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Drodzy Mieszkańcy Gminy Nur!
Mija dwa i pół roku kadencji samorządu wybranego na lata 2018-2023. 
Był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całej 
Gminy Nur i wszystkich jej mieszkańców.
Aby rozwijać gminę wykorzystujemy wszelkie dostępne możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. Od początku kadencji staramy się 
wspólnie z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych robić to 
skutecznie. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Warszawie, Starostwa Powiatowego oraz naszych parlamentarzystów 
i radnych wojewódzkich, i powiatowych w zrealizowanych inwestycjach 
środki zewnętrzne stanowią znaczny lub nawet 100% wkład 
w realizację zadań.  Pomimo znacznych utrudnień w związku z pandemią 
koronawirusa, rok 2020 przyniósł realizację wielu oczekiwanych działań. 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zuzeli czy odwiert nowej 
studni w Ołowskich to najbardziej priorytetowe inwestycje związane 
z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy.
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy gminny Biuletyn, w którym 
przedstawiamy najważniejsze działania i wydarzenia realizowane 
przez Urząd i jednostki organizacyjne od początku kadencji. Chciałbym 
serdecznie podziękować pracownikom Urzędu i jednostek, Radnym 
i Sołtysom, a przede wszystkim mieszkańcom za pomoc i wsparcie, 
które czuję każdego dnia. Dziękuję za wszystkie opinie i konstruktywne 
uwagi.  

Zachęcam do uczestnictwa w transmisjach live 
Sesji Rady Gminy, kontaktu przez stronę www 
poprzez zakładkę „Zadaj pytanie Wójtowi”, 
kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Z wyrazami szacunku,
Rafał Kruszewski
Wójt Gminy Nur

1 000 000 ZŁ DOFINANSOWANIA 
NA PRZEBUDOWĘ STACJI 
UZDATNIANIA WODY W ZUZELI

Po raz pierwszy w historii Naszej Gminy pozyskano dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wielomiesięczne starania 
przyniosły dotację, bez której nie udałoby się przeprowadzić tej bardzo ważnej dla Naszych mieszkańców inwestycji.  
Inwestycja została zrealizowana bez zaciągnięcia na ten cel kredytu. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych, a szczególnie do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego za wsparcie 
merytoryczne i nieocenioną pomoc oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
10 grudnia 2020 roku odbył się odbiór końcowy długo oczekiwanej przez mieszkańców in-
westycji „Budowa z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Zuzela”. Stacja została wybudowana 
ponad 30 lat temu i dostarcza wodę do 7 miejscowości Gminy Nur oraz 1 miejscowości z są-
siedniej Gminy Szulborze Wielkie. 
W ramach inwestycji przebudowano istniejący obiekt – budynek stacji uzdatniania wody oraz 
wymieniono całą technologię. Wybudowano nowe dwa zbiorniki wyrównawcze o poj. 75 m3 
każdy, dwa zbiorniki bezodpływowe o poj. 2,0 m3 każdy, instalacje wodociągowe, kanalizacyj-
ne i elektryczne oraz wymieniono ogrodzenie terenu.
Wykonawcą prac była firma Automatyka Arkadiusz Czyżewski. Gmina Nur na realizację zadania 
pozyskała dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 000 000 zł. Całko-
wity koszt zadania wyniósł 2 175 148,89 zł. 

W piątek, 21 sierpnia 2020 r. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski i Rafał Kruszewski Wójt Gminy 
Nur podpisali umowę, na mocy której Gmina Nur otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł na 
realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zuzela”. 
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W ramach inwestycji na odcinku o 
długości 172,50 mb wykonano nową 
nawierzchnię bitumiczną z masy mine-
ralno-asfaltowej. Z lewej strony jezdni 
wykonano chodnik z kostki brukowej 
o szerokości 2 m, a z prawej strony 
pobocza z kruszywa naturalnego z 
dodatkiem 35% łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie także pobocza 
oraz wjazdy.
Wykonawcą robót była firma P.W.WI-
KRUSZ Adam Witkowski z Miedznej. 
Całkowity koszt robót budowlanych 
wyniósł 217 468,62 złotych.
Inwestycja została dofinansowana z 
Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 153 950 złotych, pozostałe 
koszty poniesione zostały z budżetu 
Gminy Nur.

GMINA NUR ZE WSPARCIEM 
500 000 ZŁ NA INWESTYCJE 
W RAMACH FUNDUSZU 
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH

Inwestycje

Prace związane z budową oraz modernizacją dróg to bardzo kosztowne i czasochłonne zadania, z którymi 
zmagać się musi również Gmina Nur.

30 marca 2020 roku zakończono i oddano do użytku inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły 
w Nurze”. 

10 października 2019 roku zakończono i oddano do użytku inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 260516W w miejscowości Zaszków”. 

25 czerwca 2020 r. podczas konferencji  w Ostrowi Mazowieckiej Minister 
Cyfryzacji Marek Zagórski przedstawił założenia wsparcia rządu dla 
samorządów powiatu ostrowskiego.

9 lipca 2020 r. Gminie Nur zostały przekazane symboliczne czeki na kwotę 
500 tys. zł. Fundusz to ważny rządowy program pomocowy dla samorządów, 
który powstał z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. W jego ramach samorządy 
otrzymały środki, które muszą być przeznaczone na inwestycje w lokalnych spo-
łecznościach.

Proces inwestycji najczęściej trwa kilka miesięcy. Jako gmina 
staramy się, aby drogi, po których poruszają się mieszkań-
cy naszej gminy były w jak najlepszym stanie. Dzięki do-
brej współpracy z Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 

w roku 2019 udało się wyremontować kilometrowy odcinek 
drogi wojewódzkiej w miejscowości Nur.
W planach na rok 2021 znajduje się remont dwóch brakują-
cych odcinków drogi 694. 

W ramach inwestycji na odcinku o długości 570,00 mb wy-
konano nawierzchnię z kruszywa naturalnego z dodatkiem 
50% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. 
Wykonano także pobocza oraz wjazdy z kruszywa natural-
nego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 25 cm oraz oczyszczono 150 mb rowów.
Wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe Krzysztof 

Pyrgiel z Małkini Górnej. Całkowity koszt robót budowlanych 
wyniósł 162 336,94 zł. Zgodnie z otrzymaną przez Gminę 
Nur dotacją na zadanie z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych połowa kosztów 
została poniesiona ze środków pochodzących z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 694

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY 
W NURZE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
NR 260516 W  MIEJSCOWOŚCI ZASZKÓW
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DWA SAMOCHODY 
PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE 
DLA GMINY NUR

MAMY TO!  PIERWSZY W GMINIE 
PACZKOMAT 

WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2A 
STACJI UZDATNIANIA WODY W OŁOWSKICH
Gmina Nur zrealizowała projekt pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A oraz likwidacji 
otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich”, na który uzyskała pożyczkę z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    

Gmina Nur dokłada wszelkich starań, aby chorobotwórczy azbest jak 
najszybciej zniknął z pokryć dachowych naszych mieszkańców. 

Mieszkańcy Gminy Nur i okolic mogą korzystać z paczkomatu, który  został zain-
stalowany obok Urzędu Gminy. To duże ułatwienie dla wszystkich, którzy robią za-
kupy przez Internet, czy tez pracują w godzinach pracy kurierów lub po prostu nie 
zamawiają przesyłek do domu. Do tej pory mieszkańcy musieli jeździć do sąsied-
nich miejscowości po odbiór paczki, teraz paczkomat jest dostępny na miejscu.

22 sierpnia 2019 r. Uchwałą Zarządu 
Gminie Nur przyznano dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w wysokości 28.169,77 co 
stanowi 100,00 % kosztu kwalifikowa-
nego zadania.
26 maja 2020 r. Gmina Nur otrzymała 
kolejną dotację 20 154,30 zł, tj. 100% 
kosztów kwalifikowanych zadania pn. 
„Usuwanie azbestu z terenu gminy 
Nur”. Kolejny raz WFOiGW w Warszawie 

na posiedzeniu Zarządu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek, dzięki temu kolejni 
mieszkańcy zostali uwolnieni od cho-
robotwórczego pokrycia dachowego 
jakim jest azbest.
Warto również wspomnieć, iż azbest, a 
właściwie włókna azbestowe po wnik-
nięciu do płuc mają bardzo negatywny 
wpływ na zdrowie, mogą powodować 
szereg niebezpiecznych chorób, dla-
tego jest on całkowicie zakazany do 
jakiegokolwiek użytku. 

9 lipca 2019 r. Gmina Nur pozyskała samochód osobowy marki Skoda Superb.
Samochód został przekazany nieodpłatnie przez Narodowe Centrum Krwi i jest 
wykorzystywany przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyj-
nych do wyjazdów służbowych.
28 kwietnia 2020 r., Gmina Nur pozyskała samochód - bus marki Fiat Ducato z 
2009 roku. Samochód został przekazany nieodpłatnie Gminie przez Nadwiślański 
Oddział Straży Granicznej i jest wykorzystywany przez pracowników Urzędu Gmi-
ny, Szkoły Podstawowej oraz GOPS do codziennych spraw gospodarczych.

Podczas wykonania nowego otworu 
studziennego nr 2A przewidziane zo-
stało wiercenie w rurach, zabudowa-
nie filtra studziennego, pompowanie 
oczyszczające, chlorowanie otworu, 
pompowanie pomiarowe, montaż 
kompletnej obudowy typu Lange zde-
montowanej wcześniej ze studni nr 2.
Zrealizowane przedsięwzięcie za-
pewnia bezpieczeństwo w ciągłości i 
niezawodności zaopatrzenia w wodę 
do picia około 1500 mieszkańców za-
mieszkujących oraz korzystających z 
wodociągu zaopatrywanego w wodę 

ze Stacji Uzdatniania Wody w Ołow-
skich .
Wartość inwestycji po przeprowadzo-
nym postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia publicznego wyniosła 192 680 zł, 
w tym środki z pożyczki z NFOŚiGW 
156 650 zł. Pożyczka rozłożona jest na 
10 lat z możliwością 50 % umorzenia. 

Inwestycje

,, USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NUR ’’
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Dwa wnioski złożone w naborze z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych znalazły się na liście dofinansowania.           

Na terenie gminy Nur znajduje się ponad 200 punktów oświetlenia 
ulicznego. Do niedawna były to stare lampy rtęciowe o mocy 250 W 
i o bardzo słabym efekcie świetlnym. 

ODBIÓR FOLII ROLNICZYCH

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

REKORDOWE WSPARCIE 
DLA GMINY NUR Z RZĄDOWEGO 
FUNDUSZU INWESTYCJI 
LOKALNYCH

W 2020 roku miały miejsce prace zwią-
zane z nieodpłatnym odbiorem folii 
rolniczych, sznurka i siatek do owijania 
balotów, worków z gospodarstw rolni-
czych z terenu Gminy Nur. W ramach 
otrzymanego dofinansowania z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej od kwietnia 
do sierpnia 2020r. udało się zebrać:
- 129,4750 Mg folii rolniczych,

- 26,2910 Mg siatek i sznurków do owi-
jania balotów,
- 27,2800 Mg worków big bag i po na-
wozach.
Z możliwości oddania odpadów sko-
rzystało ponad 200 gospodarstw rol-
niczych.
Ogólny koszt realizacji przedsięwzięcia  
to 88 659,89 złotych. Na zadanie Gmina 
otrzymała 100% dofinansowania.

Dzięki współpracy z sołectwami do-
konujemy wymiany starych lamp 
rtęciowych na nowoczesne oprawy 
typu LED. Wymienione oprawy zostały 
sfinansowane ze środków Funduszu 
Sołeckiego oraz ze środków budżetu 
Gminy Nur. 
Oświetlenie jest bardzo ważnym 
aspektem, gdyż poprawia widoczność, 

a zarazem stopień bezpieczeństwa na 
drogach, zwłaszcza po zmroku. Za-
stosowanie tej technologii to również 
ogromna oszczędnośćw opłatach za 
energię elektryczną, jest to znacznie 
zauważalne przy wzrastających aktual-
nie cenach za prąd elektryczny.  

Są to:
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze 1. 
1.500.000 zł,
Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski. 2. 
2.000.000 zł.

Łącznie kwota dofinansowania to 3,5 mln złotych !!!!

GMINA NUR OTRZYMAŁA 100% 
DOFINANSOWANIE W RAMACH 
PROJEKTU WIFI4EU

KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY NUR. 
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

SYSTEMATYCZNA REDUKCJA ZADŁUŻENIA GMINY

Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru wniosków  w ramach projektu WiFi4EU przewidującego dotacje dla 
gmin na zakup sprzętu i instalację hotspotów.

17 lipca 2020 r. w Wąsewie Wójt Gminy Nur podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na 
dotację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Nasza Gmina otrzymała 100% do-
finansowania z przeznaczeniem 
na przeprowadzenie do końca 
2020 r. inwentaryzacji indywidu-
alnych źródeł ciepła. Po przepro-
wadzeniu procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego w sierp-
niu br. wyłoniono Wykonawcę 
zadania – firmę Ekolog Sp. z o.o. z 
Poznania. Firma ta przeprowadzi-
ła inwentaryzację indywidualnych 
źródeł ciepła w każdym gospodar-
stwie domowym oraz sporządziła 
raport końcowy wraz z elektro-
niczną bazą danych źródeł niskiej 
emisji na terenie Gminy Nur.
Pozyskane środki pozwoliły zidentyfi-

kować skalę problemu jakim jest liczba 
starych pieców, a tym samym podjąć 
dalsze działania zmierzające do ich wy-

miany i polepszenia jakości powietrza 
w Gminie Nur. 

Od początku kadencji realizujemy am-
bitny program inwestycyjny gminy. 
Wygospodarowanie środków na wkład 
własny nie jest zadaniem łatwym w 
sytuacji potężnego zadłużenia gminy 
z lat poprzednich. Mimo wszystko re-

alizujemy zaplanowane działania redu-
kując stopniowo zadłużenie. Przez dwa 
i pół roku  spłacono: 2 120 925,89 zł na 
co składały się raty 2 zaciągniętych kre-
dytów z 2017 i 2018 r. wraz z odsetkami 
i pożyczka z budżetu państwa na wy-

przedzające finansowanie

Wysokość zadłużenia na dzień 
1 kwietnia 2021r. wynosi: 
4 137 889 zł.

Na liście 1780 europejskich gmin, które 
uzyskały wsparcie w projekcie znalazły 
się 123 polskie samorządy, w tym z po-
wiatu ostrowskiego Gmina Nur. Zgodnie 
z decyzją  Komisji gmina otrzymała do-
finansowanie w wysokości 15 000 euro, 
czyli ponad 60 000 zł na sfinansowanie 
takiej inwestycji, oczywiście zgodnie z 
Umową Dotacji z  Agencją Wykonaw-
czą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji 
Europejskiej.         
Dofinansowanie obejmuje 100% re-
alizacji projektu. W ramach projektu w 
miejscowości Nur powstała sieć punk-
tów dostępowych do bezpłatnego 
Internetu dla mieszkańców gminy i 
odwiedzających.   Instalację sieci Wi-
Fi4EU zrealizowała firma WI-TEL Rafał 
Makowski z Ząbek. Inicjatywa ma na 
celu zapewnienie mieszkańcom i od-
wiedzającym dostęp do wysokiej jakości Internetu w całej 
UE przez bezpłatne WiFi w miejscach publicznych takich 
jak: parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności pu-
blicznej. W ramach użyteczności wykonano sieć hotspotów 
z bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach, które są 
szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców              
i turystów, a są  to, m.in.: budynek Urzędu Gminy, Rynek w 
Nurze, Świetlica Wiejska w Nurze, Ośrodek Zdrowia, Teren 
przy Parafii, Szkoła w Nurze. Zgodnie z umową o udzielenie 

dotacji gmina Nur zapewnia dostęp do szybkiego Internetu 
na poziomie przynajmniej 30 Mb/s. 
Aby skorzystać z bezpłatnego internetu WiFi4EU należy jed-
norazowo wykonać następujące operacje :

Połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie NUR ,,WiFi4EU •	
”.
Po połączeniu powinna uruchomić się strona z logowa-•	
niem.

www.gminanur.pl

Wydawca: Urząd Gminy Nur, 07-322 Nur, ul. Drohiczyńska 2, 
Tel. 86 277-99-00, fax 86 277-99-01
e-mail: ugnur@gminanur.pl
strona internetowa: www.gminanur.pl
Skład, łamanie I kompleksowe opracowanie biuletynu: Janina Czerwińska – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ELF, ul. Warszawska 22, 07-200 Wyszków
Redaguje: Zespół
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń/reklam oraz jakości i autorstwa zdjęć. Zastrzega sobie 
prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
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80 000 zł dofinansowania 
na remont stołówki szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Nurze !
W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina 
otrzymała wsparcie finansowe przeznaczone w większości na usługi 
remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania 
stołówki szkolnej oraz częściowo na zakup nowego wyposażenia. Prace 
zakończyły się pod koniec listopada 2020 r.

Podczas remontu pomieszczenia 
kuchni i obróbki wstępnej zostały zde-
montowane stare płytki na ścianach i 
podłogach, stare zlewozmywaki oraz 
nieużywane przewody wentylacyjne 
z blachy stalowej. Wykonano na nowo 
niezbędną instalację elektryczną oraz 
wodociągowo-kanalizacyjną. Pomiesz-
czenia zostały odnowione i pomalowa-
ne, na ścianach ułożono nowe płytki, a 
na podłodze terakotę. Zamontowano 
nowe urządzenia sanitarne tj. umywal-
ki, zlewozmywaki, wanny i wymienio-
no drzwi wewnętrzne.
W ramach wymiany niezbędnego 
wyposażenia zakupione zostały nowe 
urządzenia: chłodziarka, profesjonalna 
kuchenka gazowa, podgrzewacze. Za-
montowano także nowe szafki i stoły 
do obróbki. 
Wszystkie zaplanowane prace w zde-
cydowany sposób poprawiły standard 
funkcjonowania stołówki. 

Całkowity koszt realizacji zadania, łącz-
nie z wkładem własnym Gminy Nur, 
wyniósł 109 957,89 zł. 

W niedzielę, 22 września 2019 roku miała miejsce bardzo ważna uroczystość jaką było odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej mieszkańca gminy Nur, Wacława Budziszewskiego. 

4 sierpnia 2019 r., w kościele parafialnym w Nurze uroczyście uczczono 75. rocznicę pogromu mieszkańców 
naszej ziemi.

W trakcie II  wojny światowej Wacław Budzi-
szewski oddał  życie, by uratować  swoją rodzi-
nę, która została oskarżona o ukrywanie Żydów  
w gospodarstwie położonym na skraju  wsi Że-
bry Laskowiec. Tablica upamiętniająca Wacława 
Budziszewskiego została odsłonięta w ramach 
projektu „Zawołani po imieniu”. Wśród osób 
obecnych na uroczystości była rodzina upamięt-

nionego, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Pani Magdalena Gawin, delegacje władz samorządowych i 
lokalnych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

W uroczystości udział wzięli : Starosta Ostrowski, Wójt 
Gminy Nur, Przewodniczący Rady Gminy Nur, Radni, 
poczty sztandarowe OSP z Nura, Murawskich Nadbuż-
nych i Kramkowa Lipskiego, licznie zgromadzeni para-
fianie i goście.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pod pomnik, gdzie 
odczytano nazwiska pomordowanych, a następnie 
uczczono ich pamięć minutą ciszy i złożono symbolicz-
ne kwiaty 
4 sierpnia 1944 r. to tragiczny dzień w historii Ziemi 
Nurskiej. Tego dnia nazistowskie wojsko, w odwecie za 
śmierć jednego gestapowca wymordowało mieszkań-
ców : Nura, Strękowa i Żeber Laskowca. Według różnych 
źródeł zginęło wówczas ok. 70-100 osób.
4 sierpnia 2020 r., w kościele parafialnym w Nurze odbyła 
się Msza Święta w intencji pomordowanych mieszkań-
ców Nura, Strękowa i Żeber Laskowca. Po Mszy Świętej 
pod pomnikiem uczczono pamięć pomordowanych 
minutą ciszy i złożono symboliczne kwiaty, zapalono 
znicze.

ZAWOŁANI PO IMIENIU

PAMIĘTAMY O HISTORII ZIEMI NURSKIEJ



7

Biblioteka posiada bogate i różnorodne zbiory, 
każdego roku odnawiane i aktualizowane. Jest 
to możliwe między innymi dzięki dotacji z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”, z którego biblioteka 
korzysta każdego roku. Księgozbiór biblioteki jest 
w całości skatalogowany i dostępny on-line w 
katalogu elektronicznym na stronie internetowej 
biblioteki www.naszabiblioteka.com. 

W rankingu 11 bibliotek publicznych w powiecie 
ostrowskim Biblioteka Publiczna Gminy Nur od 
kilku lat zajmuje najwyższe lokaty pod względem 
liczby wypożyczeń i liczby czytelników w prze-
liczeniu na 100 mieszkańców. W roku 2019 bi-
blioteka zarejestrowała 519 czytelników, a liczba 
wypożyczeń księgozbioru wynosiła 9964 książek. 
Pomimo reżimu sanitarnego i wielu obostrzeń 
związanych z pandemią Covid-19 w 2020 r. bi-
blioteka zarejestrowała 502 czytelników. Liczba 
wypożyczeń księgozbioru wyniosła 9281 książek.                             
W niedzielę, 6 października 2019 roku nurska bi-
blioteka miała zaszczyt gościć Ministra Kultury 
prof. Piotra Glińskiego i Ministra Cyfryzacji Marka 
Zagórskiego. To właśnie w Bibliotece Publicznej 
Gminy Nur miało miejsce podpisanie umów do-
tyczących cyfryzacji gminnych ośrodków kultury 
i bibliotek.

W ramach promocji książki i czytelnictwa bi-
blioteka prowadzi akcję czytelniczą dla dzieci w 
wieku od 0 – 3 lat pod nazwą „Zapisz dziecko do 
biblioteki – nigdy nie jest za wcześnie”. Przy zapi-
sie do biblioteki maluchy otrzymują w prezencie 
zbiory baśni, sfinansowane przez Bank Spółdziel-
czy w Ciechanowcu Oddział w Nurze. Na dzieci w 
wieku od 3 – 6 lat czekają wyprawki czytelnicze 
w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 
Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, 
dofinansowanej przez MKiDN. W bibliotece działa 

też aktywnie Dyskusyjny Klub Książki dla doro-
słych. Tradycją stał się też udział biblioteki w co-
rocznym Narodowym Czytaniu.
Dużą popularnością wśród czytelników cieszą 
się spotkania autorskie. Od 2019 roku biblioteka 
gościła między innymi: Jacka Łapińskiego – pi-
sarza i trenera personalnego, Roberta Radzika 
– autora książek o Żołnierzach Wyklętych, Celinę 
Mioduszewską – poetkę z Wysokiego Mazowiec-
kiego, Katarzynę Drogę – pisarkę, z pochodzenia 
zambrowiankę, Pana Poetę – pisarza książek dla 
dzieci.

Promocja czytelnictwa dla najmłodszych odbywa 
się też poprzez przedstawienia teatralne. Bibliote-
ka gościła aktorów Teatru EDU-ARTIS z Krakowa w 
przedstawieniach: „Co w trawie piszczy” i „Plastu-
siowe opowieści”. 

Podczas ferii zimowych w 2019 roku w ramach 
„Ferii na wesoło” odbyły się zajęcia plastyczne dla 
dzieci, a w czasie ferii w 2020 r. dzieci wykonywa-
ły pocztówki i pisały życzenia do swoich chorych 
kolegów w ramach „Marzycielskiej Poczty”.  Pod-
czas szkolnych letnich półkolonii w 2019 roku ich 
uczestnicy spotkali się w bibliotece na zajęciach 
pod nazwą „Sowa – mądra głowa”. 
Biblioteka wzięła też udział w 2019 roku w ogól-
nopolskiej akcji czytelniczej pn. „Przerwa na 
wspólne czytanie”, zorganizowanej przez Kinder 
Mleczną Kanapkę i  znalazła się wśród laureatów 
przeprowadzonego konkursu. Głosami czytelni-
ków wygrała dwie pufy i książki dla dzieci. W 2020 
roku przystąpiła do akcji tego samego organiza-
tora pn. „Podziel się książką” i wśród najmłodszych 
czytelników zebrała 3 kartony książek dla innych 
dzieci. 

Dużą frekwencją cieszyły się spotkania dla pań z 
okazji Dnia Kobiet. W 2019 roku było to spotka-
nie z kosmetyczką pn. „Być kobietą…” (bezpłatne 
porady i warsztaty pielęgnacyjne), a w 2020 roku 
spotkanie z dietetyczką pn. „Odżywianie dla zdro-
wia i urody”.

Swój udział biblioteka zaznaczyła również pod-
czas Gminnego Pikniku Rodzinnego w czerwcu 
2019 roku, przygotowując stoisko nawiązujące 
do bogatej historii Nura. W 2020 roku bibliote-
ka wzięła udział w Pikniku Charytatywnym „Dla 
Michasia”, przygotowując stoisko o charakterze 
literackim. Swoje stoiska biblioteka miała również 
podczas Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych 
Jarmarków Ziemi Nurskiej. Były to stoiska z mate-
riałami promującymi Gminę Nur i okolicznościo-
wymi loteriami.

Każdego roku w bibliotece odbywały się też 
warsztaty rękodzielnicze, skierowane do miesz-
kańców gminy m.in. warsztaty bibułkarskie, przy-
gotowanie palm wielkanocnych, zdobienie pisa-
nek i bombek choinkowych różnymi technikami, 
a także warsztaty recyklingowe.

Corocznie biblioteka organizowała konkursy 
plastyczno-ekologiczne dla młodszych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Nurze oraz wychowan-
ków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Zuzeli. Starsi uczniowie byli zapraszani 
do konkursu historycznego „Dzieje Nura i Gminy 
Nur”, podczas którego mogli wykazać się wiedzą 
na temat historii swojej małej ojczyzny. 

Na terenie Gminy Nur działa jedna biblioteka publiczna, która jest samorządową jednostką 
organizacyjną, działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem 
jest Gmina Nur. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do gminnego rejestru 
instytucji kultury. Zatrudnia jedną osobę w wymiarze jednego etatu.

BIBLIOteKA PUBLIcZnA GMIny nUR

c.d na str. 8
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Biblioteka prowadzi też bardzo bogatą działal-
ność wystawienniczą. Wśród zaproponowanych 
wystaw były między innymi: stała wystawa „Gmi-
na Nur w starej fotografii” zachęcająca odwiedza-
jących bibliotekę do odszukania i udostępnienia 
starych zdjęć Nura i okolicy, „To jest mój rok!” – 
wystawa o Stanisławie Moniuszce z okazji 200. 
rocznicy jego urodzin, „Nurskie cztery pory roku” 
w amatorskiej fotografii Marleny Skłodowskiej 
(Stachniuk) z Nura w ramach promocji lokalnych 
talentów, wystawa pisanek wielkanocnych zdo-
bionych różnymi technikami, „Noce i dnie Marii 
Dąbrowskiej”,  „W oczekiwaniu na beatyfikację” 
– wystawa poświęcona Słudze Bożemu Kardy-
nałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, „Życie dla ludzi” 
– wystawa o działaczce charytatywnej Sue Ryder, 
komiksowa wystawa plakatowa „1920. Wojna 
Światów”, nieodpłatnie przekazana bibliotece 
przez KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem 
MKiDN, „Piękne kobiety na zdjęciach sprzed lat” – 
wystawa z okazji 8 marca 2021 r., „Daniel Jańczyk 
– biegacz z Nura” – wystawa o pochodzącym z 
Nura polskim lekkoatlecie oraz liczne okoliczno-
ściowe wystawy książek.

W Roczniku Ostrowskim Nr 5 z 2019 r. opubli-
kowany został biogram Lucyny Domanow-
skiej, zasłużonej nurskiej bibliotekarki w latach 
1951 - 1975, opracowany przez obecną bibliote-
karkę. Dostępny jest on także online na stronie 
internetowej biblioteki.
W dniu 22 sierpnia 2020 roku biblioteka wraz z soł-
tysem Sołectwa Zaszków Stanisławem Krysińskim 
gościła w świetlicy wiejskiej w Zaszkowie uczest-
ników autokarowego rajdu historycznego, zorga-
nizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Ostrowi Mazowieckiej z okazji 100. rocznicy 
zwycięstwa nad bolszewikami w ramach projek-
tu „Pamiętamy 1920 – 2020”. Z okazji tej rocznicy 
Biblioteka Publiczna Gminy Nur zleciła też, pod 
patronatem Wójta Gminy Nur, lubelskim history-
kom opracowanie na temat „Działania wojenne 
na terenie gminy Nur w wojnie 1920 roku”, uzu-
pełniając je o lokalne fotografie zbliżone czasowo 
do opisywanych wydarzeń. Publikacja ta została 
udostępniona online na stronie internetowej bi-
blioteki, a w formie wydruku komputerowego 

rozdawana czytelnikom.

Biblioteka wzięła udział w projekcie „Sieć na kul-
turę w podregionie ostrołęckim”, współfinan-
sowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej”). Celem projektu było podniesienie 
kompetencji cyfrowych bibliotekarza oraz gru-
py dzieci, które wzięły udział w szkoleniu na te-
mat „Dziennikarstwo online” oraz wyposażenie 
biblioteki w sprzęt komputerowy (6 laptopów). 
Z uczestnikami projektu spotkał się Wójt Gminy 
Nur Rafał Kruszewski. Podczas spotkania podzię-
kował dzieciom za podjęcie tego dodatkowego 
wyzwania edukacyjnego i zaangażowany udział 
w projekcie. Każdy uczestnik projektu otrzymał 
od wójta słuchawki bezprzewodowe, a biblioteka 
przygotowała okolicznościowe dyplomy.

W grudniu 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Nur 
ponownie podpisała porozumienie bibliotek bio-
rących udział w projekcie Legimi – konsorcjum 
mazowieckie, uzyskując tym samym dostęp do 
ponad 60 000 ebooków i audiobooków zgro-
madzonych na platformie Legimi. Czytelnicy za-
pisani do naszej Biblioteki mogą mieć dostęp do 
nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów – z 
beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych 
kategorii udostępnianych przez ten portal. Wy-
starczy, że na podstawie otrzymanego w bibliote-
ce unikalnego kodu, założą konto i pobiorą bez-
płatną aplikację Legimi. Korzystanie z platformy z 
kodem uzyskanym w bibliotece jest bezpłatne. 
Biblioteka systematycznie wzbogaca też swoją 
ofertę o książki z serii „Duże Litery” dla osób mają-
cych problemy ze wzrokiem (głównie seniorów). 

Przystąpiła również do akcji „Książka z dostawą do 
domu”, skierowanej przede wszystkim do osób 
starszych i chorych, zwłaszcza w czasie pandemii.
Biblioteka pełni także funkcję nieformalnego 
punktu informacji turystycznej i historyczno-re-
gionalnej. Udostępnia turystyczną mapę gminy 
wraz z informacjami o jej historii i walorach przy-
rodniczych, pocztówki z terenu gminy Nur i inne 
gadżety reklamowe.

Gmina Nur otrzymała grant w wysokości 39 200 zł na realizację programu „Ja w internecie”. 

Był to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Działanie realizo-
wane było przez Fundację Legalna Kultura w ramach działania 3.„ Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, i skierowany był do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia), aby na-
uczyć ich bezpiecznego korzystania z Internetu, pokazać, jak Internet przydaje się w pro-
wadzeniu własnego biznesu  i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Istotnym elementem 
szkoleń było przygotowanie mieszkańców do korzystania  z usług publicznych online (np. 
załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500 +), po-
ruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu w transakcjach 
finansowych w sieci.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia na temat:

„ Rodzic w internecie ”

 „Rolnik w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Szkolenia odbyły się w okresie od 9 do 24 maja 2019 r.:

Zajęcia odbywały się w budynku Urzędu Gminy Nur w sali konferencyjnej. Każdy uczestnik 
szkolenia miał do dyspozycji laptop z funkcją tableta. Szkolenia ukończyło 70 mieszkańców 
w 7 grupach. W dniu 28 maja Wójt Gminy Nur przekazał na ręce Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Nurze 10 laptopów zakupionych w ramach projektu „Ja w internecie”, które były 
wykorzystywane podczas szkoleń.

„JA W INTERNECIE”
– GRanT dLa GMinY nUR w 2019 r.BIBLIOteKA PUBLIcZnA 
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Przerwa w nauce to czas, który wykorzystaliśmy na prowadzenie prac 
remontowych w łazienkach Punktu Przedszkolnego w Nurze. 

5 czerwca 2020 Wójt 
Gminy Nur przekazał 
na ręce dyrektor Szkoły 
Podstawowej 18 zesta-
wów notebooków wraz 
z oprogramowaniem, ze-
stawem słuchawkowym 
zakupionych w ramach 
projektu #zdalnaszkoła+. 
Zakup sprzętu o warto-
ści 43195,14 zł został w 
100% sfinansowany z 
projektu „Zdalna Szkoła+ 
w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej”  współ-
finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC na lata 2014-2020. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nurze przekazał w użyczenie sprzęt najbardziej potrzebującym 
uczniom na czas trwania zdalnego nauczania.

Wniosek Gminy Nur 
do programu #zdal-
naszkoła znalazł się 
na liście zakwalifiko-
wanych do dofinan-
sowania. W ramach 
programu Gmina 
otrzymała 45000 zł 
na zakup sprzętu dla 
uczniów do zdalnej 
nauki w domu. 

Maluchy we wrześniu 2020 r. mogły zo-
baczyć efekty prac i z chęcią umyć rączki 
i buźki w zupełnie nowych warunkach. 
Dzięki pomocy sołectw remont dwóch 
łazienek  dofinansowano ze środków 
Funduszu Sołeckiego poszczególnych 
miejscowości. Pozostałe środki po-
chodziły ze środków własnych Gmi-
ny Nur. Koszt realizacji to 53.985,31zl 
(wkład z funduszu sołeckiego 
34.722,21 zł). 

KOLEJNE ZESTAWY KOMPUTERÓW 
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NURZE

45 000 ZŁOTYCH NA ZAKUP 
NOTEBOOKÓW DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NURZE!

PUNKT PRZEDSZKOLNY 
W NURZE Z NOWYMI 
ŁAZIENKAMI 

W kwietniu 2021 r. zakończyły się prace 
termomodernizacyjne na dachu budynku D Szkoły 
Podstawowej w Nurze . 

W ramach inwestycji starą nawierzchnię z papy termo-
zgrzewalnej, która zaczęła przepuszczać wodę zastąpiło 
nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej wraz ocie-
pleniem stropu wełną mineralną. Wykonawcą prac było 
przedsiębiorstwo DACH I OKNO s.c. Małgorzata Kulesza-
Górska, Grzegorz Florczuk z Białegostoku. Koszt realizacji 
zadania to 132 356,79 zł
Inwestycja w 100% sfinansowana ze środków Funduszu 
Inwestycji Samorządowych

Szkoła Podstawowa w Nurze otrzymała z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 
ramach realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygo-
towania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 sprzęt 
komputerowy, który zostanie wykorzystany na potrzeby 

szkoły i zdalnego nauczania. Projekt realizowany w partner-
stwie z Gminą Nur.
W ramach projektu szkoła otrzymała 8 zestawów kompute-
rowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 
1 urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie Corinth 
3D. Łączna wartość otrzymanego sprzętu wynosi ponad 100 
tys. zł., bez wkładu własnego Gminy Nur.

Uroczystość pożegnania absolwen-
tów rozpoczęła się tradycyjnym po-
witaniem przybyłych gości. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m. in. 
Wójt Gminy Nur- pan Rafał Kruszewski, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty- p. 
Emilia Stańczuk, Przewodnicząca Rady 
Rodziców- pani Weronika Szwaguliń-
ska, ks. Wojciech Uściński, pracownicy i 
podopieczni Dziennego Domu Wspar-
cia, rodzice, nauczyciele, pracownicy 
szkoły oraz uczniowie. Następnym 
punktem uroczystości był ceremoniał 
ślubowania absolwentów oraz przekazanie sztandaru na 
ręce siódmoklasistów.
Czas pożegnania to również czas podsumowań pracy i 
aktywności uczniów. Absolwenci, którzy wykazali się wzo-
rowym zachowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce 

otrzymali z rąk pana wójta stypendium oraz statuetki super 
absolwenta oraz dyplomy wzorowego ucznia. Uczniowie 
tegorocznej klasy ósmej otrzymali również nagrody super 
sportowca oraz wyróżnienia za aktywność sportową. Liczne 
sukcesy uczniów to również zasługa rodziców, dlatego też 

pan dyrektor Mirosław Truszkowski złożył na ręce rodzi-
ców wyróżnionych uczniów listy gratulacyjne.
Część artystyczna uroczystości rozpoczęła się polo-
nezem. Następnie ósmoklasiści podziękowali swoim 
rodzicom za wsparcie i towarzyszenie w dotychczaso-
wej drodze edukacji. Poprzez strofy wierszy uczniowie 
złożyli wyrazy wdzięczności swoim wychowawcom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły oraz młodszym 
kolegom i koleżankom. Swoich starszych kolegów po-
żegnali siódmoklasiści kierując  do nich słowa piosenki 
„Szczęśliwej drogi już czas”.

NOWE POKRYCIE DACHOWE NA SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W NURZE!

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W NURZE

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW PO RAZ PIERWSZY

SZKOŁA PODSTAWOWA
w nURZe

14.06.2019 r. zgodnie z wieloletnią tradycją, klasy kończące naszą szkołę żegnały swoich młodszych kolegów, 
nauczycieli oraz pracowników szkoły. W tym roku, po raz pierwszy, mury naszej podstawówki opuszczali 
ósmoklasiści. 
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W dniu 2 czerwca 2019 r., przy Szkole Podstawowej w Nurze odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

W niedzielę, 23 czerwca 2019 r. w Nurze nad 
rzeką Bug przy pływającym pomoście  odbyła 
się impreza z okazji Nocy Świętojańskiej.

1 lipca 2019 r. zorganizowany został Turniej Piłki Nożnej 
„Nur Orlik Cup 2019”.

W niedzielę, 7 kwietnia 2019 r. po raz czwarty odbył się Jarmark Wielkanocny Ziemi Nurskiej. 

Na wszystkich uczestników czekały atrakcje takie 
jak : grill, ognisko, ogródek piwny, możliwość po-
pływania łódką na rzece Bug, wspólna biesiada z 
zespołem Nadbużanie oraz puszczanie wianków 
świętojańskich na rzekę. Impreza trwała do póź-
nych godzin wieczornych. Uroczystość zakończył 
pokaz sztucznych ogni nad rzeką. Celem organi-
zowanego wydarzenia była integracja środowiska 
lokalnego, jak również powrót do kultywowania 
tradycji Nocy Świętojańskiej na naszym terenie.

W niedzielę, 2 lutego 2020 r. odbył się drugi Noworoczny Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Nur. Do turnie-
ju zgłosiło się 10 drużyn męskich. Rozgrywki były prowadzone 
w 2 grupach po 5 zespołów. Z każdej grupy do dalszej fazy gier 
awansowały 2 najlepsze zespoły. Mimo, że turniej miał charak-
ter amatorski to nie zabrakło efektownych akcji i twardej, mę-
skiej gry. 

Dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu osób mieliśmy 
okazję zrobić przedświąteczne zakupy na pięknie i bogato 
zastawionych stołach, wziąć udział w aukcji obrazów ab-
solwentów Szkoły 
w Nurze, loterii z 
szansą na wygra-
nie kubka sygno-
wanego logiem 
Gminy oraz po-
dziwiać na scenie 
dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Nurze 
oraz Zespół Nad-
bużanie. 

Na scenie uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Nurze oraz Szkoły Podstawowej z Tymiank 
zaprezentowali liczne występy artystyczne. 
Odbywały się rozgrywki  w piłkę nożną oraz 
rodzinny turniej ringo. Wszyscy mogli skorzy-
stać z punktów gastronomicznych, które ofe-
rowały zimne napoje, cukierki oraz pyszne do-
mowe wypieki. Były też kiełbaski z grilla, chleb 
ze smalcem i ogórkiem, gofry, wata cukrowa 
oraz lody i zimne owocowe sorbety. 
Uczestnicy pikniku mogli również cieszyć się 
wieloma bezpłatnymi atrakcjami takimi jak: 
dmuchańce do skakania, dojenie sztucznej krowy na czas, 
fotobudka oraz możliwość wspólnej zabawy z animatorka-
mi. Na dzieci czekała również możliwość przejażdżki kucy-
kiem. Rodzice mogli skorzystać z pomocy dietetyka oraz 
dokonać pomiaru ciśnienia i cukru przy stoisku Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska Straży Pożarnej, Policji oraz stoisko histo-
ryczne Biblioteki Publicznej w Nurze. Wśród uczestników 
Pikniku popularnością cieszyło się stoisko Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Atrakcje, jakie zaproponowali dla najmłodszych pracownicy 
GOPS to loteria fantowa, zagadki, rebusy oraz łamigłówki, 
które dzieci mogły wylosować lub „ustrzelić’ na tarczy z balo-
nami. Dla wszystkich biorących udział w loterii oraz w kon-
kursach zorganizowanych przez GOPS przewidziane były 
ciekawe nagrody oraz kosz niespodzianek, z którego dzie-
ci mogły wylosować nagrodę. Każdy, kto odwiedził stoisko 
otrzymał balonik.

JARMARK WIELKANOCNY ZIEMI NURSKIEJ

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

WIANKI NAD BUGIEM 

TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ 

PIKnIKI, jARMARKI, 
IMPReZy PLeneROwe

Konkurs skierowany do przedszkola-
ków i uczniów naszej szkoły odbył się 
dzięki wsparciu finansowemu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Celem konkursu było 
podnoszenie świadomości na temat 
szkodliwości spożywania alkoholu po-
przez twórcze przedstawienie swoich 
przemyśleń i refleksji w pracy plastycz-
nej. Jury kierując się profilaktycznym 
przekazem treści, kreatywnością i po-
mysłowością dokonało wyboru najcie-

kawszych prac. Uroczystego wręczenia 
nagród dokonał Wójt Gminy Nur p. 
Rafał Kruszewski wraz z Przewodniczą-
cą Komisji Oświaty w Nurze p. Emilią 
Stańczuk i Przewodniczącą Rady Ro-
dziców p. Ewą Rosą Tymińską. Laureaci 
konkursu otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe.  Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej p. Renata Ko-
zakiewicz podziękowała p. Wójtowi za 
współpracę, zaangażowanie, wsparcie 
i życzliwość.

W niezwykle podniosłej atmosferze 
ślubowali być dobrymi Polakami, god-
nie reprezentować szkołę, swym za-
chowaniem sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. W patriotycznej scene-
rii zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne, recytatorskie i taneczne. Aktu 
pasowania dokonała Dyrektor Szkoły p. 
Renata Kozakiewicz, a Wójt Gminy Nur 
p. Rafał Kruszewski wręczył pamiątko-
we dyplomy. Dopełnieniem uroczy-
stości była ceremonia poświęcenia 
plecaków przez księdza wikariusza 

Wojciecha Uścińskiego. Z gratulacjami 
i życzeniami samych sukcesów zwró-
cili się do uczniów: Wójt Gminy Nur p. 
Rafał Kruszewski, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Nurze p. Renata Kozakie-
wicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego p. 
Krystyna Szulborska, Przewodniczący 
Rady Gminy p. Adam Murawski, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców p. Ewa 
Rosa Tymińska oraz Przewodnicząca 
Klasowej Rady Rodziców p. Bożena 
Gumieniak.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NURZE

PODSUMOWANIE ROKU 2019
Rok 2019 był rokiem ważnych wydarzeń 
- 80. rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej i 75. rocznicy wybuchu powstania 
Warszawskiego. Minister Edukacji Na-
rodowej Dariusz Piontkowski zwrócił 
się do szkół z apelem o upamiętnienie 
mogił tych, którzy zapisali się w historii 
naszych „małych ojczyzn”.
Społeczność uczniowska naszej szkoły 
włączyła się do akcji MEN „Szkoła pa-
mięta”. W ramach tej inicjatywy przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego 
odwiedzili i uporządkowali mogiły 
ludzi, którzy poświęcili swoje życie za 
wolność ojczyzny.

24 października 2019 r. pierwszoklasiści z nura 
przeżywali uroczystość ślubowania

6 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom i uczestnikom konkursu 
profilaktycznego. 



11

To właśnie pod takim hasłem zorganizowano półkolonie letnie w Szkole 
Podstawowej w Nurze w dniach 08.07- 12.07.2019 r. 

W niedzielę, 16 sierpnia 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Nurze w godzinach 12:00 – 20:00 odbył się 
piknik charytatywny dla Michasia, dziecka z naszej gminy chorego na SMA typ1. Piknik był świetną okazją do 
spędzenia rodzinnego popołudnia oraz zebrania środków finansowych na leczenie Michałka.

W niedzielę, 15 grudnia 2019 r., w Świetlicy Wiejskiej w Nurze odbył się 
kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy Ziemi Nurskiej zorganizowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Nura.

20 grudnia 2020 r. z powodu panującej epidemii nie mogliśmy zorganizować corocznego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Oczywiście zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym zorganizowaliśmy Targ 
Bożonarodzeniowy 2020, który miał charakter wyłącznie handlowy, oprócz tego nie zostały zorganizowane 
żadne imprezy towarzyszące. 

W zajęciach wzięło udział 26 dzieci w 
wieku 4-11 lat. Zajęcia prowadzone 
były w dwóch grupach pod opieką 
dwóch wychowawców, kierownika 
półkolonii i dwóch opiekunek pomoc-
niczych. Półkolonie miały charakter re-
kreacyjno-sportowo-artystyczno-pro-
filaktyczny i były realizowane w oparciu 
o program pt. „ Bezpieczne wakacje”. Na 
dzieci codziennie czekało wiele atrak-
cji, każdy z uczestników mógł znaleźć 
coś dla siebie.
Priorytetowym zagadnieniem letnie-
go wypoczynku była szeroko pojęta 
tematyka bezpieczeństwa, w tym za-
kresie odbywały się pogadanki prze-
prowadzone przez wychowawców i 
pracowników Sanepidu.
Dzieci odwiedziły Publiczną Bibliotekę 
i uczestniczyły w zajęciach warsztato-
wych pt. „Sowa- mądra głowa”, gdzie 
wysłuchały piosenki i wierszy o tych 

mądrych ptakach i wykonały sówki z 
rolek, kolorowej bibuły i innych mate-
riałów.
Uczestnicy półkolonii wyjechali do Bia-
łegostoku, do „Klockolandii” i „Fabryki 
Misia”, z której kilkoro dzieci wróciło z 
własnoręcznie wykonanymi misiami.
Dzieci chętnie przebywały na boisku 
szkolnym i placu zabaw, bawiły się 
chustą animacyjną Klanza, malowały 
na folii.
Dzieci chetnie wcielały się w Indian 
poznając ich historię, wykonując stroje, 
pióropusze, bransoletki, malując twa-
rze, tańcząc i śpiewając przy ognisku.
Na zakończenie półkolonii 12.07.2019 r. 
Wójt Gminy Nur Rafał Kruszewski po-
dziękował uczestnikom półkolonii i 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w ich organizację.

W programie imprezy nie zabrakło atrakcji zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych. Uczestnicy mieli możliwość przejażdżki 
bryczką, wzięcia udziału w loteriach, licytacji charytatywnej, 
rozgrywkach w piłkę nożną oraz ringo. Dla dzieci zostały 
przygotowane animacje oraz zaplatanie kolorowych warko-
czyków. Atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie oraz trampoli-
ny. Ponadto wśród atrakcji był pokaz ratownictwa technicz-
nego OSP Nur, stoisko samochodowe BMW Klub Ostrów 
Mazowiecka.
Podczas imprezy, każdy uczestnik mógł posmakować licz-
nych, wyśmienitych potraw, przekąsek, ciast i napoi.
Na pikniku panowała świetna rodzinna atmosfera, dorośli i 
dzieci bawili się bardzo dobrze, a występy artystyczne ze-
społów muzycznych dodatkowo uświetniły imprezę i stwo-
rzyły wyjątkowy klimat.

Podczas Jarmarku można było obej-
rzeć występ muzyczny orkiestry dętej 
z Ząbek, występy artystyczne w wyko-
naniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Nurze oraz wysłu-
chać śpiewu utworów świątecznych w 
wykonaniu zespołu Nadbużanie. Jak 
co roku na odwiedzających czekały 
wyroby przygotowane przez lokalną 
społeczność: ciasta, chleby, ozdoby 
świąteczne czy regionalne wędliny. 
Najmłodszych uczestników odwiedził 
Święty Mikołaj z prezentami. Wszyscy 
zgromadzeni mogli poczuć przedświą-

teczną atmosferę. Kolędowanie, radość 
i ciepłe słowa towarzyszyły wszystkim 
licznie przybyłym. Na zakończenie jar-
marku odbyło się uroczyste zapalenie 
choinki na rynku w Nurze, podczas 
którego życzenia wszystkim przyby-
łym z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia złożył Wójt Gminy. Po 
wspólnych śpiewach i podzieleniu się 
opłatkiem na wszystkich uczestników 
czekała miła niespodzianka w posta-
ci ciepłego poczęstunku: gorącego 
kubka barszczu świątecznego wraz  z 
pasztecikami.

PIKnIKI, jARMARKI, IMPReZy PLeneROwe
,,BEZPIECZNE WAKACJE ” PIKNIK CHARYTATYWNY !

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
ZIEMI NURSKIEJ

11 października 2020 r. na placu targowym na Rynku w Nu-
rze została zorganizowana wyprzedaż garażowa mimo chło-
du, wiatru i deszczu I Wyprzedaż Garażową w Nurze może-
my zaliczyć do udanych. 

Podczas wyprzedaży zbierano ponownie pieniądze na le-
czenie małego Michałka.
Ogólna kwota zebrana podczas wyprzedaży to 10 626,60 zł.
Kupujący jak i sprzedający po raz kolejny pokazali swoje do-
bre serca.

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA

Na stoiskach można było zaopatrzyć się w smaczne trady-
cyjne polskie potrawy świąteczne, słodkości, dekoracje, rę-
kodzieła oraz choinki świąteczne. Dodatkowo przy zakupie 

można było wesprzeć zbiórkę na leczenie Michała Boguc-
kiego. Organizatorami byli Urząd Gminy Nur, Zespół Śpie-
waczy Nadbużanie, Koło Gospodyń Wiejskich w Nurze,  Koło 
Gospodyń Wiejskich ,, Zaszkowianki ”, Koło Gospodyń Wiej-
skich Tymianki Bucie, Sołectwo Żebry Laskowiec.

TARG BOŻONARODZENIOWY
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W sobotę, 5 października 2019 r. o godz.12:00 w sali Świetlicy Wiejskiej                 
w Nurze odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich, którą 
poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. św. Jana Apostoła w Nurze 
koncelebrowana w intencji małżonków obchodzących pięćdziesięciolecie 
pożycia małżeńskiego z udziałem jubilatów i ich rodzin.

W Gminie Nur silnie wspierane jest kultywowanie tradycji i kultury regionalnej, dzięki zaangażowaniu 
społeczności lokalnych powstały trzy prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Nur, KGW Żebry 
Laskowiec, KGW Zaszkowianki.  Nasze Gospodynie chętnie współpracują z naszą gminą, pomagają w 
przygotowaniach wielu imprez, wydarzeń oraz spotkań. 

Na jubileusz przybyło 8 par wraz z członkami rodzin i bliskimi. Jubilatów powitali: 
Rafał Kruszewski – wójt gminy, ks. kan. Zbigniew Idzikowski – proboszcz parafii 
Nur i Marek Popko – kierownik USC. Po odznaczeniu jubilatów medalami „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” - wójt Rafał Kruszewski pogratulował małżonkom 
wspólnie przeżytych lat oraz życzył dużo zdrowia, radości i miłości w pogodnej 
jesieni życia, dotrwania do kolejnych jubileuszy. Potem była lampka szampana, 
gromkie „Sto lat” oraz uroczysty obiad z jubileuszowym tortem.
Pary małżeńskie, którym Prezydent RP nadał odznaczenia:

Teresa i Józef Fiedorczuk zam. Nur,1. 
Barbara i Józef Samson zam. Nur,2. 
Janina i Józef Fabisiak zam. Zaszków,3. 
Marianna i Romuald Sierota zam. Kossaki,4. 
Stanisława i Eugeniusz Lipscy zam. Kramkowo Lipskie,5. 
Alicja i Janusz Tchórzniccy zam. Żebry-Laskowiec,6. 
Henryka i Stanisław Drewnowscy zam. Żebry-Kolonia,7. 
Irena i Antoni Godlewscy zam. Godlewo-Warsze.8. 

W 2020 roku ze względu na pandemię związaną z SARS - COV- 2 medale zostały 
wręczone parom indywidualnie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa oraz pełnym reżimem sanitarnym.

Dzień Babci i Dziadka to jedno z najbardziej ciepłych, rodzinnych świąt. Niezależ-
nie od tego, ile mamy lat, babcia i dziadek będą dla nas osobami wyjątkowymi. 
Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka odbyły się w naszej szkole 26 stycznia 
2020 r. Na wstępie uroczystości pani dyrektor Renata Kozakiewicz skierowała do 
przybyłych gości ciepłe i życzliwe słowa. Następnie dzieci z klas 0- III zaprezento-
wały program artystyczny, na który złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki, 
scenki teatralne oraz tańce. W podziękowaniu dzieci wręczyły babciom i dziad-
kom własnoręcznie wykonane laurki.

Nie ma lepszego sposobu na integrację pokoleń niż wspólna zabawa!

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebrach-
Laskowcu jest obecnie najmłodszą 
organizacją pozarządową działającą 
na terenie gminy Nur. Oficjalnie swoją 
działalność rozpoczęło 4 marca 2021 
roku. Koło zrzesza 33 osoby w różnym 
wieku i różnej profesji.
Zanim KGW rozpoczęło oficjalną dzia-
łalność, mieszkańcy sołectwa Żebry- 
Laskowiec działali już wspólnie przez 
kilka miesięcy. Wszystkich mieszkań-
ców gminy  poruszył los chorego 
Michałka, którego rodzinę wszyscy 
dobrze znamy. Wspólne działania na 
rzecz chłopca bardzo zintegrowały 
mieszkańców wsi. Dzięki zaangażowa-
niu wielu osób udało się zasilić kon-
to Michasia pokaźną kwotą. Obecni 
członkowie koła aktywnie brali udział 
w spotkaniach charytatywnych orga-
nizowanych w najbliższej okolicy. Sto-
isko z pysznościami przygotowanymi 
przez mieszkanki sołectwa można 
było odwiedzić na pikniku w Nurze, 
w Andrzejewie, w Żebrach-Laskowcu 

i w Bogutach-Piankach. Oprócz tego 
mieszkańcy wsi wraz z innymi wolon-
tariuszami przez kilka miesięcy segre-
gowali i przygotowywali do transportu 
plastikowe nakrętki, ze sprzedaży któ-
rych udało się zebrać ponad 69 tysięcy 

złotych, nadzorowali zbiórkę i sprzedaż 
zużytych baterii oraz uczestniczyli w 
zbiórkach innych surowców. Ponadto 
zorganizowano akcję sprzątania miej-
scowości oraz przeprowadzono zbiór-
kę pieniędzy wśród mieszkańców.
Podczas organizacji wydarzeń na rzecz 
Michasia  zrodził się pomysł, żeby kon-
tynuować wspólne działania.  Koło 
Gospodyń w Żebrach-Laskowcu pra-
gnie działać na rzecz społeczności 
swojej miejscowości i gminy, wspierać 
mieszkańców wsi i działać w kierunku 
poprawy warunków ich życia. Waż-
nym celem jest także rozwój kultury 
ludowej oraz pielęgnowanie tradycji 
lokalnej i regionalnej, współpraca z 
innymi organizacjami i instytucjami 
działającymi na terenie gminy i powia-
tu. Mamy nadzieję, że trudna sytuacja 
epidemiczna, w której koło rozpoczyna 
swoją działalność, zahartuje członków 
KGW w Żebrach-Laskowcu i pomoże 
im działać pełną parą, gdy tylko będzie 
to możliwe.

W dniu 25 września 2020 r. spotkało się 
12 kobiet, które postanowiły, że oprócz 
pola i zwierząt..., będą robiły coś dla 
siebie i innych. Walne zebranie przyjęło 
uchwałę o utworzeniu Koła Gospodyń 
Wiejskich, nadając mu nazwę „Zaszko-
wianki”. Został wybrany również pierw-
szy Zarząd w składzie:
Agnieszka Wodyńska - Przewodniczą-
ca
Monika Racińska- Zastępca Przewod-
niczącej,
Anna Minarczuk- Członek Zarządu.
Natomiast 4 dni później KGW Zaszko-
wianki zostały zarejestrowane w Krajo-
wym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
ARiMR. Członkinie zespołu mówią, że 
jako Koło chcą aktywnie wspierać wieś 
Zaszków w jej rozwoju, procesach inte-
gracyjnych oraz aktywizacji społecznej 
mieszkańców. Pragną:

pozyskiwać dotacje i granty,1. 
rozwijać zainteresowania (np. szydełko bez tajemnic),2. 
prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód zo-3. 
stanie przeznaczony na cele statutowe Koła;
sprzedawać własne produkty rolne, owocowe, przetwo-4. 
ry, rękodzieło,....

9 listopada 2020 otrzymały pierwsze wsparcie finansowe od 
ARMiR w kwocie 3000 zł, które przeznaczyły na zakup zasta-
wy stołowej na 60 osób do Sali OSP Zaszków.

20 grudnia po raz pierwszy KGW Zaszkowianki wystawiły 
swoje produkty na stoisku podczas Jarmarku Bożonarodze-
niowego, by wesprzeć Michasia Boguckiego w zbiórce pie-
niędzy (uzbierały 5900 zł).
15 kwietnia 2021 r. KGW Zaszkowianki w ramach konkursu 
„ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczno-
ści lokalnych w zadaniu 2 Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie” złożyły wniosek o dofinansowanie 
doposażenia kuchni w gastronomiczne meble: stół, szafkę 
i zlew na kwotę 5000 zł.

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

Dzień Babci i Dziadka 

KGW W ŻEBRACH-LASKOWCU

KGW ,,ZASZKOWIANKI”

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
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ZESPÓŁ ŚPIEWACZY 
NADBUŻANIE

KLUB senIOR+ 
w nURZe
W 2020 r. Gmina Nur znalazła się na liście zakwalifikowanych do 
otrzymania dotacji w kwocie 93.556,00 zł na utworzenie Klubu SENIOR+ 
w Nurze.

Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Nadbużanie  działa od ponad 5 lat reprezentując Gminę Nur podczas rożnego 
rodzaju spotkań, konkursów, festiwali i pikników. Członkowie zespołu to prężnie działająca grupa organizująca 
kilka razy w roku  ciekawe wydarzenia dla szerokiego grona odbiorców. Nadbużanie  prowadzą swoją działalność 
przy wykorzystaniu środków własnych, dotacji gminnych oraz pozyskując  środki zewnętrzne.

W ramach zadania utworzona została 
placówka wsparcia dla osób powyżej 
60 roku życia i nieaktywnych zawodo-
wo z terenu gminy Nur.
Klub zlokalizowany jest w pomieszcze-
niach Szkoły Podstawowej w Nurze. 
Na potrzeby realizacji zadania została 
przeprowadzona przebudowa po-
mieszczeń, w wyniku której powstały: 
pomieszczenie ogólnodostępne do 
spotkań, aneks kuchenny wyposażony 
w meble kuchenne, sprzęty, urządzenia 
i naczynia oraz jedna łazienka wyposa-
żona w trzy toalety. 
Uczestnictwo w Klubie cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród miesz-

kańców gminy. Obecnie do Klubu 
uczęszcza 12 osób. Spotkania organizo-
wane są raz w tygodniu.

W ciągu ostatnich dwóch lat Zespół 
Śpiewaczy Nadbużanie miał wielo-
krotnie okazję promować Gminę Nur 
goszcząc z koncertami na regional-
nych i ogólnopolskich wydarzeniach. 
Wielokrotnie również zapraszał gości 
do naszej pięknej gminy. Wydarzenia-
mi organizowanymi cyklicznie przez 
Nadbużan są Spotkania Kolędnicze. 
Do tej pory udało się zorganizować je 
czterokrotnie. Ponadto zespół prezen-
tował swój koncert kolęd poza gra-
nicami gminy. Rok 2019 obfitował w 
ciekawe wydarzenia. Wielu amatorów 
tańca i dobrej zabawy uczestniczyło w 
zorganizowanych spotkaniach tanecz-
nych. Bal karnawałowy i sylwestrowy, 
letnia potańcówka  oraz warsztaty 
taneczne cieszyły się wielkim powo-
dzeniem. Nadbużanie działają pamię-
tając o ważnych świętach i rocznicach. 
Dzięki wspólnym staraniom udało się 
przygotować, pełne niespodzianek, 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet, „Wianki 
nad Bugiem”, Święto Pieczonego Ziem-
niaka oraz Muzyczne Pożegnanie Lata. 
Koncert pieśni patriotycznych przygo-
towany z okazji Święta Niepodległości 
wzbogacił Wieczornicę Patriotyczną w 
Tymiankach-Buciach. Zespół zawsze 
czynnie uczestniczy w Jarmarkach 
Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych 
Ziemi Nurskiej serwując pyszne do-
mowe wypieki i umilając czas swoim 
występem. 
Lato to czas pikników i festynów. Nad-
bużanie chętnie uczestniczą w tych 
plenerowych wydarzeniach powięk-
szając grono swoich przyjaciół i groma-
dząc doświadczenia muzyczne. Trudna 
sytuacja epidemiczna w ostatnich mie-
siącach uniemożliwiła organizację wie-
lu wydarzeń. Zanim jednak tak się stało, 

w roku 2019 zespół reprezentował Gmi-
nę Nur na Przeglądzie Muzyki Ludowej 
i Biesiadnej w Broku, I Festiwalu Muzyki 
Regionalnej w Gminie Stoczek, na Let-
nim Pikniku w Sterdyni, XII Dożynkach 
Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej, 
IV Ogólnopolskim Festiwalu „Barwy 
Folkloru”, Spotkaniu pod wiatrakiem w 
Bogutach-Piankach oraz XII Festiwalu 
Pieśni Maryjnej w Wąsewie. Wielkim 
zaszczytem było uczestnictwo w uro-
czystości upamiętniającej Wacława 
Budziszewskiego – mieszkańca naszej 
gminy pomagającego Żydom w czasie 
II wojny światowej.
W ramach realizacji działania publicz-
nego w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia wśród rolników i członków 
ich rodzin dofinansowanego przez 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników odbyły się we 
wrześniu i w październiku 2019 roku 
warsztaty kulinarne z prelekcją diete-
tyka oraz warsztaty tańca ludowego. 

Z pozyskanych funduszy dodatkowo 
zakupione zostały: kuchnia indukcyjna, 
garnki gastronomiczne, podgrzewacze 
i kociołki elektryczne. Zakupione, dzięki 
dofinansowaniu, wyposażenie pozwa-
la sprawnie realizować działania statu-
towe zespołu.
Rok 2020 dla wszystkich był niezwykle 
trudny. Członkowie Zespołu Nadbuża-
nie nie próżnowali i w miarę możliwo-
ści realizowali założone cele. Włączyli 
się w akcję szycia maseczek, ale przede 
wszystkim działali charytatywnie. Wszy-
scy zaangażowali się w zbiórkę pienię-
dzy dla Michasia Boguckiego chorego 
na SMA i organizowali lub współorga-
nizowali pikniki, festyny i kiermasze. 
Występ podczas wizyty Pani Elżbiety 
Jaworowicz, segregacja plastikowych 
nakrętek, zbiórka surowców wtórnych 
i wypieki świąteczne – to udział Zespo-
łu Nadbużanie w działaniach na rzecz 
chorego Michałka.

Niecodzienną uroczystość 
obchodziła Pani Muraw-
ska Jadwiga z Murawskich 
Nadbużnych. Okazja ku 
temu była bardzo wyjątko-
wa, ponieważ mieszkanka 
naszej gminy, nasza Czci-
godna Jubilatka w dniu 21 
stycznia 2019 roku ukoń-
czyła  100 lat! Ten dzień, 
to nie tylko wielki zaszczyt 
dla Jubilatki, to nie tylko 
święto rodzinne, ale rów-
nież ważne wydarzenie w 
historii Gminy Nur. Z okazji 
setnych urodzin Pani Ja-
dwiga Murawska przyjęła 
wielu gości z życzeniami 
wszelkiej pomyślności i ko-
lejnych jubileuszy w zdrowiu i pogodzie ducha. 
Z  życzeniami przybył również Wójt Gminy Nur 
– Pan Rafał Kruszewski wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Nur – Panem Adamem Murawskim i 
kierownikiem USC w Nurze – Panem Markiem Po-
pko. Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny 
od Premiera Mateusza Morawieckiego, odczyta-
ny i przekazany z okolicznościowymi życzeniami 
przez Pana Marcina Grabowskiego – kierownika 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Ostrołęce. List gratulacyjny oraz  życzenia 
od Prezes ZUS przekazały również przedstawiciel-
ki inspektoratu ZUS w Ostrowi Mazowieckiej. Pani 
Jadwiga Murawska urodziła się w Nurze jako trze-

cie dziecko z dziewięciorga rodzeństwa. Jubilatka 
miała czworo dzieci, doczekała się 5 wnucząt i 2 
prawnucząt.
Jej recepta na długie życie to:

nie przejadać się,•	
być w ruchu, tzn. pracować•	
mieć poczucie humoru•	
być człowiekiem uczynnym, służyć pomocą •	
innemu człowiekowi.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, 
życzymy Pani Jadwidze na kolejne lata dużo  do-
brego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości w 
zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia 
codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego 
odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

30.05.2019 r. niecodzienną uro-
czystość również obchodziła 
Pani Godlewska Feliksa Zofia z 
Godlewa Wielkiego. Okazja ku 
temu była bardzo wyjątkowa, 
ponieważ kolejna mieszkanka 
naszej gminy, nasza Czcigodna 
Jubilatka w dniu 30 maja ukoń-
czyła  100 lat!. Ten dzień, to nie 
tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, 
to nie tylko święto rodzinne, ale 
również ważne wydarzenie w hi-
storii Gminy Nur. Z okazji setnych 
urodzin Pani Feliksa Zofia Go-
dlewska przyjęła wielu gości z ży-
czeniami wszelkiej pomyślności i 
kolejnych jubileuszy w zdrowiu i 
pogodzie ducha.
Z  życzeniami i okolicznościo-
wym prezentem przybył również Wójt Gminy 
Nur – Rafał Kruszewski wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Nur – Adamem Murawskim i kierow-
nikiem USC w Nurze – Markiem Popko.
Jubilatka otrzymała list gratulacyjny od Premiera 
Mateusza Morawieckiego, odczytany i przekaza-
ny z okolicznościowymi życzeniami przez przed-
stawiciela Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego  w Ostrołęce. List gratulacyjny 
oraz  życzenia od Prezes KRUS przekazała również 
Dorota Subda – kierownik  Placówki Terenowej w 
Ostrowi Mazowieckiej.
Za zdrowie i pomyślność Jubilatki  i całej jej ro-
dziny modlił się ksiądz kanonik Jerzy Krysztopa 

– proboszcz parafii w Zuzeli, który wraz z  jubile-
uszowymi życzeniami przekazał album o Pryma-
sie Tysiąclecia.
Pani Feliksa Zofia Godlewska urodziła się w Go-
dlewie-Milewku. Miała sześcioro rodzeństwa. 
Małżeństwo zawarła w Zuzeli w 1938 roku. Ju-
bilatka miała troje dzieci, córkę i dwóch synów. 
Doczekała się 9 wnucząt, 14 prawnucząt i troje 
praprawnuków.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, 
życzymy Pani Feliksie na kolejne lata dużo  do-
brego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości w 
zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia 
codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego 
odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

Jubileusz 100-lecia urodzin
Pani  Jadwigi Murawskiej 

Jubileusz 100-lecia urodzin
Pani Feliksy Zofii Godlewskiej

www.gminanur.pl



Celem programu jest zapewnienie 
najuboższym mieszkańcom po-
mocy żywnościowej oraz uczest-
nictwa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących w okre-
sie grudzień 2020 – sierpień 2021, 
a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci 

dystrybucji pomocy żywnościo-
wej składającej się z organizacji 
partnerskich lokalnych, zwanych 
dalej OPL, zgodnie z zasadami 
PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie 
artykułów spożywczych otrzy-
manych z OPO oraz z innych 
źródeł, na potrzeby udzielania 
pomocy żywnościowej osobom 
najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożyw-

czych osobom zakwalifikowa-
nym do otrzymania pomocy 
żywnościowej zgodnie z zasada-
mi PO PŻ, 

d) prowadzenie działań w ramach 
środków towarzyszących wśród 
osób najbardziej potrzebujących 
zakwalifikowanych do objęcia 
pomocą żywnościową, mających 
na celu włączenie społeczne. 

W Podprogramie 2019 wzięło 
udział 343 osoby, wydano 1020 
paczek żywnościowych o łącznej 
wadze ponad 18 ton.
W Podprogramie 2020 bierze 
udział 270 osób. Dotychczas w 
bieżącym Podprogramie wydano 
540 paczek o wadze 8242,48 kg.
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Nurze 

„Wspieraj Seniora”

„Liderzy Kooperacji”

Współpraca z Bankiem 
Żywności 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze w okresie od lipca 2019 roku do końca marca 2021 r.  uczestniczył 
w projekcie „Liderzy Kooperacji” realizowanym w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
finansowaneym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze w 2017 r. nawiązał 
współpracę z Bankiem Żywności na realizację Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa  na lata 2014-2020. 

Gmina Nur, jako jedna z czterech 
gmin z województwa mazowieckie-
go zakwalifikowała się do uczest-
nictwa w powyższym projekcie. Ce-
lem przewodnim projektu „Liderzy 
Kooperacji”  było wypracowanie 
modelu współpracy pomiędzy in-
stytucjami pracującymi na rzecz 
osób i rodzin, wzrost jakości i efek-
tywności pomocy oraz budowanie 
pozytywnego wizerunku pomocy 
społecznej.
W ramach projektu został utworzo-
ny Partnerski Zespół Kooperacji, do 
którego należeli przedstawiciele:

Rady Gminy Nur,• 
Rady Powiatu Ostrowskiego,• 
Powiatowego Centrum Pomocy • 
Rodzinie w Ostrowi Mazowiec-
kiej,
Poradni Psychologiczno-Peda-• 
gogicznej w Ostrowi Mazowiec-
kiej,
Powiatowego Urzędu Pracy w • 
Ostrowi Mazowieckiej,
Zespołu Interdyscyplinarnego w • 
Nurze,
Gminnej Komisji Rozwiązywa-• 
nia Problemów Alkoholowych w 
Nurze,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze• 
Posterunku Policji w Nurze,• 
Szkoły Podstawowej w Nurze.• 

Do uczestnictwa w projekcie zaproszono 5 rodzin z 
terenu gminy Nur. W ramach podjęcia współpracy w 
projekcie rodziny otrzymały kompleksowe wsparcie 
ze strony członków PZK.
W odpowiedzi na potrzeby rodzin sporządzono pro-
jekt socjalny, w którym zawarto usługi i działania dla 
członków rodzin. 
W ramach działań projektowych oraz na potrzeby 
przeciwdziałania pandemii COVID-19, GOPS otrzymał 
ozonator, stojak na płyn do dezyn-
fekcji, zapas płynu do dezynfekcji, 
rękawic ochronnych, maseczek 
ochronnych, przyłbic oraz papieru 
do drukarki.
Dzięki udziałowi w projekcie 
uczestnicy Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji mieli także szansę skorzystać z pomocy 
Doradcy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
oraz Superwizora.
Udział w projekcie pokazał, jak ważna w procesie po-
mocy jest współpraca różnych instytucji gminnych 
oraz powiatowych. Praca w projekcie wskazała także 
na silną potrzebę rozszerzania dostępnych form po-
mocy na terenie gminy oraz powiatu dla rodzin po-
trzebujących wsparcia. 
Rodzinom udział w projekcie pozwolił na wzmocnie-
nie podmiotowości, poczucia sprawczości. Przyczynił 
się do wzrostu  poczucia własnej wartości oraz wzro-
stu  posiadanych kompetencji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”, który został 
utworzony przez rząd w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod koniec 2020 r. w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Strategicznym celem programu 
jest zapewnienie usługi wsparcia 
osób w wieku 70 lat i więcej, którzy 
w obowiązującym stanie epidemii 
zdecydują się na pozostanie w 
domu i nie są w stanie np. poprzez 
wsparcie rodziny zabezpieczyć 

sobie artykułów podstawowej po-
trzeby. Usługa wsparcia polega 
w szczególności na dostarczeniu 
zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym ar-
tykułów spożywczych i środków 
higieny osobistej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo osób samotnych, starszych, 
schorowanych i niepełnospraw-
nych, którzy są pozbawieni pomo-
cy ze strony osób bliskich Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nurze realizuje specjalną pomoc 

w formie zakupu i dostarczenia 
podstawowych, codziennych i nie-
zbędnych produktów i leków.
W ramach programu uruchomio-
na została dedykowana seniorom 
infolinia. Dzwoniąc pod numer 
telefonu, osoby starsze mogą po-
prosić o pomoc w czynnościach, 
które wymagają wyjścia z domu, a 
które utrudnione są przez panu-
jącą pandemię. Osoba przyjmują-

ca zgłoszenie przekazuje numer 
kontaktowy seniora potrzebują-
cego wsparcia do ośrodka pomo-
cy społecznej Pracownik ośrodka 
kontaktuje się z seniorem; weryfi-
kuje zgłoszenie i ustala wszystkie 
szczegóły związane z udzieleniem 
pomocy. W razie potrzeby dostar-
czane są osobom starszym nie-
zbędne produkty. Koszty zakupów 
pokrywane są przez seniora.
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OsP KRAMKOwO LIPsKIeOsP w nURZe

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurze została założona w 1912 roku. Od 1995 roku jednostka 
funkcjonuje w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Jednostka powstała 12 listopada 1964 roku. Przez lata jest w ciągłym podziale bojowym. 
Strażacy podejmują starania, aby do straży przybywali młodzi, celem kultywowania  tradycji 
ochotniczych straży pożarnych. 

Jednostka zrzesza 45 
członków, w tym 22 straża-
ków uprawnionych do bra-
nia udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. 
Członkowie OSP regular-
nie biorą udział w szko-
leniach organizowanych 
dla strażaków ratowników 
podnoszących ich wiedzę 
i kwalifikacje. Efektem tego  
wszyscy strażacy uczestni-
czący w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych posiada-
ją szkolenie podstawowe, 
oraz szkolenia : techniczne, 
kierowców-konserwato-
rów sprzętu, dowódców, 
naczelników, współpracy 
z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, ratownic-
twa na wodach oraz kurs 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Jednostka OSP 
Nur posiada 2 samochody 
ratowniczo-gaśnicze wy-
posażone w sprzęt min. do 
ratownictwa drogowego, 
medycznego, wysokościo-
wego, chemiczno-ekolo-
gicznego, wodnego oraz 
do walki z pożarami, wi-
churami i innymi miejsco-
wymi zagrożeniami.
W 2020 roku jednost-
ka OSP Nur wyjeżdżała 
71 razy do akcji ratowni-
czo-gaśniczych. Strażacy 
wyjeżdżali do 16 pożarów, 
54 miejscowych zagrożeń, 
takich jak: wypadki drogo-
we, usuwanie skutków wi-
chur, oraz usuwanie gniazd 
owadów błonkoskrzydłych. W ramach tych wyjaz-
dów strażacy wyjeżdżali również poza teren naszej 
gminy, tj. na teren Gminy Boguty-Pianki oraz Gmi-
ny Zaręby Kościelne. Jedno zgłoszenie okazało 
się również alarmem fałszywym. Strażacy uczest-
niczyli również w walce z pandemią COVID19 
– m.in. dostarczając maseczki ochronne  dla 
mieszkańców Gminy Nur.
Co roku nasza jednostka korzysta z możliwości 
pozyskiwania różnych dofinansowań, np. na za-
kup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratow-
niczo gaśniczy oraz środków ochrony osobistej 
ratowników. W roku ubiegłym dzięki środkom 
pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Urzę-
du Gminy Nur zakupiono 6 kompletów ubrań 
specjalnych, nowoczesny sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy oraz meble do remizy. Przeprowadzony 
został również remont łazienki wraz z zakupem 
wyposażenia oraz dyżurki alarmowej. W latach 

ubiegłych dzięki środkom pozyskanym od Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, Urzędu 
Gminy Nur oraz Funduszu Sołeckiego wyremon-
towano salkę strażacką z zapleczem kuchennym, 
klatkę schodową, wymieniono blachę na dachu 
remizy oraz zrobiono elewację wraz z docieple-
niem na ścianie frontowej garaży strażackich.
Oprócz działalności ratowniczej nasi strażacy 
chętnie udzielają się społecznie, dbają o lokalne 
tradycje oraz uczestniczą w wydarzeniach kultu-
ralnych. Pełnią wartę przy Grobie Pańskim pod-
czas Świąt Wielkanocnych, uczestniczą w asyście 
procesyjnej podczas procesji Bożego Ciała. Stra-
żacy organizują również prelekcje oraz pokazy w 
Szkole Podstawowej w Nurze, uczestniczą w fe-
stynach i piknikach, byli również współorganiza-
torami „Wianków nad Bugiem”. Co roku  strażacy 
upamiętniają godzinę wybuchu Powstania War-
szawskiego oraz uczestniczą w uroczystościach 
strażackich organizowanych przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi 
Mazowieckiej oraz Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

W naszych szeregach jest 26 strażaków, 
w tym 16 przeszkolonych do udziału w 
akcjach ratowniczo- gaśniczych. Godny 
uwagi jest fakt, że w obecnie w naszych 
szeregach jest trzypokoleniowa rodzina 
tj. ojciec – syn - wnuk. W 2020 roku po-
wołana została Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza w Kramkowie Lipskim, która 
liczy 9 druhów juniorów. 
Na przestrzeni lat jednostka podejmo-
wała starania o pozyskiwanie środków 
ze wszystkich możliwych źródeł, w tym 
celu piszemy szereg wniosków. Czynimy 
to, aby stale się rozwijać i dostosowywać 
do wymagań i zagrożeń współczesnego 
świata, a także aby przystąpić do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 
Dzięki dotacjom z MSWiA, FSUSR, WFO-
ŚiGW, budżetu Gminy Nur oraz środkom 
własnym ze składek strażackich w latach 
2019- 2020 udało nam się pozyskać do-
tacje, których łączna wartość opiewała 
na kwotę 64 941,00 złotych, a nasza jed-
nostka wzbogaciła się o nowy specjali-
styczny sprzęt oraz umundurowanie, a 
także został wykonany remont remizy.
Nasze działania nie polegają jedynie na 
udziale w akcjach ratowniczo- gaśni-
czych, działamy w różnych aspektach 
życia naszej społeczności, staramy się 
w miarę naszych możliwości wspierać 
każde akcje i inicjatywy społeczne. W 
ramach tego bierzemy:
- aktywny udział w akcjach oddawania 

krwi,
- udział w turniejach sportowych,
- udział w Mszach Świętych oraz pełnie-

niu warty przy Grobie Pańskim,
- wspieramy akcje charytatywne m.in. : 

GaszynChallenge, pomoc finansowa 
pogorzelcom.

W sierpniu 2020 roku byliśmy współorga-
nizatorami pikniku charytatywnego pt. 
„Łowimy dla Mi-
chasia” podczas 
którego udało 
nam się uzbierać 
12 080,00 zł na 
leczenie Michał-
ka Boguckie-
go- mieszkańca 
naszej gminy 
chorującego na 
SMA.
W grudniu 2019 
roku nasza jed-
nostka po raz pierwszy przygotowała paczki 
świąteczne dla potrzebujących rodzin. W porozu-
mieniu z Panem Wójtem i pracownikami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowane 

zostały rodziny z terenu naszej 
gminy. Dzięki takiemu przedsięwzięciu pomogli-
śmy godnie przeżyć magię świat rodzinom, które 
z różnych przyczyn losowych spotykają się z nie-
dostatkiem.

na terenie gminy nur funkcjonuje 11 jednostek ochotniczych straży Pożarnych. osP nur, osP Kramkowo Lipskie, osP Murawskie nadbużane, osP Ślepowrony,osP Zaszków, 
osP Zuzela, osP ołtarze Gołacze, osP strękowo, osP obryte, osP Żebry Laskowiec, osP Godlewo wielkie.
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W 2019 roku pięć sołectw z terenu gminy Nur otrzymało wsparcie 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Kolejne dofinansowanie na zadania w 5 sołectwach Gminy Nur w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. 
Łączna kwota dofinansowania to 48.985 zl. Członkom Zarządu Województwa 
Mazowieckiego oraz Radnym Wojewódzkim serdecznie dziękujemy.

Zadania te obejmowały :
1) Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw
w Godlewie-Milewku – wartość całkowita 19 310,46 zł, kwota dofinan-
sowania 9 655,23 zł. Mieszkańcy sołectwa Godlewo Milewek mogą już 
korzystać z placu zabaw dla dzieci oraz wiaty rekreacyjnej.
28 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego części inwestycji w 
ramach zadania „Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Godlewie-
Milewku”. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw skła-
dające się z siatki z podmurówką i furtką wejściową oraz utwardzono teren pod 
wiatę rekreacyjną za pomocą kostki brukowej.
Koszt całej inwestycji wyniósł 9 840,00 zł.
W dniu 8 października 2019 r. dokonano odbioru 
końcowego części inwestycji. W ramach zadania 
zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy 
składający się z domku drewnianego, ścianki 
wspinaczkowej, huśtawek, zjeżdżalni i piaskow-
nicy.
Koszt całej inwestycji wyniósł 4 500,00 zł.
Koszt całej inwestycji wyniósł 4 970,46 zł.
Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 19 310,46 
zł i został sfinansowany w równych częściach ze 
środków budżetu województwa mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2019 oraz ze środków 
funduszu sołeckiego sołectwa Godlewo Mile-
wek.

2) Modernizacja kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w Godlewie-Warszach 
W ramach zadania wykonano remont ścian i su-
fitu. Zakupiono nowe meble, kuchenkę gazową 
z piekarnikiem oraz okap. Na ścianie pomiędzy 
meblami kuchennymi ułożono płytki ceramiczne. 
Wykonawcą mebli kuchennych była firma „ FHUP 
LESZPOL” Leszek Fiedoruk z Ciechanowca. Wyko-
nawcą prac remontowych w kuchni była firma 
„ŚWIAT REMONTÓW” Michał Mańko z Kossak.
Koszt całej inwestycji wyniósł 10 000 zł i został sfi-
nansowany w równych częściach ze środków bu-
dżetu województwa mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Godlewo-Warsze i Mierniki.
 
3) Wykonanie kuchni i remont łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Murawskich 
Nadbużnych 

Dzięki kolejnej inwestycji mieszkańcy sołectwa 
Murawskie Nadbużne mogą  korzystać z wy-
remontowanej łazienki oraz nowo urządzonej 
kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej. Wykonano 
ściankę działową w pomieszczeniu dawnej ła-
zienki i po podziale powstała mniejsza,  bardziej 
funkcjonalna łazienka oraz zaplecze kuchenne z 
wejściem od strony kuchni. Na ścianie w łazience 
oraz pomiędzy meblami kuchennymi ułożono 
płytki ceramiczne.  Do kuchni i zaplecza zakupio-
ne zostały meble i nowy sprzęt AGD. Wykonawcą 
całości prac była firma „U JANA” Marek Morzy z 
Ciechanowca. 

Koszt całej inwestycji wyniósł 18 664,08 zł i został sfinansowany w równych częściach ze środków bu-
dżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2019 oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Murawskie Nadbużne, 

4) Wykonanie łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Strękowie 
Podczas inwestycji wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na łazienkę. Pozostałe prace to m.in: 
wstawiono drzwi wejściowe i kabinowe, wyodrębniono dwie kabiny, zamontowano dwie toalety oraz 
umywalkę z szafką. Na ścianach ułożono płytki ceramiczne, a na podłodze terakotę. Wykonawcą prac 
była firma „JARBUD” Jarosław Zawistowski z Ceranowa. 
Koszt całej inwestycji wyniósł 20 049,62 zł. Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie w wyso-
kości 10 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, a pozostała kwota 10 049,62 zł pochodzi ze środków 
funduszu sołeckiego sołectwa Strękowo.

5) Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Zaszkowie 
8 sierpnia 2019 r. w ramach zadania wykona-
no ogrodzenie działki wraz z przesuwną bra-
mą wjazdową i furtką wejściową, wyrównano 
nawierzchnię i ułożono kostkę brukową na 
placu oraz wykonano schody i podjazd dla 
niepełnosprawnych przed wejściem do bu-
dynku. Wykonawcą prac była firma „U JANA” 
Marek Morzy z Ciechanowca. Wartość całko-
wita 24 488,67 zł, kwota dofinansowania  10 
000,00 zł. Pozostała kwota 14 488,67 zł pocho-
dzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 
Zaszków.

Zadania, które zostały zrealizowane to :
1) Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Obrytem.

 23.09.2020 zostały zakończone prace pn. „Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w 
Obrytem” dofinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckie-

go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.
Podczas realizacji zadania 
ułożono panele sufitowe w 
pomieszczeniach budyn-
ku, ułożono panele ścienne 
wokół istniejącej sceny oraz 

wymieniono 1 szt. drzwi we-
wnętrznych drewnianych na 

PCV. Prace zostały wykonane 
przez firmę „U Jana” s.c. G. Łopuski 

M. Morzy z Ciechanowca.
Całkowita wartość zadania to  17 970, 09 zł.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa wy-
nosiła 8 985,00 zł
Środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 8 985,09 zł.

2) Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Godlewie Wielkim.
 14.09.2020 zostały zakończone prace pt. „Budowa 
ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Godlewie 
Wielkim”, podczas których wykonano ogrodzenie 
z paneli ogrodzeniowych siatkowych na pod-
murówce z gotowych elementów wraz z bramą 
i furtką. Wykonawcą robót była firma „TOM-BUD” 
Tomasz Kostrzyński Usługi Remontowo-Budow-
lane z Ciechanowca. Inwestycja współfinanso-
wana z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectwa MAZOWSZE 2020” w wysokości 10 
000,00 zł oraz Funduszu Sołeckiego w wysokości 
13 388,39 zł.

3) Oczyszczenie stawu w Kramkowie 
Lipskim.
18.09.2020 zostały zakończone prace związane 
z „Oczyszczeniem stawu w Kramkowie Lipskim” 
dofinansowane ze środków własnych budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2020”. Podczas realizacji zadania wyko-
nano oczyszczenie z namułu i zarośli istniejącego 
stawu oraz zagospodarowano teren poprzez po-
sianie trawy wokół stawu. Wykonawcą była firma 
P.H.U. DOL-MAR Marek Sawicki.
Całkowita wartość zadania wyniosła 21 980,13 zł.
Pomoc finansowa z budżetu Województwa wy-
niosła 10 000,00 zł.
Środki Funduszu Sołeckiego wynosiły 11 980,13 zł. 

4) Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Żebry-Kolonia.
15.09.2020 r. zakończyły się prace związane z 
„Zagospodarowaniem terenu wokół altany w 
miejscowości Żebry-Kolonia” dofinansowane ze 
środków własnych budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Podczas realizacji zadania zagospodarowano 
teren wokół istniejącej altany wiejskiej w miej-
scowości Żebry-Kolonia poprzez wykonanie 
ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych siatkowych 
na podmurówce z gotowych elementów wraz z 
furtką wejściową, utwardzono kruszywem teren 
pod miejsce parkingowe oraz wykonano nasa-
dzenie krzewami ozdobnymi.
Całkowita wartość zadania wyniosła 20 000,00 zł. 

Pomoc finansowa z budżetu Wojewódzkiego wyniosła 10 000,00 zł. 
Środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 10 000,00 zł.
Wykonawcą zadania była firma „U Jana” s.c. G. Łopuski M. Morzy.

5) Zakup i montaż budynku gospodarczego w Ołtarzach-Gołaczach wraz z zagospodarowa-
niem terenu.

22.09.2020 r. zostały zakończone prace pn.,, Zakup i montaż budynku gospodarczego w Ołtarzach - 
Gołaczach wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Podczas realizacji zadania zakupiono i zamontowano 
blaszany budynek gospodarczy  o powierzchni 30m2 
z przeznaczeniem na przechowywanie stołów, ławek 
i wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz sprzętu Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wokół budynku wykonano 
ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych siatkowych na 
podmurówce z gotowych elementów z bramą wjaz-
dową. Od bramy do budynku ułożona została kostka 
brukowa.
Całkowity koszt zadania wyniósł 20 000,00zł. Inwesty-
cja współfinansowana była z Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2020 w wyso-
kości 10 000, 00 zł oraz ze środków własnych Funduszu 
Sołeckiego – 10 000,00 zł .

MAZOWIECKI INSTRUMENT 
AKTYWIZACJI SOŁECTW MIAS 2019/2020


