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R E K L A M A

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium przyznane
W czwartek, 27 czerwca br., od-
była się VIII sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Śmiało można po-
wiedzieć,  że mia ła  charakter 
wyjątkowy w związku z przyzna-
wanym absolutorium  burmistrzo-
wi Nasielska za wykonanie budżetu 
za rok 2018 r.

Po przedstawieniu porządku obrad, 
przyjęciu protokołu i przedstawie-
niu informacji z podjętych działań 
między sesjami przez burmistrza 
Nasielska oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej, debatowano nad 
raportem o stanie Gminy Nasielsk 
za rok 2018. 

Raport wykonała warszawska fir-
ma Kobiko, której reprezentant 
Krzysztof Choromański był obec-
ny na sesji. Radni mieli kilka uwag 
do tego dokumentu. Zdaniem 
radnego Rodryga Czyża pomi-
nięto w nim kryzys Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego, 
nie napisano o porażce, którą rad-

ny nazwał budowę sali w Popowie 
Borowym. Zwrócił także uwagę, 
że w raporcie za rok 2018 gmina 
informuje o utworzonym nowym 
referacie do spraw pozyskiwania 
środków, który faktycznie powstał 
w roku 2019. Radny Rafał Dłutow-
ski pogratulował zaś burmistrzo-
wi wykonania kanalizacji za 9 mln 
zł z dofinansowaniem oraz bu-
dowy sali w Popowie Borowym. 
Głos w sprawie zabrał radny Marcin 
Szarszewski. Zwrócił uwagę na do-
kumenty, z których wynika, że pro-
gnozowane jest utrzymanie szkoły 
w Popowie Borowym dla klas 1-3, 
bądź jej zamknięcie. Co może 
oznaczać, że zbudowano salę przy 
szkole, która za chwilę może już nie 
funkcjonować. 

Uwagi do raportu mieli również 
mieszkańcy, w tym Adam Mikuc-
ki. Mieszkaniec Robert Sierzputow-
ski wynotował cztery strony uwag, 
którymi podzielił się ze zgroma-
dzonymi w sali konferencyjnej. 

W jego opinii gmina powinna bar-
dziej zabiegać o porządek i czy-
stość na swoim terenie i zwiększyć 
liczbę pracowników porządko-
wych. Kolejny mieszkaniec, Jaro-
sław Ruciński, stwierdził, że znalazł 
w raporcie błędy merytoryczne. 
Z prawa głosu skorzystał również 
Andrzej Wójciak, mieszkaniec gmi-
ny i pracownik Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Jego zdaniem w rapor-
cie zabrakło najważniejszej kwestii 
bezpieczeństwa wodnego, tj. aby 
dostęp do wody dla mieszkańców 
był bezproblemowy, a sama do-
starczana woda była dobrej jakości. 

Swoje zdanie o raporcie przedsta-
wił również Dariusz Kordowski wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
Stwierdził, że dzięki wykonaniu do-
kumentu przez firmę zewnętrzną 
jest on obiektywny. Jego zdaniem 
warto pomyśleć, aby w przyszło-
ści pracownicy Urzędu Miejskiego 
przygotowali takie sprawozdanie, 
do czego także skłaniał się radny 
Mirosław Świderski.

Po odczytaniu uchwały Regional-
nej Izby Obrachunkowej w sprawie 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

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

Z UM

Obowiązek przyłączenia 
do kanalizacji
W związku z wybudowaniem 
oraz oddaniem do użytkowania 
sieci kanalizacyjnej w centrum 
Nasielska, Burmistrz Nasielska 
informuje, że właściciele nieru-
chomości mają obowiązek na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 rok, 
poz. 1454 ze zm.) podłączenia 
nieruchomości do sieci ogólno-
spławnej. Jedynym przypadkiem 
zwalniającym z tego obowiązku 
jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

W związku z tym prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie czynno-
ści zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie lub na Państwa zlece-
nie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku, ul. Płońska 43 (Tel. 23 69 12 364). W przypadku wykona-
nia przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do 
ZGKiM w celu podpisania umowy.

W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 sierpnia br. zostaną wszczęte 
postępowania administracyjne, a w przypadku niewykonania decyzji po-
stępowania egzekucyjne. Informacje na temat przyłączeń możecie Pań-
stwo uzyskać w ZGKiM (Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 
364 wew. 143).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM. Film promocyjny

Współczesna wieś 
Informujemy, że z dn. 01.07.2019 r. rozpoczęła się realizacja operacji  
„Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny na 
lata 2018 - 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja fil-
mu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk. Efektem operacji 
będzie promocja wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie 
Gminy Nasielsk informacji o możliwościach zrównoważonego rozwoju. 

Wyprodukowany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie 
do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania inicjatyw ku popra-
wie warunków życia na wsi. Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 
6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograni-
czania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działa-
nia 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. Wartość projektu: 22 951,80 zł. O szczegółach poin-
formujemy już wkrótce! Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania portalu 
internetowego http://mazowieckie.ksow.pl i zarejestrowania się jako Part-
ner KSOW na stronie http://ksow.pl 

Z UM

Nieodpłatna  
pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od lipca będzie udzielana 
w nasielskim Urzędzie Miejskim zgodnie z poniższym harmonogramem:

Radca prawny:
pn. 13:00 – 17:00; wt. 12:00 – 16:00; śr. 12:00 – 14:00,
Adwokat:
śr. 14:00 – 16:00; czw. 12:00 – 16:00; pt. 11:00 – 15:00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku 
Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

Z MIASTA

Prezes NBM
Od 1 lipca br. na stanowisko prezesa Nasielskiego Bu-
downictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. powołana została 
Agnieszka Malinowska z Ciechanowa. 

Z wykształcenia jest magistrem nauk prawnych, ukończy-
ła studia zarządzania HR przedsiębiorstwa oraz studia me-
nadżerskie EXECUTIVE Master of Business Administration 
(MBA). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
spółkami handlowymi. Pełniła obowiązki prezesa w spółkach branży ener-
getycznej (ZEP Dystrybucja Wschód Sp. z o.o., ZEP Dystrybucja Zachód 
Sp. z o.o., Energa Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o.), które dwukrot-
nie zdobyły wyróżnienie Diamenty Forbesa województwa mazowiec-
kiego. W roku 2013 otrzymała wyróżnienie indywidulane - III Miejsce 
w Rankingu 100 Kobiet Biznesu w Polsce Pulsu Biznesu. Współpracuje 
z samorządami w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Pry-
watnie związana z Ciechanowem, mężatka, dwóch synów. Zainteresowa-
nia: psychologia społeczna oraz psychologia w biznesie, kibic piłki nożnej. 

(red.)

Z UM

Nasielski  
Informacyjny Serwis SMS
Zachęcamy Państwa do rejestrowania swoich numerów telefonów ko-
mórkowych w Nasielskim Informacyjnym Serwisie SMS. Dzięki temu 
możecie Państwo być na bieżąco z najbardziej istotnymi wydarzenia-
mi dotyczącymi życia w gminie, takimi jak bezpłatne badania, szkolenia, 
imprezy sportowe czy ostrzeżenia pogodowe. W celu zarejestrowania 
swojego numeru zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub skorzystania z formularza interne-
towego pod adresem: https://nasielsk.pl/info/niss
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Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 – 2023

Antoni Kalinowski
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy w organach sa-
morządu lokalnego bądź pracy społecznej?

 – Funkcję radnego pełniłem już 16 lat, to jest 
cztery kadencje. To już moja piąta kadencja, 
więc jest to ciągłość pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Efektem mojej pracy jest moderni-
zacja kolejnych odcinków dróg, odwodnienie 
dróg i pól.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w na-
szej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?

 – Najważniejszym zadaniem będzie poprawa wizerunku miasta po-
przez rewitalizację parków, aby spacery po nich były przyjemnością. 
Ponadto ważnym zadaniem będzie modernizacja Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, który stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do spę-
dzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców.

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

 – W moim okręgu będzie to sukcesywna kontynuacja budowy kolej-
nych odcinków dróg oraz ich bieżące utrzymanie, dobudowa kolejnych 
punktów oświetleniowych, a także remont istniejących świetlic wiejskich 
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

 – Naszą najmocniejszą stroną jest bliskość Warszawy, gdzie ludzie 
mogą dojechać do pracy, gdyż naszą słabą stroną jest właśnie brak za-
kładów pracy. 

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania).

 – Jestem emerytem, mam dwoje dzieci, córkę i syna oraz pięcioro 
wnuków. W wolnym czasie pomagam synowi w gospodarstwie rolnym.

Z UM

Będzie asfalt  
w Paulinowie
W poniedziałek, 1 lip-
ca br., nastąpiło prze-
ka z an i e  tere nu na 
wykonanie zadania 
Przeb udowa drogi 
gminnej w miejsco-
wości Paulinowo gm. 
Nasielsk . W ramach 
tego zadania wyko-
nane zostanie 930 m 
drogi asfaltowej wraz 
z podbudową i pobo-
czami. Wartość umo-
w y: 366 837,05 zł 
brutto. Wykonawcą 
inwestycji jest Przed-
sięb iorst wo Trans-
portowo – Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna  
12 06-450 Glinojeck. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 sierp-
nia br. 

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium przyznane
opinii o przedłożonym przez 
burmistrza Nasielska sprawoz-
daniu z wykonania budżetu 
za 2018 rok, a także odczyta-
niu uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie za-
opiniowania wniosku Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Nasielsku w sprawie udziele-
nia absolutorium burmistrzowi 
Nasielska radni głosowali nad 
udzieleniem Bogdanowi Rusz-
kowsk i e mu,  b urm i s t rzowi 
Nasielska absolutorium za wy-
konanie budżetu za rok 2018. 
Prz y 3 g łosach „przeciw”,  
1 wstrzymującym i 11 „za” rad-
ni większością głosów zdecydowali 
o udzieleniu absolutorium.  

Podjęli uchwały
Podczas podejmowania uchwał 
radni dyskutowali o Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nasielsk. Głos w tej 
sprawie zabrała Jadwiga Szymańska, 
kierownik wydziału środowiska na-
sielskiego magistratu, która zauwa-
żyła, że zmienia się częstotliwość 
odbioru odpadów segregowanych. 
Od nowego roku papier i plastik 
mają być odbierane raz w miesiącu, 
a szkło raz na dwa miesiące. Poza 
tym poinformowała, że wydział 

przygotowuje się do wykonania 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, które będą obowią-
zywały od nowego roku. Na ten 
moment w gminie Nasielsk odbiór 
śmieci segregowanych kosztuje  
9 zł, nieselektywnych 18 zł. Kie-
rownik nie ukrywała, że umowa 
z firmą Błysk Bis obowiązuje do 
końca roku, po czym najprawdo-
podobniej ceny mogą wzrosnąć 
znacząco. Obrazując problem 
podwyżek J. Szymańska wymieni-
ła obowiązujące stawki np. w Czo-
snowie – 21 zł segregowane, 40 zł 
niesegregowane; w Serocku 20 zł 
segregowane, 40 zł niesegregowa-
ne, w Pomiechówku 22,50 zł se-
gregowane, 45 zł niesegregowane.

Podczas sesji poruszany był także 
temat powołania straży miejskiej. 
Dopytywano co się stanie, gdy po-
wołany pracownik skorzysta z pra-
wa do urlopu bądź zwolnienia i jak 
ostatecznie ma wyglądać jego pra-
ca. Odpowiedzi udzielił burmistrz 
Nasielska, który zauważył, że jeśli 

dana osoba, wybrana na strażnika, 
która automatycznie będzie mia-
ła przywileje komendanta, jak sta-
nowi o tym prawo, skorzysta m.in. 
z dni urlopowych, to sytuacja bę-
dzie wyglądała tak jak teraz, gdy 
nikt tego stanowiska nie zajmuje. 

Radny Marcin Szarszewski do-
pytywał się o wsparcie danego 
pracownika, który będzie miał 
uprawnienia do dokonywania 
kontroli w sprawach ochrony śro-
dowiska i wlepiania mandatów. 
Wspierać go ma pracownik wydzia-
łu ochrony środowiska. Ostatecz-
nie przy 12 głosach „za”, 1 przeciw i  
2 „wstrzymujących się” radni pod-

jęli uchwałę o utworzeniu 
w Nasielsku jednoosobo-
wej straży miejskiej.

W dalszej kolejności radni 
składali interpelacje. Jedną 
interpelację złożył radny 
M. Szarszewski, w której za-
pytał o możliwość zmiany 
regulaminu przetargowe-
go. Ponadto radni wydali 
opinię dotyczącą zasadno-
ści zakupy eksponatów 
muzealnych, które obec-
nie znajdują się w gminnej 
bibliotece. Jak się okazało 
eksponaty należą do Zdzi-
sława Suwińskiego, który 
proponuje ich sprzedaż. 
Związane są one z histo-
rią Nasielska. Okazuje się, 

że były już prowadzone wstęp-
ne negocjacje i z ceny 70 tys. zł, 
udało się wynegocjować kwotę  
50 tys. zł. Radny Andrzej Pacocha 
dopytywał o kwestie techniczne, jak 
m.in. późniejsza konserwacja zbioru 
oraz po czyjej stronie będzie koszt 
za wspomnianą usługę. W wyniku 
serii pytań radni zdecydowali o za-
jęciu stanowiska w tej kwestii na ko-
lejnej sesji.

Rada została poproszona przez 
burmistrza o wydanie także opi-
nii w sprawie zasadności sprzeda-
ży działki gminnej znajdującej się 
w sąsiedztwie sklepu Merkury obok 
ronda. Radny Dariusz Kordowski 
wnioskował, aby na tym terenie 
powstał plac zabaw, parking, strefa 
rekreacji i park linowy. Inicjatywę 
poparła większość Rady. Przeciwny 
był radny Krzysztof Fronczak, który 
stwierdził, że sąsiedztwo ulicy i wy-
twarzany przez samochody smog, 
nie są wskazane dla dzieci.

W sprawach różnych głos zabrał 
m.in. mieszkaniec Adam Mikuc-
ki pytał m.in.: o audyt Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego za 
rok 2018. Robert Sierzputowski do-
pytywał o ścieżki rowerowe i nawo-
ływał, aby gmina przeszła od etapu 
mówienia o inwestycji do czynów. 
Zarówno burmistrz Nasielska, jak 
i wiceprzewodniczący RM zauwa-
żali, że sprawy są w toku. Dużo zale-
ży od wojewody, który na razie nie 
wyraża ochoty na oddanie terenów 
po dawnej wąskotorówce na cele 
budowy ścieżki rowerowej prowa-
dzącej do Pułtuska. R. Sierzputow-
ski poruszył także temat zbiorników 
retencyjnych i ich braku na tere-
nie gminy Nasielsk. Radny Ro-
dryg Czyż kontynuował poruszony 
przez mieszkańca temat ścieżek ro-
werowych i dopytywał o zasadność 
tworzenia systemu miejskich rowe-
rów w Nasielsku. Burmistrz zauwa-
żył, że w przypadku nasielszczan 
komunikacja rowerowa na trasie 
Nasielsk miasto-Nasielsk PKP była-
by w większości uzasadniona eko-
nomicznie niż rekreacyjnie. Tym 
bardziej, że za pierwsze 30 minut 
korzystania z rowerów mieszkańcy 
nie będą ponosili kosztów. Miałby to 
być wystarczający czas na pokona-
nie wspomnianej trasy.

Mieszkaniec Jarosław Ruciński 
chciał uzyskać informacje na temat 
coachingu, na który wydatkowano 
38 tys. zł. Dopytywał także o po-
wód obniżenia ceny kamienicy, 
którą chce sprzedać gmina.

Radny Janusz Gers apelował o po-
zostawienie strażaków w spokoju 
i nie wplątywanie ich w rozgrywki 
polityczne, które miałyby rzekomo 
już wpłynąć negatywnie na relacje 
między jednostkami. Radny Dawid 
Domała zwracał natomiast uwagę 
na podjęte prace remontowe na-
sielskich chodników. Zauważył przy 
tym, że w jego opinii zasadnym by-
łaby wymiana chodnika przy ul. Tyl-
nej obok rynku, na który przyjeżdża, 
poza lokalnymi mieszkańcami, wie-
lu sąsiadów. Natomiast radny Michał 
Brodowski, który zwrócił uwagę, że 
warto byłoby przygotować tablicę 
upamiętniającą nadanie praw miej-
skich dla Nasielska w 1386 roku. 
Zaproponował też ufundowanie jej 
przez obecną Radę.

W wyniku wyczerpania tematów 
zamknięto VIII sesję Rady Miejskiej.

E.G.
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R E K L A M A

Kronika OSP
27 czerwca po godz.14.00, po raz pierwszy w tym roku nasielscy straża-
cy byli zadysponowani do interwencji związanej z owadami. Ochotnicy 
usuwali z jednego z garaży zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej gniaz-
do pszczół. Ochotnicy przypominają, że straż pożarna interweniuje tylko 
w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo osoba wzywająca 
powinna posiadać preparat na owady.

28 czerwca br., strażacy 
wzywani byli do pożarów 
suchych traw przy ul. Ko-
ściuszki w Nasielsku. Po 
powrocie otrzymali ko-
lejne wezwanie do po-
żaru poszycia leśnego 
w Krzyczkach. Na miej-
scu działania prowadziły 
już zastępy OSP Krzyczki 
i OSP Cieksyn. 

4 lipca, przed godz. 1.00, straż pożarna zadysponowana była do rozla-
nej plamy oleju znajdującej się na ul. Płońskiej w Nasielsku. Tego same-
go dnia, jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim, strażacy zadysponowani byli ok. godz. 12.30 do pożaru 
zboża w Kosewie. O godz. 14.00 doszło również do pożaru traw i krza-
ków w Chrcynnie. Na miejsce zadysponowano: OSP Nasielsk, OSP Nuna 
i WSP Pomiechówek.

5 lipca br., na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z P.O.W. jak podaje do wiado-
mości mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 

straż otrzymała wiadomość o uwięzionych na wysokości drugiego piętra 
dwóch mężczyznach. Panowie przebywający na podnośniku zajmowali 
się wymianą lamp, kiedy nastąpiła awaria podnośnika, co uniemożliwi-
ło im zejście na dół. Na miejscu pojawiła się zabezpieczająca teren jed-
nostka OSP Nasielsk. Uwięzionych oswobodzili strażacy JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki.

5 lipca br. doszło do pożaru opon i kontenera ze śmieciami przy ul. Prze-
mysłowej. Na miejscu pracowali strażacy OSP Nasielsk, OSP Jackowo 
i OSP i JRG Nowy Dwór Mazowiecki. Po powrocie do koszar strażacy 
otrzymali wiadomość o pożarze poszycia leśnego w Krzyczkach.

8 lipca br., straż pożarna otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który uwię-
ził rękę w taśmociągu rolniczym, gdzie przygnieciona została przez śli-
mak. Jak podaje do wiadomości mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim, po przyjeździe strażaków, okazało się, że na miej-
scu jest już Zastęp Pogotowia Ratunkowego, który udzielał poszkodowa-
nemu pomocy.

W SKRÓCIE

Kiedy będą rowery?
Wracamy do tematu wypożyczalni rowerów miej-
skich, które miały pojawić się na terenie naszej gmi-
ny. Jak udało nam się dowiedzieć, sprawa jest w toku.

- Cieszę się, że po raz pierwszy w gminie Nasielsk 
będzie można skorzystać z wypożyczalni rowe-
rów, które powstaną w Nasielsku, Nowych Pieści-
rogach i Cieksynie. W chwili obecnej trwają prace 
przygotowawcze związane z realizacją usługi. Jeżeli 
wszystko przebiegnie pomyślnie, pod koniec lipca 
powinniśmy móc już skorzystać z rowerów. Dodam, 
iż pierwsze 30 minut będzie bezpłatne. O szczegó-
łach będziemy informować, za pośrednictwem na-
szej strony internetowej i facebooka – zapewnia 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. 

(a)

Z POWIATU

Remont 
SOR-u zakończony
W czwartek, 4 lipca br., odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowane-
go i powiększonego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
m.in.: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskie-
go, Zarząd Powiatu Nowodworskiego oraz Radni Powiatu, członkowie 
Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego, przedstawi-
ciele gmin.

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obecnie najwyższe standardy jakości, 
jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Pacjenci będą przyj-
mowani i leczeni w komfortowych warunkach. Budynek został powięk-
szony o dodatkowe 320 m2, w tym w nowoczesny podjazd dla karetek. 
Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a pomieszczenia były 
szare i obdrapane. Teraz wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. 
Sprzęt, którym będzie dysponować SOR to m.in. system przywoływania 
bezprzewodowego, łóżka, w tym łóżka do intensywnej terapii; kardiomo-
nitory, pompy infuzyjne, respiratory czy aparat do szybkiego przetaczania 
płynów i wiele innych.

Inwestycja została zreali-
zowana w ramach dwóch 
projektów: „Poprawa efek-
t y wnoś c i  s ys te mu ra-
townict wa w powiecie 
nowodworskim poprzez 
rozbudowę i doposaże-
nie SOR Nowodworskiego 
Centrum Medycznego”. 
Całkowita wartość inwe-
stycji – 9 367 108,20zł.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”. Całkowita war-
tość inwestycji – 443 631,40 zł.

Rozbudowa i remont SOR były możliwe dzięki wsparciu: Powiatu Nowo-
dworskiego (przeznaczono ponad 4 miliony złotych), Ministerstwa Zdro-
wia, Gminy Czosnów, Gminy Serock, Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, 
Gminy Zakroczym, natomiast remont oddziału ginekologiczno – położni-
czego odbył się ze środków pozyskanych od: Powiatu Nowodworskiego, 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Leoncin, Miasta i Gminy Nasielsk, 
Gminy Czosnów, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.

(red.) za: www.nowodworski.pl

Kronika 
policyjna
Nietrzeźwy na Tęczowej
Nasielscy policjanci zatrzymali, 
25 czerwca br., po godz. 23.00, 
na ul .  Tęczowej , do kontrol i 
29-letniego kierowcę Citroena. 
Jak się okazało po przebadaniu 
mężczyzna miał 1,5 promila al-
koholu w organizmie. Podkom. 
Szymon Koźniewski, oficer pra-
sowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, informuje, że kierowca 
proponował policjantom łapówkę 
w zamian za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. Kierowca zo-
stał zatrzymany. Teraz odpowie 
za korupcję i jazdę po pijanemu. 
Grozi mu kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Pijany w Psucinie
W czwartek, 27 czerwca, po-
licjanci z Nasielska zatrzymali  
w Psucinie do kontroli 33-letnie-
go kierującego Oplem. Mężczy-
zna po przebadaniu miał ponad  
2 promile alkoholu w organizmie. 
Teraz odpowie za jazdę po pija-
nemu. Grozi mu kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Potrąciła rowerzystę
Jak podaje do wiadomości pod-
kom. Szymon Koźniewski, oficer 
prasowy Komendanta Powiato-
wego Policji w  Nowym Dowrze 
Mazowieckim, policjanci wy-
jaśniają okoliczności zdarzenia 
drogowego, które zaistniało 3 lip-
ca po 7.00. Doszło tam do zde-
rzenia samochodu z rowerzystą. 
Według wstępnych ustaleń po-
licjantów 41-letnia kierująca VW 
Bora prawdopodobnie nie do-
stosowała prędkości do warun-
ków na drodze i uderzyła w tył 
jednośladu. 51-letni rowerzysta 
trafił do szpitala.

(e)

OŚWIATA

Konkurs na 
dyrektora SP nr 2
Burmistrz Nasielska ogłosił konkurs na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 2. 

Zainteresowani swoje aplikacje mogą składać do 7 sierpnia 
br. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku lub przesłać je pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05 – 190 Nasielsk 
bądź drogą elektroniczną na adres: um@nasielsk.pl lub za 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na plat-
formie ePUAP pod adresem/umnasielsk/Skrytka.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana 
przez burmistrza Nasielska. O jej terminie i miejscu prze-
prowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.

(red.) za: www.umnasielsk.bip.org.pl
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Z GMINY. Trzy trasy

Bezpłatna 
komunikacja lokalna
W naszej gminie pojawiła się bezpłatna komunikacja wakacyjna. Funkcjo-
nuje ona na trzech trasach: Nasielsk – Popowo Północ, Nasielsk – Borko-
wo – Cieksyn i Nasielsk – Pieścirogi – Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo 
– Cieksyn – Borkowo – Lelewo – Zaborze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki 
– Morgi – Pieścirogi – Nasielsk.

 – Wskazane trasy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 
Trasa z Popowa to żadna nowość. Ona funkcjonuje w okresie wakacyj-
nym już od 2 lat. Wiem, że korzystają z niej starsze osoby. W tym roku 
również prosiły o kontynuację tej trasy, stąd taka decyzja – informuje 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Od końca czerwca do końca sierpnia mieszkańcy naszej gminy mogą bez-
płatnie poruszać się w każdy piątek na trasie: Nasielsk – Popowo Północ 
– Jaskółowo – Żabiczyn – Nasielsk (25 km).

Autobus będzie zabierał pasażerów o godz. 7.20 rano z przystanku w Po-
powie Północ, a do Nasielska dojedzie ok. godz. 7.57. Natomiast odjazd 
z Nasielska do Popowa nastąpi o godz. 12.30.

W każdą sobotę i niedzielę, począwszy od 6 lipca do 15 września br. chętni 
mogą pojechać autobusem z Nasielska do Cieksyna przez Nasielsk Dwo-
rzec PKP i Borkowo (15,3 km), ale także powrócić z Cieksyna do Nasielska. 
Gmina oferuje cztery kursy z Nasielska (godziny odjazdów: 11.00; 13.00; 
16.30; 19.00) oraz cztery kursy powrotne z Cieksyna (godz. odjazdów: 
12.00; 14.00; 17.30; 20.00). 

 – Trasa do Borkowa i Cieksyna to temat, który przewijał się od wielu lat. 
Szczególnie w ubiegłym roku dochodziły do nas wyraźne sygnały, aby 
rozważyć uruchomienie takiej linii w okresie wakacyjnym. Dlatego też, 
mając na względzie oczekiwania mieszkańców, postanowiliśmy urucho-
mić bezpłatną linię. Proszę zauważyć jak rejony Borkowa i Cieksyna roz-
winęły się turystyczne. Powstało wiele wypożyczalni kajaków, bary itp. 
Życie tu kwitnie, dlatego też decyzja nie mogła być inna – twierdzi bur-
mistrz Nasielska. 

Te dwie linie komunikacyjne dla mieszkańców obsługiwać będzie firma 
transportowa pana Krzysztofa Więcławskiego. 

Od 9 lipca do 30 sierpnia br., we wtorki i piątki na trasie: Nasielsk – Pieści-
rogi – Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo – Cieksyn – Borkowo – Lelewo 
– Zaborze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki – Morgi – Pieścirogi – Nasielsk 
(34 km) kursować będą bezpłatne autobusy Spółdzielni Kółek Rolniczych. 
Nie będą się one zatrzymywały przy dworcu PKP. Odjeżdżają z Nasielska 
o godz. 6.30 i 11.30. 

Całościowy koszt, jaki poniesie gmina za wykonanie tych usług, wyniesie 
ok. 30 tys. zł brutto. 

(red.)

Z MIASTA

Kurtyna wodna
W poniedziałek, 1 lipca br., na terenie skweru Jana Pawła II pracownicy na-
sielskiego ZGKiM zainstalowali kurtynę wodną. Jej wymiary to 250 cm x 
240 cm (szer. x wys.). Urządzenie jest wyposażone w 7 dysz (zraszaczy) 
zamgławiających – 5 górnych i po 1 bocznym. A jego konstrukcja jest 
w całości cynkowana ogniowo.

- Kurtyna wodna to drobna inwestycja, która na pewno przysporzy wie-
le radości, szczególnie naszym najmłodszym mieszkańcom. Kosztowała 
5172,15 zł brutto – mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i doda-
je: - Chcemy zobaczyć, jak sprawdzi się pierwsze tego typu urządzenie 
w Nasielsku. 

Dzięki kurtynie wodnej upały będą bardziej znośne, szczególnie dla dzieci, 
które chętnie będą z niej korzystać.

(red.)

Z GMINY

Kranówka z bakteriami?
Pierwszy tydzień lipca br. upłynął 
kilku tysiącom mieszkańców naszej 
gminy, w tym miasta, na organizo-
waniu sobie wody do picia i my-
cia. Ta pochodząca z wodociągu 
publicznego (ze Stacji Uzdatniania 
Wody w Jackowie) mogła być bo-
wiem zanieczyszczona biologicz-
nie. W jednym z punktów poboru 
próbek stwierdzono przekroczone 
normy bakterii grupy coli i entero-
koków (paciorkowce kałowe).

Kalendarz zdarzeń
We wtorek, 2 lipca br., mieszkańcy 
Nasielska i okolicznych miejscowości 
otrzymali informację, że woda z wo-
dociągu (ze Stacji Uzdatniania Wody 
w Jackowie) nie nadaje się do spoży-
cia. Oficjalny komunikat ZGKiM w tej 
sprawie pojawił się tego dnia tuż przed 
godziną 16.00 na stronie interneto-
wej gminy Nasielsk oraz na urzędo-
wym FB. 

Można w nim było przeczytać, 
że w jednym z punktów kontrol-
nych, w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku, w trakcie badań okreso-
wych stwierdzono wystąpienie za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego 
(decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Nowym Dwo-
rze Maz.) oraz że wodę zdatną do picia 
można pobierać ze zdroju ulicznego 
przy SUW w Cieksynie. 

Reakcja mieszkańców, tych, do któ-
rych ta informacja dotarła, była na-
tychmiastowa – udali się do sklepów 
po wodę. Dlatego, tego dnia, już  
ok. godz. 17.00, w nasielskich marke-
tach zabrakło wody w butelkach.  

 – Co się stało z tą wodą? Jakiego ro-
dzaju są w niej zanieczyszczenia? Czy 
można ją pić po przegotowaniu? Czy 
można się w niej myć? Jak długo to 
potrwa? Dlaczego po wodę mamy 
jeździć aż do Cieksyna? – takie pyta-
nia mieszkańcy znacznej części na-
szej gminy zadawali sobie nawzajem. 
Stopniowo narastała też panika. Nie 
było wiadomo, jakie zagrożenia dla 
zdrowia niesie ze sobą korzystanie 
z wody z wodociągu.

Kolejnego dnia (3 lipca br.) UM po-
dał do publicznej wiadomości jasno 
sprecyzowany komunikat Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Nowym Dworze Maz., 
że woda z wodociągu Jackowo nie 
nadaje się do żadnych celów spo-
żywczych, w tym do mycia naczyń 
kuchennych oraz kontaktu ze skórą 
i śluzówkami. Wtedy też pojawiły się 
telefony kontaktowe do szefa wydzia-
łu kryzysowego nasielskiego UM i dy-
rektor ZGKiM.

Także 3 lipca br. ZGKiM informował, 
że przy ul. Rynek ustawiono cyster-
nę z wodą nadającą się do spożycia. 
Druga cysterna rozwoziła taką wodę 
po terenach wiejskich. Tak było aż do 
6 lipca, do momentu odwołania za-
kazu spożywania wody z kranu. A od 
4 lipca dostarczanie wody paczkowa-
nej dla osób starszych i potrzebują-
cych wsparcia przejął MOPS i strażacy 
OSP. Dopiero w poniedziałek, 8 lipca 
br., Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Nowym Dworze 
Maz. oficjalnie stwierdził przydatność 
wody do spożycia, potwierdził też 

wykonanie wszystkich zaleceń PPIS 
i zakończenie postępowania admini-
stracyjnego.

Historia badań wody
Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM 
w Nasielsku wyjaśnia, że przepisy re-
gulują sposób i częstotliwość badania 
wody przeznaczonej do spożycia. 
Badania odbywają się zgodnie z har-
monogramem ustalanym na cały rok 
z góry. W związku z awarią wodocią-
gową od dnia 17 czerwca do sieci po-
dawany jest chlor w dawce zgodnej 
z zasadami bezpieczeństwa do spoży-
cia dla ludzi i zwierząt oraz na zlecenie 
ZGKiM akredytowane laboratorium 
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. wy-
konało dodatkowe badania w trzech 
nieplanowanych wcześniej terminach  
18 i 25 czerwca oraz 1 lipca 2019 roku, 
w których nie stwierdzono obecności 
escherichia coli oraz enterokoków.

 – W czwartek, 27 czerwca br., pra-
cownik Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Nowym 
Dworze Maz. pobrał do badania 
okresowego próbki wody z 3 punk-
tów: budynek ZGKiM ul. Płońska 43, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, 
Restauracja „Stary Młyn” ul. War-
szawska. Dnia 2 lipca ok. godz. 13.50 
otrzymaliśmy decyzję Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o braku przydatności wody do spoży-
cia ze stacji uzdatniania wody w Jac-
kowie. W uzasadnieniu zostaliśmy 
poinformowani o wykryciu w jed-
nej z badanych prób przekroczenia 
liczby enterokoków (paciorkowce 
kałowe) w 100 ml wody w liczbie 
6 jtk (norma 0) oraz liczby bakterii 
grupy coli w 100 ml wody w liczbie  

3 NPL (norma 0). Było to podstawą 
naszych działań tj. ogłoszenia ko-
munikatu, wskazanie punktu zastęp-
czego w Cieksynie dnia 2 lipca oraz 
zapewnienie cystern i paczkowanej 
wody zdatnej do spożycia od 3 lip-
ca. Do dnia dzisiejszego (8.07.19) nie 
otrzymaliśmy sprawozdania z ba-
dań z 27 lipca. Nie jest więc prawdą, 
że zarówno ZGKiM jak i Urząd Miejski 
w Nasielsku zwlekali z ujawnieniem 
wyników badań. Informacje otrzy-
mywane przez PPIS przekazywaliśmy 
mieszkańcom na bieżąco. – informu-
je Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM. – 
Dnia 4 lipca odebraliśmy pozytywne 
wyniki badań wykonanych 1 lipca 
przez akredytowane laboratorium 
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., o któ-
rych niezwłocznie powiadomiliśmy 
PPIS. Jeszcze tego samego dnia pra-
cownik PSSE pobrał próbę ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku, o wy-
nikach zaś PPIS powiadomił Burmi-
strza Nasielska w sobotę 6 lipca, dając 
ustną zgodę na dopuszczenie wody 
z SUW Jackowo do spożycia, o czym 
poinformowaliśmy naszych odbior-
ców wody – dodaje dyrektor ZGKiM.

W nasielskim SP ZOZ nie stwierdzono 
żadnych przypadków zatrucia związa-
nych ze złą jakości wody z wodociągu. 

Czy woda z całego wodociągu 
rzeczywiście nie nadawała się do 
spożycia, trudno teraz stwierdzić. 
Z pewnością naszą gminą wstrzą-
snął „kryzys wodny”. W przyszłości,  
w tego typu sytuacjach, warto rozwa-
żyć natychmiastowe uruchamianie 
infolinii. Może wtedy uda się uniknąć 
paniki. 

(red.)

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania dla Sołtysów, Radnych oraz wszyst-
kich, którzy pomogli nam dotrzeć z informacją o harmonogramie 
dostaw wody do jak największej liczby Mieszkańców. Dziękuję Pracow-
nikom MOPS w Nasielsku i Strażakom z OSP za pomoc w dostarcze-
niu wody paczkowanej dla osób starszych i potrzebujących wsparcia. 
Wszystkim Mieszkańcom, którzy zaopatrywali w wodę potrzebujących 
bliskich i sąsiadów. Dziękuję również Pracownikom Urzędu Miejskie-
go, którzy dbali, by rzetelna informacja była przekazywana na bieżąco  
na stronie Urzędu i w mediach społecznościowych. 

Pragnę podkreślić, że sytuacja, która zaistniała, dotyczyła największej 
obsługiwanej przez nas stacji uzdatniania wody. Mimo to pracownicy 
ZGKiM dołożyli wszelkich starań, by rozwiązać problem udowadniając 
po raz kolejny, że są zgranym i odpowiedzialnym zespołem. 

Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM
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WARTO PRZECZYTAĆ

Przyjaźń w Ravensbruck
Ostatnio głośno zrobiło się 
na temat literatury obozo-
wej. Można byłoby uznać,  
iż stała się ona modna, ale jed-
nocześnie ciekawa i poucza-
jąca. Tak w moje ręce trafiła 
najnowsza powieść Magdale-
ny Knedler Moje przyjaciółki 
z Ravensbruck . Wydarzenia  
w tej powieści rozgrywają się 
na dwóch płaszczyznach cza-
sowych: współcześnie i pod-
czas II wojny światowej. 

G łówna bohaterka części 
współczesnej, która jest pi-
sarką odnajduje rękopis obo-
zow ych zap isków trzech 
przyjaciółek. Postanawia opracować i wydać te materiały. Praca nad od-
krywaniem i porządkowaniem traumatycznej przeszłości kobiet całko-
wicie pochłania naszą bohaterkę. Rozdziały dziejące się współcześnie 
zawierają dużo wątków autotematycznych, dotyczących pracy twórczej 
i jej wpływu na życie osobiste autorki. Rozdziały, w których zostały przy-
wołane wspomnienia więźniarek, to dobrze wyważone fragmenty z ży-
cia obozu koncentracyjnego; pozbawione zbędnego patosu i zarazem 
scen drastycznych.

Autorce zależało bardziej na opisie rozwoju kobiecej przyjaźni w ekstre-
malnie trudnych warunkach. W osiągnięciu tego celu pomogła również 
pierwszoosobowa żeńska narracja. Powieść podparta jest bardzo rzetel-
ną dokumentacją. Magdalena Knedler stworzyła jednak postaci fikcyjne,  
a autentyczne wątki poddała umiejętnej fabularyzacji. Dzięki temu jej 
nowe dzieło (bo tak śmiało! można nazwać ten utwór) stanowi warto-
ściowe uzupełnienie literatury obozowej. Warto dodać, że do kolejnych 
rozdziałów wprowadzają wiersze Grażyny Chrostowskiej, którą w 1942 
roku rozstrzelano właśnie w Ravensbruck.

Moje przyjaciółki z Ravensbruck polecam wszystkim miłośnikom ta-
kiej literatury, ale nie tylko. Moim zdaniem każdy powinien tę książkę 
przeczytać, chociażby po to, aby pamięć o tych osobach nie umarła. 
Zainteresowanych zapraszamy po dostępne już egzemplarze do naszej 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

Marta Czeremurzyńska

Okno
Każdy ma swoje okno na świat,

ogląda przez nie różne widoki, 

choćby w nim było zbyt dużo krat, 

w oknie horyzont bardzo szeroki.

Z okna dostrzegasz drzewa i kwiaty, 

słońce zza chmury i księżyc nocą, 

obraz ten bywa bardzo bogaty, 

gdy go wiosenne listki ozłocą. 

Przez okno widać ludzkie dramaty, 

w oknie zobaczysz życia urodę, 

okno cię łączy z ogromnym światem, 

gdy wszystko znika, jak kamień w wodę.

Choć często zerkasz w okno z ukrycia, 

bo twoje sprawy cię przygniatają, 

możesz też ujrzeć sens swego bycia, 

są przecież tacy, co cię kochają.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI
MUZYCZNIE

RAGGABARABANDA  
zagra NA POL’AND ROCK FESTIWAL
Nasielski zespół Raggabarabanda powstał na początku 2012 roku, a w pierwot-
nym składzie tworzyli go: Dawid Domała (wokal, teksty), Tomasz Suwiński (bas), 
Radosław Wierzbicki (gitara), Paweł Zakrzewski (perkusja). Bujające reggae, z roc-
kowym pazurem, elementami punka oraz ska, a także rapowane raggamuffin 
zmieszane z dużą ilością pozytywnej energii i dobrej zabawy, tak w jednym 
zdaniu można określić styl grupy. Nasielscy artyści to finaliści kilku ogólno-
polskich przeglądów muzycznych (m.in. Emergenza Festiwal, Barabany, Reg-
gaeland Debiuty). W swojej karierze zagrali ponad 100 koncertów klubowych  
i plenerowych dzieląc scenę z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. 
Warto tu wymienić m.in. „Festiwal Kolorów”, gdzie kapela grała dla kilkutysięcz-
nej publiczności, a ich utwór Kolory stał się hymnem tego festiwalu. A także 
występ na XXI Przystanku Woodstock (w Pokojowej Wiosce Kryszny). 14 paź-
dziernika 2016 roku nakładem wytwórni muzycznej „Lou & Rocked Boys” świa-
tło dzienne ujrzał ich debiutancki album pt. SZOŁ, który można znaleźć w sieci 
sklepów Empik i w internecie.

Po wydaniu płyty pod koniec 2016 roku szeregi grupy opuścił Radosław Wierzbicki, a na jego miejscu pojawił się nowy gitarzysta Łukasz Kamiń-
ski. Początek 2017 roku przyniósł kolejne zmiany w składzie. Za bębnami zamiast Pawła Zakrzewskiego zasiadł Bartosz Świgoniak (który wcześniej 
grywał w kilku nasielskich kapelach). W powołanym do życia nowym składzie nasielski zespół nadal tworzy kompozycje i w dalszym ciągu prze-
mierza Polskę niosąc w eter swoje dźwięki. Najbliższa muzyczna podróż zakończy się na jednym z największych festiwali w Europie - Pol’andRock 
Festiwal 2019 (dawniej „Przystanek Woodstock”). Na to niezwykłe muzyczne wydarzenie przyjeżdżają fani muzyki nie tylko z Polski, Europy, ale 
i z całego świata. Kostrzyn nad Odrą co roku odwiedzają także stali bywalcy z Nasielska i całej naszej gminy. Raggabarabanda zagra w „Pokojowej 
Wiosce Kryszyny” na scenie „Viva Kultura” 1 sierpnia (czwartek) około godziny 19.00. Nasielski zespół został wyłoniony przez organizatorów spo-
śród ponad 300 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski. Występ na tak dużym i cenionym festiwalu jest spełnieniem marzeń dla wielu nie tylko 
młodych, ale i doświadczonych zespołów. 

Utwory, relacje z koncertów oraz teledyski zespołu z Nasielska można znaleźć na oficjalnym kanale: www.youtube.com/raggabarabanda. A wszel-
kie nowinki i aktualności na profilu: www.facebook.com/raggabarabanda

Z BIBLIOTEKI

Coraz młodsi  
odwiedzają bibliotekę
Wp r o wa d z a n i e  d z i e c i  
w świat literatury najlepiej 
rozpocząć od wczesnych 
lat. Wiek przedszkolny jest 
doskonał ym czasem na 
rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych i promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci.

W czwartek, 4 lipca, naszą 
bibliotekę odwiedziła gru-
pa 3-latków kończących 
Żłobek Miejski w Nasielsku 
– grupa Biedroneczki A  
z ciociami, panią Agniesz-
ką Królak i panią Agnieszką 
Witkowską. Dzieci z zain-
teresowaniem zapoznały się z no-
wym dla nich miejscem. Kilkoro 
z nich było wcześniej w bibliotece 
ze swoimi rodzicami, ale dla zdecy-
dowanej większości była to pierwsza 
wizyta wśród tylu książek. Celem za-
jęć było rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych, kształtowanie po-
czucia szacunku dla książek, wyra-
bianie u dzieci nawyku korzystania 
ze zbiorów biblioteki oraz poznanie 
pracy bibliotekarza.

Podczas spotkania dzieciaczki zwie-
dziły cały budynek biblioteki, łącz-
nie z Muzeum Ziemi Nasielskiej, 
które wywarło na nich ogromne 
wrażenie. Dowiedziały się rów-
nież o procesie powstawania książ-
ki, od autora po pojawienie się jej 
na bibliotecznej półce, o tym z ja-
kich elementów składa się książka.  
W trakcie zajęć książka zawsze sta-
nowi centralny element, jako nie-
wyczerpane źródło fascynujących 

historii, bajek i opowiadań oraz cie-
kawostek o świecie. W ten sposób 
dzieci doświadczają tego, że ma-
jąc książkę w ręku można się bawić  
i uczyć jednocześnie.

W trakcie wizyty, aby wprowadzić 
dzieci w świat bajek pani Jola z działu 
dla dzieci, przeczytała bajkę pt. Kop-
ciuszek, rozdała kolorowanki z tą 
bajkową postacią, a później nasi mali 
goście przystąpili do kolorowania. 
Następnie przybliżyła dzieciaczkom 
piękne i pouczające wiersze Wio-
letty Piaseckiej Psiaczek Wędrow-
niczek i Krówka Modnisia, a dzieci 
naśladowały odgłosy bohaterów - 
zwierząt.

Pierwsza wizyta maluszków w bi-
bliotece przebiegła w niezwykle 
ciepłej i miłej atmosferze. Dzieci 
wyszły z biblioteki z uśmiechem 
na twarzy i zapewnieniem, że wró-
cą do nas i będą korzystać z bogatej 
oferty dla dzieci.

(b.)
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FELIETON. Wspomnienie o…

KAJTEK – ikona 
nasielskiego piłkarstwa
Jestem przekonany, że osoba, o której piszę, w pełni 
zasłużyła na serdeczną pamięć. Zwłaszcza Nasielsz-
czan. O tym, że Kajtka nie ma już wśród nas, nie wie 
nawet wielu jego żyjących znajomych. Także przyja-
ciół.  

Osobą tą jest, a raczej już był, pan Zdzisław Kazimierz 
Płoski, znany szerszemu gronu jako Kajtek. Pod takim, 
nazwijmy to pseudonimem, był znany mieszkańcom 
Nasielska, a także Mazowsza. Zwłaszcza piłkarzom. 

Był wspaniałym piłkarzem z krwi i kości. Jego koronną pozycją na bo-
isku była obrona. Bronił i to skutecznie, dostępu do bramki nasielskiej dru-
żyny. Był niewątpliwie piłkarskim talentem. Miał wrodzone tzw. widzenie 
peryferyjne. I potrafił przewidywać ruchy przeciwników. Niekiedy był 
„ostatnią deską ratunku” nasielskiego zespołu. Nigdy nie „odstawiał nogi”. 
I jeszcze jedna jego umiejętność zasługuje na uwagę – wiedział, kiedy 
z obrony należy przejść do ataku i jak „rozdać” piłkę. Potrafił też strzelać 
gole. I to z większej odległości. Przeciwnicy uznawali jego wielkość i Go 
szanowali. A większość znała Go jako Kajtka. Jego „pseudonim” wziął się 
z tego, że należał raczej do grupy mężczyzn niskiego wzrostu. To dawa-
ło się zauważyć. Był przy tym człowiekiem, można powiedzieć, wielkim. 
Niezwykle pracowity, cichy i ofiarny. Działał w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nasielsku. Ostatnio często bywał na działkach przy ul. Warszawskiej.

Pan Zdzisław Płoski zmarł w wie-
ku 87 lat w dniu 15 czerwca bie-
żącego roku. Pochowany został 
na nasielskim cmentarzu. Odpro-
wadziła go tam rodzina i niewiel-
kie grono znajomych. Sic transit 
gloria mundi ( tak przemija chwała 
świata) chciałoby się powiedzieć. 
Zabrakło przedstawicieli straży, 
zabrakło przedstawicieli klubu, 
który ponoć kontynuuje piękne 
tradycje nasielskiego piłkarstwa.

Przy okazj i  tego pożegnania 
chciałbym też wspomnieć o kil-
ku kolegach Kajtka i tych, którzy 
później się na nim wzorowali. Za-
pamiętajmy przynajmniej niektó-
re nazwiska, np. Czesław Grycz, 
Władysław Sierzputowski, Michał 
Hochmut, Józef Dzierżanowski, Jerzy Bagiński, Wiesław Białoszewski, Eu-
geniusz Żbikowski, Witold Czeremurzyński, Franciszek Bartosik, Domin 
Sitkowski, Wiesław Śliwiński, Jerzy Szczypiński.

I przesłanie do młodych. Pamiętajcie: nie od was wszystko się zaczęło i nie 
na was się skończy. Sport nasielski ma już ponad stuletnią historię.

Andrzej Zawadzki

HISTORYCZNIE

Rocznica katastrofy lotniczej w Nasielsku
Lotnik, skrzydlaty władca,

świata bez granic.
ze śmierci drwi,

a w twarz się życiu głośno śmieje.
Drogę do nieba skraca,

przestrzeń ma za nic.
Smutki mu z czoła wiatr zwieje.

(fragment hymnu lotników autorstwa Aleksandry Zasuszanki)

Dokładnie 43 lata temu, 9 lipca 1976 roku, z lotniska 38. Lotniczego Pułku Szkolnego w Modlinie w swój ostatni 
lot wystartował samolot TS-11 „ISKRA”. Kpr. pchor. pil. Eugeniusz Jańczak miał pod nadzorem swego instruk-
tora ppor. pil. Inż. Ryszarda Gruzy wykonać zadanie szkoleniowe polegające na locie do strefy według przy-
rządów w zasłoniętej kabinie w celu wyprowadzenia samolotu ze skomplikowanego położenia. Pilot powinien 
był wykonać zadanie na wysokości od 2000 do 4000 metrów, lecz przez wzgląd na trudne, zmienne warunki 
atmosferyczne wykonał lot w innym przedziale wysokości. Po piętnastu minutach od startu, tracąc wysokość 
i jednocześnie zwiększając prędkość, samolot uderzył w wysokie drzewa rosnące w pobliżu nasielskiego ko-
ścioła. 

Spadł na łące, tuż za budynkami gospodarczymi Sióstr Służek przy ulicy Żwirki i Wigury. Podczas zderzenia kąt 
pochylenia samolotu wynosił 30 stopni, prędkość według przyrządów pokładowych wynosiła 530 km/h, a sil-
nik pracował 11000 obr./min. Załoga nie próbowała opuścić maszyny przy pomocy katapulty. Pilot wraz z in-
struktorem zginęli na miejscu, a samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. Chyba tylko cud sprawił, że „ISKRA” nie 
uderzyła w kościelną wieżę. Szczątki ciał zebrali żołnierze i w zaplombowanych trumnach przekazali rodzinom. 
W nasielskiej świątyni odprawiono żałobne nabożeństwo za tragicznie zmarłych pilotów. Miejsce katastrofy jesz-
cze długo było odwiedzane przez przechodniów. 

Przyjaciele – piloci z 38. lpsz w Modlinie pod pomnikiem na skwerze przy ul. Kościuszki umieścili pamiątkową 
tablicę, pod którą do dziś co roku wraz z młodzieżą i władzami miasta składają kwiaty. Jestem przekonany, że przy 
okazji rewitalizacji skweru znajdzie się miejsce na godne upamiętnienie ofiar tej katastrofy. 

Za udzielenie informacji nt. katastrofy dziękuję Panu ppłk. pil. Czesławowi Łaszukowi ze Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Modlinie. 

Artur Nojbert

Z NOK. Mam patent na kulturę

Warsztaty i piknik 
Na konkurs „Mam patent na kulturę”, już od kilku lat, organi-
zowany przez Nasielski Ośrodek Kultury do końca czerwca 
br. wpłynęły dwa projekty na inicjatywy kulturalne miesz-
kańców. Komisja konkursowa dokonała merytorycznej oce-
ny złożonych wniosków i zdecydowała, że oba otrzymają 
dofinansowanie z NOK. Projekt pod tytułem „Naturalnie” 
złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ruszkowa otrzy-
mał 167 punktów, natomiast „Baloniada. Piknik Rodzinny” 
przygotowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Artystycz-
ne „Skafander” – 177 punktów. Propozycja Koła Gospodyń 
Wiejskich z Ruszkowa otrzyma dofinansowanie w wysokości 
2 500 zł, zaś inicjatywa „Skafandra” – 4 000 zł. 

Przypomnijmy, że konkurs ma na celu odkrywanie i roz-
wijanie kulturotwórczego potencjału mieszkańców naszej 
gminy oraz wspieranie realizacji ich pomysłów. Inicjaty-
wa lokalna, skierowana do społeczności naszej gminy, jest 
autorskim pomysłem wnioskodawców i przeprowadzana 
będzie we współpracy z Nasielskim Ośrodkiem Kultury. 
Zostanie zrealizowana w okresie od 1 lipca do 31 paździer-
nika 2019 roku.

(red.)
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Z NUNY

Parafianie z Nuny  
żegnają Proboszcza
W ostatnią niedzielę czerwca br. parafianie 
z Nuny i przybyli goście żegnali swojego 
Proboszcza. Parafię w Nunie od począt-
ku jej powstania organizował, współtwo-
rzył i prowadził ks. kan. Tadeusz Jabłoński. 
Decyzją księdza biskupa Piotra Libery 
z dniem 30 czerwca 2019 r. br. skończył 
jednak tu swoją posługę duszpasterską, 
a kontynuuje ją, też jako proboszcz, w pa-
rafii pw. Św. BM w Wieczfni Kościelnej. 

Wyrazem uznania dla pracy księdza 
Proboszcza była nie tylko obecność 
wiernych, ale również piękna oprawa 
muzyczna mszy św., o którą zatroszczyła 
się pani Katarzyna, organistka, wraz z para-
fialną scholą. Nie przypadkowo były śpie-
wane pieśni pielgrzymkowe, tak dobrze 
znane odchodzącemu Proboszczowi, 
który przez kilkanaście lat osobiście wędrował z Grupą Błękitną na Jasną Górę.

To było wyjątkowe spotkanie modlitewne, podczas którego zgromadzeni dziękowali za ośmioletnią posługę duszpa-
sterską. Było za co dziękować, bo i przez te lata wiele działo się w tej wspólnocie. Rozbudowa samego kościoła i części 
plebanijnej to wyraźny ślad pracy odchodzącego ks. Proboszcza, którego w tych działaniach wspierali członkowie rady 
gospodarczej i rady duszpasterskiej, a także sołtysi wsi z terenu parafii. 

Obecnym trudno było ukryć wzruszenie i łzy, nawet najtwardszym łamał się głos, kiedy wyrażali swoją wdzięczność. 
Wśród osób dziękujących były delegacje dzieci wraz z dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym, przedstawiciel Burmistrza Nasielska, przedstawiciele parafialnej scholii, Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży, wiosek współtworzących parafię, a także wspólna delegacja z parafialnej rady gospodarczej i rady duszpaster-
skiej. Z pożegnalnych przemówień wyłonił się jeden ujmujący obraz ks. Tadeusza Jabłońskiego – Dobrego Pasterza, 
który znał swoje owce, Dobrego Gospodarza, który wiedział, jak rozbudować swoją owczarnię, Dobrego Ojca parafii, 
którego drzwi plebanii były otwarte zawsze i dla wszystkich. Głęboką wdzięczność okazali dziękujący za coroczne kil-
kukilometrowe drogi krzyżowe, prowadzone ścieżkami polnymi wśród lasów, zadrzewień i z dala od domostw. Słowa 
wdzięczności wyrażone były także za organizację pielgrzymek do różnych zakątków i miejsc sakralnych w Polsce, 
Europie, także i do Ziemi Świętej. Wspólnota parafialna żegnała swojego pierwszego Proboszcza, zapewniając, że drzwi 
kościoła w Nunie i drzwi domów ich rodzin będą dla Niego zawsze otwarte.

Funkcję nowego proboszcza będzie pełnił ks. Waldemar Marciniak z parafii w Zeńboku k. Ciechanowa, którego 
parafianie z Nuny przyjmą z otwartością i życzliwością.

af.

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

Miodowym szlakiem 
W niedzielę, 7 lipca br., odbył się 
kolejny rajd rowerowy z cyklu 
„Miodowym Szlakiem”. Poprzed-
ni, pod tą samą nazwą, miał miej-
sce w roku ubiegł ym, kiedy to 
odwiedziliśmy pasieki w Kątnych 
u państwa Anny i Jacka Wysoc-
kich oraz w miejscowości Winni-
ki, gdzie w gospodarstwie państwa 
Kowalskich swoje ule umieścił 
pan Marcin Milewski z Legionowa.  
Na terenie naszej gminy, oprócz 
pasiek, które funkcjonują od wie-
lu pokoleń, powstają wciąż nowe. 
Chcemy dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby producentów miodu. 
Tym razem odwiedziliśmy trzy 

pasieki: pana Włodzimierza Piąt-
kowskiego w Nasielsku, Grzegorza 
Brzezińskiego w Zaborzu (te dwie 
pasieki należą do Polskiego Związ-
ku Pszczelarskiego) oraz pasiekę 
pana Stanisława Pietrzaka w Toru-
niu Dworskim.

Tradycyjnie w samo południe, 
spod budynku biblioteki ruszył 
kolorowy peleton liczący ponad 
40 cyklistów. W pierwszej kolej-
ności udaliśmy się do Gospodar-
stwa Ogrodniczo - Pszczelarskiego 
należącego do państwa Piątkow-
skich mieszkających na obrze-
żach Nasielska. Są oni hodowcami 
pszczół i swoje hobby przekazu-

ją z pokolenia na pokolenie. 
Dwóch synów pana Piątkow-
skiego posiada własne pasie-
ki. Zostaliśmy tam niezwykle 
ciepło i miło przyjęci, oprócz 
wyrobów pszczelarskich mo-
gliśmy również degustować 
serniki z owocami oraz napoje 
z miodem i miętą. Pan Włodzi-
mierz wraz synem przybli-
żyli uczestnikom rajdu kulisy 
hodowli tych pożytecznych 
owadów. Mogliśmy zoba-
czyć elementy wyposażenia 
ula. Panowie zwrócili również 
uwagę na zagrożenia płyną-
ce ze współczesnego rolnic-
twa. W tym miejscu chcemy 
serdecznie podziękować rodzinie 
państwa Piątkowskich za gościnę. 
Jednocześnie informujemy, iż eko-
logiczne produkty można zakupić 
bezpośrednio w gospodarstwie 
przy ul. POW lub na nasielskim tar-
gu.

Stamtąd, przez Budy Siennickie, 
Studzianki i Miękoszyn, korzysta-
jąc z postoju w leśnej głuszy, do-
tarliśmy do Torunia Dworskiego 
2, gdzie w imieniu wiekowego już 
hodowcy pszczół pana Stanisła-
wa Pietrzaka wystąpiła jego cór-
ka pani Urszula Kruszewska. Ona 

również pokazała podobne wy-
posażenia pasieki pszczelej. Każdy 
mógł przymierzyć kapelusz, nie-
zbędny atrybut pszczelarza, do-
tknąć kitu pszczelego, zobaczyć 
pszczele ramki. Od pani Urszuli 
dowiedzieliśmy się również wiele 
o zachowaniu i zwyczajach pszczół. 
W dawnych czasach w ich gospo-
darstwie było ponad 50 uli, które 
dawały podstawę do egzystencji. 
Dzisiaj natomiast jest to zajęcie 
hobbystyczne i stanowi uzupełnie-
nie produkcji roślinnej w gospo-
darstwie. Miód z tej pasieki można 
zakupić bezpośrednio u producen-
ta.

Około godz. 14-stej dotarliśmy 
do trzeciej pasieki pana Grzego-
rza Brzezińskiego w miejscowości 
Zaborze. Uczestnicy, siedząc przy 
stołach zastawionych przepysz-
nym naczyniami z przepysznym 
smalcem ze skwarkami i ogórka-
mi małosolnymi, słuchali prelekcji 
dotyczącej pszczół i ich zwycza-
jów wygłoszonej przez pana Grze-
gorza. Opowiadał on m.in. o tym, 

skąd biorą się pszczele matki, co 
się dzieje, gdy pszczół w ulu jest 
za dużo, jaką rolę odgrywają trut-
nie i jak pszczoły trafiają do swoich 
domów - uli. Dowiedzieliśmy się 
również wiele o roślinach miodo-
dajnych, o tym, jak bada się skład 
miodu i jakie, w zależności od ro-
dzaju, miody mają właściwości. 
Miód od niepamiętnych już cza-
sów znany jest jako pokarm, od-
żywka oraz domowe lekarstwo. 
Miód pszczeli polepsza trawienie, 
korzystnie oddziaływuje na serce, 
układ krążenia, posiada właściwo-
ści antybiotyczne, przeciwzapalne, 
wykrztuśne, działa uspokajająco 
i ułatwia zasypianie oraz wzmacnia 

układ obronny organizmu. Miód 
zawiera m.in.: enzymy, witaminy, 
biopierwiastki, kwasy neorganicz-
ne, aminokwasy, hormony, związ-
ki aromatyczne, węglowodany 
(w tym cukry proste, takie jak glu-
koza i fruktoza). 

Gospodarz objaśnił szczegółowo 
budowę ula typu wielkopolskie-
go i zalety takiej właśnie hodow-
li pszczół. Pan Grzegorz zapewnił 
cyklistom możliwość zakupu mio-
du oraz bukietów z lawendy (obok 
posesji znajduje się przepiękne 
pole lawendowe), z której to pro-
pozycji część uczestników chęt-
nie skorzystała. Mieliśmy również 
okazję skosztować naturalne-
go pyłku kwiatowego zebranego 
przez pszczoły. Produkty z pasieki 
można zakupić w barze „Smakosz” 
mieszczącym się w miejscowo-
ści Pniewo. I tu należy nadmienić,  
iż hodowla pszczół jest jego wielką 
pasją, którą z roku na rok poszerza. 

Niekwestionowaną atrakcją była 
możliwość obejrzenia, a nawet do-
tknięcia sowy płomykówki (tyto 

alba) i sokoła wędrownego. Oba 
te ptaki wzbudziły wiele emocji, 
nie tylko wśród dzieci, ale również 
osób dorosłych.

W tym miejscu pragniemy ser-
decznie podziękować państwu 
Brzezińskim za przygotowanie 
pysznego poczęstunku.

Posileni i bogatsi o sporą garść in-
formacji ok. godz. 16 ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Na następny 
rajd zapraszamy po wakacyjnej 
przerwie w miesiącu wrześniu. 
Do zobaczenia.

(bibl.)
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Z NUTW

Podsumowanie  
roku akademickiego 
Studenci Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zakończyli kolejny 
rok akademicki. Miejscem, gdzie pod-
sumowano wyniki roku 2018/2019 
była „Wróblówka”. 

To urocza leśna posesja państwa Hanny 
i Waldemara Wróblewskich położona 
w Cegielni Psuckiej tuż obok pozosta-
łości w postaci nasypu po linii kolejo-
wej Nasielsk – Wieliszew, zbudowanej 
w roku 1938, a zniszczonej już w roku 
1939 i ostatecznie rozebranej tuż po 
wojnie. W odległości około 200 me-
trów od tej posesji zlokalizowany był 
przystanek kolejowy (budynek istnieje 
do dnia dzisiejszego) Młodzianowo.

Tak się złożyło, że podsumowanie roku akademickiego odbywało się 25 czerw-
ca br., a tego dnia gospodarz „Wróblówki”, pan Waldemar Wróblewski, obchodził 
urodziny. I, co ważne, urodził się on właśnie we wspomnianym budynku stacyj-
nym. Zostało to dostrzeżone przez panią prezes NUTW Teresę Skrzynecką i cały 
zespół kierowniczy środowiska akademickiego oraz Fundacji Bądźmy Razem 
współpracującej z Uniwersytetem. Jubilat otrzymał od pani Prezes piękny dy-
plom, a zebrani odśpiewali mu Sto Lat.

Ta krótka część uroczystości podsumowania roku akademickiego miała nie-
jako charakter ostatniego wykładu, co jest zgodne ze starą łacińską maksymą, 

że ostatni wykład jest krótki albo żaden (ultima lectio brevis aut nulla). A teraz aż 
do chwili, gdy zabrzmi radosne Gaudeamus igitur, studenci będą mieli wakacje.

Zanim to jeszcze miało nastąpić, pani wiceprezes Hanna Wróblewska przypo-
mniała, co studenci robili w ciągu ostatniego roku. A był to rok owocnej pracy 
i wielu sukcesów. Sukcesem było w pierwszym rzędzie to, że praca wszystkich 
Żaków została oceniona na szóstkę.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego odbyła się 2 października 2018 
r. w Nasielskim Ośrodku Kultury. Już w osiem dni później studenci wzięli udział  
w I. Spartakiadzie Seniorów powiatu legionowskiego, a w dwadzieścia dni póź-
niej obejrzeli w Teatrze Kwadrat sztukę „Okno na Parlament”. I tak, tydzień po 
tygodniu, miesiąc po miesiącu, słuchali ciekawych i wzbogacających ich wiedzę 
wykładów, uczestniczyli w zajęciach fakultatywnych, świątecznych spotkaniach, 
obchodach różnych okolicznościowych „Dni”, jeździli na wycieczki i zajęcia  
na baseny termalne do Mszczonowa. Szczególnie ciepło wspominali dwudnio-
wy czerwcowy pobyt w Krutyni. Sukcesem była Majówka Sportowo - Rekre-
acyjna na Orliku przy SP 2 w Nasielsku, na której gościli seniorów z Legionowa 
i Serocka.

Ważną rolę w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności pełniły 
zajęcia fakultatywne. Odbywały się one dwa razy w miesiącu. Zajęcia artystycz-
ne prowadzone były przez panią Agnieszkę Czernecką, zajęcia literackie przez 
panią Barbarę Modzelewską, zajęcia muzyczne przez pana Michała Brodow-
skiego, zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej przez panią Annę Skrzynecką. Waż-
ny dla nasielskich seniorów był też kurs komputerowy. Zajęcia prowadził pan 
Radosław Skrzynecki.

Po podsumowaniu całorocznej pracy przyszedł czas na wspólne biesiadowanie, 
śpiewanie i tańce. Było radośnie.

Ta krótka informacja o całorocznej pracy Nasielskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku wymownie świadczy, jak bardzo pożytecznie i miło mogą 
spędzić czas ludzie wcześniej urodzeni. Życie to nie wyścig, ale, jak pisał 
poeta: z młodymi trzeba naprzód iść, po życie sięgać nowe…(Daremne 
żale Adam Asnyk).

Andrzej Zawadzki

Z NOK. Lato w Mieście

Wakacje w kadrze
Pierwszy dzień wakacji, tj. 2 lipca br., w ramach akcji „Lato 
w Mieście” był bardzo kolorowy. Kierując się ideą współpra-
cy, dzieci, które tego dnia zawitały do NOK, podjęły się pracy 
grupowej. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i ze spokojem 
słuchali, co trzeba będzie zrobić, ponieważ od każdego zależał 
efekt końcowy wspólnej pracy. Wraz z instruktorem Leszkiem 
Gałężewskim dzieci miały za zadanie stworzenie kliszy filmo-
wej z ujęciami wymarzonych wakacji. W ruch poszły pędzle 
i farby. Każda z grup pracowała nad jednym kadrem. Łącznie 
powstało ich 10. Uczestnicy zajęć jednogłośnie stwierdzili, że 
najlepiej czas letni spędza się nad morzem bądź jeziorem. Nad 
wodą pojawiały się palmy, leżaczki, parasole czy materace. Tylko jedna grupa zdecydowała się na pejzaż górski. 
Każde filmowe ujęcie było bardzo oryginalne i pokazywało uroki wakacyjnych chwil. Cała klisza filmowa została 
wyeksponowana w holu kina Niwa. Zapraszamy do oglądania!

Paintball laserowy
W środę, 3 lipca br., dzień pełen wrażeń zapewniła dzieciom firma 
Speed Shot – Laser Tag, która zaprosiła je do gry w paintballa la-
serowego. Dzięki nowej odsłonie znanej gry, w której uczestnicy 
strzelają do siebie wiązkami laserowymi, dzieci miały możliwość 
odejścia od komputerów, aby pobiegać wraz z rówieśnikami. 
Każdy uczestnik miał na głowie specjalną opaskę, która świeciła 
się, kiedy dana osoba straciła wirtualne życie. Sześć grup dzielnie 
walczyło ze sobą. Jak się okazało, poza chłopcami, w zabawie 
bardzo dobrze sobie radziły dziewczynki. Dawka ruchu i adrena-
liny wywołała wiele uśmiechów na twarzach dzieci, które dzielnie 
biegały po zagospodarowanym specjalnie do tego celu terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. 

Kolorowe słoiczki
Podczas „Lata w Mieście” nie mogło zabraknąć zajęć kreatyw-
nych, które tradycyjnie już prowadzi instruktorka Beata Ole-
chowicz. Tym razem, 4 lipca br., dzieci miały ozdobić kolorowe 
słoiczki. O ich dalszym przeznaczeniu decydowali sami wyko-
nawcy. Można było zrobić słoiczek bez nakrętki, który mógłby 
posłużyć jako wazonik albo przygotować słoiczek na skarby. 
Można też było słoiczki pomalować w całości razem z wiecz-
kami, aby pełniły wyłącznie funkcję dekoracyjną. Na malarskich 
paletach pojawiły się wszystkie kolory tęczy farb akrylowych, 
z których korzystali mali artyści. Na zakończenie ozdabiali swoje 
dzieła brokatem, kolorowymi wstążkami oraz kwiatkami.

Spotkanie z księżniczką Rosą  
i Klimkiem
W czwartek, 4 lipca br., Teatr Katarynka, który przyjechał do 
Nasielska prosto z Gdańska, zaprosił dzieci na spektakl pt. Księż-
niczka Rosa i Klimek. Przyjaciele, czyli Rosa i Klimek, zmierzyli się 
z przebiegłym i podstępnym czarodziejem Zoltanem. Spotkali się 
poza tym z pozornie bezradną staruszką, która okazała się przebo-
jową i wrażliwą osobą. Ostatecznie kobieta pomogła w ocaleniu 
krainy przed utratą kolorów, uczyła także dzieci kultury osobistej. 
Bohaterowie śpiewali piosenki o swoich przygodach. Dzieci musia-
ły pomagać bohaterom przedstawienia – a to trzeba było dopingo-
wać Klimka, żeby łatwiej mu było dotrzeć po kolorowy obraz, a to 
ostrzegali księżniczkę przed niebezpiecznym Zoltanem, przy okazji 
dzieci opanowały bajkowy układ taneczny. Było to wesołe przedsta-
wienie opowiadające o przyjaźni, kolorach i przyrodzie.

Karmelowe warsztaty
We wtorek, 9 lipca br., odbyły się w NOK najsłodsze zajęcia w ra-
mach akcji „Lato w mieście”, podczas których dzieci mogły sa-
modzielnie wykonać lizaki. Odwiedziły nas panie z Manufaktury 
Słodyczy Karmelowa Pokusa, które najpierw omówiły cały pro-
ces przygotowywania lizaków. Po teorii nadszedł czas na prak-
tykę. Wszystkie dzieci własnoręcznie wykonywały lizaki i same 
decydowały o ich kształcie - były serduszka, kwiatki i świderki. 
Po zastygnięciu słodkiej kolorowej masy o smaku arbuzowym, 
lizaki zostały zapakowane w folię i przewiązane kolorowymi 
wstążeczkami. Wspaniałe kolory powstały z naturalnych barw-
ników: buraka i pokrzywy. Dzieci z wielkim zapałem wykonały 
swoje słodkie prace. 
Akcję „Lato w mieście” dofinansowano ze środków Gminy Nasielsk. Partnerami akcji są Urząd Miejski i Szkoła Pod-
stawowa Nr 1.

(red.)
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Nasi nauczyciele na zagranicznych 
kursach metodycznych

OŚWIATA. Podwójny rocznik

Czy znajdą  
dla nich miejsce?
Rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadgimnazjalnych jest dużym 
wyzwaniem. W tym samym czasie podania składali absolwenci gim-
nazjów, a także uczniowie VIII klas szkół podstawowych. Czy wystar-
czy dla nich miejsc w szkołach średnich? Czy będzie też zapewniona 
odpowiednia kadra nauczycielska i wystarczająca liczba sal lekcyjnych? 
Starostwo Powiatu Nowodworskiego, które jest organem prowadzą-
cym dla trzech szkół średnich na terenie naszego powiatu zapewnia 
o swoim przygotowaniu i oczekiwaniu na kandydatów.

 – Szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodwor-
ski są przygotowane na przyjęcie większej ilości uczniów niż w latach 
poprzednich, jednocześnie zapewniając odpowiednią ilość sal lekcyj-
nych i zatrudniając niezbędną ilość nauczycieli – informuje Krzysztof 
Kapusta starosta nowodworski.

Poniżej podajemy w tabelach planowaną liczbę uczniów w poszcze-
gólnych placówkach oraz liczbę podań złożonych w pierwszym etapie 
rekrutacji na dzień 20 maja br.

Liceum Ogólnokształcące czekało na 60 uczniów po gimnazjum, 
a podań wpłynęło 22. Planowana liczba uczniów po szkole podstawo-
wej opiewała na grupę 90 osobową, zaś swoje plany ze szkołą posta-
nowiło związać wstępnie 13 uczniów. Do Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku także w większości złożonych zostało mniej podań niż 
planowano przyjąć, choć wyjątkiem są uczniowie po podstawówce, 
którzy złożyli 68 podań do technikum, na planowanych 64 przyjęć. 
Do ZSZ Szkoły Branżowej I stopnia także było duże zainteresowanie, 
bo po gimnazjum złożyło podanie 27 os. na planowanych 30, a po 
podstawówce 29 na 30 zakładanych miejsc. Zdecydowanie jednak 
największym powodzeniem w powiecie nowodworskim cieszy się 
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim. Po gim-
nazjum swoje podania do tej szkoły złożyło 135 uczniów, na planowa-
nych 104 miejsc. Po podstawówce złożonych zostało 160 podań na 
planowanych 119 miejsc. 

Po ogłoszeniu list uczniów zakwalifikowanych do danych placówek 
abiturienci zobowiązani są do złożenia oryginału świadectwa i zaświad-
czenia z wynikami egzaminu. To potwierdzenie woli uczęszczania do 
danej szkoły. Czynności te należy wykonać w terminie od 16 do 24 lip-
ca br. Od 26 lipca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, której 
wyniki zostaną podane 19 sierpnia br. Wtedy to kandydaci mają czas do 
27 sierpnia na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły. Kolej-
nego dnia, tj. 28 sierpnia br. dyrektorzy szkół będą zobligowani do po-
informowania kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w placówce.

Lp. Nazwa szkoły
Planowana 

liczba uczniów po 
Gimnazjum

Liczba podań po 
Gimnazjum

1. Liceum Ogólnokształcące  
w Nowym Dworze Maz. 104 135

2. Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku 60 22

3. Zespół Szkół Zawodowych  
w Nowym Dworze Maz. Technikum 78 120

4.
Zespół Szkół Zawodowych  
w Nowym Dworze Maz.  

Szkoła Branżowa I Stopnia
52 34

5. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 
Liceum Ogólnokształcące 30 11

6. Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku Technikum 64 43

7. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 
Szkoła Branżowa I Stopnia 30 27

Lp. Nazwa szkoły

Planowana 
liczba uczniów 

po Szkole 
Podstawowej

Liczba podań 
po Szkole 

Podstawowej

1. Liceum Ogólnokształcące  
w Nowym Dworze Maz. 119 160

2. Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku 90 13

3. Zespół Szkół Zawodowych  
w Nowym Dworze Maz. Technikum 78 158

4.
Zespół Szkół Zawodowych  
w Nowym Dworze Maz.  

Szkoła Branżowa I Stopnia
52 35

5. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 
Liceum Ogólnokształcące 30 12

6. Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku Technikum 64 68

7. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 
Szkoła Branżowa I Stopnia 30 29

E.G.

W tym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Konsty-
tucji 3 Maja w Nasielsku przy-
stąpiła do projektu Erasmus+ 
„Helping hand”. Celem pro-
jektu jest udzielenie pomocy  
i wsparcia uczniom o szczegól-
nych potrzebach edukacyjnych 
oraz ich rodzicom. Koordyna-
torami projektu są Maja Gru-
becka oraz Ewa Wilczyńska, 
współrealizatorkami projektu 
są Ewa Kamińska i Anna Łą-
czyńska.

N a u c z yc i e l e  b i o rą  u d z i a ł  
w szkoleniach metodycznych, 
których celem jest otwartość 
na nowe metody pracy z ucznia-
mi i rodzicami oraz chęć wzbo-
gacenia własnego warsztatu pracy,  

co wpłynie na podniesie-
nie jakości pracy szkoły.

W dniach 24-30.03.2019 
r. współrealizatorki pro-
j e k t u  w z i ę ł y  u d z i a ł  
w kursie metodycznym 
w Reggio Emilia we Wło-
szech. Tematem prze-
wodnim szkolenia była 
komunikacja społeczna 
w szkole, Social com-
munication in school: 
methodologies, instru-
ments and techniques to 
work with parents and involve them 
in school and educational contests. 

Podczas ciekawego kursu współ-
pracowali ze sobą nauczyciele, 
psychologowie, mediatorzy oraz 
pracownik specjalny z różnych 
części Europy: Włoch, Belgii, Pol-
ski, Chorwacji i Litwy. Miał on cha-
rakter warsztatowy, a zadaniem 
uczestników było wspólnie opra-
cować i przedstawić odpowied-
nie metody i techniki współpracy 
z rodzicami i ich zaangażowania w 
proces edukacji dzieci. Uczestni-
cy poznali różne narzędzia, które 
będą mogli zastosować w swojej 
pracy. Treści przekazane podczas 
zajęć dotyczyły relacji nauczycieli 
i rodziców, metod komunikacji, ra-
dzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
dotyczącymi uczniów, wypraco-
wania umiejętności społecznych, 
komunikacyjnych, promowania 
międzykulturowej świadomości. 
Wspólnym językiem komunikacji 
uczestników kursu był język angiel-
ski, dzięki czemu nabyli oni wiele 
umiejętności językowych.

Na drugie szkolenie współrealiza-
torki projektu wyjechały w dniach 
03 – 07czerwca 2019 r. do Ba-
har ic-Caghaq na Malcie. Głów-

nym tematem tej edycji kursu było 
wsparcie nauczycieli i rodziców w 
zmianie nieprawidłowych zacho-
wań dzieci Helping teachers and 

Parents Manage Child Disruptive 
Behaviours in Different Contexts.

Nauczyciele z Hiszpanii, Finlandii, 
Cypru i Polski mieli okazję do za-
stanowienia się nad skuteczną pra-

cą z dziećmi z dysfunkcjami układu 
nerwowego (ADHD), spectrum au-
tyzmu, Zespołem Aspergera czy 
innymi dysfunkcjami. Warsztaty 
prowadzone były przez specjali-
stów – psychologów, neurologów  
pracujących z dziećmi z takimi dys-
funkcjami. 

Szczególnie interesujące było 
omówienie przez prowadzących 
przejawów zaburzeń opozycyj-
no-buntowniczych (ODD), które 
wyrażają się tendencją do buntu  
i konfliktów z osobami reprezentu-
jącymi autorytet (rodzice, nauczy-
ciele, inni opiekunowie). Dziecko 
odmawia spełniania poleceń, po-
stępuje na przekór oczekiwaniom, 
przeciwstawia się ustanowionym 

zasadom, często „wcho-
dzi w dyskusje” z doro-
słymi, zamiast spełniać ich 
polecenia, zachowuje się 
prowokacyjnie, z rozmy-
słem sprawia innym przy-
krość, a jednocześnie jest 
bardzo wrażliwe na swoim 
punkcie i długo rozpamię-
tuje urazy. 

Wszystkie ciekawe techni-
ki i metody pracy z dzieć-
mi, których zachowania 
bywają trudne, wymia-
na doświadczeń z innymi 

uczestnikami kursu pozwolą na in-
dywidualizację procesu nauczania. 

Oba zagraniczne szkolenia dla 
nauczyciel i  w ramach projek-

tu Erasmus+ były ciekawym do-
świadczeniem, kopalnią wiedzy, 
niezwykłą przygodą i niezapo-
mnianym przeżyciem.

Anna Łączyńska i Ewa Kamińska
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Wykaz Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024
 Imię  Nazwisko  Funkcja Skład Rady Sołeckiej

Jarosław Różalski Sołtys Sołectwa 
Aleksandrowo

Wiesława Rączka 
Radosław Zawadzki 

Michał Zawadzki

Grażyna Sitkiewicz Sołtys Sołectwa 
Andzin

Beata Sagalska
Sylwester Białorudzki

Włomierz Olczak

Kamil Krawczyk Sołtys Sołectwa 
Borkowo

Monika Chylińska
Jadwiga 

Marmuziewicz
Agata Błaszkiewicz

Marek Osiński Sołtys Sołectwa 
Broninek

Dariusz Kaczyński
Jolanta Mossakowska

Grzegorz Pacek

Tomasz Tomczyk Sołtys Sołectwa 
Budy Siennickie

Tomasz Pawłowski 
Wiesław Bożym

Dariusz Romanowski

Wiesław Suska Sołtys Sołectwa 
Cegielnia Psucka 

Anna Suska 
Marek Rzepkowski 
Adam Podgrudny

Czesław Żołnierzak Sołtys Sołectwa 
Chechnówka

Iwona Bednarska
Dorota Żołnierzak
Bogdan Zawadzki

Halina Kamińska Sołtys Sołectwa 
Chlebiotki

Agnieszka 
Skrzeczkowska

Elżbieta 
Wieczorkowska

Wiesław Chojnacki

Jerzy Wierzbicki Sołtys Sołectwa 
Chrcynno 

Waldemar 
Grzymkowski

Stanisław Bralski
Jan Sierzputowski

Monika Sitkiewicz Sołtys Sołectwa 
Cieksyn 

Kinga Szczypek
Andrzej Sztabnik 

Andrzej Sosnowski

Hanna Rosocha Sołtys Sołectwa 
Czajki

Kwiatkowski Stanisław
Śliwińska Barbara

Genowefa 
Januchtowska

Daniel Gąsiorowski Sołtys Sołectwa 
Dąbrowa 

Jan Szalwa
Sylwester Świercz

Magdalena Gromala

Mirosław Kasiak Sołtys Sołectwa 
Dębinki

Jacek Będowski
Joanna Rajkowska

Wojciech Kasiak

Dariusz Kosiński Sołtys Sołectwa 
Dobra Wola

Agnieszka Rogowska 
Emilia Siekierska 

Zakrzewska Katarzyna

Piotr Gogolewski Sołtys Sołectwa 
Głodowo 

Sawicki Grzegorz 
Wojciech Roman 

Bogdan Kalinowski

Katarzyna Kosewska
Sołtys Sołectwa 

Jackowo 
Dworskie

Krzysztof 
Ostrzeniewski

Halina Witosław
Iwona Bieńkowska

Katarzyna Sekutowicz
Sołtys Sołectwa 

Jackowo 
Włościańskie

Adam Olbryś 
Grzegorz Włodarski 

Małgorzata 
Witkowska

Bożena Nowosielska Sołtys Sołectwa 
Jaskółowo

Dębecka Małgorzata
Wierzchoń Rafał

Dębecka Zuzanna

Zdzisław Rutkowski Sołtys Sołectwa 
Kątne

Czesław Mikulski 
Stanisław Sekudewicz
 Beata Rzepkowska

Edward 
Grzegorz Topczewski Sołtys Sołectwa 

Kędzierzawice

Janusz Chmielewski
Ryszard Bryk

Kazimierz Witkowski

Jarosław Rudnik Sołtys Sołectwa 
Konary

Adam Rudnik
Piotr Jechalik

 Aneta Tyśkiewicz

Hanna Rusin Sołtys Sołectwa 
Kosewo

Krystyna Śmietańska
Mirosław Strzelczak
 Renata Strzelczak

Rafał Strzeszewski Sołtys Sołectwa 
Krogule

Cezary Malinowski
Roman Ujazda

 Jarosław Malinowski

Danuta Rosłońska
Sołtys Sołectwa 

Krzyczki-
Pieniążki

Wojciech Królak 
Elżbieta Łępicka 
Wiesław Górecki

Sławomir Krzyczkowski
Sołtys Sołectwa 

Krzyczki 
Szumne

Wojciech Ostrzeniewski 
Rajmund Jaworski 

Jerzy Ostrzeniewski

Andrzej Dłutowski
Sołtys Sołectwa 

Krzyczki 
Żabiczki

Jacek Sadowski
Honorata Księżyk
Ewa Dłutowska

Jerzy Lubieniecki Sołtys Sołectwa 
Lelewo

Piotr Myśliński
Kamil Makowski

Paweł Obojski

Alicja Niezgoda Sołtys Sołectwa 
Lorcin

Katarzyna 
Grzymkowska
 Milena Bieniek

 Zbigniew 
Grzymkowski

Piotr Wietecki Sołtys Sołectwa 
Lubomin

Renata Malinowska
Dorota Kosela

Wojciech Dąbkowski

Dawid Obojski Sołtys Sołectwa 
Lubominek

Iwona Obrebska
Katarzyna Szmyt

Sławomira 
Czachorowska

Daniel Miśkiewicz Sołtys Sołectwa 
Malczyn

Tadeusz Kobuszewski
Jolanta Gajewska 
Mariusz Ostrowski

Dorota Krajewska
Sołtys Sołectwa 

Mazewo 
Włościańskie

Daniel Kamiński
Wiesława Strzelczak

Piotr Komorowski

Jolanta Kalinowska
Sołtys Sołectwa 

Mazewo 
Dworskie A

Dorota Nawrocka
 Elżbieta Drozd

 Ewa Łyczkowska

Iwona Wróblewska Sołtys Sołectwa 
Miękoszyn

Wiesław Siwek 
 Michał Zalewski 
Joanna Ciosek

Marek Sielczak Sołtys Sołectwa 
Miękoszynek

Mariusz Suski
Adam Sielczak
Lange Marcin

Katarzyna Osińska Sołtys Sołectwa 
Młodzianowo

Teresa Borzyńska
Tomasz Borzyński

Sławomir Borzyński

Krzysztof Fronczak Sołtys Sołectwa 
Mogowo

Tomasz Rasiński
Andrzej Zamęcki

Dariusz Gers

Łukasz Karabin
Sołtys Sołectwa 

Mokrzyce 
Dworskie

Radosław Szpygiel
Agnieszka Ostrowska

Wioletta Karabin

Adam Kosewski
Sołtys Sołectwa 

Mokrzyce 
Włościańskie

Mirosław Borkowski
Szczepan Stanisław 

Kosewski
Grzegorz Zakrzewski

Barbara Krzeszewska Sołtys Sołectwa 
Morgi

Mariusz Kwiatkowski
Chojnacki Krzysztof
Sławomir Murawski

Michał Brodowski Sołtys Sołectwa 
Nowa Wieś

Ludmiła Bryśkiewicz
Mateusz Krzeszewski
Grzegorz Więcławski

Zygmunt Kantorowski Sołtys Sołectwa 
Nowa Wrona

Hanna Szpygiel
Lech Grąbczewski
Beata Gajewska

Eugeniusz Hegemajer Sołtys Sołectwa 
Nowiny

Monika Jasek
Natalia Monińska

Stanisława Hegemajer

Wojciech 
Andrzej Królak Sołtys Sołectwa 

Nuna

Agnieszka Fabisiak
Roman Piątkowski

Zbigniew Piątkowski

Wioletta Zawadzka Sołtys Sołectwa 
Paulinowo

Marek Osiński 
Paweł Zawadzki

Sławomir Korytkowski

Dariusz Romański Sołtys Sołectwa 
Pianowo

Andrzej Rembecki
Bożena Waśniewska

Witold Kopacz

Bogumiła Rębecka Sołtys Sołectwa 
Nowe Pieścirogi 

Marcin Szarszewski
Wojciech Wacholski

Teresa Lewandowska

Dariusz Sawicki Sołtys Sołectwa 
Stare Pieścirogi

Łukasz Gburzyński
Agata Jarząb

Ewa Więckiewicz

Justyna Ostaszewska Sołtys Sołectwa 
Pniewo

Katarzyna Kępczyńska
Marian Wróblewski
Maja Mierzejewska

Barbara Kosewska Sołtys Sołectwa 
Pniewska Górka

Teresa Wodeńska
 Krzysztof Cendrowski

 Anna Malinowska

Wiesława Leleń Sołtys Sołectwa 
Popowo Borowe

Krzysztof Ostaszewski
Elżbieta Dzbańska

Anna Zaremba

Dariusz Załoga Sołtys Sołectwa 
Popowo Północ

Grzegorz Mieszkowski
 Wiesław Łępicki

Bogumiła Żbikowska

Zbigniew Wóltański
Sołtys Sołectwa 

Popowo 
Południe

Michał Rączka
Bogdan Jastrzębski
Dariusz Jaskułowski

Urszula Strzelczak Sołtys Sołectwa 
Psucin

Anna Menich
Sławomir Długokęcki

Aldona Sucharzewska

Michał Ziółek Sołtys Sołectwa 
Ruszkowo

Krzysztof Grabowski
Wojciech Sławek

Jarosław Dąbrowski

Mirosław Stelmach Sołtys Sołectwa 
Siennica

Joanna Menich 
Małgorzata 

Kaczmarczyk 
Andrzej Menich

Zbigniew Bucholc Sołtys Sołectwa 
Słustowo

Bogdan Wroński
Monika Jarczyńska-

Filasińska
Ryszard Mańkowski

Renata Szpręgiel Sołtys Sołectwa 
Studzianki

Wioletta Krzyżewska
 Sławomir Popielarski

 Sylwia Olszewska

Krzysztof Rzepiński
Sołtys Sołectwa 
Toruń Dworski/ 

Włościański

Bożena Karasiewicz
Alicja Fabisiak

Jerzy Kurkowski

Urszula Kruszewska Sołtys Sołectwa 
Toruń Dworski 2

Teresa Zawadzka
Aneta Pyrzyńska

Katarzyna Kruszewska

Janusz Kopacz Sołtys Sołectwa 
Wągrodno

Zenon Niezgoda
Marcin Borzyński

Wojciech Kaczyński

Mariusz Pasiewicz Sołtys Sołectwa 
Wiktorowo

Marta Garstka
Monika Mroziewicz

 Bożena Śmigasiewicz

Monika Szostak Sołtys Sołectwa 
Winniki

Małgorzata 
Kanigowska

Bogumiła Żbikowska 
Józef Żbikowski

Mirosław Ziółkowski Sołtys Sołectwa 
Zaborze

Marcin Kobuszewski
Maciej Brzeziński
Piotr Kurpiewski

Tomasz Pietras Sołtys Sołectwa 
Żabiczyn

Jolanta Wilim
Marta Romanowicz 
Piotr Romanowicz

Z UM

Sołtysi wybrani
Informujemy, że wybory sołeckie, które rozpoczęły się 
w kwietniu 2019 r. zakończyły się 28 czerwca 2019 r. Cykl 
zebrań rozpoczęły wybory w Dębinkach 5 kwietnia 2019 r., 
a ostatnie spotkanie odbyło się w Studziankach 28 czerwca br.

Zebrania miały na celu wybór Sołtysów i reprezentantów do Rady 
Sołeckiej na nową kadencję trwającą 5 lat. Zadaniem wybranych 
osób jest przede wszystkim reprezentowanie interesów mieszkań-
ców Sołectwa. Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich promują sołec-
kie inicjatywy, inspirują i realizują wiele lokalnych działań, organizują 
pomoc sąsiedzką, prace społeczne, dbają o kultywowanie tradycji.

Podczas zebrań była okazja do podsumowania działalności Soł-
tysów i Rad Sołeckich w kadencji 2015-2019. Udział Burmistrza 
Nasielska, Radnych Rady Miejskiej, a także przedstawicieli Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku umożliwił poruszenie najważniejszych 
spraw danego Sołectwa i zadawanie pytań o trwające i planowane 
inwestycje. Mieszkańcy dyskutowali także o pomysłach, których 
realizacja może się przyczynić do ułatwienia im życia m.in. popra-
wa stanu dróg, oświetlenie uliczne czy podłączenie do gazu, a tak-
że o sprawach bieżących.

W trakcie zebrań mieszkańcy podejmowali decyzję o tym, czy na 
nową kadencję przedłużą mandat dla Sołtysów oraz członków Rad 
Sołeckich, czy też wybiorą nowych przedstawicieli. W wyborach 
wyłoniono 65 Sołtysów, w tym 24 kobiety i 41 mężczyzn. Miesz-
kańcy 48 Sołectw docenili długoletnią pracę swoich Sołtysów  
na rzecz lokalnej społeczności, natomiast społeczność 17 So-
łectw dała szansę wykazać się nowym osobom. 

UM
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NA SPORTOWO

Wiktorowo  
Summer Jumping 2019
W dniach 6 - 7 l ipca br.  
w  F o l w a r k u  K o n n y m  
w Wiktorowie odbyły się 
zawody regionalne w sko-
kach przez przeszkody pod 
nazwą „Wiktorowo Summer 
Jumping 2019”.

Organizatorem wydarzenia 
był Klub Jeździecki Wikto-
rowo, a patronat honorowy 
nad imprezą objął Bog-
dan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska.

W programie organizato-
rzy przewidzieli przejażdżki 
kucykami, mini zoo i inne 
atrakcje dla dzieci. Punktem 
głównym imprezy był y 
oczywiście zawody, w czasie których można było podziwiać uprawianie jeździectwa na wysokim poziomie. 
Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem środowiska jeździeckiego oraz mieszkańców naszej gminy.

(a)za: www.nasielsk.pl

ZE SZKÓŁ. SP nr 1 

Chrońmy pszczoły!
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wraz ze Szko-
łą Podstawową im. Pierre’a de Coubertina przystąpiły w roku szkolnym 
2018/2019 do II edycji Akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Ce-
lem Manifestu było zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół oraz 
aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony 
owadów zapylających. W ramach tej akcji, 5 kwietnia 2019 r., odbyła się 
pikieta na terenie miasta Nasielsk. Młodzież rozdając ulotki i prezentując 
plakaty zwracała uwagę mieszkańców na problem masowego wymierania 
pszczół oraz negatywnych konsekwencji tego zjawiska. Zachęcała rów-
nież do ochrony tych pożytecznych owadów poprzez racjonalne używa-
nie środków ochrony roślin, pestycydów. 

Nauczyciele klas pierwszych, w ramach realizacji treści objętych podsta-
wą programową, zrealizowali lekcje poświęcone pszczołom, ich budowie, 
strukturze społecznej. Główny nacisk położono na nauczenie dzieci, jak 
pożyteczne są to owady. 

Przez cały rok szkolny uczniowie szkół podstawowych wykonywali dom-
ki dla pszczół, aby te pożyteczne owady miały miejsce, w którym mogą 
spokojnie przezimować. W trosce o dobro dzieci, tylko niektóre domki 
zostały umieszczone na terenie szkół. Większość z nich została przekazana 
do Urzędu Miasta, aby rozmieścić je na terenie całej gminy. 

Wraz z nadejściem wiosny do akcji włączyły się całe rodziny z naszej 
społeczności. Przy szkołach podstawowych w Nasielsku i w Budach Sien-
nickich wspólnie wykonano miejsca przyjazne pszczołom - ogródki mio-
dodajne, czyli zakątki z kwiatami, z których pszczoły zbierają pyłek i nektar. 
Dzieci, dzięki pomocy rodziców, przynosiły do szkół kwiaty z własnych 
ogródków. Dzięki temu nie tylko wspierano ochronę pszczół w naszej 
gminie, ale także sprawiono, że otoczenie naszych szkół stało się pięk-
niejsze i bardziej kolorowe. 

Aby edukować od najmłodszych lat, że pszczół nie należy się bać, 22 maja 
2019 r., do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku zaproszono pszczelarza, 
radnego Rady Miejskiej Nasielska, pana Andrzeja Pacochę. Jako doświad-
czony pszczelarz z 10 letnim stażem, opowiedział on uczniom oddziałów 
zerowych oraz klas pierwszych o obowiązkach pszczelarza, niezbędnym 
sprzęcie oraz bardzo ciekawym życiu pszczół. Dzieci mogły dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy, zobaczyć nieznane im sprzęty i zadać intry-
gujące ich pytania. Z tej lekcji wyszły bogatsze o wiedzę, która, mamy 
nadzieję, zaowocuje sympatią do tych intrygujących i pożytecznych owa-
dów.

Jako społeczność szkolna liczymy, że akcja ta zaowocuje większą świado-
mością mieszkańców gminy Nasielsk konieczności ochrony pszczół. Cie-
szymy się z ogromnego zainteresowania całych rodzin. Mamy nadzieję, 
że na terenie naszej gminy będzie pojawiało się coraz więcej miejsc przy-
jaznych pszczołom.

SP nr 1 

Z GMINY

Komputery dla szkół
W czerwcu br. Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza otrzymały sprzęt kompu-
terowy z Mazowieckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

 – Są to komputery używane, jednak sprawne. Otrzymaliśmy ich 12. Mają 
zainstalowany system operacyjny. Przydadzą się zarówno uczniom do 
nauki, jak i nauczycielom do prowadzenia elektronicznych dzienników – 

mówi Iwona Łyczkowska dyrektor placówki w Popowie Borowym, która 
pokazała naszej redakcji salę komputerową. – Pozyskany sprzęt znaczą-
co podniesie jakość nauki naszych uczniów i pracy nauczycieli – dodała 
dyrektor.

Kilkanaście urządzeń trafiło też do nasielskiego liceum. W pomoc w do-
starczeniu sprzętu do szkoły zaangażowali się nasielscy radni: Andrzej Pa-
cocha, Rodryg Czyż oraz Tomasz Pietras.

Przekazywanie komputerów od ARiMR dla szkół to częsta praktyka tej 
instytucji w całej Polsce. Jak widać działalność ARiMR to nie tylko pomoc 
skierowana dla rolników, ale wsparcie w postaci takich podarunków dla 
placówek oświatowych.

(mb)

PIŁKA NOŻNA

Wkra Cieksyn wraca do gry
Po kilkunastu latach przerwy do gry powraca klub piłkarski Wkra Cieksyn. Pomysł reaktywacji drużyny zrodził 
się jesienią ubiegłego roku w czasie meczu towarzyskiego rozegranego w Cieksynie, w którym zagrali zawod-
nicy, tworzący kiedyś ten klub. W czerwcu br. drużyna, jak i boisko, otrzymały licencję na rozgrywki w sezonie 
2019/20. 

 – W drużynie mamy około 20 zawodników. Mamy nadzieję, że po rozpoczęciu sezonu pojawią się kolejni 
chętni zawodnicy z Cieksyna i okolic do gry w drużynie. Nie ukrywam, że liczę na młodych chłopaków, którzy 
będą woleli spędzać czas aktywnie, a nie tylko przed komputerem – mówi prezes klubu, którym został Daniel 
Śmigasiewicz.

Zawodnicy trenują już od kilku miesięcy zarówno w Cieksynie, jak i na boisku w Andzinie oraz na Orliku przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Wkrótce, bo już 24 lipca, czeka ich też sparing z drużyną Żbika Nasielsk.
Natomiast 28 lipca w Warszawie rozegrają sparing z Farmacją Tarchomin.

Trenerem drużyny został Łukasz Gortat. Drużyna posiada już swoje logo – piłkę unoszącą się na wodzie, biały 
napis Wkra, żółty napis Cieksyn na tle granatowo-zielonego herbu.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem boiska, w których biorą udział zainteresowani reaktywacją drużyny 
mieszkańcy i zawodnicy. Powstanie klubu popiera również Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Po raz ostatni Wkra Cieksyn grała w sezonie 2002/03 w klasie A w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej, koń-
cząc wówczas sezon na 12. miejscu z 17. punktami, mając na koncie 19 rozegranych meczów, z czego 5 było 
wygranych, a 12 przegranych. 

W sezonie 2019/20 Wkra zagra w klasie B grupy ciechanowskiej. – Sezon zainaugurujemy 1 września na wła-
snym boisku z GKS Gumino. Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na ten mecz – mówi prezes klubu Daniel 
Śmigasiewicz. Cieksyn ma w swojej grupie dziewięciu rywali między innymi Orlęta Baboszewo, Opia Opinogóra 
czy Olimp Ciechanów.

Wkra Cieksyn posiada też już swój fanpage na portalu społecznościowym Facebook. 
Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
12-14 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.
17-18 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.

AGENT KOT
animowany, przygodowy;  Niemcy, Belgia; Czas trwania 
1 godz. 32 min.

Kotka Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać 
udział w sekretnych misjach...

12-14 lipca GODZ. 17:00 2D
17-18 lipca GODZ. 17:00 2D

KREW BOGA
Dramat, historyczny;  Polska, Belgia; Czas trwania 1 godz. 
40 min.
Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, 
cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord 
(Krzysztof Pieczyński). Okrutnie doświadczony przez 
los, lecz twardo stąpający po ziemi wojownik, już daw-
no zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego (Karol 
Bernacki) - pełnego ideałów chłopaka, skrywającego 
przed światem prawdziwą tożsamość. Pomimo róż-
nic w światopoglądzie i podejściu do religii, mężczyźni 
zostają towarzyszami podróży. Kontynuują wędrówkę 
połączeni wspólnym celem - chcą odnaleźć i ochrzcić 
ukrytą w górach osadę pogan...

12-14 lipca GODZ. 19:00 2D nap.
17-18 lipca GODZ. 19:00 2D nap.

MIDSOMMAR. W BIAŁY DZIEŃ
Horror, dramat;  USA; Czas trwania 2 godz. 20 min.
Dani i Christian to młodzi Amerykanie, którym nie ukła-
da się w związku i ostatkami sił próbują ratować swo-
ją relację. Rodzinna tragedia sprawia, że pogrążona w 
żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego 
przyjaciół w wakacyjnej wyprawie na północ Szwecji. 
Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obcho-
dzone jest prastare święto, związane z letnim przesile-
niem. Romantyczny wyjazd szybko przybiera okrutne 
i niepokojące oblicze. Sielskie krajobrazy staną się dla 
Dani i Christiana polem nierównej walki o związek, ale  
i próbą pokonania własnych słabości.

19-21 lipca GODZ. 14:30 i 16:00 2D dubb.
24-25 lipca GODZ. 14:30 i 16:00 2D dubb.

26-28 lipca GODZ. 15:00 2D dubb.
31 lipca-1 sierpnia GODZ. 15:00 2D dubb.

SEKRETNE ŻYCIE  
ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2
Animowany, komedia, przygodowy;  Francja, Japonia, USA; 
Czas trwania 1 godz. 26 min.
W życiu teriera Maxa zmieniło się wiele. Jego pani wy-
szła za mąż i wychowuje małego Liama. Max jest tak 
zaangażowany w opiekowanie się Liamem, że aż naba-
wił się tiku nerwowego. Podczas wyprawy na wieś, Max  
i Duke - jego przyszywany brat oraz przyjaciel, poznają 
krowy - wegetarianki, gościnne lisy, a także przerażają-
cego indora. Na szczęście Max otrzymuje wsparcie od 
miejscowego psa - Koguta, który pokazuje mu, że do-
bre życie to więcej luzu, także dla Liama. Wydobywa też 
z Maxa samca alfa... 

19-21 lipca GODZ. 17:30  2D nap.
24-25 lipca GODZ. 17:30  2D nap.

ANNA
Thriller, akcja;  Francja; Czas trwania 1 godz. 59 min.
Odkryta przez paryskiego łowcę talentów piękna Anna 
Poliatowa błyskawicznie pnie się po szczeblach kariery, 
trafiając do ekskluzywnego kręgu supermodelek. To 
jednak tylko etap na drodze do prawdziwego celu. Uro-
dą i wdziękiem posługuje się jak niebez pieczną bronią. 
Ulegają jej najpotężniejsi mężczyźni i najpiękniejsze ko-
biety. Zna tajemnice, o jakich nie śniło się zwyczajnym 
śmiertel nikom. Uwikłana w walkę dwóch największych 
światowych potęg wywiadowczych, Anna zdaje sobie 
sprawę, że dla swoich mocodaw ców warta jest tyle, ile 
skrywane przez nią sekrety...

19-21 lipca GODZ. 19:45  2D
24-25 lipca GODZ. 19:45  2D

OSZUSTKI
Komedia;  USA; Czas trwania 1 godz. 33 min.
W brawurowej komedii z udziałem Anne Hathaway, Rebel Wilson i Alexa Sharpa, 
młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch sprytnych oszustek, zarabia-
jących na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn.

26-28 lipca GODZ. 17:00 2D
31 lipca-1 sierpnia GODZ. 17:00 2D

JA TERAZ KŁAMIĘ
Thriller;  Polska, Holandia; Czas trwania 1 godz. 50 min. 

Baran 21.03-20.04
Otwórz swoje serce na ludzi, którzy Cię 
otaczają, na pewno znajdziesz wśród nich 
osobę godną zaufania, która wesprze Cię 
w razie konieczności. Nie czekaj na pie-
niądze, które spadną z nieba.

Byk 21.04-20.05
Jeśli czujesz chwilowy brak motywacji, 
przełóż swoje zadania na później, aby naj-
trudniejsze z nich wykonać wtedy, gdy 
będziesz  dobrej formie. Nie działaj wbrew 
sobie. Pozwól sobie na odrobinę lenistwa.

Bliźnięta 21.05-21.06
Porzuć zajęcia, które zabierają czas nicze-
go nie przynosząc. Efektem będzie pozby-
cie się z Twego życia tego wszystkiego,  
co jest Ci niepotrzebne. Znajdź czas dla bli-
skich i zorganizuj im ciekawy urlop. 

Rak 22.06-22.07
Pamiętaj, że zasługujesz na to, aby być 
traktowanym z szacunkiem i uprzejmo-
ścią. Lato to dla Ciebie najlepsza pora, aby 
naładować baterie i zacieśniać więzi z bli-
skimi. Będziesz odważny i pewny siebie.

Lew 23.07-23.08
Dostrzegaj pozytywne aspekty w tym,  
co Cię spotyka, bo śmiech sprawi, że nabie-
rzesz zdrowego dystansu do siebie i świata. 
W sferze finansów i pracy zawodowej czeka 
Cię korzystny czas.

Panna 24.08-22.09
Planując remont zadbaj o to, aby Twój dom 
stał się przytulnym azylem dla wszystkich 
domowników. Będziesz wojowniczo nasta-
wiony do świata i ludzi, nie daj jednak po-
nieść się nerwom i emocjom. 

Waga 23.09-23.10
Wybieraj tylko takie relacje, w których 
czujesz się akceptowany, nie trać czasu na 
osoby, które od początku nie traktują Cię 
właściwie. Wygospodaruj trochę czasu dla 
siebie, na relaks i drobne przyjemności.

Skorpion 24.10-22.11
Bądź pewny siebie i wyznaczaj granice in-
nym, gdyby chcieli, abyś podporządkował 
się ich planom kosztem Twoich własnych. 
Dobra passa będzie Ci dopisywać, staniesz 
się odważny i bardziej pomysłowy. 

Strzelec 23.11-21.12
Jeśli doświadczasz jakiś trudności, pierw-
szym krokiem powinno być przeanalizo-
wanie własnego charakteru. Nawet gdy 
wydaje się, że problemy przychodzą z ze-
wnątrz, masz w nich swój udział. 

Koziorożec 22.12-20.01
Nadchodzi czas, kiedy będziesz musiał się 
skupić intensywnie na swoich celach i zdy-
scyplinować. Dzięki temu możesz bardzo 
dużo osiągnąć. Wakacyjne wyjazdy to 
szansa na odnowienie znajomości.

Wodnik 21.01-19.02
Twoje kontakty z otoczeniem będą in-
spirujące. Czytaj, zbieraj informacje, ucz 
się. Wkrótce przekonasz się, że ważne jest 
nie tylko to, co potrafimy, lecz także to,  
czy umiemy to sprzedać.

Ryby 20.02-20.03
Gdy wywiążesz się z tego trudnego zadania, 
Twoja pozycja zawodowa zdecydowanie się 
poprawi. Zaufaj tym osobom, które poma-
gają ci bez konkretnych korzyści. Bądź bar-
dziej odpowiedzialny.

HOROSKOP
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DROBNE

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  2 0 0 0  m 2,  

ul. Piaskowa. Tel. 728 812 375.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku. Tel. 733 679 795.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 

948 220.

Dom do wynajęcia w Nasielsku.  

Tel. 694 294 294.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku. 

Tel. 668 039 796.

Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych. Tel. 660 

110 276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Sprzedam działkę rolną 85 arów 

oraz działkę 91 arów z olszyną sa-

mosiejką. Kosewo przy drodze do 

Cegielni Kosewo. Tel. 604 089 889, 

511 904 250.

Sprzedam lodówkę BEKO na gwa-

rancji. Tel. 575 009 104.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam działkę budowlaną 700 m2, 

os. Krupka, uzbrojona i ogrodzona. 

Tel. 505 783 819.

Sprzedam pilnie kombajn Ferguson 

520 w idealnym stanie. Tel 605 173 

213.

Sprzedam działkę budowlaną Krzyczki 

Żabiczki gm. Nasielsk. Tel.506 717 681.

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem 

do salonu w NDM. Tel. 691 553 551.

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

8.07.–14.07.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.

15.07.–21.07.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.

22.07.–28.07.2019 r. 
Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

29.07.–4.08.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 
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DO ADOPCJI
Bibi i Bilbo to kolejna para, którą polecamy do adopcji. Młode ok 2-3 lat. 
Bardzo przyjazne. Więcej informacji pod numerem telefonu 570 512 
956 lub 735 084 106.

U SĄSIADÓW

Inwestują w rozwój
W czerwcu br. gmina Pomiechówek pozyskała ponad 31 mln zł funduszy unijnych na realizację projektu Roz-
wój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy.

Jego realizacja pozwoli mieszkańcom na sprawne i komfortowe dotarcie do Warszawy. Wpłynie też na poprawę 
bezpieczeństwa oraz komfort podróżowania dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

W ramach tej inwestycji zostanie zakupionych 8 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania, po-
wstaną przystanki autobusowe wyposażone w inteligentny system sterowania ruchem. Do zasilania oświetlenia  
i systemu sterowania ruchem zostanie wykorzystana energia słoneczna. Każda wiata będzie wyposażona w 
panele fotowoltaiczne. Wdrożony zostanie również system inteligentnego zarządzania ruchem poprzez wy-
posażenie autobusów w autokomputery, tablice zewnętrzne i wewnętrzne, system łączności (w tym głosowej), 
biletomaty, system zapowiedzi głosowej i system monitoringu. 

Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowana sieć 25 km ścieżek rowerowych łączących miejscowości 
gminy z centralnym punktem w Pomiechówku. Natomiast przy dworcu kolejowym w Pomiechówku wybudo-
wane zostanie centrum przesiadkowe składające się z parkingu samochodowego typu „Park & Ride” i parkingu 
rowerowego typu „Bike & Ride”.

Dodatkowo projekt obejmuje również portal informacyjny, tablice informacji pasażerskiej na przystankach ko-
munikacji lokalnej oraz aplikacja na smartfony informująca mieszkańców o działającej komunikacji oraz o panu-
jących warunkach pogodowych na drogach, bieżących utrudnieniach w ruchu, miejscach parkingowych przy 
dworcach i liczby rowerów w wypożyczalniach.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 37 158 300,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 
31 173 407,00 zł – środki pochodzą z RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa.

Jednocześnie gmina Pomiechówek otrzymała także 4 mln dotacji z budżetu województwa mazowieckiego 
na budowę drogi gminnej nr 240556W, która nastąpi wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej 
skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość zadania to 6,8 mln zł. Ta inwestycja przyczyni się 
do rozwoju strefy, udrożnienia ruchu samochodów ciężarowych czy odseparowania ruchu pieszych od ruchu 
samochodowego. 

Prace podzielone zostały na trzy zadania. W ramach pierwszego wybudowany zostanie 1,2-kilometrowy od-
cinek drogi gminnej nr 240556W łączący strefę ekonomiczną z drogą krajową nr 62 oraz drogą powiatową 
2413W. Drugi etap to udrożnienie ruchu samochodowego obsługującego podmioty gospodarcze na terenach 
inwestycyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogą krajową nr 62. Ostatnim elementem 
będzie budowa ronda wraz z chodnikami separującymi ruch pieszych od ruchu samochodowego na odcinku 
granicznym ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2413W.

(red.) za: www.mazovia.pl

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jak psy sygnalizują stres
Sygnały uspokajające – czyli jak pies chce nas uspokoić, gdy czuje się nie-
pewnie lub się nas boi. Psy nie mówią ludzkim językiem, ale komunikują 
się z nami na różne, czasami trudno zauważalne czy niezrozumiałe dla nas, 
sposoby. Warto nauczyć się psiej mowy ciała, by prawidłowo reagować 
i móc wspierać psa w trudnych dla niego sytuacjach. 

Podstawowe sygnały stresu, jakie wysyła pies:
 – Oblizywanie się. Psy, tak jak ludzie, oblizują się, gdy widzą coś smaczne-
go do jedzenia. Oblizywanie się może jednak być także objawem stresu.
 – Ziewanie. Świadczy o zmęczeniu, ale jest to też oznaka niepokoju.
 – Dyszenie. Najczęściej jest sygnałem, że psu jest gorąco, często oznacza 
jednak stres.
 – Odwracanie wzroku, głowy, całego ciała, znieruchomienie, podnosze-
nie łapy. Oznacza, że pies nie czuje się w danej sytuacji komfortowo.
 – Mruganie, powolne poruszanie się, podchodzenie po łuku, odejście. 
Oznacza chęć uspokojenia drugiego psa, człowieka i uniknięcia konfron-
tacji.
 – Warczenie, pokazywanie zębów. Sygnał, aby zostawić psa w spokoju. 
Pies mówi – odejdź, bo będę się bronił.

Pamiętaj, że niektóre oznaki sympatii stosowane względem siebie przez 
ludzi, mogą być odebrane przez psa (szczególnie takiego, który nas do-
brze nie zna), jako chęć zrobienia mu krzywdy czy nawet przejaw agresji.

Nigdy nie nachylaj się nad psem, którego dobrze nie znasz. Jeśli chcesz 
się przywitać, kucnij do niego bokiem. Ponadto nie staraj się pogłaskać 
takiego psa po głowie lub po grzbiecie, daj mu się obwąchać, nie wpatruj 
się w niego, nie obejmuj, nie przytulaj go i nie całuj. Na to przyjdzie czas 
później – jak pies cię dobrze pozna.

Źródło: Pordnik po adopcji schroniska na Paluchu.

KONKURS

Na wsi najlepiej…
Polska Organizacja Turystyczna do 20 lipca br. przyjmuje zgłoszenia do drugiej edycji konkursu „Na wsi 
najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc 
i atrakcji związanych z turystyką wiejską.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty pro-
wadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje 
turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania.

Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach: 

 – Wypoczynek u rolnika,

 – Wypoczynek na wsi,

 – Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi,

 – Tradycyjna kuchnia polskiej wsi.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laure-
atów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodat-
kowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach 
społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, 
komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb 
branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

(red.) za: kswo.pl
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Źródło: www.90minut.pl

Z UM

Bezpłatna komunikacja lokalna
Miło mi poinformować, iż przez okres wakacyjny mieszkańcy gmi-
ny Nasielsk będą mieli możliwość skorzystania z komunikacji lokalnej  
na trzech  trasach:

1. Nasielsk – Nasielsk dworzec kolejowy – Ruszkowo – Borkowo – Ciek-
syn (każda sobota i niedziela od 06.07.2019 r. do 15.09.2019 r.)

2. Nasielsk – Popowo Północ – Jaskółowo – Żabiczyn – Nasielsk (każdy 
piątek od 28.06.2019 r. do 30.08.2019 r.).

3. Nasielsk – Pieścirogi – Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo – Cieksyn – 
Borkowo – Lelewo – Zaborze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki – Morgi – 
Pieścirogi – Nasielsk (od 09.07.2019 r. do 30 sierpnia 2019r.). 

Jednocześnie informuję, iż korzystanie z ww. komunikacji będzie bezpłat-
ne.  

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

PIŁKA NOŻNA

Zmiany w grupie 
ciechanowsko-ostrołęckiej
Nie tylko Makowianka Maków Mazowiecki opuściła awansem do IV ligi 
grupę ciechanowsko-ostrołęcką. W barażowym dwumeczu rozegranym 
najpierw 22 czerwca w Trębkach, a potem w rewanżu 25 czerwca w Puł-
tusku Nadnarwianka Pułtusk wygrała z Hutnikiem Huta Czechy awans do 
IV ligi. Pierwszy mecz zakończył się remisem – niefortunnym dla Nadnar-
wianki, gdyż remisowego gola strzelił pułtuski zawodnik Bartosz Salamon. 
Rewanż zakończył się zwycięstwem Pułtuska 1:0. Było to jednak drama-
tyczne i pełne emocji spotkanie. Sędzia pokazał aż sześć czerwonych kar-
tek. Po trzy dla każdej z drużyn. Pierwsza padła po faulu bramkarza Hutnika 
na zawodniku Nadnarwianki. Zwycięska bramka padła dopiero w drugiej 
połowie, jednak im bliżej końcówki meczu, tym sytuacja na boisku robiła 
się bardziej nerwowa, aż w końcówce doszło do awantury zawodników 
przeciwnych drużyn, w konsekwencji czego sędzia pokazał trzy czerwo-
ne kartki pułtuszczanom i dwie piłkarzom Huty. W doliczonym czasie gry 
wynik meczu się nie zmienił, a tym samym Nadnarwianka zwyciężając 
awansowała do IV ligi.

Tymczasem skład grupy ciechanowsko-ostrołęckiej zmienił się aż o czte-
ry drużyny. Po awansie Makowianki i Nadnarwianki do IV ligi, do „naszej” 
grupy spadły Mławianka Mława i MKS Ciechanów. Natomiast po spad-
ku Orzyc Chorzele i Wkry Sochocin do A klasy, do grupy awansowały  
GKS Pokrzywnica i Narew 1962 Ostrołęka, z którą Żbik rozegra pierwszy 
mecz nowego sezonu już 15 sierpnia.

Michał B.

 Kolejka 1 - 15 sierpnia

Narew 1962 Ostrołęka - Żbik Nasielsk

 Kolejka 2 - 17-18 sierpnia

GKS Strzegowo - Żbik Nasielsk 

  Kolejka 3 - 24-25 sierpnia

Żbik Nasielsk - MKS Ciechanów 

  Kolejka 4 - 31 sierpnia-1 września

KS CK Troszyn - Żbik Nasielsk 

  Kolejka 5 - 7-8 września

Żbik Nasielsk - Tęcza Ojrzeń 

  Kolejka 6 - 14-15 września

Mławianka Mława - Żbik Nasielsk

  Kolejka 7 - 21-22 września

Żbik Nasielsk - Iskra Krasne 

  Kolejka 8 - 28-29 września

Sona Nowe Miasto - Żbik Nasielsk

  Kolejka 9 - 5-6 października

Żbik Nasielsk - Korona Szydłowo 

  Kolejka 10 - 12-13 października

Wkra Bieżuń - Żbik Nasielsk 

  Kolejka 11 - 19-20 października

Żbik Nasielsk - Kryształ Glinojeck

  Kolejka 12 - 26-27 października

Mazowsze Jednorożec - Żbik Nasielsk

  Kolejka 13 - 2-3 listopada

Żbik Nasielsk - GKS Pokrzywnica 

  Kolejka 14 - 9-10 listopada

PAF Płońsk - Żbik Nasielsk 

  Kolejka 15 - 16-17 listopada

Żbik Nasielsk - Ostrovia Ostrów Maz.

TERMINARZ ROZGRYWEK


