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NA SPORTOWO

Tropem wilczym
W niedzielę, 19 czerwca 2022 roku, w Popowie Borowym odbył się bieg 
pod nazwą TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘ-
TYCH. Odbywał się on po dwóch latach przerwy. 

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z książkami i pamiątkami pre-
zentowanymi na stoisku Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 
Rozgrzewkę dla startujących w biegach poprowadził Daniel Gołębiewski.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
Bieg na 1963 m:
Dziewczynki w wieku 10 lat i młodsze:
1. Julia Nerko, 2. Antonina Sitek, 3. Marianna Kowalska
Dziewczynki w wieku 11 – 14 lat:
1. Oliwia Niezgoda, 2. Maja Pietras, 3. Wiktoria Strzeszewska
Dziewczynki w wieku 15 – 18 lat:
1. Aleksandra Łyczkowska
Kobiety 19 lat i starsze:
1. Amina Zalewska, 2. Wioleta Rucińska, 3. Karolina Nerć

Chłopcy 10 lat i młodsi:
1. Wiktor Ugniewski, 2. Filip Zawadzki, 3. Franciszek Sitek
Chłopcy w wieku 11 – 14 lat:
1. Sebastian Fiedorczyk, 2. Miłosz Niezgoda, 3. Filip Łyczkowski
Chłopcy w wieku 15 – 18 lat:
1. Bartosz Kamiński, 2. Kuba Adamski, 3. Marceli Sierzputowski
Mężczyźni 19 lat i starsi:
1. Paweł Kubajewski, 2. Radosław Rykowski, 3. Radosław Wasilewski
Bieg na 6 km:
Kobiety:
1. Joanna Bieniek-Ugniewska, 2. Marta Taperek, 3. Agnieszka Gozdan
Mężczyźni:
1. Adam Zalewski, 2. Tomasz Olczak, 3. Andrzej Pawlak
Najszybsza uczestniczka z gminy Nasielsk: Aleksandra Rutkowska.
Najszybszy uczestnik z gminy Nasielsk: Marek Maluchnik.

Dekoracji zwycięzców dokonali: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Anna 
Brzezińska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Iwona Łyczkow-
ska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym.

(red.) za: www.nasielsk.pl
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UROCZYSTOŚCI. Popowo Borowe

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
W niedzielę, 19 czerwca br., przy 
krzyżu w Popowie Borowym od-
były się uroczystości upamięt-
niające Żołnierzy Niezłomnych 
– Żołnierzy Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego. 

Byli to: podporucznik Władysław 
Grudziński ps. „Pilot” – dowódca 

patrolu, podporucznik Kazimierz 
Chrzanowski ps. „Wilk”, „Ketling”, 
podporucznik Czesław Wilski ps. 
„Brzoza”, „Zryw”, podporucznik 
Hieronim Żbikowski ps. „Gwiaz-
da”, „Twardowski”. Polegli oni 23 
czerwca 1950 roku w walce z ob-
ławą żołnierzy i funkcjonariuszy 
komunistycznego aparatu terro-

ru. Ich patrol wchodził w skład od-
działu podporucznika Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. 

Patronat honorowy nad uroczysto-
ściami objął Instytut Pamięci Naro-
dowej, zaś partnerami wydarzenia 
byli: Związek Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Związek Żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych.

Głównymi uczestnikami uro-
czystości byli członkowie 
rodzin Żołnierzy NZW pole-
głych w Popowie Borowym, 
a wśród nich szczególnie brat 
Czesława Wilskiego – Andrzej 
Wilski oraz córka Władysła-
wa Grudzińskiego – Helena 
Śnieżko. 

Wśród gości przybyłych na to 
wydarzenie znaleźli się m.in.: 
ks. Tomasz Trzaska - kapelan 
Muzeum Żołnierzy Wyklę-

ciąg dalszy na str. 3

Olimpijski brąz dla Iwony
str. 8
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

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

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Wznowiona działalność Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej! 

Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, środa 
12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 
15.00 tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nieod-
platna-pomoc-prawna lub pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, e-mail: 
npp@nowodworski.pl

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Organizacji i Promocji

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Cyfrowa Gmina – 
Granty PPGR  
– dodatkowy nabór
W ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” uruchamiamy dodatkowy nabór wśród miesz-
kańców Gminy Nasielsk. 

Szukamy 3 dzieci (w wieku od 7 do 18 lat tj. od „zerówki” – szkolnej,  
do ostatniej klasy szkoły średniej – stan w roku szkolnym 2021/2022 r.) 
z rodzin, które niegdyś pracowały w zlikwidowanym, Państwowym Przed-
siębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR).

Aby ubiegać się o wsparcie, należy złożyć stosowne oświadczenie wraz 
z kopiami dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR 
(np. świadectwo pracy) oraz danymi kontaktowymi osoby składających 
oświadczenie.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziad-
kowie, opiekunowie prawni. Pełnoletni uczniowie szkół średnich składają 
oświadczenie w swoim imieniu.

Oryginały podpisanych oświadczeń oraz kopie dokumentów potwierdza-
jących zatrudnienie w PPGR należy składać osobiście do Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Termin składania i nadsyłania oświadczeń w dodatkowym naborze mija 
30 czerwca 2022 o godz.: 12.00. Oświadczenia, które wpłyną po upływie 
tego terminu, nie zostaną rozpatrzone.

Wzór oświadczeń: https://bit.ly/3zP6g6m

Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń! Ponadto, w przypadku jeśli zgłoszą 
się 3 rodziny, pod opieką których znajduje się więcej niż jedno dziecko, 
wówczas przekażemy jeden zestaw sprzętu komputerowego na rodzinę, 
a nie na dziecko.

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej po stronie Gminy: Radosław Ro-
manowski tel. (23) 69 33 107

Więcej informacji, w tym wzór oświadczeń, znaleźć można: www.nasielsk.
pl

Wydział Organizacji i Promocji

Z UM

Zmiana przepisów uchwały 
antysmogowej dla Mazowsza
Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezo-
nie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środo-
wiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać 
się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym 
nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono uchwałę 
antysmogową i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do prze-
strzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogo-
wych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została 
znowelizowana. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

Jakie zmiany nas czekają?
Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić 
węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dal-
szej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkań-
ców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, war-
szawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – 
warszawskiego stołecznego. 

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 
1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na tere-
nie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodzi-
skiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz woło-
mińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi 
ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić w nim węglem 
od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach 
z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne, na terenie całego województwa mazowieckiego no-
wobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie 
możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwa-
mi stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył 
tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwo-
lenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

Pomoc finansowa
Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinan-
sowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego pro-
gramu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste 
Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomoderni-
zacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinan-
sowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybrane-
go źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu 
możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pie-
ców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż od-
nawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych 
(ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drew-
no opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku 
oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej 
paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanie-
czyszczaj powietrza!

Warto wiedzieć
Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. 
Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego 
opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalsze-
go łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa 
grzywna to nawet 5 000 zł!

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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Z GMINY

Ważne przetargi
W czerwcu br. otwarte zostały oferty na ogłoszone przez Burmistrza Nasielska konkursy dotyczące ważnych 
inwestycji gminnych. 

Pierwszy, składający się z dwóch części, konkurs to „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk”. Na część 1. „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcynno” 
odcinek D zaplanowano kwotę 2 mln zł, zaś w części 2. „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia,  
ul. Podmiejska oraz Siennica – Paulinowo” odcinek A, B i C – kwotę 4 mln zł.

Natomiast drugi to „Rozbudowa skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku – poprawa wizerunku”, na realizację któ-
rego zaplanowano 4 mln zł.

Na przetarg dotyczący rozbudowy sieci drogowej poprzez budowę drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcyn-
no – Siennica oraz budowę dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska (wśród nich brakujący 
odcinek łączący Nową Wieś z ul. Krupki), wpłynęły dwie oferty. Były to: oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe OK – BUD z Nasielska na część 1. konkursu – 10 mln zł oraz oferta złożona przez firmę 
BAZ – BRUK z Nasielska, na część 1. – 5.842.500,00 zł i na część 2. – 9.286.500,00 zł.

 – Tańszą, za ponad 15 mln zł złożyła firma Baz-Bruk z Nasielska. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. 
Podpisanie umowy planowane jest na połowę lipca – mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji 
w UM.

28 czerwca br. otwarto oferty, które wpłynęły na przebudowę parku im. Jana Pawła II. W konkursie udział wzięły 
trzy firmy: BAZ – BRUK z ofertą – 13.849.049,52 zł; Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe OK – BUD z ofertą  
– 11.899.677,48 zł oraz firma z Piaseczna SORTED Sp. z o.o. z ofertą – 11.876.049,48 zł. 

 – Na konkurs wpłynęły 3 oferty, z czego najtańsza, na kwotę 11 mln. W związku z tym potrzebne będą przesu-
nięcia w budżecie na ten cel, na które zgodę wyrazić musi Rada Miejska – zapowiada kierownik Radosław Kasiak

(red.)

CHARYTATYWNIE

Graliśmy dla Nikoli
W sobotę, 18 czerwca br., przy okazji otwarcia zmodernizowanego sta-
dionu w Nasielsku została zorganizowana zbiórka publiczna dla miesz-
kanki naszej gminy – Nikoli Krupińskiej. Organizatorem wydarzenia byli 
Marek Prusinowski – Prezes MLKS Żbik Nasielsk i Dawid Domała – radny 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Podczas gdy na bocznym boisku odbywały 
się wydarzenia typowo sportowe, na płycie głównej od godziny 12.00 
trwał piknik rodzinny skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Na 
uczestników czekały dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, food trucki, 
przejażdżki na kucykach, stoiska z zabawkami, a także bojowy wóz stra-
żacki z OSP Jackowo. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” 
z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich z Jackowa Włościańskiego przygo-
towały wiele ciekawych atrakcji dla najmłodszych. Były m.in. przepyszne 
ciasta i smakołyki, kawa, lemoniada, zaplatanie warkoczyków, tatuaże, 

malowanie buziek, balony z helem oraz loteria fantowa z wieloma na-
grodami. W zamian za zakupione żetony, które można było wymienić 
na jedzenie lub wykorzystać na inne atrakcje, uczestnicy otrzymywali 
numerki. Dzięki temu na zakończenie wydarzenia każdy miał szansę, by 
wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, tj. roweru górskiego, ufun-
dowanego przez firmę Stihl Nasielsk (pani Beata Bieżuńska). Nad zbiórką 
od strony finansowej czuwała Sylwia Szabrańska, z pomocą swojej córki 
Hani oraz siostry, Renaty Siwek. Imprezę prowadził Dawid Domała, który 
zachęcał najmłodszych do udziału w różnych grach i zabawach. 

Dzięki rekwizytom, które na ten cel przekazała Kinga Szczypek, dzieci 
brały udział w wyścigu w workach, wyścigu w płozach, w tunelu, czy 
innych zręcznościowych konkurencjach. Był także wyścig na rowerach 
kto wolniej, a także bieg na 200 i 400 metrów z podziałem na katego-
rie wiekowe. Dzięki Łukaszowi Paczewskiemu (firma primavera.pl) każdy 
zwycięzca otrzymał atrakcyjne nagrody (gadżety komputerowe, m.in. 
kierownice, słuchawki, klawiatury, okulary) oraz pamiątkowe medale 
ufundowane przez Marka Prusinowskiego. Pizzeria „U Kabana” ufundo-
wała natomiast vouchery na dużą pizzę i coca colę. Nad oprawą tech-
niczną czuwał Nasielski Ośrodek Kultury, który zapewnił nagłośnienie. 
Choć zbiórka była zorganizowana w dość krótkim czasie, to tego dnia 
udało się zebrać kwotę 9 233,73 zł, a pieniądze już zasiliły konto rodzi-
ców Nikoli, przybliżając ją do spełnienia swojego największego marzenia.

red.

tych i Więźniów Politycznych PRL 
w Warszawie, Janusz Kotowski - 
dyrektor Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych w Ostrołęce, mjr Tomasz 
Chrzanowski - przedstawiciel Do-
wódcy 2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów z Kazunia, mjr Krzysztof 
Kaniuka - przedstawiciel Dowódcy 
5. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. podporucznika 
Mieczysława Dziemieszkiewicza 
ps. „Rój” w Ciechanowie, delega-
cja Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej i przed-
stawiciele Związku Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych.

W uroczystości udział wzięli także 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Marszałka województwa 
mazowieckiego reprezentowa-
li: Radosław Rybicki dyrektor De-
partamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Magdalena 
Biernacka zastępca dyrektora De-
partamentu Kultury, Promocji i Tu-
rystyki – Urząd Marszałkowski oraz 
Anna Brzezińska radna sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego. Jako 
przedstawiciele powiatu nowo-
dworskiego wystąpili: Paweł Calak 

wicestarosta oraz Radosław Kasiak 
członek zarządu. Samorząd nasiel-
ski, jako gospodarz uroczystości, 
reprezentował Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska oraz radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku. 

W wydarzeniu uczestniczyli też 
żołnierze Wojska Polskiego: Kom-
pania Honorowa 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów z Kazunia pod 
dowództwem por. Alicji Wysoc-
kiej oraz delegacja 64. Batalionu 
Lekkiej Piechoty w Pomiechów-
ku, wchodzącego w skład 6. Ma-
zowi e c k i e j  B r yga d y O b ro ny 
Terytorialnej im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Radomiu. 

Były również delegacje instytu-
cji publicznych z naszej gminy, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
harcerzy, poczty sztandarowe oraz 
motocykliści z Motocyklowego 
Rajdu Wilczym Szlakiem.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11.00 mszą św., którą odprawił 
i homilię wygłosił ks. Waldemar 
Marciniak – proboszcz parafii pw. 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nu-
nie, w asyście ks. Tomasza Trzaski. 
Bezpośrednio po mszy św. na-
stąpiło wprowadzenie na miejsce 

uroczystości Kompanii Honorowej  
2. Mazowieckiego Pułku Sape-
rów z Kazunia pod dowództwem  
por. Alicji Wysockiej. Po wspólnym 
odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskie-
go list od Adama Struzika marszał-
ka województwa mazowieckiego 
odczytała reprezentująca go Mag-
dalen Biernacka. Głos zabrali rów-
nież Anna Brzezińska radna sejmiku 
województwa mazowieckiego oraz 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska.

W  d r u g i e j  c z ę -
ś c i  u ro c z ys to ś c i , 
w której wzięła udział 
Kompania Honoro-
wa 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów. 
Apel Pamięci, przy-
wołujący żołnierzy 
antykomunistycz-
nego podziemia po 
II wojnie światowej, 
odczytała por. Mo-
nika Jas ińska .  D la 
uczczenia pamięci 
Żołnierzy Narodo-
wego Zjednoczenia 
Woj skowe go p o -
ległych w Popowie 
Borowym żołnierze 

UROCZYSTOŚCI. Popowo Borowe

Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 

oddali potrójną salwę honorową.

Na zakończenie 35 delegacji od-
dało cześć naszym Bohaterom 
Niezłomnym, składając wiązanki 

kwiatów lub zapalając znicze pod 
krzyżem.

(red.) za:www.nasielsk.pl
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Nasielsk, ul. Warszawska 

–  chwilę po godzinie 

11:00 usunięcie prze-

chylonego i pęknięte-

go drzewa.(1 zastęp OSP 

Nasielsk)

14.06.2022

Stare Pieścirogi, z wizy-

tą edukacyjną w Przed-

szkolu.

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

29-latka odnaleziona 
We wtorek, 14 czerwca 2022 r., dyżurny nasielskiego komisariatu przy-
jął zgłoszenie o zaginięciu 29-latki. Kobieta rano samowolnie oddaliła się  
z miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ojciec zaniepo-
kojony nieobecnością córki w domu, jeszcze tego samego dnia wieczo-
rem, zgłosił na policji jej zaginięcie.

Nasielscy policjanci oraz nowodworscy kryminalni natychmiast włączyli 
się w jej poszukiwania.

Dzięki sprawnym i profesjonalnie podjętym działaniom oraz uzyskanym 
informacjom mundurowi ustalili, gdzie kobieta może przebywać. Nie-
zwłocznie udali się we wskazane miejsce, gdzie w kompleksie leśnym za-
uważyli auto, a w nim 29- letnią mieszkankę gminy Nasielsk.

Kobieta cała i zdrowa została przekazana pod opiekę członkom swojej 
rodziny. W działaniach poszukiwawczych brali udział kryminalni z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego i Nasielska, wykorzystano również policyjny 
śmigłowiec Bell.

Akcja poszukiwaw-
cza zakończyła się 
sukcesem. Odnale-
zienie młodej kobie-
ty dało po raz kolejny 
satysfakcję z dobrze 
wykonanej policyjnej 
pracy.

(red.), za:www.
nowydwor.policja.

gov.pl

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

W tym roku bez Nasielskich 
Rowerów Miejskich
Z przykrością informujemy, że w tym roku niestety nie uruchomimy systemu Nasielskich Rowerów Miejskich.

Widząc zainteresowanie miejskimi rowerami oraz ich użyteczność w życiu publicznym, planowaliśmy kontynu-
ować system Nasielskich Rowerów Miejskich również w tym roku. W tym celu złożyliśmy zapytania ofertowe 
do firm świadczących usługi z zakresu wypożyczalni rowerów miejskich IV generacji (bez konieczności mon-
tażu stacji rowerowych).

Udało nam się wyłonić najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma ROOVEE, obecna w Nasielsku w latach 2019-
2020. W ramach umowy zawartej 22 marca 2022 r. na teren naszej gminy najpóźniej 26 maja 2022 r. trafić miało 
40 zupełnie nowych rowerów (w tym 5 z fotelikami dla dzieci), opatrzone odświeżoną szatą graficzną nawiązu-
jącą do barw Nasielska.

W związku z koniecznością montażu zupełnie nowych pojazdów, przedstawiciele firmy ROOVEE skontaktowali 
się z nami, informując o przewidywanych opóźnieniach w dostawie i uruchomieniu systemu NRM, spowodo-
wanych trudnościami w transporcie półprzewodników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rowerów. 
W związku z otrzymaniem informacji o konieczności przesunięcia w czasie daty uruchomienia systemu NRM, 
zawarliśmy z firmą ROOVEE aneks, w ramach którego termin uruchomienia nasielskiej wypożyczalni został usta-
lony najpóźniej na 20 czerwca 2022 r.

Niestety po raz kolejny – 
z powodów niezależnych 
od nas czy firmy ROOVEE – 
data transportu półprzewod-
ników została przesunięta, 
w związku z czym wysłali-
śmy do firmy ROOVEE proś-
bę o wyznaczenie konkretnej 
ostatecznej daty dostarczenia 
rowerów. Tym razem przed-
stawiciele f irmy ROOVEE 
poinformowali nas, że sys-
tem może być uruchomiony 
najwcześniej 30 lipca 2022 r. 
Rozumiejąc, że opóźnienie 
w uruchomieniu usługi jest 
niezależne od firmy ROOVEE, 
zadecydowaliśmy o obopól-
nym rozwiązaniu umowy  
za porozumieniem stron.

Przepraszamy, że pomimo podjętych działań nie udało nam się doprowadzić do uruchomienia NRM w tym roku. 
Mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie łaskawszy dla globalnych usług transportowych, naderwane łańcuchy 
dostaw zostaną odbudowane, a mieszkańcy Gminy Nasielsk ponownie będą mogli cieszyć się wypożyczalnią 
rowerów miejskich, jeżdżąc jednym z 40 całkowicie nowych pojazdów pomiędzy 11 lokalizacjami.

Przypominamy, że wszelkie uwagi, które mogą posłużyć usprawnieniu funkcjonowania NRM, można przesyłać 
na adres promocja@nasielsk.pl. Jednocześnie dziękujemy za wiele dotychczasowych opinii, które przyczyniły 
się do lepszego funkcjonowania systemu NRM w poprzednich latach.

Wydział Organizacji i Promocji

FOTOOBSERWATOR

Zarośnięta ścieżka
Póki co możemy jedynie 
pozazdrościć dofinansowa-
nia w kwocie 1 mln zł, jakie 
dostała gmina Winnica na 
budowę 6-kilometrowego 
odcinka ścieżki rowerowej 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. 

Niestety, nasza gmina, choć 
też złożyła stosowny wnio-
sek, nie miała tyle szczę-
ścia. Jak na razie mieszkańcy 
Nasielska muszą zadowolić 
się bardziej naturalną ścież-
ką. Jednak, jak informują ro-
werzyści, z dnia na dzień jest 
ona coraz trudniejsza do po-
konania.

Wysokie trawy utrudniają 
przejazd rowerem. Najtrudniej jest zwłaszcza na odcinku między ulicą POW w Nasielsku a Sikorskiego w Sien-
nicy. Trochę łatwiej jest poruszać się w kierunku ulicy Ogrodowej w Siennicy. Wysokie zarośla opanowały także 
odcinek między ulicą Piłsudskiego a Ogrodową w Nasielsku.

Ciekawostką jest fakt, że między ulicami Siennicką a Czarnieckiego w Mogowie ścieżka jest wykoszona wraz 
z przyległymi działkami. Czyżby mieszkańcy sami o nią zadbali?

(red.)

Z POLICJI

Pijany  
na motorowerze
W czwartek, 23 czerwca 2022 r., o godz. 14.30 policjanci z Komisariatu 
Policji w Nasielsku otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Stu-
dziankach. Ze wstępnych informacji wynikało, że kierujący motorowe-
rem mężczyzna przewrócił się na jezdnię i został przygnieciony przez 
jednoślad. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce. Tam okazało się, 
że 35- latkowi na szczęście nic się nie stało. Przybyły na miejsce zespół 
ratownictwa medycznego nie stwierdził potrzeby hospitalizacji.

Funkcjonariusze już na początku interwencji wyczuli od mężczyzny sil-
ną woń alkoholu. Motorowerzysta ledwo trzymał się na nogach. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 2,8 promila alkoholu. 35- 
latek poniesie teraz konsekwencje swojego lekkomyślnego zachowania.

Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi do 2 lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Pułtusku.

(red.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl
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XXV Sacrosong – Nasielsk 2022
Diecezja Płocka od kilkudzie-
sięciu lat ma swój niepowtarzal-
ny festiwal – Sacrosong, czyli 
konkurs, który promuje śpiew 
na „Chwałę Pana” i muzykę sa-
kralną, a odbywa się raz na 2-3 
lata.

Po raz pierwszy w historii za-
szczyt organizacji tego festiwa-
lu i to jego XXV edycji przypadł 
parafii Nasielsk.

W sobotę, 11 czerwca br., do 
Nasielska przyjechały 24 gru-
py, które wyłonione zosta-
ły w trakcie eliminacji. Łącznie 
w naszym mieście gościło oko-
ło 500 osób w wieku od przed-
szkolnego do seniorów. Wszystkich 
łączyła wielka pasja śpiewania.

Z powodów organizacyjnych prze-
słuchania odbywały się w trzech 
lokalizacjach. W kościele występo-
wały chóry, w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury zespoł y muzyczne, 
a w Szkole Podstawowej nr 2 – 
schole.

Rolę konferansjerów XXV Sacro-

songu pełnili Joanna Ostaszewska, 
nasielska organistka oraz ksiądz Ra-
fał Winnicki.

Poziom, który prezentowali artyści, 
był wysoki i wyrównany. 
Wykonawcy pamiętali tak-
że o odpowiednich stro-
jach. Najbardziej pod tym 
w z g l ę d e m  w y r óż n i a -
li się chórzyści. Występy 
te przyciągnęły również 
wielu mieszkańców naszej 
gminy, którzy chcieli po-
słuchać, jak śpiewają chó-
ry z innych parafii. 

Nasielski Chór Lira, jako 
dwukrotny zwycięzca Sa-
crosongu, tym razem nie 
brał udziału w konkursie. 
Członkowie Liry jednak 
mieli odpowiedzialne zadanie – 
byli opiekunami poszczególnych 
zespołów.

Wielką niespodziankę na konkur-
sie sprawił biskup Mirosław Mi-
lewski, który osobiście pojawił 
się w Nasielsku i odwiedził każde 
z miejsc, by zobaczyć choć frag-
menty niektórych występów. Po 
przesłuchaniach wszyscy uczest-
nicy wzięli udział we mszy świętej, 
której przewodniczył bp Mirosław 
Milewski. W wygłoszonej homilii 
przypomniał, że chrześcijanie od 

początku uwielbiali Boga śpiewem. 

 – Niech muzyka w naszych ko-
ściołach nie przypomina muzyki 
naszej codzienności, muzyki roz-
rywkowej czy filmowej, ale niech 
przenosi nas w świat ducha, modli-
twy i piękna – mówił bp. Milewski.

Wszyscy uczestnicy Sacroson-
gu wykonali wspólnie także dwa 
utwory. „Witaj Pokarmie” podczas 
komunii świętej oraz „Powietrze 

już drga”, czyli hymn Światowych 
Dni Młodzieży, które odbędą się 
w 2023 roku w Lizbonie.

Laureaci XXV Sacrosongu Diecezji 

Płockiej:

Kategoria: schole dziecięce: 

1. schola parafii pw. św. Stanisław 
Kostki w Rypinie; 2. schola „Nut-
ki Bożej Matki” z parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Mławie; 
3. schola „Farne Nutki” z parafii pw. 
św. Bartłomieja w Płocku.

Wyróżnienia: schola „Anioły” z pa-
rafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, 
schola „Magnificat” z parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Kategoria: zespoły młodzieżowe:

1. zespół „Credo” z parafii pw. Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w Żmijewie; 
2. zespół „Hava Nagila” z parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;  
3. zespół „Shalom” z parafii pw. św. 
Marcina w Gostyninie.

Kategoria: inne zespoły:

1. zespół „D.E.B. Drwęckie Echo 
Boga” z parafii pw. św. Katarzyny 
w Dobrzyniu nad Drwęcą; 2. ze-
spół „Braacia” z parafii pw. św. Józe-

fa w Ciechanowie; 3. zespół 
„Misericordiae” z parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Skę-
pem.

Kategoria: chóry parafialne:

1 .  chór „Gaudium C an-
tus” z parafii pw. św. Mate-
usza w Pułtusku; 2. chór 
„ E m a u s ”  z  p a ra f i i  p w. 
św. Anny w Strzegowie;  
3. chór parafii Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych 
w Winnicy .

Wyróżnienie: chór parafii 
pw. św. Marcina w Gosty-
ninie.

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc w każdej z kategorii otrzy-
mali nagrody pieniężne oraz sprzęt 

muzyczny (gitary, mikrofony, pul-
pity).

Organizatorami XXV Sacrosongu 
Diecezjalnego byli Wydział Dusz-
pasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, 
Parafia św. Wojciecha w Nasielsku, 
Miasto Nasielsk, Nasielski Ośrodek 
Kultury oraz Szkoła Podstawowa nr 
2 w Nasielsku.

Data i miejsce kolejnej edycji kon-
kursu nie jest jeszcze znana.

Michał B.

U NAS

Bioróżnorodność  
i innowacje w rolnictwie
W gościnnym gospodarstwie państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich 
w Winnikach, w poniedziałek, 6 czerwca br., spotkało się wielu gości, 
z różnych stron naszego kraju oraz z USA. Organizatorem wydarzenia 
realizowanego w ramach programu Agrobank byli: Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, Fundacja Kaleckiego, Instytut Hodowli i Aklima-
tyzacji Roślin oraz poznańskie Centrum Sieciowo – Komputerowe.

Jego gościem honorowym był prof. Jim Mazurkiewicz z Texas A&M Uni-

versity, Prezes Polonii Amerykańskiej, który od wielu lat współpracu-
je z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, organizując polsko – amerykańską 
wymianę młodych rolników. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Alicia Hernandez i Anna Galica z ambasady 
USA w Polsce, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowych 
oraz ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, a także lokalnych samorządów, 
w tym Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i Adam Misiewicz wójt 
Świercz.

Największą, ponad 40- 
osobową grupę gości 
stanowili młodzi rolnicy, 
którzy brali udział w pro-
gramie praktyk wymiany 
studenckiej prowadzo-
nej we współpracy z Uni-
wersytetem Rolniczym 
w Teksasie. Moderatorem 
spotkania była Katarzyna 
Boczek, zastępca dyrek-
tora CDR w Brwinowie. 
Stanisław Kacperczyk, 
przedstawiciel Polskiego 
Związku Producentów 
Roślin Zbożowych, mó-
wił o korzyściach płyną-
cych z programu polsko 
– amerykańskiej wymia-
ny rolników, co procen-
tuje nabyciem cennych 

doświadczeń. Bardzo zainteresowana programem i korzyściami, jakie 
wynikają z tej współpracy była pani Hernandez. O współpracy polsko – 
amerykańskiej mówił także Jim Mazurkiewicz. Zgromadzeni mieli okazję 
wysłuchać wykładu prof. Jerzego Czembora na temat projektu Agrobank, 
który zakłada stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania na-
rodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych. Mówił m.in. o zmia-
nach klimatu, bioróżnorodności funkcjonalnej, rolnictwie precyzyjnym 
i ekologicznym, wskazując na konieczność wspierania badań naukowych 
i pobudzanie innowacji.

Następnie gospodarz wydarzenia, czyli Krzysztof Kowalski, przedstawił 
gościom profil swojej działalności rolniczo – hodowlanej, podkreślając 
przy tym, że jego gospodarstwo należy do krajowej sieci gospodarstw 
demonstracyjnych. 

W dalszej części spotkania młodzi rolnicy przedstawili prezentacje na te-
mat tego, w jaki sposób doświadczenia zdobyte podczas pobytu w Teksa-
sie mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach rolnych, wdrażając m.in. 
nowoczesne i innowacyjne technologie. Wśród prelegentów byli: Marcin 
Gryl (lubelskie), Tomasz Kuchta (małopolskie), Ewa Krasnodębska (mazo-
wieckie), Adam Sobkowiak (wielkopolskie). 

Wszyscy uczestnicy, zaplanowanego na cały dzień spotkania, mieli także 
okazję zwiedzić utytułowane wieloma nagrodami gospodarstwo prowa-
dzone przez rodzinę Kowalskich. Ich przewodnikiem był jego właściciel 
Krzysztof Kowalski. Oczywiście był także czas na rozmowy i wymianę 
doświadczeń oraz na spotkanie integracyjne. 

iwona pęcherzewska
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WARTO PRZECZYTAĆ

Hrabina i zbrodnie
Alek Rogoziński to niezwykle 
sympatyczny człowiek, któ-
rego miałam okazję poznać. 
Rozgadany, szarmancki, za-
rażający pozytywną energią 
– to tylko kilka jego charakte-
rystycznych cech. Ale przede 
wszystkim jest on autorem ko-
medii kryminalnych. Napisał 
już w sumie 24 powieści i wiele 
opowiadań. Część z nich udało 
mi się przeczytać. Są to utwo-
ry, które czytam, by popra-
wić sobie nastrój. Komedie ze 
zbrodnią w tle, czy może być 
coś przyjemniejszego?

Jedna z najnowszych jego ksią-
żek Skradziony klejnot różni 
się od pozostałych. To literatura obyczajowa, osadzona w XVII wieku. 
Główną bohaterką utworu jest Julia Zasławska, hrabianka z Paryża. W dniu 
swoich osiemnastych urodzin dowiaduje się, iż musi opuścić ukochany 
pałac i udać się w podróż do Polski do dworku królowej Marii Kazimiery. 
Tam ma znaleźć majętnego męża, w czym pomoże jej bogata ciotka. 
Gdy Julia dociera do tego „dzikiego kraju”, jak w Paryżu wówczas nazy-
wało się Polskę, szybko okazuje się, że pod względem sekretów, intryg 
i plotek wcale nie różni się on od Francji. Julia Zasławska zostaje wmie-
szana w miłosno-sensacyjną awanturę, podczas której będzie miała oka-
zję przekonać się, kto jest godny zaufania, a kto nie. Skradziony zostaje 
klejnot, będący talizmanem królowej. Kto jest winny temu występkowi? 
O tym dowiecie się, czytając tę książkę.

Skradziony klejnot to pierwsza odsłona rozgrywającej się w XVII wie-
ku na dworze Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery sagi obyczajowo-
-sensacyjnej Gorset i szpada. Drugim tom jest w przygotowaniu. Czy 
go przeczytam? Być może. Jednak nie ma co ukrywać, ta książka nie do 
końca przypadła mi do gustu. Może i czytało się ją szybko, ale osobiście 
nie przepadam za tego typu utworami. Sięgając po tę powieść, nie wie-
działam do końca, czego mogę się spodziewać, gdyż autor do tej pory 
swoje powieści umiejscawiał w czasach współczesnych, tu było inaczej. 
Niemniej jednak polecam prozę Alka Rogozińskiego.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI. DDK dla dzieci 

Przygody Emila 
W piątek, 10 czerwca br.,  
w naszej placówce odby-
ło się przedwakacyjne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci. Na wstę-
pie uczestnicy odczytali na-
pisane przez siebie wierszyki 
o swoich pupilach.

Podczas spotkania przeczy-
taliśmy fragmenty książ-
ki pod tytułem „Emil ze 
Smalandii” autorstwa Astrid 
Lindgren. Emil był chłop-
cem, który zarażał wszyst-
kich niesamowitą energią, 
odwagą i pomysłowością. Jego przygody opisane są zabawnym i lekkim językiem. Chłopiec miał 5 lat i mieszkał 
w zagrodzie Katthult we wsi Lónneberga w prowincji Smalandia. Miał okrągłe, niebieskie oczy, okrągłą, rumianą 
twarz i jasne kędzierzawe włosy. Wszystko to razem wyglądało tak, jakby był prawdziwym aniołkiem. Ale pozory 
mylą… Z historii o chłopcu dowiadujemy się o tym, jak Emil utknął w wazie do zupy, wciągnął siostrę na maszt, 
po przyjacielsku gonił kota, czy wyjadł cały zapas kiełbasy ze spiżarni taty. Te i inne przygody zostały opisane 
w omawianej książce. Każdy z „klubowiczów” twierdził, że również przeżył w swoim życiu ciekawe przygody, 
ale nie tak szalone jak Emil. 

Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali zakładki magnetyczne do książek. Do zobaczenia po wakacjach.
(b.)

Z BIBLIOTEKI. Cała Polska Czyta Dzieciom

ROZ(G)RYWKA

Sonic i superdrużyny
Niebieski jeż Sonic, obdarzo-
ny zdolnością szybkiego b ie-
gania i zdolnością teleportacj i 
dzięki posiadaniu niezwykł ych 
pierścieni, jest obecnie jednym 
z ulubionych bohaterów wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz wczesnoszkolnym. Nie jest 
to jednak postać nowa. Sonic 
został stworzony w 1991 przez 
Naoto Ohshimę na zlecenie ja-
pońskiego producenta i wydawcy 
gier komputerowych Sega jako 
postać konkurencyjna dla Mario 
od Nintendo. 

Niebieski, kolczasty stworek spo-
tkał się z ogromnym uznaniem 
wśród odbiorców i szybko awan-
sował na maskotkę f irmy. I tak 
stał się bohaterem gier platfor-
mowych, a następnie seriali ani-
mowanych o Soniku (1993, 1996, 
1999, 2003 i 2014). Seria Sonic 
Boom (od 2014) cieszyła się tak 
dużą popularnością, że pojawi-

ły się dwa f ilmy pełnometrażo-
we Sonic. Szybki jak błyskawica 
(premiera w 2020) oraz Sonic 
2. Szybki jak błyskawica (2022). 
Postać niebieskiego jeża zna-
ją, zatem, dorośli już ludzie, do-
rastający w latach 90. XX wieku 
oraz na początku XXI w., a teraz 
staje się on również ulubieńcem 
ich dzieci. 

G ra p lanszowa Sonic i  super-
drużyny ma szansę stać się łącz-
n i k i e m m i ę d z y p o ko l e n i a m i 
rodziców i dzieci, zapraszając do 
wspólnej zabawy. Podobnie, jak 
w grach komputerowych, jest to 
wyścig przeniesiony na tekturową 
planszę. Oprócz planszy, w pudeł-
ku znajdziemy kolorowe f igur-
ki postaci znanych z uniwersum 
Sonika, a także karty ruchu po-
zwalające na przemieszczanie się 
drużyny po torze wyścigowym. 
Pozwalają one również na bloko-
wanie ruchów przeciwników, co 

wprowadza negatywną in-
terakcję i może być trudne 
dla dzieci, które mają pro-
blem z akceptacją prze-
granej czy porażki. Gra jest 
jednak prosta i dynamicz-
na i dostarcza wielu pozy-
tywnych emocji, chociażby 
przemieszczanie po planszy 
figurek ulubionych postaci. 
Wygrywa gracz, który jako 
pierwszy doprowadzi do 
mety wszystkich członków 
swojego zespołu. Podczas 
tury, uczestnicy zagrywa-
ją kartę ruchu (oznaczoną 
numerami od 1 do 6), wy-
bierają postać w kolorze 
zagrywanej karty, po czym prze-
suwają figurkę o wylosowaną na 
karcie liczbę pól. Może pojawić 
się opcja przesunięcia postaci 
przeciwnika, zmieniając jego po-
łożenie na niekorzyść jednego 
z graczy. 

Dodatkowo, wprowadzono pola 
specjalne – jedne z nich to pułap-
ki, inne przyspieszają ruch, a jesz-
cze inne dają bonusy w postaci 
wartościowych kart. 

Podsumowując, Sonic i superdruży-
ny dla dorosłych graczy może być 
sentymentalną podróżą do czasów, 

kiedy większość planszówek oparta 
była na wyścigu – kto pierwszy do-
trze do mety. Dzieci, oprócz wspól-
nej zabawy, mogą przeżyć przygodę 
z ulubionymi superbohaterami, a całą 
rodzinę połączy oczywiście wspólny 
dziecięcy idol – Sonic. 

OI

Czytamy dzieciom
We wtorek, 14 czerwca br., do akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom, czy-
li kampanii społecznej rozpoczętej 
w czerwcu 2001 r. przez Fundację 
„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”  włączył się Michał Brodow-
ski radny Rady Miejskiej w Nasielsku, 
prezenter radiowy Radia Rekord 
Mazowsze, który dwóm grupom 
uczniów klas I-III Szkoły Podstawo-
wej w Budach Siennickich przeczy-
tał „Czarną owieczkę” autorstwa Jana 
Grabowskiego, a także zagrał i za-
śpiewał kilka wspaniałych dziecię-
cych piosenek takich jak „Jagódki” 
czy „Kaczka Dziwaczka”.

Serdecznie dziękujemy panu Michałowi, uczniom oraz wychowawcom, a wszystkich miłośników czytania za-
praszamy do włączenia się do akcji, która potrwa jeszcze do końca czerwca. Wszelkie informacje pod numerem 
telefonu 23 69 12 552. Zapraszamy serdecznie!

(b.)
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Zabawki hand made
J ak  c o t yd z i e ń,  w ś ro dę,  
23 czerwca br.,  w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, odbyły się 
warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Były to ostatnie zajęcia przed-
wakacyjne. Nie dziwi zatem 
wakacyjna tematyka i zwią-
zana z nią swobodna zabawa, 
na którą postawiła właśnie  in-
struktorka Beata Olechowicz. 
Do stworzenia zabawek po-
trzebne były: sznurek, koraliki, 
karton, kubeczek papierowy, 
długie wykałaczki, flamastry 
bądź kolorowe kartki. Naj-
pierw dzieci wycięły dwa koła 
w kartonie, odrysowując je od 
kubeczka. Następnie na środku 
przyklejali wykałaczkę, która stanowiła rączkę zabawki. Zaklejali ją drugim kółkiem, a następnie ozdabiali. Docze-
piali „rączki” ze sznurka zakończone koralikami i tak powstawały obrotowe bębenki z rączką. Instruktorkę panią 
Beatę będzie można spotkać w NOK podczas wakacyjnych zajęć akcji Lato w Mieście. Stałe zajęcia będą orga-
nizowane ponownie wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego 2022/23.

E.G.

Z NOK

Od masy solnej do 
rzeźby
Większość artystów, żeby dojść do odpowiedniej wprawy w realizowaniu 
swoich koncepcji i przekształcaniu ich potem w dzieła, poświęca najpierw 
wiele godzin na ćwiczenia. Instruktor warsztatów plastycznych, Leszek Ga-
łężewski postanowił, we wtorek 21 czerwca, zaproponować uczestnikom 
zajęć właśnie swego rodzaju zadanie motywujące do dalszego działania 

i rozwoju nabytych umiejętności. Materiał taki jak glina jest już dość wy-
magający, stąd pomysł, aby do pracy z rzeźbą wykorzystać lubianą przez 
dzieci masę solną. Jej wykonanie jest dość proste, a i sam materiał jest 
na tyle plastyczny i wdzięczny, że najmłodsi świetnie sobie z nim radzą. 
W efekcie powstało wiele pięknych prac przedstawiających przede wszyst-
kim piękne kwiaty, ale wśród nich znalazły się również ślimaki i motyl. 

E.G.

Z NOK

Wernisaż  
prac malarskich
Wraz z zakończeniem roku szkolnego nadeszło także zakończenie sezonu sta-
łych warsztatów w Nasielskim Ośrodku Kultury. W ramach nagrody dla uczest-

niczek warsztatów malarskich, zorganizowany został 22 czerwca br. wernisaż 
ich prac. Na oficjalne otwarcie wystawy zostali zaproszeni najbliżsi dziewczynek, 
którzy mogli podziwiać efekty działań młodych artystek. 

Podczas wernisażu uczestniczki otrzymały oryginalne dyplomy, na których 
widniały zdjęcia ich obrazów oraz drobne podarunki. Natomiast rodzice dostali 
od Ewy Witkowskiej, instruktorki malarstwa, książki o tym, jak czytać sztukę, bę-
dąc laikiem w tej dziedzinie. 

Pani Ewa, jako doświadczona malarka, opowiedziała zgromadzonym 
o technikach, jakie wykorzystywane były do tworzenia poszczególnych 
dzieł, które można podziwiać na wystawie. Po obopólnych podziękowa-
niach nadszedł czas na świętowanie i spokojne obejrzenie obrazów mło-
dych talentów.

E.G.

Z NOK

Lato w mieście 
Jak co roku, Nasielski Ośrodek Kultury or-
ganizuje zajęcia letnie dla dzieci i młodzieży 
z gminy Nasielsk. W tym roku rozpoczynają 
się one we wtorek, 19 lipca o godz. 13.00 
znanymi i lubianymi przez dzieci warszta-
tami kreatywnymi. Prowadzić je będą stali 
współpracownicy ośrodka, czyli Beata Ole-
chowicz i Leszek Gałężewski. 

Często w czasie ferii czy wakacji podczas 
ich zajęć powstają prace o znacznych roz-
miarach, które potem towarzyszą gościom 
ośrodka przez długi czas. Tak się stało 
z ostatnio wykonaną  fotościanką, na której 
widnieje Bolek i Lolek. Wielu kinomaniaków 
przed wejściem na salę Kina Niwa robi sobie 
z nią zdjęcie. Na jaki tym razem pomysł wpadną instruktorzy? Przekonamy się już niedługo. Spotkanie z tą dwójką 
odbędzie się dodatkowo we wtorek, 26 lipca o godz. 13.00. 

Podczas wakacji z NOK będą miały także miejsce warsztaty z klockami LEGO. Instruktorzy z Edukido opowiedzą, 
czym jest grawitacja, czy jest tylko na ziemi, czy również na innych planetach. Podejmą temat życia na Ziemi bez 
grawitacji. Co więcej spróbują ją pokonać wraz z uczestnikami zajęć, budując pojazdy skaczące z rampy. Warsz-
taty te zaplanowane są na środę, 20 lipca i odbędą się dla dwóch grup o godz. 10.00 i 11.30. 

Ciekawym wydarzeniem będzie również spotkanie dzieci i młodzieży z Marcinem Kusiem, czyli narciarzem 
skiturowym. Jeżeli chcecie wiedzieć, na czym polega narciarstwo skiturowe; jak i gdzie w Polsce uprawiać je 
bezpiecznie, przyjdźcie na spotkanie we wtorek, 26 lipca o godz.16.00.

W trakcie letnich zajęć dzieci w naszym Kinie Niwa będą mogły także oglądać bajki. W czwartek, 21 lipca o godz. 
11.20 będzie to „Jeżyk i przyjaciele”, natomiast we wtorek, 26 lipca o godz. 14.00 - „Buzz Astral”. 

Wszystkie warsztaty będą bezpłatne. Bilety na seanse filmowe wyniosą 10 zł. 

Zapraszamy do NOK!
E.G.
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XXIV Letnie Igrzyska Głuchych 2021, w Caxias do Sul 

Olimpijski brąz dla Iwony
Rodowita nasielszczanka Iwona Żyła, 
po raz kolejna udowodniła, że ma-
rzenia mogą stać się rzeczywistością. 
W tegorocznych Igrzyskach Głu-
chych, które odbyły się w Brazylii, 
sięgnęła po brązowy medal druży-
nowo w tenisie stołowym. O tym, 
jak wyglądała jej droga na sam szczyt, 
rozmawiała z Eweliną Gizińską, re-
daktorem Życia Nasielska.

Jak długo trwały przygotowania do 
Igrzysk i pod czyim okiem Pani tre-
nowała? 

 – Do Igrzysk przygotowywałam się 
cały czas, tak jak do Mistrzostw Eu-
ropy czy Mistrzostw Świata. Częste 
wyjazdy na konsultacje, obozy z Ka-
drą Polski pod okiem trenera Hen-
ryka Pięty i treningi u siebie, w MKS 
Nasielsk pod okiem mojego brata 
Marka Stamirowskiego. Trenowa-
łam trzy razy dziennie po 1,5 godzi-
ny. Do tego mecze ligowe. Obecnie 
gram w klubie pierwszoligowym ATS 
Białystok.

Czy tuż przed samymi igrzyskami, 
jeszcze przed wylotem do Brazylii 
pojawiły się momenty zwątpienia? 

 – Przed wylotem na igrzyska były 
momenty zwątpienia, czy uda nam 
się wylecieć, czy testy wyjdą nam 
negatywne. Na szczęście wszystko 
poszło po naszej myśli.

Jak liczna była grupa przedstawicie-
li z Polski w tenisie stołowym pod-
czas tegorocznych igrzysk?

 – Grupa z Polski liczyła 10 osób, 
w tym 4 kobiety, 4 mężczyzn, tre-
ner główny Kadry i asystent trenera. 
W igrzyskach brały udział 73 pań-
stwa, a w tenisie stołowym 21 państw.

Kto okazał się być najtrudniejszym 
Pani przeciwnikiem i dlaczego?

 – Najtrudniejszym przeciwnikiem 
była Ukrainka, która zdobywała zło-
te medale. Mieli lepsze możliwości 
trenowania za granicą, mimo wojny 
z Rosją. 

Jak pani ocenia swoją drogę do wy-
walczonego brązu? Czy to były ła-
twe zawody, a może wyjątkowo 
trudne? Czy pojawił się moment 
podczas zawodów, że była już pani 
pewna swojej wygranej?

 – Zawody były trudne, ponieważ 
z powodu pandemii obowiązywa-
ły duże ograniczenia w treningu, nie 
było gdzie trenować. Bardzo dużym 
stresem były też same badania na 
COVID – 19. W mojej karierze spor-
towej nigdy nie byłam pewna swojej 
wygranej. 

Czym z Pani punktu widzenia igrzy-
ska różniły się od ostatnich zawo-
dów, w jakich wzięła Pani udział?

 – Bardzo się różniły. Głównie z po-
wodu pandemii występującej obec-
nie w Brazylii. Panują tam liczne 
obostrzenia, w tym nakaz nosze-
nia maseczek na hali, co nie było 
dla nas komfortowe. Pozytywnemu 
nastawieniu do samych zawodów 
nie sprzyja też otoczenie, w całej 
Brazylii odnotowuje się dużą liczbę 
morderstw, napadów rabunkowych 
i porwań.

Co takiego jest wyjątkowego 
w medalu olimpijskim, że jest on 
tak ważny dla sportowców? I czy 
faktycznie dla Pani jest on najważ-
niejszym medalem?

 – Jak każdy sportowiec marzyłam 
o medalu olimpijskim. Posiadałam 
już medal Mistrzostw Europy i Mi-

strzostw Świata. Brakowało mi jesz-
cze właśnie medalu olimpijskiego 
i w końcu udało mi się. Czekałam na 
niego aż 25 lat. 

Kiedy wróciła Pani do Polski 
i jak wyglądało powitanie mistrzyni 
olimpijskiej?

 – Do Polski wróciłam późnym wie-
czorem 14 maja. Na lotnisku czekał 
na mnie mąż i brat Marek z kwiatami. 
25 maja odbyło się następnie spo-
tkanie z Ministrem Sportu i Turysty-

ki Panem Kamilem Bortniczukiem, 
który wręczył mi dyplom, podaro-
wał mały upominek i zaprosił na po-
częstunek.

Proszę przypomnieć, ile i jakich 
medali przywieźliście Państwo 
z tegorocznych igrzysk olimpijskich 
głuchych?

 – Z tegorocznych Igrzysk polska re-
prezentacja przywiozła 42 medale, tj. 
8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych.

Sięgnęła Pani po najważniejszy me-
dal w swojej karierze. Czy na tym 
kończy swoje sportowe zmagania 
Iwona Żyła, czy dalej walczy?

 – Postanowiłam dalej grać i przy-
gotować się do Mistrzostw Świata, 
które odbędą się w przyszłym roku 
w Tajwanie. Tenis stołowy uprawiam 
od najmłodszych lat. W wieku 10 lat 
zaczęłam grać, a moim pierwszym 
trenerem był mój tata. Moja przy-
goda sportowa trwa do dzisiaj. Na 
swoim koncie mam 59 medali Mi-
strzostw Polski (46 złote, 8 srebrne i 5 
brązowych). Posiadam także 3 me-
dale Mistrzostw Świata (2 srebrne i 1 
brązowy) oraz brązowy medal Mi-
strzostw Europy.

Serce rośnie, słuchając o tych 
wszystkich osiągnięciach. Często 
ludzie pochodzący z małych miej-
scowości nie wierzą w swoje siły 
i możliwość osiągnięcia tak ogrom-
nych sukcesów. W ramach pokrze-
pienia ich zobowiązana będę za 

zdradzenie sekretu na pogodzenie 
życia zawodowego ze sportową pa-
sją, której Pani nie porzuciła mimo 
realiów dnia codziennego.

 – Pracuję w supermarkecie NETTO 
na stanowisku kasjer – sprzedawca. 
Sekret na pogodzenie jest taki, że 
trzeba być upartym, konsekwentnym 
i mieć oparcie w rodzinie i w najbliż-
szych.

Dziękuję za rozmowę i gratuluję 
sukcesu!

PIŁKA NOŻNA

Ostatni mecz  
w IV lidze
Sezon piłkarski 2021/22 
i udział w IV lidze mazo-
wieckiej Żbika Nasielsk 
przeszedł do historii, tak 
jak i siedmiu innych ze-
społów z najniższą liczbą 
punktów. 

18 czerwca na Stadionie 
Miejskim w Nasielsku, 
przy okazj i  otwarcia 
nowej płyty ze sztucz-
ną nawierzchnią odbył 
się ostatni mecz w ramach 34. kolejki zamykający rozgrywki w IV lidze.

Niestety, mimo zapału i ogromnej woli gry, Żbik Nasielsk uległ gościom 
z sąsiedniego Serocka 4-5.

Spotkanie doskonale rozpoczęło się dla naszych zawodników. Już w 9. 
minucie gola strzelił Borys Błaskiewicz. Niestety na rewanż nie trzeba 
było czekać długo - raptem po 3 minutach goście wyrównali wynik po 
strzale Karola Pierzchalskiego.

W 25 minucie Żbik Nasielsk ponownie wyszedł na prowadzenie, tym 
razem po strzale Krystiana Omena.

W 31. minucie doszło niestety do fatalnej sytuacji, w której bramkarz 
Żbika Jakub Skowron sfaulował zawodnika Sokoła, za co został ukarany 
czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. Aby bramka nie pozostała pu-
sta z boiska zszedł Borys Błaskiewicz, a na jego miejsce w roli bramkarza 
wszedł Jakub Kotleszka. Od tej pory Żbik Nasielsk musiał grać w dziesiąt-
kę, choć obserwując mecz trudno było się zorientować, że drużyna grała 
w osłabionym składzie. Ostateczny wynik pierwszej połowy spotkania na 
2:2 ustanowił Michał Czarnecki z Sokoła Serock, strzelając gola w 35. mi-
nucie. Tuż przed końcem pierwszej połowy sędzia pokazał jeszcze żółtą 
kartkę zawodnikowi z Serocka, Dawidowi Branieckiemu.

W drugiej połowie prowadzenie objął Sokół po kolejnym strzale Karola 
Pierzchalskiego. Jednak Żbik nie pozwolił zbyt długo cieszyć się rywalom 
z prowadzenia. Zadbał o to w 60. minucie Mikołaj Adamski. Rywale także 
nie odpuścili i w 62. minucie ponownie objęli prowadzenie po strzale Mi-
chała Czarneckiego. Kilkanaście minut później dystans ponownie zwięk-
szył Kacper Rogucki z Sokoła po strzale w 77. minucie.

Żbik nie poddawał się do ostatnich minut meczu, a morale drużyny na 
doliczony czas gry wzmocniły się w 89. minucie, gdy Sebastian de An-
dres strzelił czwartego dla Nasielszczan gola. Niestety był to ostatni celny 
strzał w tym spotkaniu, które zakończyło się wynikiem 4:5.

Przez rok gry w IV lidze mazowieckiej Żbik Nasielsk zdobył łącznie 
19 punktów w pięciu zwycięstwach i czterech remisach. Niestety, razem 
z siedmioma innymi zespołami Żbik Nasielsk spadł z IV do nowoutwo-
rzonej V ligi. Rywalami Żbika w przyszłym sezonie będą m.in. Wkra Żuro-
min, Makowianka Maków Mazowiecki, Huragan Wołomin, Sokół Serock, 
czy też Stoczniowiec Płock.

Michał B.
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NASZE DZIECI

Pożegnania  
nadszedł czas
„W przedszkolu to ostatni dzień, rozstania nadszedł czas…” to słowa 
piosenki, którą tegoroczni absolwenci Samorządowego Przedszkola 
im. J. Tuwima w Nasielsku odśpiewali wspólnie z wychowawcami podczas 
uroczystości pożegnania pięciolatków z przedszkolem. Dzieci z grup Mo-
tylków, Pszczółek, Pajacyków i Biedroneczek pod okiem wychowawców 
po raz ostatni wystąpiły na przedszkolnej scenie 22 czerwca br. Zaprezen-
towały wiersze i piosenki, w których wspominały czas spędzony w mu-
rach przedszkola, podziękowały pani dyrektor, nauczycielkom i wszystkim 
pracownikom placówki za dobre serce, uśmiech i wspólne chwile. Repre-
zentanci z oddziałów czterolatków również przygotowali wiersz i piosen-

kę na pożegnanie starszych kolegów, którzy już po wakacjach rozpoczną 
nowy etap w edukacji w przyszkolnych oddziałach przedszkolnych, czy-
li tzw. „zerówkach”. Dyrektor przedszkola, Agnieszka Pałaszewska, po-
dziękowała dzieciom, nauczycielom i rodzicom za współpracę, z żalem 
żegnając absolwentów. Po oficjalnej uroczystości, dzieci z rodzicami i wy-
chowawcami udały się do swoich sal, gdzie otrzymały dyplomy ukończe-
nia przedszkola oraz drobne upominki. Życzymy naszym absolwentom 
wspaniałych wakacji, a w szkole samych sukcesów, radosnych chwil oraz 
dobrych przyjaciół.

SPN

SERDECZNOŚCI

Być może dla świata jesteś człowiekiem,  
ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.

 G.G. Marquez

Serdecznie dziękuję 

Pani 

Agnieszce Tylewski 
za okazane serce,  
pomoc i wsparcie. 

     
   S.D.

Z NUTW

Na kajaki do Krutynia

MUZYCZNIE

Raggabarabanda  
w Ostródzie
Nasz lokalny zespół Raggabarabanda działający na scenie od ponad 10 lat ma 
na swoim koncie grubo ponad 100 koncertów zagranych w całej Polsce. Dni 
miasta, juwenalia, zloty motocyklowe, akcje charytatywne, koncerty klubo-
we i inne. Dwukrotnie gościli na Przystanku Woodstock (obecnie Pol’andRock 
Festiwal). Brali udział w finałach krajowych przeglądów muzycznych takich jak: 
Emergenza (Warszawa), Barabany (Białystok), czy Reggaeland Debiuty (Płock). 
Utwór „Kolory” stał się oficjalnym hymnem „Festiwalu Kolorów” – zagrali 

go w Krakowie, Katowicach i Lublinie. Ich dźwięki popłynęły także w płoc-
kim amfiteatrze podczas „Summer Fall Festiwal”. Tym razem przyszedł czas, 
by zagrać na największym festiwalu muzyki reggae w naszym kraju – Ostróda 
Reggae Festiwal (z ponad 20-letnią tradycją). Przy tej okazji odbywa się kon-
kurs dla młodych zespołów pod nazwą „Czwórka Reggae Contest” współor-
ganizowany z Polskim Radiem Czwórka. 

To bez wątpienia największa krajowa platforma promocyjna dla artystów gra-
jących muzykę inspirowaną Jamajką. W tym roku jury z nadesłanych zgłoszeń 
zespołów z całej Polski wybrało trzy kapele, które wystąpią w koncercie fina-
łowym 10 lipca br. na głównej scenie festiwalowej na ostródzkim stadionie. 
Po przesłuchaniach głosowanie jurorów wskaże zwycięzcę, a wynik zostanie 
ogłoszony jeszcze tego samego dnia. 

Wśród przewidzianych nagród jest transmitowany na żywo koncert w studiu 
Polskiego Radia w Warszawie, promocja wybranego utworu na radiowej liście 
przebojów, gwarantowane występy na trzech festiwalach w przyszłym roku 
(Ostróda Reggae Festiwal, Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi w Wodzisławie Ślą-
skim oraz Reggaenwalde w Darłowie). A także nagroda pieniężna. Nasielsz-
czanie na ostródzkiej scenie pojawią się w niedzielę, 10 lipca, około godziny 
15.00. 

red.

U NAS

Dzień Dziecka w Ruszkowie
Któż z dorosłych nie chciałby, choć na 
chwilę, znów stać się dzieckiem? Dzień 
Dziecka to najlepsza okazja, aby przy-
pomnieć sobie o dzieciństwie. 

Członkowie Koła Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie 
w czerwcową niedzielę, 19 czerw-
ca br., przygotowali masę atrakcji dla 
małych i dużych dzieci. Na począt-
ku spotkania uczestnicy spędzali czas 
podczas gier i zabaw. Najpierw opie-
kunowie dopingowali swoje pociechy, 
by później razem z nimi uczestniczyć 
w różnych konkurencjach. Rado-
sne okrzyki i uśmiechy świadczy-
ły o doskonałej zabawie. Kolejną 
atrakcją był dmuchaniec, z które-
go korzystali nie tylko najmłodsi 
– ogromną frajdę ze zjazdów mia-
ły również nieco starsze dzieci. 
Organizatorzy zapewnili również 
poczęstunek przygotowany przez 
członków KGW w postaci potraw 
z grilla, sałatek, ciast, orzeźwiającej 
lemoniady, lodów i oczywiście 
przepysznych gofrów. – Bardzo 
cieszymy się, że po raz kolej-
ny udało nam się zorganizować 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka – 
mówi Monika Sekudewicz, człon-
kini KGW. – Wszystkie atrakcje 
cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem dzieci i ich rodziców. To 
był wspaniały, niezwykle rodzinny 
czas, który z pewnością na długo 
zapadnie w pamięci naszym po-
ciechom! – dodaje.

(o.z.)

Krutyń to już tradycyjny przed-
wakacyjny kierunek wyjaz-
dów słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Tym razem 
grupa około 30 osób wyje-
chała na mazurski wypoczynek  
w dniach 20-23 czerwca. 

Mimo nieco deszczowej aury, 
która towarzyszyła student-
kom i studentom na początku 
wyjazdu, dobry humor i po-
zytywna energia nikogo nie 
opuszczała, a grafik pobytu był 
wypełniony do granic.

Na gości z Nasielska czekał pyszny 
powitalny obiad, na który gospo-
darz Gościńca „Mazur” przygo-
tował pyszną polędwicę w sosie 
z grzybów znalezionych w oko-
licznych lasach. Popołudnie minę-
ło na wspólnych śpiewach piosenek 
biesiadnych i harcerskich. Po ko-
lacji zaś przyszedł czas na tańce.  
O muzyczne przeboje zadbał Mi-
chał Brodowski, prowadzący za-
jęcia muzyczne dla studentów 
NUTW.

Wtorek rozpoczął się wycieczką 
do Giżycka do Twierdzy Boyen. 
Uczestnicy wyprawy poznali wiele 
ciekawostek na temat tego strate-
gicznego obiektu znajdującego się 
między jeziorami Kisajno i Niego-
cin.

Po południu studenci wysłucha-
li wykładu na temat problemów 

związanych z nadużywaniem al-
koholu, z racji dof inansowania 
wyjazdu z Funduszu „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. 
Wieczór zaś upłynął ponownie na 
śpiewach i tańcach, a także święto-
waniu imienin solenizantek.

Kolejny dzień w Krutyniu powi-
tał wszystkich pięknym słońcem, 
a to zapowiadało udany rejs stat-
kiem Faryj III po Jeziorze Nidzkim. 
Tego dnia można było już poczuć 
prawdziwą wakacyjną pogodę, 
więc po godzinnym rejsie każ-
dy szukał ochłody w knajpkach w 
Rucianych-Nidach. To nie był jed-
nak koniec wodnych atrakcji. Po 
obiedzie przyszedł czas na spływ 
kajakowy malowniczą rzeką Kru-
tynią. To także doroczna atrakcja 
tych wyjazdów i niezapomniana 

przygoda dla wszystkich. Wieczo-
rem wszyscy spotkali się przy grillu  
i ognisku, by świętować imieniny 
i urodziny kolejnych uczestników 
wyjazdu.

C z wa r t e g o  d n i a ,  w y j a z d  d o 
Nasielska zaplanowano na godziny 
popołudniowe, dlatego do obiadu 
każdy mógł spędzić czas w dowol-
ny sposób. Dlatego też można było 
popłynąć ponownie kajakami, wy-
pożyczyć rowery i zwiedzić okoli-
cę jednośladem, pospacerować lub 
po prostu poleżakować, zażywając 
kąpieli słonecznych.

Tym sposobem nasielscy seniorzy 
będący słuchaczami NUTW rozpo-
częli sezon wakacyjnych wyjazdów, 
lecz zgodnie przyznawali, że nie mogą 
doczekać się kolejnego przyjazdu do 
Krutynia, choć ten dopiero za rok.

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny kwitnące  
w pojemnikach
Roślinami najczęściej sadzonymi w pojemnikach na tarasie czy balko-

nie są surfinie, petunie, supertunie o mniejszych kwiatach albo milionki  

o dużej liczbie małych dzwonkowatych kwiatków. 

W pojemnikach można sadzić zarówno rośliny jednoroczne: bergenie, 

pelargonie, surfinie, supertunie, petunie, komarzyce, kocanki, starce, jak 

i wieloletnie np. dalie, begonie bulwiaste i wiecznie kwitnące żurawki, la-

wendy, rozchodniki, liliowce, szałwie, bergenie, funkie itp. 

Najlepszą z roślin do skrzynek balkonowych i wiszących pojemników jest 

supertunia, która bardzo łatwo się regeneruje. Jest rośliną podobną do 

surfinii, ale mniej wymagającą. Nie trzeba obrywać zaschniętych kwiat-

ków, gdyż same opadają. Można ją sadzić nie tylko w pojemnikach, ale 

też na rabatach. Długo kwitnie i jest odporna na choroby i atak mszyc – 

to ją odróżnia od surfinii i petunii. Zaletą tej roślinki jest łatwość rozmna-

żania przez sadzonki pędowe. 

Supertunie sadzimy co 30-40 cm w glebie o odczynie lekko kwaśnym. 

Dobrze jest zasilać rośliny pojemnikowe nawozem przeznaczonym spe-

cjalnie do tego gatunku roślin. Supertunie, petunie i surfinie potrzebują 

dużo wilgoci i stanowiska ciepłego i zacisznego.

Petunia i surfinia różnią się pokrojem i liczbą kwiatków. Petunie mają 

wzniesione lekko pokładające się pędy o zróżnicowanych kolorach 

kwiatów. Jej pędy osiągają od 40-80 cm długości i mają mniej kwiatków 

niż surfinia. Petunie mają wysokie wymagania wodne, dlatego trzeba je 

często podlewać. Natomiast regularne usuwanie przekwitłych kwiatów 

zapewni im powtórne kwitnienie. 

Surfinia, zwana też petunią kaskadową, ma zwisający pokrój, przez co 

ładnie wygląda w skrzynkach balkonowych. Łodyżki surfinii przycinane 

regularnie łatwiej się zagęszczają. Zabieg ten nie jest jednak konieczny 

do prawidłowego rozwoju rośliny. Jej pędy, w zależności od odmiany, 

mają od 20 do 100 cm długości. Kwitną od czerwca do października. 

Ważne jest, aby regularnie usuwać zaschnięte kwiaty i zwiędłe pędy, 

co powoduje obfitsze kwitnienie. Surfinie są jednorocznymi roślinami 

o rożnych barwach kwiatów różowych, ciemnofioletowych, czerwo-

nych. Na zewnątrz można je wystawić dopiero w drugiej połowie maja. 

Preferują one glebę lekko kwaśną i stanowisko słoneczne osłonięte od 

wiatrów i deszczu. 

Kuzynką petunii ogrodowej, która pokryta jest mnóstwem dzwonecz-

ków i wygląda jak jej miniaturka, jest odmiana Calibrachoa Million Bells. 

Roślina ta jest wytrzymała i łatwiejsza w uprawie od petunii. Należy prze-

prowadzać jej cięcie co ok. 4 tygodnie, spowoduje to rozkrzewianie ro-

śliny i jej powiększenie. Dekoruje ona tarasy, balkony od maja do późnej 

jesieni.

Dobrze dobrane kompozycje roślinne będą ozdobą przez całe lato. 

Elżbieta K.

DO ADOPCJI 

Nieduży 
piesek 
szuka domu
Rifi to młody, około 2 letni piesek. Waży 
8 kg, jest przyjazny, zachowuje czy-
stość i ładnie chodzi na smyczy. Najle-
piej, gdyby trafił do domu z ogródkiem. 
Więcej informacji pod numerem telefo-
nu 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZIWRZĄT NASIELSK

Co pies powinien jeść?
Dorosły pies powinien jeść raz lub 
dwa razy dziennie – rano i wieczo-
rem, najlepiej o stałych porach. Po-
siłki podaje się po spacerze, a nie 
przed nim. Po jedzeniu pies po-
winien odpocząć, większą aktyw-
ność można zaproponować mu 
po 2 godzinach. Tym, do czego 
pies powinien mieć dostęp przez 
całą dobę, jest woda. Czysta, świe-
ża woda z kranu będzie najlepsza. 
Należy pamiętać jedynie o tym, by 
regularnie ją wymieniać.

W tym, co podajemy naszemu 
psu, powinno znaleźć się około 
3/4 mięsa oraz około 1/4 warzyw 
i owoców. Warzywa i owoce star-
te lub ugotowane można podawać 
psu z karmą lub surowym mięsem. 
Pies może jeszcze zjeść ryż lub ka-
sze, ugotowane mięso, resztki skó-
ry czy podroby. Należy jednak 
pamiętać, że zwierzętom general-
nie szkodzą potrawy przyprawio-
ne „po ludzku” i należy ich unikać. 
Może to być też makaron, świeżo 
ugotowane ziemniaki i kasze, choć 
nie należy jej serwować zwierzako-
wi zbyt dużo i zbyt często.

Czego NIE może jeść pies?
 – Czekolada i kakao, 

 – Winogrona i rodzynki,
 – Pestki owoców,
 – Cebula, szczypiorek i czosnek,
 – Awokado,
 – Orzechy.

Co MOŻE jeść pies, oprócz 
karmy?
 – Warzywa;
 – Ryby,
 – Jajka,
 – Surowe mięso,

Owoce dla psa?
Jak najbardziej! Psy mogą jeść 
większość owoców – jest to do-
skonałe źródło witamin i błonnika 
ułatwiającego trawienie. 

DOBRE owoce dla psa: 
 – Jabłko,
 – Gruszki, 
 – Borówki, 
 – Jagody, 
 – Truskawki,
 – Banany,
 – Żurawina, 
 – Brzoskwinie.

Owoce SZKODLIWE dla psa: 

 – Winogrona,
 – Cytryna,
 – Mandarynki,
 – Czereśnie.

Na liście warzyw, jakie pies 
MOŻE jeść, znajdują się 
przede wszystkim: 
 – Marchewki,
 – Pietruszki,
 – Brokuły,
 – Buraki,
 – Seler,
 – Ziemniaki, 
 – Brukselka, 
 – Czerwona papryka, 
 – Ogórki, 
 – Dynia (może bardzo pomóc 
przy zaparciach).

Nigdy NIE należy podawać 
psu:
 – Cebuli, 
 – Czosnku,
 – Pomidorów,
 – Awokado,
 – Pora,
 – Warzyw kapustnych.
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję  
do godziny 7.00 rano.

Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,  
nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

DZIAŁKI REKREACYJNE

Nie musisz być osobą bezrobotną, 
 

aby skorzystać z 20 godzin doradztwa i 5 godzin coachingu.

Z doradcą i coachem bezpłatnie i skutecznie  
przygotujesz się do rozmów kwalifikacyjnych. 

 

I grupę uruchamiamy już 12 lipca 2022 r. 

Zgłoś swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy  
(formularz dostępny jest na stronie projektu lub w siedzibie Biura projektu).

Formularz zgłoszeniowy  
w wygodny dla Ciebie sposób dostarcz do Biura projektu:

ul. Juliusza Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: 22 775-92-42 do 44, fax: 22 775-28-55

e-mail: pracujnanowodworskim@ndm.praca.gov.pl
strona projektu: https://ndm.praca.gov.pl/pracuj-na-nowodworskim

Do udziału zaprasza
Lider projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Partner projektu: MW Consulting Sp. z o.o.       

Przedsiębiorco, 
 

już rozpoczęliśmy rekrutację do projektu pilotażowego. 
 

Doskonal swoje procesy rekrutacyjne  
i rozwijaj swoją firmę. 

 
W pakiecie bezpłatnie możesz zyskać do 40 godzin doradztwa biznesowego  

i 20 godzin coachingu. 
 

I grupę uruchamiamy już 12 lipca 2022 r. 

Zgłoś swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy  
(formularz dostępny jest na stronie projektu lub w siedzibie Biura projektu).

Formularz zgłoszeniowy  
w wygodny dla Ciebie sposób dostarcz do Biura projektu:

ul. Juliusza Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: 22 775-92-42 do 44, fax: 22 775-28-55

e-mail: pracujnanowodworskim@ndm.praca.gov.pl
strona projektu: https://ndm.praca.gov.pl/pracuj-na-nowodworskim

Do udziału zaprasza
Lider projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Partner projektu: MW Consulting Sp. z o.o.       
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Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

Twierdza Modlin
Twierdza Modlin położona jest u zbie-
gu Wisły i Narwi, około 30 km na pół-
nocny zachód od Warszawy. Składa się 
z – położonej na prawym brzegu Na-
rwi, umocnionych przedmości: kazuń-
skiego i nowodworskiego oraz dwóch 
pierścieni fortów. Jest jedną z najwięk-
szych i najlepiej zachowanych twierdz 
w Polsce i w Europie, porównać ją moż-
na jedynie z Twierdzą Verdun o blisko  
200 - letniej historii.

Twierdza Modlin jest międzynarodo-
wym pomnikiem architektury obronnej. 
Tworzy ją wielokrotnie rozbudowywany 
zespół umocnień zawierający w sobie 
elementy fortyfikacji francuskiej, rosyj-
skiej i polskiej. W Twierdzy stacjonowa-
ły na przemian armie czterech państw: 
Francji, Rosji, Niemiec i Polski. Twierdza 
była w swej historii czterokrotnie bro-
niona: w 1813, 1831, 1915 i 1939 roku. 
W 1920 roku w oparciu o nią toczyły 
się walki polsko-bolszewickie. Obsadza-
ły ją wojska polskie (Księstwa Warszaw-
skiego, Królestwa Polskiego, wreszcie 
Rzeczypospolitej), francuskie (napole-
ońskie), saskie, wirtemberskie, rosyjskie 
i niemieckie (II i III Rzeszy). Potocznie 
nazwą „Twierdza Modlin” określa się je-
dynie część centralną Twierdzy, tworzą-
cą dzielnicę Modlin-Twierdza Nowego 
Dworu Mazowieckiego, jednak faktycz-
nie oznacza ona także forty wewnętrz-
nego i zewnętrznego pierścienia, które 
zostały wzniesione w okresie od lat 80.  XIX wieku do wybuchu I wojny świato-
wej oraz towarzyszące im liczne dzieła z różnych okresów.

Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin składa się z ceglanych dzieł o nu-
meracji od I do VIII. Umocnienia powstawały głównie na planie standardowego 
fortu z 1879 roku. Część została przebudowana i zmodernizowana, aby nadążyć 
za zmieniającą się techniką wojskową.

Fort I – Zakroczym, Fort II – Kosewo, Fort III – Pomiechówek, Fort IV – Janó-
wek, Fort V- Dębina (Czosnów), Fort VI- Czeczotki, Fort VII – Cybulice, Fort VIII 
– Kępa Grochalska.

W latach 1912-15 powstał wokół Modlina drugi pierścień fortów (od IX do XVIII) 
wraz z dziełami pośrednimi (od D-1 do D-10).

Tylko nieliczne z tych obiektów zostały ukończone do czasu rozpoczęcia wojny. 
Na części umocnień nawet nie rozpoczęto prac budowlanych.

Fort IX (IXd) – Grochale* (nie istnieje), Fort D-1 (Xa) – Wólka Smoszewska, Fort 
D-2 (Xb)– Trębki Stare* (nie istnieje), Fort X (Xc) – Henrysin, Fort D-3 (XIa) – To-
maszówka, Fort XI (XIb) – Kroczewo, Fort D-4 (XIc) – Strubiny, Fort XII – Janowo, 
Fort XIII (XIIIa) – Błogosławie, Fort D-5 (XIIIb) – Falbogi* (nie istnieje), Fort D-6 
(XIIIc) – Śniadówka* (nie istnieje), Grupa fortowa Goławice (XIVa, XIVb), Fort XIV 
(XIVc) – Toruń, Fort XV (XVa, XVb) – grupa fortowa Carski Dar, Fort XVI (XVIa) – 
Czarnowo, Fort D-7 (?) – Czarnowo* (nie istnieje), Fort D-8 (XVIc) – Czarnowo, 
Fort D-9 (XVIIa) – Janówek, Fort XVII (XVIIb) – Janówek, Fort D-10 (XVIIIa) – Ja-
nówek, Fort XVIII (XVIIIb) – Boża Wola

za: www.twierdzamodlin.pl

Jacek Gałężewski
Grafiki Jacka Gałężewskiego, znanego nasielskiego artysty plastyka, czytelnicy 
ŻN mogli już wielokrotnie podziwiać na naszych łamach. 

Pan Jacek pochodzi, co prawda, z wielkopolskiego Kwilicza, ale wybrał Nasielsk 
na miejsce do życia i mieszka tu od 1979 roku. Jest twórcą wszechstronnym. 
Maluje, rysuje, rzeźbi w drewnie i poświęca swojej pasji każdą wolną chwilę. 
Jest członkiem Klubu i Stowarzyszenia Pracy Twórczej przy Centrum Kultury 
w Ciechanowie. Jego rysunki publikowane są w prasie, w książkach, można je 
znaleźć również na jego stronie internetowej. Artysta wystawia swoje prace na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

W październiku 2018 r. Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował, cieszącą się 
wielkim powodzeniem, wystawę twórczości plastycznej pana Gałężewskiego. 
W jego grafikach prezentujących elementy architektury dostrzec można fa-
scynację detalem i światłem.

W ramach cyklu „Blisko – bliżej” w minionych latach zobaczyć można było 
m.in.: oryginalne, ale też ważne budowle znajdujące się w naszym mieście, fi-
gurki i kapliczki przydrożne, czy też wiekowe drzewa. Tym razem prezentować 
będziemy prace dokumentujące Twierdzę Modlin i otaczające ją fortyfikacje. 

(i.)
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Baran 21.03-20.04
Musisz podjąć ważne decyzje i zaplano-
wać swoją karierę. Zaufaj swojej intuicji. 
Czekają Cię udane spotkania z rodziną 
i przyjaciółmi. Będziesz teraz większym 
niż zwykle domatorem. 

Byk 21.04-20.05
Uporządkuj wreszcie mieszkanie i wy-
rzuć niepotrzebne rzeczy. Nie złość się 
na domowników, którzy liczą na Ciebie. 
Musisz o nich zadbać. Nie zwracaj uwagi 
na fochy przyjaciół. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Pilnuj swoich pieniędzy, bo bliscy mają 
pomysły, jak naciągnąć Cię na spore wy-
datki. Nie narzekaj i nie skarż się na swój 
los, tylko zrób to, co trzeba zrobić. Uważaj 
na zapominalskich.

Rak 22.06-22.07
Nie mieszaj się w skomplikowane intry-
gi i nie doradzaj nikomu. Sytuacja wyja-
śni się niebawem. Nie przegap ciekawej 
propozycji wakacyjnego wyjazdu. Kon-
troluj ciśnienie i dietę.

Lew 23.07-23.08
Nie będzie dla Ciebie teraz rzeczy niemoż-
liwych. Czeka Cię zmiana auta, mieszkania 
lub powiększenie rodziny. Będziesz teraz 
bardzo energiczny, szybki i skoncentrowa-
ny na pracy. 

Panna 24.08-22.09
Popatrzysz z większym optymizmem na 
swoje życie. Będziesz w doskonałej formie 
intelektualnej, dzięki czemu uda Ci się nad-
robić zaległości. Nie bądź uparty, a unik-
niesz rozczarowań. 

Waga 23.09-23.10
Musisz narzucić sobie większą dyscyplinę, 
jeśli chcesz zrealizować swoje plany. Nie 
bagatelizuj żadnych dolegliwości i zrób 
sobie niezbędne badania. Wolny czas spę-
dzaj aktywnie. 

Skorpion 24.10-22.11
Nie pozwól, aby inni decydowali o Twoich 
sprawach. W pracy szybko nadrób zaległo-
ści i nie odwlekaj dłużej ważnej rozmowy. 
Wtedy atmosfera szybko się poprawi. Roz-
glądaj się za kimś do pary.

Strzelec 23.11-21.12
Otworzą się przed Tobą nowe możliwo-
ści. Korzystaj z życia i staraj się czerpać 
z niego jak najwięcej. Rób wszystko, by 
uniknąć stresujących sytuacji. Będziesz 
w doskonałej kondycji.

Koziorożec 22.12-20.01
Postaraj się też znaleźć więcej czasu na 
własne zainteresowania. Odkryjesz nowe 
powody, dla których warto się dokształ-
cać. Mimo wielu ważnych obowiązków, 
postaraj się bardziej dbać o siebie. 

Wodnik 21.01-19.02
Mogą ujawnić się różne rodzinne kon-
flikty, a Ty będziesz musiał wszystkich 
pogodzić. Ale dla swojego dobra – 
mierz siły na zamiary. Staraj się regular-
nie spacerować, ćwiczyć lub pływać. 

Ryby 20.02-20.03
Masz wrażenie, że wszyscy wokół wtrącają 
się w Twoje życie? Może warto nabrać do 
wszystkiego trochę dystansu. Skup się na 
obowiązkach zawodowych. Szczęście Ci 
sprzyja.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
1-3 lipca godz. 13:00 2D dubb.

6-10 lipca godz. 13:00 2D dubb.

13-14 lipca godz. 13:00 2D dubb.

OGLIKI

Animacja, Dla dzieci, Przygodowy; Belgia, Niemcy; 

Czas trwania 1 godz. 15 min.

Urocza rodzina Oglików szuka nowego 

domu. Wspaniała animacja o empatii, mi-

łości i rodzinie, która pokazuje, że zawsze 

i wszędzie możemy być potrzebni.

1-3 lipca godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

6-10 lipca godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

13-14 lipca godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

MINIONKI: WEJŚCIE GRU

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 

1 godz. 30 min.

Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto mu-

szą ratować młodego Gru, który popadł 

w konflikt z grupą super złoczyńców zna-

ną jako Vicious 6.

1-3 lipca godz. 19:00 2D PL

6-7 lipca godz. 19:00 2D PL

DZIEŃ, W KTÓRYM ZNALAZŁEM 

W ŚMIECIACH DZIEWCZYNĘ

Akcja, Sci-Fi; Polska; Czas trwania 1 godz.38 min.

W niedalekiej przyszłości zobojętniały ak-

tywista ogłasza, że o północy w Sylwestra 

popełni samobójstwo w proteście prze-

ciwko panującemu na nowo w Polsce nie-

wolnictwu. Jego plan staje pod znakiem 

zapytania, gdy znajduje w śmieciach po-

rzuconą niewolnicę i postanawia jej po-

móc odzyskać wolność.

8-10 lipca godz. 19:00 2D PL

13-14 lipca godz. 19:00 2D PL

SAMIEC ALFA

Czarna komedia; Polska; Czas trwania 1 godz.40 min.

Pięciu mężczyzn spotyka się na kursie 

samorozwoju, prowadzonym przez cha-

ryzmatycznego coacha, który obiecuje,  

że naprawi ich relacje z partnerkami. Kon-

trowersyjne metody samozwańczego 

specjalisty stawiają ich życie na głowie, 

co prowadzi do serii zabawnych, niekiedy 

mrożących krew w żyłach konsekwencji. 

15-17 lipca godz. 13:00 2D dubb.

20-21 lipca godz. 13:00 2D dubb.

DOGTANIAN.  

PSI MUSZKIETERIER

Animacja; Hiszpania; Czas trwania 1 godz. 24 min.

Młody szermierz Dogtanian, po dołącze-

niu do legendarnych Muskehounds, broni 

króla przed zakusami złego kardynała Ri-

chelieu, chcącego przejąć władzę.

15-17 lipca godz. 15:00 2D dubb.

20-21 lipca godz. 15:00 2D dubb.

BUZZ ASTRAL

Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; Czas trwania 

1 godz. 40 min.

Młody pilot testowy zostaje bohaterem w kosmosie i dzięki temu do-

staje swoją własną zabawkę - Buzza.
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OGŁOSZENIA  
DROBNE

Sprzedam dom Nasielsk  

ul. Jaśminowa. Tel. 509 089 

355.

Wynajmę ziemię pod 

Fotowoltaikę 4,5,6 klasa.  

Tel. 537 411 996.

Sprzedam działkę budow-

laną 816 m2, ul. Chmielna. 

Tel. 513 024 557.

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
27.06.–3.07.2022 r.  Apteka Syrenka

ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
4.07.–10.07.2022 r.  Apteka Dbam o zdrowie

ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
11.07.–17.07.2022 r. Apteka Cefarm

ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
18.07.–24.07.2022 r. Apteka

ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
25.07.–31.07.2022 r. Apteka

ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XXXVIII/241/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego”, 17.06.2022 r.:
1. Paweł Wróblewski – Stanisław Sotowicz    83 pkt (65,87%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski    80 pkt (63,49%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński     69 pkt (54,76%)

4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    64 pkt (50,79%)

5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki    61 pkt (48,41%)

6. Piotr Goździkowski – Andrzej Lenart    60 pkt (47,62%)

7. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak    46 pkt (36,51%)

8. Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski    41 pkt (32,54%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:

1. Krzysztof Michnowski     66 pkt

2. Waldemar Gnatkowski     62 pkt

3. Piotr Kowalski      45 pkt

4-5. Alicja Bartosik      43 pkt

 Paweł Wróblewski      43 pkt

6. Grzegorz Nowiński      42 pkt

7-8. Krzysztof Morawiecki     36 pkt

 Janusz Wydra      36 pkt

9. Józef Skrzypczak      32 pkt

10. Zbigniew Michalski     31 pkt

PK
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję  
do godziny 7.00 rano.

Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,  
nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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UROCZYSTOŚCI

Otwarcie zmodernizowanego 
Stadionu Miejskiego

NA SPORTOWO

Sukcesy szachistów 
ze Skoczka
Druga edycja Turnieju Szachowego „Czas na Kategorię” organizowane-
go przez Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi za nami! Tegoroczna edy-
cja odbyła się w systemie dwudniowym. W słoneczną sobotę, 18.06. br.,  
14 zawodników spotkało się w siedzibie Klubu, by zawalczyć o zdobycie 
III kategorii szachowej. Natomiast kolejnego dnia, 19.06. br., w świetlicy 
wiejskiej w Konarach odbył się turniej podstawowy z możliwością zdo-
bycia V i IV kategorii szachowej, w którym udział wzięło 22 zawodników. 

Wyniki turnieju o III kategorię szachową:

1. Dominik Wiśniewski (7pkt z 7 rund) – uczeń LO im. J. Iwaszkiewicza w 
Nasielsku,

2. Filip Krawczak (5/7) – uczeń SP 2 w Nasielsku,

3. Bartosz Seroczyński (5/7) – uczeń SP 2 w Nasielsku.

Ponadto Dominik Wiśniewski i Bartosz Seroczyński zdobyli awans  
na III kategorię szachową.

Wyniki turnieju o IV i V kategorię szachową:

1. Florian Jasiński (5,5pkt z 6 rund) – KS „Legion” Legionowo,

2. Cezary Wrzesiński (5/6) – KS „Legion” Legionowo,

3. Ziemowit Sobstyl (4/7) – zawodnik KSz Skoczek i uczeń SP 2 w 
Nasielsku.

Awans na IV kategorię uzyskali Michał Lisik i Ziemowit Sobstyl. Natomiast 
V-kę zdobyli Mateusz Szymański, Jakub Kowalski i Adam Czachorowski.

Tradycyjnie podczas turniejów Sędzią Głównym był Maciej Kowalec.

 – W turnieju bierze udział trzech moich synów: jeden sześciolatek 
i dwóch ośmiolatków – mówi Ewa Lisik. – Jeden z synów walczy o zdo-
bycie III kategorii szachowej, dwóch o IV kategorię szachową. To zawod-
nicy Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi. Bardzo chętnie bierzemy 
udział w takich inicjatywach. Cieszymy się, że chłopcy chcą grać w sza-
chy, z chęcią uczestniczą w treningach i odnoszą swoje prywatne sukcesy 
szachowe – dodaje. 

Michał Lisik, sześcioletni syn pani Ewy i pana Tomasza został brązowym 
medalistą Mistrzostw Mazowsza chłopców do 6 lat! 

 – Czerwiec przyniósł naszemu Klubowi wspaniałe informacje! – przy-
znaje Marcin Szarszewski, prezes Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi.  
– 6 reprezentantów naszego Klubu odwiedziło Mińsk Mazowiecki, gdzie 

wystartowali w Mistrzostwach Mazowsza Przedszkolaków w Szachach 
2022. Mamy pierwszego medalistę turnieju rangi mistrzowskiej – Michał 
Lisik zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach! Jesteśmy dumni z Michała i 
wszystkich naszych zawodników. Udział w Mistrzostwach to cenne do-
świadczenie i idealny początek mistrzowskich potyczek  – opowiada.

Kilka dni temu zawodnicy Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi zakoń-
czyli kolejny sezon zajęć szachowych. Na ostatnim spotkaniu, oprócz 
szachów, były gry planszowe, kino i zabawy. Życzymy zawodnikom 
wspaniałego wypoczynku oraz powodzenia na wakacyjnych turniejach 
szachowych.

(o.z.)

W sobotę, 18 czerwca br., dokona-
no oficjalnego otwarcia zmoderni-
zowanego Stadionu Miejskiego. Po 
dopełnieniu wszelkich formalno-
ści z Mazowieckim Związkiem Piłki 
Nożnej na nowym boisku można 
będzie już rozgrywać wszystkie 
mecze.

Marek Prusinowski prezes MLKS 
Żbik Nasielsk zadbał, aby ten dzień 
był wyjątkowy i pełen atrakcji. Na to 
wydarzenie udało mu się zaprosić 
Romana Koseckiego byłego repre-
zentanta Polski w piłce nożnej w la-
tach 90. XX wieku i polityka.

W uroc z ystoś c i  ud zia ł  wzię -
li m.in. Artur Kolator wicepre-
zes Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej, Witold Bog-
dański były wicepre-
zes MZPN, Jarosław 
Banach członek za-
rządu ciechanow-
sko-ostrołęckiego 
Okręgowego Związ-
k u  P i ł k i  N o ż n e j , 
R ado s ł aw Ryb i c-
ki dyrektor Depar-
tamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów 
Wiejsk ich Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Ma-
zowieckiego, Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska, Marek Ma-
luchnik sekretarz Nasielska, Rafał 
Adamski Skarbnik Nasielska, Ra-
dosław Kasiak członek zarządu po-
wiatu nowodworskiego oraz radni 
nasielskiej Rady Miejskiej: Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący RM, 
Dariusz Kordowski wiceprzewod-

niczący RM oraz Michał Brodowski.

Stadion poświęcił ks. Tadeusz Pe-
płoński proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha w Nasielsku, po czym 
wszyscy zaproszeni goście prze-
cięli symboliczną, zieloną wstęgę.

Wiceprezes Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej Artur Kolator po-
gratulował władzom Nasielska 
i klubowi Żbik nowego obiektu 
sportowego, życząc wielu sukce-
sów sportowych na Mazowszu. 
Wręczył on też złote odznaki MZPN 
przedstawicielom władz gmi-
ny Nasielsk, zaś srebrną odznakę 
MZPN otrzymał Paweł Majewski 
księgowy klubu Żbik Nasielsk.

Przedstawiciel urzędu marszał-
kowskiego, Radosław Rybicki, 
odczytał list od Adama Struzika 
marszałka województwa, w któ-

rym pogratulował nowoczesnego, 
spełniającego europejskie stan-
dardy, obiektu sportowego. Bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski mówił, 
że zmodernizowano część stadio-
nu, lecz została jeszcze druga część 

i ma nadzieję, że uda się pozyskać 
dodatkowe środki i powstanie tu 
cały kompleks sportowy. 

Zadowolenie z budowy i otwar-
cia nowego stadionu wyraził także 
wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Kordowski – wieloletni zawod-
nik Żbika Nasielsk, a obecnie tre-
ner młodszych roczników oraz  

I I  druż yny Żb i-
ka. Zauważył, że 
młodzież ma co-
raz większe per-
spektywy rozwoju 
sportowego, nie 
tylko w zakresie 
piłki nożnej.

Uroczyste otwar-
cie nowego bo-
i s k a  r o z p o c z ą ł 
turniej rocznika 
2015/16 o Puchar 

Burmistrza, w którym wystąpiły 
drużyny MKS Ciechanów, GUKS 
Orzeł Sypniewo, Młode Orły Nad-
narwianki Pułtusk 
oraz Nazar Mła-
wa,  n a to m i a s t 
w turnieju rocz-
n i k a  2 013 /14 
o Puchar Preze-
sa Żbika wystąpi-
ły drużyny PAF 
P ł o ń s k ,  G U K S 
O rze ł  Syp n ie -
wo i Akademia 
Piłkarska Nazar 
z  M ł a w y  o ra z 
żeńska drużyna 
FUKS Pułtusk. 

Równolegle odbywał się też turniej 
tenisa ziemnego, w którym każdy 
mógł wziąć udział, wpłacając sym-

boliczne 5 zł. Zwycięzca otrzymał 
Puchar Burmistrza. 

Rozegrano również mecz towarzy-
ski pomiędzy żeńską drużyną Żbi-
ka Nasielsk, a byłymi zawodnikami 

Żbika Nasielsk wzmoc-
nionymi przez nasiel-
skich samorządowców.

Zwieńczeniem tego 
dnia był ostatni mecz 
seniorów w IV l idze 
z S oko łem S erock, 
który zakończył się 
n ie s te t y p rze g raną 
Żbika 4 do 5. Sportową 
część imprezy popro-
wadził Krystian Jobski.

S p o r t o w y m  z m a -
ganiom towarzyszył 

piknik rodzinny, w czasie które-
go zbierano pieniądze na leczenie 
Nikoli Krupińskiej. Tę część pro-
wadził Dawid Domała radny RM, 
współorganizator wydarzenia. Jego 
uczestnicy mogli skorzystać m.in. 
z dmuchańców, food trucków, ku-
pić balony z helem, watę cukrową, 
popcorn, orzeźwiającą lemonia-
dę, zwiedzić wóz strażacki, a także 
wziąć udział w loterii, w której na-
grodą główną był rower górski. Po-
nadto zorganizowany został wyścig 
rowerowy, lecz tym razem według 
zasady „kto najwolniej”. Pomysło-
dawcą zbiórki, a zarazem współor-
ganizatorem przedsięwzięcia, był 
Prezes MLKS Żbik Nasielsk Marek 
Prusinowski. Konto nasielszczanki 
zasiliła kwota ponad 9 000 zł.

Nowy obiekt zyskał boisko z tra-
wy syntetycznej wraz z odwodnie-
niem, trybunę dla 321 osób, kort 
tenisowy, bramki, wiaty dla zawod-
ników i wiele innych elementów 

infrastruktury sportowej. Koszt in-
westycji to blisko 4 mln zł, z czego 
2,3 mln zł pochodziła z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Michał B.


