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Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych przystąpili do egzaminów podsumowujących ich edukację w tej szkole. 
To warunek ukończenia gimnazjum. Dla tych uczniów, którzy nie mogą go zdawać w tym terminie, przewidzia-
no kolejny, w czerwcu. 
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej obejmującej historię i wiedzę o społeczeństwie 
oraz z języka polskiego; matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z matematyki, 
oraz z języka obcego nowożytnego. 
Egzaminy w tym roku odbywają się od 19 do 21 kwietnia. W środę, 19 kwietnia, uczniowie przystąpili do części 
humanistycznej, w czwartek, 20 kwietnia, do części matematyczno – przyrodniczej, zaś w piątek zdają egzamin 
z języka obcego nowożytnego.

OŚWIATA

Gimnazjaliści piszą egzaminy

Z MIASTA

Mandatowe święta 
Przypominamy wszystkim, którzy przyjeżdżają autami na nabożeństwa 
i uroczystości religijne do kościoła św. Wojciecha w Nasielsku, że po-
winni korzystać z dostępnych w okolicy parkingów. Kierowców, któ-
rzy pozostawią swoje samochody w miejscach niedozwolonych, może 
spotkać niemiła nie-
spodzianka. W okre-
sie minionych świąt 
Wielkanocnych po-
cząwszy od niedzieli 
palmowej, funkcjona-
riusze policji wypisali 
nieodpowiedzialnym 
kierowcom kilkadzie-
siąt mandatów. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

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./fax 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. 23 693–10–25

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

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2016 r. 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) 
zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 1 marca br. urna 
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami 
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Z UM. Zaproszenie do zgłaszania miejsc pamięci narodowej 

Ewidencja Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk
Szanowni Państwo!
Główny twórca II Rzeczypospo-
litej, Marszałek Józef Pi łsudski, 
wypowiedział kiedyś takie sło-
wa: Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na szacu-
nek teraźniejszości i nie ma prawa  
do przyszłości. Słowa te są cały czas 
aktualne. Powinny nas wszystkich 
stale mobilizować do nieustannego 
odkrywania oraz przypominania 
naszych dziejów, wydarzeń, miejsc 
i ludzi, aby pamięć o nich nie zgasła. 
Ideę zawartą w tych wymownych 
słowach Marszałka Piłsudskiego 
chcemy realizować poprzez stwo-
rzenie „Ewidencji Miejsc Pamięci 
Narodowej w Gminie Nasielsk”. 
Istnieją pewne szczególne mo-
menty, okresy, w których pamięć 
narodowa, stanowiąca spoiwo na-

rodu, domaga się od nas szczegól-
nej troski. Dlatego też z inicjatywą 
„Ewidencji Miejsc Pamięci Narodo-
wej w Gminie Nasielsk” występuję 
właśnie w kwietniu, który w Polsce 
jest obchodzony jako Miesiąc Pa-
mięci Narodowej. 
M i e j s c a  p a m i ę c i  n a r o d o we j  
to miejsca wspomnienia i nie-
ustającej pamięci o ludziach, któ-
rzy w swoich działaniach mieli na 
względzie przede wszystkim do-
bro Ojczyzny i Narodu. Czynili 
to poprzez walkę, złożenie ofiary 
swojego życia, przelewanie krwi 
za wolność Polski na frontach wo-
jen, w ruchu oporu, w więzieniach, 
w obozach, na zesłaniach. To pa-
mięć o ludziach różnych stanów, 
wykształcenia, wieku i opcji po-
litycznych, których łączyło umi-

łowanie Ojczyzny. Posiłkując się 
funkcjonującymi w naszym kra-
ju założeniami ustawy dotyczącej 
miejsc pamięci narodowej, za takie 
miejsce potraktujemy: 
– grób lub cmentarz wojenny,
– nieruchomość lub obiekt bu-
dowlany albo jego pozostałości, 
upamiętniające postaci lub wyda-
rzenia znaczące dla Narodu i Pań-
stwa Polskiego, a w szczególności 
pomnik, krzyż przydrożny, kaplicz-
ka, kopiec,
– inny obiekt lub przedmiot związa-
ny z wydarzeniami lub postaciami 
znaczącymi dla dziedzictwa Naro-
du i Państwa Polskiego, a w szcze-
gólności tablica pamiątkowa.
Naszym zamiarem jest dotarcie do 
znanych, ale też – może przede 

wszystkim – do zapomnianych już 
miejsc pamięci na terenie naszej 
Gminy. Zależy nam na jak najpeł-
niejszym ich zewidencjonowaniu. 
Chcemy bowiem, aby służąc po-
pularyzacji wiedzy o minionych 
wydarzeniach, stanowiły równo-
cześnie trwały element naszej lo-
kalnej tożsamości narodowej we 
współczesności i przyszłości. 
Dlatego też pragnę wyjść do Was, 
Szanowni Państwo, z propozycją 
współpracy we wspólnym stwo-
rzeniu „Ewidencji Miejsc Pamięci 
Narodowej w Gminie Nasielsk”. 
Do współpracy zapraszam w spo-
sób szczególny osoby i instytucje, 
których sfera działania obejmuje 
również zagadnienia historyczne, 
tj. placówki oświatowe, środowisko 
harcerskie, stowarzyszenia. Ale nie 

oznacza to ograniczenia się wy-
łącznie do tych środowisk – zgło-
szenia miejsca pamięci narodowej 
w Gminie Nasielsk może dokonać 
każdy. W „Ewidencji Miejsc Pamię-
ci Narodowej w Gminie Nasielsk” 
o każdym miejscu pamięci chce-
my zawrzeć następujące informa-
cje: 
– miejscowość i położenie obiektu 
(lokalizacja), 
– rodzaj obiektu (grób wojenny, 
grób zbiorowy, grób indywidualny, 
kwatera, pomnik, obelisk, kapliczka, 
tablica, płyta, budowla, budynek), 
– możliwie szczegółowy opis 
obiektu (temat upamiętnienia, treść 
znajdująca się na obiekcie, dane hi-
storyczne, materiał wykonania, data 
powstania obiektu, autor obiektu, 
fundator obiektu, ew. powierzchnia 

obiektu, opiekunowie obiektu).
Każdy wpis będzie również 
opatrzony fotografią obiektu. 
Dlatego też proszę o przesy-
łanie na specjalną skrzynkę 
mailową Urzędu Miejskiego 
w Nasielskumiejscapamieci@
nasielsk.pl wskazanych powy-
żej jak najpełniejszych infor-
macji o zgłaszanym miejscu 
pamięci w miarę możliwo-
ści wraz z fotografią obiektu. 
Proszę również o przesłanie 
swoich danych, w tym nu-
meru telefonu, w celu ewen-
tualnego kontaktu w razie 

konieczności uzyskania przez nas 
dodatkowych informacji lub wy-
jaśnień. Dla ułatwienia zgłoszenie 
może zostać dokonane przy uży-
ciu formularza „Zgłoszenie do Ewi-
dencji Miejsc Pamięci Narodowej 
w Gminie Nasielsk”, dostępnego 
na stronie internetowej Urzędu. Je-
śli nie posiadają Państwo fotografii 
miejsca pamięci, zostanie ona wy-
konana przez pracownika Urzędu 

Miejskiego. Jako termin przesyłania 
zgłoszeń chciałbym przyjąć dzień 
31 sierpnia br., aby we wrześniu br. 
„Ewidencja Miejsc Pamięci Naro-
dowej w Gminie Nasielsk” mo-
gła zostać opublikowana w wersji 
elektronicznej na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Po tym dniu „Ewidencja…” bę-
dzie jednak przez cały czas otwarta 
i możliwa do uzupełniania. 
Zachęcam wszystkich Państwa  
do współpracy, bo każdy z nas jako 
obywatel ma przyrodzony obo-
wiązek dbania o ochronę od zapo-
mnienia miejsc i znaków pamięci 
narodowej. 
Jednocześnie pragnę zadeklaro-
wać, iż w dalszej perspektywie 
po stworzeniu „Ewidencji Miejsc 
Pamięci Narodowej w Gminie 
Nasielsk” mamy w planach kolejne 
działania, m.in.:
– podjęcie starań o ustanowienie 
opiekunów dla każdego miejsca 
pamięci, 
– zadbanie – przy wsparciu ze-
wnętrznym (np. programy Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) – o należytą opiekę 
zapewniającą trwałe zachowanie 
wartości miejsc pamięci oraz jed-
nolite ich oznakowanie (tam, gdzie 
to będzie możliwe), 
– popularyzowanie i upowszech-
nianie wiedzy o naszych miej-
scach pamięci oraz ich znaczeniu 
dla historii i kultury, zarówno na-
szej lokalnej, jak i ogólnopolskiej, 
szczególnie poprzez szkoły,
– stworzenie przewodnika po miej-
scach pamięci narodowej w naszej 
Gminie.
Z poważaniem

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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Z MIASTA

Peugeot skosił barierki
W czwartek, 13 kwietnia br., ok. godz. 16.00, nieostrożny kie-
rowca Peugeota, jadąc ul. Kościuszki od Nasielska w kierunku  
Pieścirogów, wypadł z drogi na zakręcie (naprzeciwko banku 
PKO BP SA) i uderzył w barierki. Nikt nie został poszkodowany.

(e.)

Z RADY

Z UM

Dni Otwartych 
Strażnic 
Od 6 do 7 maja 2017 r. zaplanowana jest 
akcja edukacyjno – informacyjna pt. „Dni 
Otwartych Strażnic”. Akcja, wzorem lat 
ubiegłych, ma na celu promowanie dzia-
łalności ratowniczej straży pożarnej w pla-
cówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, 
świetlice), jak również uświadamianie zasad 
postępowania w przypadkach pożaru oraz 
innych zagrożeń. Poniżej podajemy ter-
miny otwarcia strażnic w jednostkach OSP  
na terenie gminy Nasielsk:

1. OSP Nasielsk – 6, 7 maja  
godz. 11:00 – 17:00

2. OSP Krzyczki – 6 maja  
godz. 14:00 – 18:00

3. OSP Jackowo – 6 maja  
godz. 12:00 – 17:00

4. OSP Cieksyn – 6 maja  
godz. 9:00 – 14:00

5. OSP Nuna – 6 maja  
godz. 14:00 – 18:00

6. OSP Psucin – 7 maja  
godz. 12:00 – 18:00

Zapraszamy!

Wydział Zarządzania Kryzysowego, 
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

Z GMINY

Oczyszczanie Nasielnej  
i Klusówki 
Rzeka Nasielna staje się coraz bardziej atrakcyjnym elementem nasielskie-
go krajobrazu. Znaczna poprawa czystości rzeki skutkuje rozrostem bujnej 
roślinności, zarówno wzdłuż jej koryta, jak i w samym korycie. Dlatego też 
temat konieczności oczyszczenia tej rzeki celem poprawy jej drożności 
przepływu wraca jak bumerang. Zwłaszcza, że od ubiegłorocznej wichu-
ry, która w czerwcu przeszła nad Nasielskiem, nie podjęto żadnych prac 
związanych z usunięciem zniszczonych drzew, które wpadły do płytkiego 
koryta, np. przy mostku przy ulicy Kościuszki. 
W ubiegłym roku oczyszczany był odcinek w Krzyczkach. W tym roku 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ma w planach oczy-
ścić kolejny odcinek naszej rzeki. 
– W tym roku mamy w planach oczyszczenie dwóch odcinków rzeki Na-
sielnej. Pierwszy, na odcinku, który był przez nas kontrolowany w ubie-
głym roku, w miejscowościach Malczyn-Chlebiotki, a drugi w Nasielsku 

od rowu z oczyszczalni ścieków w górę rzeki do mostku przy ulicy Ko-
ściuszki. Na obydwu odcinkach zostanie przeprowadzona częściowa wy-
cinka drzew suchych, krzaków oraz wydobycie pni z dna koryta. Ponadto 
przewidziane jest odmulenie, koszenie, wygrabienie oraz usunięcie tam, 
które zrobiły bobry. Na tę chwilę trudno jednak przewidzieć kwoty. Kosz-
torys inwestorski jednak zakłada kwotę 61 tys. zł na oba odcinki – mówi 
Krzysztof Gliniewski z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.
W tym roku przewidywane są również prace nad rzeką Klusówką.  
– W ubiegłym roku rzeka została odmulna do granicy z powiatem puł-
tuskim. W tym roku na odcinku od granic gminy Nasielsk do źródeł w la-
sach w Żabicznie planowane jest grabienie, wykarczowanie, oczyszczenie 
przepustów i usunięcie tam wykonanych przez bobry – dodaje Krzysztof 
Gliniecki z WZMiUW.
Dokładny termin realizacji tych zadań będzie znany dopiero po ogłosze-
niu i rozstrzygnięciu przetargów. Z rozmowy z pracownikiem WZMiUW 
wynika, że prace prawdopodobnie będą wykonywane w lipcu br.

Michał B.

Z transmisją czy bez
– Ta sesja będzie ostat-
nią transmitowaną w In-
ternecie – zapowiedział 
Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący Rady Miej-
sk iej  na ostatn im jej 
posiedzeniu, które od-
było się 30 marca br.
Dlaczego? Otóż zdaniem 
wielu osób słuchających 
sesji za pośrednictwem 
internetowego radia 
jakość przekazu jest  
po prostu bardzo zła. 
N a g ł o ś n i e n i e 
w nasielskim Urzędzie 
Miejskim jest przesta-
rzałe, dlatego też prze-
wodniczący RM zasugerował, by 
radni podjęli decyzję o wymianie 
nagłośnienia sali konferencyjnej.  
To i s tn iejące ob ecnie,  dz ia ła  
od marca 2005 r., czyli od mo-
mentu przeniesienia tu placówki 
z budynku przy ul. Kilińskiego. 
W przeszłości były już dyskusje  
na ten temat. Jak się jednak okazuje, 
nie wystarczy tylko wymienić mi-
krofonów. 
Radni w tej sprawie są podzieleni. 
Część z nich widzi potrzebę zmian, 
inni niekoniecznie. – Myślę, że tym 
tematem mogłaby się już zająć 
rada w przyszłej kadencji. My mo-
żemy jeszcze pracować na tym,  
co jest – stwierdził Krzysztof Frą-
czak na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu. 
– Warto zauważyć, że nieużywana 
stoi mównica i może z nią coś na-
leżałoby zrobić – dodał radny.

W tej sprawie na ostatniej sesji RM 
wypowiedział się również Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska. 
– Jeś l i  państwo zdecydujecie,  
to możemy zaplanować nagło-
śnienie w budżecie, oczywiście 
szukając na to środków. Koszto-
rysy wcześniej były już przygoto-
wywane – zwrócił się do radnych 
burmistrz.
Za opracowanie kosztorysu od-
powiedzialny był Krzysztof Miller, 
kierownik Wydziału Administra-
cji i Nadzoru UM Nasielsk. Jego 
szczegóły wyglądają następująco: 
– W pełni profesjonalne nagłośnie-
nie sali konferencyjnej, z mikrofo-
nem dla każdego radnego, władz 
miasta, z odpowiednim systemem 
elektronicznym do głosowania, 
automatycznym zapisem głosu 
z obrad sesji i udostępnianiem tego 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 

które służyłoby przez kolejne 20 
lat, kosztowałoby około 70 tys. zł. 
– mówi K. Miller.
Podobny system nagłośnienio-
wy z publikacją w BIPie posiedzeń 
Rady Gminy ma chociażby są-
siednia Winnica. Nasielsk był jedną 
z pierwszych gmin w Polsce, w któ-
rej transmitowano obrady Rady 
Miejskiej bezpośrednio w Interne-
cie. Niestety po pewnym czasie 
jednak został daleko w tyle, ponie-
waż po 12 latach nie można znaleźć 
i odsłuchać posiedzeń Rady, tak jak 
jest to w wielu innych miejscowo-
ściach. 
Teraz poprawa jakości transmi-
sji, jak i unowocześnienia systemu 
głosowania jest w rękach radnych, 
którzy muszą mieć nie tylko chęci, 
ale i wspólnie znaleźć odpowiednie 
środki w budżecie na ten cel.

Michał B.
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KRONIKA OSP
5 kwietnia o godzinie 13:40 zastępy 
z OSP Nasielsk, OSP Jackowo i WSP 
Pomiechówek zostały zadyspono-
wane do pożaru traw na nieużyt-
kach w Nowych Pieścirogach.
7 kwietnia o godzinie 16:00 zastęp 
z OSP Nasielsk wyjechał do kolizji 
drogowej samochodu osobowe-
go z ciężarowym na ulicy Płoń-
skiej. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia. W akcji uczestniczyły również 
ZRM Nasielsk, JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki i WRD Nowy Dwór 
Mazowiecki.
9 kwietnia OSP Nasielsk wyjechała 
dwukrotnie. Około godziny 14:40 
- do wyczuwalnego zapachu gazu 
w budynku przy ulicy Starzyńskie-
go. Działania strażaków polegały 
na sprawdzeniu miernikiem wie-
logazowym stężenia gazu, zabez-
pieczeniu butli, z której ulatniał się 
gaz i przewietrzeniu pomieszcze-
nia. W akcji brały udział również 
OSP Jackowo i JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki. Kolejny wyjazd, 
o godzinie 17:00 do pożaru trawy 
przy wiadukcie kolejowym, okazał 
się fałszywym alarmem.
13 kwietnia o godzinie 15:20 
strażacy z Nasielska zostali za-
dysponowani na ulicę Broninek  
do pożaru poddasza w budynku 
mieszkalnym. W akcji brały rów-
nież udział OSP Krzyczki, OSP 
Jackowo i JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

fot. KPP Nowy Dwór Maz.

fot. Nasielsk. info 24

KRONIKA  
POLICYJNA

fot. OSP Nasielsk

R E K L A M A

R E K L A M A

03.04. w Paulinowie Czesław K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, doko-
nał uszkodzenia drzwi przy użyciu 
siekiery w budynku mieszkalnym 
powodując straty w wysokości  
700 zł na szkodę Tomasza K.
06.04. w Andzinie Zdzisław G., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał motorowerem w stanie nietrzeź-
wości (0,27 mg/l).
10.04. funkcjonariusze referatu 
kryminalnego KP Nasielsk zatrzy-
mali Modesta J i Krzysztofa J., miesz-
kańców gminy Nasielsk, którzy 
w pomieszczeniach mieszkalnych 
posiadali 3033 paczki papierosów 
bez polskich znaków akcyzy, oraz  
12 kg. „krajanki” tytoniowej.
13.04. funkcjonariusze referatu kry-
minalnego KP Nasielsk zatrzyma-
li Jarosława K., mieszkańca gminy 
Nasielsk, który posiadał 10 paczek 
papierosów bez polskich znaków ak-
cyzy.
13.04. w Psucinie Rafał G. posłużył się 
imitacją banknotu 200 zł w celu wy-
łudzenia towaru ze sklepu. Ponadto 
posiadał przy sobie środki odurza-
jące.
14.04. Wiesław K., mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, kierował samocho-
dem będąc w stanie nietrzeźwości  
(0,55 mg/l).
14.04. Tomasz K., mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, posiadał przy sobie środ-
ki odurzające w postaci amfetaminy.
15.04. w Nasielsku nieznany spraw-
ca uszkodził okna i szyby w budyn-
ku urzędu Poczty Polskiej. Straty 
oszacowano na 3000 zł.

Z POLICJI

Kolizja na Płońskiej
W piątek,  7 kwietn ia  b r. ,  na  
ul. Płońskiej przed godz. 16.00 
doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem pojazdu osobowego 
i ciężarowego. 
– Według ustaleń policjantów 
29-letni kierujący samochodem 
ciężarowym, jadąc w kierunku 
Nowego Miasta, nie zachował 
należytej ostrożności podczas 
manewru wyprzedzania oso-
bowego Peugeota, którym jechał 46-letni mężczyzna. Dlatego doszło  
do zderzenia pojazdów – informuje Szymon Koźniewski, oficer praso-
wy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Obaj kierujący pojazdami mężczyźni byli trzeźwi. Nikt nie został hospita-
lizowany. Mandatem karnym został ukarany 29-latek, tj. kierowca samo-
chodu ciężarowego.

(eg)

NA SYGNALE

Wyciek gazu  
na Starzyńskiego

W niedzielę, 9 kwietnia br., chwilę przed godz. 15.00 na ul. Starzyńskie-
go przed blokiem 4B pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz policja. 
Jak się okazało, służby interweniowały w związku ze zgłoszeniem o wy-
czuwalnym zapachu gazu na klatce schodowej.
- Do nowodworskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego 
Państwowej Straży Pożarnej, że jedna z mieszkanek budynku czuje ulat-
niający się gaz. Na miejsce została skierowana załoga techniczna PSP 
i załoga policjantów. Służby ustaliły, że gaz ulatniał się z butli znajdującej 
się w jednym z mieszkań bloku. Właściciel oświadczył, że nie wyczuł woni 
gazu. Strażacy wykonali na miejscu czynności eliminujące zagrożenie, 
a właściciel został zabrany przez karetkę pogotowia na badania profilak-
tyczne do szpitala. Prawdopodobną przyczyną ulatniania się gazu było 
rozszczelnienie reduktora łączącego butlę z kuchnią gazowaną – infor-
muje Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Po-
licji w Nowym Dworze Mazowieckim.

E.G.

Z POLICJI

Ujawnili kontrabandę
Policjanci z nasiel-
skiego komisariatu 
zabezpieczyli po-
nad 3000 paczek 
papierosów i ponad 
12 kg tytoniu bez 
polskich znaków 
akcyzy skarbowej.

Mundurowi ujaw-
n i l i  „ t r e f n y  t o -
war” w budynkach 
mieszkalnych na dwóch różnych posesjach w Nasielsku. Nielegalny tytoń 
trafił do policyjnego depozytu.

W tej sprawie wyjaśnienia złożył 71-letni mieszkaniec gm. Nasielsk.  
Jak ustalili mundurowi, mężczyzna już od pewnego czasu zajmował się 
handlem wyrobami tytoniowymi bez akcyzy.

Wstępnie szacuje się, że gdyby „nielegalny towar” trafił na czarny rynek, 
skarb państwa mógłby stracić ponad 60 000 zł. Teraz 71-latek poniesie 
odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego.

Za: http://kppnowydwor.policja.waw.pl

FOTOOBSERWATOR

Czytanie ze zrozumieniem
Na trawnikach na osiedlu przy ulicy Warszawskiej, pojawiły się znaki upo-
minające właścicieli psów o konieczności sprzątania odchodów po swoich 
pupilach. Z obserwacji wynika jednak, że jak na razie miłośnicy czworono-
gów traktują znaki z takim samym zrozumieniem jak zwierzęta…

(m)
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Z MIASTA

Oświetlenie dla ul.Dąbrówki
O potrzebie wybudowania oświetlenia przy ulicy Dąbrówki 
(osiedle Krupka), która łączy ulicę Kolejową z ulicą Królowej 
Jadwigi przypomina systematycznie radny Henryk Antosik. 
Mieszkańcy tej ulicy wielokrotnie kierowali  pisma w tej spra-
wie do kolejnych burmistrzów Nasielska. Na ostatnim, mar-
cowym posiedzeniu Rady Miejskiej, pojawiła się nadzieja na 
taką inwestycję. – Koszt opracowania dokumentacji projek-
towej na budowę oświetlenia przy ulicy Dąbrówki wynosi 
5200 zł – powiedział Radosław Kasiak, Kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Struktural-
nych. – Najpierw jednak musimy zaczekać na wycenę wykonania budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej  
na odcinku od ulicy Dębowej do przejścia dla pieszych przy blokach. W momencie, kiedy pojawią nam się oszczędności, 
będziemy mogli zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na ulicę Dąbrówki – dodaje Radosław Kasiak.
Na razie jednak nie można mówić o konkretnym terminie realizacji tej inwestycji.

Michał B.

Z MIASTA

Zamiatanie 
ulic 
Jak się okazało, przedświątecz-
ne p orządk i  w Nas ie l sku n ie 
były prowadzone wyłącznie na 

prywatnych posesjach i nieru-
chomościach. Główna droga pro-
wadząca przez Nasielsk, tj. droga 
wojewódzka nr 571 przechodząca w  
nr 632 (ul. Kolejowa przechodząca  
w ul. Kościuszki) również została 

uprzątnięta w tygodniu przedświą-
tecznym. To dobra wiadomość, bo 
ulicę przykrywały ogromne ilości 
piasku pozostałego po zimowym 
utrzymaniu dróg. Czekamy na po-
rządki również na drogach powia-
towych i gminnych.

(eg)

Z GMINY

Rowy pełne śmieci
Na terenie naszej 
gminy nadal moż-
na spotkać dzikie 
wysypiska śmieci. 
Jednym z miejsc, 
j a k i e  u p o d o b a -
li sobie mieszkańcy  
do wyrzucania swo-
ich odpadów, jest 
droga wewnętrz-
na znajdująca się 
tuż przed wiaduk-
te m s i e rp e c k i m, 
jadąc w kierunku  
od Nasielska do Pieścirogów przy drodze wojewódzkiej nr 571. 
Cały pas pobocza usłany jest przeróżnymi śmieciami. Leżą tam pampersy, 
nocnik i inne akcesoria dziecięce. 
Worki z odpadami złożono tak-
że w rowie przy ul. Bocznej w No-
wych Pieścirogach. Rzucają się one 
w oczy, ponieważ wokół można po-
dziwiać piękną przyrodę – pola, lasy, 
łąki. Najwyraźniej osoba wyrzucają-
ca te śmieci nie zwróciła na to uwagi.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Pilipiuk na serio
Pisanie opowiadań to duży 
test zdolności l i terackich 
każdego pisarza, który po-
dejmuje się takiego zadania. 
Niektórzy jednak, jak Andrzej 
Pilipiuk, potrafią znakomicie 
sobie z nim poradzić.

Andrzej Pilipiuk to bardzo 
płodny pisarz. Napisał wie-
le zbiorów opowiadań, kil-
ka parotomow ych c yk l i ,  
w tym kultową serię o Jaku-
bie Wędrowyczu, czy dzie-
więtnaście książek, będących 
kontynuacją przygód Pana 
Samochodzika.

Pilipiuk ma opinię literackiego 
rzemieślnika, ale co ciekawe, 
nie oznacza to, że wszystko, 
co pisze, jest literacko przeciętne. Dowodem może być Litr ciekłego 
ołowiu.

Wspomniana książka to cykl opowiadań bez ulubionego bohatera fanów 
twórczości Pilipiuka, czyli Jakuba Wędrowycza. Są to więc krótkie formy 
literackie o raczej poważnej fabule, choć elementy humorystyczne po-
jawiają się tu i ówdzie. Część opowiadań łączy postać Roberta Storma, 
człowieka będącego kimś w rodzaju historyczno - archeologicznego 
detektywa, który co rusz natrafia na dosyć dziwne sprawy. Już pierw-
sza może budzić zainteresowanie. Otrzymuje on bowiem do ręki nu-
mer „Kuriera Warszawskiego”, który rzekomo pochodzi z 1979 roku.  
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie informacja, że według wszel-
kich danych, ostatnie numery tego pisma wyszły przed II wojną świato-
wą, a drukarnia została zarekwirowana przez Niemców. Dalsze historie 
są równie ciekawe.

To, co wyróżnia Pilipiuka, to swoboda w lawirowaniu między historią, 
fantastyką a intrygującymi wątkami. Wspomniane pierwsze opowiadanie 
skrzy się od ciekawostek historycznych, a mimo to czyta się je, jak dobry 
kryminał. Dodać należy również świetnych bohaterów. I nie chodzi tylko 
o postacie pierwszoplanowe, ale również drugo- i trzecioplanowe. Wiele 
z nich zostaje w pamięci.

Zbliżają się cieplejsze dni. Ludzie zaczynają wybierać się na różne wy-
jazdy. Na horyzoncie powoli majaczy majówka. Na okazję długich po-
dróży, Litr ciekłego ołowiu może być wspaniałym wyborem dla umilenia 
sobie czasu.

Paweł Kozłowski

U NAS

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z poezją 
W piątek, 12 maja br., w nasielskiej bibliotece odbędzie się kolejne spo-
tkanie z poezją.
Tym razem będzie można posłuchać utworów Tadeusza Różewicza  
i Zbigniewa Herberta. Wiersze będą prezentować: Ewelina Kuczborska,  
Adam Falęcki oraz Natalia Jankowska. Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 12.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

(pk)

Debata o Projektach Społecznych
W środę, 5 kwietnia br., w Szko-
le Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego Elżbieta Wróblewska 
zorganizowała we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Europa i My”, 
Nasielską Fundacją Wspierania 
i Rozwoju Edukacji oraz Funda-
cją aiDDia debatę dla mieszkańców 
naszej gminy pod hasłem „Projek-
ty Społeczne – Nasielskie Inicjaty-
wy Lokalne”. Wzięło w niej udział 
sześcioro prelegentów i kilkunastu 
mieszkańców gminy.
W pierwszej kolejności Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
omówił pokrótce znaczenie inicja-
tyw lokalnych i ich liderów, które 
są istotnym ogniwem w kreowaniu 
kierunków rozwoju gminy i inte-
gracji społeczności lokalnych. Pod-
kreślił, że na naszym terenie działa 
około 30 organizacji pozarządo-
wych. Wymienił wśród nich m.in.: 
jednostki OSP, Fundację „Bądźmy 
razem”, Stowarzyszenie „Europa 
i My”, Nasielskie Towarzystwo Kul-
tury, MLKS „Żbik” i wiele innych. 
Pokreślił także fakt uchwalania przez 
Radę Miasta corocznie uchwały za-
wierającej zasady współpracy z tymi 
podmiotami.
Radosław Skrzynecki, radny Gminy 
Nasielsk poprzedniej kadencji, będą-
cy obecnie Przewodniczącym Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
kontynuował wątek inicjatyw lokal-

nych. Zaznaczył, 
że trzeba pamię-
tać o zachowa-
niu terminu przy 
składaniu wnio-
sków, który mija 
3 0  w r z e ś n i a . 
Poin formowa ł 
również, że for-
mularz takiego 
wniosku można 
pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego.
Mariusz Kraszewski, wiceprezes Na-
sielskiej Fundacji Wspierania i Eduka-
cji Rozwoju, przedstawił etapy - od 
podjęcia inicjatywy do realizacji da-
nego pomysłu po samo rozliczenie 
środków. 
Jerzy Lubieniecki, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, omówił w skró-
cie przykłady inicjatyw lokalnych  
na terenie gminy Nasielsk, a Rado-
sław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, przed-
stawił szczegóły budowy „Altany 
Zrozumienia” przy Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego.
Kolejny prelegent, Krzysztof Turek, 
reprezentujący Jednostkę Strzelec-
ką 2070 Nasielsk, omówił funkcjo-
nowanie stowarzyszeń na własnym 
przykładzie, podkreślając, że dzia-

łalność takiego stowarzyszenia jest 
po prostu formą spędzania wolne-
go czasu.
Podsumowaniem dyskusji było wy-
stąpienie Alicji Madeyski, prezes 
Fundacji aiDDia, której myślą prze-
wodnią było zmodyfikowane przy-
słowie „Gdzie kucharek sześć, tam 
jednak jest co jeść.” Jej zdaniem fun-
damentem wszelkich skutecznych 
działań jest kapitał ludzki, inwesto-
wanie w dzieci, zaufanie i znaczenie 
ról w zespole.
Prowadząca spotkanie, Elżbieta 
Wróblewska, poinformowała przy 
okazji spotkania o nieoficjalnych 
wynikach głosowania w II edycji 
Programu „Decydujesz, pomagasz” 
w sklepach Tesco. Kulminacyjnym 
momentem debaty było rozstrzy-
gnięcie konkursu dla uczniów szko-
ły podstawowej i losowanie wyjazdu 
do Edukacyjnej Zagrody na Dol-
nym Śląsku.

Michał B.

Wszystkiego najlepszego  
z okazji Świąt Wielkanocnych!  

Smacznego jajka, mokrego dyngusa  
mieszkańcom okręgu wyborczego nr 1

życzy radny Mirosław Świderski
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dokończenie ze str. 1

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Odpowiedź na list otwarty z ŻN nr7/2017r.
Szanowna Pani Starosto,
Proszę nie odbierać mojego pisma (ŻN nr 5) jako kierowanego do Pani osobiście, gdyż była 
to krytyka środowiska politycznego, a właściwie koalicji (PSL - Centrum Samorządowe), które 
wybrało Panią na stanowisko Starosty. To właśnie te osoby będą ponosiły polityczne konse-
kwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, takiego wyboru. Wszelkie informacje i dane 
zamieszczone w moim piśmie były celowo tak sformułowane, aby zachęcić czytelnika do 
głębszego zapoznania się z tematem. Jest to powszechnie stosowany element marketingu 
politycznego. Niemniej jednak, chciałbym Pani podziękować za błyskotliwy wywód, w którym podaje Pani 
definicję zdawalności egzaminu maturalnego, pojęcie wartości odtworzeniowej, szacunkowej oraz księgowej. 
Uważam, że w dobie internetu są to wiadomości powszechne, oczywiste i dostępne dla każdego. 
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak to się stało, że Starostwo Powiatowe, zatrudniając tak „światłe osoby”, 
popełniło tak wiele błędów przy podejmowaniu uchwały dotyczącej przeniesienia L. O. im. Jarosława Iwasz-
kiewicza na ul. Lipową. Przypomnę, że uchwała została UNIEWAŻNIONA z powodu braku uchwały intencyjnej, 
niedotrzymania terminu zawiadomienia rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty i organu wykonaw-
czego jednostki samorządu o zamiarze przekształcenia placówki. Według kuratorium oświaty zabrakło naj-
ważniejszego – UZASADNIENIA DLA PODJĘCIA TAK WAŻNEJ DECYZJI. Wszystkie te niedociągnięcia stanowią 
istotne naruszenie litery prawa. Na szczęście są jeszcze wyższe instancje, które potrafią rzeczowo przeanalizo-
wać całą sprawę i podjąć właściwą decyzję. Moim zdaniem bardzo dobrze, że tak się stało, gdyż daje to czas 
na rzeczowe pochylenie się nad problemem szkolnictwa i szersze konsultacje społeczne. 
Szanowna Pani, włączyłem się do debaty publicznej dotyczącej L. O. im. J. Iwaszkiewicza, ponieważ zostałem 
o to poproszony przez liczną grupę rodziców uczniów tej szkoły, a także mieszkańców naszej gminy i nie ukry-
wam, że jestem zadowolony z podjętej przez Kuratorium i Wojewodę decyzji. 
Nie przypominam sobie, abym w swoim piśmie używał w stosunku do Pani słów, że jest Pani zuchwała i aro-
gancka. Kultura osobista i odpowiednie wychowanie nie pozwoliłoby mi na używanie takich słów,  w stosunku 
do kogokolwiek. Pisałem ogólnie o władzy w samorządzie w odniesieniu do partii PSL. 
Od polityków, zwłaszcza samorządowych (a do tych właśnie Pani się zalicza), oczekuje się większej powściągli-
wości w zachowaniu i mniejszego zaangażowania emocjonalnego. 
Spór o przeniesienie szkoły pokazał, że nawet mając większość w Radzie Powiatu, warto do swoich racji prze-
konywać opozycję, zwłaszcza, że jej przedstawiciele aktualnie rządzą w kraju. 
Myślę, że ocenę obu pism najlepiej pozostawić Czytelnikom. 
      Pozostaję z szacunkiem,
       Andrzej Pacocha
       Pełnomocnik PiS w Nasielsku

Z GMINY

Spotkanie ze starostą
W listopadzie 2016 r. kadencja władz samorządowych minęła już pół-
metek. Z tej okazji nowodworskie starostwo powiatowe zorganizowało 
w poniedziałek, 10 kwietnia br., w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury spotkanie z Magdaleną Biernacką, starostą naszego powiatu. Było ono 
podsumowaniem dokonań władz powiatowych na przestrzeni minionych 
dwóch lat, na terenie gminy Nasielsk. 

Na spotkanie przyby-
ło wielu mieszkańców 
gminy. Prezentacja 
działań powiatu miała 
również formę multi-
medialną, prezento-
waną na ekranie kina. 
Dlatego zainteresowa-
nym łatwo było wy-
chwycić najważniejsze 
informacje dotyczące 

efektów pracy i podjętych decyzji. Magdalenie Biernackiej towarzyszyli: 
wicestarosta nowodworski Paweł Calak, członek zarządu powiatu nowo-
dworskiego Radosław Kasiak, radni Rady Powiatu Nowodworskiego oraz 
pracownicy starostwa powiatowego. 
Na początku spotkania pani starosta podkreśliła utrzymywanie się tenden-
cji wzrostowej budżetu całego powiatu – od 50,1 mln zł w 2013 roku i 53,3 
mln w 2014 roku, do 58,9 mln w roku 2015 i aż do 64,4 mln w 2016 roku. 
– Jest to efekt działań całego Zarządu – mówiła Magdalena Biernacka. – 
Trzydzieści dwa razy złożyliśmy wnioski o środki zewnętrzne. Nie zostały 
dofinansowane tylko trzy wnioski. Łącznie przez dwa lata pozyskaliśmy 
11 milionów zł ze środków zewnętrznych i jest to kwota, z której naprawdę 
możemy być dumni. W poprzedniej kadencji zarządu natomiast, przez 
cztery lata złożonych było tylko siedem wniosków, z czego tylko pięć 
dostało dofinansowanie – kontynuowała starosta. -  Przez te dwa lata 
zrealizowaliśmy dwadzieścia sześć inwestycji, z czego dziesięć na terenie 
gminy Nasielsk – dodała.
Tematem przewodnim spotkania były drogi powiatowe, które są „najwięk-
szą bolączką” powiatu. Na terenie gminy Nasielsk znajduje się ich aż 33%, 
to jest 78 km z 237 km dróg powiatowych we wszystkich gminach nasze-
go powiatu, a to plasuje naszą gminę na pierwszym miejscu. Jednak ostat-
nie dwa lata, to realizacja budowy ważnych odcinków dróg powiatowych: 
w Ruszkowie, Siennicy, w Budach Siennickich, w Cieksynie, w Borkowie, 
w kierunku Strzegocina, w kierunku Gąsocina, a w powiecie w gminach: 

Leoncin, Czosnów i Pomiechówek. – W ubiegłym roku inwestycje dro-
gowe wyniosły nas 16 milionów, z czego środki zewnętrzne przeznaczo-
ne na ten cel stanowiły 8 milionów – podsumowała drogowe dokonania 
inwestycyjne powiatu starosta.
Na spotkaniu pojawiło się też dużo informacji dotyczących inwestycji 
sportowo-rekreacyjnych powstałych przy placówkach ponadgimnazjal-
nych oraz dotyczących remontów w placówkach podległych powiato-
wych.
- Myślę, że dla gminy Nasielsk to były bardzo dobre dwa lata. Wydarzyło 
się wiele na naszych drogach i w naszych jednostkach. Mam ogromną 
satysfakcję, że udało się pozyskać tyle środków zewnętrznych i myślę, 
że kolejne dwa lata nie będą gorsze i przy współpracy z burmistrzem 
Nasielska będziemy polepszać jakość życia mieszkańców naszej gminy 
– mówiła Magdalena Biernacka.
W drugiej części spotkania starosta odpowiadała na pytania mieszkań-
ców, choć na wiele z nich musiał również udzielać odpowiedzi burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski. Dotyczyły one m.in.: planowanymi na ten 
rok inwestycji, remontu ulicy Kościuszki, budowy drogi Ruszkowo-Mal-
czyn, oraz obwodnicy Nasielska. 

Michał B.

W gimnazjach na terenie naszej 
gminy do egzaminu przystąpiło 
w sumie 197 uczniów. Najwięcej 
gimnazjalistów, 106 osób (z pięciu 
klas) zdawało egzamin w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. 
Zarówno w gimnazjum w Zespo-
le Szkół nr 3 Cieksynie, jak i w 
gimnazjum w Zespole Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach, do 
egzaminu przystąpiło po 32 
uczniów. W każdej z tych szkół 
są po dwie klasy trzecie. Nato-
miast w gimnazjum w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w 
Nasielsku, do egzaminu przy-
stąpiło 27 osób (jedna klasa). 
Większość gimnazjalistów po-

OŚWIATA

Gimnazjaliści piszą egzaminy
stanowiła pisać egzamin z języka 
angielskiego. Tylko ten język obcy 
wybrali uczniowie ZSO w Nasielsku 
i ZS nr 3 w Cieksynie. Gimnazjaliści 
w Starych Pieścirogach, poza ję-
zykiem angielskim (26 osób), zda-
wali także język rosyjski (6 osób). 
Natomiast podczas egzaminów 

w Publicznym Gimnazjum nr 1  
w Nasielsku język angielski wybra-
ło aż 99 uczniów, 4 osoby zdawa-
ło język rosyjski, 2 język niemiecki, 
zaś 1 język francuski. 
Wyniki egzaminu gimnazjalne-
go będą znane w czerwcu. Dla 
uczniów są one ważne, ponieważ 

będą brane pod uwagę przy 
rekrutacji do szkoły ponad-
gimnazjalnej. 
Reforma edukacji, która wej-
dzie w życie od najbliższego 
roku szkolnego 2017/2018 
,rozpocznie stopniowe wyga-
szanie gimnazjów. Tegorocz-
ne egzaminy gimnazjalne są 
więc jednymi z ostatnich. 

(i.)
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Jajeczko u studentów seniorów
Nasielski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Fundacja „Bądźmy Razem” 
to swoistego rodzaju rodzina. Obie 
te organizacje prowadzi Teresa 
Skrzynecka. Dzięki temu współpra-
ca jest ścisła. Taką okazją są na przy-
kład najważniejsze w roku święta: 
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tak 
było i w tym roku, tuż przed Świę-
tami Zmartwychwstania Pańskiego.
Członkowie obydwu organizacji 
spotkali się w piątek, 7 kwietnia br. 
w hotelu – restauracji Stary Młyn 
na tzw. jajeczku. Tak popularnie 
nazywane są spotkania, głównie 
przedświąteczne, będące namiastką 
świątecznych śniadań w gronie ro-
dzinnym, które odbywają się w nie-
dzielę wielkanocną.
Na tę uroczystość zaproszono też 
gości. Przybyła starosta - Magda-
lena Biernacka, burmistrz Nasielska 

– Bogdan Ruszkowski, dyrekto-
rzy, kierownicy lub przedstawi-
ciele współpracujących z tymi 
organizacjami stowarzyszeń. Religij-
ny charakter tych spotkań, zgodnie 
z miejscowym zwyczajem, podkre-
ślała obecność księdza proboszcza 
kan. Tadeusza Pepłońskiego.

Na tegorocznym przedświątecz-
nym spotkaniu był też gość szcze-
gólny, paryżanin rodem z Nasielska, 
ksiądz rektor Tadeusz Tomasiński.  
To honorowy obywatel Nasielska. 
Tego dnia przybył na grób swych 
rodziców spoczywających na 
nasielskim cmentarzu. Korzystając 
z okazji, pani prezes zaprosiła do-
stojnego gościa na przedświąteczne 
spotkanie studentów NUTW i Fun-
dacji Bądźmy Razem. Propozycja 
została z radością przyjęta, chociaż 
ksiądz Tadeusz nieco żartobliwie za-
stanawiał się, czy ze względu na wiek 
mieści się w formule Uniwersytetu 
III Wieku, wszak właśnie skończył 
94 lata. Ze spotkania zadowoleni 
byli zarówno gospodarze i uczest-
nicy uroczystego wielkanocnego 
śniadania, jak i gość z Paryża.
Po serdecznym powitaniu gości 
przez panią Teresę, głos oddano 
studentom. Ci w artystycznej for-

mie, poprzez montaż słowno-mu-
zyczny, przybliżyli szeroko pojętą 
problematykę Świąt Wielkanocnych 
obchodzonych wiosną. Śpiewa-
no pieśni i piosenki związane z tą 
porą roku, wiele mówiono i śpie-
wano o rodzącej się miłości, by 
wreszcie przejść do wątków 
związanych z nadzieją, jaką niesie 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Artyści zajęli miejsca przy trzech 
stolikach, które w związku z tym, 
jakie treści były przy tych stolikach 
przekazywane, nosiły miano: Wio-
sna, Miłość, Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. Scenariusz widowiska 
napisała pani Barbara Modzelewska 
i ona też ten program poprowadziła. 
Oprawę muzyczną zapewnił pan Ma-
rek Jurkiewicz. W spektaklu wystąpiły 
panie: Krystyna Sech, Alicja Kraśnie-
wicz-Sarnecka, Jadwiga Rembecka, 
Alicja Kutrowska, Halina Kamińska, 

Barbara Modzelewska, Jadwiga Mu-
zal, Zofia Myślak, Anastazja Bożkie-
wicz, Stanisława Wiśniewska, Zofia 
Zawadzka.
Bardzo piękna i wymowna w swym 
wyrazie była kwiecista scenogra-
fia. Nawiązywała do zbliżającej się 
wiosny i nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. Zarówno spektakl,  
jak i scenografia przygotowane były 
na zajęciach uniwersyteckich.
Po spektaklu głos zabrali goście. Prze-
kazali gospodarzom życzenia i drob-
ne upominki. Przemówił również 
gość honorowy, ks. Tadeusz Toma-
siński. Nawiązał do treści przekazanych  
przy stoliku „Miłość”. Mówił o wadze 
miłości do Ojczyzny w życiu czło-
wieka. Kolejną częścią było dzielenie 

się jajkiem, które wcześniej pobłogo-
sławił i poświęcił ks. proboszcz. Towa-
rzyszyły temu indywidualne życzenia.  
Na koniec zebrani zasiedli do świą-
tecznego stołu. Podano na nim trady-
cyjne świąteczne potrawy. 

andrzej zawadzki 

Z ŻYCIA PARAFII

Droga krzyżowa ulicami Nasielska
Kiedy współczesny świat krzyczy: 
„Nikt Cię tu nie chce! Nie potrzebuje-
my Ciebie! Poradzimy sobie sami, bez 
Boga i Jego przykazań!”, my stajemy 
pod Twoim krzyżem, Chryste. Z na-
szymi radościami i troskami. Ty jesteś 
naszym Królem i Panem.

W piątek, 7 kwietnia, w tegorocz-
nym Wielkim Poście odbyła się Dro-
ga Krzyżowa ulicami miasta Nasielska.
Wierni zebrali się w kościele na wie-
czornej Eucharystii o godzinie 18.00. 
Następnie wyszli na ulice znajdujące 
się na terenie parafii, modląc się, śpie-
wając, wznosząc prośby i rozważając 
Mękę Pańską. Drogę krzyżową pro-
wadził wikariusz parafii. św. Wojciecha, 
ks. Grzegorz Ostrowski. 

W rozważaniach i niesieniu krzyża 
wzięli udział przedstawicieli nasielskich 
organizacji: Rada Miasta, Pracownicy 
Administracji, Strażacy, Służba Zdro-
wia, Róże Różańcowe, Nauczyciele, 
Służba Liturgiczna, Ruch Rodzin Na-
zaretańskich, Akcja Katolicka, Przed-

siębiorcy, Harcerze, 
Chórzyści. 
Przy ósmej stacj i 
rozważano: „Nie-
którzy płaczą, gdy 
ich drużyna prze-
gra mecz. Inni pła-
czą, gdy nie zdadzą 
jakiegoś egzami-
nu. Dla kogoś dra-

matem jest przybrać na wadze, dla 
innego zarysowany lakier na samo-
chodzie. Wiele mamy problemów 
i ciągle przybywają nowe. Często 
nie pamiętamy tego, co opłakiwa-
liśmy przed rokiem. Jezus przypo-
mina nam rzecz oczywistą, ale jakże 
często zapominaną: tak naprawdę 
mamy tylko jeden poważny pro-
blem: śmierć i wybór wiecznego 
potępienia lub szczęśliwości.

Tu gdzie teraz jesteśmy, (…), 
mnóstwo ludzi wydeptało 
swoją ścieżkę. Gdzie oni te-
raz są? Gdzie ich problemy? 
Martwili się zgubionymi pie-
niędzmi, rozbitą szybą, kłót-
nią z sąsiadem. Gdzie są teraz 
te zmartwienia? Nie pamię-
tamy często nawet imion 
naszych pradziadków. Czym 
oni żyli? Co było ich rado-
ściami i smutkami? To samo 
kiedyś stanie się z nami. Tyl-
ko ktoś wyjątkowy pozosta-
wi po sobie znaczącą pamiątkę. Po 
większości z nas, po latach, nie zo-
stanie nic. I tylko jedno będzie waż-
ne: czy liczyłeś się z Bogiem? Czy 
kochałeś Go? Czy żyłeś 
Nim na co dzień? Czy 
zadajemy sobie pyta-
nia o wieczność kole-
gi z pracy, koleżanki ze 
studiów? O swoją wiecz-
ność? Ilu z nas potrafi 
rozpłakać się na tym je-
dynym ważnym proble-
mem?” Cyprian Kamil 
Norwid napisał:

Gorejąc nie wiesz czy stawasz się 
wolny 
Czy to co Twoje będzie zatracone 
Czy popiół tylko zostanie i zamęt 

Co idzie w przep aść z burzą .  
Czy zostanie 
Na dnie popiołu gwieździsty dia-
ment 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?
Tradycja Drogi Krzyżowej ulica-
mi miasta praktykowana jest w pa-
rafii św. Wojciecha od wielu lat. To  
jednocześnie manifestacją wiary 
mieszkańców. Liczny udział pa-
rafian w tym wielkopostnym na-
bożeństwie jest również pięknym 
świadectwem ich wiary.

Ks. Grzegorz Ostrowski
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Olimpijska szkoła 

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Patronem szkoły w Budach Sien-
nickich jest twórca nowoczesnych 
igrzysk Olimpijskich baron Pierr’e 
de Coubertin. Uczniowie tej szko-
ły pamiętają o tym na co dzień. 
Wiedzą, że droga na szczyty, po 
symboliczny olimpijski wieniec 
laurowy, obecnie w postaci złote-
go medalu, wiedzie przez codzien-
ne żmudne ćwiczenia. I ćwiczą. 
Przejeżdżając często obok tej szko-
ły widzę na boisku szkolnym ro-
ześmiane dzieciaki rywalizujące 
w różnego rodzaju konkurencjach. 
Z radością też czytam sprawozda-
nia z różnego rodzaju sportowych 
imprez gminnych czy powiato-
wych, gdzie często wymieniana 
jest nazwa szkoły lub poszczególni 
jej uczniowie. 
Cała społeczność szkoły od dy-
rekcji i nauczycieli zaczynając, 
poprzez uczniów, pracowników 
administracji i obsługi oraz rodzi-

ców wsłuchana jest w przesłania 
swego patrona - człowieka wy-
jątkowego, pedagoga i wycho-
wawcę, ale podkreś lając jego 
zasługi dla światowego sportu za-
uważa również, że traktował sport 
nie tylko jako środek hartowania 
ciała, ale również jako uniwersalną 
metodą wychowania współcze-
snego człowieka w duchu pokoju. 
To znalazło swój wyraz w wystroju 
plastycznym sali, w której odbywa-
ła się w piątek, 7 kwietnia br., uro-
czystość z okazji obchodów Dnia 
Patrona Szkoły pod hasłem „Pokój 
rodzi się w sercu”.
Ten aspekt przewijał się też w wi-
dowisku zaprezentowanym przez 
dzieci na uroczystości szkolnej po-
święconej Patronowi Szkoły w tym 
uroczystym dniu. Widowisko to 
dzieci przygotowały pod kierun-
kiem: Katarzyny Burzyńskiej, Ewy 
Majewskiej ,  Barbary Sotowicz 

i Mirosława Za-
re m by.  A  zn a-
lazł y s ię w nim 
piosenki, panto-
mima, wiersze . 
Wszystko w pięk-
nej oprawie pla-
stycznej zawartej 
w dekoracjach, 
jak i w strojach.
W trakcie uroczy-
stości podsumo-
wano okolicznościowy konkurs 
plastyczny zatytułowany: „Po-
kój w oczach dziecka”, konkurs 
wierszy o patronie 
i rozegrano konkurs 
informatyczny gry 
w kręgle. L aureaci 
otrzymali nagrody, 
a wręczane były one 
na podium, przypo-
minającym podium 
olimpijskie.
Na uroczystość przy-
był  B ogdan Ru sz-
ko w s k i  b u r m i s t r z 
Nasielska, miejsco-
wy radny Stanisław 
Śmietański. Gościem 
honorowym uroczy-
stości była olimpij-
ka (żeglarka) z Pekinu 
Katarzyna Deberny. 
Pani Deberny zdoby-
wała medale w wielu światowych 
imprezach łącznie z imprezami ran-
gi mistrzowskiej. W Pekinie zajęła 9 
miejsce. Szkoła w Budach Siennic-

kich jest jej bliska i często  uczestni-
czy w różnego rodzaju imprezach 
szkolnych, a także stwarza młodzie-

ży warunki uczestniczenia w War-
szawie w imprezach związanych 
z ruchem olimpijskim. 

Szkoła w Budach Siennickich im. 
Pierre’a de Coubertina działająca 
tutaj już prawie 100 lat wychowa-

ła i wykształciła wielu znakomi-
tych ludzi. Niestety nie ma jeszcze 
wśród nich olimpijczyka. 

andrzej zawadzki

Z Erasmusem na Sycylii
W ramach realizacji programu Era-
smus+, projektu „Nasze życie za 
20 lat”, młodzież Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wraz z ko-
ordynatorem, Danutą Białorucką, 
odbyła podróż do Katanii na Sycylii. 
Tematem przewodnim spotkania 
szkół partnerskich była praca. Mło-
dzież z każdej ze szkół dyskutowała 
na e-Twinningu na tematy doty-
czące najbardziej popularnych za-
wodów w każdym kraju, regionie 
najbliższym środowisku i robiła 
podsumowanie dyskusji, przygo-
towując mapę myśli oraz prezen-
tacje multimedialne.
Uczniowie również przygotowali na 
spotkanie plakaty w programie Pic-
tochart dotyczące zawodów przy-
szłości. Bardzo ciekawym i nowym 
doświadczeniem dla młodzieży 

była praca na Europass, 
gdzie uczyli się opisy-
wać swoje umiejętności 
i kompetencje zawodo-
we. Następnie na pod-
stawie danych odbywali 
rozmowę ze specjalistą 
doradztwa zawodowe-
go w Katanii. 
O c z y w i ś c i e  p o d -
czas całego spotka-
nia komunikowano się 
w języku angielskim. 
Oprócz zajęć warszta-
towych, delegacja z na-
szej szkoły zwiedzała 
Katanię i okoliczne te-
reny. Dużym przeży-
ciem była np. wyprawa 
na Etnę. 

(zso)

Z WTZ

Spotkanie rodzinne 
W niezwykle rodzinnej atmosferze odbyło się w czwartek, 6 kwietnia br., 
w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, spo-
tkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

W tegorocznej uroczystości udział wzięli uczestnicy WTZ, ich rodziny 
oraz wolontariusze. Swoją obecnością zaszczycili zgromadzonych tak-
że kapłani ks. Tadeusz Jabłoński proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki w Nunie i ks. kanonik Szczepan Bugaj dyrektor Caritas Diecezji 
Płockiej.
Podczas spotkania grupa uczestników i pracowników WTZ zaprezen-
towała program słowno – muzyczny pt. „Zmartwychwstanie Pańskie”. 
Autorką scenariusza była pani Łucja Mokos, uczestniczka pracowni 
muzyczno – teatralnej. Przedstawienie zostało przygotowane pod kie-
runkiem instruktorów terapii zajęciowej Agnieszki Michalak i Beaty Ole-
chowicz. 
Następnie zebranym życzenia przekazali: Janusz Konerberger prezes 
SWS „Jan-Pol” i Bogumiła Szlaska kierownik WTZ.
Po części oficjalnej wszyscy spotkali się przy suto zastawionych stołach, 
w przygotowanie których pod kierownictwem instruktora terapii zaję-
ciowej Renaty Trzcińskiej zaangażowali się także wolontariusze z Fun-
dacji „Bądźmy Razem”: Krystyna Sech, Wanda Modzelewska oraz Alina 
Kutrowska. 

(wtz)
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WETERYNARZ RADZI

Co czyha na naszych pupili?
Sezon wiosenno-letni niesie ze sobą wiele zagrożeń czyhających na nasze 
czworonogi. W gabinecie już pojawiły się pierwsze ofiary ukąszeń owadów, 
oprysków czynionych w ogródkach, kleszczy i grillowej diety. Co może gro-
zić naszym pupilom w najbliższych miesiącach i jak reagować, gdy widzimy, 
że dzieje się coś niedobrego?
Przegrzanie 
Coraz więcej sklepów jest przyjaznych psom i pozwala im wchodzić z właści-
cielem na zakupy. Jeśli zostawimy psa w czasie upałów w samochodzie, musi-
my liczyć się z konsekwencjami nie tylko ze strony policji czy straży miejskiej, 
ale przede wszystkim ze skutkami związanymi ze zdrowiem naszego psa. 
Przegrzanie jest stanem zagrażającym życiu zwierzęcia, podobnie jak ma  
to miejsce w przypadku ludzi. Psy mają niewielką możliwość pocenia się. Szyb-
ko dochodzi u nich do udaru cieplnego, a w dalszej kolejności do wstrząsu 
i zgonu.
Początkowo psy są osłabione, dyszą, mają problemy z utrzymaniem równo-
wagi, mogą wymiotować, mieć biegunkę, czy też mieć problemy z widze-
niem. W dalszej kolejności może dojść do utraty przytomności, drgawek, 
zaburzeń pracy serca.
Najważniejszą rzeczą jest usunięcie zwierzęcia z miejsca, w którym się znaj-
duje (np. zamkniętego szczelnie auta) i obniżenie temperatury jego ciała. Ob-
niżenie temperatury powinno odbywać się stopniowo, najlepiej w lecznicy 
weterynaryjnej, gdzie będzie można jednocześnie podejmować kolejne kro-
ki ratujące życie pacjenta. Zbyt gwałtowne schładzanie może doprowadzić  
do pogłębienia zaburzeń. Rozwijająca się hipoglikemia, która może objawiać 
się utratą świadomości, wymaga podania zwierzęciu glukozy. Czasem jednak 
zaburzenia świadomości świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu, dlate-
go ważne jest, by pacjent znajdował się pod ścisłą kontrolą. Późnym powikła-
niem przegrzania organizmu może być niewydolność nerek. Rokowanie jest 
zawsze ostrożne. Pierwsze 48 godzin uznaje się za decydujące, jeśli chodzi  
o śmiertelność pacjentów.
Ukąszenie żmii
Duży odsetek ukąszeń to tzw. suche ukąszenia bez wprowadzenia jadu. Zwy-
kle ukąszenia żmij są bardzo bolesne, a ich skutki zależne są od wielu czyn-
ników, m.in. wielkości zwierzęcia, miejsca ukąszenia, ilości wprowadzonego 
jadu, wrażliwości danego osobnika. Przyczyna nagłego bólu i pogarszającego 
się samopoczucia u zwierząt nie zawsze jest od razu jasna. Nagły skowyt psa 
na spacerze w lesie może nie być od razu kojarzony z ukąszeniem żmii i cza-
sem dopiero w gabinecie po wygoleniu bolesnej okolicy odsłaniają się ślady 
ukąszenia. Często oprócz bolesności danej okolicy obserwuje się opuchliznę, 
obrzęk, zaczerwienienie lub zasinienie miejsca ukąszenia. Występować mogą 
zaburzenia oddychania, osłabienie, przyspieszenie akcji serca, niepokój, krwa-
wienia, w końcu zaburzenia świadomości i wstrząs.
Ukąszenia w okolicach głowy, szyi, języka mogą bezpośrednio zagrażać życiu 
wskutek postępującego obrzęku. Także ukąszenia w okolice tułowia uważa się 
za bardziej niebezpieczne niż ukąszenia w kończyny. 
Bezpośrednio po ukąszeniu dochodzi zazwyczaj do spadku ciśnienia tętnicze-
go krwi, ponieważ rozszerzają się naczynia krwionośne. W niektórych przy-
padkach dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych, obniżenia ilości płytek 
krwi, do zaburzeń krzepliwości krwi, a następnie do niewydolności narządów 
wewnętrznych, takich jak wątroba czy nerki. 
Mimo powszechnego występowania żmii zygzakowatej na terenie Polski, 
wciąż problematyczne bywa dostanie w aptekach czy lecznicach weterynaryj-
nych antytoksyny. Leczenie zwykle obejmuje stabilizację funkcji życiowych. 
Wymaga jednak dostarczenia pacjenta do lecznicy. Niewiele jest czynności, 
które możemy wykonać sami we własnym zakresie. Nacinanie miejsca uką-
szenia, wysysanie jadu to działania rodem z westernu. Dlatego najlepiej jest  
jak najszybciej dostarczyć pacjenta do lecznicy.
W kolejnym artykule opiszę inne zagrożenia czyhające na naszych pupili.

Małgorzata Rosłońska

ZE SZKÓŁ

IX Gminny Konkurs Informatyczny 
Żyjemy w czasach, kiedy umiejęt-
ność obsługi komputera i znajomość 
Internetu są koniecznością. Więk-
szość ludzi nie wyobraża sobie dnia 
bez ciągłego dostępu do informacji, 
sprawdzenia poczty e-mail czy przej-
rzenia wpisów na Facebooku. Coraz 
więcej spraw możemy załatwić za 
pomocą komputera, nie wychodząc 
z domu. Postęp technologiczny wy-
musza na nas konieczność stałego 
pogłębiania wiedzy i umiejętności 
z tej dziedziny.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku rów-
nież stara się dotrzymać kroku rozwo-
jowi techniki komputerowej. 
W tym roku zorganizowaliśmy 
już IX edycję Gminnego Konkur-
su Informatycznego. Konkurs został 
objęty honorowym patronatem Bur-
mistrza Nasielska, a skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy Nasielsk.
Jego celem było zwrócenie uwagi 
na rangę przedmiotu, rozwijanie za-
interesowania uczniów informatyką, 
stworzenie możliwości współzawod-
nictwa, wyłanianie talentów oraz 
wspieranie uczniów uzdolnionych.
Jak co roku, konkurs odbył się 
w dwóch etapach: szkolnym i gmin-
nym.
W etapie szkolnym nauczyciel uczą-
cy informatyki w danej szkole prze-
prowadził test konkursowy wśród 
uczniów klas IV - VI. W wyniku eli-
minacji szkolnych utworzona została 
sześcioosobowa drużyna danej szko-
ły, która reprezentowała ją w etapie 
gminnym. W skład każdej drużyny 
wchodziło po 2 uczniów z klas czwar-
tych, piątych i szóstych. 
W czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 
o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku odbył się finał konkursu. 
Etap gminny polegał na sprawdze-
niu wiedzy informatycznej uczniów 
poprzez rozwiązanie testu wiedzy 
składającego się z 30 pytań oraz prak-
tycznym wykorzystaniu swojej wie-
dzy i umiejętności z zakresu obsługi 
programów: Paint, Microsoft Word, 
Microsoft Excel i Microsoft Power 

Point. Na wykonanie zadań konkur-
sowych uczniowie mieli 90 minut.
W II etapie rywalizowało między sobą 
28 uczestników z 5 drużyn ze szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy:
Szkoła Podstawowa w Budach Sien-
nickich: Julia Kamińska, Łukasz Ma-
tuszewski, Dawid Gajewski, Jakub 
Rzepkowski, Anna Borzyńska, Marcin 
Łuczak.
Szkoła Podstawowa w Cieksynie: 
Klaudia Kryśkiewicz, Martyna Roz-
mysłowska, Rafał Nowakowski, Kamil 
Szpygiel.
Szkoła Podstawowa w Dębinkach: Igor 
Kulisiak, Oskar Leszczyński, Dominik 
Ciuchciński, Patrycja Komornicka, Ka-
rolina Masanowska, Bartosz Strzelczak.
Szkoła Podstawowa w Starych Pieści-
rogach: Kacper Sawicki, Magdalena 
Wodyńska, Jakub Markowicz, Bartosz 
Zmysłowski, Karolina Bryśkiewicz, 
Marcin Ujazdowski.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Nata-
lia Księżyk, Aleksander Skłucki, Maciej 
Brzeski, Bartek Traczyk, Kinga Kolasa, 
Adam Laskowski.
Wyniki pracy uczniów oceniali na-
uczyciele informatyki ze wszystkich 
szkół w gminie: Małgorzata Miło-
szewska, Wioletta Miętek, Cezary Wi-
śniewski, Mirosław Zaremba, Monika 
Paluszek, Agnieszka Sztabnik, Mariusz 
Kraszewski.
Poziom konkursu jak zwykle był 
wysoki i wyrównany. Po krót-
kiej przerwie na słodki poczę-
stunek,  sp on sorowany przez 
Nasielską Fundację Wspierania 
i Rozwoju Edukacji, odbyło się 
ogłoszenie wyników.

W klasyfikacji indywidualnej wyłonio-
no zwycięzców  w trzech kategoriach:
W kategorii kl. IV najlepsi okazali się: 
I miejsce – Igor Kulisiak (SP Dębinki) 
- 59 pkt., II miejsce – Kacper Sawicki 
(SP Stare Pieścirogi) - 57 pkt., III miej-
sce – Julia Kamińska (SP Budy Sien-
nickie)- 57 pkt. 
W kategorii kl. V najlepsi okaza-
li się: I miejsce – Bartosz Zmysłowski  
(SP Stare Pieścirogi)- 54 pkt., II miej-
sce – Jakub Markowicz (SP Stare Pie-
ścirogi) - 42 pkt., III miejsce – Dominik 
Ciuchciński (SP Dębinki)- 41 pkt.
W kategorii kl. VI najlepsi okaza-
li się: I miejsce – Adam Laskowski  
(SP Nasielsk) - 56 pkt., II miejsce – 
Marcin Łuczak (SP Budy Siennickie) 
- 54 pkt., III miejsce – Marcin Ujaz-
dowski (SP Stare Pieścirogi)- 51 pkt.
Suma punktów uzyskanych przez 
uczestników danej szkoły stanowiła 
wynik drużyny.
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sta-
rych Pieścirogach – 300 pkt.
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku - 269,5 pkt.
III miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach - 267 pkt.
Wszystkie szkoły nagrodzono pa-
miątkowymi statuetkami. Uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy 
i słodki upominek, natomiast lau-
reatów uhonorowano dyploma-
mi oraz atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez Burmistrza 
Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego.

Organizatorzy:  
Agnieszka Sztabnik,  

Monika Paluszek,  
Mariusz Kraszewski

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Kuchnie świata
W poniedziałek, 10 kwietnia br., w Ze-
spole Szkół Zawodowych odbyło się 
spotkanie z Vicente Luiz Braga, po-
dróżnikiem z Brazylii. Pan Vicente od-
wiedził naszą szkołę już po raz trzeci. 
Tematem tegorocznego spotkania 
były „Kuchnie Świata”. 
Uczniowie klasy III Liceum Ogól-
nokształcącego uczący się języka 
francuskiego zostali podzieleni na 
pięć grup i przygotowali prezentację  
na temat tradycyjnych dań kuchni: 
włoskiej, greckiej, indyjskiej, francu-
skiej i tureckiej. Zadaniem uczniów 
było również przygotowanie jednej  
z potraw charakterystycznych dla da-
nego kraju.
Młodzież wywiązała się ze swo-
ich zadań doskonale. Przygotowane 
prezentacje były ciekawe, pełne kolo-
rowych, „smacznych” zdjęć. Obficie 

zastawiony stół kusił przez całe spo-
tkanie. Uczniowie przyrządzili pyszne 
dania: spaghetti, kurczaka w cieście 
curry z ryżem w sezamowym sosie, 
sałatkę grecką. Nie zabrakło również 
deserów: pysznych ciasteczek fran-
cuskich, słodkiej czekolady i chałwy, 
a także polskiego drożdżaka.
Pan Vicente opowiedział nam o na-
wykach żywieniowych Brazylijczy-
ków i wspomniał o tradycjach Rio De 
Janeiro. Brazylijska kuchnia powstała 
w wyniku wzajemnego oddziaływa-
nia indiańskich, europejskich i afry-
kańskich tradycji kulinarnych. Wpływy 
europejskie natomiast nie ograniczają 
się do kuchni portugalskiej, lecz wraz 
z kolejnymi falami emigrantów, do-
cierały również elementy tradycji 
niemieckiej i włoskiej. Później kuch-
nia brazylijska została wzbogacona  

o potrawy pochodzące z Libanu I 
Japonii. W sztuce kulinarnej Brazylij-
czyków dominują mięsa i niezbęd-
ne do ich serwowania pikantne sosy. 
Głównym sposobem przygotowa-
nia posiłków jest grillowanie. Na gril-
lu podsmaża się właściwie wszystko: 
mięso, ryby, warzywa i owoce. 
Do tradycyjnych dań brazylijskich na-
leży zaliczyć feijoada completa (gulasz 
z dodatkiem fasoli, suszonego mię-
sa, kiełbasą, szczypiorkiem, czosn-
kiem oraz papryczkami) oraz sopa 
de palmito (zupa z serc palmowych). 
Brazylijczycy uwielbiają słodkości, 
np. beijinhos de coco (kulki z żółtek, 
skondensowanego mleka oraz wiór-
ków kokosowych). Brazylijczycy piją 
dość często rum wytwarzany z trzciny 
cukrowej nazywany cachaça. Z tego 
popularnego rumu sporządza się róż-

ne koktajle. Mieszkań-
cy Brazylii często piją 
piwo, najbardziej znane 
to Antarctica i Chopp. 
Podstawowe dla kuch-
ni produkty to: biały 
ryż, czarna fasola, mąka  
z manioku, ryba, kur-
czak, olej palmowy 
oraz yerba mate - wy-
suszone liście ostrokrze-
wu paragwajskiego, 
zastępujące herbatę i wyciśnięte soki 
z owoców.
To ciekawe spotkanie przebiegało 
w miłej, domowej atmosferze. Taka 
forma zajęć wpływa korzystnie na 
przyswajanie wiedzy przez uczniów, 
pobudza wyobraźnię i twórcze my-
ślenie, wzbudza ciekawość, pogłębia 

wiedzę o świece, zachęca do nauki 
języków obcych, podróżowania oraz 
wpływa na wszechstronny rozwój.
Bardzo dziękujemy uczniom klasy 
III LO w ZSZ w Nasielsku za zaanga-
żowanie, zaś naszemu gościowi za 
przybycie i prezentację zwyczajów 
kulinarnych Brazylijczyków.

Anna Łączyńska
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Chrzan i jego właściwości
Za nami Wielkanoc. Podczas tych świąt dosyć często sięgamy po chrzan 
– roślinę, która dawniej występowała niemal w każdym jadłospisie Po-
laków. Niestety, na co dzień jest on coraz rzadziej wykorzystywany w 
naszej kuchni.
Chrzan to wieloletnia bylina z rodziny kapustowatych. Roślina ta jest 
bardzo odporna zarówno na mróz, jak i na suszę. Wydawać się może,  
że chrzan jadany jest tylko na terenie Polski, jednak nic bardziej mylne-
go. Chrzan jest znany i ceniony w wielu krajach całego świata ze względu  
na swoje właściwości, np.:
- zapobiega rozwijaniu objawów infekcji i pomaga w ich łagodzeniu,
- wzmacnia odporność organizmu,
- pomaga niszczyć wolne rodniki,
- poprawia przemianę materii,
- obniża cholesterol,
- poprawia  funkcjonowanie wątroby i nerek,
- zapobiega zaparciom,
- oczyszcza organizm z toksyn,
- poprawia krążenie krwi,
- łagodzi bóle reumatyczne i stany zapalne,
- działa antybakteryjnie, antywirusowo, antygrzybiczo,
- rozgrzewa organizm,
- pobudza wydzielanie kwasów trawiennych.

Roślina ta zawiera wiele składników mineralnych, m. in. potas, wapń, fos-
for, żelazo, magnez, cynk, siarkę. Dostarcza również wielu witamin, m.in. 
z grupy B, witaminę A, E ,C oraz olejki eteryczne i błonnik.
Dodatkowym atutem chrzanu jest niska wartość energetyczna - 70 kcal 
na 100 g produktu. W kilku krajach Europy, takich jak Holandia czy Fran-
cja, chrzan jest uznany za lek. Niestety w Polsce nadal traktuje się tę do-
broczynną roślinę głównie jak przyprawę kuchenną.
Liście chrzanu wykorzystywane były dawniej do zabezpieczania żywno-
ści przed zepsuciem. Pełniły więc rolę konserwującą żywność ze wzglę-
du na właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybicze.
W Polsce chrzan wykorzystujemy głównie jako dodatek smakowy  
do sałatek i wędlin. Chrzan w połączeniu z burakami, tworzy tzw. ćwikłę.   
W przypadku infekcji warto dodać starty chrzan do kanapki, który działa 
podobnie jak czosnek.
Jeśli planujemy kupić chrzan w sklepie, czytajmy dokładnie etykiety. 
Niestety, wiele dostępnych  produktów zawiera tylko ok. 50% chrzanu. 
Pozostała ich część to zazwyczaj woda, śmietanka i wiele innych, często 
szkodliwych, dodatków. Robiąc zakupy w biegu i nie zwracając uwagi na 
to, co jest napisane na etykietach, możemy trafić na tzw. kremy chrza-
nowe, które często zawierają poniżej 20% chrzanu. Zdarzają się też ta-
kie produkty, które w swoim składzie odnotowują jedynie 5% chrzanu. 
Takie artykuły spożywcze niestety nie posiadają właściwości zdrowot-
nych. Warto pamiętać, że na półkach sklepowych najbardziej wartościo-
wy produkt to taki, który zawiera w swoim składzie 70% chrzanu.
Zacznijmy doceniać ten naturalny antybiotyk, a nie uważać go za chwast 
rosnący w naszym ogródku czy na polu.

Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Z GMINY

Fundusz  
w realizacji
Od lat dzięki środkom z funduszu 
sołeckiego wsie mogą wykonywać 
większe lub mniejsze inwestycje. 
Wysokość środków zależy od liczby 
mieszkańców.

Powoli nabiera rozpędu realizacja 
tegorocznego funduszu. – Jak co 
roku, zadania są różne i staramy 
się je realizować na bieżąco. Umo-
wy związane z projektowaniem, np. 
oświetlenia ulicznego, podpisujemy 
zazwyczaj na początku roku. Zlecili-
śmy już dobudowę oświetlenia w ta-
kich miejscowościach, jak Borkowo, 
Jaskółowo, Lubomin, Mazewo. Je-
steśmy także w trakcie zawierania 
umów w przypadku Starych Pieściro-
gów i Pianowa – mówi Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych. Do połowy kwietnia 
br. zlecono około dwudziestu zadań 
zawartych w ramach tych funduszy. 
Większość z nich dotyczy napraw 
dróg gminnych, a takie kwestie bę-
dzie można dopiero zlecić i zrealizo-
wać w okresie wiosenno-letnim.

Fu n d u s z  s o ł e c k i ,  c z y l i  ś ro d k i 
w budżecie gminy zagwarantowane  
dla konkretnego sołectwa, pozwala-
ją na wykonanie przedsięwzięć słu-
żących poprawie warunków życia 
mieszkańców terenów wiejskich. 

O wyodrębnieniu funduszu sołeckie-
go w budżecie gminy co roku decy-
duje Rada w formie uchwały podjętej 
do 31 marca – taka zgoda dotyczy 
funduszu sołeckiego realizowane-
go w następnym roku. Natomiast do  
31 lipca burmistrz musi poinformo-
wać sołtysów o wysokości środków, 
które będą do wykorzystania przez 
dane sołectwo w następnym roku. 
Zaś sołectwa muszą do końca wrze-
śnia złożyć wniosek, w którym okre-
ślą cel, |na jaki ich fundusz będzie 
wydatkowany w następnym roku. 
Wnioski te powinna, ale nie musi, za-
akceptować Rada podczas głosowa-
nia nad budżetem. 

Środki z funduszu sołeckiego muszą 
zostać wykorzystane w roku budże-
towym, na który fundusz ten został 
wydzielony. 

Wydatki wykonane na terenie da-
nej gminy w ramach funduszu so-
łeckiego są częściowo refundowane 
z budżetu państwa w formie dotacji 
celowej. 

Niestety mieszkańcy miasta nie mogą 
liczyć na dodatkowe środki z budżetu 
gminy, które można by wydatkować 
na poszczególne osiedla.

Michał B., (i.) 

Z UM

EKO PUNKT  
podczas Dni Nasielska
Informujemy, że w dniu 6 maja br., podczas obchodów Dni Nasielska  
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje EKO 
PUNKT.
W Eko Punkcie organizowane będą konkursy ekologiczne dla dzieci i mło-
dzieży, zbiórka baterii, przeterminowanych leków, niesprawnych termo-
metrów oraz plastikowych korków z butelek po napojach.  
Za udział w konkursach oraz za przyniesienie większej ilości eko odpadów 
ufundowane będą upominki w postaci gadżetów oraz sadzonek drzew, 
kwiatów i ziół.
Sadzonki drzew w ilości kilkuset sztuk ufunduje Nadleśnictwo Płońsk, które 
w tym dniu będzie miało również swoje stoisko. Sadzonki kwiatów i ziół 
sponsorują nasielscy producenci ogrodniczy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dni Nasielska  
oraz do odwiedzenia naszego stoiska. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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ZAPRASZAMY DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
CN – B W NASIELSKU
Jeśli interesuje Cię praca w służbach 
mundurowych, I L iceum Ogólno-
kształcące CN – B pomoże Ci dotrzeć  
do celu. 
Licea Ogólnokształcące CN – B to 3-let-
nie szkoły ponadgimnazjalne o upraw-
nieniach szkoły publicznej, w których 
cykl nauczania kończy się egzaminem 
maturalnym. Głównym atutem szkoły są 
programy własne z edukacji obronnej, 
wychowania fizycznego, samoobrony 
i technik interwencyjnych. Zajęcia pro-
wadzone są przez doświadczoną ka-
drę Oficerów Wojska Polskiego, Policji  
i Straży Pożarnej. Współpracujemy m.in. 
z Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych  
w Dęblinie. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Nasielsku uświetniają swoją obecnością patrio-
tyczne uroczystości gminne: Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczystości Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych czy Święto Konstytucji 3 Maja. 
Biorą udział w wielu imprezach, festynach, pokazach czy zawodach. Siłownia, musztra czy strzelanie, nic na dro-
dze do sukcesu im nie stanie! Czekamy również na Ciebie! Dołącz do nas!
WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW:
1. Dostarczenie podania o przyjęcie do szkoły do sekretariatu - do 30.05.2017 r. do godz. 13.00.
2. Test sprawnościowy - 31.05.2017 r. od godz.15.00.
3. Umieszczenie listy kandydatów wstępnie przyjętych na stronie internetowej - 04.06.2017 r. od godz.15.00.
4. Dostarczenie oryginalnych dokumentów przez kandydatów - od 23.06.2017 r. do 30.06.2017 r. do godz.10.00
5. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych na stronie internetowej - 01.07.2017 r. od godz.15.00.
6. Termin podpisania umów z rodzicami – 03.07.17 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00.
7. Termin zebrania z rodzicami uczniów – 03.07.17 r. o godz. 10.00.
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: cnb-feniks.edu.pl/nasielsk/ lub Centrum Naukowo – Bizneso-
we Feniks S. C. – Fecebook

KULINARNIE

Bajaderka,  
czyli ciastko z resztek
Jeśli w twojej lodówce 
pozostały resztki ciast 
wielkanocnych, na któ-
re nie masz już ochoty, 
jest sposób na ich wy-
korz ystanie .  Możesz 
w kilka chwil zamienić 
je na bajaderki. Nadają 
się do tego najbardziej 
kawałki suchych ciast, 
zaka lców,  muf f inek, 
resztki ciastek i herbatników, drożdżówek, kawałków czekolad, do-
wolnych bakalii.
Do przygotowania bajaderek nie należy wykorzystywać ciast z ma-
sami, owocami i galaretkami. 
Składniki:
- ok. 1/2 kg resztek ciast,
- bakalie: rodzynki namoczone w rumie, kawałki orzechów itp.,
- 150-200 g ulubionego dżemu,
- wiórki kokosowe,
- kilka kawałków dowolnej czekolady,
- kilka kropel aromatu rumowego lub migdałowego,
- 1/3 kostki masła,
- 1/3 szklanki cukru,
- 100 ml mleka,
- 2 łyżki ciemnego kakao,
- 1 łyżka nutelli,
- do obtoczenia: czekolada rozpuszczona z łyżką masła, wiórki ko-
kosowe lub zmielone orzechy.
Przygotowanie:
Najpierw należy rozkruszyć wszystkie ciasta. Jeżeli ktoś lubi bajaderki 
z dużymi kawałkami, można to zrobić ręcznie, natomiast dla miłośni-
ków rozdrobnionych, polecam wykorzystanie blendera. Następnie 
gotujemy w rondelku mleko z masłem, cukrem i kakao, aż wszyst-
kie składniki się rozpuszczą. Gdy masa nieco przestygnie, przekłada-
my ją do reszek ciast. Dodajemy też dżem, nutellę, aromat i bakalie. 
Wszystko dokładnie mieszamy. Z masy formujemy kulki i obtaczamy 
je wiórkami kokosowymi albo zmielonymi orzechami, czy też zama-
czamy je w czekoladzie rozpuszczonej z łyżką masła. Bajaderki przed 
podaniem wstawiamy na parę godzin do lodówki.

eg
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Kino NIWA ZAPRASZA 

19–23 kwietnia  godz. 15.00

Był sobie pies 2D (dubbing)
Familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.
To przede wszystkim mądra lekcja skierowa-
na głównie do małych widzów, którzy marzą 
o posiadaniu psa. Film Hallströma pokazuje 
najróżniejsze strony takiej odpowiedzialności 
- pozytywne i negatywne, radosne i bolesne. 
Jednocześnie przypomina, że to od człowieka, 
a nie psa, zależy, jak będzie wyglądała łącząca 
ich relacja. 

19–23 kwietnia  godz. 17.00

Bodo
Biograficzny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min.
Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka 
z domu, gdyż zamiast zostać lekarzem, jak chcia-
łaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. Jeszcze 
jednak nie wie, że mu się to uda i wkrótce stanie 
się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz Bodo 
jest u szczytu sławy. Właśnie podpisał kontrakt 
z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać 
wraz z miłością swojego życia. Jego plany krzyżuje 
wybuch okrutnej wojny.

19–23 kwietnia  godz. 19.00

Ghost in the shell  
2D (z napisami)

Thriller, akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz.
Major do zadań specjalnych, jedyna taka  
na świecie cyborgiczna hybryda człowieka i ro-
bota (Scarlett Johansson), stoi na czele elitarnej 
jednostki Section 9, specjalizującej się w walce 
z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Sec-
tion 9 czeka największe wyzwanie w historii 
jednostki. Stanie przed obliczem wroga, które-
go jedynym celem jest wymazanie postępów 
technologii wirtualnej Hanka Robotic’s.

26–30 kwietnia  godz. 15.00

Pim i Pom 2D (dubbing)
Thriller, akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz.
Przebojowy Pim i ostrożny Pom miesz-
kają ze swoją panią. Ich kocia przyjaźń zo-
staje wystawiona na próbę, gdy po pikniku  
w parku muszą odnaleźć drogę do domu.

26–30 kwietnia  godz. 17.00

Captain Fantastic  
2D (z napisami)

Dramat, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 58 min.
Ben (Viggo Mortensen) jest ojcem sześcior-
ga dzieci, które wspólnie z żoną wychowuje  
z dala od zgiełku miasta. Żyją inaczej niż prze-
ciętna amerykańska rodzina: jedzą to, co uda im 
się upolować, nie chodzą do normalnej szko-
ły, uczą się sztuki przetrwania, żyjąc w miłości  
i wzajemnym szacunku. Kiedy sytuacja rodzin-
na zmienia się, muszą stawić czoła cywilizacji. 

26–30 kwietnia  godz. 19.00

Amok
Kryminał; Niemcy, Polska, Szwecja; Czas trwania:  
1 godz. 48 min.
Anonimowy donos wiąże zabójstwo Ro-
szewskiego z fabułą powieści „Amok” 
autorstwa Krystiana Bali (Mateusz Kościu-
kiewicz). Autentyczność doniesień postana-
wia zbadać inspektor Jacek Sokolski (Łukasz 
Simlat), dociekliwy funkcjonariusz z mrocz-
ną przeszłością...

3–7 maja godz. 15.00

Dziaciak rządzi  
(2D dubbing)

Animacja, Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 37 min.
Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima 
pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast 
zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszą-
cy teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak, jest zagroże-
niem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim 
postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, 

który może zmienić równowagę sił na świecie...

Baran 21.03-20.04
Za dużo pracujesz. Liczne spotkania, 
ważne rozmowy będą przypominały 
bieg z przeszkodami. Unikaj zatłoczo-
nych miejsc. Niestety przez nieuwagę 
możesz zgubić ważne dokumenty. 

Byk 21.04-20.05
Uważaj, bo wpadłeś w spiralę pracoholi-
zmu. Z niej trudno Ci będzie wyskoczyć. 
Jeśli teraz nie zachowasz rozsądku, może 
być coraz gorzej. Konto w banku wygląda 
imponująco. Ale Ty nie. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Oddziel pracę od życia prywatnego. Nie-
stety troski domowe przenosisz na teren 
pracy. I odwrotnie. Teraz Twój sarkazm 
może być nie do zniesienia. Przemyśl spra-
wę i zmień strategię. 

Rak 22.06-22.07
W Twojej firmie zbliża się „trzęsienie zie-
mi”. Nowy zarząd zacznie rewolucyjne 
zmiany. Rozniesie się fama o rychłych 
zwolnieniach. Nie rób niczego pod wpły-
wem chwili. Poczekaj, co przyniesie czas. 

Lew 23.07-23.08
Nie pędź tak na złamanie karku. Zajmowanie 
się kilkoma rzeczami naraz grozi pogubieniem 
się. Zauważ, że stajesz się z dnia na dzień bar-
dziej nerwowy. Ten stan zaś udziela się innym. 
Musisz nieco odpuścić i odpocząć.

Panna 24.08-22.09
Trzeba przyznać, że masz nosa do interesów. 
Czego byś się nie dotknął, pomnażasz zyski 
wielokrotnie. Uważaj jednak, by nie stać się 
ofiarą spryciarzy, którzy chcą przy Tobie i na 
Tobie zarobić. 

Waga 23.09-23.10
Zadaj sobie pytanie: czy chcesz być nieza-
leżnym pracodawcą, czy wyrobnikiem dla 
innych? Wybór należy tylko do Ciebie. Nie-
stety, bez możliwości korzystania z nowych 
technologii, przegrasz.

Skorpion 24.10-22.11
W nowej pracy warto na starcie zapraco-
wać na dobrą opinię. Będziesz miał szan-
sę zachwycić przełożonych swoją wiedzą. 
Współpracownicy też będą pod wrażeniem. 
Rzuć na szalę wszystkie swoje możliwości. 

Strzelec 23.11-21.12
Kredyty zaczynają Cię przytłaczać i już na-
wet Twoje sny są im podporządkowane. No 
cóż, pamiętaj jednak, że bez pożyczonych 
środków niewiele dałoby się zrobić. Ale nie 
rezygnuj choćby z krótkiego urlopu.

Koziorożec 22.12-20.01
Obecnie piastujesz mało ambitną funkcję. 
Nie czujesz się z tym najlepiej. Zwłaszcza, 
że do tej pory sięgałeś po wyższe cele. Wy-
myśl sobie jakieś ciekawe zadanie. Pamiętaj, 
że każdy krok wiąże się z jakimś ryzykiem.

Wodnik 21.01-19.02
Życie czasami potrafi być przytłaczające. 
Nie skupiaj się jednak wyłącznie na wła-
snych problemach. Nie masz powodów 
do narzekania. Okaż wdzięczność losowi, 
ale i osobom, które się do tego przyczynią.

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą wyjątkowo trudne chwile i sporo 
zaskakujących sytuacji. Dobrze mieć świa-
domość tego, że zagrożenie może przyjść 
z najmniej spodziewanej strony. Poradzisz 
sobie z każdym wyzwaniem.

HOROSKOP
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Korepetycje z matematyki Tanio.  
Tel. 798-714-084.

Firma elektryczna z Nasielska przyj-
mie praktykantów klasy I ZSZ.  
Tel. 518 529 925.

Automatyka do bram włoskich 
firm LIFE i ROGER, bramy garażowe 
WIŚNIOWSKI i RYTERNA, domofony 
IMPULS i VIDOS. Tel. 602 274 787.

Lokal do wynajęcia, Nasielsk,  
ul. Warszawska 18a, nad pizzerią 
Salermo. Tel. (23) 69 12 655.

Atrakcyjne działki  budowlane 
i inwestycyjne (uzbrojone) przy  
ul. Piłsudskiego w Nasielsku. Tel. 696 
468 255.

Sprzedam działkę budowlaną przy ul. 
Przemysłowej, częściowo zabudowa-
ną. Tel. 880 262 323.

Wynajmę DOM, 3 km od stacji PKP 
Nasielsk, Tel. 22 827 75 12.

Sprzedam inkubator półautomat  
– stan idealny. Tel. 607 784 929.

Sprężarka typ WAN, zbiornik powietrza 
400 l, silnik elektryczny 11 kW. Sprawna. 
Stan b. dobry. Tel. 605 963 272.

Podnajmę gabinet kosmetyczny NDM 
(z możliwością zatrudnienia manicu-
rzystki). Tel. 691 553 551.

Sprzedam działkę budowlaną blisko 
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.

Profesjonalne usługi mycia i czyszcze-
nia elewacji budynków, kostki bru-
kowej, ogrodzeń, maszyn i urządzeń 
rolniczych, pojazdów samochodowych 
itp. Dezynfekcja i bielenia budynków 
gospodarczych oraz magazynów.  
Tel. 608 618 321.

Tanio sprzedam ładny narożnik mało 
używany. Tel. 790 597 615.

Pielęgnacja ogrodów – wycinka.  
Tel. 667 569 562.

Ocieplenia budynków – remonty.  
Tel. 667 569 562.

Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.

Zatrudnię pracownika do pracy fi-
zycznej do zakładu kamieniarskiego. 
Tel. 501 182 409.

Sprzedam proso Tel. 603 905 435.

Sprzedam dzia łk i  budowlane 
w Zaborzu. Tel. 733 679 795.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00  

i w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,  

wtorki godz. 19.00, tel. 792 876 563.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;  
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon 

w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni 

wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod 

wskazanym numerem telefonu 572 388 046
17.04.-23.04.2017 r. - Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.,

24.04.-7.05.2017 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

8.05. - 14.05.2017 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)
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Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

Wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm.

Zatrudnię tynkarzy maszynowych, 

cementowo wapienne i gipsowe.  

Tel. 662 778 410.

Balustrady bramy, ogrodzenia z metalu 

i sztachety. Tel. 607 687 306.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam słupki ogrodzeniowe gru-

bość 2,5 cala. Tel. 669 205 995.

Sprzedam Renault Clio 2 r.1999, 1.2 

benzyna/gaz. Tel. 669 205 995.

Sprzedam działki budowlane Nasielsk. 

Tel. 669 205 995.

Kupię kuchnię westfalkę prawą.  

Tel. 600 717 722.

Z powodu pilnej przeprowadzki sprze-

dam tanio używane meble, odzież, 

pościel. Tel. 516 726 385.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!

Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 

i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej  
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,  

godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  

(na parterze, przy kasie Banku).

Tekno Amer Blok
Zakład Produkcyjny Nasielsk

Zatrudni pracowników produkcji na stanowiska:

Pracownik produkcji  
oraz operator maszyn.

Wymagania:
• rzetelność
• uczciwość
• pracowitość
• dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe

Zakres obowiązków: 
• obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej 
• odpowiedzialność za przestrzeganie jakości wytwarzanych produktów według norm 
określonych w zakładzie 
• realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z zadaniami przewidzianymi w planie 
produkcyjnym 
• odrzucanie produktów niezgodnych z wymaganiami 
• odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.

 Oferujemy: 
• po okresie próbnym, możliwość stałego zatrudnienia 
• dobrą atmosferę pracy

Kontakt:
Dariusz Witkowski
Tel: 608273272
Mail: d.witkowski@teknoamerblok.pl

PS. Zapraszamy na rozmowy również osoby chcące sobie dorobić (np. emerytów)

KOMUNIKAT

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 
Informujemy, iż w okresie od 20 do 28 kwietnia br. w niektórych miejscowościach gmin Nasielsk (Cieksyn, 
Wiktorowo, Andzin), Nowe Miasto i Joniec nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. 
20.04.2017 r. w godz. 8.00 – 09.30
Cieksyn Żołędowo, Nowosiółki, Nowosiółki Cieksyn, Tomaszewo, Wiktorowo, Aleksandria, Popielżyn Alek-
sandria, Popielżyn Dolny, Popielżyn Działki, Popielżyn Zawady, Popielżyn Dolny. 
21.04.2017 r. w godz. 15.00 – 17.00
Aleksandria, Popielżyn Aleksandria, Popielżyn Dolny, Popielżyn Działki, Popielżyn Zawady, Popielżyn Dolny.
24.04.2017 r. w godz. 7.30 – 09.00
Cieksyn Żołędowo, Nowosiółki, Nowosiółki Cieksyn, Wiktorowo.
25.04.2017 r. w godz. 12.00 – 14.00
Żołędowo, Cieksyn Żołędowo, Nowosiółki, Nowosiółki Cieksyn, Nowosiółki IV, Wiktorowo.
26.04.2017 r. w godz. 12.00 – 14.00
Żołędowo, Tomaszewo.
28.04.2017 r. w godz. 8.00 – 15.00
Żołędowo, Cieksyn Żołędowo, Nowosiółki Cieksyn, Tomaszewo, Wiktorowo, Andzin. 

Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456. 
Za: www.nasielsk.pl

Z UM. Konkursy 

Najpiękniejsze sołectwo, działka i balkon
Już w najbliższych dniach Burmistrz Nasielska zamierza ogłosić trzy konkursy dla mieszkańców naszej 
gminy. Będzie to konkurs na: „Najpiękniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najpiękniejszą posesję w 
Gminie Nasielsk” oraz „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

S erdecznie zachę-
c a m y  P a ń s t wa  d o 
ud z ia ł u  w kon kur-
s a c h  o r a z  p r z y -
g o t o w y w a n i u 
estetycznych aran-
żacji swoich posesji 
c z y  b a l ko n ów.  D o 
wygrania będą cenne 
nagrody rzeczowe.
Szczegółowe infor-
macje na temat zasad 
ud z ia ł u  w kon kur-
sach znajdą Państwo 
w następnym nume-
rze Życia Nasielska. 

Wydział Środowiska 
i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego”, 07.04.2017 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  58 pkt (60,42%)
2. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek   52 pkt (54,17%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   49 pkt (51,04%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   48 pkt (50,00%)
5. Adam Banasiuk – Krzysztof Krzemiński  48 pkt (50,00%)
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  47 pkt (48,96%)
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  45 pkt (46,88%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 44 pkt (45,83%)
9. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś   41 pkt (42,71%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Piotr Kowalski     54 pkt
 Grzegorz Nowiński    54 pkt
3-4. Mariusz Figurski     52 pkt
 Robert Truszkowski    52 pkt
5-6. Janusz Muzal     44 pkt
 Janusz Wydra     44 pkt
7. Krzysztof Michnowski    36 pkt
8.  Waldemar Gnatkowski    33 pkt
9-10. Stanisław Sotowicz    30 pkt
 Paweł Wróblewski     30 pkt

PK
R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA SPORT SZKOLNY. ZSZ Nasielsk

Złoto w powiecie,  
srebro w rejonie
30 marca 2017 r. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji roze-
grano Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych. Na starcie stanęło pięć szkół: LO w Nowym Dworze 
Mazowieckim, ZSP w Pomiechówku, ZS nr 1 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, ZSO w Nasielsku, ZSZ Nasielsk. 
Opiekunowie zadecydowali, że turniej zostanie rozegrany systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Tego dnia reprezen-
tanci naszej szkoły spisali się bardzo dobrze, wygrywając wszystkie 
spotkania, co w ostatecznym rozrachunku dało im pierwsze miejsce 
w końcowej klasyfikacji. 
Sukces ten dał nam automatyczny awans na zawody międzypowiato-
we, które zostały rozegrane 10 kwietnia br. w Wołominie. 
Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. ZSZ Nasielsk 2. ZSZ nr 1 Nowy Dwór 
Mazowiecki 3. LO Nowy Dwór Mazowiecki 4. ZSP Pomiechówek  
5. ZSO Nasielsk.
Za najbardziej wartościowego zawodnika turnieju, uznano reprezen-
tanta naszej szkoły, Daniela Bazylewskiego.
W dniu 10 kwietnia br. reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku zdobyła drugie miejsce w Międzypowiatowych Igrzy-
skach Rejonu Legionowskiego w piłce siatkowej. Turniej rozgry-
wany był w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie. Naszym siatkarzom 
przyszło rywalizować z najlepszymi drużynami z czterech powiatów: 
legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego oraz piaseczyńskie-
go. Zespoły w drodze losowania zostały podzielone na dwie grupy.  
Po rozegraniu spo-
t k a ń  w  g r u p a c h , 
n a s z  z e s p ó ł  z a -
jął  pierwsze miej-
sce w swojej grupie 
i  w meczu f inało-
w y m  s p o t k a ł  s i ę 
z drużyną gospoda-
rzy LO nr 3 Woło-
min. Bezwzględnie 
był  to pojedynek 
godny finału, w któ-
rym nie brakowało 
wspaniałych akcji, zarówno w ataku, jak i w obronie. Nasi zawodnicy 
postawili bardzo trudne warunki faworyzowanym gospodarzom i po 
emocjonującym, i jakże zaciętym spotkaniu, ulegli w dwóch setach 
kolejno do -21 i -23. Końcowa klasyfikacja: 1. LO nr 3 Wołomin, 2. ZSZ 

Nasielsk, 3. ZS Otwock, 4. Piasecz-
no, 5. ZS Komornica.
Dzięki temu sukcesowi istnieje 
bardzo duże prawdopodobień-
st wo, że druż yna naszej  szko-
ł y w dniu 15 czerwca pojedzie 
do Ostródy na XVI Ogólnopol-
ską Licealiadę w piłce siatkowej. 
W turnieju tym braliśmy już udział 
w ubiegłym roku. W rozgrywkach 
tych rywalizują najlepsze szkoły 
z całej Polski. 
W zawodach powiatowych oraz 
rejonowych naszą szkołę repre-
zentowali następujący ucznio-
wie: Daniel Bazylewski, Kacper 
W i ś n i e ws k i ,  R a d e k  D r wę c k i , 
Przemek Drwęcki, Kamil Filipo-
wicz, Szymon Zalewski, Mateusz 
Grycz, Marcin Piotrowski, Kamil 
Zawadzki, Marcin Witkowski, Ja-
kub Kopański. Opiekun - Mariusz 
Chrzanowski. 

M. CH.

Kibice Żbika czekają na lepsze czasy
Trzecia część rundy wiosennej sezo-
nu rozgrywkowego 2016/2017 za 
nami. Rozegrano 5 spotkań mistrzow-
skich. Żbik aktualnie zajmuje 6 miejsce 
w tabeli, mając zdobytych 37 punk-
tów. Wiadomo nie od dziś, że Żbik 
nie liczy się już w walce o IV ligę. Ta-
kich zresztą planów na obecny sezon 
nie zakładał. Przykro to powiedzieć,  
ale jedną z przyczyn tej sytuacji są 
pieniądze. Ich nasz klub ma napraw-
dę mało. 
W lidze okręgowej są drużyny, które 
mają więcej pieniędzy niż Żbik i też 
awansu nie zakładają. Przykładem jest 
chociażby, znacznie bogatsza od Żbi-
ka, Wkra Żuromin. O awansie będzie 
prawdopodobnie myślała w przy-
szłym sezonie. Dowodem zaś, jak 
niebezpieczne są nadmierne oczeki-
wania, jest grająca w ubiegłym sezonie 
w naszej grupie ligi okręgowej Tęcza 
Łyse, która awansowała do IV ligi. I te-
raz Tęczy Łyse już nie ma. Pieniądze 
mają to do siebie, że są i nagle ich nie 
ma. Skończyły się finanse i skończył 
się sen o wielkości w Łysych.
Żbik nie zapomniał o tym, że kiedyś 
był reprezentowany w IV lidze i chce 
do tej klasy rozgrywkowej wrócić 
i tak planuje pracę, aby było to moż-
liwe z perspektywą jednak dłuższego 
w tej lidze pobytu. Nie sztuka bowiem 
do tej klasy awansować, ale sztuką jest 
utrzymanie się w tej klasie.
Wracając do aktualnej sytuacji Żbika 
w lidze zauważamy, że uzyskaliśmy 
zdobyliśmy w tym samym etapie 
rozgrywek mniej punktów niż było 
to jesienią. W obecnej części rozgry-
wek zdobyliśmy 10 punktów, stracili-
śmy zaś 5 punktów. Bolą zwłaszcza 2 
punkty stracone w Ojrzeniu.
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik 
rozegrał dwa mecze mistrzowskie. 
Pierwszy z Wkrą Żuromin w Żuromi-
nie (8.04.br.), drugi z Wkrą Sochocin 
w Nasielsku (15.04.br.). Nasza drużyna 
wywalczyła 3 punkty i 3 punkty stra-
ciła. Można powiedzieć, że wszystko 
odbyło się zgodnie z planem. Z prze-
biegu rozgrywek rundy wiosennej 
można było się spodziewać takich re-
zultatów. Wkra Żuromin grała dobrze 
i zdobywała wiele punktów. Pokona-
ła m.in. na boisku gospodarzy, dobrze 
dotąd spisującą się Nadnarwiankę Puł-
tusk. To, co pokazywała drużyna z Żu-
romina oraz to, że mecz ze Żbikiem 
odbywał się w Żurominie, kazała zwy-
cięzcę upatrywać w drużynie z Żuro-
mina. Obawiano się nawet, że z tego 
wyjazdu nasza drużyna przywiezie 
„worek” straconych bramek.
Pierwsze minuty meczu nie zapowia-
dały nieszczęścia i dzisiaj po tym me-
czu można powiedzieć, że przegrana 
dwoma bramkami (2:0) nieszczę-

ściem w żadnym wypadku nie jest. 
Żbik zagrał lepiej niż było to w ostat-
nich rozegranych meczach. Pamiętać 
jednak musimy, że wynik w Żuromi-
nie był sprawiedliwy. Drużyną lepszą 
była miejscowa Wkra. Nasi piłkarze 
zagrali odważnie i zwycięstwo miej-
scowym nie przyszło łatwo. Musieli 
się na nie nieźle napracować. 
Nasza drużyna nie odzyskała jeszcze 
dawnego blasku. Widać tkwiący w niej 
potencjał, ale pewnych elementów 
jeszcze brakuje. Ważne, że jest chęć 
do gry, że obydwaj trenerzy, Brako-
wiecki i Kręt szukają przyczyn mniej 
efektywnej gry i próbują wyelimino-
wać uwidaczniające się mankamenty.

Żurominianie przystąpili do poje-
dynku z naszą drużyną z dużym, jak 
się wydaje, respektem. Nie rzucili się 
od pierwszych minut do ataku. Moż-
na nawet powiedzieć, że grali tak, jak 
grające z nami słabsze drużyny, któ-
re w pierwszej połowie nastawiają się 
głównie na obronę. Żbik odważnie 
ruszył do przodu. W pierwszych mi-
nutach meczu to on częściej gościł 
pod bramką przeciwnika. Tego jed-
nak nie potrafił wykorzystać. Nie było 
komu wykorzystywać nadarzających 
się okazji.
Te zapędy szybko ostudzili gospo-
darze. W czasie względnej naszej 
przewagi zorganizowali akcję, któ-
ra wcale nie musiała zakończyć się 
bramką. Bartłomiej Żelazny z 40 me-
trów wrzucił krosową piłkę w pole kar-
ne naszej drużyny. Leciała długo i był 
czas na reakcję naszych obrońców. 
Niestety, nie zareagowali, a piłka spa-
dła wprost na głowę pochodzącego 
Ukrainy Yuria Hrushryńskiego. Ten 
zmienił nie tylko kierunek jej lotu, ale 
nadał jej nową siłę. Nasz bramkarz Da-
wid Kręt nie miał najmniejszej szansy 
na jej wyłapanie.
Po tym golu gra się na nowo wy-
równała. Na odnotowanie zasługuje 
sytuacja, gdy w 40. minucie meczu 
nasi obrońcy nie zareagowali w porę 
i piłka znalazła się prawie na naszej li-
nii bramkowej. Na szczęście w ostat-
niej chwili wybił ją Marcin Borowiec. 
Drugą bramkę strzelili gospodarze 
naszej drużynie w 65. minucie me-
czu. Wystarczyło drobne zawahanie 
obrońców, aby piłkę przejął strzelec 
pierwszej bramki Yurij. Łatwo prze-
szedł organizujących obronę naszych 
dwóch obrońców i stanął sam na sam 

z bramkarzem. Ten nie miał możliwo-
ści wygrania tego pojedynku i ukraiń-
ski zawodnik ustalił ładnym strzałem 
wynik (2:0) tego meczu. Ta porażka 
zapowiadała jednak, że coś w grze 
Żbika się zmienia.
Nadziei tych nie potwierdził kolej-
ny mecz ze słabym przeciwnikiem 
z samego końca ligowej tabeli, znowu 
Wkrą, tym razem jednak z Sochoci-
na. Drużyną lepszą była bezwzględ-
nie nasza drużyna. Nie była to jednak 
duża przewaga i można nawet powie-
dzieć, że Żbik miał w pewnym sensie 
szczęście, że sędzia nie dał się zwieźć 
bramkarzowi z Sochocina i podyk-
tował rzut karny za nieprawidłowe 

zatrzymanie, a wręcz za powalenie 
naszego snajpera Marka Osińskiego. 
Rzut karny bezbłędnie wykonał Rafał 
Załoga. Było to w 35. minucie meczu. 
Goście próbowali ratować punkt, wy-
raźnie przyspieszyli i stworzyli nawet 
kilka dogodnych sytuacji na strzelenie 
bramki. W przekroju drużyną lepszą 
była z pewnością nasza drużyna.
Niestety najbliższe mecze będą jesz-
cze trudniejsze. Przeciwnikami będą 
głównie drużyny z górnej połówki ta-
beli. W najbliższą sobotę Żbik jedzie do 
Makowa Maz., a w kolejną będziemy 
gościli pułtuską Nadnarwiankę. O zdo-
bycie punktów będzie bardzo ciężko.

andrzej zawadzki  


