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Z MIASTA

Rusza budowa drugiego ronda
O koncepcji budowy trzech rond w Nasielsku wiadomo od roku 2015 r. Z pierwszego ronda, nasielszczanie mogą korzystać od grudnia 2017 r. Teraz 
nadszedł czas na kolejne – w Pniewie, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 571 (prowadzącej w kierunku Pułtuska) oraz drogi nr 632 (w stronę Chr-
cynna). Co prawda prace miały rozpocząć się już w maju br., ale z małym opóźnieniem mają rozpocząć się w najbliższych dniach. 

– Termin realizacji zadania przypada 30.09.2019 r. Ruch na tym odcinku nie będzie wyłączony. Będzie się odbywał wahadłowo – najpierw zostanie 
wykonana pierwsza połowa ronda, a następnie druga. Opóźnienie wynika z trwających uzgodnień w zakresie organizacji czasowego projektu orga-
nizacji ruchu. Jak tylko zostanie to ustalone, prace zostaną podjęte niezwłocznie, najprawdopodobniej w drugim tygodniu czerwca br. – informuje 
Zbigniew Ostrowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Drogi 
i Mosty Jana Kaczmarczyka, za kwotę 1 mln 420 tys. zł.

E.G.

Niebezpieczny zakręt

str. 3



2 Życie Nasielska nr 13 (529); 14.06.–27.06.2019Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna  Ziemiecka– ogłoszenia. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska. 

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

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

Konkurs  
Nasz Zielony Nasielsk 
Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłych lat, ogłaszamy 
konkurs pt. Nasz Zielony Nasielsk organizowany przez Burmistrza Nasielska, 
w trzech kategoriach:

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk,

Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk, w tym:

 – gospodarstwo rolne,

 – działka rekreacyjna,

 – zabudowana nieruchomość,

Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk.

Wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów znalazły się 
zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcanie mieszkańców do podjęcia dzia-
łań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody 
przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, 
tarasie z udziałem roślin miododajnych.)

W ocenie równie ważne będą min. takie kryteria jak:

* gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),

* gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe oczyszczal-
nie ścieków),

* zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 
2019 r. do godz. 17.00 osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektro-
nowa 3, Biuro Obsługi Klienta, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych 
zgłoszeń w terminie od 27 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach, do przygotowywa-
nia aranżacji swoich posesji czy balkonów, a także zwrócenie uwagi na problem 
ginięcia pszczół i podjęcie działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczest-
nicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Filmowa promocja wsi
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dn. 27.05.2019 r. Bog-
dan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska wraz z Rafałem Adamskim – Skarb-
nikiem Nasielska podpisali umowę na realizację operacji „Współczesna 
wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Ce-
lem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie 
leżące na terenie Gminy Nasielsk. Efektem operacji będzie promocja moż-
liwości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa zamieszkujące-
go wsie na terenie Gminy Nasielsk. Wyprodukowany film będzie miał za 
zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach  
i podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Operacja reali-
zowana będzie w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie 
włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wartość projektu: 22 951,80 zł. O 
szczegółach poinformujemy już wkrótce!

Z UM

Szkolenie z zasad  
gry w teqball
W piątek, 31 maja br., na nasielskim Stadionie Miejskim miało miejsce szko-
lenie z zasad gry w teqball. Pierwsza, teoretyczna część instruktażu odbyła 
się w sali budynku stadionu. Prezentację zasad gry wykonali Piotr i Damian 
Jędrzejak – sędziowie międzynarodowi tej dyscypliny sportowej. 

Następnie zgromadzeni przeszli do zajęć praktycznych, które odbyły się 
przy stołach do teqballa zainstalowanych na terenie stadionu w maju br. 
Najpierw przedstawiono możliwości gry na stołach w teqball, teqvolley, te-
qpong, qatch i teqis. Zajęcia te przeprowadzili Alan Gałecki, Mateusz Twa-
rowski – Mistrzowie Polski w deblu w teqball. W instruktażu ponadto wzięli 
udział Jan Ochędalski, Kacper Otoczyński i Łukasz Wyszyński – przedsta-
wiciele Teqball Polska. Po zakończeniu szkolenia zgromadzeni otrzymali 
certyfikaty. Przypomnijmy, iż teqball to nowa dyscyplina sportu bazująca 
na piłce nożnej przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak 
i dla amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne i kon-
centrację. Stoły do gry można zainstalować na otwartej powierzchni lub  
w halach, salach sportowych. Dziękujemy wszystkim za udział w instruk-
tażu. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania ze stołów, które 
znajdują się na terenie stadionu w Nasielsku.

Z UM

Utrudnienia w ruchu 
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że w związku z organizowanym  
w dniu 16 czerwca 2019 roku (niedziela) w Popowie Borowym biegiem 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, wystąpią w tym 
dniu utrudnienia w ruchu w godz. 13.30-15.30. 

Utrudnienia wystąpią w sołectwach, w których wytyczona została trasa 
biegu, tj.:
• Popowo Borowe,
•Jaskółowo.
Start i meta biegów będzie znajdowała się przy bramie Szkoły Podstawo-
wej w Popowie Borowym.

Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących 
ruchem. Za utrudnienia przepraszamy.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W NASIELSK 2018 – 2023 

Dariusz Sawicki
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy w organach 
samorządu lokalnego bądź pracy społecznej?
 – Decyzję o kandydowaniu w ostatnich wybo-
rach podjąłem w związku z zaufaniem, jakim 
obdarzyli mnie wyborcy przed czterema laty. 
Podczas pełnienia funkcji radnego dostrzegłem 
wiele potrzeb i problemów mieszkańców gminy 
Nasielsk, którymi chcę się zająć również w obecnej kadencji. Posiadam 
dwudziestopięcioletnie doświadczenie pracy w samorządzie lokalnym 
gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz ośmioletnie sprawowanie funkcji 
sołtysa w Starych Pieścirogach.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania 
w naszej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
Według mnie najważniejsze inwestycje do zrealizowania w naszej gmi-
nie w obecnej kadencji to:

 – dokończenie budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym;

 – gazyfikacja;

 – modernizacja i utwardzenie dróg;

 – rozwój i unowocześnianie miejsc o charakterze kulturowym lub spor-
towym, takie jak NOK czy stadion sportowy.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go? (niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
 – Przede wszystkim zamierzam doprowadzić do podjęcia inwestycji 
budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach. Ponad-
to podejmę starania prowadzące do rozbudowy sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach. Dołożę wszelkich sta-
rań, aby unormować sytuację z zamkniętym składowiskiem odpadów 
w Kosewie.

Chciałbym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu skate-park 
znajdującego się w Starych Pieścirogach poprzez instalację monitoringu 
oraz renowację obecnego tam sprzętu.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
 – Słabymi stronami naszej gminy jest brak zakładów pracy napędzają-
cych okoliczną gospodarkę. Niestety zmagamy się również z problema-
mi, takimi jak próby uruchomienia wysypiska w Jaskółowie, do którego 
nie możemy dopuścić. Natomiast jesteśmy dumni z nowego przedszko-
la ze żłobkiem w Nasielsku, wybudowania kolejnych obiektów sporto-
wych oraz powiększenia obszaru gminy podłączonego do kanalizacji.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
 – Mam 49 lat, ukończyłem technikum samochodowe, od 25 lat pracu-
ję w Straży Miejskiej w Nowym Dworze Maz. Prywatnie kochający mąż 
od 23 lat i ojciec dwójki dzieci. Interesuję się numizmatyką oraz historią 
naszej miejscowości.

POWIAT

Zamkną most „Pancera”
Prace remontowe na 
mo ś c i e  na d N ar wią 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim trwają od 
końca kwietnia br. Obec-
nie na moście kolejowo-
-drogowym „Pancera” 
jest prowadzony ruch 
wahadłowy. Z utrudnie-
niami kierowcy będą 
zmagali się do 30 sierp-
nia br. 

 – Czas utrudnień zo-
stał skrócony, ponieważ 
Wykonawca wszystkie 
prace ma zakończyć 
do końca października 
br. Po weryfikacji har-
monogramu prac czas 
utrudnień w ruchu został 
skrócony o 2 miesiące – informuje 
Małgorzata Tarnowska, główny spe-
cjalista, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

W związku z trwającymi pracami 
planowane jest zamknięcie wia-
duktu ( wyłączenie z ruchu ) w ter-
minie 1 – 20.07.2019 r. Jak mówi 
M. Tarnowska, spowodowane jest 

to względami technologiczny-
mi: – Wykonawca musi podnieść 
przęsło wiaduktu na wysokość ok. 
1,2m, dzięki wykonanej do tego 
celu konstrukcji stalowej, by do-

konać uzupełn ienia 
zbrojenia, napraw be-
tonu, konserwacja ło-
żysk.

Do zakresu prac re-
mon tow yc h na l eż y 
zaliczyć m.in. naprawę 
przęseł, podpór wia-
duktów, dylatacji, izo-
lacj i p ł yty pomostu, 
odwodnienia, wyko-
nanie zabezpieczenia 
antykorozyjnego beto-
nu i wymianę poręczy 
(balustrad). Zakończe-
nie wszystkich prac ma 
nastąpić w październi-
ku br. 

W y ko n a w c ą  r o b ó t 
jest f irma WPM Mo-

sty z Warszawy, a wartość prac to  
ok. 2,7 mln zł.

E.G.

Z GMINY

Niebezpieczny zakręt
Wypadki na zakręcie drogi woje-
wódzkiej nr 571 w Starych Pieściro-
gach zdarzają się regularnie. Kierowcy 
jadący od strony Cieksyna lub sta-
cji PKP, którzy nie zdążą zdjąć nogi 
z gazu w odpowiednim momencie 
przed zakrętem, mogą zatrzymać się 
na ogrodzeniu prywatnych posesji 
lub, jak miało to miejsce kilka tygodni 
temu, na słupie latarni ulicznej. 

W tej sprawie Dariusz Sawicki, sołtys 
i zarazem radny Starych Pieścirogów, 
interweniował, jeszcze w marcu br., 
w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie:

W imieniu własnym oraz wszystkich 
mieszkańców, jako sołtys oraz rad-
ny gm. Nasielsk zwracam się z proś-
bą o wykonanie inwestycji w postaci 
wybudowania barierek ochronnych 
przy drodze wojewódzkiej nr 571 
w Starych Pieścirogach przy skrzyżo-
waniu z drogą powiatową, tj. skrzy-
żowanie ul. Kolejowej z ul. Makową. 
Prośbę swoją motywuję faktem po-
ruszania się chodnikiem dużej ilości 
pieszych, w większości dzieci idących 
chodnikiem do szkoły. Jako piesi, 
idący chodnikiem przy w/w ulicach 
narażeni są ze strony pojazdów na 
ewentualne zdarzenia, gdyż są to nie 
chronieni uczestnicy ruchu. Prosiłbym 
o zabezpieczenie chociaż barierkami 
chodnika w rejonie w/w skrzyżowań, 
da to poczucie pewnego bezpieczeń-
stwa dla pieszych oraz wzmocni czuj-
ność kierowców, gdyż ruch pojazdów 
w naszej miejscowości jest bardzo 
duży i się cały czas zwiększa – napi-
sał radny w swoim piśmie do MZDW.

Zwracał się w nim także z prośbą 
o ustawienie odblaskowego znaku 
poziomego U3d (tzw. sierżant, tablica 
prowadząca – red) na łuku drogi 571 
kierunek Nasielsk w rejonie posesji 
przy ul. Irysowej 8. Jak argumentował, 
kierowcy jadący w kierunku Nasielska, 
wielokrotnie nie dostrzegali łuku drogi 
w tym miejscu i wpadali w ogrodze-
nie tej posesji, często dochodziło tam 
do wypadków, w których były osoby 
ranne. 

W odpowiedzi uzyskanej od przedsta-
wiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Wiesława Zawadzkie-
go, kierownika obwodu drogowego 
nr 2 MZDW stwierdzono, że droga nr 
571 jest oznakowana zgodnie z pro-
jektem organizacji ruchu. Ponadto 
Pieścirogi znajdują się w obszarze za-
budowanym, gdzie obowiązuje ogra-
niczenie prędkości w godzinach 6-22 
do 50km/h, a w godzinach 22-6 do 
60 km/h.

Ustawienie barier zawęży istniejący 
2-metrowy chodnik o skrajnię dro-
gową 0,5m i szerokość barier. Do 
kolizji w rejonie nowopowstałego 
skrzyżowania w km 29+664 ul. Stor-
czykowa i rozbijania ogrodzeń na 
prywatnych posesjach dochodzi na 
skutek przekraczania prędkości, jazdy 
po alkoholu kierowców lub rozmowy 
przez telefon itp. – czytamy w odpo-
wiedzi pana Zawadzkiego z obwodu 
nr 2 MZDW.

Ważnym problemem związanym 
z bezpieczeństwem pieszych użyt-
kowników wspomnianej drogi 

wojewódzkiej nr 571 jest kwestia nie-
dokończonego chodnika na wysoko-
ści wiaduktu sierpeckiego. 

 – Pod tym wiaduktem przecho-
dzi wiele osób. Przede wszystkim są 
to dzieci, które idą do i ze szkoły. My 
dorośli musimy zadbać o ich bez-
pieczeństwo. Uważam, że już czas 
na porozumienie między urzędem 
a MZDW, aby to zadanie zostało jak 
najszybciej wykonane – mówi Da-
riusz Sawicki.

Przypomnijmy, że, jak podkreśla 
pan Zawadzki, prace przy przebu-
dowie tej drogi zostały wykonane w  
2003 r. zgodnie z projektem wykona-
nym przez Urząd Miejski w Nasielsku 
i zatwierdzonym przez organy nad-
zorcze. Jednak zwraca uwagę na to, 
że odcinek nie był ujęty w projekcie 
ze względu na brak terenu do wyko-

nania chodnika. W opinii W. Zawadz-
kiego, nasielscy samorządowcy, jeżeli 
są zainteresowani, to powinni zawrzeć 
porozumienie z MZDW odnośnie 
podziału zadań do realizacji budowy 
chodnika.

Radny Sawicki zapewnia, że nie po-
zostawi tej sprawy i będzie zabiegał 
w MZDW o zabezpieczenie tego 
przejścia. Jak do tej pory, tylko wy-
sypano je destruktem, żeby dzieci 
nie musiały chodzić po błocie i gli-
nie. Radny w oczekiwaniu na chod-
nik, zwrócił się z prośbą do MZDW 
o założenie barierek ochronnych. 
Jak mówi, mimo oporów ze strony 
zarządcy drogi, którego zdaniem 
nie ma tam miejsca na taką ingeren-
cję, będzie składał pisma i interwe-
niował w tej sprawie. 

(e.)
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R E K L A M A

Z POLICJI

Trwają poszukiwania
Nowodworska policja prowadzi poszukiwania dwóch mieszkańców naszej 
gminy Roberta Witkowskiego z Nasielska i Wiesława Rosłońskiego z Nuny. 
W obu przypadkach zaginięcie zgłosiły rodziny mężczyzn. 

Pierwszy z nich, Robert Witkowski (42 
l.) jest mieszkańcem Nasielska. Ostat-
nio widziany był w niedzielę, 26 maja br.,  
ok. godz. 19.00 w Nowym Dworze Maz. 
Wtedy to opuścił tamtejszy Szpitalny Od-
dział Ratunkowy i do tej pory nie nawiązał 
kontaktu z rodziną. 

Jak informuje st. sierż. Sylwia Ochmańska 
z Komendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, w poniedzia-
łek, 10 czerwca br., przeprowadzono ak-
cję poszukiwawczą na terenie Nowego 
Dworu Maz. Nowodworska policja wspólnie z nowodworską Ochotniczą 
Strażą Pożarną przeszukiwała tereny nadrzeczne, znajdujące się w pobli-
żu nowodworskiego szpitala. W akcji użyto drona oraz łodzi należących 
do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Mimo podjętych poszukiwań mężczyzna nadal nie został 
odnaleziony. 

Rysopis zaginionego: wzrost 175 cm, szczupła budowy ciała, włosy krótkie 
ciemny blond, twarz owalna. W chwili zaginięcia ubrany był w długie jasne 
spodnie dresowe i fioletową bluzę dresową.

Mieszkaniec Nuny, Wiesław Rosłoński  
(56 l.), po raz ostatni widziany był w czwar-
tek, 6 czerwca br., w miejscu zamieszkania. 
Natomiast ostatni ślad na jaki natrafiono, 
to rower będący własnością mężczyzny, 
który pozostawiono przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. St. sierż. Sylwia Ochmańska, 
z nowodworskiej policji, informuje, że na-
sielska policja przy wsparciu jednostki OSP 
Nasielsk, prowadziła akcję poszukiwań 
mężczyzny na pograniczu miejscowości 
Nuna i Nasielsk. Do chwili obecnej nie ma 
żadnych nowych informacji na jego temat. 

Rysopis zaginionego: wzrost ok. 160 cm, sylwetka średnia, włosy dłuższe 
siwe, czesane na bok, oczy koloru niebieskiego, twarz owalna, może mieć 
okulary. Nie są znane szczegóły dotyczące jego ubioru.

Sprawy obu zaginięć prowadzi wydział kryminalny KPP w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

Wszystkie osoby mogące pomóc w odnalezieniu zaginionych mężczyzn, 
proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim pod numerem telefonu 22 775 22 01-04 lub z najbliższą 
jednostką policji na terenie całego kraju.

(red.)

NA SYGNALE

Wypadek 
w Chrcynnie
W sobotę, 8 czerwca br. po godz. 
20.00 doszło do wypadku dro-
gowego w Chrcynnie. – Według 
wstępnych ustaleń policjantów 
41 – letni kierujący quadem nie 
dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze, 
w wyniku czego stracił panowa-
nie nad pojazdem i wywrócił się. 
N iep rzytomnego mężczyznę 
przetransportowano do szpitala – 
informuje st. sierż. Sylwia Ochmań-
ska z komendy Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

Policjanci wyjaśniają okoliczności 
tego zdarzenia drogowego.

(r.)

Z GMINY. Inwestycje

Wykonawca będzie niebawem
 – Trwają prace komisji przetargowej po otwarciu ofert dotyczących przebudowy drogi gminnej w miejscowości 
Paulinowo – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w Urzędzie Miejskim. 

Oferty na realizację zadania składać można było do 3 czerwca br. – Wpłynęło 8 ofert, a wykonawca będzie wy-
łoniony jeszcze w czerwcu – mówi kierownik. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa 
na odcinku 930 metrów.

Remonty chodników w mieście
Jeszcze w czerwcu ruszą prace remontowe 
chodników w mieście. Przebudowa dotyczy 
ulic Kościelna (od ulicy Koziej do Świętego 
Wojciecha), Folwark oraz ulicy Warszawskiej 
na odcinku od skweru przy Baszcie do budyn-
ku poczty – północna strona).

– Prace na ulicy Folwark wykona firma Ba-

zbruk Marek Bazylewski za kwotę 65 tys. zł.,a na ulicy Warszaw-
skiej i Kościelnej firma Kaba za kwotę około 120 tys. zł. Termin 
realizacji inwestycji realizowanej przez firmę Bazbruk określono 
na koniec czerwca, a realizowanej przez firmę KaBa do 15 lipca 
– informuje Radosław Kasiak.

Zgodnie z harmonogramem
Na ulicy Osińskiego 
w Nasielsku, jak i na 
drodze Kędzierza-
wice – Pniewo od 
kilku tygodni trwają 
prace przy ich prze-
budowie. 

– Prace w tych miej-
scach przebiegają 
zgodnie z harmo-
nogramem. Na ulicy 
Osińskiego wykona-
no już kanalizację 
deszczową, krawęż-
niki i prace ziemne 
związane z przygo-
towaniem podłoża 
pod nawierzchnię – mówi kierownik Radosław Kasiak. Wykonawcą robót jest firma INFRASTRUKTURABUD 
z Warszawy za kwotę 338 tys. zł. 

Do końca czerwca powinny się również zakończyć prace przy przebudowie drogi Kędzierzawice – Pniewo, 
które wykonuje firma Usługi Transportowe, Budowlane i Drogowe – Ireneusz Ziemiecki ze Starych Pieścirogów 
za kwotę blisko 1 628 tys. zł. – Powstała już tam podbudowa z kruszywa 
łamanego, przepusty pod drogą, indywidualne zjazdy, a wkrótce poło-
żona zostanie nawierzchnia asfaltowa – dodaje.

(mb)

Kronika OSP
6 czerwca, po godz. 15.00, strażacy zostali wezwani do pożaru w jed-
nym z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Spaleniu 
uległa pralka i znajdujące się w jej pobliżu materiały. Przed przyjazdem 
służb pracownicy i mieszkańcy DPS ewakuowali się. Na miejscu obecne 
były jednostki: WSP Pomiechówek, OSP Nasielsk i 3 jednostki JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

6 czerwca w godzinach po-
południowych, zastępy OSP 
Nasielsk i OSP Nuna usu-
wały dwa powalone drze-
wa na drodze nr 622 relacji 
Nasielsk-Serock. Dzięki in-
terwencji straży droga po-
nownie była  p rzej ezdna 
w obydwu kierunkach.

11 czerwca przed godz.11.00 
strażacy zostal i  wez wani  
do zabezpieczenia lądowiska 
dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, na ul. Szafi-
rową w Nowych Pieściro-
gach. Przed przybyciem LPR, 
druhowie udzielili, wspól-
nie z Zastępem Ratownictwa 
Medycznego z Nowego Miasta, pierwszej pomocy poszkodowanemu 
mężczyźnie, który spadł z dachu budynku jednorodzinnego. Na miejsce 
zadysponowano również JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
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Rowerowe wypożyczalnie
Kilka miesięcy temu firma Oran-
ge zwróciła się do nasielskiego sa-
morządu z propozycją współpracy 
w zakresie wprowadzenia w naszym 
mieście innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych. Na pierwszym 

spotkaniu mówiono o radiowych 
wodomierzach, koszach z auto-
matycznymi zgniatarkami, ławkach 
z Wi-Fi oraz ładowarkami USB czy la-
tarniach z automatycznym systemem 
regulowania natężenia światła i możli-
wością umieszczenia na nich anten te-
lekomórkowych. Przede wszystkim 
jednak rozmawiano o rowerach miej-
skich na podobieństwo warszawskie-
go systemu Veturilo. 

 – Na spotkaniu pracownicy Orange 
zostali poproszeni o przygotowanie 
oferty dla gminy Nasielsk na 20 ro-
werów i 3 strefy oddawania/wypoży-
czania rowerów. W ramach tej oferty 
gmina Nasielsk wykupiłaby na 4 lub 
6 miesięcy usługę korzystania z ro-
werów ROOVEE – informuje Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska. – 
Podczas spotkania nie powstał żaden 
oficjalny dokument oraz nie zostało 
podpisane żadne porozumienie czy 

list intencyjny. W ramach przysłanej 
w późniejszym terminie oferty Oran-
ge zaproponowało gminie Nasielsk 
usługę wypożyczenia 20 rowerów 
wraz z ustaleniem 3 stref oddawania 
rowerów na 6 miesięcy za: 73 185 zł, 

a na 4 miesiące za 60 885 zł – do-
daje. 

Usługa może zostać rozbita na dwa 
lata kalendarzowe, w związku z czym 
może być realizowana np. 3 miesiące 
w 2019 r. i 3 miesiące w 2020 r. Wy-
mienione kwoty, to całkowite kosz-
ty, jakie poniosłaby gmina za usługę 
wypożyczania rowerów miejskich. 
W ramach umów, koszty serwisowa-
nia, napraw uszkodzeń, obsługi sys-
temu informatycznego, dostarczania 
nowych rowerów w miejsce znisz-
czonych/skradzionych itd. pokrywa-
łaby firma Orange.

W Nasielsku zaproponowano 3 lo-
kalizacje dla wypożyczalni rowerów: 
w Nasielsku, Pieścirogach i Borkowie. 

Zgodnie z zaleceniami Orange, ustalo-
na zostanie stawka godzinowa za ko-
rzystanie z rowerów.

 – Chcemy, by mieszkańcy mieli 
możliwość bezpłatnego przemiesz-
czania się między stacjami Na-
sielsk-Pieścirogi-Borkowo/Cieksyn, 
dlatego jeśli umowa dojdzie do skutku 
zamierzamy ustawić okres bezpłatne-

go korzystania z roweru na 40 minut, 
co pozwoli na swobodny przejazd 
z Borkowa/Cieksyna do Nasielska. 
Wierzymy, że dzięki takiemu rozwią-
zaniu zarówno mieszkańcy, którzy 
będą chcieli bezpłatnie przejechać 
między dwoma strefami parkowania, 
jak i ci, którzy za opłatą będą chcieli 
rowerem zwiedzić całą gminę, będą 
mieli taką możliwość – wyjaśnia bur-
mistrz Nasielska. – Z pozostałych 
kosztów – do uiszczenia opłat będą 
zobligowani m.in. ci, którzy pozo-
stawią (porzucą) rowery poza stre-
fami parkowania lub w ogóle poza 
strefą komunikacji (która będzie 
ustalona jako obszar naszej gminy) 
– dodaje.

Obecnie gmina czeka na projekt 
umowy z Orange. Ma on zostać 
niebawem przesłany do nasielskie-
go magistratu. 

E.G.

Z MIASTA

Urzędowa hulajnoga
Już od połowy maja br. 
można spotkać burmistrza 
Nasielska Bogdana Rusz-
kowskiego i panią goniec, 
Dorotę Kalinowską, po-
ruszających się po ulicach 
naszego miasta na elek-
trycznej hulajnodze. Po-
jazd, który kosztował 1 699 
zł brutto, jest do dyspozycji 
wszystkich pracowników 
nasielskiego magistratu. 

 – Często poruszałem się 
po naszym mieście samo-
chodem. Dlatego też jest 
to ukłon w kierunku dba-
łości o czyste powietrze 
i szerzej o nasze lokalne 
środowisko i od pewne-
go czasu, jeśli istnieje tylko 
możliwość, poruszam się 
hulajnogą np.: w celu pod-
pisania aktu notarialnego 
czy podczas wizytowania 
Sportowej Majówki Senio-
rów – informuje burmistrz Ruszkowski. 

(red.)

Z PKP

Zmiany w wakacyjnym  
rozkładzie jazdy pociągów
Od 9 czerwca 2019 roku w związku z licznymi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. wprowadzone zostały zmiany rozkładu jazdy pociągów. Zmiany rozkładu obowiązywać 
będą do 31 sierpnia br.

Na linii Warszawa – Działdowo do 8 sierpnia potrwają utrudnienia związane z naprawą Mostu Gdańskiego.  
Od 9 sierpnia ruch pociągów odbywać się będzie już po obu torach, natomiast utrudnienia rozpoczną się na 
odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia peron 8, gdzie rozpocznie się budowa nowego przystanku 
kolejowego Warszawa Powązkowska – czytamy na stronie mazowieckie.com.pl. 

Dodatkowe zmiany będą wprowadzane w okresie wakacyjnym w godzinach rannych i wieczornych w związku 
z koniecznością szlifowania torów. Wydłużono także odcinki kursowania niektórych pociągów.

Utrudnienia czekają pasażerów korzystających z połączenia Nasielsk – Płońsk. Od 8 lipca do 31 sierpnia wstrzy-
many zostanie ruch pociągów. Związane jest to z wymianą toru na odcinku Nasielsk – Płońsk. 

20 czerwca Koleje Mazowieckie, zgodnie z wieloletnią tradycją, uruchamiają połączenie nad Morze Bałtyckie. 
Przez cały okres wakacyjny ponownie kursować będzie cieszący się ogromną popularnością pociąg słoneczny 
w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Ze stacji Nasielsk w kierunku Trójmiasta odjeż-
dżać on będzie o godzinie 7:08. Do Gdańska dojedzie na godzinę 9:44 i kończąc bieg w Ustce o godzinie 12:08. 
Drogę powrotną rozpoczynać będzie o godzinie 14:24 w Ustce, a z Gdyni Głównej odjeżdżać będzie o 16:22 
dojeżdżając do Nasielska na godzinę 19:18.

Za bilet na odcinku Nasielsk – Gdańsk Główny zapłacimy 39,60 zł, a Nasielsk - Ustka 55 zł.
Michał B. (za www.mazowieckie.com.pl)

Z GMINY

Dobra Wola z nową drogą
W ostatnich dniach maja br. oddano do użytku pierwszą w tym roku inwe-
stycję drogową na terenie gminy Nasielsk. W miejscowości Dobra Wola 
położono asfalt na odcinku o długości prawie 1,4 km. Droga ta prowadzi 
od Dobrej Woli w kierunku sąsiedniej gminy Joniec i miejscowości Po-
pielżyn – Zawady. W ramach prac wykonano podbudowę, odwodnienie, 
nową nawierzchnię i oznakowanie. Prace wykonała firma Infrastruktura 
BUD-59 z Warszawy za kwotę 506 029,77 zł.

Położenie nawierzchni bitumicznej w Dobrej Woli podniesie na pewno 
atrakcyjność tej miejscowości i podniesie komfort jazdy do sąsiednich 
miejscowości.

Michał B.

Z MIASTA

Rondo zakwitło
Nasielskie rondo przy Domu Pomocy Społecznej doczekało się zmian. 
Jak informuje burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, utrzymanie zieleni 
na nasielskim rondzie zostało zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z Nasielska. Pracownicy ZGKiM najpierw skosili na nim tra-
wę, a w ostatnich dniach posadzili na nim rośliny dekoracyjne. 

Pozostaje jednak mieć nadzieję, że to nie koniec prac. Warto bowiem iść 
za przykładem sąsiednich gmin, które kwiatowymi napisami witają uczest-
ników ruchu drogowego lub promują daną miejscowość. 

E.G.

Stacja Olsztyńskiego Roweru Miejskiego Roovee, fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Roovee
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WARTO PRZECZYTAĆ

A miał być thiller …
W ostatnich latach Camil-

la Läckerbeg zasłynęła jako 

autorka cyklu świetnych 

kryminałów. Ich cechą cha-

rakterystyczną było: miej-

sce akcji – Fjällbacka, główna 

bohaterka – Erika Falck, pi-

sarka trafiająca na niewyja-

śnione zbrodnie; ciekawe 

portrety psychologiczne 

postaci i interesujące rozwią-

zania fabularne łączące po-

wieść obyczajową z czarnym 

kryminałem. W sumie, jak 

dotąd, powstało 9 powieści 

z tej serii. Czy będą kolejne, 

tego na razie nie wiadomo, bo popularna zarówno w Skandynawii, jak i 

na całym świecie powieściopisarska rozpoczęła właśnie zupełnie nowy 

projekt. Pierwsza, otwierająca go powieść nosi tytuł Złota klatka i wyda-

na została w Polsce zaledwie kilka tygodni temu. Z pewnością wielbiciele 

Läckerbeg już ją mają w swoich zbiorach i… prawdopodobnie są zasko-

czeni. Do ich rąk trafił bowiem utwór, który w żaden sposób nie przy-

pomina poprzednich. Można odnieść wrażenie, że napisała go zupełnie 

inna osoba lub „straszną robotę” wykonał niedouczony tłumacz. Tyle, 

że przekład wykonała ta sama osoba, która pracowała przy poprzednich 

książkach pisarki…

Złota klatka, jak można się domyślać, opowiada historię kobiety w śred-

nim wieku - Faye, którą poznajemy w momencie kryzysu małżeńskiego. 

Jest żoną bogatego szwedzkiego finansisty, a sama, choć również jest 

wykształconą ekonomistką, spędza czas na spotkaniach towarzyskich, 

zakupach oraz opiekując się kilkuletnią córką, Julienne. Dość szybko oka-

zuje się, że luksus, praca i miłość to mieszanka wybuchowa. Dowiadu-

jemy się bowiem, że mąż ma kochankę, zaś Faye planuje zemstę. Fakt, 

że dorastała we Fjällbace, mówi sam za siebie - trzeba spodziewać się 

radykalnych rozwiązań.

Temat podejmowany przez Läckerbeg nie jest oryginalny, za to widać 

próby wprowadzenia urozmaiconych rozwiązań w konstrukcji powieści. 

Główną bohaterkę poznajemy w trzech okresach życia – gdy mieszkała 

we Fjällbace w rodzinie, która doświadczała przemocy domowej ze stro-

ny ojca (męża), jako młodą studentkę, układającą sobie życie ze zmie-

nionym nazwiskiem w Sztokholmie oraz po kilku latach małżeństwa. Ten 

trójpodział wiąże się też z dwoma rodzajami narracji. Przeszłość opo-

wiadana jest w pierwszej osobie, natomiast teraźniejszość przedstawia 

narrator trzecioosobowy. Takie poszatkowanie fabuły, w tym wypadku, 

nie uatrakcyjnia powieści, za to wprowadza spore zamieszanie czasowo - 

przestrzenne. To, że akcja utworu toczy się wśród szwedzkiej elity finan-

sowej, nie ma większego znaczenia, bo czytelnik nie ma okazji poznać 

panujących tam zwyczajów, blado wypada też opis relacji społecznych, 

portrety psychologiczne postaci, czy motywacje ich działań. Wszystko 

opiera się o schematy i stereotypy (dobra kobieta - zły facet). Bez wni-

kliwej analizy konkretnych przypadków powieść wpisuje się w literaturę 

popularną ocierając się o serię Harleqinów, zmierzając w kierunku twór-

czości Nory Roberts i Daniell Steel oraz puszczając oko do Pięćdziesięciu 

twarzy Grey’a E.L.James. 

W zamyśle autorki i wydawnictwa miał być thriller psychologiczny, a wy-

szło – być może z pośpiechu i niedopracowania – czytadło. Z ciekawej, 

trzymającej w napięciu, prozy postało tylko nazwisko autorki. Czy nowa 

seria odniesie sukces czytelniczy?

iwona pęcherzewska

Słońce
Kula gorąca wisi nad nami, 
oświetla ziemię i daje życie, 
słońce zasypia między górami, 
by się znów zbudzić w porannym świ-
cie.

Ziemia wędruje wokół tej kuli, 
chwyta promienie, żyje ze słońca,
by ludzie ciągle się dobrze czuli, 
słońce nie może mieć swego końca.

Słońce rozpala ogień miłości, 
kwiaty za słońcem kręcą się wkoło, 
słońce jest zawsze, jest źródłem radości,
a dzieci w słońcu tańczą wesoło. 

Na słońce czeka wszystko, co żyje,
 mrówka, motylek, babcia staruszka,
gdy za horyzont światło się skryje,

nie wyjdzie z kąta najmniejsza muszka.

Kopernik odkrył, że słońce stoi, 

poruszył ziemię, wskazał jej drogę, 

gdy słońce świeci, nikt się nie boi, 

ja też w słoneczku posiedzieć mogę.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI

Cała Polska  
Czyta Dzieciom 
Jak co roku, Miejsko - 
Gminna Biblioteka Pu-
b l i c z n a  w   N a s i e l s ku 
włącza się do akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom, 
c z y l i  k a m p a n i i  s p o -
ł e c z n e j  r o z p o c z ę t e j 
w czerwcu 2001 r. przez 
Fu n da c j ę  „ A B C X X I  – 
Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”, mającej na celu 
propagowanie codzien-
nego czytania dzieciom 
jako skutecznej , taniej 
i  p r z y j a z n e j  m e t o d y 
wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umy-
słowego, społecznego i moralnego oraz budowania zasobów we-
wnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. 
Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności 20 mi-
nut dziennie, codziennie jest mądrym sposobem spędzania czasu 
z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

W tym roku nasze hasło przewodnie brzmi „Cała Polska Czyta w Bi-
bliotekach ”, w związku z tym zapraszaliśmy uczniów na czytanie 
głównie do biblioteki. Odwiedzili nas uczniowie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Pod Fiołkami”, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nasielsku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku oraz 
przedszkolaki i klasa „0” ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach. 

Zgodnie z tradycją naszej placówki, udaliśmy się również do nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego, gdzie uczniom klasy II ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 czytał pan Andrzej Wójciak – pracownik wydziału 
administracji i nadzoru. Podczas czytania swoją obecnością zaszczy-
cił nas Burmistrz Nasielska – pan Bogdan Ruszkowski, który zaprosił 
dzieci do swojego gabinetu, odpowiadał na zadawane przez nie py-
tania i obdarował je drobnymi upominkami. Natomiast z uczniami 
klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 wybraliśmy się do Banku Spółdziel-
czego w Nowym Dworze Mazowieckim, filia Nasielsk, gdzie bardzo 
ciepło i serdecznie przyjęła nas pani Julita Kamińska – dyrektor od-
działu, która przeczytała dzieciom fragment książki i także wręczyła 
im upominki.

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” potrwa jeszcze przez cały mie-
siąc czerwiec. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału, 
wszelkie informacje pod numerem telefonu 23 69 12 552.       (bibl.)

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Jazz w roli głównej
We wtorek, 11 czerwca br., w ra-
mach cyklicznie odbywających się 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
„Spotkań z Filharmonią” na naszej 
scenie zagościli artyści wykonują-
cy muzykę jazzową. Na początku 
wszystkich młodych melomanów 
powitał Jarosław Praszczałek i opo-
wiedział im o różnicach między 
muzyką klasycz-
ną i jazzem. Wska-
z a ł ,  że  m u z yk a 
poważna jest ele-
gancka, precyzyj-
na, zaś jazz stawia 
na kreat y wność 
i improwizację. Ten 
rodzaj muzyki na-
rodził się ok. 120 
lat temu w Ame-
ryce Północnej , 
a  s a m a  n a z w a 
oznacza po prostu 
hałas. Ma ona być 
i głośna, i delikat-
na jednocześnie. 
A charakteryzu-
ją ją następujące 
elementy: swing, 
„ spacerowanie” 
po gryfie, piękne akordy gitarowe 
i improwizacja. Warto pamiętać też, 
że, o ile w przypadku muzyki po-
ważnej klaszczemy po zakończe-
niu całego utworu muzycznego, 
o tyle, przy utworach jazzowych, 
klaskać można w trakcie występu 
po zakończonym solowym wyko-
naniu jakiejś improwizacji. 

Dzięki jazzowym standardom po-
chodzącym z różnych części świa-

ta młodzież poznała utwory Luisa 
Amstronga, Larsa Danielssona czy 
Roberta Troupa. Przypomniała so-
bie też o przebojach z filmowych: 
Krąg życia (Król Lew) i Wyginam 
śmiało ciało (Madagaskar).

Młodzi melomani chętnie mu-
zykowali wspólnie z artystami. 
W ostatnim, przedwakacyjnym, 

spotkaniu udział wzięli wokalist-
ka - Monika Malczak, oraz trio 
instrumentalne: Radosław Łuka-
szewicz (gitara basowa), Mateusz 
Granburg (fortepian),  Mateusz 
Wiewióra (perkusja). Na kolejne 
opowieści o muzyce zapraszamy 
we wrześniu br.

(i.)
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Guziki i kozy,  
czyli integracja międzypowiatowa

Z NOK

O toruńskich 
piernikach
We wtorek, 4 czerwca br., Autorski Teatr Młodego Widza, zaprosił naszych 
najmłodszych widzów do obejrzenia spektaklu pt. Toruńskie Pierniki. 

Wcześniej był już wystawiany nie tylko na terenie Polski, ale również w Au-
stralii i Wielkiej Brytanii. Opowiada historię początków produkcji, znanych 

na całym świecie, toruńskich pierników. Na scenie prezentowane były 
losy biednego cukiernika Bogumiła, zakochanego w Kasi, córce mi-
strza Bartłomieja. Jednak 
ojciec chce ją wydać za 
mąż za bogatego Pankra-
cego. Dlatego Bogumił 
wyruszył w świat. Spek-
takl grany był na dwóch 
planach – żywym (ak-
tor) i lalkowym, a całość 
prezentował Artur Gotz. 
O g r o m n y m  a t u t e m 
przedstawienia była ko-
lorowa scenografia oraz 
muzyka i melodyjne pio-
senki, które wykonywał 
ten śpiewający aktor. 

D z i e c i ę c a  w i dow n i a , 
z którą Artur Gotz, szyb-
ko nawiązał bardzo dobry 
kontakt, żywo reagowa-
ła na historię Bogumiła 
i słodkich ciasteczek. 

(red.)

W środę, 5 czerwca br., w rezyden-
cji „Miętowe Wzgórza” w Trębkach 
Nowych odbyło się drugie z czte-
rech spotkań Partnerstwa Między-
powiatowego na Rzecz Ożywienia 
Społeczno-Gospodarczego.

Organizatorami przedsięwzięcia są 
powiaty nowodworski i legionow-
ski oraz Powiatowe Urzędy Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
i Legionowie, a partnerami wszyst-
kie gminy wchodzące w skład obu 
powiatów.

W warsztatach wzięli udział re-
prezentanci różnych środowisk 
powiatów nowodworskiego i legio-
nowskiego, w tym przedstawiciele 
lokalnych samorządów, instytucji, 
firm oraz organizacji pozarządo-
wych. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali  materia ł y z przydatnymi 
informacjami wypracowanymi  
na poprzednich warsztatach.

Najpierw Jadwiga Olszowska-Urban, 
ekspert partnerstwa lokalnego, pod-
sumowała dotychczasowe spo-
tkania i oczekiwania uczestników 
Partnerstwa Międzypowiatowego. 
Podkreślała znaczenie tej integracji, 
wzajemnego poznawania się i do-
ceniania swoich możliwości, które 
są fundamentem rozwoju. 

Omówiła także wypracowane w Ja-
chrance zagadnienia z zakresu edu-
kacji, inwestycji, przedsiębiorczości 
lokalnej, pozyskiwania środków fi-
nansowych, spraw społecznych 
i współpracy z samorządem.

Ekspertka poinformowała również, 
że w Ministerstwie Edukacji pojawił 
się konkurs na granty w wysokości 
250 tysięcy zł na stworzenie lokal-
nych ośrodków edukacji społecz-
nej. Mają one służyć podnoszeniu 
kompetencji społecznych osób do-
rosłych. W całej Polsce otwartych 
zostanie około 100 takich ośrod-
ków.

Ciekawym punktem konferencji 
było wystąpienie Agnieszki Mar-
chewki, przedstawicielki Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, konsultantki główne-
go punktu informacyjnego, która 
przedstawiła zakres i specyfikację 
działań oraz możliwości ubiegania 
się o środki finansowe dla firm.

Następnie o współpracy między 
przedsiębiorstwami w powiatach le-
gionowskim i nowodworskim mówił 
Kazimierz Kurnicki, Prezes Powiato-
wej Izby Gospodarczej w Legiono-
wie. 

W programie drugich warszta-
tów znalazło się także przedsta-
wienie stanu realizacji projektów 
wypracowanych w Partnerstwach 
Lokalnych obu powiatów. Projekt 
z terenu nowodworskiego pod na-
zwą „Szlakiem nasielskiego guzi-
ka” zaprezentowali Kinga Szczypek 
i Jacek Białorucki, właściciel cukierni 
„Ptyś” Nasielsk. Nabiera on tempa. 
Obecnie trwa intensywna zbiór-
ka guzików, z których wykonany 
zostanie mural na ścianie jednego 
z budynków przy ulicy Warszaw-
skiej.  

Projekt „Kozy z Legionowa” przed-
stawiła Anna Brzezińska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Le-
gionowie. Tytułowe kozy miałyby 
pomóc ożywić w oryginalny spo-
sób powiat legionowski i zaktywi-
zować oraz integrować seniorów. 
Wszystko to na terenie zabytkowej 
willi Kozłówka, która pełniłaby rolę 
dydaktyczną, rekreacyjną i przemy-
słową, gdzie z pozyskiwanego od 
zwierząt mleka powstawałby ekolo-
giczny kozi ser.

Na koniec uczestnicy warsztatów 
tradycyjnie pracowali w grupach, 
omawiając tematy podejmowane 
podczas spotkania, a tym samym 
poznając się bliżej i integrując ze 
sobą. Efekty tych działań mieszkań-
cy zapewne zobaczą w najbliższych 
latach, a kolejne spotkanie Partner-
stwa Międzypowiatowego zapla-
nowano na wrzesień. Tym razem 
odbędzie się ono na terenie po-
wiatu legionowskiego.

Michał B.

„Kapłaństwo to powołanie do miłości, to ona rodzi wierność Bogu  
i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”

św. Jan Paweł II

Z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich  
składamy księdzu kanonikowi  

Tadeuszowi Jabłońskiemu  
Proboszczowi Parafii w Nunie  

serdeczne gratulacje i życzenia. 

Jezus powiedział „Nie wyście Mnie wybrali,  
ale ja Was wybrałem, obyście szli i owoc przynosili  

i by owoc wasz trwał.”  
Życzymy, aby Księdza kapłaństwo  

przynosiło owoc stokrotny i żeby trwał on w sercach ludzi. 

Tak piękna rocznica, to doskonała okazja,  
aby podziękować Bogu także za dar osoby Księdza.  

Dziękujemy za otwartość,  
życzliwość, uśmiech i współpracę. 

Życzymy, aby Bóg obdarzał Księdza swoimi łaskami,  
otaczał opieką i umacniał  

w codziennej posłudze kapłańskiej.
Kierownik, uczestnicy i pracownicy  

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego 
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Z DPS

Podróż nowożeńców w cygańskim klimacie
W  c z w a r t e k ,  3 0  m a j a  b r . ,  
do Nasielska zjechało około trzy-
dziestu zespołów reprezentują-
cych Domy Pomocy Społecznej 
i Warsztaty Terapii Zajęciowych 
z różnych rejonów Polski. Tego 
dnia nasze miasto stało się stolicą 
muzyki cygańskiej, a wszystko za 
sprawą Przeglądu Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepełnospraw-
nych – Promień, który odbywał się 
w nasielskim Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Jana Pawła II.

W tym roku motywem przewod-
nim XIII przeglądu była „Magiczna 
podróż nowożeńców”. Jest to kon-
tynuacja pomysłów z lat ubiegłych. 
Rok temu bowiem motywem im-
prezy było cygańskie wesele.

Wśród gości przeglądu znaleźli się 
przedstawiciele różnych instytucji 
i placówek, w tym Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego - który reprezentowała 
Magdalena Biernacka, zastępca dy-
rektora Departamentu Kultury, 
Promocji i Turystyki. Samorząd 
powiatowy reprezentował wice-

starosta nowodworski Paweł Calak 
i radni Monika Nojbert, Radosław 
Kasiak i Grzegorz Paczewski, zaś sa-
morząd gminy Nasielsk – burmistrz 
Bogdan Ruszkowski wraz z radnymi 
z nasielskiej Rady Miejskiej. W tym 
rozśpiewanym i roztańczonym 
spotkaniu uczestniczyło też wiele 
osób zaprzyjaźnionych z Domem 
Pomocy Społecznej.

Najpierw of icjalnego otwarcia 
Przeglądu dokonała Agata Nowak, 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku, która powita-
ła wszystkich obecnych i zaprosiła  
do wspólnej zabawy.

Chwilę później rozpoczęły się wy-
stępy artystyczne. Na początek 
wystąpiła grupa Promień z nasiel-
skiego Domu Pomocy Społecznej 
w krótkiej scence teatralnej przed-
stawiającej historię cygańskiego 
romansu. Do przedstawienia takie 
piosenki jak Jestem brzydka Sła-
wy Przybylskiej, Cygańska dusza 
z repertuaru Macieja Maleńczuka, 
Zatańczcie z nami cyganami z re-
pertuaru Eleny Rutkowskiej, wy-

konali podopieczni DPS 
– Jerzy Nowicki, Jolanta 
Mańczak oraz Krzysztof 
Mackiewicz, a u ich boku 
zatańczył y Lidia Kuć, 
Ewa Sułkowska oraz ka-
dra DPS – Beata Kurzyń-
ska i Agnieszka Chodyna. 
Całość uzupełniał zespół 
muzyczny w składzie 
Sławomir Wójciak (in-
strumenty klawiszowe) 
oraz Marcin Wyszomirski 
i Michał Grubecki (gita-
ry). W rolę żony Cygana 
wcieliła się Jolanta Mań-
czak, w rolę męża Zbi-
gniew Gałązka, a w rolę 
starego Cygana Ramira 
Krzysztof Mackiewicz. Narratorem 
przedstawienia była Magdalena 
Pietrzak. Za scenariusz, reżyserię 
i konferansjerkę odpowiadał Ra-
fał Centkowski – pracownik Domu 
Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Następnie w rytm piosenki Radość 
z życia kolorowy cygański koro-
wód, w skład którego wszedł zespół 
z nasielskiego DPS-u z dyrektor 
Agatą Nowak na czele oraz inny-
mi muzykami, przeszedł ze sceny 
do ogniska, gdzie przeniosła się im-
preza. Tam też zaczęła się biesiada 
cygańska w wykonaniu zespołów 
z zaproszonych placówek. Były 
więc i żywe instrumenty i kolorowe 
stroje. Wszystkie zespoły prezento-
wały przeboje muzyki cygańskiej. 
Występował y kolejno zespoł y 
z Bramek, Kowal Oleckich, Łomży, 
Białowieży, Łodzi, Giżycka, Nowej 
Wsi Ełckiej, Białegostoku, Ostrołę-

ki, Warszawy. Wśród nich była także 
liczna reprezentacja przedstawicieli 
podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowych ze Świeszewa, którzy 
zaśpiewali takie przeboje muzyki 
cygańskiej jak Cygański tamburyn 
(z rep. zespołu Kolor), Marzenia się 
spełniają (z rep. Don Vasyla), Cy-
gańskie wesele (z rep. zespołu Bay-
er Full) i najsłynniejsze My Cyganie, 
czyli Ore, ore.

Na zakończenie Przeglądu wystąpił 
Don Vasyl wraz z Gwiazdami Cy-
gańskiej Pieśni. Koncert przycią-
gnął wielu wielbicieli cygańskich 

melodii, którzy wypełnili cały teren 
przed DPS-owską sceną. Wszyscy 
uczestnicy tańczyli, tworząc kó-
łeczka, wężyki, w parach i w poje-
dynkę, a co popularniejsze utwory 
również głośno śpiewali. Nie obyło 
się także bez bisów – artysta wy-
chodził na scenę kilka razy. Na za-
kończenie natomiast dyrektor DPS 
w Nasielsku zaprosiła wszystkich na 
kolejną edycję przeglądu muzyki 
cygańskiej w 2020 roku.

Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Spełniamy dziecięce marzenia…
Tradycyjnie już od wielu lat w Szkole Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach z oka-
zji Dnia Dziecka, dzięki zaangażowaniu 
dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników 
niepedagogicznych i rodziców została 
zorganizowana impreza uświetniająca to 
święto.

W piątek, 31 maja br., z tej okazji, na terenie 
szkoły, uczniowie mogli skorzystać z wie-
lu atrakcji. Dla najmłodszych dostępny był 
dmuchany plac zabaw. Po szybkiej jeździe 
ze zjeżdżalni maluchy „kąpały” się w basenie z kulkami, a następnie hasały na kolorowej trampolinie. Wszyscy, którzy 
tego dnia chcieli zamienić się w jakieś zwierzątko, pirata czy elfa, poddawali się malowaniu buziek. Kolejną niespodzianką 
była zabawa z duuużyyymi bańkami mydlanymi. 

Od wielu lat w naszej szkole wraz z Dniem Dziecka obchodzimy Dzień Sportu Szkolnego.  Wszyscy uczniowie zostali za-
proszeni do udziału w konkurencjach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli. Na życzenie zgranych 
zespołów odbył się turniej „Ringo” oraz mecz piłki nożnej; natomiast indywidualnie uczestnicy rywalizowali min. w pod-
bijaniu piłeczki, rzutach do tarczy, rzutach do kosza. Najwięcej emocji dostarczyła zabawa „Rozbierz i włóż” – zakładanie 
i zdejmowanie koszulki na czas oraz „Dokładnie i szybko” – wybieranie ziaren fasoli białej i czerwonej, również na czas. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji  otrzymali upominki i nagrody. Wyczerpujące się podczas zabawy pokłady 
energii w organizmie uczniowie  uzupełniali pieczoną kiełbasą, lodami, watą cukrową, owocami, batonami i sokami 
owocowymi. Dzięki sponsorom w tym dniu wszystkie dzieci mogły radośnie i beztrosko uczestniczyć w zabawach. 

Naszą imprezę wspierali w tym roku: Pani Anna Arciszewska i Pani Barbara Arciszewska (kiełbaski), Państwo Izabela Sal-
wanowicz i Rafał Salwanowicz (batony),Fines - operator bankowy - Lidia Miller (balony, długopisy, skarbonki),Firma HA-
PEKSIM – Pan Przemysław Karpiński (owoce),Firma ZIEMBUD – Pan Tomasz Ziemiecki (farby do malowania twarzy, 
akcesoria do robienia baniek mydlanych), Hurtownia Mark – Pani Monika Chełchowska i Pan Marek Szostak (soczki 
owocowe),I Lashes Stylizacja Rzęs – Pani Iwona Lewandowska (kostiumy), Sklep „Spinacz” - Pani Monika Błażuk (płyn 
do baniek mydlanych), Negresko - Hurtownia z Pułtuska (lody). Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców serdecznie dziękują 
Państwu za życzliwą pomoc. Wszyscy cieszymy się, że w Dniu Dziecka udało nam się spełnić wiele dziecięcych marzeń. 
„W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśli-
wymi” (David Steindl-Rast). 

ZesRed
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DZIEŃ DZIECKA 

Świat baniek mydlanych
Najmłodsi mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli okazję świętować Dzień 
Dziecka na pikniku zorganizowanym 
przez Nasielski Ośrodek Kultury we 
współpracy z Urzędem Miejskim 
w Nasielsku oraz Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Odbywał się on 
w sobotę, 1 czerwca, na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku.

Już od godziny 11.00 na dzieci i ich 
rodziców czekało wiele atrakcji. W na-
miocie NOK, pani Beata Olechowicz, 
wytrwale prowadziła zajęcia kreatyw-
ne, wykonując wraz z dziećmi pa-
pierowe kwiaty i ozdobne opaski na 
głowę. Chętni mogli sprawdzić swo-
je umiejętności rywalizując ze sobą 
w różnych konkurencjach sporto-
wych. Zmagania te odbywały się na 
boisku Orlik. W każdej wyłaniano trój-
kę najlepszych zawodników, a zwy-
cięzcy otrzymali  nagrody.

Natomiast na scenie plenerowej kró-
lowali laureaci konkursu „O Złotą 
nutkę”. Ich występy, mimo palącego 
słońca, podziwiała i oklaskiwała pu-
bliczność. Na wszystkich małych ar-
tystów czekały słodkie upominki. 

Niewątpliwą atrakcją tego dnia była 
zabawa poprowadzona przez akto-
rów z krakowskiego teatru ulicznego 

„Scena Kalejdoskop”, którzy zapre-
zentowali sztukę chodzenia na szczu-
dłach. 

Był konkurs skoków na 10-metrowej 
linie, rzuty piłkami do kapelusza przez 
obręcze, żonglerka. Swój występ za-
kończyli pokazem gigantycznych 
baniek mydlanych. Jak się później oka-
zało w tej dziedzinie śmiało konkuro-
wali z nimi pracownicy Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, którzy zapewni-
li dzieciom tym bańkowym szaleń-
stwem wiele emocji. 

Ciekawą zabawą dla najmłodszych 
okazał się konkursu malowania kredą, 
w którym wzięły udział trzy druży-

ny. Tematem zadania był „Podwod-
ny świat”. Momentalnie chodnik przy 
boisku stał się błękitny, a wśród fal do-
strzec można było: ryby i wrak stat-
ku pirackiego. Decyzją jury najlepsza 
grupa w nagrodę otrzymała słodycze 
i podwójne zaproszenie do kina Niwa. 
A pracownicy MOPS przez cały dzień 
malowali dzieciom buzie. 

W trakcie pikniku najmłodsi mogli też 
korzystać z dmuchańców, obejrzeć 
policyjny radiowóz oraz wóz strażac-
ki. Można było więc porozmawiać 
o trudnej pracy policji z funkcjonariu-
szami z nasielskiego Komisariatu Po-

licji oraz o działaniach straży pożarnej 
z druhami z OSP Nasielsk. 

Na zakończenie naszej imprezy ple-
nerowej animatorka, Grażyna Ro-
siak, zaprosiła dzieci do wspólnych 
tańców i zabaw z chustą animacyjną. 
W ten gorący dzień można było się 
ochłodzić lodami, bądź świeżo wy-
ciskanymi sokami albo spróbować 
innych smakołyków. Mamy nadzieję,  
że wszyscy, którzy spędzili ten wy-
jątkowy dzień razem z nami będą go 
miło wspominać. 

(red.)

NASZE DZIECI

Wesoła  
i kolorowa zabawa
W piątek, 31 maja br.,  
na placu zabaw przy bu-
dynku, w którym mie-
ści się Samorządowe 
Przedszkole i  Żłobku 
Miejski odbył się pik-
nik z okazji Dnia Dziec-
ka zorganizowany przez 
Radę Rodziców i Żłobek 
Miejski w Nasielsku.

Na najmłodszych uczestników zabawy i ich rodziców czekało mnó-
stwo atrakcji. Były różne gry i zabawy, konkursy, dmuchana zjeżdżalnia, 
kolorowe balony, malowanie twarzy, wystrzałowe fryzury i inne atrak-
cje przygotowane przez panie opiekunki oraz rodziców. Dodatkowym 
punktem zabawy były licytacje przedmiotów przekazanych przez spon-
sorów, rodziców i burmistrza Nasielska, który objął tę imprezę swoim 
patronatem i w niej uczestniczył. Dochód z licytacji został przeznaczony  
na zakup zabawek do placówki. 

Zmęczone zabawą maluchy mogły dodać sobie sił spożywając różne 
smakołyki i napoje. 

Uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców były najlepszym dowodem  
na to, że dzień dziecka w nasielskim Żłobku był wspaniałą imprezą inte-
gracyjną nie tylko dla najmłodszych. 

(red.)
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Okradziona figurka
Krzyże przydrożne, kapliczki, figurki są pięknym elementem polskiego 
krajobrazu i pełnią wielorakie funkcje. W tym nie tylko religijne, ale i czy-
sto świeckie, jak np. będąc znakiem topograficznym, swoistego rodzaju 
drogowskazem. Towarzyszą mieszkańcom polskiej ziemi od setek lat. Są 
dumą naszej polskiej ziemi. Najczęściej stoją w szczerym polu i, mimo 
tego, rzadko bywają obiektem dewastacji czy innego rodzaju działań 
świadczących o zapóźnieniu w rozwoju niektórych istot ludzkich. Ale, 
niestety, takie osoby się zdarzają. I nie szanują niczego, nawet, gdy jest to 
dla innego człowieka świętość.

Bolesne jest to, że taka dewastacji zdarzyła się w naszej nasielskiej parafii, 
naszej nasielskiej gminie, na granicy Nasielska i niewielkiej wioski – Maze-
wa Włościańskiego. Przydrożny krzyż został ostatnio zrewitalizowany. Do-
datkowo został on wzbogacony o statuetkę Matki Bożej. Wykonana została 
ona z brązu włoskiego w zakładzie kamieniarskim w Przasnyszu. Całość 
wyglądała okazale i cieszyła nie tylko mieszkańców Mazewa, ale i wszyst-
kich tych, którzy podróżowali ruchliwą drogą, która przebiega tuż obok 
miejsca posadowienia tego przydrożnego krzyża. Stał on w tym miejscu 
od dawna. Dokładnej daty jego usytuowania w tym miejscu na razie nie 
znamy. Wiadomo, że teren ten należał przed laty do państwa Witkowskich. 
Poprzednia figurka była ich dziełem, a rokiem jej posadowienia był praw-
dopodobnie rok 1966.

Jej renowacji, a właściwie przebudowy i wzbogacenia jej o statuę Matki 
Bożej dokonano w roku 2018. Społeczność Mazewa wykorzystała w tym 
celu środki z tzw. funduszu sołeckiego. Przedsięwzięciu temu patronowała 
pani sołtys Dorota Krajewska i jej mąż Dariusz.

6 października 2018 r. figurka została uroczyście poświęcona przez księ-
dza dziekana nasielskiego, kanonika Tadeusza Pepłońskiego. Przy tej okazji 
ksiądz proboszcz podkreślił rolę przydrożnych figurek i wspomniał o tym, 
że bardzo często słychać było śpiewy z sąsiednich wiosek. Zdarzało się to 
zwłaszcza w maju, kiedy przy tych figurkach zbierała się miejscowa lud-
ność, aby się przy nich modlić do Matki Najświętszej. 

Tak było i w tym roku. Prawie do końca maja. 29 maja około południa 
jedna z mieszkanek wioski dostrzegła, że statua Matki Boskiej została wy-

rwana z umocowania i została zabrana. Nie jest znany ani czas dokonania 
dewastacji, ani sprawca tego niecnego czynu. Nie wiadomo, co pchnęło 
złoczyńcę do tak haniebnego czynu. O kradzieży została powiadomiona 
policja, ale na razie sprawca nie został ustalony.

Mieszkańcy z Mazewa i sąsiednich wiosek mają nadzieję, że sprawca się 
opamięta i odda ich ulubioną statuę Matki Bożej. Byłoby to honorowe 
wyjście z tej sytuacji.

Andrzej Zawadzki

U NAS

Smaki z Winnik
W gospodarstwie Hanny i Krzysz-
tofa Kowalskich we Winnikach 
w piątek, 31 maja br., odbyło się 
uroczyste spotkanie podsumo-
wujące ostatnie osiągnięcia GPHU 
Kowalski na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej (m.in.: sukces 
projektu środowiskowego w Bruk-
seli 2019, Rolnik Roku 2018 Re-
gionu Morza Bałtyckiego). Wzięli 
w nim udział przedstawiciele róż-
nych instytucji, jednostek, organi-
zacji, z którymi na co dzień GPHU 
Kowalski współpracuje, i jak pod-
kreśla, bez których efekty jego 
pracy nie zdobyłyby takiego zain-
teresowania. Wśród gości znaleźli 
się m.in. reprezentanci lokalnych 
samorządów z Nasielska, 
Świercz, Jońca, nowodwor-
skiego starostwa powiato-
wego, MODR Poświętne, 
zaprzyjaźnieni przedsię-
biorcy. 

A j u ż  na s tęp ne go dn ia  
(1 czerwca br.) przedstawi-
ciele gospodarstwa Kowal-
skich uczestniczyli w finale 
konkursu kulinarnego - Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo 
„Smaki Regionów” - orga-
nizowanego przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego, Oddział Terenowy Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Warszawie oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowiec-
kiego. W tym roku odbywał się on 

w Zespole Szkół 
Zawodowych im. 
Władysława Si-
korskiego w Gó-
rze Kalwarii.

D o  k o n k u r -
s u  z g ł o s z o n o 
36 p ro duktów 
żywnościowych 
w czterech ka-
tegoriach: pro-
dukty regionalne 
p o c h o d z e n i a 
z w i e r z ę c e g o , 
produkty regionalne pochodze-
nia roślinnego, napoje regional-
ne oraz inne produkty regionalne. 

Większość nagród otrzymało Pół-
nocne Mazowsze, w tym także 
produkty z gospodarstwa państwa 
Kowalskich z Winnik. Pierwszą na-
grodę w kategorii inne produk-
ty regionalne dostał K. Kowalski 

za kisiel z siemienia lnianego, 
a wyróżnienia otrzymali: Iwona 
Kowalska za sernik tradycyjny 
i Kamil Kamiński za olej z orze-
cha laskowego. To już cała lista 
smakołyków, w których specja-
lizują się gospodarze z Winnik. 
Na swoim koncie mają nagrody 
m.in.: za olej lniany tłoczony na 
zimno, olej rzepakowy tłoczo-

ny na zimno, olej lniany z ziołami, 
schab długo dojrzewający, śledź 
macerowany w oleju lnianym, płat-
ki z róży w cukrze.

Warto dodać, że w tym 
roku nominowany do 
nagrody „Perła 2019” 
jest K. Kowalski za sma-
lec ze świni złotnickiej 
białej. Ta nagroda przy-
znawana jest we wrze-
śniu podczas Targów 
„Smaki Regionów” od-
bywających się w Po-
znaniu. 

Wśród innych nagrodzo-
nych wytwórców pro-
duktów regionalnych 
z naszych okolic znaleźli 

się: Adam Węgłowski z Karniewa za 
salceson czosnkowy, Bogna i Mar-
cin Milewscy z Legionowa za miód 
nawłociowy, Piekarnia Hanna Mi-
lewska z Sońska za chałkę; Jadwiga 
Wołynik z Legionowa za szlachecki 
rosół z gęsi i pierogi z mięsem gę-
sim.

Gratulujemy zwycięzcom i przy-
pominamy, że w tym konkursie 
mogą startować koła gospodyń 
wiejskich, firmy i osoby indywi-
dualne, ważne, żeby mieć pomysł  
na dobrą żywność regionalną.

(i.)

Z GMINY

Dzień rodziny w Nunie
W niedzielę, 9 czerwca br., w Nunie było uroczyście i wesoło. 
Przybyli głównie mieszkańcy gminy Nasielsk, chociaż nie bra-
kowało także osób mieszkających dalej. 

Przyczyną tego swoistego najazdu był zbieg dwóch ważnych 
wydarzeń, zarówno dla parafialnej Nuny, jak i całej gminy 
Nasielsk. Tego dnia bowiem swój dwudziestopięcioletni jubi-
leusz kapłaństwa obchodził ks. proboszcz kanonik Tadeusz Ja-
błoński związany z parafią w Nunie od początku jej powstania. 
Z okazji tego jubileuszu Jubilat sprawował uroczystą mszę św. – 
sumę. Było dostojnie i radośnie, chociaż ta radość była nieco 
zmącona świadomością, że za kilka dni ksiądz Proboszcz pożegna się z Nuną i przejdzie pełnić służbę kapłańską w parafii 
Wieczfnia Kościelna. To niewątpliwy awans, ponieważ tamtejsza parafia jest znacznie większa od obecnej. Parafianie to 
rozumieją, choć woleliby, żeby ksiądz Tadeusz pozostał u nich. Pewną pociechą jest także to, że na parafii w Wieczfni 
Kościelnej zastąpi on ks. kan. Sławomira Krasińskiego, który swe doświadczenie kapłańskie zdobywał także w Nasielsku.

Dalsza część uroczystości tego dnia przeniosła się na tereny przykościelne, gdzie Ksiądz Proboszcz i Stowarzyszenie 
Aktywny i Czysty Nasielsk wraz z radnym Andrzejem Pacochą zorganizowali piknikowy DZIEŃ RODZINY. Główny na-
cisk w tym święcie poświęcony był dzieciom, dla których tego dnia wszystkie uciechy i posiłki były dostępne za darmo. 

A było w czym wybierać i przebierać. Można było latać pod niebo na trampolinach, pływać w wodnych kulach, zrobić 
sobie rodzinne i indywidualne zdjęcia w fotobudce, zjeżdżać z wysoka na dmuchańcach, brać udział w konkursach 
z nagrodami. Słowem do wyboru, do koloru. Można było też czarować widzów z iluzjonistą. 

Wiele się działo wokół sceny i na scenie. Tu rej wodzili panowie Adam Mikucki i Marcin Tracz. Pomagali im członkowie 
Stowarzyszenia. Niewątpliwą atrakcją był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Joanny Ostaszewskiej. Był 
także zespół muzyczny BENE, który wykonał piosenki włoskie i hiszpańskie. Wystąpił też nasz rodzimy muzyk Jacek 
Biernacki. Wielkie brawa zebrał również zespół teatralny z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie. Było naprawdę 
wesoło i radośnie, a zgromadzonej publiczności nie przeszkadzał nawet upał.

Andrzej Zawadzki 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku  
informuje, że dysponuje wolnymi godzinami  

na realizację  
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Rodzaje specjalistycznych usług, dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wy-
magających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, 
są następujące:
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 
zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia 
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności spo-
łecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach 
życiowych, w szczególności takich jak:
• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 

w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 

oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
• korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, 

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest 

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 

niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
• w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
• w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
• w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego 

zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, 
zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach 
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

• w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
• w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontak-

tach z pracodawcą,
• w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
• nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
• pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
• zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodziel-

nianie finansowe;
2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 
ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu 
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, 
a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej 
lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicz-
nego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby 
korzystającej ze specjalistycznych usług;

4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architek-
tonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospo-
darzem domu;

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli 
nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 nauka, za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych 
umysłowo ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 
111, poz. 535, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Dane kontaktowe:   
MOPS Nasielsk 

ul. Elektronowa 3 
 05-190 Nasielsk

 tel. (23) 6933006

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Ortograficzna Corrida
Za nami I edycja Gminnego Konkur-
su Ortograficznego ,,Ortograficzna 
Corrida”. Finałowe spotkanie odbyło 
się w Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym w dniu 10 czerwca 2019 r. 

Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa w Popowie Boro-
wym, zaś honorowym patronatem 
całe przedsięwzięcie objęli: Burmistrz 
Nasielska - Bogdan Ruszkowski oraz 
Stanisław Tyc – dyrektor Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej. Całość 
konkursu: regulamin, teksty dyktanda 
do etapu szkolnego, testy finałowe, 
zasady oceniania przygotowała polo-
nistka Jadwiga Szymańska. W tym roku  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
obchodziła swój jubileusz 70- lecia, stąd w etapie szkolnym treść dyktanda odnosiła się do biblioteki i muzeum. 
W etapie szkolnym udział wzięło wielu uczniów z 4 szkół z terenu gminy Nasielsk. Były to szkoły w Budach Sien-
nickich, Starych Pieścirogach, nr 2 z Nasielska oraz Popowa Borowego. Z każdej ze szkół do finału kwalifikowa-
ło się po 3 uczestników z każdej kategorii: klas IV - VI i VII – VIII. Łącznie w finale wzięło udział 22 uczestników 
w obu kategoriach. 

W kategorii klas IV – VI zwycięzcami zostali: I miejsce Malwina Dąbrowska z SP w Starych Pieścirogach, II miejsce 
Natalia Księżyk z SP nr 2 w Nasielsku, III miejsce Maria Grudzińska z SP w Popowie Borowym. Wyróżnienia: Lena 
Cieśla z  SP nr 2 w Nasielsku oraz Oliwia Niezgoda z SP w Budach Siennickich.

W kategorii klas VII – VIII zwycięzcami zostali: I miejsce Julia Frączkiewicz  SP nr 2 w Nasielsku, II miejsce Bartosz 
Zmysłowski z SP w Starych Pieścirogach, III miejsce Daria Morawska z SP w Starych Pieścirogach. Wyróżnienie: 
Natalia Laskowska z SP w Popowie Borowym.

Zarówno laureaci, jak i wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale oraz różnego rodzaju upo-
minki: książki, nośniki pamięci, artykuły biurowe oraz różnego rodzaju odblaski i słodycze. Fundatorami nagród 
byli: Burmistrz Nasielska oraz dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Serdeczne podzięko-
wania sponsorom oraz nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy przygotowali uczniów do konkursu i dowieźli na 
gminny finał. Mimo ogromnie wysokiej temperatury atmosfera w trakcie zmagań była bardzo dobra. Uczestnicy, 
oprócz sprawdzenia się w dziedzinie ,,walki z bykami ortograficznymi ”, mieli okazję nawiązać nowe znajomości 
oraz zmierzyć się z własnymi emocjami podczas rywalizacji o zwycięstwo. Do zobaczenia w przyszłym roku!

JS
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Guzikowy Mural
Zapraszamy miesz-
kańców i instytucje 
do współpracy przy 
tworzeniu i rozbu-
dow y wa n i u  p ro -
j e k t u  „ S z l a k i e m 
Nasielskiego Guzi-
ka”, którego pomy-
słodawcami są Kinga 
i Mirek Szczypek ze 
Stowarzyszenia Ar-
tystyczno-Społecz-
nego Skafander. 

Pomysł został „do-
szlifowany” podczas 
cyklu warsztatów 
o r g a n i z o wa n yc h 
przez Powiatow y 
Urząd Pracy i Sta-
rostwo Nowodwor-
s k i e  w  r a m a c h 
Partnerstwa Lokal-
nego Powiatu No-
w o d w o r s k i e g o . 
Projekt ob ejmuje 
wykonanie muralu z guzików oraz rzeźby guzika. Mural powstanie na bu-
dynku przy ulicy Warszawskiej, w którym przed laty znajdowała się fabry-
ka guzików, natomiast rzeźba stanie w parku Jana Pawła II. 

Założeniem projektu jest przedstawienie ciekawej historii naszego miasta, 
związanej z przedwojenną, prężnie działającą w Nasielsku fabryką guzi-
ków. Pragniemy, aby nasze miasto uzyskało rozpoznawalny wizerunek, 
stawało się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla od-
wiedzających. 

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

(kms)

NASIELSK BASZTA TEAM

To była Pogoń!
Jak co roku, tradycyjnie 
w sąsiednim dla Nasielska 
Rębkowie, odbyły się za-
wody sportowe o nazwie 
„Pogoń za lisem”. Organi-
zatorem tej sportowej uczty 
jest pobliski klub sportowy 
Lider Winnica. Bieg odby-
wa się na dystansie 5 km po 
terenach Gminy Winnica. 
Drugiego czerwca przy Re-
mizie OSP Rębkowo na star-
cie stawili się liczni biegacze 
z różnych części kraju. Bieg 
był częścią Winnickiej Olim-
piady Rodzinnej, która od-
bywa się dzięki wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Uczestnicy zmierzyli 
się z nową trasą i nowym miejscem organizacji imprezy. Dodatkowo pojawiła się również klasyfikacja drużynowa. 

W tym, uznawanym przez wielu biegaczy za kultowe, wydarzeniu nie mogło zabraknąć sportowców z nasze-
go rodzimego stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team. W sumie wystartowało osiemdziesięciu siedmiu biegaczy, 
z czego z Baszty około dwudziestu osób. Trasa wiodła głównie leśnymi i mało uczęszczanymi drogami polny-
mi, by zakończyć się finiszem po asfalcie. Organizatorzy nie zapomnieli również o wyścigach dla najmłodszych.  
Na dystansie 200 m zadebiutowała pierwszy raz o własnych nogach nasza najmłodsza zawodniczka Zosia Ru-
cińska, zwycięzcą zaś biegów dziecięcych, został Karol Żyro, również nasz reprezentant.

W kategorii Młody Lis nasza drużyna okazała się bezkonkurencyjna. Pierwsze miejsca zajęli Stanisław Budnik 
oraz Oliwia Olszewska, młodzi początkujący biegacze z dużym potencjałem już osiągający sukcesy. Naszym 
jednym z najlepszych zawodników był Adam Zalewski z fenomenalnym czasem 17 min i 38 sekund, uplasował 
się na drugiej pozycji w kategorii open. Również w kategoriach wiekowych nasi zawodnicy stawali na podium, 
Łukasz Malinowski zajął drugie miejsce w kategorii dwudziestolatków, a wtórowała mu, również na drugiej po-
zycji, Amina Bendada. Dla Aminy, rodowitej Algierki, to był debiut w barwach NBT.

Jako klub byliśmy, nie dość, że najliczniejszą drużyną, to również zajęliśmy wiele czołowych miejsc. Wisienką na 
torcie tych sportowych rywalizacji było zajecie drugiego miejsca w kategorii drużynowej. Nagrodami uhono-
rował nas sam Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Pogoń okazała się nie tylko wspaniałym wydarzeniem 
sportowym, ale również, wspaniałym piknikiem z pysznym jedzeniem i cudowną rodzinną atmosferą. Chcesz 
być częścią czegoś większego? Zdobyć swój pierwszy medal? Zapraszamy w każdą środę o 20:15 pod Basztę.

JKR
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KINO NIWA ZAPRASZA
12 - 16 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.
18 - 19 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb. 

POKEMON  
DETEKTYW PIKACHU

Familijny, przygodowy, akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 
44 min.
Cała historia rozpoczyna się, gdy niezrównany prywat-
ny detektyw, Harry Goodman znika w niewyjaśnio-
nych okolicznościach, a jego 21-letni syn, Tim próbuje 
ustalić co się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były 
partner Harry’ego, detektyw Pikachu - przezabawny, 
dowcipny i uroczy Pokemon, który potrafi wprawić 
w osłupienie nawet samego siebie. 

14 - 16 czerwca. GODZ. 17:00 2D
18 -19 czerwca. GODZ. 17:00 2D

Dzień czekolady
Familijny;  Polska; Czas trwania 1 godz. 20 min.
„Dzień czekolady” to zachwycająca ekranizacja peł-
nej magii książki, która opowiada o przygodach Moniki 
i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy, nie 
tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, 
w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków i ko-
lejnych dni tygodnia. Czy uda im się spełnić marzenie 
i cofnąć czas?

14 - 16 czerwca. GODZ. 19:00
18 -19 czerwca. GODZ. 19:00

HEREZJA
Horror;  Wlk. Brytania; Czas trwania 1 godz. 21 min.
Młoda kobieta, Persefona (Hannah Arterton) zostaje fał-
szywie oskarżona o czary i skazana na śmierć. Przed 
egzekucją ratuje ją interwencja tajemniczej Matki Wie-
lebnej. Samozwańcza przywódczyni religijna oferuje 
Persefonie pomoc. Warunkiem jest wstąpienie do za-
konu i zamieszkanie w murach odosobnionego klasz-
toru, gdzie pokutę za grzechy odbywa już niewielka 
grupa upadłych kobiet...

21 - 23 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.
26 -27 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.

PASKUDY. UGLYDOLLS
Animowany, komedia, przygodowy;  Chiny, Kanada, USA; 
Czas trwania 1 godz. 27 min.
Paskudy są miłe, bystre i życzliwe, ale nietypowa uroda 
wyklucza je ze świata pięknych lalek, które mają nieść 
radość dzieciom. Pogodzone z losem wiodą spokojny 
żywot w położonej na uboczu mieścinie Paskudowo. 
Dla małej zadziornej Moxy to jednak za mało. Ona pra-
gnie poznać świat i zrozumieć, dlaczego Paskudom nie 
dane jest trafiać do rąk dzieciaków...

21 - 23 czerwca. GODZ. 17:00 2D dubb.
26 -27 czerwca. GODZ. 17:00 2D dubb.

GODZILLA II:  
KRÓL POTWORÓW

Fantasy, akcja, przygodowy;  USA, Japonia; Czas trwania 
2 godz. 11 min.
Historia opowiada o bohaterskich czynach członków 
kryptozoologicznej agencji Monarch, którzy muszą 
się zmierzyć z całą zgrają gigantycznych potworów,  
w tym z potężnym Godzillą, który staje do walki z Mo-
thrą, Rodanem i swoim najgroźniejszym wrogiem - 
trzygłowym Ghidorahem. 

21 - 23 czerwca. GODZ. 19:00 2D nap.
26 -27 czerwca. GODZ. 19:00 2D nap.

TRZY KROKI OD SIEBIE
Dramat, romans;  USA, Japonia; Czas trwania 1 godz. 56 min.
Stella Grant (Haley Lu Richardson) za chwilę będzie 
miała siedemnaście lat. Jak każda nastolatka nie odrywa 
się od laptopa i uwielbia swoich przyjaciół. Od rówie-
śników odróżnia ją jednak to, że z powodu mukowi-
scydozy większość życia spędza w szpitalu. Wszystko 
to zostaje poddane wielkiej próbie, gdy poznaje czaru-
jącego Willa Newmana (Cole Sprouse), również pacjen-
ta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje dystans, 
który muszą od siebie zachować - trzy kroki. Tyle po-
trzeba, by ich zdrowie się nie pogorszyło. Tylko jak sto-
sować tę zasadę, kiedy uczucie zaczyna wymykać się 
spod kontroli? 

28 - 30 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.
3 - 4 lipca. GODZ. 15:00 2D dubb.

PANDA I BANDA
Animowany, komedia, przygodowy;  Rosja, USA;  
Czas trwania 1 godz. 30 min.

Baran 21.03-20.04
Denerwujesz się, bo masz wrażenie,  
że wszyscy Cię teraz wyprzedzają. Zwolnij. 
Zrób rzetelny bilans zysków i strat. Odetnij 
się od sytuacji trzymających w napięciu 
i nieszczerych osób.

Byk 21.04-20.05
Masz talent do pomnażania pieniędzy, dla-
tego możesz liczyć na poprawę warunków 
mieszkaniowych. Czeka Cię remont lub 
przeprowadzka do wygodniejszego i więk-
szego lokum.

Bliźnięta 21.05-21.06
W czerwcu będziesz miał duże powodzenie. 
Zaufaj intuicji i nie sugeruj się pozorami przy 
poznawaniu nowych osób. Dla osób uwikła-
nych w postępowania sądowe lub urzędowe 
nadchodzi korzystny finisz.

Rak 22.06-22.07
Przygotuj się, bo niebawem nadejdzie czas  
rozpoczynania nowych projektów. Zainte-
resuj się uczuciami partnera. Wspólne życie 
to nie tylko zarządzanie codziennością. Za-
pytaj go, co go martwi i o czym marzy. 

Lew 23.07-23.08
W pracy rozsądnie rozkładaj siły, systema-
tycznie pamiętając o wypoczynku. Zadbać 
powinieneś również o racjonalne odżywianie 
i oczyszczanie organizmu. Nie stresuj się z byle 
powodu. 

Panna 24.08-22.09
Uważnie obserwuj, co dzieje się wokół Ciebie, 
weź pod lupę sytuacje, które często się powta-
rzają. W sprawach zawodowych musisz stać się 
osobą bardziej aktywną, co zaowocuje finan-
sowo. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli doświadczasz trudności w życiu oso-
bistym, pierwszym krokiem powinno być 
przeanalizowanie własnego charakteru i po-
stępowania. Lepiej nie oczekiwać, że pro-
blem sam zniknie.

Skorpion 24.10-22.11
Praca stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem 
dochodu, lecz także miejscem, w którym bę-
dziesz się rozwijać, poszerzać horyzonty. Re-
alizacja jakiegoś ważnego projektu przyniesie 
Ci dużą frajdę.

Strzelec 23.11-21.12
Pamiętaj, żeby zachować właściwe propor-
cje – pieniądze nie mogą stać się nadrzędną 
wartością w Twoim życiu, mają je tylko uła-
twić. Lepiej nie oczekiwać, że problem sam 
zniknie.

Koziorożec 22.12-20.01
Jeżeli w Twoim związku nie układa się najle-
piej, musisz podjąć jakieś działania i decyzje. 
Nie ma już na co czekać! Odpuść sobie za-
jęcia, które zabierają czas, nie przynosząc Ci 
żadnych korzyści. 

Wodnik 21.01-19.02
Masz za sobą trudne emocjonalnie chwi-
le. Przyszedł czas, by odważnie przyjrzeć 
im się z bliska. Pamiętaj, że Twoja psychika 
i zdrowie fizyczne są ze sobą powiązane. 
Zwracaj uwagę na to, co jesz.

Ryby 20.02-20.03
Twoje dochody powinny utrzymywać się te-
raz na przyzwoitym poziomie. Możesz kupić 
sobie coś, o czym od dawna marzysz. Część 
środków przeznacz na Twój dalszy zawodo-
wy rozwój. 

HOROSKOP
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Firma KAM-POL poszukuje pracowników na 
stanowisko: Pracownik Produkcji-Sortowacz, 
Operator Wózków Widłowych. Informacja: 
rekrutacja@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.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 220.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie prak-
tykantów, Klasa I ZSZ. Tel. 518 529 925.

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

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.

Sprzedam działkę budowlaną ok. Studzianek 
Tel. 784 528 758.

Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych. Tel. 660 110 276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Sprzedam mieszkanie w centrum Nasielska 
41 m2 + garaż. Tel. 503 661 073.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 4-poko-
jowe 72 m2 w Nasielsku. Tel. 696 090 559.

Sprzedam dom letniskowy (40m2 + ta-
ras 14m2) nad rzeką Wkrą w miejscowości 
Lelewo. Działka zalesiona 1800m2. Tel. (22) 
823 54 19 lub 696 807 953.

Sprzedam działkę rolną 85 arów oraz działkę 
91 arów z olszyną samosiejką. Kosewo przy 
drodze do Cegielni Kosewo. Tel. 604 089 
889, 511 904 250.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku od 
lipca. Tel. 601 187 504.

Sprzedam działki rolne po 3 tys. m2 Lorcin. 
Tel. 608 286 168.

Sprzedam gospodarstwo rolne, powierzchnia 
4,92 ha, z domem mieszkalnym (I piętro, 
wodociąg, kanalizacja, c.o.), garażem na 
2 samochody, budynkiem gospodarczym 
i piwniczką. Na działce staw przepływowy. 
Atrakcyjne położenie - Kosewo (przy drodze 
z Nasielska na Pieścirogi), przystanek autobu-
sowy, ok. 2 km do PKP. Kontakt telefoniczny 
- 506 572 862 (po godz. 19.00).

Sprzedam Skodę Octavię 2013 r. Tel 662 
241 612.

Wynajmę mieszkanie w centrum Nasielska 
Tel. 508 219 928.

Sprzedam przyczepę samozbierającą do 
siana Stey Hamster plus 15 system Weichel, 
drugi adapter zapasowy i części. Tel.535 
655 834.

Sprzedam najazd samochodowy. Tel. 602 
556 998.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889 
307 122.

Sprzedam odkłady pszczele wielkopolskie. 
Tel. 607 784 929.

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
w Nasielsku 52 m2. Tel. 600 894 379.

Praca dla: - pomocnik mechanika - me-
chanik Przeszkolimy. STIHL Pniewo 18c.  
Tel. 513 143 956.

Sprzedam działkę Nasielsk ul. Młynarska. 
Tel. 695 119 982.

Sprzedam budynek mieszkalny oraz pod 
działalność w Chmielewie koło Nasielska. 
Tel. 695 119 982.

Sprzedam mieszkan ie  59,5  m 2  
ul. Warszawska, II piętro. Tel. 606 450 438.

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

10.06.–16.06.2019 r. 
Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek

17.06.–23.06.2019 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

24.06.–30.06.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

1.07.–7.07.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 



1514.06.–27.06.2019; Życie Nasielska nr 13 (529) ROZMAITOŚCI

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. ze-
brań będą także konsultacje społeczne w sprawie statutów danych miejsco-
wości. Zebrania sołeckie zostaną przeprowadzone do końca czerwca 2019 
roku. Nowa kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie przez okres  
5 lat. Przypominamy, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Soł-
tysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej 
w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze Sołectwa. Zachę-
camy mieszkańców wszystkich Sołectw do udziału w spotkaniach i oddania 
swego głosu w wyborach.

Poniżej publikujemy ustalony przez Sołtysów harmonogram zebrań wraz 
z godzinami rozpoczęcia:

Czerwiec
14 czerwca godz. 17:00 Siennica
14 czerwca godz. 18:00 Broninek 
15 czerwca godz. 17:00 Borkowo

19 czerwca godz. 18:00 Paulinowo
21 czerwca godz. 18:00 Budy Siennickie
22 czerwca godz. 16:00 Toruń Dworski

22 czerwca godz. 18:00 Ruszkowo
27 czerwca godz. 18:00 Nowiny

28 czerwca godz. 18:00 Studzianki

ZPN.7125.3.2018.5.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6   
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a  

stanowiącego własność Gminy Nasielsk
1. Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), Uchwała  Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)  
2. Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą  KW Nr OS1U/00018573/2 zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny Starzyńskiego 4 a. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku  przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku o powierzchni 
52,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części  w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się  z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie 
zdalaczynne z kotłowni zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje 
się do remontu i modernizacji.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m2 .
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W/w nieruchomość nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż Rada 
Miejska w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu  na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa 
w art. 25 Ustawy  o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
137 300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.),  jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu  do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu sporządzenia 
aktu notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konfe-
rencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt 
nie przystąpił do licytacji.
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, 
które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie  w terminie do 2 lipca 2019 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 2 lipca 2019 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane 
przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania 
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od 
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przy-

jęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktu-

alnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie 
nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu  po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników  i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 
zgoda  ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego 
do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który 
będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość  do majątku osobistego, winien złożyć 
stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego  i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel.  23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na 
stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ 
w gazecie Życie Nasielska. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

DO ADOPCJI

Sonia
Jeśli narzekasz na deficyt uczuć? Jeśli potrzebujesz spojrzenia, które swoim 
ciepłem dotyka serca? Jeśli wierzysz, że ktoś może Cię kochać bezgranicz-
nie to w Sonii znajdziesz to wszystko i jeszcze trochę!

Sonia ma 4 lata jest pod opieką Stowarzyszenia na rzecz ochrony zwierząt 
Nasielsk. Toleruje inne psy. Odnajdzie się w domu z ogrodem. Szczegóły 
adopcji tel. 537 592 075.
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2018/2019,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „dwunastego”, 07.06.2019 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra   164 pkt (56,94%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   157 pkt (54,51%)
3. Waldemar Gnatkowski – Robert Truszkowski  155 pkt (53,82%)
4. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   146 pkt (50,69%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   138 pkt (47,92%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 135 pkt (46,88%)
7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  113 pkt (39,24%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal      73 pkt
 Janusz Wydra      73 pkt
3-4.  Piotr Kowalski      69 pkt
 Grzegorz Nowiński     69 pkt
5. Waldemar Gnatkowski     66 pkt
6.  Józef Dobrowolski      58 pkt
7. Kazimierz Kowalski     57 pkt
8. Krzysztof Morawiecki     56 pkt
9. Zbigniew Michalski     55 pkt
10. Robert Truszkowski     48 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Żbik wygrywa z gośćmi
Za nami dwa ostatnie mecze sezo-
nu 2018/2019, które Żbik rozegrał 
na własnym boisku. Oba mecze, 
choć wygrane, nie wpływają zna-
cząco na pozycję naszej drużyny 
w tabeli, gdzie zajmuje cały czas 
czwartą pozycję, bez względu na 
wynik ostatniego meczu (15 czerw-
ca), który  nie wpłynie na zmianę.

Rozegrany 1 czerwca mecz z GKS 
Strzegowo zakończył się wygra-
ną Żbika 1:0. Pierwszą doskona-
łą okazję do strzelenia gola już w  
5 minucie miał Daniel Gołębiewski, 
niestety piłka przeleciała nad bram-
ką. Gorąco pod bramką Żbika zro-
biło się w 18 minucie. Strzał rywali 
okazał się niecelny, a nasi piłkarze 
przystąpili do szybkiej kontrakcji, 
jednak akcję na bramkę zablokowali 
obrońcy Strzegowa. Kolejną okazję 
do strzelenia gola wykorzystał Ma-
teusz Bramowicz w 31 minucie, po 
podaniu piłki przez Marcina Świder-
skiego. Końcówka pierwszej poło-
wy zapewniła widzom dużo emocji 
i po próbie zremisowania nasi za-
wodnicy przeprowadzali szybkie 
kontrakcje. 

Druga połowa zaczęła się zmiana-
mi. Boisko opuścili Mateusz Rut-
kowski i Damian Załoga, a zastąpili 
ich Piotr Nowicki i Kamil Stańczak. 
Chwilę później gra toczyła się szyb-
kimi zagraniami. Rywalom mocno 
zależało na zremisowaniu spotka-
nia. Blisko zdobycia celnego gola 
był Cezariusz Prusinowski, piłka 
jednak minęła bramkę tuż obok 
słupka. Strzegowo jednak nie od-
puszczało. Wyraźnie można było 

zauważyć, że druga połowa me-
czu częściej toczyła się bliżej bram-
ki Żbika. W drugiej połowie sędzia 
pokazał żółte kartki Piotrowi No-
wickiemu i Marcinowi Świderskie-
mu ze Żbika, a także Marcinowi 
Molzychowi ze Strzegowa. Marci-
na Świderskiego, chwilę po otrzy-
maniu żółtej kartki, zastąpił Mateusz 
Śliwiński. 

Ostatnie chwile meczu były emo-
cjonujące i zdawało się, że Żbik 
wygra mecz dwiema bramkami. 
Niestety sędzia nie uznał bram-
ki z rzutu karnego ze względu na 
spalony i chwilę później zakończył 
mecz.

Spotkanie z 8 czerwca rozegrano 
bardziej towarzysko, gdyż jego wy-
nik nic nie wnosił do układu w tabe-
li okręgowej. Niestety był to trudny 
mecz ze względu na panujący upał, 
w związku z czym sędzia w trakcie 

meczu zarządzał krótkie przerwy 
na wypicie wody.

Pierwszy gol padł już w 14 mi-
nucie i był dość niespodziewany 
dla wszystkich, gdyż w niefortun-
ny sposób piłkę w bramce własnej 
drużyny umieścił Kamil Dzwon-
kowski z CK Troszyn, choć kilka 
sekund wcześniej bramkarz obronił 
atak zawodników Żbika. Przewagę 
nad gośćmi miał szansę zwiększyć 
Mateusz Bramowicz, który jednak 
zbyt lekko kopnął piłkę i udało się 
ją obronić bramkarzowi. Goście, 
mimo błędu, postanowili odrobić 
stratę, co udało im się w 35 minucie 
w wykonaniu Przemysława Śnietki. 

Druga połowa zaczęła się od zmia-
ny. Mikołaja Adamskiego zastąpił 
Piotr Nowicki i to do niego należa-
ła pierwsza akcja w tej części me-
czu. Od razu po przejęciu piłki 
ruszył w kierunku bramki Troszy-
na i zaskoczył bramkarza celnym 
strzałem zmieniając wynik meczu  
na 2:1. Później było jeszcze kilka 
okazji na zwiększenie przewagi nad 
rywalami, jednak prawdopodobnie 
upał dekoncentrował zawodników 
i niektóre strzały były niecelne lub 
nieczyste i bardziej z przypadku. 
Mimo wszystko, dzięki Piotrkowi 
Nowickiemu, komplet punktów 
został w Nasielsku.

Po 29 rozegranych kolejkach lide-
rem grupy pozostaje Makowianka 
Maków Mazowiecki i to ona awan-
suje do IV ligi. Drużyna z Makowa 
awans ten przypieczętowała zwy-
cięstwem z Kryształem Glinojeck 
(4:1). Natomiast walka o baraże 
„rozegra się” między drużynami 
Kryształu Glinojeck i Nadnarwian-
ką Pułtusk, które mają obecnie po 
66 punktów. Glinojeck w ostatnim 
meczu podejmie Wkrę Bieżuń, 
a Pułtusk Sonę Nowe Miasto. Żbik 
Nasielsk na wyjeździe spotka się 
z zajmującą ósmą pozycję Koroną 
Szydłowo.

Według informacji na portalach in-
ternetowych (plonszczak.pl i sport.
moja-ostroleka.pl) w tym sezo-
nie do A klasy z okręgówki mogą 
spaść dwie lub cztery drużyny. Być 
może dlatego Wkra Sochocin zre-
zygnowała z wyjazdu do Pułtuska 
na swój przedostatni mecz i oddała 
zwycięstwo walkowerem.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Makowianka Maków Maz. 29 73 23 4 2 97-24

2.  Kryształ Glinojeck 29 66 21 3 5 82-29

3.  Nadnarwianka Pułtusk 28 66 21 3 4 92-30

4.  Żbik Nasielsk 29 61 19 4 6 75-43

5.  Ostrovia Ostrów Maz. 29 56 18 2 9 82-43

6.  KS CK Troszyn 29 51 16 3 10 72-53

7.  PAF Płońsk 29 43 13 4 12 57-53

8.  Korona Szydłowo 29 42 13 3 13 55-54

9.  Wkra Bieżuń 29 41 13 2 14 63-57

10.  Tęcza Ojrzeń 29 36 10 6 13 55-61

11.  Iskra Krasne 29 35 11 2 16 50-69

12.  Sona Nowe Miasto 29 27 8 3 18 49-81

13.  GKS Strzegowo 29 22 6 4 19 27-89

14.  Mazowsze Jednorożec 29 21 6 3 20 34-94

15.  Wkra Sochocin 28 17 4 5 19 30-72

16.  Orzyc Chorzele 29 10 3 1 25 30-98

NASZE DZIECI

Dzień Dziecka  
w przedszkolu
Początek czerwca to czas wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci.  
4 czerwca w naszym przedszkolu wszystkie przedszkolaki świętowały 
Dzień Dziecka. Podczas wspólnej zabawy towarzyszyła nam pani ani-
matorka, Grażyna Rosiak, która zabrała wszystkie dzieci w niezwykły 
świat tańców, gier i zabaw integracyjnych. A o oprawę muzyczną zadbał  

M. Brodowski. Z początku lekko zdezorientowane przedszkolaki, wkrótce 
zrozumiały, że to ich święto i z tej okazji ochoczo rzuciły się w wir zaba-
wy. Szczęścia było co niemiara. Dzieci radośnie bawiły się przy muzyce 
z chustą Klanzy, brały udział w konkurencjach sportowych oraz mogły zo-
baczyć pokaz baniek mydlanych, w których każdy osobiście mógł być za-

mknięty. Na koniec świętowania został przygotowany słodki poczęstunek, 
a każdy uczestnik zabawy otrzymał od Pani animatorki balonik w formie, 
jaką sobie tylko wymarzył. Wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego 
najlepszego nie tylko w dniu ich święta, ale i na co dzień! 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku


