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Parkowanie pojazdów
podczas uroczystości
w Popowie Borowym
Mając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczystości w Popowie Borowym, która odbędzie się 18 czerwca 2017 r. (niedziela),
po ustaleniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się z prośbą, aby
wszystkie pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie z jednej strony drogi
wojewódzkiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie ruchu w kierunku Szadek.
Natomiast po zakończeniu uroczystości przy krzyżu w Popowie Borowym
proszę, aby pojazdy kierowały się na dalszą część uroczystości (przy Szkole
Podstawowej w Popowie Borowym), jadąc dalej drogą wojewódzką nr 622
i skręcając w prawo na skrzyżowaniu za miejscowością Jaskółowo.
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
R

str. 9
Pomyślne wieści
z boisk

str. 16

E

K

L

A

M

A

2

Z SAMORZĄDU

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
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Z MOPS

Z MOPS

Świadczenie 500+

Świadczenia rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od wtorku, 1.08.2017 r., rozpocznie się okres składania wniosków w ramach
„Programu Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dn. 1.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli
to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego trwać będzie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniach rodzinnych decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane
jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko, załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku, 1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli
to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane
jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

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

Z UM. Konkursy

Najładniejsze:
sołectwo,
posesja i balkon

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

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza trzy konkursy na:
„ Naj ł adn i ej sze so ł e c t wo w G m i n i e
Nasielsk”,
„Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk”
oraz
„Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.
Termin składania zgłoszeń do konkursu
został przedłużony do 16 czerwca 2017
r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w
Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok.
201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190
Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać
oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń
do 31 lipca 2017 r.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu
aranżacji swoich posesji czy balkonów.
Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.
Regulaminy do poszczególnych kategorii
konkursów wraz z drukami zgłoszeniowymi
znaleźć można na stronie: www.nasielsk.pl.

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
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Z PRAC RADY

Ośrodek zdrowia w Cieksynie
Na ostatnich obradach Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które miały miejsce w czwartek,
1 czerwca br., radny Andrzej Malon, przedstawił niepokojące wiadomości o możliwości zamknięcia
Ośrodka Zdrowia w Cieksynie.
Według informacji, jakie podawał radny, burmistrz Nasielska jako
właściciel lokalu w imieniu gminy, w którym znajduje się ośrodek
zdrowia, oraz wspólnota mieszkaniowa, która zamieszkuje tamtejszy budynek, musi dostosować się
do 6 zleceń nadzoru budowlanego, w przeciwnym razie z końcem
września br. ośrodek miałby być zamknięty.
– Jest to niepokojące. Tam są
drobne sprawy do wykonania, naprawa tynku, poprawa schodów. Ci
państwo pobrali kredyty, zakładali
gaz. Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiedział, że nie przełoży terminu dostosowania się do
ich zaleceń. Wiecie, jaki jest odzew
mieszkańców. Powinniśmy utrzymać ten ośrodek. To są naprawdę
nieduże sprawy – mówił wzburzony radny Andrzej Malon.
Radny Mirosław Świderski dopytywał, czy faktycznie ośrodkowi grozi
zamknięcie, czy są to tylko plotki.
– Zajmujemy tylko jeden lokal
i więcej nas nie interesuje, to spra-

wa wspólnoty. Nasz remont wykonaliśmy. Po remoncie nie było
żadnych zastrzeżeń odnośnie
naszego lokalu – mówiła Hanna
Wiercioch, główny księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
Jak zauważył Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, gmina, a co za tym
idzie jej przedstawiciel, burmistrz
Bogdan Ruszkowski, nie ma możliwości prawnych, aby inwestować
we wspólnotę mieszkaniową.
– W tamtym roku mieliśmy zalecenia dotyczące ośrodka zdrowia
w Cieksynie i wykonaliśmy bieżący
remont. Nie wszystkie prace udało
się wykonać od razu, więc potrzebny był kolejny remont, po którym
nie było już zastrzeżeń. Mamy jeden lokal w tym budynku, czyli
jedną piątą. Jeśli wspólnota chce
podjąć następny kredyt i wykonać zalecane prace, to oczywiście
wchodzimy w to, ale tylko w zakresie dotyczącym ośrodka zdrowia.
Nie możemy, jako gmina, wykonywać prac za wspólnotę – wyjaśniał Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska. – Rozmawiałem z nadzorem budowlanym. Zastrzeżenia
dotyczą komina, barierek, okienek
w piwnicy. To nie są duże remonty.
Natomiast dla ośrodka jako takiego nie ma zagrożenia – dodał burmistrz.

Jak sugerował radny Andrzej Malon sprawa jednak nie jest błaha.
Po dłuższej wymianie zdań burmistrz powiedział, że on na pewno ośrodka nie zamknie, ale może
to zrobić nadzór budowlany.
– Będę robił wszystko, żeby ten
ośrodek zdrowia nadal tam działał. Dlatego czekam na decyzję
wspólnoty – podkreślił burmistrz.
Zarządcą lokalu gminnego (czyli
ośrodka zdrowia), wchodzącego
w skład wspólnoty mieszkaniowej w Cieksynie, jest Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe Sp.
z o. o.
Remonty, zgodnie z zaleceniami
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Maz., wspólnota mieszkaniowa
musi wykonać w określonych terminach . C zęść prac p owinna
zostać zrealizowana do końca
września 2017 roku, a pozostałe
do końca marca 2020 roku.
Radny Andrzej Malon zabiegał
o zorganizowanie spotkania dotyczącego dalszych losów ośrodka zdrowia w Cieksynie, w którym
poza członkami wspólnoty mieszkaniowej i władzami gminy, mogliby uczestniczyć także mieszkańcy
– pacjenci tej placówki.
E. G. (i.)

Z RADY

Wynajmij salę na Żbiku
Miejski Stadion w Nasielsku ma
szansę „ożyć”. A to wszystko za
sprawą nowego zarządcy stadionu i dzięki nowemu regulaminowi, który określa sposób
korzystania ze stadionu.
– Gmina Nasielsk w chwili obecnej posiada regulamin
korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku, ale regulamin ten nie uwzględnia
korzystania z budynku, który
został oddany w tamtym roku.
Obiekt ten powinien służyć
głównie do celów sportowych
poprzez wynajem, dlatego też
niniejsza uchwała daje możliwość burmistrzowi Nasielska
ustalenia odpłatnych form
korzystania z budynku oraz
terenu Stadionu Miejskiego
w Nasielsku odrębnym zarządzeniem – tłumaczył Krzysztof Miller, kierownik Wydziału
Administracji i Nadzoru podczas obrad Komisji Budżetu
i Finansów, jakie miały miejsce
1 czerwca br.
Obiektem zarządza obecnie firma
EM-TYM BUD Marek Prusinowski.
Miesięcznie gmina ponosi za to koszt
8 775 zł brutto. Poprzedni zarządca pobierał 5 tys. zł. W ogłoszonym
konkursie na zarządzanie Stadionem
Miejskim w Nasielsku wzięła udział
tylko jedna firma. Ale kwota prawie
9 tys. zł nie trafia w całości na konto
zarządcy, ponieważ musi on się też
wywiązywać z szeregu zobowiązań.
Pieniądze zaś za wynajem sal w no-

wym budynku, jaki znajduje się na
terenie stadionu, będą zasilały konto
gminy. Nadzieję w nowym zarządcy pokłada, chociażby radny Mirosław Świderski, który wierzy w to, że
obiekt w końcu zacznie „żyć”. A osoby, które będą chciały poprowadzić
np. zajęcia sportowe typu taniec, fitness, zumba, skorzystają z oferty wynajęcia tam sali.
– Zmiana jest spowodowana państwa sugestiami, żeby ten obiekt
funkcjonował i był dla mieszkańców.

Gmina nie jest od zarabiania pieniędzy, ale jeśli się pojawiają osoby
z zewnątrz, które będą komercyjnie
świadczyły usługi dla naszych mieszkańców, opłata będzie pobierana
i będzie ona szła na konto gminy. Ta
zmiana jest po to, żeby ten obiekt był
w pełni wykorzystany. Umowa z zarządcą jest podpisana na rok. Zobaczymy, jak to dopracować, żeby
obiekt dobrze funkcjonował dla
mieszkańców – powiedział Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
E.G.
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Wyremontują SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku przy ul. Sportowej od dawna wymaga remontu. Jak się okazuje, SP ZOZ pieniądze zaoszczędził i w tym roku podejmie
się prac za ok. 150 tys. zł, co
stanowi kwotę zysku z roku
2016. Jak bowiem informowała
Hanna Wiercioch, główny księgowy SP ZOZ w Nasielsku, zysk
zakładu zostaje przeznaczony
na działalność statutową, jaką
jest remont obiektu.
– Na ten rok przeznaczyliśmy
środki na remont obiektu przy Nasielsku ul. Sportowej, ponieważ w ubiegłym
roku robiliśmy remonty w placówkach zamiejscowych i Poradni Terapii Uzależnień. Teraz czeka nas remont w Nasielsku, który będzie dosyć kosztowny,
ale wykonamy go z własnych środków. W przetargu wygrała oferta na kwotę 138 990 zł. Remont będzie polegał na wydzieleniu odkrytej rejestracji na
dole. Wymienione zostaną też wszystkie drzwi w przychodni oraz zostaną
pomalowane pomieszczenia – informowała Hanna Wiercioch.
Przychodnia planuje także zakup agregatu prądotwórczego. Szacowany koszt
tego zakupu to 41 820 zł. Wtedy cały obiekt będzie zabezpieczony w razie
potrzeby. Dodatkowo planowana jest instalacja klimatyzacji w laboratorium
oraz w biurach znajdujących się na drugim piętrze. Zostały one zaadaptowane
po byłych mieszkaniach, a brak izolacji pomiędzy dachem, a sufitem sprawia,
że pracownicy ośrodka mają bardzo trudne warunki pracy z powodu wysokich temperatur. W ramach możliwości finansowych SP ZOZ, w kolejnych
latach będą podjęte próby instalacji klimatyzacji w całym budynku. Zostaną
także wprowadzone zmiany, o które apelował na jednej z ostatnich sesji radny Grzegorz Arciszewski, tzn. dzieci chore nie będą przebywać na poczekalni
wraz z dziećmi zdrowymi.
E.G.

Z PRAC RADY

Infrastruktura gminna
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego na posiedzeniu, które odbyło
się w czwartek, 1 czerwca br., podjęła szereg ważnych dla mieszkańców naszej
gminy zagadnień. Radni rozmawiali m. in.: na temat ścieżki rowerowej, zmian
w regulaminie stadionu miejskiego oraz inwestycji w Nunie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej przyjęcia
w postaci darowizny od Skarbu Państwa działek po wąskim torze. Uchwała
dotyczy odcinka położonego na terenie miasta Nasielsk oraz w miejscowości Siennica. Natomiast 8 czerwca Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska
podpisał akt notarialny na przejęcie w drodze darowizny działek w Krzyczkach i Pniewie.
O konieczności poprawy nawierzchni drogi powiatowej w Nunie, przypomniał radny Roman Jaskulski.
– Rozmawiałem kilka tygodni temu z firmą łatającą dziury w drodze na wysokości Paulinowa. Twierdzili, że w Nunie pojawią się niebawem, jednak do
dziś się nie zjawili – mówił radny. – Prosiłbym powiat o częstsze monitorowanie tych dróg, bo choć wielokrotnie zwracam na to uwagę, to nic się nie robi.
Korzystając z obecności na komisji Kazimierza Drabika, radnego powiatowego, radny Roman Jaskulski przypomniał również o drodze powiatowej, która
jest przedłużeniem ulicy Piłsudskiego do Żabiczyna i Nuny. Potrzeb jest dużo
i wynikają z wieloletnich zaniedbań, aczkolwiek układ sił w powiecie zmienił
się po ostatnich wyborach samorządowych z korzyścią dla Nasielska. – Jeśli
gmina Nasielsk wskaże taki kierunek i chęć inwestowania w tym miejscu, to
będziemy przekonywać pozostałych radnych powiatowych do tej opcji –
mówił Kazimierz Drabik. – Jeśli zdarzyłaby się jeszcze jednak taka kadencja
jak ta, to obiecuję, że wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy zrealizujemy w 100%, jeśli oczywiście nie wejdziemy w temat chodników i nie zostanie zmieniony mechanizm pozyskiwania środków z Ministerstwa Finansów.
Podczas obrad wypłynęła jeszcze kwestia braku chodnika w Nunie. Jest on,
zdaniem radnego, niezbędny wzdłuż prostej 5-kilometrowej drogi, przy
której wybudowane są liczne domy oraz kościół, tym bardziej, że wielu kierowców jeździ tamtędy z dużą prędkością. – Ten chodnik jest mieszkańcom
Nuny potrzebny. Ludzie chodzą do kościoła ulicą. Mieszkańcy skarżą się, że
jest niebezpiecznie. Co prawda fundusz sołecki jest przeznaczony na zakup
kostki na budowę chodnika i liczę, że gmina pomoże nam go wybudować
– mówił radny Jaskulski.
Burmistrz zapewnił, że trzyma rękę na pulsie i jest już po rozmowach z nowodworskim starostwem powiatowym. – Jeśli powiat będzie miał możliwości
finansowe, a my również kumulujemy środki, to podejmiemy się realizacji
– zapowiedział Bogdan Ruszkowski. Czy słowa zamienią się w czyny? O tym
przekonamy się zapewne w przeciągu najbliższych dwóch lat.
Ponadto radni otrzymali informację, że do 31 sierpnia w Psucinie odbędą się
wybory nowego sołtysa, ponieważ dotychczasowy sołtys, Andrzej Kiliś, złożył rezygnację z tej funkcji z powodów osobistych.
Michał B.
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Remont drogi
wojewódzkiej
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KRONIKA
POLICYJNA

Winda – pułapka
w Kątnych

Chwile grozy przeżyła dwójka młodych osób, które zostały uwięzione
w sobotni wieczór, 10 czerwca br., w windzie na stacji PKP w miejscowości Kątne.
Dopiero interwencja strażaków z OSP Nasielsk pomogła im się wydostać
z pułapki. Jedna z uwięzionych osób potrzebowała również pomocy medycznej, dlatego na miejscu zjawiła się jednostka Zespołu Ratownictwa
Medycznego. W czasie akcji ratowniczej pojawił się konserwator windy,
który próbował ją najpierw awaryjnie opuszczać – jednak bezskutecznie. Udało mu się jednak podnieść ją do góry. Dzięki temu strażacy mogli
fot. OSP Nasielsk

Kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od Popowa Borowego do ronda w Dębem, na początku czerwca br., napotykali
utrudnienia związane z jej przebudową.
Remont nawierzchni na odcinku 2 700 metrów wykonała firma „Czystość” z Wołomina na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wartość prac to 843 618 zł.
Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Chodnik jak pobojowisko

otworzyć drzwi do windy i przez szczelinę wydostać uwięzione osoby.
- Mankamentem tych wind jest brak włazów i w razie konieczności trzeba
byłoby ciąć dach – zgodnie zauważyli ratownicy.

– Nie tak powinien wyglądać chodnik, który służy przede wszystkim osobom starszym, dzieciom czy też matkom prowadzącym wózek z dzieckiem – skarżą się mieszkańcy ulicy POW i Nowej Wsi.
(m.)

4 czerwca w Popowie Borowym, Dominik K., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości (0,66 mg/l).
4 czerwca, Piotr R., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem
w stanie nietrzeźwości (0,67 mg/l)
i wjeżdżając na stację paliw, uszkodził
znak drogowy.
Nocą z 4 na 5 czerwca, nieznani
sprawcy włamali się do garażu na prywatnej posesji przy ulicy Piłsudskiego
i skradli agregat prądotwórczy, wykaszarkę spalinową marki NAC, piłę
łańcuchową spalinową NAC, odtwarzacz samochodowy, CB radio oraz
inne drobne narzędzia, powodując
straty o wartości ok. 10 tys. zł na szkodę Tadeusza K. W dniu 05.06.2017 r.
funkcjonariusze KP Nasielsk dokonali
zatrzymania sprawców włamania oraz
odzyskali część skradzionego mienia.
6 czerwca w Popowie Borowym, Robert K., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości (0,70 mg/l).
8 czerwca w Nasielsku na ulicy Płońskiej, Dominik S., mieszkaniec gm. Zakroczym, znieważył funkcjonariuszy
policji KP Nasielsk w czasie pełnienia
przez nich obowiązków służbowych.

KRONIKA OSP

1 czerwca, około godziny 12:20,
zastępy z OSP Nasielsk, JRG Nowy
Dwór Mazowiecki i ZRM Nowe
Miasto zostały zadysponowane
do sklepu przy ulicy Elektronowej,
gdzie wyczuwalny był gaz pieprzowy. Działania strażaków polegały na
przewietrzeniu pomieszczenia przy
użyciu wentylatora.
2 czerwca, około godziny 23:00,
zastępy z OSP Nasielsk i OSP Jackowo interweniowały przy pożarze zagajnika w Mazewie Dworskim.

Odkąd zainstalowano windy na stacjach PKP w naszej gminie, często dochodzi do ich awarii i na ogół są one wyłączone z użytkowania.
Niestety, jest to przykład pseudo-nowoczesności na obszarach wiejskich.
Michał B.
R

E

K

L

A

M

A

7 czerwca, około godziny 7:00,
strażacy z Nasielska wyjechali do
zdarzenia drogowego przy ulicy
Młynarskiej, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z
autokarem. Działania polegały na
zabezpieczeniu pojazdów i miejsca zdarzenia. Na miejscu również
interweniowali: strażacy z Nowego
Dworu Mazowieckiego, Pogotowie Energetyczne i Policja.
9 czerwca, około godziny 22:00,
straż otrzymała zgłoszenie, dotyczące pożaru budynku na terenie starej
cegielni w Kosewie. Zadysponowane zostały OSP Nasielsk, JRG Nowy
Dwór Mazowiecki, OSP Jackowo i
OSP Cieksyn. Po dotarciu pierwszego zastępu stwierdzono wypalanie
dużej ilości przewodów w pobliżu
zabudowań.
11 czerwca, około godziny 11:00,
OSP Nasielsk interweniowała przy
pożarze trawy w pobliżu zabudowań przy ulicy Nowa Wieś.
11 czerwca, około godziny 22:00,
strażacy z Nasielska zostali zadysponowani do miejscowości Kątne,
gdzie w windzie osobowej, znajdującej się na przystanku PKP, zostały
uwięzione dwie osoby. Działania
ochotników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uwolnieniu osób z windy.
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Strażacy potrzebują sprzętu
i umundurowania
Temat funkcjonowania jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Nasielsk pojawił
się podczas ostatnich obrad Komisji Budżetu i Finansów nasielskiej Rady Miejskiej, które miały
miejsce 1 czerwca br. Rozmawiano o warunkach pracy strażaków
ochotników.
– Problem nie powstał w tym roku,
ale narastał latami. Nie mamy
wyposażenia, które powinniśmy
mieć. Na przykład, nomexy muszą być z certyfikatem, bo gdyby coś się stało, to ubezpieczenie
nas nie obowiązuje. (…) Mamy teraz problem, żeby wystawić jedną
ekipę do wyjazdu. Mamy cztery aparaty powietrzne, ale tylko
dwa są sprawne. Tych spraw jest
tak dużo, powinniśmy zrobić jakiś plan naprawczy i powoli systematycznie dokupować sprzęt.
Przyjdzie moment, kiedy b ędziemy mieli problem w gminie
– mówił Andrzej Sosnowski, Ko-

mendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Nasielsku. – Zrezygnowaliśmy
z ekwiwalentu za udział w szkoleniach, nie bierzemy ani złotówki,
tylko że musimy się dokształcać.
Te osoby płacą z własnej kieszeni
za dojazd, za cały kurs. Osobom
młodym, które przychodzą do
straży, musimy dać coś od siebie,
a my nie mamy na nic – dodał A.
Sosnowski.
Jak potwierdził w czasie komisji
Kazimierz Drabik, drugi wiceprezes zarządu Oddziału Miejsko- G m i n n e go S t ra ż y Poż a r n e j
w Nasielsku i radny powiatowy,
z roku na rok są coraz większe potrzeby, a w związku z tym wzrastają również wytyczne i oczekiwania
od druhów. Za tym jednak nie idą
żadne większe środki finansowe.
Podczas obrad K. Drabik reprezentował OSP Nasielsk, którego największą bolączką jest zakupienie
nowego samochodu, jak również

wykonanie elewacji
strażnicy.
– N ajwiększą bol ąc zką OS P N un a
jest brak przeglądu
wyp o s a że n i a hydraulicznego i brak
to alety – mówi ła
Karolina Duszyńska,
prezes OSP Nuna.
Do tego apelu doł ąc z ył Roman Jaskulski, druh OSP Nasielsk i radny
nasielskiej Rady Miejskiej. Jak zauważył, w budynku straży w Nunie
mieści się także lokal wyborczy,
więc nie tylko strażacy, ale także
inni mieszkańcy nie mogą skorzystać w tym budynku z toalety.
– W roku ubiegłym skończył się
przegląd sprzętu hydraulicznego.
Albo gmina zrobi ten przegląd,
albo nie będziemy mieli z czym
jechać do akcji. W tamtym roku
składane było pismo o pilne zakupienie tłoczni. Do dziś jej nie kupiono – kontynuował
radny Jaskulski.
N a to m i a s t M a r c i n
Śmietański z OSP
P suc in zauwa ż ył,
że owszem, strażac y c hc ieliby m ie ć
np. nowy samochód,
ale są wdzięczni za to,
co mają. Choć nie
ukrywał, że tak samo
jak w Nunie, skończył im się przegląd
na sprzęt hydrauliczny. Podjął też temat
odznaczeń. Występowali o osiem odznaczeń, które miały

Z MIASTA

być wręczone podczas Dnia Strażaka, a otrzymali tylko jedno.
– W dzisiejszych czasach strażak
jest demotywowany. Młodzież się
nie garnie do służby, bo nie ma zachęty. To chyba będzie się pogłębiało – mówił Marcin Śmietański.
To nie koniec problemów strażaków. OSP Krzyczki czeka na garaż,
OSP Cieksyn ma braki w umundurowaniu, potrzebuje węzłów
tłoczących. Podarowano im co
prawda łódkę, ale bez umundurowania, bez wiosek itd. – do niczego
więc ona się nie przyda. OSP Jackowo potrzebuje umundurowania,
a przede wszystkim samochodu.
– Mamy siedem jednostek OSP
i w wielu sprawach zaczynamy od podstaw. Wszystkie budynki mają pozakładane książki.
Robimy co pięć lat taki większy
przegląd. W niektórych przypadkach mamy problemy własnościowe z terenem i budynkami.
Są też kłopoty z samochodami, w Krzyczkach jest leciwy,
ale jeździ, w Jaskółowie nie ma samochodu, tam też jest mało młodzieży. Najwięcej młodych ludzi
jest w Cieksynie i ta straż wypada najlepiej. W Strażach mamy
naprawdę niektóre samochoR

Drzewa pod prądem
Wiele osób informowało nas, że drzewa
rosnące u zbiegu ulic Kościelnej i Młynarskiej, podłączone są pod prąd i „kopią”.
Dzieje się to głównie w dni deszczowe.
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście tak się dzieje.
Przyczyna jest prosta - gałęzie drzew wrosły w linię energetyczną. Drzewo (drewno) w normalnych warunkach jest złym
przewodnikiem prądu. Kiedy jest mokre,
staje się dobrym przewodnikiem prądu.
I wtedy dochodzi do opisanego zjawiska.
Kto powinien ten problem rozwiązać? Odpowiedź jest prosta: energetyka, do której
należą linie energetyczne, tzw. przesył.
Przed laty, opisując ten problem dowie-

dzieliśmy się, że gospodarzem
korony drzew mogą być aż trzy
podmioty. Sam szczyt, do wysokości 3 m poniżej przewodów należy
do energetyków, kolejne 3 metry
w dół należą do właściciela drogi,
a wszystko poniżej (to, co najczęściej wchodzi nam w oczy) należy
do miej scow ych wład z . Może
to wszystko jest śmieszne. Kłopot
w tym, że jest niebezpieczne.
az

E
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dy zabytkowe, ale byśmy chcieli kupować takie samochody,
jak Nuna i Cieksyn – wyliczał
Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska. – Na koniec roku mieliśmy trochę środków i podzieliliśmy je po równo na wszystkie
jednostki. One miały same zdecydować, na co je wydać. Wiem,
ż e n a j wi ę ks z e p r o b l e my s ą
z umundurowaniem i sprzętem
gaśniczym. Na podstawie państwa zgłoszeń, jeśli tylko pojawią
się możliwości finansowe, będziemy się starali pozyskać te środki –
mówił burmistrz.
Koszt wspomnianych przeglądów hydraulicznych to 2,5 tys. zł. W pierwszej
kolejności zrobiono przeglądy jednostkom, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
O przychylność dla siedmiu jednostek i pomoc dla nich prosiła
nasielskich radnych Renata Włodarczyk, prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nasielsku. Prośbę tę poparł radny Andrzej Malon,
który apelował, by w końcu przyjrzeć się problemowi i przesunąć
środki w budżecie gminy na konkretną pomoc dla strażaków.
E.G.(red.)
L
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Z BIBLIOTEKI

Rajd rowerowy z biblioteką
W niedzielę, 11 czerwca br., już
po raz kolejny odbył się rajd rowerowy, organizowany przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku. Tym razem
docelowym miejscem naszej
wyprawy było Klukowo.
Miejscowość ta leży w dekanacie nasielskim, stąd też wpisała
się w program rajdów z cyklu
„W Krainie nasielskiego Prawdzica”.
Aby dotrzeć do tego miejsca,
przejeżdżaliśmy przez odwiedzane wcześniej miejscowości:
Mazewo Włościańskie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, a w drodze powrotnej
Lubomin i gościnne Gołębie. Tereny, ukształtowane przez lodowiec, prezentowały się pięknie.
Zachwycały nas soczystą zielenią
i czerwienią maków.
Nasz kolorowy peleton dotarł
do kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Klukowie.
Na placu przykościelnym nasz
przewodnik – Stanisław Tyc, dyrektor nasielskiej biblioteki, przybliżył historię wsi, stwierdzając,
że pierwsze wzmianki na temat
miejscowości ukazały się w XIV w.
Od tego czasu istnieje tu parafia,
natomiast dzisiejsza świątynia jest
już czwartym kościołem w tym
miejscu. Trzy poprzednie był y
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WARTO PRZECZYTAĆ

Polska A.D. 2037

Wielu z nas zastanawia się nad przyszłością naszego kraju. Z pewnością są
to różne wizje, czasem optymistyczne, czasem pesymistyczne. Jacek Inglot w swojej książce pt. Polska 2.0
postanowił się nie ograniczać i pokazać je obie.

konstrukcji drewnianej, a ostatni
z nich spłonął w latach 60-tych XX
wieku. Dlatego zaistniała konieczność budowy nowej, tym razem
murowanej świątyni. Wieś ta stanowiła gniazdo rodowe rodziny
Klukowskich.
Po krótkim odpoczynku i pokrzepieniu ciał słodkościami, wyruszyliśmy do Brulin, gdzie gościnnością
podjęli nas państwo Danuta i Jerzy Rzeczkowscy z synem Przemysławem. W ogrodzie, wśród
przepięknej zieleni, nad stawem
porośniętym starymi drzewami,
czekał na nas grill. Oprócz pieczonych kiełbasek, skosztowaliśmy
również ciasta drożdżowego, upieczonego przez gospodynię. Bruliny
związane są z Nasielskiem, bowiem

proboszcz nasielski Jakub z Brulin
(Bruliński) w 1514 roku zrezygnował z probostwa na rzecz klasztoru
w Czerwińsku, otrzymując dochody ze wsi opackich – Skołatowa
i Pluskocina, zatwierdzone przez
ówczesnego papieża Leona X stosowną bullą. Od tej pory parafia
w Nasielsku kierowana była przez
prepozytów zakonnych.
Po zasł użonym odpocz ynku,
wyruszyliśmy w drogę powrotną, zatrzymując się przy zespole
Dworkowo-Parkowym w Lubominie, przy figurce ufundowanej
przez pana Szewczyka.
Zapraszamy na kolejny rajd z biblioteką, który odbędzie się 2 lipca br.
Bibl.

Oto Polska Roku Pańskiego 2037. Potężne mocarstwo, które sukcesywnie
zrealizowało idee nowego „projektu
jagiellońskiego” – wykładni na temat
wolnościowych reform dla odbudowania potęgi państwa. Prężnie działa Sojusz Wyszehradzki, a nasz kraj
odzyskuje tereny Pierwszej Rzeczypospolitej. Jedynym problemem
jest… odrodzone Imperium Osmańskie, chętne na zdobycie terenów Polski i całej Europy. Ktoś się zapyta,
gdzie jest, w tym scenariuszu Rosja. Cóż, Rosji już wtedy nie ma, w czym
solidny udział bierze nasze lokalne imperium.
Oto Polska Roku Pańskiego 2037. Rządy Partii Przyjaciół Ludu doprowadziły kraj do ruiny. PPL było wyjątkową partią. Spełniło WSZYSTKIE
swoje postulaty, nie zważając na ich efekty dla gospodarki. Nie ma takiej populistycznej ustawy, której PPL by nie wprowadził. Kieruje się on
poza tym jawnie totalitarną ideologią. Wydaje się, że nic już nie uratuje
kraju od upadku. Sytuacja jest gorsza nawet niż w czasach PRL-u.
Obie te wizje mają początek w pewnym wydarzeniu, ale o tym czytelnik może sobie przeczytać już sam. Trzeba jednak dodać, że oprócz
tematów społecznych, trzymających się pewnego odbicia w krzywym
zwierciadle naszej rzeczywistości, autor postanowił zapewnić też trochę
rozrywki w postaci opisów bitew toczonych prawdziwie futurystycznymi narzędziami wojennymi. Dzięki temu dzieło to nie jest nudne, chociaż widać, że to swego rodzaju rozważania przykryte otoczką fabularną
dla lepszego smaku.
Książka na pewno nie jest przeznaczona dla wszystkich. Dla wielu wizje autora będą tylko mocarstwowym bajdurzeniem. Inni z kolei mogą
poczuć się urażeni podejściem Inglota do ich preferencji politycznych
(dostaje się zarówno lewicy, jak i prawicy). Ci, co zostaną przy lekturze,
docenią jednak trud Jacka Inglota włożony w stworzenie ciekawej i pouczającej historii o tym, co stanowi o sile państwa, a co o jego słabościach.
Przesłanie Polski 2.0 wydaje się takie, że chociaż nie wiemy, w którą stronę podąży przyszłość i czy nasz kraj będzie potęgą czy ruiną, to przyszłość zaczyna się już dziś i to my swoimi wyborami oraz codziennym
wysiłkiem pchamy do przodu którąś z tych wizji. Należy więc wybierać
mądrze.
Paweł Kozłowski

Z DKK

Rzekomo fajna rzecz…
W sobotę, 10 czerwca br., odbyło się ostatnie przed wakacjami
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Choć pogoda wydawała
się bardziej sprzyjająca do weekendowych wyjazdów, to wciąż
książkowy nałóg i chęć dyskusji
zwyciężyła u naszych klubowiczów.
Książka, którą omawialiśmy, nie
należała do najłatwiejszych. Rzekomo fajna rzecz, której nigdy
więcej nie zrob ię Davida Fostera Wallace’a to zbiór esejów
i rozważań na tematy przeróżne. Analiza nędzy intelektualnej
telewizji w USA, krytyka twórczości Davida Lyncha czy własne doświadczenia w szkolnej
,,karierze” tenisisty – wszystko
to opisane jest w sposób inteligentny, pełen ironii i niezwykle
interesujący. Autor celnie punktuje absurdy rzeczywistości, tak
widoczne wielu miejscach, zarówno w Polsce, jak i w jego
rodzimych Stanach. Książka Wal-

lace’a zyskała uznanie klubowiczów, chociaż raczej nie trafi
do panteonu naszych ulubionych
dzieł. Wpł yw może mieć na to
również fakt, że jego książki rzadko pojawiają się na polskim rynku
wydawniczym i nie jest on u nas
bardzo znany. Dlatego właśnie zapoznanie się z jego rozważaniami
przed poznaniem dzieł literackich może nieco zaburzyć odbiór
tych, krótkich i pozbawionych fabuły, form literackich.
Nasze kolejne, „ponadwymiarowe” spotkanie odbędzie się,
w yj ątkowo, w p i ąte k 7 l i p c a
br. Udamy się wtedy w plener,
by pośród przyrody podyskutować o książce Michała Rus i n k a p t . N i c z w yc z a j n e g o .
O Wisławie Szymborskiej, czyli wspomnień autora z lat, gdy
był on sek retarzem p oetk i i nob li stk i . S erde c znie zap ra s z a my z a i n te re s owa nyc h
do udziału w spotkaniach DKK.
Paweł Kozłowski
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NASZE SPRAWY

SWS „Jan – Pol” z Mazowiecką
Marką Ekonomii Społecznej

Z UM

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” zostało
nagrodzone „Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017”
p o dc z a s o dby waj ąc yc h si ę
w Warszawie, 6 czerwca br., „III
Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”.
Nagrodę, która jest przyznawana
najlepiej funkcjonującym podmiotom ekonomii społecznej na
Mazowszu, odebrała Bogumiła
Szlaska, wiceprezes SWS „Jan –
Pol”. W tym roku wyróżnionych
„Marką” zostało 21 podmiotów
ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego.
Wyróżnienia te są przyznawane podmiotom, które dostarczają
dobrej jakości usług publicznych
oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, jednocześnie
przywracając godność
i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym społecznie. Mają
one postać pamiątkowych
tabliczek gratulacyjnych
z informacją o laureacie
oraz wyeksponowanym
znakiem identyfikacyjnym
marki. Laureaci otrzymali
również symboliczne sadzonki platana szerokolistnego.
Organizatorem tego wydarzenia, tym razem odbywającego się
w Centrum Handlowych Blue City,
było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
W ramach „III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną” od-

Szanowni Państwo!

bywały się m. in.: targi podmiotów
ekonomii społecznej, takich jak:
spółdzielnie socjalne, warsztaty
terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, stowarzyszenia oraz

konferencja dotycząca przedsiębiorczości społecznej.
Odwiedzający targi mogli podziwiać stoisko, prezentujące SWS „Jan
- Pol” i twórczość działających pod
jego egidą uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej.

- Ta nagroda była dla mnie miłym
zaskoczeniem. Najpierw, jeszcze
w kwietniu, pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeprowadzali w naszych
warsztatach terapii zajęciowej
wizję lokalną. Przeprowadzali wywiady i ankiety, zarówno
z pracownikami, jak i uczestnikami naszych warsztatów.
Zapoznali się z podejmowanymi przez nasze Stowarzyszenie działaniami i projektami.
Najwyraźniej, 10-osobowa
Kapituła tej nagrody uznała,
że warto nas wyróżnić. Nagrodę otrzymaliśmy: za sposób prowadzenia warsztatów
terapii zajęciowej, za największy wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na Mazowszu
oraz za inicjatywę zorganizowania i założenia spółdzielni socjalnej
– mówi Bogumiła Szlaska, wiceprezes SWS „Jan – Pol” i kierownik WTZ. – Udział w tym spotkaniu
był doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń, a przede wszystkim
prezentacji dorobku naszego stowarzyszenia. Nagroda jest naszym
wspólnym sukcesem, zarówno zarządu, jak i członków stowarzyszenia, którymi są głównie pracownicy
WTZ i uczestnicywarsztatów. Doceniono nasze zaangażowanie,
umiejętność współpracy i dobrą
atmosferę, w jakiej pracujemy –
dodaje B. Szlaska.
Gratulujemy zdobycia nagrody
i życzymy dalszych sukcesów.
i.

Zaproszenie na uroczystości
w Popowie Borowym
Serdecznie zapraszam na obchodzone po raz czwarty uroczystości
upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poległych 22 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym w nierównym boju
z obławą zorganizowaną przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.
Bohaterskimi Żołnierzami Niezłomnymi byli członkowie patrolu z oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w składzie: dowódca patrolu – plutonowy Władysław Grudziński ps. „Pilot” oraz starsi
strzelcy: Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, Czesław Wilski ps. „Brzoza”,
„Zryw” i Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” – osoby nam bliskie, bo
związane z Ziemią Nasielską.
Tegoroczne uroczystości odbędą się w niedzielę, 18 czerwca. Rozpoczniemy je o godz. 12.00 mszą św. polową w intencji naszych
Żołnierzy Niezłomnych, która zostanie odprawiona przy krzyżu pamiątkowym, znajdującym się w Popowie Borowym (przy drodze wojewódzkiej nr 622) przez ks. kanonika Romana Bagińskiego – Ekonoma
Diecezji Płockiej. Po mszy św. odbędzie się Apel Pamięci, a następnie
złożymy pod krzyżem kwiaty. W uroczystości udział weźmie asysta honorowa z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.
Druga część uroczystości będzie miała miejsce na terenie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. W programie m. in. występ artystyczny
oraz prelekcja historyczna pt. Skąd Wyście, Niezłomni? Ważny punkt
tej części uroczystości to Piknik Militarny – Drogi Żołnierzy Niezłomnych, który stanowić będzie prawdziwą żywą lekcję historii. Wśród
atrakcji pikniku znajdą się m.in. eksponaty związane z Armią Krajową i
Żołnierzami Niezłomnymi, sprzęt obozowy, broń i ekwipunek, wyposażenie wojskowe, zabytkowe pojazdy, polska armata, strzelnica sportowa
ASG, wystawy bannerowe i plansze dotyczące Żołnierzy Niezłomnych,
obsługa przez animatorów-rekonstruktorów w historycznych mundurach, drobne pamiątki i nagrody za udział w konkursach i zadaniach,
a do posilenia się – pyszna grochówka. Wszystkie te atrakcje – oczywiście darmowe. Zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim dzieci
i młodzież – dzięki takiej bowiem formie chcemy przekazywać wiedzę
o powojennych losach Polski. Realizatorem Pikniku będzie Muzeum
2. Korpusu Polskiego z Józefowa.
Patronat honorowy nad uroczystościami w Popowie Borowym sprawuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Pan Jarosław Szarek,
zaś patronat medialny: Ciechanowskie Pismo Historyczne REDUTA,
Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska” oraz serwis internetowy – podziemiezbrojne.blox.pl.
Raz jeszcze serdecznie zapraszam wszystkich do Popowa Borowego
w niedzielę, 18 czerwca. Oddajmy wspólnie hołd naszym Bohaterom.
Z poważaniem,
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
gorąco dziękuje za pomoc
w organizacji Pikniku Rodzinnego:
Państwu Arciszewskim,
Panu Mariuszowi Szostak i Pani Monice Chełchowskiej,
Panu Jackowi Rucińskiemu,
Panu Krzysztofowi Karpińskiemu,
Panu Sławomirowi Czachorowskiemu,
Firmie Negresko
oraz Radzie Rodziców.
Dziękuję za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście.
			
Kamilla Broma
			
Dyrektor
			
Samorządowego Przedszkola
			
w Starych Pieścirogach
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Dzień Dziecka

Czerwiec to miesiąc,
w którym dzieci niecierpliwie wyczekują
upragnionych wakacji. Być może dlatego
nikogo nie dziwi fakt,
że to właśnie ten, a nie
inny miesiąc zaczyna
się najradośniejszym
dniem w roku, Dniem Dziecka. Dorośli starają się wtedy zapewnić dzieciom
niezwykle miłe wspomnienia, fantastyczne niespodzianki, mnóstwo uśmiechu
i radości. Taki też pomysł mieli nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.
Zaczęło się niezwykle słodko, gdyż Rada Rodziców przygotowała, 1 czerwca,
prezenty, a w nich słodkości i upominki dla wszystkich dzieci. Ale to 2 czerwca przyniósł dzieciom ogromną niespodziankę, przygotowaną specjalnie dla
nich. Przedstawiciele rodziców jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Dzięki
pozyskaniu sponsorów,
dzieci mogły się cieszyć nie tylko przygotowanymi upominkami,
ale przede wszystkim
wycieczką do Julinka.
Tylko niewielką część
kosztów tego wyjazdu
pokrywali uczestnicy.
Odwiedziliśmy miejsce, które jest synonimem wspaniałej zabawy i dziecięcych
uśmiechów. Dzieci zostały przywitane przez animatorów, którzy mieli przygotowane dla nich atrakcje i zabawy. Na wszystkich milusińskich czekała wspaniała
ogromna, kolorowa poducha do skakania i uwielbiane przez dzieci dmuchańce.
Uczniowie mogli skorzystać z minigolfa i pojeździć samochodami na specjalnie
przygotowanym torze. Odwiedziły również wystawę poświęconą sztuce cyrkowej, która pozostała jako pamiątka po słynnej bazie cyrkowej w Julinku. Każdy mógł na własne oczy zobaczyć, jak jeden z uczniów zaczarował czerwoną
chusteczkę i sprawił, że ta znikła w czarodziejskim pudełku. Jako że działo się
to podczas święta dzieci tajemnica owego zniknięcia została odkryta, tym sposobem przekonaliśmy się, jak niewiele widzą nasze oczy.
Wspaniałe zabawy przygotowane dla dzieci sprawiły, że wszyscy doskonale się
bawili. Jednak najwięcej emocji i radości dostarczyła próba przejścia torem przeszkód, które oferował park linowy. To była niewątpliwie największa atrakcja tego
wyjazdu. Pomimo że dla niektórych dzieci to wyzwanie wiązało się z dużym
wysiłkiem i próbami pokonywania swoich lęków, to dla uczestników wycieczki
do Julinka właśnie ta część pobytu zapisała się najbardziej w ich pamięci. Kilka
godzin wspaniałych emocji, okrzyków radości i zachwytu sprawiły, że zmęczenie zaczęło dawać o sobie znać. Powrót do domu upłynął pod znakiem wymiany wrażeń, zadowolenia ze swoich osiągnięć w parku linowym i planach,
dotyczących niespodzianek, które dorośli mogą zorganizować w przyszłym
roku.
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie serdecznie dziękują Radzie Rodziców za organizację tego święta.
Iwona Łyczkowska
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Podsumowanie
roku akademickiego NUTW
Uroczyste zakończenie roku
akademickiego Nasielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 8 czerwca br.
we Winnikach, w gospodarstwie rolno-przemysłowym
państwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich.
Nasielski UT W podsumował kolejny już rok zdobywania i poszerzania wiedzy.
Uroczystość kończąca rok
akademicki była bardzo radosna. Wpływało na to i urocze
miejsce: pięknie utrzymane gospodarstwo, położone nad rzeczką
Turką. W tę piękną scenerię wpisywał się i pawilon, w którym studenci wysłuchali ostatniego w tym
roku akademickim wykładu. Jego
temat nawiązywał do dziejów
nasielskiej mleczarni, która
przed prawie 100 laty powstała
w tych właśnie okolicach. Niestety, od ponad dwudziestu już
lat tej mleczarni nie ma.
Zanim jednak wysłuchano wykładu, prezes Teresa Skrzynecka w asyście wiceprezes Hanny
Wróblewskiej przypomniała
najważniejsze wydarzenia, których
uczestnikami była brać studencka
i członkowie Fundacji „Bądźmy Razem”. A było się czym pochwalić.

Odwiedzono Serock, Mszczonów,
Wilanów, Powsin, Jadwisin, Płock.
W rodzinnym gronie obchodzono
różnego rodzaju święta, prezentując
przy tym nabytą wiedzę i umiejętności. Panie kierujące Uniwersytetem i Fundacją oraz osoby kierujące

poszczególnymi fakultetami, otrzymały w podzięce piękne kwiaty.
Miłą częścią tej uroczystości był
w ystęp seniorskiego zespo ł u
wokalno – tanecznego „Wiecz-

nie młodzi” z Płońska. Artyści,
równolatkowie naszych studentów, zaprezentowali piękne tańce
i piosenki cygańskie oraz piosenki
i melodie z lat młodości naszych
studentów. Melodie porywały do
tańca. Tego dnia w gospodarstwie
państwa Kowalskich gościli
też uczniowie z Włoch. Przebywają oni na międzyszkolnej wymianie młodzieży
w Centrum Kształcenia Roln i c z e g o w G o ł o tc z y źnie. Przyjechali z dyrektor
tego Centrum, Wiesławą
Gasiorowską, aby zapoznać się z pracą tego właśnie gospodarstwa. To, że dyrektor
szkoły o profilu rolniczym przywozi do Winnik swoich uczniów
i uczniów z zagranicy, goszczących w jej szkole świadczy, że to,
co się dzieje na naszej nasielskiej
ziemi, jest czymś bardzo ważnym i godnym pokazania.
Kontakt nasz ych seniorów
z włoską młodzieżą był krótki
i raczej epizodyczny. Wszystko
ze względu na problemy językowe. Łącznikiem były piosenki, tyle że nasi studenci śpiewali
je po polsku, a goście po włosku
(np. Santa Luczija, O sole mio).
Atrakcją imprezy były też grillowane, zdrowe, polskie produkty.
andrzej zawadzki

NASZE DZIECI. Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach

Piknik Rodzinny
Co roku Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach organizuje imprezę
rodzinną, łączącą Święto Mamy, Dzień Dziecka oraz Dzień Taty. Tak było i tym razem. W środę, 7 czerwca br., na placu przy przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny, przygotowany przez dyrekcję placówki, wychowawców grup, pracowników
przedszkola przy współpracy z rodzicami przedszkolaków. Dzieci z każdej grupy
przygotowały dla swoich najbliższych program artystyczny w muzycznej oprawie.
Niejednej mamie zakręciła się łezka w oku, kiedy maluchy śpiewały przygotowane specjalnie dla nich piosenki. Swoje umiejętności zaprezentowali także laureaci
konkursu logopedycznego.
Otrzymali oni nagrody za
najlepsze recytacje niełatwych wierszy. Po części artystycznej przyszedł czas na
zabawę. Na najmłodszych
czekał dmuchany plac zabaw, basen z kulkami, wata
cukrowa, przejażdżki samochodzikami oraz malowanie buziek. Tradycyjnie, jak co roku, rodzice przygotowali przepyszne ciasta oraz potrawy z grilla.
Jak mówi Kamilla Broma, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach: Atmosfera pikniku była bardzo rodzinna. Cieszę się, że najbliżsi naszych przedszkolaków tak licznie przybyli na imprezę. Gorąco dziękuję wszystkim za zaangażowanie i zapraszam
do wspólnego świętowania także za rok.
Piknik był doskonałą okazją do spędzenia czasu ze swoimi pociechami i wspólnej zabawy.
K.T.
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Dzień Dziecka

W sobotę, 3 czerwca br., na placu prz y Szkole Podstawowej
w Nasielsku odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbywała się pod hasłem ŻYJ ZDROWO,
a jej organizatorami byli: Nasielski
Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej i Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Na samym p oczątku B ogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska
złożył życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta. Następnie na scenie zaprezentowali

się młodzi artyści, laureaci
przeglądu „O złotą nutkę”.
Dzięki nim posłuchaliśmy
znanych przebojów, m. in.
Lady Pank i zespołu Dżem.
Mieliśmy także okazję zobaczyć pełen humoru spektakl teatralny z Profesorkiem
Wodorkiem. Aktorzy teatru
„Pomarańczowy Cylinder”
opowiedzieli najmłodszym,
jak ważne jest zdrowe odżywianie i mycie rąk. Ekscentryczny Profesorek i zabawne
bakterie bardzo spodobały
się małym widzom. Na muzyczną ucztę zaprosili gości:
bard - Wojciech Gęsicki oraz
akordeonista - Rafał Grząka
ze specjalnie przygotowanym

NASZE DZIECI.
Samorządowe przedszkole Nasielsk

Igrzyska w przedszkolu
Dzień Dziecka w Przedszkolu Samorządowym obchodzono w myśl
zaszczepiania najmłodszym idei sportu i zdrowej rywalizacji. W tym
szczególnym dla przedszkolaków dniu zorganizowano Igrzyska Przedszkolaków. Warunki pogodowe nie pozwoliły jednak na przeprowadzenie
imprezy na placu zabaw, więc odbyła się ona na dużej sali w przedszkolu.

koncertem „Magicznych Piosenek”.
W ra m a c h p roj e kt u „Wi e m , c o j e m
– mądrze jem”, reali zowanego przez
S z ko ł ę P o d s t a wo wą w Nasielsku, zostały wręczone
nagrody w konkursie fotograficznym. Dodatkowo
uczniowie przygotowali dla wszystkich zdrowy poczęstunek.
Podczas pikniku odbył się także
konkurs malowania kredą. Tematem był „Smerfny świat”, a nagrodą
w nim były bilety na najnowszy film
„Smerfy: poszukiwacze zaginionej
wioski”. W czasie imprezy można
było skosztować pysznych soków
ze świeżo wyciskanych owoców
oraz szaszłyków z grilla.
Ponadto na wszystkie maluchy czekał
dmuchany plac zabaw, ogromne bańki mydlane i kącik plastyczny z masą

solną. Dzieci chętnie korzystały również z malowania buziek i wspaniale
bawiły się z chustą animacyjną.
Dodatkową atrakcją podczas imprezy była możliwość zobaczenia
wozów strażackich,
p o l i c y j nyc h o ra z
służb ratowniczych.
Maluchy z ochotą
wcielał y się w rolę
strażaka lub policjanta. Mogły zasiąść za
kierownicą i nawet
włączać syreny.
Z pewnością piknik należy zaliczyć do uda-

NASZE DZIECI. Żłobek Nasielsk

Piknik rodzinny w żłobku
W ramach Dnia Dziecka w nasielskim żłobku,
9 c zer wc a, na p lacu zabaw przy
budynku Żłobka i Przedszkola Samorządowego,
zorganizowany został
Piknik Rodzinny. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, takie
jak dmuchane zamki,
bańki mydlane czy trampolinę. Dzieciom malowano twarze i rozdawano
zabawki z balonów.
Na dorosł ych czekał y
ciasta i potrawy z grilla. Impreza była również
okazją do integracji rodziców, którzy planują swoje dzieci posłać do Przedszkola Samorządowego.

Michał B.

NASZE SPRAWY

Super samorząd 2017

Najpierw symboliczny znicz olimpijski zapaliła Hanna Szumska, dyrektor
tej placówki.
Niespodziewanie na początku imprezy zabrakło prądu. Nie przeszkodziło
to jednak nauczycielkom w prowadzeniu zabaw. Rywalizacje sportowe
zamieniły się we wspólne śpiewanie ulubionych piosenek. Kiedy wznowiono dostawę energii elektrycznej, kontynuowano zabawy sportowe.
Dzieci uczestniczyły więc w konkursach tanecznych, wykonywały zadania na czas i rywalizowały w przeciąganiu liny. Podczas tych zabaw było
dużo śmiechu i radości, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody.
Michał B.

nych. Atrakcji było wiele i na pewno
każde dziecko, niezależnie od wieku,
znalazło coś dla siebie. Wspaniałej zabawie sprzyjała także pogoda.
K.T.

W poniedziałek, 5 czerwca br., już
po raz szósty Fundacja im. Stefana Batorego przyznała nagrody
Super Samorząd. Uroczysta Gala
ich wręczenia odbyła się w Zamku
Królewskim w Warszawie.
W tym roku nagrodzonych zostało siedem grup, które najaktywniej
i najbardziej skutecznie prowadziły
działania w swoim regionie. Wśród
laureatów znalazła się społeczność
naszej gminy i władze nasielskiego samorządu. Zwycięzcy i wyróżnieni zostali wyłonieni spośród
350 grup, które brały udział w akcji Masz Głos w edycji 2016/2017.
„Stowarzyszenie Europa i My” i władze samorządowe gminy Nasielsk otrzymały tytuł i statuetkę „Super samorząd 2017” za partycypacyjne projektowanie altany – przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – i za oddanie głosu
najmłodszym nasielczanom.
Nagrodę „Super samorząd 2017” odebrali: Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Elżbieta Wróblewska ze „Stowarzyszenia Europa i My” oraz uczniowie klasy czwartej nasielskiej szkoły podstawowej:
Agata Niesiobęcka, Maja Wiktorowicz i Dawid Nowakowski.
(red.)
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WETERYNARZ RADZI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Nasielsk, 31.05.2017 r.
Rada Rodziców
przy Przedszkolu Samorządowym w Nasielsku
ul. Warszawska 46
05 - 190 Nasielsk
Pismo do Rady Miejskiej w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05- 190 Nasielsk

Szanowni Radni!
W związku z powziętą informacją na temat planowanego podziału dużej auli w Przedszkolu Samorządowym
w Nasielsku, w imieniu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, niniejszym wyrażamy stanowczy
sprzeciw co do takiego działania i apelujemy, aby nasz głos został uszanowany i wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio dotykają i mają wpływ na rozwój naszych dzieci.
Budynek, w którym mieści się Przedszkole, został udostępniony do użytku niespełna 8 miesięcy temu (listopad 2016) i jak już się okazuje, nie spełnia swojej funkcji i nie jest w stanie pomieścić dzieci z terenu naszej
gminy?! W naszej ocenie świadczy to jedynie o niewłaściwym, nieprzemyślanym i zbyt pochopnym podejmowaniu decyzji na etapie planowania. Miasto się rozwija, dzieci w gminie przybywa. Należało zatem
wcześniej pomyśleć o większym zapleczu, a nie po zaledwie kilku miesiącach od użytkowania przedszkola,
wprowadzać plan jego modernizacji na niekorzyść uczęszczających tu dzieci.
Aula w naszej placówce spełnia funkcję integracyjną dla dzieci i rodziców. Wykorzystywana jest przy różnych uroczystościach przedszkolnych i jest niezmiernie ważnym ośrodkiem dla naszej społeczności przedszkolnej. Przy ewentualnym podziale (którego sobie absolutnie nie wyobrażamy, i na który się nie godzimy),
sala ta straci swoją funkcjonalność i przeznaczenie. Pojawia się również pytanie, czy powstałe z podziału auli
sale będą odpowiadały standardom wymaganych do tego rodzaju pomieszczeń (wielkość, funkcjonalność,
odpowiednie łazienki, itp.).
Nie będzie ponadto możliwości przygotowania ważnych dla całej społeczności przedszkolnej uroczystości i spotkań. Zostanie również zabrana możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć, np. rytmiki, która
była nam obiecana przez pana burmistrza Bogdana Ruszkowskiego w miesiącu październiku 2016 roku
na zebraniu z rodzicami w tymczasowym budynku przedszkola przy Gimnazjum Konstytucji 3-go Maja.
Co do której, de facto do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Jednocześnie chcielibyśmy
dodać, że na wspomnianym spotkaniu pan burmistrz składał również ustne deklaracje, w których zobowiązywał się „nie ruszać” dużej sali i wprowadzić zajęcia z rytmiki od września 2017 roku. Zgodnie bowiem
ze statutem Przedszkola par. 9 ust.10 – „Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe finansowane w całości
przez Organ Prowadzący przedszkole. Ich rodzaj ustala dyrektor po określeniu potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz oczekiwań rodziców.”
W związku z powyższym, w imieniu Rodziców apelujemy o zwiększenie zajęć edukacyjnych i wprowadzenie
zajęć ruchowych naszych dzieci. Deklarujemy, iż nawet mamy na to wspólnie uzbierane środki finansowe.
Jednocześnie zaznaczamy również, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie systemu dwuzmianowego
(rano i popołudnie) w naszej placówce. Godziliśmy się znosić duże niedogodności, związane z tymczasową
lokalizacją i godzinami pracy przedszkola w okresie, kiedy trwała budowa, a także w czasie, kiedy były opóźnienia w przekazaniu naszym dzieciom nowej placówki, licząc, że nowy budynek będzie miejscem, które
zapewni obecnym i przyszłym pokoleniom godne warunki i lepszy start w przyszłość. Budynek przedszkola
został przecież wybudowany po konsultacjach władz miasta zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców
gminy. Mamy XXI wiek i nie możemy pozwolić na obniżenie standardu tej placówki.
Na chwilę obecną do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku uczęszcza 8 grup dzieci. Do placówki przy
Gimnazjum Konstytucji 3- go Maja uczęszczają 3 grupy dzieci. Na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola
zostało przyjętych 10 grup dzieci. Przy założeniu, że przedszkole nie będzie podzielone na dwie placówki
(przy Gimnazjum Konstytucji 3-go Maja będą zerówki), mamy do dyspozycji 8 sal na 10 grup.
Budowa nowego przedszkola pochłonęła ogromne środki finansowe. Dodatkowa przebudowa również wiąże się z dodatkowymi wydatkami. To, że w świetle prawa burmistrzowi przekazano gospodarowanie środkami publicznymi mieszkańców wspólnoty samorządowej, w tym edukacji publicznej nie oznacza, że posiada
on nieograniczone prawo działania według własnych wizji. Środki publiczne wymagają zgodnego z prawem
i racjonalnego zarządzania. A burmistrz, jako dysponent tych środków, powinien przede wszystkim dążyć
do efektywnego i oszczędnego gospodarowania tymi środkami i majątkiem publicznym oraz ścisłego respektowania procedur i zakresu uprawnień do ich dysponowania.
W związku z powyższym stanowiskiem, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o poruszenie tego
tematu na sesji Rady Miasta i w porozumieniu z rodzicami, znalezienie logicznego rozwiązania. Liczymy
na poparcie z Państwa strony i potraktowanie sprawy jako priorytetowej. Jesteśmy chętni do udziału w dyskusji. Mamy nadzieję, że nasz głos nie zostanie zignorowany.

							
Z poważaniem,
						
Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

W załączeniu lista 152. podpisów rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola.

Jak opiekować się wiewiórką

Kilka tygodni temu opisywałam Państwu historię pewnej jeżycy, która trafiła
do naszego gabinetu. Obok młodych jeży oraz świeżo narodzonych saren,
najliczniejszą grupę młodych osesków, wymagających opieki człowieka stanowią wiewiórki. Oto kilka informacji o tych małych, sympatycznych zwierzątkach.
Ciąża wiewiórczej mamy trwa mniej więcej 5,5 tygodnia. Rocznie mama wiewiórka wydaje na świat od 1 do 3 miotów, każdorazowo rodząc od 1 do 7
młodych. W momencie urodzenia małe wiewiórki ważą około 10 g.
Jak rozpoznać wiek wiewiórki, jeśli znajdziemy ją porzuconą gdzieś w ogrodzie? To ważne ze względu na rodzaj pokarmu, którym powinniśmy odchowywać wiewiórczą sierotkę!
Oczka wiewiórek otwierają się dopiero po 30. dniu życia, dlatego, jeśli znaleźliśmy zwierzątko ślepe, możemy mieć pewność, że nie ma ono więcej niż
6 tygodni. W środowisku naturalnym młode usamodzielniają się około 10 tygodnia życia. Do tego czasu wymagają troskliwej opieki mamy.
Wiewiórki rodzą się różowe i bezwłose, i tak wyglądają w pierwszym tygodniu życia. Wymagają wtedy częstego karmienia, nawet co 1,5 - 2 godziny.
Podstawą karmienia jest mleko kozie lub mleko krowie z dodatkiem 30 %
śmietanki (w proporcji 9:1). Niektóre źródła chwalą sobie karmienie śmietanką
12 %. Mleczko musi być cieplutkie, a jego ilość w pierwszym tygodniu życia
to zaledwie kilka mililitrów (1-3 ml jednorazowo). Jak w przypadku każdego
oseska, po karmieniu masujemy ciepłym wacikiem brzuszek i okolice krocza,
by sprowokować oddawanie kału i moczu. Maleństwa utrzymujemy w ciepłym, ciemnym miejscu imitującym gniazdo. Może to być zwykły kartonik
wyłożony kocykiem, pod który podkładamy termoforki, by utrzymywać
temperaturę w granicy 38 stopni (uwaga, by nie były zbyt gorące).
W drugim tygodniu życia na brzuszku wiewiórek zaczyna wyrastać delikatne
futerko, reszta ciałka jest różowa i bezwłosa, gdzieniegdzie mogą prześwitywać
drobne kępki futerka. Możemy w tym okresie delikatnie wydłużyć przerwy
między karmieniami do 2-3 godzin, ale w dalszym ciągu podstawą żywienia
jest mleko kozie lub krowie zagęszczone śmietaną.
Tydzień trzeci to czas, kiedy całe ciałko zaczyna pokrywać się delikatnym futerkiem, a w pyszczku zaczynają wyrastać dolne siekacze.
Około 4-5 tygodnia życia wyrzynają się górne siekacze. Powolutku możemy
wtedy do diety wiewiórek zacząć wprowadzać pokarmy stałe: początkowo
biszkopciki lub herbatniki, które możemy dodawać do mleka lub dawać pokruszone do chrupania.
W 6 tygodniu oczy wiewiórek są już całkowicie otwarte, ciało pokryte jest futerkiem, a ogonek jest mały i wąski. Stopniowo rozszerzamy dietę wiewiórek,
wprowadzając pierwsze orzechy bez skorupek, owoce, marchewkę. W tym
okresie znacząco zwiększa się aktywność maluszków, w związku z czym kartonowe pudełko z pewnością przestanie im wystarczać. Maluszki zaczynają
zwiedzać świat, wędrować, wspinać się i w tym momencie zwykle nadwyrężają cierpliwość opiekunów. Najwytrwalsi opiekunowie budują wtedy wolierę,
w której wiewiórki mogą się wspinać. Maluszkom dopiero ok. 4-5 tygodnia życia można ograniczać źródło ciepła, dlatego jeśli były odchowywane w domu,
mogą marznąć nocami na zewnątrz. Idealnym rozwiązaniem jest więc woliera
w domu. Jest to trudne w realizacji, ale opiekunowie wiewiórek muszą mieć
świadomość, że w przeciągu kilku tygodni z małych słodkich zwierzątek wyrosną rozbrykane, żądne przygód łobuziaki. Firanki, ściany, meble to idealne
miejsce do wspinaczki. Kable są smakowitym kąskiem do gryzienia. Wszystko,
co jest na wyciągnięcie ręki, jest ciekawe i warte posmakowania. Dlatego woliera, w której będą mogły być one zamykane na czas nieobecności opiekuna
jest niezbędna, by wiewiórki nie zrobiły sobie krzywdy.
Charakterystyczna puszysta kita zaczyna tworzyć się od 7 tygodnia życia.
W tym czasie młoda wiewiórka uczy się siadać, trzymając w ręku pokarm,
a także wykonuje pierwsze samodzielne skoki. Wtedy powoli możemy odstawiać mleczko, karmiąc wiewiórki tylko rano i wieczorem.
Z każdym dniem maluszki stają się coraz bardziej samodzielne, a my możemy
wprowadzać do ich diety coraz więcej nowości. Sklepy zoologiczne oferują
gotową mieszankę dla wiewiórek, możemy też komponować dietę sami. Wiewiórki uwielbiają orzechy, pestki, szyszki, świeże i suszone owoce.
Kiedy już uda nam się odchować wiewiórczą sierotkę, pozostaje pytanie,
co dalej? Jeśli mieszkamy poza miastem i nie mamy stada wygłodniałych kotów, możemy stopniowo wypuszczać wiewiórkę przez okno na zewnątrz.
Zawsze zostawiamy okno otwarte, by w każdej chwili mogła do nas wrócić.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiewiórka w końcu usamodzielni się
na tyle, że zbuduje sobie gniazdo gdzieś w pobliżu naszego domu i nie będzie już zainteresowana codziennymi powrotami do swoich opiekunów.
Do końca życia będzie już jednak pozbawiona swego naturalnego strachu
przed człowiekiem. W przypadku wiewiórek wychowywanych w mieście,
taki brak lęku przed człowiekiem może okazać się zgubny.
Wiewiórka, która lgnie do ludzi, od razu wzbudza podejrzenie choroby, przez
co może ściągnąć na siebie zagrożenie. Dlatego wiewiórek wychowywanych
przez człowieka nie można wypuszczać w środku miasta, bo nie mają one
szans na przetrwanie. Nie można też wywieźć ich do lasu, bo nie są one nauczone ochrony przed drapieżnikami. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym
przypadku oddanie ich do profesjonalnego ośrodka opiekującego się dzikimi zwierzętami, by tam mogły żyć w warunkach jak najbardziej zbliżonych
do naturalnych, ale też jak najbardziej dla nich bezpiecznych.
Małgorzata Rosłońska
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Podsumowanie szkolnego programu „Wiem, co jem”
Pomysł na stworzenie szkolnego programu, propagującego zdrowe odżywianie, narodził się w czerwcu 2015 r.
Po podsumowaniu wniosków, wynikających z własnej pracy i przeanalizowaniu potrzeb społeczności szkolnej,
doszłyśmy do wniosku (Katarzyna
Milewska, nauczyciel korektywy ruchowej wraz z Iloną Dygus, psychologiem), że istnieje wyraźna potrzeba
zainicjowania takich działań. Tak stworzono autorski program „Wiem, co
jem”. Do współpracy przy programie
zaprosiłyśmy szkolnego logopedę
Monikę Brzezińską-Pająk, a w obecnym roku wychowawcę klasy IIe,
Anetę Czyż-Roszak.
Po przeanalizowaniu badań, dotyczących otyłości wśród dzieci (ponad 22
proc. uczniów szkół podstawowych
ma nadmierną masę ciała), a także
na podstawie własnych obserwacji,
doszłyśmy do wniosku, że sprawa jakości i ilości spożywanych produktów

ma niebagatelną wagę. Z uwagi na fakt,
że chciałyśmy włączyć w swoje działania całą społeczność szkolną, napisanie programu zajęło nam kilka
tygodni. Zaproponowałyśmy, aby
to uczniowie klas starszych w ciekawy sposób przedstawili założenia
programu młodszym dzieciom. Zajęcia były tak zaplanowane, aby
wszyscy uczniowie klas IV-VI przygotowali efektowne zajęcia dla wszystkich uczniów 0-III.
Zadbałyśmy również o edukację
opiekunów naszych wychowanków,
ponieważ najlepsze efekty osiąga się
współpracując z rodzicami. W tym
celu zorganizowałyśmy spotkanie
z dyplomowanym dietetykiem, Martą Korycką, która w fachowy i przystępny sposób przybliżyła dorosłym
podstawy zdrowego odżywiania,
w szczególności ich dzieci. Podobne
spotkania przygotowałyśmy również
dla uczniów.

By uzupełnić wiedzę najmłodszych, zorganizowałyśmy
warsztaty na temat zdrowego
jedzenia, połączone z degustacją świeżego soku z jabłek.
Zaproszeni goście ciekawie
przybliżyli podstawowe wytyczne odnośnie piramidy
żywieniowej.
Zasugerowałyśmy, aby automaty z żywnością, z których
korzystają nasi uczniowie, były
pozbawione kolorowych, gazowanych napojów czy obfitujących we wzmacniacze
smaku i zapachu, niezdrowych
przekąsek.
Propagowaną wiedzę zaplanowałyśmy zweryfikować poprzez przygotowanie dla społeczności szkolnej
quizu o zdrowym żywieniu. Dla lepszego utrwalenia przekazywanej tematyki, zorganizowałyśmy jeszcze
dwa konkursy. W 2016 roku „Pachnący i pomysłowy ogródek ziołowy”, który polegał na założeniu
w domu ogródka ziołowego. Efekty
były spektakularne, a pomysłowość
uczniów przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Przeprowadziłyśmy także konkurs fotograficzny dla uczniów
klas I-VI. Uczniowie mieli za zadanie
przygotować fotorelację z przygotowań ulubionej, zdrowej potrawy oraz
zadbać o walory zdrowotne potrawy,
estetykę wykonania posiłku i wyeksponowanie na zdjęciach własnego
wkładu pracy.
W celu rozszerzenia naszych działań,
zaangażowałyśmy się w ogólnopolską kampanię Fundacji BOŚ – „Czas Na
Zdrowie”oraz „Projekt Kupiec Zdro-

wie Nietrudne”, w których uczniowie
bardzo chętnie brali udział.
W ubiegłym roku współorganizowałyśmy Festyn Rodzinny. Było zdrowo i kolorowo. Dzieci przebrane
za owoce i warzywa częstowały zdrowymi przekąskami. Dla społeczności
lokalnej istotne było to, że dzięki dużemu wkładowi naszej pracy, udało
się zaprosić lokalnych przedsiębiorców, którzy nieodpłatnie częstowali swoimi wyrobami. Oprócz firmy
„Kowalscy –Oleje”, Młyn Gąsiorowo,
Cukierni Kownaccy i firmy Hameras,
która częstowała świeżo wyciśniętymi sokami, ogromna grupa rodziców
zaangażowała się w przygotowanie
zdrowych przekąsek i łakoci. Podczas festynu, dzieci wraz z rodzicami
mogły uczestniczyć w wielu konkurencjach sportowych, które nie tylko wpływały na poprawę kondycji,
ale głównie na zacieśnienie relacji rodzinnych. Dodatkowo zadbałyśmy
o najmłodszych, dla których przewi-

dziano malowanie buziek oraz zorganizowano kącik plastyczny. Cieszył
dodatkowo fakt, że każde dziecko
odchodziło ze zdrowymi przekąskami, które pozyskałyśmy dzięki
współpracy z zewnętrznym sponsorem. Na wzór ubiegłorocznego festynu, odbyła się w ostatnią sobotę
podobna impreza, którą współorganizowali: Nasielski Ośrodek Kultury
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
pod patronatem Burmistrza Nasielska.
Po dwóch latach prowadzenia wielowymiarowego programu „Wiem,
co jem” mamy ogromną satysfakcję,
że nasze autorskie pomysły spotkały się z tak dużym zaangażowaniem
uczniów. Niewątpliwą nagrodą i motywacją do dalszych naszych działań
są ciągłe wizyty uczniów, którzy nas
inspirują i wymagają od nas podejmowania nowych inicjatyw prozdrowotnych.
Ilona Dygus
Koordynator projektu

ZE SZKÓŁ.ZSZ Nasielsk

Drużyna Pierwszej Pomocy Zespołu Szkół Zawodowych
W życiu każdego z nas może
zdarz yć się konieczność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Niezwykle ważne jest
uświadamianie społeczeństwa,
a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
jak prawidłowo wykonywać podstawowe, przedmedyczne czynności ratownicze na miejscu wypadku.
Istotne jest także krzewienie wśród
młodych postawy przełamywania strachu, gotowości do działania
i świadomości, że nasza inicjatywa
może uchronić ofiary nieszczęśliwych wypadków przed utratą zdrowia i życia. To właśnie w myśl tych
idei funkcjonuje już drugi rok Drużyna Pierwszej Pomocy Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Drużyna w składzie: Julia Górska
(kapitan), Katarzyna Tybuchowska
(zastępca kapitana), Ewelina Królak,
Sandra Borzyńska, Joanna Filipowicz

oraz Angelika Chrzanowska i Krystian Pisarzewski (członkowie rezerwowi) działa pod opieką Stanisława
Sotowicza.
Podczas zajęć doskonalimy nasze
umiejętności prawidłowego wykonywania różnorodnych czynności
ratowniczych (np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pierwszej
pomocy w wypadku zadławienia,
opatrywania ran i złamań), postępowania na miejscu wypadku oraz (nie
zawsze łatwej) pracy w grupie.
Zdobytą wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną sprawdzamy,
rywalizując w eliminacjach Ogólnopolskich Mistrzostw Udzielania
Pierwszej Pomocy PCK. Niezwykle
miło nam poinformować, że w tym
roku po raz kolejny wygraliśmy
eliminacje rejonowe w powiecie
nowodworskim i tym samym zostaliśmy wytypowani do rywalizacji
na etapie okręgowym
(obejmującym województwo mazowieckie).
Etap okręgowy elim i n a c j i to p r z e d e
wszystkim rywalizacja
w zawodach praktycznych, obejmujących
symulacje wypadków,
w których udział bie-

rze dwóch (doskonale ucharakteryzowanych) poszkodowanych.
Drużyna oceniana przez trójkę
sędziów - czynnych ratowników
PCK, musiała wykazać się umiejętnością szybkiego oceniania sytuacji, sprawnej współpracy oraz
prawidłowego niesienia pomocy
w przypadkach, takich jak np.: oparzenia, złamania otwarte, zadławienie, krwotoki, amputacja kończyny
czy zatrzymanie krążenia. Dumą
napawa nas fakt, że w tym roku,
uzyskując 173 pkt. na 191 podnieśliśmy naszą lokatę, w porównaniu do
roku poprzedniego (kiedy plany pokrzyżował nam stres i brak doświadczenia), o dwa miejsca, i zajmując 5
miejsce uplasowałyśmy się w niezwykle ścisłej czołówce. Z nutką
żalu wspominamy, że od 3 miejsca
dzieliły nas jedynie 3 punkty. O sukcesach świadczy niech jednak to,
że poziom, jaki zaprezentowaliśmy
w tym roku, pozwala nam już swobodnie rywalizować z drużynami,
które odbywają praktyki w placówkach medycznych i uczęszczają do
szkół przygotowujących do podjęcia pracy w zawodach związanych
z ratownictwem medycznym.
Nasza Drużyna wykazała się dobrym
przygotowaniem i opanowaniem.
Udało nam się wyeliminować ze-

szłoroczne błędy i tym samym zbliżyliśmy się do podium. W przyszłym
roku, z jeszcze większym bagażem
doświadczeń, planujemy ponowne przystąpienie do rywalizacji, która
sprawia nam ogromną radość.
Działania drużyny opierają się jednak nie tylko na przygotowywaniu
do zawodów, prowadzimy również
instruktarze dla kolegów i koleżanek.
W czwartek, 1 czerwca, z okazji obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole, po raz kolejny pokazaliśmy nasze
umiejętności społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych.
Jesteśmy świadomi, że to właśnie
częste powtarzanie utrwala wśród
młodzieży prawidłowe postawy, które tak bardzo pragniemy krzewić.

W tym miejscu, jako kapitan, pozwolę sobie podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych za
okazane wsparcie, Drużynie za ten
niezwykle piękny i owocny czas
przygotowań do występu w eliminacjach: panu Sotowiczowi za gotowość do przekazania nam swojej
wiedzy, pomoc w poszerzaniu
umiejętności oraz wiarę w nasze
możliwości, Joannie i Sandrze za
zarażanie optymizmem wszystkich członków drużyny, Ewelinie
za opanowanie i nieocenionej Katarzynie za stoicki spokój, zimną
krew i gotowość do działania.
Kapitan Drużyny
Julia Górska
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NASIELSK BASZTA TEAM

Run4Fun w Komornicy
Jak zwykle Gmina Wieliszew zadbała o to, aby biegacze na długo zapamiętali bieg. W niedzielę,
14 maja, w Komornicy odbyła się
druga edycja Run4Fun. Do pokonania było 10 km leśnej trasy,
prowadzącej głównie przez błota.
Na tym właśnie polegała zabawa,
by przebyć te 10 km, bo o bieganiu
nie było mowy, i być brudnym, podrapanym, a przy tym szczęśliwym.
Ten bieg to walka nie tylko z przeszkodami, ale przede wszystkim
z samym sobą. Nie było łatwo, ból
i adrenalina były w pakiecie startowym.
Nasi biegacze potraktowali ten
bieg jako dobrą zabawę, dlatego
też z uśmiechem na twarzy udało
im się dotrzeć do mety. Atrakcji
na trasie było co nie miara. Bardzo trafnie bieg opisał Radek Jankowski: - Bieg można by krótko
opisać słowami: błoto, jeszcze raz
błoto, dużo błota. To, co nam tu
zaserwowali, to już pojęcie przechodzi. Gdzie tylko można było
kawałek błota znaleźć, to tam kierowali trasę. Już nie pamiętam, ile
razy brodziliśmy w takim szlamie,
że noga z butem tak się zasysała,

że był problem z jej
wyjęciem tak, żeby
but nie został. Ale
najbardziej w pamięci pozostaje dwukrotne przedzieranie
się w śmierdzącym,
gęstym szlamie pod
mostkami, chyłkiem,
p r a wi e n a c z wo rakac h . Poza tym
knieja, gdzie pewnie
przed wytyczeniem trasy od lat
ludzka noga nie postała. Przedzieraliśmy się przez takie chaszcze, że
o biegu mowy nie było. Biegnąc
non stop trzeba było uważać, gdzie
się stawia stopę, bo to, co wyglądało na kawałek leśnej darni, często
okazywało się naturalną pułapką
na stopę, zbudowaną z połamanych gałęzi, zeschłych liści i mchu.
Kilka razy tak mi się stopa skręciła, że to cudem udało się uniknąć
kontuzji. Już nie liczę, ile było potknięć, ile razy dostałem gałęziami
po twarzy, a łydki i przedramiona
mam całe w zadrapaniach.
Ponadto poza naturalnymi przeszkodami, były też takie przygotowane przez organizatorów: ścianka

NASZE SPRAWY
a la wspinaczkowa, strzelnica, kontener z lodowatą wodą, czołganie się
w błotnych zasiekach pod obstrzałem strażackich sikawek. Ten, kto
nie brał udziału w Run4Fun, niech
żałuje, ale już za rok będzie kolejna
możliwość na świetną błotną zabawę.
Wyniki naszych reprezentantów:
Radek Jankowski, czas 01:19:40,
miejsce 30
Krzysztof Skrzypczyński, czas
01:36:20, miejsce 68
Robert Sierzputowski, czas 01:36:45,
miejsce 70
Krzysztof Kołodziejczyk, czas
01:37:41, miejsce 72
Jarosław Ruciński, czas 01:52:51,
miejsce 94.
(IW)

Z GMINY. Stare Pieścirogi

III Piknik Pod Chmurką
W sobotę, 10 czerwca br., w Starych Pieścirogach na placu przy
ulicy Platynowej odbył się trzeci
raz z rzędu „Piknik Pod Chmurką”.
Był on okazją do wspólnej zabawy
dla dzieci i dorosłych.
Impreza została zorganizowana, podobnie jak poprzednio,
przez dwie mieszkanki Pieścir o g ó w: A g n i e s z kę I g n a c z a k
i Elżbietę Latkowską. Obie są zadowolone z przebiegu imprezy.
– Pogoda nam dopisała i wszyscy ładnie i spokojnie bawili się
do godz. 22.30 –wspominają. Pani
Agnieszka dodaje: – W trakcie naszego pikniku podeszła do mnie
starsza pani i powiedziała, że cieszy się z tego, że coś jest organizowane w naszej miejscowości i jest
okazja, by się spotkać z innymi
i porozmawiać.
W organizację imprezy włączyli
się również inni mieszkańcy Pieścirogów, którzy wspierali inicjatywę poprzez udostępnianie
gadżetów na konkursy czy produktów
na przygotowane później przez organizatorki ciasta i grochówkę.
– Jak co roku, dużo wsparcia otrzymaliśmy od harcerzy. Ich pomoc

i za a n g a żowanie były dla nas
n i eo c e n i o n e –
wsp omina pani
Elżbieta. Podsumowuje również, że wsparcie
ze strony lokalnej
społeczności było
duże i bez tej pomocy nie udałoby
się zorganizować
pikniku.
Na ten dzień przygotowano sporo
atrakcji. Ochotnicza Straż Pożarna
z Jackowa i policjanci z Nasielska
prezentowali swoje pojazdy, które
były chętnie odwiedzane i oglądane przez młodszych uczestników
pikniku. Był również dmuchany plac zbaw i stoiska oferujące
różne smakołyki, takie jak ciasta
i grochówkę, ale również watę
cukrową, bigos czy kiełbaski. Na
scenie za to odbywał się koncert
zespołu STARTER, który w odnowionym składzie zachęcał ludzi do
wspólnej zabawy.
Zorganizowane zostały konkursy
i zabawy dla najmłodszych, przygotowane przez animatorki z War-

szawy. Dzieci wspólnie
tańczyły bądź zmagały
się w konkurencjach ruchowych, za które mogły otrzymać nagrody.
Miał y również możliwość skorzystania z malowania twarzy. Można
było się także przejechać
się bryczką i na motocyklu Harley-Davidson.
Organizatorki chciałyby
podziękować za pomoc
w organizacji pikniku władzom samorządowym
– Burmistrzowi Nasielska
i Starostwu Powiatowemu
w Nowym Dworze Mazowieckim, sklepom Berta,
Kaba i Husqvarna w Siennicy, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jackowie i policjantom
z Komisariatu Policji w Nasielsku,
proboszczowi parafii św. Katarzyny
w Nowych Pieścirogach, harcerzom
oraz osobom prywatnym: Jerzemu
Czyżewskiemu, Wojciechowi Bieleckiemu, Krzysztofowi Czachorowskiemu, Jackowi Rucińskiemu, państwu
Pawłowskim oraz właścicielom placu,
na którym odbył się piknik.
Paweł Kozłowski

Warkocze Antosi

W czwartek, 25 maja br., 8-letnia Antosia Winnicka, uczennica Niepublicznej Szkoł y
Podstawowej „Pod Fiołkami”
wraz ze swoim tatą była w warszawskim salonie fryzjerskim
„Denique”, by obciąć włosy.
Ale nie była to taka zwyczajna
zmiana fryzury. Dziewczynka
bowiem zdecydowała, że swoje długie włosy, które zapuszczała od urodzenia, przekaże
fundacji „Rak and Roll”.
Antosia oddała warkocze
o długości 25 cm na szczytny
cel, czyli na peruki dla kobiet
i dzieci walczących z nowotworem. A w nagrodę za swoją decyzję otrzymała specjalny
certyfikat oraz darmowe strzyżenie i stylizację fryzury.
Antosia dała się namówić na
obcięcie włosów tylko pod
warunkiem, że będą one przydatne innym. Podobnie kilka miesięcy
wcześniej zachowały się
Oliwia i Maja Bagińskie,
które również wzięły udział
w akcji „Daj włos”.
Salon fryzjerski „Denique” od lat współpracuje
z fundacją „Rak and Roll”,
a w ramach akcji „Daj włos”
obcinają włosy i przekazują
je na peruki dla osób chorych na raka.
Gratulujemy!
(red.)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
14–18 czerwca

godz. 15.00 2D, 17.00 3D

Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski

Animacja, familijny, fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz.
29 min.

W całej wiosce Łasuch, Ważniak, Papa Smerf,
Laluś mają jakieś zadania. Co jednak ma robić
Smerfetka? Jedyna dziewczyna w całej grupie niebieskich smerfów? W poszukiwaniu odpowiedzi towarzyszyć jej będą inne Smerfy.
Wspólnie wyruszą w wielką podróż, która odkryje przed nami niezwykłą tajemnicę…
14–18 czerwca godz. 19.00

The Circle. Krąg (napisy)

Thriller, sci-fi; USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Czas trwania: 1 godz. 50 min.

Mae Holland (Emma Watson) zostaje zatrudniona w Kręgu - najpotężniejszej na świecie firmie
internetowej. Jest zafascynowana jej nowoczesnością, rozmachem oraz osobą wizjonerskiego założyciela - genialnego Eamona Baileya
(Tom Hanks). Z czasem praca w Kręgu pochłania dziewczynę bez reszty, a jej rola w korporacji ewoluuje w niepokojący sposób. Stając się
pionkiem w przewrotnej grze Baileya, Mae nie
dostrzega zagrożeń, jakie rodzi miejsce zatrudnienia...
21–25 czerwca godz. 17.00

Strażnicy Galaktyki vol. 2
3D (dubbing)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 16 min.

Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki
kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków – Petera Quilla
aka Star Lorda.
21–25 czerwca godz. 19.30

Jutro będziemy szczęśliwi
(z napisami)

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Wyciągnij wnioski ze swoich niepowodzeń i nie daj się chandrze. Humor
poprawi Ci rozmowa z przyjaciółmi. Postaraj się dotrzymywać wszystkich obietnic i bądź bardziej punktualny.
Byk 21.04-20.05
Będzie można na Ciebie liczyć. Podejmiesz się wielu ważnych spraw, a nawet
kogoś wyręczysz w trudnych obowiązkach. Nie przesadzaj jednak z ambicjami.
Pora trochę bardziej zadbać o siebie.
Bliźnięta 21.05-21.06
Odwiedzaj urzędy, nie bój się zebrań i ocen.
Przejdziesz bez trudu przez ważne rozmowy. Nie wstydź się zapytać o podwyżkę lub
chociaż premię. Zawarte teraz znajomości
warto pielęgnować i podtrzymywać.
Rak 22.06-22.07
Bądź nieustępliwy i konkretny, a uda Ci się
wszystko zrobić tak, jak planowałeś. Niebawem zobaczysz finansowe wyniki swoich starań. Jedz więcej warzyw i owoców,
a coca colę zamień na wodę.
Lew 23.07-23.08
Nie złość się na bliskich, pozwól ludziom
podejmować własne decyzje. Skup się na
swoich sprawach, zamiast rządzić całym
światem. Unikaj nadmiaru cukru, a będziesz
w doskonałej kondycji.
Panna 24.08-22.09
Bądź samodzielny i nie wymagaj od ludzi za
wiele. Trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się
wciągnąć w żaden konflikt. Intuicja będzie
Twoim najlepszym drogowskazem. Staniesz
się bardziej wyrozumiały.

Waga 23.09-23.10
To dobry czas, aby zapomnieć o niepotrzebnych kłótniach i pogodzić się z osobami, do których czujesz żal. Wyjaśnią się
trudne sprawy i sekrety, które ostatnio Cię
niepokoiły. Będziesz kreatywny.
Skorpion 24.10-22.11
Uwierz w siebie, będziesz musiał sam załatwiać teraz ważne sprawy. Nie bój się zmian,
bo dobrze na nich wyjdziesz. Trzymaj się
z daleka od ludzi, których nie lubisz. Pamiętaj, żeby wysypiać się i nie martwić na zapas.
Strzelec 23.11-21.12
Będziesz czujny i ostrożny. Dzięki temu
odkryjesz sekret lub zapobiegniesz zawodowym problemom. Nie udawaj, że jest Ci
dobrze, jeśli czujesz inaczej. Pamiętaj też,
że nie jesteś odpowiedzialny za wszystkich.
Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli choć trochę się postarasz, to uda Ci
się wytrwać w postanowieniach, jakie teraz zrobisz. Zamiast tłumić w sobie emocje,
od razu mów innym, co Ci się nie podoba.
Mimo wielu obowiązków, dbaj o siebie.
Wodnik 21.01-19.02
Nie ufaj pochlebcom i lizusom, którzy
próbują wykorzystać twój entuzjazm do
swoich celów. W pracy będziesz mniej aktywny niż zwykle. Najbliższy czas sprzyja
zajęciom związanym z domem i rodziną.
Ryby 20.02-20.03
Szanuj swoje pieniądze, a szybko będziesz
miał ich więcej. W pracy czekają na Ciebie
trudne do spełnienia wymagania, ale poradzisz sobie. Bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad, bo tylko na tym zyskasz.

Dramat,komedia,Francja,Wielka Brytania;Czas trwania:
1 godz. 58 min.

Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie
na Francuskiej Riwierze. Znakomicie odnajduje
się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli
o ustatkowaniu się. Los ma wobec niego jednak
zupełnie inne plany…
28 czerwca–2 lipca godz. 15.00

Pan Żaba (dubbing)

Familijny; Holandia; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

W małej holenderskiej podstawówce pan
od biologii na każde wspomnienie o żabach
zamienia się w zielonego płaza. Nie wszyscy
dorośli, w przeciwieństwie do dzieci, akceptują
jego odmienność.
28 czerwca–2 lipca godz. 17.00

Gwiazdy

Biograficzny, sportowy; Polska; Czas trwania: 1 godz.
46 min.

Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan
Banaś (Mateusz Kościukiewicz) dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest
piłka, a największym rywalem… oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka
na stadiony śląskich klubów - Polonii Bytom
i Górnika Zabrze. A to nie koniec ich zmagań.
Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu
gwiazd sportu pojawi się piękna Marlena (Karolina Szymczak).
28 czerwca–2 lipca godz. 19.00

Obcy: Przymierze
(z napisami)

Thriller, sci-fi; Australia, Nowa Zelandia, USA; Czas trwania: 2 godz. 2 min.

Statek osadniczy “Przymierze” dociera na nieznaną planetę, która wydaje się
być prawdziwym rajem dla człowieka...
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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
12.06. – 18.06.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,
19.06. – 25.06.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
26.06. - 2.07.2017 r. - Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór
Maz.,
3.07. - 9.07.2017 r. - Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dówr Maz.

		

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

(red.)

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. 573 237 400.

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.

Korepetycje z matematyki. Tanio
Tel.798-714-084.
Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy
ul. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 696 468 255.
Firma BUD-MAR NASIELSK
MARCIN MYŚLIŃSKI zatrudni monterów stolarki okiennej
i drzwiowej. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny:
509 175 901 lub kontakt mailowy:
handlowcy.budmar@vp.pl.
Firma BUD-MAR NASIELSK
przyjmie osobę na stanowisko Pracownika Biurowego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 509 175 901 lub
kontakt mailowy: budmar3@vp.pl.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie.
Tel. 667 569 562.
Ocieplenia budynków, remonty.
Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Przyjmę kasjerkę i kierowcę do
pracy w barze. Tel. 729 299 779.
Szukam osoby do opieki przy starszych osobach. Zainteresowanych
proszę o kontakt 603 555 624.
Mieszkanie do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 889 307 122.
Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 784 528 758
Sprzedam używane deski i kotwy
na sklepienie. Tel. 507 720 758.
Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272
253.
Dotacje PROW 2014-2020.
Modernizacja gospodarstw rolnych (inwestycje budowlane).
Dofinansowanie do 900 tys. zł.
Nabór wniosków do 28 lipca.
Wypełnianie wniosków tel. 795
931 529.
Sprzedam działki budowlane, pow.
1300 m2, Nasielsk.Tel. 669 205 995.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 603 905 435.
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Zlecę remont budynku. Tel. 603
905 435.
Przyjmę do pracy przy wykończeniach wnętrz i remontach.
Tel. 502 789 087.
PSYCHOTECHNIKA. Badania psychologiczne kierowców i operatorów. Nasielsk. Tel. 665 762 111.
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 570
701 420.
Szukam opiekunki do 2 dzieci.
Praca od września, pn-pt, godz.
7.00-17.00. Wynagrodzenie 1300
zł/m-c. Nasielsk. Tel. 724 626 785.

15

REKLAMA

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).

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)

Sprzedam mieszkanie, os.
Piłsudskiego, 64 m2. Tel. 509 674
146.
Sprzedam rury 2-calowe. Długość
do 30 m. Tel. 669 205 995.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Zaginął pies rasy pekińczyk
(ul. Lipowa, Sportowa). Tel. 500
146 809.

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

UWAGA - nowy termin zgłoszeń
Najpiękniejsze
sołectwo, działka i balkon
Zgłoszenia do konkursów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15:00
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 26 czerwca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2017 r. Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl.

Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Wygląd, ogólne wrażenie. (0-10pkt.)
2. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, estetyka balustrad, ścian otaczających balkon). (0-10pkt.)
3. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie). (0-10pkt.)
4. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice itp.). 0-10pkt.)
5. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań. (0-10pkt.)

Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji (w tym miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, altana
śmietnikowa, utwardzony teren pod pojemniki itp.). (0-10pkt.)
2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew. (0-10pkt.)
3. Estetyka i stan techniczny zabudowań. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altana ogrodowa, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby
ogrodowe itp.). (0-10pkt.)
5. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu posesji (oczko wodne, skalniak, chodniki, itp.). (0-10pkt.)
6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za regularny wywóz nieczystości ciekłych.(0-10pkt.)
7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości – segregacja odpadów, kompostownik.
(0-10pkt.)
8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. (0-10pkt.)

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych (place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół
sklepów, tablice informacyjne). (0-10pkt.)
2. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych. (0-10pkt.)
3. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór i zagospodarowanie odpadów, liczba deklaracji na segregowane odpady.
Procent mieszkańców segregujących odpady w sołectwie. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogrodowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby
ogrodowe, itp.) (0-10pkt.)
5. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej. (0-10pkt.)
6. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc publicznych. (0-10pkt.)

Z MOPS. Ogłoszenie o pracę
Asystent rodziny
Osoby zainteresowane ewentualną pracą na stanowisku asystenta rodziny,
proszone są o kontakt w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 16:00, tel. (23) 69 33 006
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1.posiada:
– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest jej zawiesza ani ograniczona;
3.wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego”, 09.06.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
4. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

163 pkt (56,60%)
161 pkt (55,78%)
152 pkt (52,75%)
152 pkt (52,75%)
134 pkt (46,53%)
123 pkt (42,71%)
123 pkt (42,71%)

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

82 pkt
82 pkt
82 pkt
82 pkt
67 pkt
65 pkt
47 pkt
45 pkt
40 pkt
37 pkt
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PIŁKA NOŻNA

Pomyślne wieści z boisk
Do końca rozgrywek pozostała już
tylko jedna ligowa kolejka. Nie ma
ona większego znaczenia dla naszej
drużyny grającej w lidze okręgowej. Problem utrzymania się w tej
grupie ligowych rozgrywek został już dawno rozstrzygnięty. Żbik
pozostaje w lidze okręgowej na
bardzo wysokim miejscu w tabeli.
W chwili obecnej drużyna zajmuje
czwarte miejsce.
Jest jeszcze szansa na zajęcie miejsca na ligowym podium. Tak się
jednak prawdopodobnie nie stanie,
ponieważ Żbik musiałby w najbliższą sobotę wygrać w Bieżuniu przy
jednoczesnej jednak porażce pułtuskiej Nadnarwianki w Wieczfni
Kościelnej. Do utrzymania obecnej, czwartej pozycji, potrzebny
jest przynajmniej remis w ostatnim
meczu w Bieżuniu.
O zwycięstwo w Bieżuniu nie będzie jednak łatwo. Przez cały sezon naszych zawodników nękały
kontuzje. Niektórzy jeszcze ich nie
wyleczyli, a na sam koniec rozgrywek nastąpił nowy ich wysyp. Kontuzjowani zostali ostatnio Marek
Osiński i Sławek Chmielewski. Wydaje się jednak, że dublerzy wiele
już umieją i stać ich na walkę z tak
dobrą drużyną, jaką jest bieżuńska
Wkra. Była ona nawet poważnym
kandydatem do awansu.
Dopiero po ostatniej kolejce rozgrywek przyjdzie czas na podsumowanie rocznych rozgrywek. Już
teraz można jednak powiedzieć,
że Żbik spełnił zadania postawione
przez Zarząd klubu przed rozgrywkami. Te oczekiwania dotyczyły
zarówno drużyny, jak i trenera. Ten
rok miał służyć stworzeniu drużyny, która w przyszłym roku będzie
w stanie walczyć o awans. Drugim
zadaniem było zajęcie miejsca
w górnej części tabeli. Minimum
było to miejsce siódme. Jak widać
ze wstępnych spostrzeżeń, będzie
miejsce dużo wyższe.
Pierwszym przeciwnikiem Żbika w ostatnich dwóch tygodniach
była drużyna GKS Strzegowo. Mecz
rozgrywany był na boisku przeciwnika. Nie był to rywal najsilniejszy,
tym niemniej trudny. Nasza drużyna walczyła o honor, przeciwnicy zaś walczyli o przysłowiowe
życie. Groził im spadek. Wiadomo,
że w takim meczu zawodnicy dwoją się i troją, aby zdobyć punkty.
Od pierwszych minut gospodarze ostro ruszyli do przodu. Tym
atakiem starali się zaskoczyć piłkarz y Żbika, nie pozwalali im
na zorganizowanie obrony ani wyprowadzenia kontry, Żbik bronił się
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rozważnie, a zdobytą piłkę szanował
i długo ją rozgrywał. Wydaje się, że
w pierwszej połowie piłkę częściej
posiadali nasi zawodnicy, ale więcej okazji na strzelenie bramki mieli
gospodarze. Mieli ich aż cztery, gdy
tymczasem Żbik miał ich tylko dwie.
Ciekawa przy tym jest statystyka
rzutów rożnych. Tych w pierwszej
połowie więcej mieli nasielszczanie.
Tę nieco dziwną statystykę można
wytłumaczyć tym, że drużyną bardziej aktywną byli gospodarze. Oni
bardziej zdecydowanie dążyli do
celu. Atakowali stanowczo rozważniej, a jednocześnie bardziej konsekwentnie asekurowali swoją bramkę.
Sytuacja mocno skomplikowała się
na 10 minut przed końcem spotkania, gdy ostro został sfaulowany Marek Osiński. To mu się zdarza bardzo
często, ponieważ obrońcy drużyn
przeciwnych, znając jego umiejętności, zdecydowanie przecinają
jego akcje. Zawsze prawie wracał na
boisko. Tym razem nie był w stanie
powrócić na murawę i nie zobaczymy go na boisku do nowego sezonu.
Mecz zbliżał się do końca, Żbika wprawdzie zadowalał remis,
ale gospodarze raz po razie ponawiali ataki. Bardzo dobrze naszej bramki bronił Dawid Kręt.
Pięć minut przed końcem meczu nasza drużyna skontrowała
przeciwnika. Piłka trafiła do Rafała Załogi. Ten, tym razem, nie
próbował jej rozgrywać, lecz ją
mocno uderzył. Bramkarz nie
był w stanie ani jej złapać, ani
zmienić jej lotu. G ospodarze
do końca walczyli. Na szczęście dla
nas ich poczynania nie przyniosły
im powodzenia.
Kolejny mecz odbył się
w N a s i e l s ku . P r z e c i w n i k i e m
była drużyna z Chorzel. Jesienią w Chorzelach lepsi byli oni.
Wygrali wtedy ze Żbikiem 4:3.
Tym razem zdecydowanym fawor ytem była nasza drużyna.
Za tym przemawiała lokata gości w drugiej połówce tabeli i to,
że w ostatnich meczach zdobywali bardzo mało punktów. Już
pierwsze minuty meczu potwierdził y, że przewidy wania był y
słuszne. Po niecałych piętnastu
minutach meczu nasz zespół prowadził już 3:0. Dwie bramki w 5
i 10. minucie meczu zdobył Damian Załoga. Pięć minut później
na listę strzelców wpisał się Rafał
Załoga. Były to trzy bardzo ładne
bramki.
Niestety, później Żbik zaczął grać
dużo wolniej, dłużej rozgrywał piłkę. Jednak i wtedy nasi piłkarze
K

stwarzali okazje na
podwyższenie wyniku. W pewnym
momencie jeden
z naszych obrońców
mocno uderzył piłkę. Ta leciała wysoko
i wydawało się, że nie
przejmie jej obrońca
gości, a do piłki dojdzie nasz napastnik.
Obrońca gości zatrzymał piłkę ręką,
za co został ukarany
czerwoną kartką.
Przewaga jednego zawodnika nie
pomogła naszej drużynie. Nasi
zawodnicy nadal grali spokojnie, tyle że wolniej i mniej dokładnie rozgrywali piłkę. Za to goście
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fot. T. Zawadzki

wzmocnili tempo gry i w 50. minucie meczu zdobyli bramkę.
To bardzo podbudowało naszych
gości, którzy ostro ruszyli do ataku. Ta wzajemna wymiana ciosów
bez efektów bramkowych trwała
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pół godziny. Dopiero na 10 minut
przed końcem spotkania piłkę mocno i precyzyjnie skierował do bramki gości Mateusz Rutkowski. Wynik
4:1 utrzymał się do końca spotkania.
andrzej zawadzki
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