportowego wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że pomysł organizacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym przypadł 
wielu osobom do gustu i na stałe zagości w kalendarzu gminnych zawodów sportowych. 

I.Ł.

Za nami dwie kolejki rozgrywek  
w ciechanowsko - ostrołęckiej kla-
sie okręgowej. Pierwsza wiadomość 
nie jest dobra. Po 19. kolejce, spotka-
nie Żbika Nasielsk z Wkrą Sochocin 
zakończyło się porażką naszych za-
wodników. Odbyło się ono w sobotę, 
6 kwietnia br., na stadionie w Socho-
cinie i zakończyło wynikiem 3:1. Po-
przedni mecz obie drużyny rozegrały 
25 sierpnia 2018 roku, wtedy zwycię-
stwo odniósł Żbik Nasielsk.

Już pierwsza połowa zaczęła się do-
brze dla rywali Żbika, kiedy to w  
18. minucie bramkę zdobył Aleksan-
der Eibl. Pod koniec pierwszej poło-
wy sędzia pokazał dwie żółte kartki 
- jedną zawodnikowi Wkry, a drugą 
Marcinowi Chyczewskiemu z naszej 
drużyny.

Druga połowa obfitowała w liczne 
zmiany na boisku. W dodatku prze-
ciwnicy Żbika zaczęli powiększać 
bramkową przewagę. Najpierw w 55. 
minucie piłkę do naszej bramki wpro-
wadził Damian Mielczarek, a 5 minut 
później Sebastian Jadczak. Później po-
jawiły się żółte kartki – dwie kolejne 
trafiły na konto zawodników Wkry, 
a jedna do Filipa Adamskiego. Kiedy 
mecz zbliżał się ku końcowi, hono-
rową bramkę dla nasielskiej drużyny 
zdobył Kamil Stańczak, który ustano-
wił ostateczny wynik meczu.

W 20. Kolejce, Żbik Nasielsk, 
na nasielskim stadionie w sobo-
tę, 13 kwietnia br., podjął zespół  
z Sony Nowe Miasto. Tym razem był  
to udany mecz i 3 punkty zostały 
w Nasielsku. Poprzednie spotkanie 
obu drużyn miało miejsce 2 września, 
kiedy to nasielscy chłopcy rozgromili 
przeciwników aż 9 golami!

Już początek meczu zaczął się dla Żbi-
ka dobrze, a jedna z pierwszych akcji 
tego meczu w 8. minucie zakończy-
ła się celnym strzałem w wykonaniu 
Daniela Gołębiewskiego. Rywalom 
w pierwszej połowie udało zdobyć się 
tylko jedną żółtą kartkę.

Druga połowa, jak to często bywa, 
była bardziej nerwowa, nie brakowa-
ło nieczystych zagrań, co skutkowa-
ło pokazaniem przez sędziego kilku 
żółtych kartek – trzech dla gości z 
Nowego Miasta i dwóch dla zawod-
ników Żbika. W 60. minucie swojego 

urodzinowego gola strzelił Kamil Stań-
czak. Trzecią bramkę meczu strzelił 
Marcin Świderski, a ostateczny wynik, 
koronujący zwycięstwo, ustalił Da-
niel Gołębiewski, umieszczając piłkę  
w bramce w 83. minucie.

Według aktualnego stanu tabeli po 20. 
kolejce, Żbik Nasielsk zajmuje czwarte 
miejsce z 41 punktami, tracąc 9 punk-
tów do aktualnego lidera, którym jest 
MLKS Nadnarwianka Pułtusk.

Drugie miejsce zajmuje Makowianka 
Maków Mazowiecki (48 punktów), a 
podium zamyka Kryształ Glinojeck 
(44 punkty).

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk ro-
zegra 20 kwietnia na wyjeździe z 10. 
w tabeli Iskrą Krasne, a 27 kwietnia 
o godzinie 13:00 na własnym „po-
dwórku” z idącymi „łeb w łeb” w ta-
beli Ostrovią Ostrów Mazowiecka.

Michał B.


