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Teqball w Nasielsku
str. 5

Z UM
Szanowni  
druhny i druhowie,  
strażacy!
W imieniu władz samorządo-
wych Gminy Nasielsk pragnę 
złożyć podziękowania dla straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczych Straży Pożarnych 
za poświęcenie i determinację 
podczas gaszenia lasów w Ciek-
synie w dniach 23-25 kwietnia 
2019 roku. 

Ofiarna postawa strażaków, 
sprawność w działaniach i wyjąt-
kowe zaangażowanie w podjęte 
działania ratownicze zasługują na 
słowa najwyższego uznania.

Akcja prowadzona w trudnych 
warunkach pod dużym obciąże-
niem psychicznym i presją czasu 
nie należała do łatwych, jednak 
profesjonalizm, jakim wykazali 
się strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim i Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych,  przyczynił się do 
szybkiego opanowania pożaru.

Jeszcze raz dziękuję i życzę wie-
lu sukcesów i pomyślności, za-
równo w życiu zawodowym, jak 
i osobistym.

  Z poważaniem
  Burmistrz Nasielska

Płonęły lasy
str. 3
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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

Sadzimy drzewa
W piątek, 26 kwietnia br., przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na czele z burmistrzem Nasielska, Bogdanem Ruszkowskim, włączyli się 
w ogólnopolską akcję pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy #sa-

dziMy. Tego dnia posadzono dęby, lipę i świerk na terenie sołectwa Mię-
koszyn. Ponadto, podczas całego dnia, w budynku Urzędu, mieszkańcy 
Gminy Nasielsk otrzymywali sadzonki dębów, lip, sosen, modrzewi oraz 
bzów pozyskane dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Płońsk. 

(um)

Z UM

Bezpłatna pomoc prawna
Informujemy, iż od dnia 9 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, zostanie wznowiona bezpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców. Punkt, w którym mieszkańcy będą mogli skorzystać z po-
mocy prawnej będzie znajdował się na parterze budynku Urzędu, obok 
kasy Banku Spółdzielczego.

Mieszkańców przyjmował będzie adwokat p. Marcin Kramek, który został 
wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Ustalony harmonogram wygląda następująco:
środa 14:00 – 16:00
czwartek 12:00 – 16:00
piątek 11:00 – 15:00

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane jest w zakresie :
 – rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 – ubezpieczenia społecznego,
 – spraw administracyjnych,
 – prawa podatkowego,
 – spraw rodzinnych,
 – spraw karnych,
 – prawo pracy.

Z UM

Dofinansowanie  
na Jarmark św. Wojciecha
Miło nam poinformować, iż w dniu 29 kwietnia br. Burmistrz Nasielska 
– Bogdan Ruszkowski podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego dotyczące współorganizacji wyda-
rzenia pod nazwą „Jarmark św. Wojciecha”, który odbędzie się, 5 maja br., 
w Nasielsku w ramach „Dni Nasielska”. 

Na mocy niniejszego porozumienia Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego pokryje koszty organizacyjne wydarzenia do kwoty 10 300 zł. 

(um)
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Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 – 2023 

Janusz Gers
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan ja-
kieś doświadczenie w pracy w organach samo-
rządu lokalnego bądź pracy społecznej?

Wystartowałem w wyborach samorządowych, 
gdyż lubię pracę społeczną. Nie posiadam do-
świadczenia w pracy w samorządzie. Prowadziłem 
jednak społecznie przez wiele lat klub sportowy 
Wkra Cieksyn, który osiągał niezłe wyniki. Niestety 
z braku czasu i przyczyn zawodowych musiałem przestać. Startowałem też 
do Rady Miejskiej w roku 2014 – wtedy przegrałem kilkunastoma głosami. 
Od ponad dwudziestu lat jestem też strażakiem ochotnikiem. 

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w obec-
nej kadencji Rady Miejskiej?

Priorytetem jest dokończenie budowy kanalizacji i jej sukcesywna rozbudo-
wa w kolejnych miejscowościach. Ważnym zadaniem jest poprawa estetyki 
i wizerunku miasta Nasielska, w którą można zainwestować po wybudowaniu 
kanalizacji. Ponadto ważną inwestycją będzie rozbudowa stadionu miejskie-
go oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. Sukcesywnie też potrzeba utwardzać 
drogi, które potrzebują dużych nakładów finansowych. Moim marzeniem 
jest posiadanie w gminie 100% dróg asfaltowych.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? 
(niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)

W moim okręgu swój program wyborczy realizuję na bieżąco. Nie czekam 
na kolejne lata, pod koniec kadencji, gdy być może trzeba będzie zabiegać 
o poparcie. Obecnie w Dobrej Woli powstaje droga asfaltowa. Powstaje także 
projekt boiska przyszkolnego w Cieksynie. Na bieżąco monitoruję drogi, aby 
uzupełniać ubytki, drogi gruntowe są wyrównywane na bieżąco.

Trudnym tematem jest sprawa pomnika w Borkowie. Bardzo byśmy sobie 
życzyli, aby właścicielka gruntu, na którym stoi pomnik, odsprzedała go gmi-
nie. To w zupełności rozwiązałoby temat. Na tę chwilę Rada podjęła uchwałę, 
aby przesunąć pomnik nieco dalej na grunt, którego właścicielem jest gmina 
Nasielsk. Duża część mieszkańców akceptuje takie rozwiązanie, akceptują 
to stowarzyszenia z naszego okręgu jak Ochotnicza Straż Pożarna, „Skafan-
der”, „Dolina Wkry”, Koło Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa. Ponadto będę 
współpracował z tymi stowarzyszeniami w innych tematach. Staram się też 
dbać o estetykę Cieksyna i okolicznych wsi. Jestem także po rozmowach 
z wicestarostą w sprawie budowy chodnika dla pieszych na mostku na Na-
sielnej w Cieksynie. Pod koniec ubiegłego roku udało się także już reakty-
wować klub sportowy Wkra Cieksyn. W tym roku rekultywowaliśmy boisko 
i warto podkreślić bez wsparcia z budżetu gminy, a tylko dzięki wsparciu sa-
mych zainteresowanych mieszkańców. Wspomaga nas straż pożarna, która 
w czasie suszy podlewa boisko wodą, a dyrektor szkoły udostępnia kosiarkę 
do strzyżenia trawy.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?

Mocną stroną naszej gminy jest ogromny potencjał ludzki oraz duże walory 
krajobrazowo-turystyczne doliny rzeki Wkry. Słabą stroną naszej gminy jest 
brak inwestorów prywatnych, którzy chcieliby tworzyć na naszym terenie 
zakłady pracy zapewniające miejsca pracy dla mieszkańców gminy Nasielsk 
i okolicznych. Ostatnio byli zagraniczni inwestorzy, niestety zostali zniechę-
ceni przez garstkę osób.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, rodzi-
na, zainteresowania, itp.)

Ukończyłem Wyższą Szkołę Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Jestem ra-
townikiem medycznym. Mam żonę Ewę, dwie zamężne córki Anetę i Martę 
oraz dwoje wnucząt. Wolnego czasu mam niewiele, lecz interesuję się spor-
tem, a przede wszystkim piłką nożną, również tą lokalną. Moją pasją jest też 
pomaganie ludziom, dlatego zostałem strażakiem ochotnikiem.Z POWIATU

Remont mostu  
w Nowym Dworze Maz.
Wszyscy, którzy dojeżdżają do pracy do Nowego Dworu Mazowieckiego lub dalej w kierunku Łomianek i Warszawy, już od 
poniedziałku, 8 maja br., muszą liczyć się z trudnościami podczas przejazdu przez most na rzece Narew w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 

Od tego dnia zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej i wspomagany sterowaniem 
ręcznym dla zapewnienia równomiernego przejazdu pojazdów oczekujących.

Powodem utrudnień jest remont mostu, który na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykona firma WPM 
Mosty z Warszawy za kwotę ok.2,7 mln zł. Jak zaznacza GDDKiA, ukończenie prac przewidziano do końca października br. 

W ramach zadania zostaną wykonane: naprawa przęseł, podpór wiaduktów, dylatacja, izolacja płyty pomostu, odwodnienie, 
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. Następnie most zostanie pokryty nową nawierzchnią wraz z oznakowaniem po-
ziomym i chodnikiem. 

(red.)

Z GMINY. Cieksyn

Płonęły lasy
Z ogromnym pożarem w Ciek-
synie zmagali się we wtorek, 23 
kwietnia br.,  strażacy z naszej 
gminy i wielu innych jednostek. 
Wybuchł on w lesie w pobliżu 
tej miejscowości ok. godz. 10.30 
i rozprzestrzeniał się błyskawicz-
nie. Niestety sprzyjał temu pory-
wisty wiatr i panująca od wielu dni 
suszę. Ogień zagrażał domkom 
letniskowym oraz mieszkalnym.

Na miej scu zdarzenia sz ybko 
zawiązany został sztab, którym 
dowodził mł. bryg. Mariusz Wy-
szyński zastępca komendanta 

powiatowego KP PSP w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

W działaniach gaśniczych brało 
udział około 100 strażaków z po-
wiatu nowodworskiego, a także 
z okolicznych powiatów: legio-
nowskiego, płońskiego, ciecha-
nowskiego. 

W gaszeniu pożaru brały udział 
także 4 samoloty gaśnicze z War-
szawy, Łodzi i Radomia, zadyspo-
nowane przez Lasy Państwowe, 
które w sumie wykonały 8 zrzu-
tów wody. Wodę do akcj i  ga-
ś n i c ze j  c zerp an o z  hydran tu 
znajdującego się na terenie OSP 
Cieksyn, ale także z cysterny JRG 
Nowy Dwór Maz. o pojemności 
18 ton. 

Pożar udało się opanować ok. 
godz. 21.00 po ponad 10 go-
dzinach ciężkiej pracy kilkudzie-
sięciu strażaków z OSP i PSP, ale 
jego dogaszanie trwało zarówno 
w nocy, jak i przez kolejne dwie 
doby. 

Mieszkańcy Cieksyna i pobliskich 
miejscowości z przerażeniem ob-
serwowali to, co się działo i do-
ceniali zaangażowanie strażaków 
przynosząc im wodę i posiłki.

 – Przez c a ł y dzień wszędzie 
unosił się dym i zapach spaleni-

zny. Całe szczęście, że wiatr wiał 
w przeciwnym kierunku, ponie-
waż nasze domy też były zagro-
żone pożarem. Te suche drzewa 
paliły się jak zapałki z ogromną 
prędkością  – opowiada jedna 
z mieszkanek Andzina.

Jak zawiadamia mł.  br yg.  Ka-
ro l  K i e r zkows k i  z  Ko m e n d y 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w Warszawie, w wyniku pożaru 
w Cieksynie spłonęło 45 ha lasów 
i trzy domki letniskowe. Teren po 
zakończeniu akcji został przekaza-
ny do dozorowania Nadleśnictwu.

Po akcji gaśniczej w Cieksynie za-
stęp z OSP Kownaty w powiecie 
płońskim miał wypadek. Dwóch 
strażaków zostało rannych i od-

wiezionych do szpitala. Samochód 
pożarniczy został uszkodzony 
i wycofany z podziału bojowego. 
Podczas działań gaśniczych uległ 
awarii samochód z OSP Jackowo.

We wtorek, 23 kwietnia, wybuchł 
też pożar w Górkach w gminie Le-
oncin. Spłonęło w nim 12 ha lasu 
i nieużytków należących do Kam-
pinoskiego Parku Narodowego.

Wydarzenia z feralnego wtorku 
podsumował mł. Bryg. Tomasz 
Wołoszyn, of icer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-

wej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim: – Do póź-
nych godzin wieczornych prawie 
wszystkie jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej z terenu powiatu 
nowodworskiego zaangażowane 
były w likwidację pożarów oraz 
innych zdarzeń. Do gaszenia po-
żarów lasów w Górkach oraz 
Cieksynie potrzebne było także 
wsparcie z sąsiednich powiatów. 
Łącznie na terenie powiatu nowo-
dworskiego odnotowano 38 zda-
rzeń, w tym 23 pożary traw i lasów 
oraz 15 interwencji przy usuwaniu 
skutków silnego wiatru. Na szczę-
ście, pomimo tak dużej liczby zda-
rzeń nikt nie odniósł obrażeń.

(red.)
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fot. OSP Nasielsk

R E K L A M A

KRONIKA OSP
21 kwietnia: przed południem 

pożar krzaków za cmentarzem 

paraf ialnym przy ul. Cmentar-

nej w Nasielsku. W akcji gaśniczej 

uczestniczył zastęp OSP Nasielsk. 

21 kwietnia: ok. godz. 14.30 po-

żar trawy i śmieci przy drodze 

w Starych Pieścirogach w okoli-

cach wiaduktu kolejowego. W ak-

cji udział wzięły OSP Nasielsk, OSP 

Jackowo.

23 kwietnia: usuwanie powalone-

go drzewa na pas drogowy w Wą-

grodnie – OSP Nasielsk.

23 kwietnia: druhowie z OSP 

Nasielsk brali udział w gaszeniu 

pożaru młodnika w Nasielsku przy 

ul. Cisowej. 

23 kwietnia: OSP Nasielsk i JRG 

Nowy Dwór Mazowiecki zabez-

pieczali dach na budynku go-

sp odarcz ym w Mokrz yc ach 

Dworskich, który został uszko-

dzony przez porywisty wiatr. 

NA SYGNALE

Zwęglone zwłoki 

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w wielkanocny poniedziałek, 
22 kwietnia br. Strażacy ok. godz. 9.40 otrzymali informację o pożarze 
auta w Jaskółowie. Gdy ochotnicy dotarli na miejsce, okazało się, że w po-
jeździe ujawniono spalone zwłoki. Najprawdopodobniej był to właściciel 
posesji, na której spłonęło auto osobowe.

– W wyniku pożaru samochodu osobowego w miejscowości Jaskółowo 
w dniu 22.04.2019 r. śmierć poniósł 42-letni mężczyzna, mieszkaniec Ja-
skółowa. Biegły z zakresu pożarnictwa obecny na miejscu zdarzenia nie 
wydał dotychczas opinii określającej przyczynę pożaru. Czynności pro-
cesowe  w niniejszej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Nasielsku pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku – informuje Monika Kosiń-
ska-Kaim, zastępca Prokuratora Rejonowego w Pułtusku.

(e)

Z GMINY

Zginęła 15-latka
Niedawno opisywaliśmy tragiczny w skut-
kach wypadek z udziałem 26-latka, który 
wydarzył się 1 kwietnia. Nie minął nawet 
miesiąc, kiedy to w Wielki Piątek, 19 kwiet-
nia br., zginęła kolejna młoda osoba. 

Zdarzenie miało miejsce w Siennicy na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej i dróg 
gminnych ok. godz. 12.00. W wyniku 
zderzenia się dwóch pojazdów osobo-
wych na miejscu śmierć poniosła 15-letnia 
mieszkanka Pieścirogów, uczennica Szko-
ły Podstawowej w Starych Pieścirogach. Jak informuje podkom. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, służby na miejscu wypadku zastały cztery osoby 
poszkodowane. 

Wraz z 15-latką podróżowała Fiatem Bravo także 19-latka, która kierowała 
pojazdem. 

W wyniku poważnych obrażeń, których doznała w trakcie wypadku zo-
stała przetransportowana do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunko-
we. W drugim pojeździe znajdowała się kierująca Oplem Astrą 45-latka, 
jadąca z 24-letnim pasażerem. Wszyscy poszkodowani byli zakleszczeni 
w pojazdach. Ich wydobyciem zajęli się obecni na miejscu strażacy OSP 
Nasielsk, OSP Jackowo i KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki. 

(red.)

Z GMINY

Skutki wiatru
Tuż po świętach wielkanocnych, czyli we wtorek, 23 kwietnia br., po pięk-
nych słonecznych i ciepłych dniach przez naszą gminę przeszły bardzo 
porywiste wiatry. 

Przyczynił się on do serii zdarzeń, które sprawiły, że Straż Pożarna inter-
weniowała wielokrotnie. Ochotnicy jeździli do połamanych drzew, uszko-
dzonych dachów, czy zerwanych linii energetycznych. 

W wyniku silnego wiatru mieszkańcy znacznej części naszej gminy 
w dniach 23 i 24 kwietnia byli narażeni na przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Informacje na temat awarii można było śledzić na interne-
towej stronie Energii.

O sile wiatru może także świadczyć fakt, że na liniach energetycznych 
znajdujących się nad ulicą Piłsudskiego zawisła dużych rozmiarów wy-
kładzina. 

Jednak najgroźniejszym zdarzeniem z 23 kwietnia br. był pożar lasu 
w Cieksynie, który błyskawicznie rozprzestrzeniał się, zagrażając okolicz-
nym mieszkańcom. 

E.G. 

ZAPROSZENIE OSP

Otwarte 
strażnice 
Strażacy ochotnicy z Nasielska 
i Cieksyna zapraszają do swoich 
strażnic w piątek, 3 maja br. Tego 
dnia będzie można dowiedzieć 
się, na czym polega służba straża-
ków, obejrzeć sprzęt, który wyko-
rzystywany jest podczas działań w 
celu ratowania życia i mienia.

Druhowie z OSP Nasielsk cze-
kają na gości od godz. 10.00 do 
15.00, zaś druhowie z OSP Ciek-
syn będą opowiadać o swojej 
pracy od godz. 10.00 do 14.00. 
Zapraszamy!

(red.)

fot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielsk
fot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielsk
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Rusza „Nasielska 
Karta Seniora”!
Już od 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w wybranych punktach sprzedaży oraz 
firmach i instytucjach w naszej gminie nasi seniorzy będą korzystać z Nasielskiej 
Karty Seniora (NKS).

 – Niezmiernie cieszę się, że udało nam się stworzyć Program „Nasielska 
Karta Seniora”. Powstał on z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej Ma-
łej Ojczyzny. Mam nadzieję, że Program będzie cieszył się zainteresowaniem 
i przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i poprawy jakości życia 
naszych Seniorów – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Poniżej znajduje się plakat, na którym zamieszczone zostały informacje 
o firmach biorących udział w Programie. Na witrynach sklepów i instytucjach 
znajdą się naklejki informujące o możliwości skorzystania w tym miejscu z Na-
sielskiej Karty Seniora. 

Przypominamy, że Organizatorem Programu „Nasielska Karta Seniora” jest 
Urząd Miejski w Nasielsku, natomiast realizatorem Programu jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Warunkiem uzyskania Karty jest złoże-
nie wniosku w Klubie Senior+ w Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 52 (obok 
sklepu Biedronka). Podczas rejestracji należy okazać aktualny dokument po-
twierdzający tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, paszport). Kartę wyro-
bić może każda osoba zamieszkała na terenie gminy Nasielsk, która ukończyła 
60. rok życia.

 – Dołożymy wszelkich starań, aby Program realizowany był skrupulatnie i su-
miennie. Gwarantujemy ciepłą atmosferę i pomoc w wypełnianiu formularzy 
zgłoszeniowych w Klubie Senior+. Zapraszamy wszystkich seniorów, chcą-
cych wziąć udział w Programie – dodaje Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

NA SYGNALE

Zderzenie w Budach Siennickich
W środę, 24 kwietnia br., w południe, 
doszło do zderzenia samochodu oso-
bowego Audi A6 z ciężarowym Scania 
na skrzyżowaniu w Budach Siennickich 
przy Szkole Podstawowej.

Jak informuje podkom. Szymon Koź-
niewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, do wypadku doszło 
z powodu wymuszenia pierwszeń-
stwa przez kierowcę Audi, 26-letniego 
mieszkańca Warszawy. 

Samochód ciężarowy prowadził 46-la-
tek. Jak relacjonuje oficer prasowy, na 
miejsce wezwana została karetka po-
gotowia ratunkowego, nie mniej jednak 
nikt nie poniósł poważnych obrażeń. 
Sprawą tego zdarzenia zajmie się teraz sąd. 

Kierowcy, który spowodował wypadek, zatrzymano natomiast prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów 
ruchu drogowego. 

(e)

Z GMINY

Czy Teqball znajdzie amatorów?
Po raz pierwszy o nowej dyscy-
plinie sportowej – Teqball dowie-
dzieliśmy się podczas sesji Rady 
Miejskiej w Nasielsku, 28 marca 
br. 

Wtedy krótkiej informacji o spo-
tkaniu z Michałem Listkiewiczem, 
polskim sędzią piłkarskim, który 
pragnie rozpropagować tę nie-
znaną w Polsce dyscyplinę spor-
tu, udzielił skarbnik Rafał Adamski. 
Postanowiono zakupić dwa stoły 
do gry w Teqball, które miałyby 
stanąć na terenie Stadionu Miej-
skiego w Nasielsku. Zarządcą tego 
obiektu jest Marek 
Prusinowski, prezes 
klubu MLKS Żbik.

– Jedynym powią-
zaniem klubu MLKS 
Żbik ze stołami Te-
qball będzie współ-
dzielenie budynku na 
Stadionie Miejskim 
w Nasielsku – infor-
muje Marek Prusi-
nowski.

Nie mniej jednak na 
terenie nasielskie-
go stadionu trenują 
młodzi piłkarze, któ-
rzy prawdopodobnie 
będą najbardziej zainteresowani 
tymi urządzeniami. Tym bardziej 
sami twórcy tej dyscypliny spor-
towej zaznaczają, iż przepisy gry 
sprawiają, że Teqball jest doskona-
łym uzupełnieniem treningu dla 
profesjonalnych piłkarzy. 

– Żbik Nasielsk nie jest grupą re-
prezentatywną, ponieważ stoły 
Teqball są uniwersalne i można 
z ich wykorzystaniem uprawiać 
5 różnych dyscyplin: teqball (od-
powiednik pi łki nożnej), teqvol 
(odpowiednik siatkówki), teqpong 
(odpowiednik tenisa stołowego), 
teqis (odpowiednik tenisa ziem-
nego) oraz qatch (odpowiednik 
piłki ręcznej) – mówi Andrzej Wój-
ciak z Referatu Promocji Gminy 
w Wydziale Administracji i Nadzo-
ru Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Poza spotkaniem, które odbyło 
się w nasielskim magistracie, 17 
stycznia br., przedstawiciele na-
sielskiego samorządu wzięli udział 
w prezentacji stołów, 30 marca br., 
w OSiR Mokotów na międzynaro-
dowym turnieju I Warsaw Cup. 

Decyzja o kupnie stołów potrzeb-
nych do uprawiania tego sportu 
zapadła bardzo szybko. Po czte-
rech dniach podpisano umowę na 
realizację zadania.

– Urząd Miejski zakupił 2 stoły 
w cenie 12 300 zł każdy. Do tego 
w ramach umowy dostarczo-

ne zostaną tablice informacyjne 
z zasadami gry. Stoły zostały za-
kupione na podstawie umowy  
z 3 kwietnia 2019 roku, obecnie 
czekamy na ich dostawę – infor-
muje A. Wójciak.

Kto faktycznie będzie mógł ko-
rzystać z nowego sprzętu i czy 
w Nasielsku jest odpowiedni tre-
ner od tej nowej dyscypliny?  

– Dyscyplina ta jest intuicyjna i nie 
wymaga specjalnego edukowa-
nia, natomiast w ramach podpisa-
nej umowy firma Teqball Poland 
zagwarantowała przeszkolenie 
trenerów i nauczycieli z zasad gry 
– wyjaśnia A. Wójciak i dodaje, że 
stoły będą stały na Stadionie Miej-
skim w Nasielsku i będą ogólno-
dostępne, a będzie z nich można 
korzystać nieodpłatne.

Teqball, którego pre-
zesem honorow ym 
w Polsce jest wspo-
m n i a n y  j u ż  M i c h a ł 
Listkiewicz, jest fak-
tycznie bardzo młodą 
dyscypliną sportową. 
Pierwsze mistrzostwa 
świata Teqball odbyły 
się w 2017 roku w Bu-
dapeszcie. W turnieju 
wzięło udział 20 re-
prezentacj i z całego 
świata, w tym Polska. 
C z y w N a s i e l sku t a 
dyscyplina sportowa 
znajdzie swoich ama-

torów? Miejmy nadzieję, że mło-
dzi ludzie będą chętnie korzystali 
z przygotowanych dla nich no-
wości. 

E.G.

Teqball oferuje dowolność w doborze piłki, jednak preferowanym rozmiarem 
jest „5”. Co więcej, zawodnicy mogą sami tworzyć reguły gry według własnego 
uznania. Oficjalne zasady są jednak bardzo proste:
• nie dotykając piłki więcej niż 3 razy, należy zwrócić ją na połowę przeciwnika
• wejście w kontakt fizyczny ze stołem lub jego elementami są sprzeczne z zasadami
• nie można dwa razy pod rząd odbić piłki tą samą częścią ciała
• piłka nie może być zagrana na połowę przeciwnika przy użyciu tej samej części ciała 

2 razy z rzędu
Mecz wygrywa zawodnik/zespół, który jako pierwszy zwycięży dwa sety. Każdy set 
gra się do 20 punktów.
Przepisy gry sprawiają, że Teqball jest doskonałym uzupełnieniem treningu dla profesjo-
nalnych piłkarzy. W grze może wziąć udział od 2 do 4 graczy, lub więcej, jeżeli uczestnicy 
zechcą grać w liczniejszym gronie. Producent porównuje ten rodzaj rozgrywki do popularnej 
gry ping-pongowej w “bieganego”. Teqball Smart umożliwia także przeprowadzenie 
indywidualnego treningu.

fot. https://qball.pl

W SKRÓCIE

Zmiana siedziby
Centrum Usług Wspólnych, które funkcjonowało dotychczas w nasielskim 
magistracie, od końca lutego br. znajduje się w budynku, w którym mieści 
się Samorządowe Przedszkole i Żłobek Miejski przy ul. Warszawskiej 39 A. 

 – Burmistrz nam wskazał taką siedzibę. Poinformowaliśmy o zmianie na-
szej lokalizacji wszystkie szkoły. W kwestii naszej współpracy ze szkołami 
nic się nie zmieniło. Mamy tu dobre warunki – mówi Hanna Pietrzak dy-
rektor CUW. 

CUW zajmuje cztery pokoje, w których mieszczą się: księgowość, płace, se-
kretariat i dyrektor. Zmiana siedziby nie wiązała się z wymianą mebli i sprzę-
tu, na którym pracują pracownicy CUW. Od 1 kwietnia br. CUW funkcjonuje 
w godz. 7.30 – 15.30. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

KĄCIK POETYCKI

Czarne morderstwa
Opowiadania nie cieszą się zbyt 
wielką popularnością wśród czy-
telników. Zazwyczaj uważa się, iż 
zawierają zbyt mało szczegółów, 
przez co nie są warte uwagi. Po-
niekąd się z tym zgadzam, jednak 
inaczej jest w przypadku Czar-
nej bezgwiezdnej nocy Stephena 
Kinga. 

Książka przedstawia cztery histo-
rie dziejące się w różnym czasie, 
a pojawiają się tam różni bohate-
rowie, których łączą jedynie mor-
derstwa, jakich dokonali. 

Podczas czytania każdej historii 
dowiadujemy się nie tylko tego, 
jak morderstwo zostało zaplano-
wane, ale także czy bohaterowie 
żałują za swoje czyny.

Czarna bezgwiezdna noc to zbiór opowiadań, który przypadnie do gu-
stu osobom lubiącym zaczytywać się w mrocznych historiach, nie boją 
się oddawać lekturom opisującym zbrodnie, cierpienia, grozę czy sza-
leństwa. 

Głównym aspektem książki jest poznanie motywów postępowania bo-
haterów – ich zachowanie przed i tuż po popełnieniu makabrycznej 
zbrodni. Autor zostawia nas z całą masą pytań, dzięki czemu, po prze-
czytaniu każdej historii, czytelnik rozmyśla o tym, co sam by zrobił na 
miejscu postaci literackiej.

Czy zbrodnia z zemsty to już inny jej rodzaj? W większości przypadków 
tak właśnie myślałam. Szczególnie w pamięć zapadły mi dwa opowia-
dania – 1922 i Wielki kierowca, a na podstawie historii jednego z nich 
nakręcono film, co może być fantastycznym dopełnieniem opowieści. 
Potwierdza to tylko, iż opowiadania zostają w pamięci na długo i skłaniają 
do myślenia.

Stephen King kolejny raz udowodnił, że aby straszyć ludzi nie trzeba 
wymyślać krwiożerczych wampirów, diabłów czy tworzyć postapo-
kaliptycznych wizji. Do tego celu zdecydowanie wystarczą historie za-
czerpnięte z naszego realnego świata, w którym największym potworem 
jest człowiek. Opowiadania nie epatują brutalnością, ale czyny, jakich do-
konują ludzie, przerażają właśnie dlatego, iż robią je zwyczajni ludzie. Co 
więcej, siła tych tekstów tkwi także w tym, że takich zbrodni może do-
konać każdy z nas. 

Utwór oceniłam niezwykle wysoko i uważam go za jedną z lepszych 
historii przeczytanych w tym roku. Uważam, że to najlepszy zbiór opo-
wiadań Stephena Kinga, a zatem wielbicielom jego twórczości nie wy-
pada go przegapić.

Marta Czeremurzyńska

Zdziwienie
Wszystko mnie dziwi dokoła, 
najbardziej niebo i kwiaty,
Bóg je do życia powołała, 
stwarzał powoli, na raty.

Niebo zachwyca gwiazdami, 
bo pięknie świecą i błyszczą, 
księżyc – rogalik czasami,
Twardowski na nim zabłysnął.

Słońce, to gwiazda największa, 
Źródła radości i życia, 
ono to wszystko upiększa, 
pozwala wyjść nam z ukrycia.

Zadziwia mnie trąba słonia,
motylek mały w kropeczki, 
z miłością patrzę na konia, 
gdy ciągnie lekkie saneczki.

A kwiaty? Mnóstwo kolorów!
Zapachy? A każdy inny.
Stworzenie jest tyle wzorów,
Że uśmiech wzbudzają niewinny.

Ryby radują urodą,
barwami płetw i łusek,
dom ich jest zawsze pod wodą, 
wie o tym nawet maluszek.

Tyle jest piękna w przyrodzie, 
Tyle tajemnic wśród zwierząt, 
gdy człowiek z domu wychodzi,
to własnym oczom nie wierzy.

Więc szanuj to Boskie dzieło,
Nie zwalczaj i nie zabijaj, 
wszystko się po to zaczęło, 
byś mógł się ciągle rozwijać.

  Stanisława Wiśniewska

Z BIBLIOTEKI

Lekcje o książce
Cykl lekcji bibliotecznych na temat powstawania książki przygotowany 
przez nasielskie bibliotekarki na jubileuszowe obchody 70-lecia istnienia 
placówki cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. Na początku kwiet-
nia bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym. Oprócz informacji o książce zapoznali się również z historią 
i działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zwiedzili wy-
stawę Nasielsk w średniowieczu. Codziennie w zajęciach uczestniczyli 
uczniowie oraz przedszkolaki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola „Pod Fiołkami” oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Po przeprowadzeniu tych lekcji, jesteśmy już pewne, że nasi 
najmłodsi czytelnicy wiedzą kto i co jest potrzebne, aby powstała książka. 
Dowiedzieli się, że potrzebna jest: kartka papieru i długopis ewentualnie 
komputer, autor, ilustrator, wydawca czyli drukarnia a następnie, aby mogli 
ją wypożyczyć - biblioteka. Na zakończenie każdego ze spotkań goście 
byli obdarowywani kolorowankami. 

(b.)

Z DKK

O amerykańskich 
miasteczkach
W sobotę, 27 kwietnia, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej miało 
miejsce spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawiali-
śmy o książce Lucii Berlin Instrukcja dla pań sprzątających. Opowiadania.  

Wszyscy zebrani jednogłośnie stwierdzili, iż nie są zachwyceni tą książ-
ką; większości nawet nie udało się jej dokończyć. Jak zgodnie stwierdzo-
no, są to opowiadania pozbawione głębszego sensu i przesłania. Czytając 
je, często uczestniczki DKK łapały się na tym, iż nie wiedzą, co autorka 
chciała im przekazać w danej opowieści. Tym gorzej, bo każda z historii 
była zupełnie inna.

Są pewne amerykańskie książki, które rozumiemy i chętnie czytamy, ale 
są i takie, które podają detale amerykańskiego życia, które są dla nas nie-
zrozumiałe. 

Lucia Berlin pisze tak, jakby każdy czytelnik znał charakterystyczne cechy 
amerykańskich miasteczek i wiedział o tych miejscach niemalże wszystko. 

Uznaliśmy, iż ta książka jest trudna w odbiorze dla zwykłego Europejczyka.

Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 18 maja br., będziemy 
mówić o książce Sarah Waters Pod osłoną nocy. Tym razem liczymy na 
piękną historię! Rozpoczynamy o godz. 11.30. Zapraszamy!

Marta Czeremurzyńska

Z NOK

Pokojówki z kryminałem w tle 
W piątek, 26 kwietnia br., 
na nasielskiej scenie za-
prezentowała się ama-
torska grupa teatralna 
„Hurragram” w spektaklu 
„Pokojówki” autorstwa 
francuskiego dramatur-
ga, Jeana Geneta.

Akcja tej jednoaktówki 
rozgrywa się na począt-
ku XX wieku w sypial-
ni bogatej pani domu 
i przedstawia dwie po-
kojówki Claire i Solange, 
które naśladują i prze-
drzeźniają swoją chle-
bodawczynię. W sztuce 
historia kryminalna łączy 
się z psychodramą. 

Wyst awi ony w NOK 
spektakl reżyserował 
Marcin Turek, a wystą-
piły w nim: Agnieszka Bielecka, Agnieszka 
Magier i Katarzyna Rogulska. 

Grupa teatralna „Hurragram” już od kilku lat 
działa przy Nowodworskim Ośrodku Kultu-
ry, składa się z młodzieży i osób dorosłych, 
a prowadzi ją Marcin Turek.

Być może już jesienią rozpoczniemy na na-
szej scenie cykl prezentujący przedstawie-
nia teatrów amatorskich. Przygotowania do 
realizacji tego działania już trwają. 

(red.)
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Spacerkiem po Nasielsku
Pani 

Jadwidze Szymańskiej
Kierownikowi Wydziału Środowiska  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

Pani

Justynie Kurpiewskiej – Nerlo
Pracownikowi Wydziału Budżetu i Finansów  

Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci  
[Wisława Szymborska]

Z powodu śmierci
Pani

Teresy Szpygiel
Sołtysa Sołectwa Mokrzyce Dworskie

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki

a także wszyscy Sołtysi z terenu gminy Nasielsk

W niedzielę, 14 kwietnia br., przed bu-
dynkiem nasielskiej biblioteki zebra-
li się uczestnicy rajdów rowerowych 
oraz słuchacze Nasielskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (łącznie ok. 
40 osób), aby wspólnie wybrać się 
„Spacerkiem po Nasielsku”. 

Na wstępie dyrektor biblioteki dr Sta-
nisław Tyc zaprosił uczestników do 
obejrzenia wystawy Nasielsk w Śre-
dniowieczu mieszczącej się na par-
terze budynku biblioteki. Zostały tam 
przedstawione dzieje nasielskiego 
grodu w wiekach średnich, od chwili 
jego powstania do końca XV w. Zgro-
madzone artefakty miały na celu 
wprowadzenie zwiedzających w at-
mosferę średniowiecza. 

Spacer rozpoczęliśmy od uli-
cy Garbarskiej, gdzie znajdowa-
ły się garbarnie, w tym największa 

w Nasielsku- garbarnia Karola Litke, 
które przysparzały surowca dla miej-
scowych szewców oraz rymarzy. 
Z ulicy Garbarskiej przeszliśmy pod 
budynek Szkoły Powszechnej wybu-
dowanej w okresie II RP, która niewąt-
pliwie stanowiła największą inwestycję 
w mieście za rządów Feliksa Rostkow-
skiego, burmistrza Nasielska. Następ-
nie prelegent przedstawił miejsce, na 
którym zlokalizowany był dawny wał 
obronny podgrodzia tzw. owalnicę. 

Później została zaprezentowana hi-
storia stacji transformatorowej, któ-
ra przez nasielszczan jest określana 
mianem „baszty”. Ulicą Młynarską 
dotarliśmy do grodziska, gdzie jedno-
cześnie została omówiona potycz-
ka wojsk napoleońskich z Rosjanami, 
która miała miejsce 24 grudnia 1806 
r., wskazano również miejsce daw-
nego lazaretu francuskiego z tego 
okresu. Kolejny postój był przed bu-

dynkiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej, tam nasz przewodnik przedstawił 
dzieje nasielskiej straży ogniowej. Póź-
niej zatrzymaliśmy się przy cmentarzu 
grzebalnym, gdzie omówiono historię 
tego obiektu w nawiązaniu do nasiel-
skiej świątyni oraz miejscowej parafii. 
Z tego miejsca udaliśmy się na cmen-

tarz przy zbiegu ulic Płońskiej i Lipo-
wej, na którym znajdują się pochówki 
żołnierzy francuskich, rosyjskich i nie-
mieckich z różnych okresów dzie-
jów. Następnie nasza droga wiodła 
przez ulicę Sportową do Domu Po-
mocy Społecznej im. Jana Pawła II, 
w którego fragmencie znajdowała się 

elektrownia miejska założona przez 
Niemców w 1917 r. Jednocześnie była 
tam sala teatralna, w której wystawia-
no spektakle pod fachowym okiem 
Marii Kubickiej, miejscowej nauczy-
cielki i działaczki struktur Teatrów Lu-
dowych. Uczestnicy spaceru przeszli 
główną arterią komunikacyjną miasta, 
która od stuleci tętni życiem do rynku, 
gdzie zapoznali się z historią nasiel-
skiego handlu. Północno-wschod-
nią pierzeję rynku zamykała ongiś 
synagoga, początkowo drewniana, 
ufundowana w XVII w., a następnie 
murowana dziewiętnastowieczna. 
Dyrektor biblioteki omówił również 
budynki związane z kulturą żydow-
ską, m.in. tak zwaną mykwę, rzezak, 
heder oraz szkołę Betha Jakoba. 

Na zakończenie uczestnicy zosta-
li zaproszeni na zasłużony posiłek 
nawiązujący do kuchni wielkanoc-
nej, a najmłodsi delektowali się piz-
zą. Spacerek po Nasielsku przebiegł 
w niezwykle ciepłej i miłej atmos-
ferze. Na rajd rowerowy serdecznie 
zapraszamy 19 maja, tradycyjnie 
w samo południe.

(b)
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Z NOK 10. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

O Złotą Nutkę
Jubileuszowy, 10. Festi-
wal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „O Zło-
tą Nutkę” przeszedł już 
do historii . Na scenie 
Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, w czwartek, 25 
kwietnia br., zaprezen-
towało się prawie 50 
młodych wykonawców. 

Od momentu rozpo-
częcia przeglądu, aż do 
samego końca emo-
cje wśród uczestników 
i l icznie zgromadzo-
nej publiczności były 
ogromne. 

Młodzi wykonawcy sta-
rali się z całych sił, żeby 
jak najlepiej zaprezen-
tować się przed swoimi bliskimi 
oraz jurorami. W tym roku wystę-
py uczestników festiwalu oceniali: 
Iwona Pęcherzewska, Olga Prusik 
i Tomasz Suwiński. 

Nie tylko publiczność wspierała na-
szych piosenkarzy, bowiem otuchy 
występującym dodawał także Da-
wid Domała, prowadzący festiwal, 
który starał się rozbawić wszyst-
kich. Nad realizacją dźwięku oraz 
światłami czuwał Marek Tyc, dy-
rektor NOK.

Z występu na występ na widowni 
pojawiało się coraz więcej osób. 
Publ iczność mogła podziwiać 

wyjątkowe wokale, świet-
ny dobór repertuaru oraz 
wspaniałe stroje.

Każdy z uczestników fe-
stiwalu otrzymał dyplom. 
A najlepsi zostaną obdaro-
wani pamiątkowymi statuet-
kami podczas Dni Nasielska, 
które odbędą się w sobotę, 
4 maja br. na nasielskim Sta-
dionie Miejskim. 

Przedstawiamy wyniki gło-
sowania jury i gratulujemy 
wszystkim uczestnikom 10. 
edycji Festiwalu „O Złotą 
Nutkę”. 

Kategoria przedszkole 
i klasy „0”:
1. miejsce NATALIA BOGDAŃSKA 
– Kochany dziadek,

2. miejsce AMELIA ICKIEWICZ – 
Witajcie w naszej bajce,

3. miejsce AMELIA SOBCZYŃSKA 
– Wiosna wiosenka,

Wyróżnienie LENA ŁASZCZ – Zu-
zia lalka nie duża.

Kategoria klasy I-III:
1. miejsce GRZEGORZ BIELECKI 
i FRANCISZEK GRZECHNIK – Ta-
nie dranie,

2. miejsce ELIZA ZDANOWICZ – 
Laleczka z saskiej porcelany,

3. miejsce DOMINIKA KRYSIŃSKA 
– Blues bujany,

Wyróżnienia: MICHALINA GO-
ŁĘBIEWSK A – Dwa serduszka 
z czekolady, NASTIA SZCZYPEK – 
Meluzyna.

Kategoria klasy IV-VI:
1. miejsce JAKUB DOMAŁA - Col-
or of your life,

2. miejsce ZUZANNA JÓZEFO-
WICZ – Malutkim i większym,

3. miejsce ZUZANNA KUCZBOR-
SKA – Sztorm,

Wyróżnienie: AMELIA KAMIŃSKA 
– Okulary mam na nosie.

Kategoria klasy VII, VIII, Gimna-
zjum:
1. miejsce WERONIKA WAPNIEW-
SKA – Inny świat własna kompozy-
cja,

2. miejsce LAURA ZIEMIŃ-
SKA – Bohemian Rhapso-
dy,

3. miejsce KINGA KOLASA 
– Love yourself.

Przypominamy, że wszyscy 
laureaci festiwalu odbiorą 
nagrody w sobotę, 4. maja 
br. na nasielskim Stadionie 
Miejskim. Natomiast wy-
konawcy, którzy zajęli 1, 2 
i 3 miejsca zaprezentują też 
tego dnia na scenie swoje 
utwory (ok. godz. 16.00).

Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy wszystkim uczest-
nikom naszego festiwalu! To 
była wspaniała zabawa!

Nagrodę publiczności w głosowa-
niu internetowym zdobyły Pola 
Gerasik i Oliwia Dalecka.

E.G.

ZE SZKÓŁ.  
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”

Gminny  
konkurs plastyczny
Dnia 26 kwietnia br. odbył się w Nasielsku Pierwszy Gminny Konkurs Pla-
styczny pt. „Wiosna” adresowany do uczniów z niepełnosprawnością. 
Został on zorganizowany przez dyrektor Elżbietę Fijalską i nauczycieli 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” przy ul. Kościelnej 3. 
Konkurs swoim patronatem objął Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. 

Wpłynęło 19 prac konkursowych, których celem było rozwijanie wy-
obraźni plastycznej, wzmacnianie więzi rodzinnych i zintegrowania 
uczniów z różnych szkół. Laureatami konkursu są: 

W kategorii – klasy I-III:
I miejsce – Wiktor Sosnowski,

II miejsce – Oliwia Kołtunowicz ex aequo Jakub Bryła,

III miejsce – Daniel Jaskulski.

W kategorii – klasy IV-VI:
I miejsce – Korneliusz Wiśniewski,

II miejsce – Marcel Osiński,

III miejsce – Jakub Krzeczkowski.

Wyróżnienia: Wiktoria Darkowska, Marcin Urbański, Łukasz Matuszewski, 
Filip Głogowski, Maciej Brzeziński, Sylwia Czarnecka, Oliwia Szydłowska, 
Milena Kasprzyk, Maciej Kasprzyk, Kamil Jeżewski, Alan Zadrożny, Jakub 
Gortat.

Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

JUŻ TRWA!!!

Głosowanie na budowę 
PODWÓRKA NIVEA!!!
Oddaj głos na Szkołę Podstawową w Popowie Borowym!

Wygraną w tym konkursie daje największa liczba głosów.

Udostępniajcie!
GŁOSUJCIE!

Każdy głos jest cenny, a głosować można codziennie do 20 czerwca 
2019! Link do głosowania: https://podworko.nivea.pl/2019/lokaliza-
cja/343-nasielsk Aby zagłosować, należy zalogować się na swoje konto 
NIVEA lub (w przypadku jego braku) zarejestrować nowe konto. Link do 
instrukcji, jak zarejestrować nowe konto: https://www.facebook.com/
notes/urz%C4%85d-miejski-w-nasielsku/instrukcja-rejestracji-konta-
-nivea/1044790525721174/
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ABC OGRODNICTWA

Barwinek  
wiecznie zielony
Rośliną wieloletnią, okrywo-
wą, zimozieloną, tworzącą 
ogrodowe kobierce, atrak-
cyjne cały rok, jest barwinek 
pospolity. Barwinek dorasta 
do 10-30 cm wysokości. 
Jego błyszczące, ciemno-
zielone, podłużne, eliptycz-
ne listki wychylające się spod 
śniegu zachwycają swoją 
zielenią. 

Najczęściej spotykany, najbardziej trwały jest barwinek pospolity o nie-
bieskich kwiatach, pojawiających się na jego 15 cm wzniesionych pę-
dach kwiatowych już w marcu. Barwinki kwitną aż do lata. Czasami 
kwiaty barwinków pojawiają się też jesienią. Pionowe pędy wyrastają 
z pędów płożących się i dorastających do 50 cm długości. W sprzeda-
ży dostępne są też inne odmiany barwinków o kwiatkach w kolorach np. 
białym, niebieskim fioletowym i czerwono-fioletowym.

Barwinek chętnie bywa sadzony pod drzewami. Gdy się rozrośnie, do-
skonale daje sobie radę na tym stanowisku i bardzo ładnie zazieleni pu-
ste miejsca w ogrodzie, zwłaszcza, pod krzewami i drzewami. Jest mało 
wymagającą w pielęgnacji krzewinką okrywową. Barwinek nie wyma-
ga cięcia, jednak wiosną można przyciąć tę krzewinkę. Odwdzięczy się 
nam za to większą liczba kwiatków, które będą bardziej widoczne. Bar-
winek preferuje stanowisko ciepłe, półcieniste do cienistego. Spotyka-
ny jest zarówno przy pięknych rezydencjach, jak i wiejskich chatach. 
Wykorzystywany bywa jako roślina okrywowa zarówno w naszych 
ogrodach przydomowych, parkach, miejskich skwerach, a także na 
cmentarzach do obsadzania grobów. Nadaje się również do kompozy-
cji pojemnikowych i często bywa sadzony w skrzynkach kwiatowych.

Barwinek rozrasta się przez pędy i rozłogi. Korzenie wyrastają z pędów 
w węzłach. Bardzo łatwo można je rozmnożyć wczesną wiosną lub je-
sienią przez ucinanie 15 cm (ukorzenionych lub nieukorzenionych) frag-
mentów pędów i sadzenie ich w półcieniu, w wilgotnej, kompostowej 
ziemi. Można też dzielić kępy tych roślin w okresie od marca do czerw-
ca, ale najlepiej jest dzielić je jesienią.

Jest wiele odmian barwinka, różniących się nie tylko kolorem kwiatów, 
ale też kolorem liści. Odmiana Variegata zachwyca żółto - białymi liśćmi 
z charakterystycznym brzegiem. Żółtawozielone środki maja natomiast 
liście odmiany Reticulata. Atrakcyjną odmianą barwinka pospolitego, 
najlepiej zadarniająca, jest odmiana o niebieskich kwiatach La Grove. 
Barwinki dobrze rosną zarówno w półcieniu, jak i na stanowisku słonecz-
nym, gdzie polecana jest odmiana Sapphire.

Barwinek bardzo ładnie wygląda posadzony z roślinami cebulowymi, 
ciemiernikami białymi, naparstnicami purpurowymi, parzydłem leśnym 
czy paprociami. Powyższe cechy barwinków sprawiają, że tę atrakcyjną 
krzewinkę warto jest posadzić w swoim ogrodzie.

Elżbieta K.

Cesarska korona
Jedną z  najczęśc iej  sp ot ykanych 
w naszych ogrodach roślin jest kwitnąca 
w kwietniu szachownica cesarska zwana 
potocznie koroną cesarską. Kwiaty tej 
rośliny ułożone są po 6-8, na szczycie 
każdej łodygi, pod pióropuszem z lan-
cetowatych liści. Niestety te atrakcyjne 
kwiaty mają niezbyt miłą woń. Ten nie-
przyjemny zapach odstrasza nawet gry-
zonie. Uprawianych jest wiele odmian 
cesarskiej korony, różniących się ko-
lorem kwiatów, siłą wzrostu i terminem 
kwitnienia. Cebule cesarskich koron są 
odporne na mróz i nie wymagają wyko-
pywania na zimę. Przymrozki w okresie kwitnienia mogą powodować 
pokładanie, czy wyginanie się grubych łodyg, które szybko regenerują 
się po zmianie temperatury otoczenia. Najczęściej uprawiane odmiany 
to odmiany o pomarańczowych kwiatach np. Aurora. Cenione i poszu-
kiwane są odmiany o żółtych kwiatach np. Lutea. Kwitnienie szachow-
nicy cesarskiej przypada na miesiące kwiecień i maj. Cesarskie korony 
są prawdziwą ozdobą wiosennych rabat, dlatego nawet niezbyt ładny 
zapach kwiatów nie zniechęci do uprawy tej rośliny.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Wycieczka do Nasielska
29 marca b.r. uczniowie klas „ 0” –III ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wraz z opiekunami uczest-
niczyli w wycieczce do kina „Niwa” w Nasielsku. Dzieci miały okazję obejrzeć najnowszą kinową ekranizację 
filmu, który odniósł ogromny sukces na całym świecie pt. „Robaczki z zaginionej Dżungli”. Film urzeka pięknem, 
zaskakującą akcją oraz ogromną dawką humoru.

Po zakończonej projekcji dzieci odwiedziły Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, gdzie obejrzały 
pomieszczenia, zapoznały się z księgozbiorem działu dla dzieci, mogły również samodzielnie wybrać książkę 
i obejrzeć ją. Podczas spotkania poznały proces powstawania książki, elementów z jakich jest zbudowana oraz 
osoby, które uczestniczą w procesie tworzenia książki. Kolejnym elementem spotkania były zagadki utrwalające 
wcześniej omówione  wiadomości.

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Ziemi Nasielskiej, podczas którego uczniowie wysłuchali 
prelekcji pana Stanisława Tyca na temat dziejów miasta. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość obejrzenia 
uzbrojenia, ubiorów i rekwizytów z czasów średniowiecza zgromadzonych w Muzeum.

Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe doświadczenia, dała możliwość obserwacji, zdobywania informacji, które 
są podstawą trwałej i bogatej wiedzy o otaczającym świecie. Stanowiła również okazję do wzmacniania więzi 
koleżeńskich i wyrabiania u dzieci nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

K.P

NASZE SPRAWY

Z wizytą na lotnisku „Chopina”
We wtorek, 2 kwietnia br., młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku zwie-
dzała port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podczas wizyty uczniowie z LO wraz nauczycielkami: Elżbietą Fabisiak – Rudnicką i Agnieszką Piechocińską za-
poznali się z różnorodnością pracy na lotnisku. Zwiedzali m.in.: dreamlinera wraz z kabiną pilotów, taras widokowy 
oraz sekcję kontroli bagaży. Uczestniczyli w spotkaniach: z pracownikiem służby celnej, który mówił o przewo-
żeniu rzeczy zabronionych (skóry dzikich zwierząt, fragmenty rafy koralowej oraz biżuterii z kości słoniowej) 
i z pracownikami straży granicznej, którzy scharakteryzowali pracę psów tropiących, ich szkolenia, zaprezentowali 
też pokaz poszukiwania przez psy materiałów wybuchowych. Ponadto z nasielską młodzieżą spotkał się również 
Łukasz Suchecki, zastępca dyrektora PL im. F. Chopina. 

 – Osobiście mam nadzieję, że wyjazd ten zaowocuje podpisaniem umowy o stałej współpracy pomiędzy dy-
rekcją Portu Lotniczego i nasielskiego LO. Chciałbym, aby najlepsi absolwenci naszego liceum mieli gwarancję 
zatrudnienia w służbach pracujących na lotnisku. Z rozmów z młodzieżą wiem, że wyjazd był bardzo atrakcyjny 
– podkreśla radny Andrzej Pacocha, który był organizatorem wyjazdu.

(red.)
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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.

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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Guzikowy Mural
Z a p r a s z a m y  m i e s z -
kańców i instytucje do 
współpracy przy two-
rzeniu i rozbudowywaniu 
projektu „Szlakiem Na-
sielskiego Guzika”, któ-
rego pomysłodawcami 
są Kinga i Mirek Szczy-
pek ze Stowarzyszenia 
Artystyczno-Społeczne-
go Skafander. 

Pomysł został „doszli-
fowany” podczas cyklu 
warsztatów organizowa-
nych przez Powiatowy 
Urząd Pracy i Starostwo 
Nowodworskie w ramach 
Partnerstwa Lokalne-
go Powiatu Nowodwor-
skiego. Projekt obejmuje 
wykonanie muralu z gu-
zików oraz rzeźby gu-
zika. Mural powstanie 
na budynku przy ulicy 
Warszawskiej, w którym 
przed laty znajdowała się 
fabryka guzików, nato-
miast rzeźba stanie w parku Jana Pawła II. 

Założeniem projektu jest przedstawienie ciekawej historii naszego miasta, związanej 
z przedwojenną, prężnie działającą w Nasielsku fabryką guzików. Pragniemy, aby na-
sze miasto uzyskało rozpoznawalny wizerunek, stawało się coraz bardziej przyjazne dla 
mieszkańców i atrakcyjne dla odwiedzających. 

Chcemy, aby każdy z mieszkańców naszego powiatu mógł poczuć się współtwórcą po-
wstającego obiektu i miał możliwość identyfikować się z nim i z historią swojej okolicy. 

Podczas jarmarku, który odbywać się będzie w niedzielę, 5 maja br., na placu przy ko-
ściele św. Wojciecha, będzie rozstawiony namiot, w którym znajdą się puszki do zbiórki 
guzików. Wtedy też będzie można porozmawiać z autorami projektu, a także uzyskać 
informacje na temat konkursu plastycznego - Guzikowy Mural. Zainteresowani będą 
mogli na miejscu naszkicować swoje propozycje. Zapraszamy.

(kms)
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KINO NIWA ZAPRASZA
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. 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...

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 nastola-
tek zmienia się w dorosłego superbohatera, Shazama 
(Zachary Levi). A wszystko za sprawą starożytnego 
czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest 
dzieckiem, choć zamkniętym w umięśnionym ciele 
herosa, wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak 
zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami - do za-
bawy!

17–19 maja, GODZ. 14:30
22-23 maja, GODZ. 14:30

MANU. BĄDŹ SOBĄ!  
2D dubbing

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

17–19 maja, GODZ. 16:30
22-23 maja, GODZ. 16:30

Avengers: Koniec gry  
3D napisy

Fantasy, akcja, przygodowy;  USA; Czas trwania 3 godz. 2 min.
Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez 
Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co ko-
nieczne, aby pokonać szalonego tytana. 

17–19 maja, GODZ. 20:00
22-23 maja, GODZ. 20:00

TOPIELISKO.  
KLĄTWA LA LLORONY

Horror;  USA; Czas trwania 1 godz. 33 min.
La Llorona. Płacząca kobieta. Przerażająca zjawa uwięziona między Niebem i Pie-
kłem, skazana na okrutny los, który przypieczętowała własnymi czynami.  Samo 
wymienienie jej imienia wzbudzało postrach na całym świecie od pokoleń. Za życia 
utopiła własne dzieci w szale zazdrości, po czym rzuciła się za nimi w rzeczne odmę-
ty, płacząc z bólu. Teraz jej łzy są wieczne.  Niosą ze sobą śmierć. Ci, którzy usłyszą 
jej wołanie w mroku nocy, są zgubieni.  La Llorona czai się w ciemności i poluje na 
dzieci, rozpaczliwie usiłując zastąpić nimi własne...

Baran 21.03-20.04
W pracy będziesz dociekliwy i pomy-
słowy. Znajdź czas dla bliskich osób, tym 
bardziej, że krewnym i przyjaciołom bę-
dzie zależeć na Twoim towarzystwie. 
Zmień złe nawyki żywieniowe.

Byk 21.04-20.05
W końcu z optymizmem popatrzysz 
w przyszłość. Ucz się, pracuj, układaj pla-
ny zawodowej ekspansji. Pamiętaj, że 
wszystkie przeszkody są do pokonania. 
Zacznij biegać i ćwiczyć regularnie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Ucz się od innych, jak inwestować i za-
rabiać pieniądze. Popraw swoje relacje 
z szefem i poświęć więcej uwagi domow-
nikom. Nie marnuj swojej energii w pracy 
na bezproduktywne dyskusje.

Rak 22.06-22.07
Musisz teraz trochę odpocząć, aby póź-
niej wziąć się do pracy i nadrobić różne 
zaległości. Pilnuj przede wszystkim swo-
ich spraw. Nie martw się niczym na zapas. 
Możesz liczyć na przyjaciół.

Lew 23.07-23.08
Jesteś przepracowany, a ciągle starasz się 
być odpowiedzialny za wszystkich do-
okoła. Przestań udawać, że jesteś taki nie-
zniszczalny. Spacery na świeżym powietrzu 
pomogą Ci się odstresować. 

Panna 24.08-22.09
Poczujesz przypływ sił witalnych. Będziesz 
teraz dla innych wzorem i autorytetem, dla-
tego nie zawiedź tych, którzy na Ciebie li-
czą. Pomagaj, doradzaj i cierpliwie słuchaj. 
Nie żałuj czasu na książki.

Waga 23.09-23.10
Teraz szef będzie od Ciebie trochę wię-
cej wymagać. Bardzo przydadzą się Two-
je zdolności do zarządzania, udowodnisz, 
że można na Tobie polegać. Znajdź czas 
na odpoczynek i regenerację organizmu.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz bardzo energiczny, szybki i pew-
ny siebie. Jeśli zdecydujesz się na drobne 
remonty w domu, to bardzo szybko się 
z nimi uporasz. Mimo dobrej passy nie zo-
stawiaj ważnych spraw na ostatnią chwilę.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy musisz być lepiej zorganizowany 
i bardziej skoncentrowany na swoich obo-
wiązkach, bo czeka Cię więcej zadań. Nie 
podejmuj radykalnych decyzji. Jedz wię-
cej warzyw i owoców. 

Koziorożec 22.12-20.01
W finansach czeka Cię zdecydowana po-
prawa, ale nie zawiedź zaufania najbliższych 
i spraw im jakąś niespodziankę. Przed Tobą 
czas pełen towarzyskich atrakcji. Porządnie 
się wysypiaj, a będziesz we wspaniałej formie.

Wodnik 21.01-19.02
Ktoś z bliskich znajomych pokaże swoje 
prawdziwe oblicze i wyjdzie na jaw, jakie 
naprawdę miał zamiary. Ucz się na błę-
dach i pamiętaj, że szlachetność i cierpli-
wość to klucz do sukcesu.

Ryby 20.02-20.03
Po ostatnich bardzo intensywnych tygo-
dniach będziesz potrzebować trochę wię-
cej ciszy i spokoju. Nie bądź teraz mściwy 
ani złośliwy, zachowaj dystans do kariero-
wiczów i intrygantów.

HOROSKOP
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DROBNE

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.

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

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

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 
948 220

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Zaopiekuje się starszą osobą. Tel. 574 
370 634.

Wykonam tynki gipsowe, cementowo-
-wapienne. Tel. 513 556 808

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.

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.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 
Gospodarstwa (60 tys.) również 
dla osób nie będących w KRUS, 
Młody Rolnik - nowa kwota 150 tys., 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przez rolników (od 150 do 250 tys.). 
Wypełnianie wniosków, dojazd do 
rolników. Tel. 795-931-529.

Pracownik do biura. Pisanie faktur, 
WZ i przyjmowanie telefonicznych 
zamówień oraz e-mail. Hurtowania 
owocowo-warzywna .Tel. 609 442 143.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrudni: 
szwaczki oraz prasowaczki. Tel. 606 
656 545.

Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 5211. 
rok prod. 1989. Cena 26.500 do uzgod-
nienia. Tel. 605 956 920.

Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osio-
wy, cena 3500 zł, cyklop 3200 zł, Ceny 
do uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

Sprzedam rozdrabniacz bijakowy z sil-
nikiem 11 KW 1200 zł, Sieczkarnia do 
kukurydzy jednorzędowa cena 1800 zł. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

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

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:

Maj
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

17 maja godz. 13:00 Kędzierzawice

17 maja godz. 16:00 Popowo Południe

17 maja godz. 18:00 Chlebiotki

18 maja godz. 13:00 Krzyczki Pieniążki

18 maja godz. 17:00 Morgi

19 maja godz. 16:00 Krzyczki Szumne

20 maja godz. 17:30 Wiktorowo

21 maja godz. 18:00 Lubominek

24 maja godz. 16:00 Nowa Wrona

24 maja godz. 18:00 Andzin

25 maja godz. 16:00 Mokrzyce Włościańskie

25 maja godz. 18:00 Jaskółowo

29 maja godz. 18:00 Lorcin

30 maja godz. 16:00 Winniki

31 maja godz. 16:00 Dąbrowa

31 maja godz. 18:00 Słustowo
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Obecność zwierząt  
w domu
Wiele razy słyszeliśmy już o negatywnych opiniach na temat posiadania zwie-
rzęcia, gdy mamy dziecko w domu. Osoby, które same wychowały się wśród 
zwierząt i zostały nauczone do nich szacunku podchodzą inaczej do tej sy-
tuacji. Lecz co z pozostałymi osobami? Dziecko a zwierzę, czy powinny się 
razem wychowywać? Nie wystarczy kupić bądź przygarnąć dziecku psa, kota 
lub chomika i czekać na efekty. To dobre ukierunkowanie przez rodziców 
sprawia, że nabywa ono umiejętność odczytywania zwierzęcych zachowań 
(pamiętajmy, że dzieci są jak „gąbki” – wchłaniają wiedzę, jaką im dostarczamy, 
naśladują nas – dorosłych). Należy pamiętać także o tym, że jesteś przewodni-
kiem swojego pupila i jego też musisz przyzwyczaić do dziecka (jeżeli pojawiło 
się w rodzinie). Niekiedy takie sytuacje wymagają większego zaangażowania. 
Do pomocy zawsze gotowi są behawioryści. Z czasem, dziecko dzięki zwie-
rzęciu nabywa cech tj. opiekuńczość, wrażliwość na potrzeby zwierząt i innych 
osób oraz odpowiedzialność. Między dzieckiem a zwierzęciem rodzi się więź. 
Z własnego doświadczenia wiem, jak ważna jest obecność psa w domu, jak 
dzieci są szczęśliwe, kiedy mogą wtulić się w ulubioną „poduszeczkę”. Nie za-
pomnijmy też, że dzieci wychowane wśród mniejszych przyjaciół są bardziej 
otwarte, jak i gotowe do podejmowania wyzwania. Obecność zwierzęcia re-
dukuje stres. Otóż pracuję w szkole, gdzie uczą się niepełnosprawne dzieci. 
Pewnego dnia został do szkoły przyniesiony szczeniak i przebywał w jednej 
z klas do czasu znalezienia właściciela. Dzieci od razu się rozluźniły, zaczęły 
się psem interesować, nawet te, które przeważnie nie wykazywały niczym 
zainteresowania. Z własnych obserwacji wynika, że dzieci, które dorastają ze 
zwierzętami wyrastają na dużo bardziej szczęśliwych dorosłych niż te dzieci, 
które wychowywały się bez zwierząt. 

Warte uwagi – psy często bronią dzieci, nie warto karać za takie zachowania, 
wynika to z przywiązania psa do dziecka. Pies staje się obrońcą i przyjacielem.

Zdrowie, alergeny i terapia (dogoterapia)
Zwierzę w domu nie tylko stymuluje rozwój emocjonalny dziecka, lecz 
także pomaga w nabywaniu odporności na alergeny (w tym na roztocze 
i sierść). Warto zwrócić uwagę na naukę chodzenia – w przypadku nie-
mowlaka, dziecko z ciekawości będzie podążało za swoim kompanem, 
co przyśpieszy chodzenie. Więc jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, zwie-
rzę dobrze na nie wpływa. Wszyscy dobrze wiemy, że zdrowie i ogólny 
stan fizyczny idzie w parze ze zdrowiem psychicznym i samopoczuciem. 
A teraz drodzy dorośli wyobraźcie sobie, że wasze dziecko miało zły 
dzień w szkole. Wraca do domu i zastaje merdający ogon lub mruczenie 
kota. Widziałam wiele już takich przypadków i śmiało mogę stwierdzić, że 
w każdym przypadku pojawiał się uśmiech, a ciężar spadał z ramion dziec-
ka. Wytwarzają się wtedy endorfiny tzw. hormony szczęścia. 

Dogoterapia jest metodą terapeutyczną. Dzięki niej dzieci mogą uporać 
się ze swoimi problemami i przeżytą traumą. Wykorzystuje się ją również 
do terapii osób z autyzmem, zespołem Downa lub niepełnosprawnością 
intelektualną. Obecność i dotyk psa pomaga w rozluźnieniu mięśni i przy-
wróceniu komfortu psychicznego. Pies zaspokaja potrzebę bliskości. 

Terapię dzielimy na 3 działy:
• Pierwszy z nich polega na spotkaniach z psem mających na celu rozluź-
nienie atmosfery i satysfakcji przebywania ze zwierzęciem.
• Kolejny opiera się na edukacji z psem. Celem tych spotkań jest mo-
tywacja do nauki, dzięki aktywności psa w zajęciach z dziećmi. Szybsze 
przyswajanie wiedzy. 
• Terapia z psem to ostatni dział, tutaj już potrzebni są specjaliści do zreali-
zowania zadania. 

Jako dorośli musimy pamiętać, aby sprawdzić przedstawicieli tzw. dogo-
terapii. Osoby muszą być odpowiedzialne, a zwierzę musi czuć się równie 
swobodnie jak dziecko. Ważnym punktem jest rozmowa z rodzicami, jak 
i lekarzem prowadzącym. Po odpowiednim przygotowaniu powinien zo-
stać ułożony plan terapii. Zajęcia nie powinny przekraczać 2 godzin w cią-
gu jednego dnia. 

Podsumowując – zwierzęta pomagają nam zachować ład w zdrowiu psy-
chicznym i fizycznym. Kochają nas bezwarunkowo i są wiernymi kompa-
nami naszych dzieci. Pozwólmy dzieciom się rozwijać i żyć pełnią życia, 
mając u boku towarzysza. 

Ach cóż to za życie
Ach cóż to za życie bez psa na kanapie
bez psa, co go się za uchem drapie
i bez czujności wiernych oczu,·
co śledzą ruch Twój każdy gest
bo w takich psich oczach przecież coś jest
Jest ogrom miłości ocean radości
Są też cierpienia smutki westchnienia
Cóż to za życie człowiek ma,·
kiedy nie ma swojego psa ….

Justyna Wawrzyniak

DO ADOPCJI

Pieski dwa
Szczeniaki – samce. Będą raczej duże, 
wiek ok. 4 miesięcy. Są przyjazne i we-
sołe. Tel. w sprawie adopcji szczenia-
ków 570 512 956.

Z UM

Zmiany organizacyjne 
Z dniem 1 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpiły zmiany organizacyjne. W ramach Wydziału 
Administracji i Nadzoru został wyodrębniony Referat Promocji Gminy, którego głównym celem jest koordyno-
wanie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku gminy. Pracownicy referatu sprawują nadzór nad 
realizacją gminnych imprez oraz inicjują lokalne kampanie społeczne, edukacyjne, kulturalne czy gospodar-
cze, mające wpływ na rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Ponadto do zadań referatu należy 
utrzymywanie stałych relacji z mediami, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
współpracującymi z gminą.

W ramach Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych utworzono Referat Pozy-
skiwania Środków Zewnętrznych. Do głównych zadań pra-
cowników referatu należy monitoring i analiza środków 
z UE oraz innych środków pozabudżetowych możliwych 
do pozyskania na finansowanie działań Gminy.

Utworzono także Wydział Podatków i Opłat, który odpo-
wiedzialny jest za sprawy wymiaru podatków i opłat, pobo-
ru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, poboru 
i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecz-
nictwa podatkowego, kontroli powszechności i prawidło-
wości opodatkowania. Do Wydziału Budżetu i Finansów 
włączono Biuro Kadr i Płac.

(um)

Z Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pomysły  
na Młodzieżową Radę Gminy
W czwartek, 4 kwietnia br., w nasielskim magistracie spotkali się członkowie Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. Po rezygnacji z funkcji przewodniczącej rady Anety Borowiec, na przewodniczącego rady wybrano jed-
nego z przedstawicieli Rady Miejskiej – Michała Brodowskiego.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego spotkali się, aby omówić stan przygotowań i działania ko-
nieczne do powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Sytuację omówiła Elżbieta Wróblewska, która zaangażowała 
się w pomoc przy tworzeniu tego gremium i próbowała zachęcić do udziału w nim młodzież z Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ulicy Lipowej. Z jej relacji wynikało jednak, że ta placówka nie jest zainteresowana podjęciem 
takiej inicjatywy. Warto jednak zauważyć, że z drugiej szkoły, czyli z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza jest pozytywny sygnał do współpracy. Statut MRG przewiduje, że w jej skład miało wejść po pięciu 
uczniów z każdej szkoły średniej.

Zrodził się pomysł, aby do stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy zaprosić także ósmoklasistów, tak, aby szkoły 
podstawowe miały w niej również swoich reprezentantów. Omawiano także pomysł, aby w razie braku wsparcia 
ze strony wszystkich szkół przy tworzeniu rady, zrobić kampanię informacyjną na ten temat za pośrednictwem 
lokalnej prasy i portali społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że mimo chęci, w tym roku szkolnym nie uda się utworzyć młodzieżowej rady. 
(red.)

Z MIASTA

Bezpieczniej przy Przedszkolu
Przed wejściem głównym do Sa-
morządowego Przedszkola i Żłob-
ka miejskiego w Nasielsku pojawiły 
się istotne zmiany. Zostały zamon-
towane dwa progi zwalniające, 
oraz barierki oddzielające wejście 
od ulicy. Radny Dawid Domała, 
który o problemie bezpieczeń-
stwa w tym miejscu apelował od 
kilku miesięcy, z pomocą swoje-
go teścia (Tomasz Szybkie) oraz 
pani Boguszewskiej (pracowni-
ka Przedszkola) zamontował tak-
że słupki odgradzające parking od 
wejścia (na prośbę Dyrekcji pla-
cówki). Mamy nadzieję, że te dzia-
łania ostudzą zapał szaleńców za 
kierownicą, a rodzice odprowadzający swoje pociechy do tej placówki będą czuli się bezpieczniej.

DD
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2018/2019,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „dziewiątego”, 26.04.2019 r.:
1. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   55 pkt (57,29%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  55 pkt (57,29%)
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  51 pkt (53,13%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   50 pkt (52,08%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra   47 pkt (48,96%)
6. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski  47 pkt (48,96%)
7. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   44 pkt (45,83%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  44 pkt (45,83%)
9. Alicja Bartosik – Jacek Jeżółkowski   39 pkt (40,63%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal     54 pkt
 Janusz Wydra     54 pkt
3-6. Józef Dobrowolski     47 pkt
 Piotr Kowalski     47 pkt
 Zbigniew Michalski    47 pkt
 Grzegorz Nowiński    47 pkt
7.  Waldemar Gnatkowski    46 pkt
8.  Kazimierz Kowalski    44 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    43 pkt
10. Robert Truszkowski    38 pkt

PK

Utrudnienia  
w czasie biegu
4 maja br. z okazji 55-lecia MLKS Żbik Nasielsk odbędzie się bieg ulicami 
miasta Nasielsk i wsi Kosewo. Start i meta znajdować się będą na Stadionie 
Miejskim, natomiast trasa biegu wyznaczona została ulicą Dębową, ulicą 
Kościuszki, a dalej przez wieś Kosewo. W związku z tym ulice te na czas 
biegu od godziny 14:45 zostaną zamknięte.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

6 punktów na koncie
Za nami dwa kolejne mecze 
rewanżowej rundy, które ro-
zegrał Żbik Nasielsk. W 21. 
kolejce nasielscy piłkarze 
rozegrali w wielką sobotę, 
20 kwietnia br., wyjazdowy 
mecz z Iskrą Krasne. 

Ostatni mecz z tym prze-
ciwnikiem, który rozegrano 
w ubiegłym roku, 8 wrze-
śnia, zakończył się zwycię-
stwem Żbika 4:2. Natomiast 
ten w rundzie wiosennej 
zakończył się także zwy-
cięstwem 2:1. Był to mecz 
zwycięski, to jednak nie do 
końca szczęśliwy. 

Początek spotkania rozpo-
czął się fatalnie dla jednego 
z naszych najlepszych strzel-
ców i kapitana drużyny – 
Mateusza Bramowicza, który 
po kontuzji w 3 minucie me-
czu musiał zejść z boiska. 

Na profilu Żbika Nasielsk na Face-
booku pojawiła się informacja, iż 
Mateusz zerwał mięsień dwugło-
wy uda i to oznacza, że prawdo-
podobnie do końca sezonu będzie 
miał przerwę.

W dalszej części meczu zastąpił go 
Mariusz Chmielewski. Wydawa-
ło się, że pierwsza połowa zakoń-
czy się bezbramkowym remisem, 
jednak w ostatniej minucie gola 
dla nasielskiej drużyny strzelił nasz 
nowy nabytek Daniel Go-
łębiewski. 

Do remisu doszło w dru-
giej połowie spotkania (70. 
minuta), jednak ostatecz-
ny wynik ustalił w 85. mi-
nucie Rafał Załoga. Tym 
sposob em z Krasnego 
Żbik Nasielsk przywiózł 3 
punkty.

Tego też dnia miało miej-
sce spotkanie na szczycie. 
Lider, czyli Nadnarwianka 
Pułtusk spotkał się na wła-
snym boisku z wicelide-
rem Makowianką Maków 
Mazowiecki. Przegrana li-
dera 0:3 doprowadziła do 
zmiany na pozycji pierw-
szej w tabeli.

Kolejna runda przyniosła kolej-
ne zmiany w tabeli. W sobotę, 27 
kwietnia br., Żbik Nasielsk miał 
spotkanie z dość mocną drużyną 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka, która 
również walczy o awans do IV ligi, 
a w dodatku w tabeli znajdowała się 
na czwartym miejscu. Nasielscy ki-
bice mogli czuć dużą satysfakcję – 
już w pierwszej połowie padły trzy 
gole dla naszej drużyny. Kolejno 
zdobyli je: Daniel Gołębiewski w 17 
minucie, Damian Załoga w 34 mi-
nucie i Rafał Załoga w 44 minucie. 
Ten pierwszy gol był w dodatku 
niezwykle efektowny, Daniel Go-
łębiewski strzelił go bowiem z od-
ległości 55 metrów!

Druga połowa była już bez goli dla 
Żbika, a jedyna bramka zdobyta 
w 73 minucie dla Ostrovii nie zmo-

bilizowała piłkarzy do odrobienia 
strat. W dodatku zawodnik gości, 
Paweł Zacheja, otrzymał czerwoną 
kartkę. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wynikiem 3:1. 

Warto przypomnieć, że było to 
kolejne zwycięstwo Żbika nad 
Ostrovią. Poprzednie wyjazdowe 
spotkanie z 16 września ub. r. za-
kończyło się  wynikiem 3:4.

Tym samym po 22. kolejce nie 
zmienił się lider i pozostaje nim Ma-
kowianka Maków Mazowiecki z 54. 
punktami. Na drugiej pozycji znaj-

duje się Nadnarwianka Pułtusk z 53. 
punkami. Trzecią pozycję z 48. 
punktami zajmuje Kryształ Glino-
jeck i tuż za nim na czwartej pozy-
cji, posiadający jeden punkt mniej 
Żbik Nasielsk.

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk ro-
zegra na wyjeździe w piątek, 3 maja 
br., o godzinie 16.00 z Orzycem 
Chorzele i w sobotę, 11 maja br.,  na 
własnym boisku z Nadnarwianką 
Pułtusk.

Michał B.

Wyniki 21 kolejki ligi okręgowej – grupa 
Ciechanów-Ostrołęka:

Mazowsze Jednorożec – KS CK Troszyn 2:5
Nadnarwianka Pułtusk – Makowianka 
Maków Maz. 0:3
Orzyc Chorzele – Wkra Bieżuń 0:5
Ostrovia Ostrów Maz. – GKS Strzegowo 5:1
Iskra Krasne – Żbik Nasielsk 1:2
Sona Nowe Miasto – Korona Szydłowo 2:2
Wkra Sochocin – PAF Płońsk 0:2
Tęcza Ojrzeń – Kryształ Glinojeck 2:2
KS CK Troszyn – Tęcza Ojrzeń 4:1
Kryształ Glinojeck – Wkra Sochocin 3:0
PAF Płońsk – Sona Nowe Miasto 2:1
Korona Szydłowo – Iskra Krasne 1:2
Żbik Nasielsk – Ostrovia Ostrów Maz. 3:1
GKS Strzegowo – Orzyc Chorzele 1:0
Wkra Bieżuń – Nadnarwianka Pułtusk 1:3
Makowianka Maków Maz. – Mazowsze 
Jednorożec 6:0

Nazwa M. Pkt Z. R. P.
1.  Makowianka Maków Mazowiecki 22 54 17 3 2
2.  Nadnarwianka Pułtusk 22 53 17 2 3
3.  Kryształ Glinojeck 22 48 15 3 4
4.  Żbik Nasielsk 22 47 15 2 5
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 22 44 14 2 6
6.  KS CK Troszyn 22 39 12 3 7
7.  Wkra Bieżuń 22 38 12 2 8
8.  PAF Płońsk 22 30 9 3 10
9.  Korona Szydłowo 22 30 9 3 10
10.  Iskra Krasne 22 26 8 2 12
11.  Tęcza Ojrzeń 22 23 6 5 11
12.  Sona Nowe Miasto 22 20 6 2 14
13.  Mazowsze Jednorożec 22 17 5 2 15
14.  Wkra Sochocin 22 14 3 5 14
15.  GKS Strzegowo 22 13 3 4 15
16.  Orzyc Chorzele 22 10 3 1 18


