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Teren oznakowany
Betonowa sadzawka, znajdująca się w pobliżu osiedla przy ulicy Płońskiej, 
o której pisaliśmy w poprzednim, 10 nr ŻN („Niebezpieczne miejsce”), zo-
stała ogrodzona taśmami ostrzegawczymi. Pojawiły się tam również ta-
bliczki z informacją o „Zakazie wstępu”. 
Warto jednak uważać na najmłodszych, którzy podczas wakacji mogą, 
w poszukiwaniu przygód, przebywać w tej okolicy.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 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

Z MOPS

Świadczenie 500+
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 wniosko-
dawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. 
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy po-
siadają 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 po-
wierzchnię 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.

Z MOPS

Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piąt-
ku, 1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek ro-
dzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z proś-
bą o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godzi-
ny 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 wy-
dawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane 
jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załą-
czyła 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.

Z UM

Wycinka drzew,  
a ochrona gatunkowa
Przypominamy o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2183). Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 
października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przy-
pada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/
marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacz-
nym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych, 
obowiązuje m. in. zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach 
noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, l 
ub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, 
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, 
będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji 
lub żerowania” (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia).
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykro-
czenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody - Dz. U. z 2016 rok. poz. 2134 
z późn. zm.).
Zmieniające się przepisy z zakresu wycinki drzew i krzewów nie zniosły prze-
pisów związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt. Obowiązek 
ustalenia, czy przy wycince drzew lub krzewów nie dojdzie do złamania przepi-
sów ochrony gatunkowej, ciąży na właścicielu nieruchomości oraz na podmio-
cie prowadzącym wycinkę. W związku z tym przed przystąpieniem do wycinki 
lub prowadzeniem zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się sprawdzić 
przede wszystkim, czy występują tam gniazda ptasie. Ptaki w okresie lęgów  
nie tylko budują gniazda na konarach i gałęziach drzewa, ale często zajmują też 
dziuple w pniu drzewa, co może utrudniać właściwą ocenę.
Ze względu na możliwość nieświadomego łamania przepisów ochrony gatun-
kowej, wycinki drzew powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym pta-
ków. Nie można również zapominać, że poza ptakami, drzewa stanowią miejsca 
występowania innych chronionych gatunków, takich jak nietoperze, owady i po-
rosty.
Jeżeli wycinka drzew lub krzewów będzie wiązała się z naruszeniem przepisów 
ochrony gatunkowej (usuwanie gniazd, płoszenie ptaków, niszczenie siedlisk 
i ostoi), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności zakazane względem chronio-
nych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Do czasu uzyskania takiego zezwo-
lenia należy odstąpić od wycinki drzew i krzewów. Zezwolenie to może być 
wydane tylko w określonych przypadkach.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Zasady zdrowego żywienia
W środę, 5 lipca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
odbyło się szkolenie, którego tematem była problematyka zdrowego ży-
wienia. 

Szkolenie zostało zorganizowane pod auspicjami Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie i jego Oddziału w Poświętnem, przez 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku. Bezpośred-
nim organizatorem była doradca tego Zespołu, pani Marta Gross. 
Wykład na temat zasad zdrowego żywienia poprowadziła Zofia Szostak  
z Oddziału MODR w Poświętnem. W swej interesującej prelekcji, wzboga-
conej pokazem multimedialnym, szczególną uwagę zwróciła na wpływ 
pochodzenia produktów żywnościowych na zdrowie człowieka. Inte-
resującą formą przedstawienia tej ważnej w naszym życiu problematyki 
była ilustracja przedstawiająca tzw. piramidę zdrowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej. Szczególnie ważny był wniosek dotyczący spożywania 
zalecanych w piramidzie różnorodnych produktów spożywczych w od-
powiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna.  
Te czynniki są kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia.

andrzej zawadzki

Z UM

Wybory sołtysa w Psucinie
Informujemy, że w dniu 21 lipca (piątek) odbędzie się zebranie wiejskie, 
mające na celu wybór Sołtysa Sołectwa Psucin. Zebranie odbędzie się  
w strażnicy OSP w Psucinie. Początek zebrania o godz. 19.00. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Sołectwa.
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Z GMINY

Punkt zbiorczy na śmieci w Lelewie
W Lelewie przygotowano specjal-
ne miejsce do wyrzucania śmieci. 
Inwestycję wykonano na zlecenie 
Wydziału Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, a inicjatorem 
jej powstania był Jerzy Lubieniec-
ki, Przewodniczący Rady Miejskiej. 
W sezonie letnim wiele osób wy-

poczywa nad Wkrą, oraz znajdują-
cych się w jej okolicach domkach 
letniskowych. Dlatego przy drodze 
w Lelewie, na terenie należącym 
do gminy Nasielsk, wyznaczono 

„zatoczkę”, na której ustawiono 
kilka kontenerów na śmieci, skąd 
odpady odbierane są w każdy po-
niedziałek przez firmę „Błysk Bis”. 
Na miejscu zainstalowano również 
monitoring.
– Inwestycja kosztowała 4 920 
zł . Na miejscu wykonano plac 

z tłucznia betonowego i destruk-
tu oraz częściowo go ogrodzono, 
do czego użyto 9 słupków i 20 m 
siatki. Podobne inwestycje plano-
wane są również w Zaborzu i Bor-

kowie – mówi Jadwiga Szamańska 
kierownik Wydziału Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Gmina Nasielsk ma podpisane 
umowy z właścicielami działek let-
niskowych, a punkt zbiorczy jest 
ułatwieniem dla firmy odbierającej 
śmieci, by jej pracownicy nie mu-

sieli dojeżdżać do domków ukry-
tych w lasach. Miejmy nadzieję, 
że dzięki niemu będzie też mniej 
śmieci w okolicznych lasach. 

Michał B., (red.)

Dodatkowa 
komunikacja lokalna 

Miło mi poinformować, iż od 7 lipca do końca sierpnia 2017 roku będzie 
można skorzystać z komunikacji lokalnej dotyczącej Sołectw: Popowo 
Północ, Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe, Nuna, Lorcin, Ża-
biczyn, Chrcynno. W każdy piątek do końca sierpnia będzie można sko-
rzystać z busa, który kursować będzie na trasie do Nasielska, i z Nasielska. 
Koszt biletu: 1,5 zł w jedną stronę (płatne u kierowcy). W miarę możliwości 
proszę o przekazywanie informacji i sugestii na temat funkcjonowania ww. 
komunikacji do tut. Urzędu.  

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium przyjęte
W czwartek, 29 czerwca br., od-
była się XXXVI sesja nasielskiej 
Rady Miejskiej. Uczestniczyli w niej 
wszyscy radni. 
Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad i przyjęciu ostatecznego ich 
porządku, Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący Rady Miejskiej zdał 
krótkie sprawozdanie ze swojej 
działalności pomiędzy sesjami. 
Następnie o swojej pracy w tym 
czasie mówił Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska. Wspomniał 
on m.in. o uroczystościach, spo-
tkaniach i szkoleniach, w których 
brał udział. Po czym przedstawił 
działania poszczególnych wydzia-
łów nasielskiego magistratu. Poja-
wiła się np. informacja o realizacji 
Funduszu Sołeckiego w kolejnych 
miejscowościach naszej gminy 
oraz o unieważnieniu przetargów, 
dotyczących budowy dróg gmin-
nych w Miękoszynku i ulicy Klono-
wej w Nasielsku. 
Burmistrz wspomniał również 
o przetargu w sprawie zadania pod 
nazwą „Modernizacja wybranych 
dróg gminnych ”. Przyjmując je 
radni nie wiedzieli, jakie ulice mają 
zostać wyremontowane. Na sesji 
wyjaśniono, iż będą to ulice w miej-
scowościach: Jackowo Dworskie, 
Miękoszynek, Psucin (ul. Dębo-
wa), Nasielsk (ul. Pniewska Gór-
ka), Siennica (ul. Obwodowa), Stare 
Pieścirogi (ul. Irysowa, Narcyzowa, 
Storczykowa i Różana). Mówił także 
o ogłoszonym przetargu w sprawie 
budowy świetlicy dla mieszkań-
ców w Krzyczkach i ponownym 
ogłoszeniu przetargu na budowę 
drogi w Miękoszynku. Burmistrz 
poinformował również o otrzy-

maniu dofinansowania przez gmi-
ny: Nasielsk, Leoncin i Winnica na 
realizację programu Odnawialne 
Źródła Energii. Przypomniał o po-
nownych zmianach w przepisach, 
dotyczących wycinki drzew, na-
sadzeniach nowych sadzonek 
w skwerach. Wspomniał również 
o przeprowadzonym w maju br. 
przeglądzie rzek, w czasie którego 
stwierdzono wiele zastrzeżeń oraz 
o wpłynięciu 27 wniosków w spra-
wie odszkodowań sadowniczych, 
powodowanych przez przymrozki. 
W następnym punkcie obrad wy-
powiadali się mieszkańcy naszej 
gminy. Jako pierwszy głos zabrał 
Piotr Krzyżewski, mieszkaniec uli-
cy Traugutta, który poprosił o jej 
utwardzenie materiałem pozyska-
nym z ulic Waryńskiego i Dąbrow-
skiego. 
W dalszej części obrad przewod-
niczący RM udzielił głosu radnym. 
Radny Roman Jaskulski mówił m.in.: 
o braku inwestycji w jego okręgu 
wyborczym, dopytał o zabezpie-
czenie przeciwpożarowe składo-
wiska w Jaskółowie, oraz o projekt 
budowy Stacji Uzdatniania Wody 
w Nunie. 
Radny Dariusz Kordowski pytał 
o ścieżkę rowerową i oczyszcza-
nie Nasielnej. Zaś radny Andrzej 
Malon dopytywał o zarządzanie 
Ośrodkiem Zdrowia w Cieksynie. 
Radny Mirosław Świderski zapy-
tał o koncepcję zasiedlenia nowo 
wybudowanych budynków w Chr-
cynnie. Natomiast radny Krzysztof 
Fronczak zwrócił ponownie uwagę  
na bariery architektoniczne na stacji 
PKP. Radny Henryk Antosik zapytał 
o oświetlenie ulicy Dąbrówki i po-

prosił o możliwość instala-
cji spowalniaczy na ulicach: 
Anny Jagiellonki i Królowej 
Jadwigi. 
Radny Marek Ostaszewski 
zapytał o to, na jakim etapie 
są plany budowy kanalizacji 
w mieście i na jakie zmiany 
w przedszkolu przeznaczo-
no dokładnie 600 tys. zł. 
Radny Grzegorz Arciszew-
ski zwrócił uwagę na brak 
słupa ogłoszeniowego przy stacji 
paliw Bliska. Zaniepokoiła go rów-
nież wycinka drzew przy SP ZOZ. 
Radny Arciszewski pytał również 
o sprawę z 2011 roku, dotyczącą 
wyłudzeń finansowych w Urzędzie 
Miejskim oraz o przyczynę unie-
ważnienia przetargu na ulicę Klo-
nową. Radny Marek Jaroszewski 
zapytał o przebudowę ulicy Sza-
firowej, o kosztorys utwardzenia 
dróg. Radny Rafał Dłutowski chciał 
wiedzieć, czy istnieje możliwość 
oświetlenia skrzyżowania w Pnie-
wie, a radny Dariusz Sawicki pro-
sił o kolejną interwencję na byłym 
wysypisku odpadów w Kosewie, 
skąd nadal wydobywa się nieprzy-
jemny zapach.
Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniami z działalności Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z realizacji rocznego programu 
współpracy Gminy Nasielsk z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicz-
nego za rok 2016, oraz z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2016 rok.

Absolutorium dla burmistrza
Kolejny punkt obrad dotyczył spra-
wozdania z działalności finansowej 
i gospodarczej gminy za 2016 rok 
i udzielenia absolutorium bur-
mistrzowi Nasielska. Po odczy-
taniu uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i uchwały Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej, za-
wierających pozytywne opinie 
o przedłożonym przez burmistrza 
Nasielska sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu za rok 2016, rozpoczę-
to debatę budżetową.
Jedną uwagę do uchwały budże-
towej miał radny Grzegorz Arci-
szewski, a poparł go radny Henryk 
Antosik, by burmistrz Ruszkowski, 
w kwestii inwestycji, traktował rów-
no wszystkich radnych.
Po zatwierdzeniu sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy 
za 2016 rok nastąpiło głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium bur-
mistrzowi Nasielska.
Za udzieleniem absolutorium bur-
mistrzowi głosowało 12 radnych,  
2 było przeciw, a jeden radny 
wstrzymał się od głosu. 

Burmistrz Ruszkowski podzięko-
wał radnym za udzielenie mu ab-
solutorium i podkreślił, że potrzeb 
w naszej gminie jest ogromna ilość,  
ale dzięki współpracy i wzajemne-
mu wsparciu można osiągnąć za-
mierzone cele.
Uchwały
Po przerwie Rada przystąpiła do pro-
cedowania uchwał. Projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego SP ZOZ w Nasielsku 
za rok 2016 rok został przyjęty przez 
radnych jednogłośnie.
W głosowaniu nad uchwaleniem 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Nasielsk – 10 radnych było  
za jej przyjęciem, 3 radnych było 
przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 
Trzecia uchwała dotyczyła zmiany 
uchwały budżetowej gminy Nasielsk 
na 2017 rok. W punkcie tym poja-
wiła się autopoprawka, dotycząca 
przeznaczenia 100 tys. zł na gasze-
nie pożaru składowiska odpadów 
w Jaskółowie, którą przyjęto 11 gło-
sami „za”, przy 1 głosie przeciwnym 
i 3 osobach, które wstrzymały się 
od głosu. Po przyjęciu autopopraw-
ki uchwałę budżetową podjęto: „za” 
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KRONIKA OSP
128 czerwca około godziny 
21:40 OSP Jackowo i OSP Nasielsk 
zostały zadysponowane do po-
żaru samochodu osobowego w 
Pniewie. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia  
i podaniu jednego prądu wody.

29 c zer wc a oko ło god ziny 
13:30 zastępy strażaków z OSP z 
Nasielska i Nuny usuwały drzewo, 
które wiatr przewrócił na jezdnię 
w Chrcynnie. 

29 czerwca około godziny 17:00 
OSP Nasielsk wyjechała na uli-
cę Warszawską w celu usunięcia 
zwisającej nad chodnikiem ante-
ny telewizyjnej, którą przewrócił 
wiatr.

30 czerwca około godziny 10:25 
zastęp z OSP Nuna został zadys-
ponowany do Chrcynna w celu 
usunięcia drzewa, które zalegało 
na jezdni.

30 czerwca około godziny 16:00 
PSP Nowy Dwór Mazowiecki  
i OSP Nasielsk zostały zadyspo-
nowane do wypadku drogowe-
go w Psucinie. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia.

30 czerwca około godziny 15:00 
OSP Cieksyn usuwało z jezdni po-
walone przez wiatr drzewo.

4 lipca około godziny 6:35 PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki i OSP 
Nasielsk zostały zadysponowane 
do zdarzenia drogowego na ulicy 
Kościuszki. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz lądowania i startu śmigłow-
ca LPR.

10 lipca około godziny 14:30 OSP 
Cieksyn wyjechała do pożaru 
trawy w miejscowości Borkowo. 
Działania polegały na podaniu 
jednego prądu wody.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

27 czerwca w Lelewie policjanci KP 
Nasielsk w trakcie legitymowania 
Andrzeja K. lat 16 ujawnili u niego 
susz roślinny w ilości 0,13 grama.

27 czerwca w Lelewie policjanci KP 
Nasielsk w trakcie przeszukania jed-
nej z posesji ujawnili rośliny konopi 
indyjskich w ilości 13 krzaków.

29 czerwca w Psucinie policjanci 
KP Nasielsk zatrzymali Bartłomieja 
W., który kierował pojazdem mar-
ki Honda Civic pomimo cofniętych 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi.

9 lipca w Nasielsku na ulicy War-
szawskiej policjanci KP Nasielsk 
zatrzymali Przemysława W., który 
posiadał środki odurzające w po-
staci marihuany w ilości 0,73 gra-
ma.

1l lipca policjanci KP Nasielsk za-
trzymali Tomasza K., który posia-
dał przy sobie amfetaminę w ilości 
0,10 grama.

Z POLICJI

Uwaga! Oszukują  
„na policjanta” 
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy z prośbą o ostrożność i zwraca-
nie uwagi na to, z kim rozmawiamy przez telefon. Niestety możemy stać się 
ofiarami bardzo sprytnego przekrętu.
Działający na naszym terenie OSZUST, dzwoniąc do ludzi, podaje się  
za policjanta z CBŚ (Centralnego Biura Śledczego) z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. Podczas rozmowy z potencjalną ofiarą tłumaczy, że policjanci 
rozbili siatkę przestępczą i podczas przeszukania znaleźli podrobione do-
wody osobiste oraz informacje o kontach bankowych. Dlatego domaga 
się spotkania i przekazania gotówki w celu jej zabezpieczenia, jako dowodu 
w sprawie. Sprytny oszust zabrania rozmówcy kontaktu z bankiem w celu 
potwierdzenia tego zdarzenia, ponieważ, jak twierdzi, policja podejrzewa 
kogoś z pracowników banku o współudział w tym rzekomym przestępstwie. 
Uwaga! Oszust, dla uwiarygodnienia swojej historii, podaje rozmówcy dane 
personalne, nr odznaki – twierdzi, że jest policjantem, zastępcą naczelnika 
– Tomasz Bednarek, nr odznaki KP 1749852. Daje on nawet teoretycznie 
możliwość weryfikacji tych danych i łączy rozmówcę z numerem 997. Oso-
bie rozmawiającej z oszustem wydaje się, że rozmawia z Komisariatem Poli-
cji w Łomiankach, co nie jest prawdą. Jest to po prostu jeden wielki przekręt. 
Wszystkie osoby, które zostały w ten sposób oszukane, prosimy o kontakt 
z Komisariatem Policji w Nasielsku. 

(red.)

Z RADY

100 tys. zł na pożar w Jaskółowie 
Prawie przez trzy dni strażacy  
z 62 jednostek z 7 powiatów gasili 
hałdy śmieci na składowisku odpa-
dów w Jaskółowie. Pożar wybuchł 
27 czerwca br., po godz. 16. Oka-
zał się być na tyle duży, że ściągano 
do pomocy jednostki nawet z odle-
głych miejscowości, chociażby KW 
PSP Warszawa, OSP Radzymin, JRG 
Pułtusk, OSP Łomianki, OSP Gąso-
cin, OSP Leszno, OSP Nowe Miasto, 
OSP Stanisławowo Zegrzyńskie, OSP 
Zakroczym itd. 
W akcję zaangażowane były przede 
wszystkim jednostki ochotniczej 
straży pożarnej, działające na te-
renie gm. Nasielsk, takie jak OSP 
Nasielsk, OSP Nuna, OSP Krzyczki 
Pieniążki, OSP Psucin, OSP Jackowo, 
OSP Cieksyn. Po ugaszeniu poża-
ru przyszedł czas na podsumowa-
nie całej akcji ratowniczej. W tym 
celu wprowadzono autopoprawkę  
d o  u c h wa ł y  b u d ż e t u  g m i ny 

Nasielsk, zabezpieczając na ten cel 
100 tys. zł. 
– Musimy zabezpieczyć środki na 
ugaszenie tego pożaru na składowi-
sku w Jaskółowie. Nie wiemy jeszcze 
dokładnie, jakie będą koszty wyna-
jętych sprzętów oraz akcji gaśniczej. 
Z rozmowy z Lidią Rutkowską dy-
rektor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej i Marzeną 
Gronowską prezes NBM ustalili-
śmy kwotę w wysokości 100 tys. zł. 
Może ona szokować, ale na miej-
scu było naprawdę dużo ciężkiego 
sprzętu i wozów, które przewoziły 
piasek. Jeżeli zostaną pieniądze, to 
będą dobrze wykorzystane, ale w tej 
chwili musimy taką kwotę zabezpie-
czyć – mówił Rafał Adamski skarb-
nik Nasielska, podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej, która miała miejsce 
29 czerwca br. 
Pieniądze na akcję gaszenia pożaru 
w Jaskółowie zostały zdjęte z bieżą-

cego utrzymania dróg. O celowość 
zabezpieczonych środków oraz 
o to, czy faktycznie to gmina musia-
ła ponieść koszty związane z gasze-
niem pożaru, pytał radny Mirosław 
Świderski. Według radnego Grzego-
rza Arciszewskiego to NBM Sp. z o. 
o. powinno ponieść konsekwencje 
finansowe pożaru, ponieważ jest za-
rządcą składowiska. Przypomnijmy 
jednak, że właścicielem tego terenu 
jest gmina Nasielsk.
O całej akcji szerzej opowiedziała 
radnym Lidia Rutkowska dyrektor 
nasielskiego ZGKiM, zaznaczając,  
że natychmiast o pożarze został 
poinformowany Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska, 
Delegatura w Ciechanowie. – 
WIOŚ przysłał do nas pracowni-
ków, którzy mieli ocenić sytuację. 
Widzieli, co się dzieje i podpowia-
dali nam różne rozwiązania, np. 
obsypanie piachem hałdy od-
padów. Były prowadzone rów-
nież konsultacje z zewnętrznymi 
doradcami, dotyczące sposo-
bu gaszenia pożarów składowisk, 
dlatego że nikt z nas nie miał ta-
kiego doświadczenia. Strażacy 
również nie mieli nawet wyobra-
żenia, jak się gasi takie pożary. Po 
pierwszych analizach straż szaco-
wała, że gaszenie pożaru może 
potrwać powyżej tygodnia. Uda-
ło się go w zasadzie w dwa dni 
opanować, dzisiaj (29 czerwca br. 
– red.) mamy tylko wykończenie 
zasypywania kwatery, przykry-
wanie ziemią – mówiła Lidia Rut-
kowska. – WIOŚ wysłał kontrolę 
następnego dnia. Obserwowano 
sposób przeprowadzenia akcji, 
do którego nie było żadnych za-
strzeżeń. Zadecydowano również 
o ściągnięciu specjalistycznego 
samochodu badającego tzw. za-

nieczyszczenia w chmurze. Do-
konał on pomiaru na wjeździe 
na składowisko, przy najbliższym 
domostwie. Nie stwierdzi ł tam 
żadnych szkodliwych substancji – 
dodała. 
Dyrektor ZGKiM wyjaśniła tak-
że, że składowisko odpadów pro-
wadzi spółka NBM, ale zgodnie 
z przepisami potrzebuje kierowni-
ka z uprawnieniami, a na naszym 
terenie uprawnienia do eksplo-
atacji składowiska posiada właśnie 
ona. Dlatego współpracuje z NBM 
i uczestniczyła we wszystkich spo-
tkaniach, dotyczących akcji gasze-
nia pożaru.
Pomimo wyjaśnień na temat pro-
wadzonych działań, radnych wciąż 
nurtowała kwestia płatnika. 
 – Będziemy się starać odzyskać 
pieniądze nie tylko za szkody wy-
rządzone, ale też będziemy starać 
się o odzyskanie środków za wy-
najęty sprzęt. Jeśli chodzi o Nasiel-
skie Budownictwo Mieszkaniowe, 
to jest ono w użyczeniu NBM,  
ale należy pamiętać, że to jest na-
dal mienie gminne. Spółka tylko 
użytkuje kwaterę, ale to jest gmin-
ny teren. Jako gmina my ubez-
pieczamy ten teren – tłumaczył 
skarbnik Rafał Adamski.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski tak-
że zapewniał radnych o tym, iż na 
pewno zostaną podjęte próby od-
zyskania poniesionych kosztów, 
chociażby poprzez odszkodowa-
nia. Jak tłumaczył burmistrz, w tym 
momencie gmina ma obowiązek 
zabezpieczyć pieniądze na ten cel, 
ponieważ to teren gminny, a gmi-
na przy takich zdarzeniach loso-
wych musi dbać o bezpieczeństwo  
na swoim terenie.

E.G. 
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R E K L A M A

Z NOK. Inwestycje

Nowoczesne 
nagłośnienie 
Nasielski Ośrodek Kultury, dzię-
ki pozyskanemu dofinansowaniu, 
wzbogaci się o nowoczesny sprzęt 
nagłośnieniowy. Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
przekazało na jego zakup 29 200 
zł netto. 
W listopadzie 2016 r. NOK złożył wniosek do Ministerstwa Kultury o do-
finansowanie zakupu wyposażenia nagłośnieniowego. O wynikach na-
boru ministerstwo poinformowało w kwietniu br. Wniosek na realizację 
zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
kulturalnej” w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury znalazł 
się na 4 miejscu spośród 590 wniosków z całej Polski. 
Lada dzień w naszym ośrodku kultury pojawi się m.in. cyfrowa kon-
sola DiGiCo wraz z osprzętem oraz procesor głośnikowy XILICA  
do zarządzania systemem nagłośnieniowym. Wartość całego sprzętu to  
62 321,35 zł brutto. 57%, czyli kwota 29 200 zł netto stanowi dofinanso-
wanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe środki, 
czyli 21 468 zł netto, to dotacja celowa z Gminy Nasielsk. 
Sprzęt nagłośnieniowy dotychczas używany w NOK jest już wyeksplo-
atowany. Praca na nowoczesnym sprzęcie poprawi komfort artystów 
oraz stworzy wiele nowych możliwości kreowania warunków akustycz-
nych dla publiczności. 

K.T.

Z GMINY

Warsztaty kulinarne
W Winnikach, w gospodarstwie 
państwa Hanny i Krzysztofa Kowal-
skich, które zyskało status zagrody 
edukacyjnej, mogą się edukować 
nie tylko dzieci, ale również doro-
śli. Na początku lipca przyjechali się 
tu uczyć ci, którzy szukają swego 
miejsca w rolniczej i związanej z rol-
nictwem działalności. Było to spo-
tkanie szkoleniowe. Jego głównym 
organizatorem był Albert Jaworski 
z Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Pomiechówku 
oraz Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie i jego 
Oddział w Poświętnem koło Płońska.
Tematyka szkolenia obejmowała trzy zagadnienia: 1. Zagrody edukacyjne, 2. Produkt tradycyjny i lokalny, 
3. Warsztaty kulinarne.
Tematykę związaną z zagrodami edukacyjnymi, ich założeniem i działalnością szczegółowo omówiła prelegent-
ka Anna Siewierska z MODR-u  w Warszawie. W konkluzji wskazała też na różnicę między gospodarstwem agro-
turystycznym a zagrodą edukacyjną. O produkcie tradycyjnym i lokalnym mówił, opierając się na konkretnych 

przykładach, Krzysztof Zaniewski z depar-
tamentu rolnego Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie. Trzeci temat zrealizowano 
poprzez praktyczne działanie – warsztaty 
kulinarne. Do przygotowania obiadu wyko-
rzystano oczywiście produkty miejscowe, 
zwłaszcza te, które spełniają warunki pro-
duktu tradycyjnego i lokalnego. Uczestni-
cy szkolenia zostali wyposażeni w solidną 
wiedzę, która powinna zaowocować po-
szerzeniem różnych form działalności zwią-
zanych z rolnictwem. Polska wieś staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy 
dla ludzi związanych z rolnictwem.

andrzej zawadzki

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z RADY

Wizja lokalna w przedszkolu
Zgodnie z zapowiedziami w piątek, 
30 czerwca br., w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku, odbyła 
się kontynuacja posiedzenia Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu z 28 
czerwca br., dotycząca znalezienia 
alternatywnych rozwiązań dla po-
działu dużej auli w Przedszkolu Sa-
morządowym.
W komisji wzięli udział Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
radni członkowie komisji, Radosław 
Kasiak kierownik Wydziału Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych w nasielskim 
Urzędzie Miejskim, Hanna Szumska 
dyrektor Przedszkola, a także liczne 
grono rodziców na czele z członka-
mi Rady Rodziców Przedszkola. 
Wizja lokalna w przedszkolu miała 
ułatwić prezentację pomysłów na 
umiejscowienie dwóch dodatko-
wych sal dla nadwyżki grup przed-
szkolnych, które przyjęto na rok 
szkolny 2017/18. A wszystko po to, 
aby uniknąć podziału dużej sali, któ-
ra znajduje się na piętrze. 
– To zrodziłoby pewne komplikacje 
związane z wystawianiem mebel-
ków i zabawek na czas uroczystości 
– mówiła Hanna Szumska dyrektor 
Przedszkola. – Obecnie w Przed-
szkolu Samorządowym jest 200 
miejsc dla dzieci przedszkolnych, 
a przyjęto już 250 dzieci, w związku 
z czym braku je dla nich pomiesz-
czeń.

Na początku spotkania burmistrz od-
pierał zarzuty o zbyt małym przed-
szkolu: – Wybudowane przedszkole, 
w myśl obowiązujących obecnie 
przepisów i zgodnie z planem zago-
spodarowania przestrzennego, jest 
tym maksimum. Nie można było 
pobudować ani wyższego, ani zro-
bić piętra poniżej. Naszym zamy-
słem na dodatkowe pomieszczenia 
przedszkolne było podzielenie dużej 
sali, jak to zrobiono w Pomiechów-
ku, ale w tzw. międzyczasie pojawiły 
się nowe pomysły. Dlatego jesteśmy 
tu i teraz, by ich wysłuchać i skonsul-
tować je z odpowiednimi instytucja-
mi – mówił Bogdan Ruszkowski. 
Gdy okazało się, że brakuje sal, rodzi-
ce dzieci uczęszczających obecnie 
do nasielskiego przedszkola, z dez-
aprobatą przyjęli pomysł o podziale 
dużej sali i od kilku tygodni szuka-
li alternatywnego rozwiązania. Swo-
je pomysły konsultowali z dyrektor 
przedszkola. – Myślę, że z racji istnie-
nia żłobka i przedszkola w jednym 
budynku, który podlega burmistrzo-
wi, powinniśmy wspólnymi siłami 
znaleźć rozwiązanie – powiedziała 
Hanna Szumska.
– Proponowalibyśmy z dużej szat-
ni wydzielić jedną salę dla dzieci, 
a w pozostałej części pozostawić 
szatnię przedszkolakom. Natomiast 
w pomieszczeniu dla wózków moż-
na zrobić szatnię dla żłobka, a wózki 
można będzie zostawiać pod scho-
dami – mówiła Anna Mandykowska, 

członek Rady Rodziców. – Drugą 
salę proponowalibyśmy zorganizo-
wać w nieużywanych pomieszcze-
niach kuchennych na pierwszym 
piętrze. Tam jest też ułatwiona spra-
wa, bo są łazienki. Gdyby jednak 
ten pomysł nie przeszedł, w osta-
teczności, wiemy od pani dyrek-
tor Szumskiej, że odstąpiłaby ona 
pomieszczenie, w którym obecnie 
znajduje się biblioteka – dodała pani 
Mandykowska.
Zanim jednak uczestnicy spotkania 
wyruszyli, by obejrzeć proponowane 
sale, padła propozycja, aby zobaczyć 
sąsiadujące z szatnią łazienki, służące 
obecnie pracownikom żłobka. 
Wtedy doszło do nerwowej sytuacji. 
Okazało się, że o zebraniu nie zosta-
ła poinformowana Agnieszka Pała-
szewska, dyrektor Żłobka Miejskiego, 
która zakomunikowała Andrzejo-
wi Malonowi, przewodniczącemu 
Komisji Oświaty, iż nie życzy sobie, 
by dyrektor przedszkola „dzieliła jej 
pomieszczenia”. – Szukamy teraz 
pomysłów, bo ja muszę zapewnić 
dwustu pięćdziesięciorgu dzieciom 
od 1 września miejsca (…) – odpo-
wiedziała dyrektor Szumska. – A ja 
muszę dbać o higienę i bezpieczeń-
stwo swoich dzieci, do którego od 
1 września uczęszczać będzie 60 
dzieci – ripostowała dyrektor Żłobka. 
Wymianę zdań między paniami za-
kończył burmistrz, prosząc o spokój.
Następnie obecni na spotkaniu mo-
gli zobaczyć, jak wyglądają po-

mieszczenia dla 
p r a c o w n i k ó w 
przedszkola. Ich 
standard jest znacz-
nie niższy od tego, czym dysponują 
pracownicy żłobka. Są to też po-
mieszczenia znacznie mniejsze.
– Jeśli państwa propozycje będą 
możliwe do zrealizowania, będę 
próbował to wykonać zgodnie 
z przepisami. A pani dyrektor jedna 
i druga są od tego, aby je zaakcep-
tować i wykonywać – podsumował 
spotkanie burmistrz Ruszkowski.
Podczas zebrania w przedszkolu po-
ruszono również temat zajęć dodat-
kowych dla przedszkolaków, za które 
rodzice są skłonni ponosić opłaty 
(m.in. rytmiki i korekty), których rze-
komo dyrektor Przedszkola nie chce 
organizować. – Przy obecnych prze-
pisach nie ma możliwości, aby ro-
dzice płacili za jakiekolwiek zajęcia 
– wyjaśniała dyrektor Szumska.
Dyrektor zapewniła przy okazji,  
że od tego roku, w ramach podsta-
wy programowej, dzieci będą miały 
również język angielski.
Na koniec poruszono również temat 
bezpieczeństwa dzieci w aspekcie 
wejścia do przedszkola i zasugerowa-
no, aby znajdowało się ono od strony 
podwórka, a nie jak obecnie od uli-

cy, gdzie nie ma chodnika i jest duży 
ruch samochodów.
Po komisji
W pierwszym tygodniu lipca br. 
sprawdzono możliwości zrealizo-
wania rozwiązań zaproponowanych 
przez rodziców.  
– Ze wstępnych analiz projektan-
ta wynika, że jest możliwość wy-
dzielenia dwóch sal dla przedszkola 
na parterze. Jednego w miejscu 
obecnej szatni, a drugiego obok, 
w pomieszczeniach dla pracowni-
ków żłobka. Obecnie trwa opraco-
wywanie projektu oraz uzyskiwanie 
opinii Sanepidu i z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej – informuje Ra-
dosław Kasiak z Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. 
Wszystko wskazuje na to, że jeśli 
w lipcu uda się dokonać wszelkich 
formalności, to w sierpniu rozpoczną 
się prace remontowe i od 1 września 
przedszkole będzie miało do dyspo-
zycji 10 sal, bez konieczności dziele-
nia auli.

Michał B.
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Nakarm mnie
Bywa tak z książkami, że nie wszystkie są wybitnymi dziełami sztuki. Intrygu-
ją nas jednak ze względu na nieszablonowy pomysł i pewne nowatorstwo.  
Tak jest w przypadku Nakarm mnie Julii Strzebeckiej.
Feedersi, zwani po polsku dosadnie „dokarmiaczami”, to głównie mężczyźni, 
którzy uwielbiają otyłe kobiety. I nie chodzi tu o osoby ze zwykłą nadwagą. 
Ideał ich piękna to jakieś 200 kg. Znamy głównie przypadki feedersów z USA 
i Anglii. Temat jednak obecny jest również w Polsce. Właśnie tej grupie osób 
swoją pierwszą książkę zadedykowała Julia Strzebecka.
 Główną protagonistką jest Joanna. To typowa karierowiczka, która poświęca 
się w stu procentach pracy oraz… jedzeniu. Pochłania kilogramy niezdrowej 
żywności, radząc sobie w ten sposób ze smutkiem, spowodowanym różny-
mi bolesnymi zdarzeniami z przeszłości, np. z chorobliwą zazdrością o męża, 
skutkującą jego odejściem. Kiedy jej waga zaczyna poważnie zagrażać życiu 
(bo zdrowiu zagraża od dłuższego czasu), postanawia udać się na terapię od-
chudzającą.
Tak spotyka Wiktora, antagonistę w Nakarm mnie. Wiktor od dłuższego czasu 
interesuje się feedersami. Zakłada nawet razem z kolegami swoją małą komunę 
na odludziu. Martwi go tylko to, że o ile jego przyjaciele mają swoje wybranki, 
które karmią nadmiernymi ilościami pokarmu, o tyle on wciąż pozostaje sam. 
Gdy jednak po raz pierwszy widzi Joannę, wie, że musi zrobić wszystko, by była 
jego. Wszelkimi sposobami próbuje się do niej zbliżyć.
Książka utrzymana jest w konwencji thrillera, w której Joanna jest ofiarą, a Wik-
tor czającym się na nią drapieżnikiem. Przez większość fabuły oczekujemy 
momentu spotkania się obu postaci  i ich konfrontacji, tak jak w klasycznych 
dziełach tego gatunku. To, czym wyróżnia się książka Nakarm mnie to fakt, 
że czarny charakter nie chce zabić głównej bohaterki. Pragnie ją po prostu… 
nakarmić. 
Autorka ksiązki poświęciła dużo uwagi zarysowaniu portretów psychologicz-
nych bohaterów. Wiadomo, że czytelnika ciekawi, czemu po pierwsze: ktoś 
znajduje ukojenie w chorobliwym objadaniu się, po drugie dlaczego są oso-
by, które pragną tuczyć drugiego człowieka. O ile portret Joanny jest dosyć 
wiarygodny, o tyle motywacje Wiktora i reszty feedersów są przedstawione 
w sposób szczątkowy. Nasuwa się pytanie o motywy działania feedersów. Kim 
są? Czy stanowią zagrożenie dla bliskich sobie ludzi? A może należy tę kwe-
stię rozpatrywać w kategoriach, że feedersi to ludzie, którzy sami zmagają się 
z problemami? W każdym razie nie pada tam głębsza odpowiedź, dlaczego 
zostaje się feedersem, może poza stwierdzeniem, że ,,od dziecka fascynowa-
ły go otyłe kobiety”.
Książkę czyta się szybko i w miarę przyjemnie. Są też tam naprawdę rewelacyj-
ne fragmenty, jak choćby pełne napięcia zakończenie. Warto po nią sięgnąć, 
jeżeli interesują nas różne ,,niecodzienne” grupy ludzi i lubimy nietypowe 
książki. Nakarm mnie spełnia oba te kryteria.

Paweł Kozłowski

Z DKK 

Nic zwyczajnego w plenerze

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

W piątek, 7 lipca br., odbyło się, 
ostatnie przed wakacyjną przerwą, 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Postanowiliśmy uczcić je  
w wyjątkowy sposób.
To wyjazdowe zebranie zostało bo-
wiem zorganizowane w Zagrodzie 
Agroturystycznej u państwa Hanny  
i Krzysztofa Kowalskich w Win-
nikach. Tam w altance, otoczeni 
głównie przez przyrodę, rozsiedli-
śmy się, by ostatni raz przed dłuż-
szym rozstaniem podyskutować 
o książkach. Nie zabrakło jadła, na-
pojów i muzyki (w tym zagranej  
i zaśpiewanej na żywo przez córkę 
jednej z naszych klubowiczek). At-
mosfera była więc przednia i zachęca-
jąca do długich rozmów. 
Co jednak z naszą lekturą, która zosta-
ła wyznaczona na to spotkanie? Było 
nią Nic zwyczajnego Michała Rusin-
ka. To wspomnienia autora z czasów 
piastowania przez piętnaście lat funkcji 
sekretarza Wisławy Szymborskiej. Se-
kretarzowanie miało być tylko czymś 
tymczasowym, na czas zamieszania 

związanego z przyznaniem poetce 
nagrody Nobla w 1997 r. Skończy-
ło się jednak na długiej przygodzie 
i towarzyszeniu jej aż do ostatnich 
chwil życia. Portret Szymborskiej w 
wykonaniu autora jest żywy i daleki  
od hagiografii. Nic zwyczajnego peł-
ne jest anegdot i mało znanych faktów  
z życia noblistki. Napisane jest również 
świetnym i żywym językiem. Dodat-
kowym plusem publikacji jest duża 

liczba zdjęć, które dopełniają czy-
tany tekst.
Książka Michała Rusinka przypadła 
do gustu naszym klubowiczom  
i zachęciła do dyskusji o życiu Wi-
sławy Szymborskiej. Wspominali-
śmy te anegdoty, które najbardziej 
zapadły nam w pamięci i w jakiś 
sposób wyrażały autorkę oraz uka-

zywały jej spojrzenie na świat. Niektó-
rzy zauważyli też, że sława związana  
z nagrodą Nobla przysporzyła też pro-
blemów poetce, czego wyrazem była 
wzmożona liczba listów. Część zosta-
ła przytoczona w dziele Rusinka i po-
wodują one przygnębiające wrażenie.  
Na koniec wspominaliśmy wiersze 
Szymborskiej, które zrobiły na nas 
największe wrażenie. Nie mogło za-
braknąć Kota w pustym mieszkaniu 
– najbardziej osobistego wiersza Wi-
sławy Szymborskiej, tylko raz wyre-
cytowanego przez nią publicznie.
Następne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki odbędzie się dopiero 
we wrześniu.  Życzymy więc udanych 
wakacyjnych urlopów i zachęcamy 
do wstępowania w nasze szeregi.

Paweł Kozłowski

Z wizytą w strzegocińskim dworze
W niedzielę, 2 lipca br., odbył się 
kolejny rajd organizowany przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Nasielsku. Tym razem 
udaliśmy się do zabytkowego 
kościoła w Gąsiorowie. Trady-
cyjnie, w samo południe przed 
budynkiem biblioteki, zebra-
ła się grupa rowerzystów, ponad  
30 osób. Mimo niepewnej po-
gody, wyruszyliśmy na trasę 
rajdu przez Kowalewice, Strze-
gocin do Gąsiorowa. Motywa-
cją dla organizatorów było to, iż 
kościół, znajdujący się w Gąsio-
rowie, jest jednym z nielicznych 
drewnianych kościołów, leżących  
na Mazowszu, a z pewno-
ścią jest to jedyny taki obiekt w 
dekanacie nasielskim. Samo Gą-
siorowo jest dawnym zaściankiem 
szlacheckim rodu Gąsiorowskich. Oso-

bliwością tej miejscowości jest niewąt-
pliwie wspomniany drewniany kościół  
pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny, św. Jana Chrzciciela i Jedena-
stu Tysięcy Męczennic, erygowany w 

1792 r. i konsekrowany przez biskupa 
płockiego Krzysztofa Hilarego Szem-
beka. 
Wystrój wnętrza świątyni jest sie-
demnasto- i osiemnastowieczny. 

Obok kościoła stoi drewniana 
dzwonnica z końca XIX w. i 
cmentarz, na którym zacho-
wały się nagrobki z połowy 
XIX w.
Po zwiedzeniu kościoła, ko-
lorowy peleton skierował się 
do Strzegocina, gdzie sko-
rzystaliśmy z gościnności 
właściciela zespołu dworsko-
-pałacowego, pana Krzysz-
tofa Radziszewskiego na stałe 
mieszkającego we Francji. W 
jego  imieniu podejmował nas 
tam pan Marek Kaczmarczyk. 
W romantycznym parku o 
pięknym założeniu wodnym, 
wśród wiekowych dębów, 

podczas pieczenia kiełbasek oraz je-
dzenia pysznego deseru w posta-
ci jagodzianek, usłyszeliśmy piękną 
opowieść historyczną o Strzegocinie 
i o miejscu, w którym przebywali-
śmy. Miejsce, w którym gościliśmy,  
to neoklasycystyczny z początku 
XIX w. Był on zbudowany dla rodzi-
ny Wołłowiczów herbu Bogoria, z 
których Marcin w 1815 r. był kapi-
tanem WP. W czasie powstań na-
rodowych Wołłowiczowie byli 
dowódcami pospolitego ruszenia w 
powiecie pułtuskim. W 1820 r. właści-
cielem Strzegocina został hrabia Eryk 
Kurnatowski, znany w II RP, hodow-
ca koni. Tu również założył hodowlę 

koni, która jednak zbankrutowała w 
latach 30-tych XX wieku. Powojenna 
historia obiektu jest typowa, podobna 
do wielu innych dworów i pałaców w 
całej Polsce. Funkcjonowała tu szkoła, 
biblioteka i ośrodek zdrowia. Opusz-
czony w latach 80-tych, zrujnowany 
dwór nabył wspomniany już pan Ra-
dziszewski, który przywrócił mu daw-
ną świetność.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny 
rajd, który odbędzie się w niedzielę, 
10 września, podczas którego włą-
czymy się do Narodowego Czytania 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

(bibl.)
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LISTY DO REDAKCJI
Uwagi do artykułu Artura Nojberta  
pt. „Powojenne losy nasielskiej synagogi”
To, co dzieje i pisze się w Nasielsku na tematy polsko-żydowskie jest ob-
serwowane i interpretowane znacznie szerzej niż myślimy. Stało się tak 
za sprawą głośnej książki Glenna Kurtza i corocznej wizyty potomków 
nasielskich Żydów w celu uporządkowania cmentarza.
Jest to grupa wpływowa i opiniotwórcza. W ostatnim numerze Życia 
Nasielska głos w sprawie żydowskiej synagogi zabrał Artur Nojbert. 
Autor twierdzi, że synagoga „choć uszkodzona, to wojnę przetrwała”,  
i to polskie władze miasta podjęły decyzję o jej rozbiórce. Pozyskane 
w ten sposób cegły miałyby zostać wykorzystane do budowy obiektów 
publicznych, domów i ... „wychodków”.
Interpretacja tego tekstu, jaka już do mnie dotarła w USA jest taka: 
„to nie Niemcy, ale Polacy zniszczyli świątynię, a cegły wykorzystali  
do budowy swych domów i wychodków”.
Czy Autor ma konkretne i rzetelne dowody, jaka część synagogi prze-
trwała wojnę? Zamieszczone zdjęcie (bez podania źródła) pokazuje 
fragment jednej ściany jakiegoś budynku. Czy Autor ma rzetelne do-
wody, jakie domy i „wychodki” powstały z tych cegieł? O budynkach 
publicznych wiemy. Sam fakt sprzedania komuś cegieł nie jest tu wy-
starczający.
I wreszcie - proszę pamiętać o całym kontekście historycznym. Jest to 
czas agresywnego stalinizmu, systemu narzuconego z Rosji i walczące-
go z każdą religią. Jestem przekonany, że uszkodzony w trakcie wojny 
nasz kościół katolicki też zostałby chętnie przez nich rozebrany na cegły.
Budujmy relacje polsko-żydowskie na zasadach równorzędnych, przy-
znając, że uprzedzenia są po obu stronach, a nie tylko po naszej, jak 
to się starają nam wmówić. Uważajmy, jakich słów używamy i dbajmy 
o wizerunek naszego miasta.

Tomasz Krasoń

W odpowiedzi na list  
pana Tomasza Krasonia
W uwagach przedstawionych przez pana T. Krasonia nie doszukałem 
się żadnego konkretnego, merytorycznego i popartego jakimkolwiek 
dowodem zarzutu, w którym miejscu jego zdaniem mijam się z prawdą. 
Jeśli pan T. Krasoń dysponuje dokumentami, które mogłyby rzucić nowe 
światło na opisaną przeze mnie historię, chętnie się z nimi zapoznam. 
Większość nasielszczan w wieku 70+ doskonale pamięta, jak wyglądał 
i w jakim był stanie po wojnie budynek synagogi. 
Pisząc tekst powstrzymywałem się od ocen, jednak wniosek o odpo-
wiedzialności za zaistniałą sytuację komunistycznej władzy, w której 
obronie występuje dziś pan T. Krasoń, wydaje się słuszny. Informacje 
zawarte w artykule pochodzą głównie z protokołów z posiedzeń Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Nasielsku. Wszystkie te dokumenty 
znaleźć można w zasobach Archiwum Państwowego, dostępne są bez 
ograniczeń dla każdego zainteresowanego.
Odsyłam do źródeł:
Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemiec-
kich.
Protokół nr 14 z posiedzenia plenarnego MRN w Nasielsku odbytego 
w dniu 29 września 1948 r.
Protokół nr VII z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku odbytego 
w dniu 6 września 1950 r.
Protokół nr XXI/39/51 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku od-
bytego w dniu 21 września 1951 r.
Protokół nr XXVII/45/51 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku od-
bytego w dniu 7 grudnia 1951 r.
Plan pracy prezydium MRN na I kwartał 1951 r.
Preliminarz pozabudżetowych środków specjalnych na rozbiórkę zruj-
nowanego budynku po byłej synagodze w Nasielsku z 1951 r.
Protokół nr III/50/52 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku odby-
tego w dniu 19 stycznia 1952 r.
Protokół nr XIX/65/52 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku od-
bytego w dniu 16 lipca 1952 r.
Protokół nr XII/55 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku odbytego 
w dniu 5 maja 1955 r.
Protokół nr XIV/55 z posiedzenia Prezydium MRN w Nasielsku odbytego 
w dniu 21 maja 1955 r.
Sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Prezydium MRN w Nasielsku za 1955 r.

Artur Nojbert

NASZE DZIECI

Lato w bibliotece
Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała niezwykle bogatą ofertę zajęć dla dzieci, spędzających 
wakacje w mieście. W tym roku propozycji było co nie miara.
W dniach 3-7 lipca w bibliotece licznie zbierały się dzieci, aby uczestniczyć w zajęciach plastycznych, sportowych i kon-
kursach. Atrakcje, w których chętnie brały udział dzieci to: gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkurencje sportowe, 
gry planszowe i zabawy (np. „Stary niedźwiedź…”, „Chodzi lisek…”, „Gąski, gąski…”), kalambury i zagadki, układanie 
puzzli na czas zajęcia w pracowni komputerowej – nauka bezpiecznego korzystania z internetu, zabawy edukacyjne 
z „chustą animacyjną”, malowanie kredą na placu bibliotecznym „Książki naszych marzeń”.
Tworzyliśmy m.in.: „Coś z niczego, czyli cuda z odpadów”, przeprowadziliśmy warsztaty „Kraina filcu”. Na początku na-
szych spotkań rozmawialiśmy o bezpiecznych wakacjach, uzależnieniach oraz zagrożeniach ze strony dorosłych. Roz-
mowy te kończyły się pracami plastycznymi z udostępnionych materiałów. Takie prace dzieci wykonywały również 
po wysłuchaniu bajek Wiesława Drabika, czytanych przez bibliotekarki. Bardzo podobał się również pokaz ogromnych 
baniek mydlanych, a wiele radości sprawiała możliwość wykonywania ich samodzielnie. Ponadto dzięki pomocy pani 
Ani, mamy dzieci korzystających z lata w mieście,  każde dziecko otrzymało balonowego zwierzaka. Wszystkie dzieci, 
które brały udział w konkursach przeprowadzonych podczas „Lata w bibliotece”, zostały nagrodzone. Codziennie też 
na dzieci czekał pyszny poczęstunek. Mali uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć, na które serdecznie 
zapraszamy w ferie zimowe. 
Za organizację i przeprowadzenie „Lata w bibliotece” odpowiedzialne były: Jolanta Budziszewska –Rogalska i Izabela 
Mazińska.

(bibl)
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Z NOK

Malowane Lato z literaturą w tle
Od 3 lipca br. w Nasielskim Ośrodku Kultury trwają 
warsztaty malarskie dla dzieci. Uczestnicy zajęć uczą 
się malować akrylami pod czujnym okiem artystki, 
Ewy Witkowskiej. 
Projekt „Malowane Lato”, którego współorganizato-
rem jest Mazowiecki Instytut Kultury, nawiązuje do 
literatury. Jego założeniem jest to, aby literatura dzie-
cięca i plastyka weszły w dialog i splotły swoje emo-
cje i wrażliwość. Dlatego też podczas pierwszych dni 
warsztatów w NOK, uczestnicy czerpali inspiracje 
z wierszy „Na wyspach Bergamutach” Jana Brze-
chwy oraz „Kotek” Juliana Tuwima. 

Warsztaty malarskie z panią Ewą to przede wszystkim: poznanie 
techniki malowania akrylami, szkicowanie, kompozycja, ustawienie 
w stosunku do źródła światła, malowanie na stojąco, z wolnej ręki, 
mieszanie farb i uzyskanie ich struktury. Ponadto podczas spotkań 
w NOK, dzieci bawią się kolorami, uczą się, jak malować martwą 
naturę oraz mierzyć obiekty. Warsztaty trwają dwa tygodnie. Po 
ich zakończeniu, pięć najlepszych, wykonanych przez dzieci prac, 

będzie wysłanych do 
MIK i zaprezentowa-
nych podczas wystawy 
w Pałacu w Chrzęsnem. 
P o n a d t o  o b r a z y 
uczestników warszta-
tów będzie można po-
dziwiać na wystawie 
w holu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury.

K.T.

Z GMINY. Czas pielgrzymek

Rajd dla Życia
W środę, 5 lipca br., w Nasielsku gościli uczestnicy ogólnopolskiego ro-
werowego „Rajdu dla Życia”. Krótki pobyt w naszym mieście został pra-
wie niezauważony. A szkoda, bo uczestnicy mieli do przekazania ważne 
przesłanie, dotyczące ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Materiały dotyczące tej tematyki będą dostępne w naszym kościele. Zo-
stawili je dla nas pielgrzymi. Warto się z nimi zapoznać. Charakterystyczny 
jest fakt, iż uczestnicy przejazdu, w trakcie tego przedsięwzięcia chętnie 
rozmawiają na ten temat z napotkanymi ludźmi.
Rowerzyści spędzili w naszym mieście około dwóch godzin. Najpierw,  
po przyjeździe, pomodlili się w naszym kościele, wysłuchali krótkiej pre-
lekcji wygłoszonej przez ks. prefekta Grzegorza Ostrowskiego, dotyczącej 
naszej parafii i naszego kościoła, a następnie w budynku parafialnym zjedli 
obiad i krótko odpoczywali.
Tego dnia uczestnicy Rajdu pokonywali etap Rostkowo – Modlin Stary. 
Pogoda nie była najlepsza – wiał silny wiatr i padał deszcz. Po rowero-
wych pielgrzymów, bo w tych kategoriach należy patrzeć na ten Rajd, do 

Strzegocina wyjechał nasz ksiądz prefekt Grzegorz Ostrowski i towarzyszył  
im w drodze do Nasielska na rowerze. 
Kiedy żegnali się z Nasielskiem, pogoda wyraźnie się poprawiła. Jechali  
do kościoła parafialnego w Modlinie, gdzie mieli uczestniczyć w wieczor-
nej eucharystii i spędzić noc. Przed samym wyjazdem z Nasielska, pra-
cownik Urzędu Miejskiego przywiózł miłym gościom drobne upominki 
promujące Nasielsk. Wśród nich były płyty z nagraniem naszego chóru 
„Lira”. To dobra promocja naszego miasta i naszej parafii. 
Grupa wyruszająca z Gdańska pokonała w ciągu 7 dni dystans ok. 583 
km, spędzając na rowerze 31 godzin. Uczestnicy przejechali przez teren 
8 diecezji, 5 regionów Polski i 4 województw. W grupie jechało 12 ro-
werzystów, głównie pochodzących z diecezji legnickiej i pelplińskiej oraz  
4 osoby obsługi: pilot, pielęgniarka, kierowca busa i rzecznik prasowy.
Rowerowy „Rajd dla Życia”, organizowany jest od ośmiu lat przez Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży. Pomysłodawcą rowerowej pielgrzymki 
jest ks. biskup Jerzy Mazur, który często gościł w Nasielsku z Ełcką Piel-
grzymką Pieszą.

Kolarze - pielgrzymi jadą koncentrycznie z różnych kierunków (w tym 
roku z dwóch), aby na końcu spotkać się w jednym miejscu. W tym roku 
jedna grupa pielgrzymów - rowerzystów podążała z Oświęcimia do Ło-
dzi (grupa południowa), druga również do Łodzi, tyle że z Gdańska (grupa 
północna), stąd hasło rowerowej pielgrzymki: „Kierunek Łódź Piotrowa”. 
Miejscem docelowym była katedra w Łodzi.
Rzecznik prasowa grupy północnej Rajdu, Karolina Pluta, zwróciła uwagę 
na bardzo ważny szczegół, dotyczący tegorocznej Rowerowej Pielgrzym-
ki. Jedną z miejscowości etapowych północnej części pielgrzymki było 
wspomniane już Rostkowo. To miejsce związane jest ze św. Stanisławem 
Kostką. Jest on też patronem organizatora „Rajdów dla Życia”, Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży. Z dumą poinformowała też, że pielgrzymi 
rowerzyści wiozą ze sobą relikwie błogosławionej Karoliny Kuzkówny.
Wkrótce, bo już 3 sierpnia, Nasielsk, w drodze na Jasną Górę, po raz 25. 
„nawiedzi” piesza pielgrzymka diecezji ełckiej. Mieszkańcy nasielskiej pa-
rafii i całej gminy Nasielsk przyjmą pielgrzymów serdecznie.

andrzej zawadzki
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WAKACYJNIE.  
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich

Na międzynarodowym 
obozie olimpijskim
Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 24 czerwca br., pięcioro uczniów 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich wyruszyło po wakacyjne przygody.
Dzieci wraz z opiekunem, jako przedstawiciele Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, wyjechały na Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz 
Olimpijski, który po raz kolejny zorganizowany został przez Słowacki 
Komitet Olimpijski u podnóża słowackich Tatr w Starym Smokowcu. 
W przepięknej górskiej scenografii spotkali się nastolatkowie z Pol-
ski, Czech, Ukrainy, Węgier oraz Słowacji. Pomimo bariery językowej, 
młodzież szybko znalazła nić porozumienia i przez kolejnych pięć dni 
świetnie się bawiła. 
Dzięki doskonałym organizatorom i trzem cudownym animatorkom, 
uczestnicy obozu brali udział w zabawach integracyjnych i sportowych, 
w biegu terenowym i wycieczce górskiej. Jeździli górskimi kolejka-

mi i wyciągami. Mieli okazję aktywnie uczestniczyć w Dniu Olimpij-
skim w słowackiej szkole w Dolnym Smokowcu. Próbowali swoich sił  
na treningowym torze saneczkowym oraz w sportowym strzelaniu 
w pozycji leżącej. Otrzymali również pierwszą lekcję od najbardziej 
utytułowanej słowackiej szermierki, Prezesa Słowackiego Klubu Fair 
Play - Kataríny Ráczovej.
Młodzież miała okazję poznać wielu słowackich olimpijczyków, repre-
zentantów naszych południowych sąsiadów w biatlonie, narciarstwie 
klasycznym, saneczkarstwie, hokeju, szermierce, strzelaniu sporto-
wym, którzy aktywnie włączali się w zajęcia programowe. 
Wszyscy uczestnicy obozu czynnie brali udział w prezentacji historii 
igrzysk olimpijskich oraz zasad fair play. Wysłuchali prelekcji na temat 
pracy słowackiej górskiej służby ratowniczej. Świetnie bawili się w za-
czarowanym świecie Triclandii. Ciekawą formą integracji był piknik, 
gdzie każda grupa prezentowała piosenkę oraz częstowała charaktery-

stycznymi dla swojego kraju słodyczami i przekąskami. Zwieńczeniem 
całego pobytu była olimpijska dyskoteka, która pokazała, że w tak krót-
kim czasie można się poznać i wspaniale razem bawić.
Program obozu oraz jego atmosfera doskonale wpisują się w wartości, 
które propagował Patron szkoły, baron Pierre de Coubertin. Wychowa-
nie przez sport, współpraca, wzajemny szacunek i tolerancja, poznawa-
nie innych kultur były widoczne każdego dnia realizacji tego projektu. 
Przez wszystkie pięć dni dzieciom towarzyszyła radość, śmiech i wa-
kacyjne słońce.

E.S.

CIEKSYN 

Ogień w butelce 
W miniony weekend Ciek-
syn stał się kulturalną i towa-
rzyską stolicą gminy Nasielsk. 
Od piątku do niedzieli, przez 
trzy dni przestrzeń pomiędzy 
boiskiem a stawem zmieniła 
swoje oblicze. Pojawiły się 
kolorowe leżaki i lampiony 
oraz siedziska z palet, stanął 
duży biały namiot. Wszyst-
ko to skoncentrowało się 
wokół ogniska, a przede 
wszystkim wokół nietypo-
wej budowli. Powstawała ona 
od piątkowego popołudnia, 
kiedy to pierwsi mieszkańcy 
Cieksyna i okolic, na czele 
z Jarkiem Urbańskim - rzeź-
biarzem z Chojnic, współ-
twórcą Szlaku Kolorowych Drzew 
w Cieksynie, zaczęli jej budowę. 

Owa niezwykłość polegała na tym,  
że był to piec budowany ze szkla-

nych butelek oraz gliny. Butel-
ki przynosili mieszkańcy gminy 
Nasielsk i przez dwa dni powsta-
ła iście kosmiczna kon-
strukcja. W piecu zostały 
umieszczone dzieła, wyko-
nane w trakcie trzech spo-
tkań w ramach Wiejskich 
Spraw Kobiet, na warszta-
tach ceramicznych. 
W  s o b o t ę  o  g o d z i n i e 
20.00, kiedy piec już stał, 
w środku p łonął ogień, 
a zainteresowani wydarze-
niem ludzie zgromadzi-
li się licznie, Wiejska Spec 
Kapela wraz z reprezenta-
cją zaprzyjaźnionego ze-
społu Staynia z Warszawy, 
pod przewodnictwem wy-
bitnego muzyka Roberta 

Lipki, dała krótki koncert. Był to po-
czątek wspaniałej zabawy. Bowiem 
śpiewy i tańce trwały już potem 

niemalże do białego rana. Przybyli 
goście mogli też podziwiać plene-

rową wystawę kilku spośród wielu 
dzieł Jarka Urbańskiego, którymi 
były cztery rzeźby- głowy, oraz 

duża rzeźba przedstawiająca ko-
bietę. Następnego dnia, w niedzielę,  
po całym dniu spędzonym wspól-

nie w chilloutowych wa-
runkach - słońce, ognisko, 
leżaki, przyroda, śpiew 
ptaków i staw, nadszedł 
czas na rozebranie pieca. 
Dokonaliśmy tego wspól-
nymi siłami, choć nie było 
łatwo i lekko. Butelki pod 
wpływem ciepła przybra-
ły różne fantazyjne formy, 
stając się swego rodza-
ju rzeźbami, które każ-
dy zainteresowany mógł 
wziąć sobie na pamiątkę. 
Wyjęliśmy też wypaloną 
w piecu ceramikę, któ-
rą na kolejnych zajęciach 
Wiejskich Spraw Kobiet 
będziemy szklić i malo-
wać.

To trzydniowe wydarzenie poka-
zało, że w ludziach tkwi siła. Trze-
ba tylko działać wspólnie, a wtedy 
efekty mogą przerosnąć najśmiel-
sze oczekiwania. Tak też było i tym 
razem. Był to też przykład, że prze-
strzeń przy stawie jest wprost stwo-
rzona do spotkań, a mieszkańcy 
Cieksyna i okolic potrzebują takie-
go miejsca. 
Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy przyczynili  się do tego,  
że te trzy dni były takie piękne. 
Mamy nadzieję, że przed nami jesz-
cze niejedna tego typu inicjatywa. 
Wydarzenie to jedno z działań Wiej-
skiej Sceny Kulturalnej realizowanej 
w ramach inicjatywy lokalnej Gminy 
Nasielsk przez Stowarzyszenie Arty-
styczno-Społeczne Skafander.
Karolina Ropielewska
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W krainie ortografii
Błąd w mowie to jak tłusta plama 

na fotografii matki, którą kochasz, 
to jak niestarannie przyszyta łata 

na ubraniu, w którym idziesz 
w gościnę. Źle mówić lub pisać to 

znaczy krzywdzić swoją mową 
wszystkich, którzy ją zbudowali.

Janusz Korczak
Od września 2015 r. do czerwca 
2017 r. w Szkole Podstawowej im. 
St. Starzyńskiego w Nasielsku była 
realizowana innowacja metodycz-
na pt. „W krainie ortografii”. Dzia-
łania innowacyjne obejmowały 
uczniów klas drugich, a następnie 
trzecich i były wplecione w proces 
dydaktyczno – wychowawczy. 
Autorkami innowacji były panie: 
E. Boczkowska, B. Białorucka, D. 
Fijalska, B. Kamińska, M. Koza-
rzewska, E. Lipowska, J. Sobiecka 
i B. Sokolnicka.
Głównym celem innowacji było 
opanowanie przez uczniów umie-
jętności i nawyku bezbłędnego pi-
sania na poziomie elementarnym.
Ortografia przysparza wielu pro-
blemów nie tylko dzieciom, ale 
i dorosłym, a zasady pisowni pol-
skiej nie są łatwe do opanowania. 
Dlatego nauka ortografii jest po-

strzegana przez dzieci jako proces 
monotonny, uciążliwy i niezbyt 
lubiany. Co zatem zrobić, o czym 
pamiętać, by ten proces uczynić 
łatwiejszym, lżejszym i bardziej 
efektywnym?
A by u m i e j ę tn i e  w p rowa d z i ć 
dziecko w świat ortografii, przede 
wszystkim należy uczynić z niej 
dobrą zabawę. W ramach realizacji 
innowacji podejmowanych było 
szereg działań wspierających dzie-
ci w nabywaniu umiejętności i na-
wyku czujnego oraz bezbłędnego 
pisania. Uczniowie wykonywali 
różnorodne ćwiczenia, rozwiązy-
wali krzyżówki, rebusy, plątanin-
ki. Ilustrowali w dowolny sposób 
omawiane w danym miesiącu 
ortogramy, które eksponowa-
ne były na gazetkach klasowych. 
Przygotowywali gry ortograficz-
ne według własnych pomysłów, 
wymyślali rymowanki, pisali wier-
szyki. Utrwalali pisownię wyra-
zów z wykorzystaniem lizaków. 
Co miesiąc wybierany był klaso-
wy mistrz ortografii. Najwięcej ra-
dości sprawiały dzieciom zabawy 
edukacyjne podczas zajęć kom-
puterowych.

W nauce wykorzystywano humor, 
wyobraźnię, skojarzenia, rysunki 
i ruch. Pracując z kartami ortogra-
ficznymi „Logico”, dzieci układały 
hasła, kodowały wyrazy, starannie 
wykonywały również ilustrowane 
słowniczki ortograficzne oraz kar-
ty do albumów wyrazów.
Uczniowie zaprezentowali rodzi-
com program słowno – muzycz-
ny o tematyce ortograficznej oraz 
wystąpili podczas podsumowania 
wyników Gminnego Konkursu Or-
tograficznego.
Dnia 22 czerwca 2017 r. odbyło 
się podsumowanie innowacji na 
uroczystości zakończenia I eta-
pu edukacyjnego uczniów klas III. 
W obecności rodziców oraz zapro-
szonych gości, dzieci zaprezento-
wały również wiersze i piosenki 
o tematyce ortograficznej.
Mamy nadzieję, że wszystkie pod-
jęte działania, w ramach wdrożonej 
innowacji, przyniosą oczekiwane 
efekty w dalszej edukacji naszych 
uczniów.

Wychowawcy klas trzecich
Szkoły Podstawowej  
im. St. Starzyńskiego

w Nasielsku

Bezpieczna jazda rowerem
Okres wiosenno-letni to czas 
wzmożonego ruchu rowerzy-
stów. Rowerem przemieszczają się 
uczniowie do szkół, dorośli do pra-
cy, po zakupy lub w celach rekre-
acyjnych.
Zwolennicy podróży na dwóch 
kółkach muszą pamiętać, że korzy-
stanie z jednośladu, oprócz niewąt-
pliwej przyjemności, zobowiązuje 
do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego.
W ramach programu „B&N, czyli B 
jak Bezpieczny i N jak Niechroniony 
uczestnik ruchu drogowego”, reali-
zowanego w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 
zachęcamy wszystkich do zapozna-
nia się z wybranymi przepisami doty-
czącymi rowerzystów. 
Jak w takim razie zadbać o bezpie-
czeństwo na jednośladzie?
Niezwykle ważne jest obowiązkowe 
wyposażenie roweru. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami rower powi-
nien być wyposażony:
– z przodu – co najmniej w jedno 
światło pozycyjne barwy białej lub 
żółtej selektywnej;
– z tyłu – co najmniej w jedno świa-
tło odblaskowe barwy czerwonej 
o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej w jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej;
– co najmniej w jeden skutecznie 
działający hamulec;
– w dzwonek lub inny sygnał ostrze-
gawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
– kierunkowskazy (dwa przednie i dwa 
tylne barwy żółtej) – jeżeli konstrukcja 
roweru lub wózka rowerowego unie-
możliwia kierującemu sygnalizowanie 
zamiaru zmiany kierunku jazdy lub 
pasa ruchu  przez wyciągnięcie ręki.

Aby zachować bezpieczeństwo, ro-
werzysta powinien poruszać się zgod-
nie z przepisami o ruchu drogowym. 
Jeżeli jest taka możliwość, najlepszym 
rozwiązaniem dla kierujących jedno-
śladami są wytyczone ścieżki rowero-
we. W przypadku ich braku rowerzysta 
może jechać poboczem, pod warun-
kiem, że stan pobocza na to pozwala, 
a poruszanie się nim nie będzie utrud-
niało ruchu pieszym. Kierujący jed-
nośladem może jechać prawą stroną  
pasa ruchu jedynie wtedy, gdy nie ma 
możliwości poruszania się poboczem. 
Prawo dopuszcza również możliwość 
jazdy rowerem po chodniku w okre-
ślonych przypadkach.
Kiedy po chodniku?
Korzystanie z chodnika lub drogi dla 
pieszych przez rowerzystę jest do-
zwolone tylko w sytuacji, gdy:
– opiekuje się on osobą w wieku do lat 
10 kierującą rowerem;
– szerokość chodnika wzdłuż dro-
gi, po której ruch pojazdów jest do-
zwolony z prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 m i bra-
kuje wydzielonej drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów;
– warunki pogodowe zagrażają bez-
pieczeństwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gę-
sta mgła).
Rowerzysta – w myśl przepisów – 
musi jechać powoli, zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym.
Nie po pasach!
Rowerzysta nie może przejeżdżać na 
rowerze po pasach dla pieszych. Mówi 
o tym art. 26 Ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym”, w myśl którego kierują-
cemu pojazdem zabrania się: (...) jaz-
dy wzdłuż po chodniku lub przejściu 

dla pieszych. Rowerzysta musi zejść 
z roweru i przeprowadzić go. Nato-
miast gdy obok przejścia dla pieszych 
jest namalowany przejazd rowerowy, 
może po nim przejechać nie zsiadając 
z roweru (art.2).
Na rower z dzieckiem
Wyprawa rowerowa to świetny spo-
sób na urozmaicenie wolnego czasu 
i spędzenie go z rodziną. Warto na taką 
przejażdżkę zabrać dziecko. Jak zrobić 
to bezpiecznie i zgodnie z prawem? 
Dziecko do lat 7 może być przewo-
żone na rowerze pod warunkiem, że 
jest ono umieszczone na dodatko-
wym siodełku zapewniającym bez-
pieczną jazdę (art. 33. Ustawy „Prawo 
o ruchu drogowym”). Dopuszczalne 
jest też przewożenie dzieci w przycze-
pie przystosowanej konstrukcyjnie do 
przewozu osób, ciągniętej przez rower 
lub wózek rowerowy (art. 63). 
Dziecko do lat 10 może kierować ro-
werem wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej. Co ważne, musi jechać po 
chodniku! (art. 2. i 33. Ustawy „Prawo 
o ruchu drogowym”). 
Dziecko powyżej lat 10 może sa-
modzielnie jechać na rowerze po 
drogach publicznych. Jedynym wy-
mogiem jest posiadanie Karty Ro-
werowej (art. 96). Ważna jest ona do 
18-tego roku życia.
Pamiętajmy również o tym, że kieru-
jącemu rowerem zabrania się (art. 33):
1. jazdy po jezdni obok innego uczest-
nika ruchu z zastrzeżeniem ust. 3a;
2. jazdy bez trzymania co najmniej 
jednej ręki na kierownicy oraz nóg na 
pedałach lub podnóżkach;
3. czepiania się pojazdów;
3a. dopuszcza się wyjątkowo jazdę po 
jezdni kierującego rowerem obok in-
nego roweru lub motoroweru, jeżeli 

nie utrudnia to poruszania się innym 
uczestnikom ruchu albo w inny spo-
sób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego.
Jazda rowerem będzie bezpieczniej-
sza, gdy zastosujemy się do wyżej 
wymienionych rad. Ograniczone za-
ufanie do kierujących pojazdami, dba-

łość o bycie widocznym na drodze 
i przestrzeganie przepisów o ruchu 
drogowym pozwoli na cieszenie się 
w pełni komfortową jazdą bez obaw 
o bezpieczeństwo swoje i innych 
uczestników ruchu drogowego.

Monika Paluszek  
szkolny koordynator  

programu B&N

DLA SMAKOSZY

Smaki lata
Lato daje wiele możliwości do kulinarnych eksperymentów. Mamy 
wtedy pod ręką maliny, jagody, truskawki, świeże warzywa. Wakacyjny 
okres nieodparcie kojarzy nam się także z tradycyjnymi lodami w prze-
różnych smakach, przepysznymi deserami i nietypowymi eksperymen-
tami. Tym razem proponujemy coś słodkiego i odpowiedniego na każdą 
letnią okazję.

Kurczakowe lody
Składniki: filet z kurczaka, wafelki do 
lodów, granat, przyprawa curry, ma-
jonez.
Filet z kurczaka kroimy w drobną 
kostkę, a następnie smażymy. Pod 
koniec smażenia dodajemy przy-
prawę curry, każdy wedle swojego 
smaku. Po wystudzeniu kurczaka, 
dodajemy do niego owoce granatu 
oraz majonez i mieszamy. Gotową 
masę nakładamy w wafelki do lo-
dów. Smacznego!

Beza
Składniki: 6 białek, 300 g drobnego cukru, 1 łyżka soku z cytryny, 1ł 
yżka mąki ziemniaczanej,
Krem
400 ml śmietanki kremówki, 250 g serka mascarpone, truskawki, liście 

mięty, 1 łyżka cukru waniliowego, 1 łyżka cukru pudru.
Białka ubijamy mikserem. Pod koniec ubijania stopniowo dosypujemy 
cukier, mąkę ziemniaczaną, sok z cytryny i szczyptę soli. Ubite białka 
przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wcześniej 
trzeba odrysować okrąg i wylać masę w wyznaczonym miejscu. Pie-
karnik nastawiamy na 175 stopni, zaraz po włożeniu bezy zmniejszamy 
na 150 stopni i pieczemy przez 90 minut. Po tym czasie nie wolno wy-
ciągać bezy, tylko trzeba pozostawić ją w piekarniku przez godzinę. Aby 
przygotować krem, ubijamy śmietankę, dodajemy serek mascarpone, 
cukier waniliowy i cukier puder. Na ostudzony już spód bezowy wykła-
damy krem, zaś całość dekorujemy świeżymi owocami. Smacznego!

E.G.
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Powstanie Klub Seniora
Najprawdopodobniej już od grudnia bieżącego roku nasielscy seniorzy 
będą mogli korzystać z Klubu Seniora. 
Powstanie on przy ul. Warszawskiej 52, w miejscu obecnego Domu 
Dziennego Pobytu. Na realizację takiego zadania udało się pozyskać 80% 
potrzebnych środków, tj. ok. 90 tys. zł. Zadanie jest realizowane w ramach 
wieloletniego programu Senior Plus 2015-2020.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej razem z gminą złożyli ofertę  
na realizację zadania programu Senior Plus. Efektem tego będzie utwo-
rzenie Klubu Senior Plus. Klub będzie działał w miejscu obecnego Dzien-

nego Domu Pobytu. Całkowity koszt zadania to 116.718 zł. Wnioskowana 
kwota 93.374zł. A 20% stanowią środki własne – informowała Monika 
Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 29 czerwca br.
Wymogiem tego programu było zatrudnienie specjalistów oraz rehabili-
tanta bądź osoby, która zajmie się usprawnianiem kondycji fizycznej se-
niorów. Ci będą mogli tam korzystać z urządzeń rehabilitacyjnych, takich 
jak: piłki gimnastyczne, drabinki. Podobnie jak obecnie, w Domu Dzien-
nej Opieki, tak i w Klubie Seniora będzie można spożywać posiłki czy 
też wziąć kąpiel. Łazienki bowiem zostaną przebudowane i dostosowane  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak wspomniała dyrektor MOPS-
-u, pomieszczenia DDP wymagają solidnego remontu, na jaki do tej pory 
gmina nie miała środków. Jedynie sala wykładowa została gruntownie wy-
remontowana, wymieniono tam okna i drzwi. Do zagospodarowania zo-
stały jeszcze dwie łazienki, toalety, kuchnia oraz duża sala spotkań. 
Po remoncie pomieszczenia te zostaną również doposażone np. w meble 
kuchenne czy też w lodówkę. Wszystko dla wygody seniorów.

E.G.

głosowało 12 radnych, 2 osoby były 
„przeciw” i 1 osoba wstrzymała się  
od głosu. 
Projekt uchwały, dotyczący ustalenia 
Regulaminu korzystania ze Stadionu 
Miejskiego Nasielsku, wywołał dys-
kusję wśród radnych. Zmiana wyni-
kała ze względu na funkcjonowanie 
nowego budynku, w którym można 
będzie organizować odpłatne zaję-
cia. Środki z wynajmu przeznacza-
ne będą na cele sportowe. Niektórzy 
radni zgłaszali jednak uwagi, że wyło-
niony obecnie administrator budyn-

ku będzie faworyzować klub „Żbik”, 
który będzie mógł korzystać z obiek-
tu nieodpłatnie. Za przyjęciem tej 
uchwały zagłosowało 12 radnych, 
a 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Uchwała w sprawie wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów szkół oraz na-
uczycieli i uchwała dotycząca zmiany 
Statutu Gminy Nasielsk, przyjęte zo-
stały większością głosów: 12 radnych 
głosowało „za”, 3 radnych wstrzyma-
ło się od głosu. 

W sumie aż 12 uchwał radni przyję-
li jednogłośnie. Dotyczyły one m.in.: 
wprowadzenia opłaty prolongacyj-
nej; wyrażenia zgody na realizację 
zadania w ramach Programu „Se-
nior+” na lata 2015-2020, edycja 
w 2017 roku przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nasielsku; 
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt z terenu 
gminy Nasielsk w 2017 roku; uzgod-
nienia projektu uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego w sprawie 
Nadwkrzańskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu; zarządzenia wybo-
rów Sołtysa Sołectwa Psucin; zbycia 
nieruchomości w Żabiczynie (dawna 
zlewnia mleka); wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej 
w obrębie Torunia Dworskiego.
W dalszej części posiedzenia bur-
mistrz Nasielska udzielił odpowiedzi 
na pytania radnych.

– Składowisko w Jaskółowie jest cały 
czas monitorowane przez odpo-
wiednie instytucje. Takie pożary nie-
stety zdarzają się w wielu miejscach. 
W przypadku Kosewa jest już lepiej, 
a WIOŚ będzie cały czas je kontrolo-
wał. Trawę posiejemy jeszcze na je-
sieni – mówił B. Ruszkowski. 
W k we s t i i  o c z yszc z a n i a  N a-
s i e l n e j  g ł o s  z a b ra ł a  J a d w i g a 
Szymańska kierownik Wydziału Śro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
– Przetarg ogłoszony będzie w lipcu 
przez RZGW. Czyszczenie Nasielnej 
będzie dokładne na trzech odcin-

kach – od mostu w Chlebiotkach 
do mostu w Malczynie, od wylo-
tu oczyszczalni do ulicy Kościel-
nej oraz powyżej i poniżej mostu 
w Pniewskiej Górce. Jest również 
pozwolenie na likwidację tam bo-
browych, a jeżeli starczy funduszy, 
to oczyszczona będzie również Klu-
sówka.
W sprawie mieszkań w Chrcyn-
nie burmistrz wyjaśnił: – To nie są 
mieszkania socjalne. To są miesz-

kania, które są w naszych za-
sobach. Jedna rodzina już tam 
przeszła, a kolejne rodziny, które 
nie płacą czynszu, już są przygo-
towane do przeniesienia. Tam jest 
niższy czynsz. Planujemy sprzedać 
siedem lokali i za te pieniądze ku-
pić działkę w Starych Pieścirogach, 
żeby tam wybudować mieszkania 
komunalne.
Temat bariery architektonicznej, jaką 
jest przejście podziemne na stacji 
PKP Nasielsk w najbliższym czasie 
nie będzie realizowany.
– Musimy udzielić pomocy finan-
sowej MZDW przy budowie ron-
da, przeznaczając środki na jego 
oświetlenie, bo okazuje się, że war-
tość prac jest wyższa, niż kosztorys 
inwestorski. Myślę, że w lipcu uda się 
zlecić prace projektowe na budowę 
oświetlenia przy ulicy Dąbrówki – 
wyjaśnił Radosław Kasiak z Wydzia-
łu Inwestycji. 

Kształtu nabiera również moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody w Nu-
nie. – Po zakończeniu modernizacji 
stacji w Cieksynie podejmiemy ten 
temat. Projektowana jest studnia 
i zbiornik retencyjny. Po drodze 
pewnie będą potrzebne też pompy 
–mówił R. Kasiak. 
W temacie kanalizacji natomiast 
burmistrz nadal czeka na przy-
dział środków od wojewody ma-
zowieckiego. Burmistrz wyjaśnił,  
że sprawa, o którą zapytał rad-
ny Arciszewski, dotycząca wyłu-
dzeń pieniędzy, została w marcu 
2017 roku umorzona. Na budowę 
oświetlenia skrzyżowania w Pnie-
wie w tym roku nie ma co liczyć, 
jednak prawdopodobnie będzie 
ono wykonane wraz z budową ron-
da w przyszłym roku.
Szczęścia nie mają mieszkańcy ulicy 
Klonowej. – Obdzwaniałem firmy, 
które wykonywały na naszym tere-
nie różne prace, ale duże obłożenie 
pracą i brak pracowników sprawia, 
że firmy nie podejmują się nowych 
zleceń – tłumaczy burmistrz Rusz-
kowski. 
W następnym punkcie wspomniano 
o informacji dotyczącej wyników 
kontroli wniosku radnego Grzegorza 
Arciszewskiego, złożonego na sesji 
RM, 27 kwietnia 2017 r., dotyczą-
cego zbadania przez Komisję Rewi-
zyjną sprawy legalności wykonania 
chodnika na Stadionie Miejskim.
Następnie Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący RM odczytał listę pism, 
które wpłynęły do Rady Miejskiej 
w ostatnim czasie. Po dyskusji rad-
nych w punkcie „wolne wnioski”, 
gdzie omawiano szczegółowo te-
maty poruszane wcześniej, obrady 
zakończono. 

Michał B. 

Absolutorium przyjęte
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BEACH VOLLEY 2017
W sobotę, 1 lipca br., w Sta-
rych Pieścirogach odbył się 
Amatorski Turniej Siatków-
ki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Nasielska - „BEACH 
VOLLEY 2017”. Był to drugi 
taki turniej na nowym boisku 
do siatkówki plażowej. Boisko 
to zostało utworzone na tere-
nie skateparku w Starych Pie-
ścirogach.
Organizatorem zawodów był 
klub MKS Victoria Nasielsk, 
reprezentowany przez Ma-
riusza Chrzanowskiego przy 
współpracy z Urzędem Miej-
skim w Nasielsku oraz Zespołem Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Siatkówka plażowa staje się w ostat-
nich latach coraz bardziej modnym i 
lubianym sportem wśród mieszkań-
ców naszej gminy i nie tylko. A do-

bitnym tego przykładem była duża 
frekwencja wśród zgłoszonych drużyn.  
W turnieju wystartowało łącznie 10 
par. Zawody rozegrano systemem 
„brazylijskim”. Polegał on na tym, że 
dopiero druga porażka eliminowa-
ła dany zespół z dalszej rywalizacji w 
turnieju. Pary w fazie eliminacyjnej ry-
walizowały do wygrania jednego seta 
do 21 punktów, natomiast od fazy pół-
finałowej do dwóch wygra-
nych setów do 15 punktów.
Lista zgłoszonych drużyn: 
Braciaki, Starspoker, Czwartek, 
Po sąsiedzku, Siatkarze Płońsk, 
Rutki Płońska, Sztos, Browarki 
i nie tylko, Magnumy, Plażo-
wicze.
Do ostatniej chwili były duże 
obawy, czy turniej zosta-
nie przeprowadzony zgod-
nie z planem. Na szczęście 
aura okazała się bardzo ła-
skawa, a same zawody roz-
poczęły się punktualnie. 
Oficjalnego otwarcia zawo-
dów dokonał Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska. Przywitał zawod-
ników i życzył wszystkim dobrych 

wyników. Następnie organizator przy-
pomniał zawodnikom o przepisach 
oraz systemie rozgrywanych spotkań. 
Po części organizacyjnej przystąpiono 
do gier.
W sumie rozegrano 18 spotkań:  
14 pojedynków eliminacyjnych, 2 

półfinały oraz mecz finałowy i o trze-
cie miejsce. Poniżej wyniki spotkań  
od rundy półfinałowej:
Półfinały:
1.Strspoker vs. Browarki i nie tylko  2-0
2.Siatkarze Płońsk vs. Magnumy  2:0
Mecz o trzecie miejsce:
Browarki i nie tylko  vs. Magnumy 2-1 
Mecz finałowy:

Starspoker vs. Siatkarze Płońsk 2-0 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1 miejsce – Starspoker (Dominik Ja-
glarski, Paweł Burczak)
2 miejsce – Siatkarze Płońsk (Adrian 
Art., Sebastian Fotek)
3 miejsce – Browarki i nie tylko (Ma-
riusz Cendrowski, Piotr Szumski)
4 miejsce – Magnumy (Magnus Dud-
kiewicz, Mateusz Pietrzak)
Nikt tego dnia nie wyjechał od nas  
z pustymi rękami. Drużyny z miejsc 
5-10 otrzymały pamiątkowe dyplo-
my za udział w turnieju oraz gadże-
ty Gminy Nasielsk. Natomiast parom 
z miejsc 1-4 wręczono okazałe pu-

chary, medale, nagrody rzeczowe 
w postaci toreb sportowych, kurtek 
sportowych, kosmetyków, słucha-
wek, koszulek oraz nagrody pieniężne 
(dla miejsc 1-3), kolejno 800 zł, 400 
zł, 200 zł. Nie mogło też zabraknąć 
nagrody dla najlepszego zawodnika 
całego turnieju. Jednogłośną decy-
zją wszystkich kapitanów nagroda ta 
powędrowała do rąk Dominika Ja-
glarskiego, który na co dzień trenuje i 
reprezentuje drużynę MOS Wola War-
szawa. Przy okazji pokazuje to nam 
wszystkim, że w gminie Nasielsk jest 
duża grupa bardzo zdolnej i utalento-
wanej sportowo młodzieży. Gratuluje-
my Dominikowi i życzymy kolejnych 
sukcesów sportowych.
Pozostaje mi tylko podziękować 
wszystkim tym osobom, które 
licznie przyłączyły się do zorgani-
zowania całego turnieju: 
Bogdanowi Ruszkowskiemu burmistrzowi 
Nasielska, Rafałowi Adamskiemu skarbni-
kowi Nasielska, Markowi Maluchnikowi se-
kretarzowi Nasielska, Krzysztofowi Millerowi 
kierownikowi Wydziału Administracji i 
Nadzoru UM w Nasielsku, Cezaremu 
Wiśniewskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach,
Panu Arturowi Szulkowskiemu, Pani Krystynie 
Sobczyńskiej wł. Sklepu TANI DOM, 
Panu Marcinowi Chrustowskiemu właścicie-
lowi firmy BERTA & GRAVOMACH, 
Państwu Joannie, Darkowi i Piotrowi 

Zadrożnym właścicielom firmy LOGI 
SERVICE, 
Państwu Mariuszowi Szostak i Monice 
Chełchowskiej właścicielom firmy PH Mark 
Monika, Panu Jarosławowi Zalewskiemu wł. 
Sklep Remont, 
Panu Damianowi Pankowi wł. Sklep MAX 
Elektro
oraz Hali Sportowej w Nasielsku oraz SP 2 
w Nasielsku za użyczenie sprzętu sędziow-
skiego i nagłaśniającego.
Wierzę, że nie był to ostatni taki turniej 
w naszej gminie, i że już niedługo 
spotkamy się na trzeciej edycji turnie-
ju piłki plażowej o puchar Burmistrza 
Nasielska.

Chrzanowski Mariusz
MKS VICTORIA

Z GMINY. AVALON EXTREME w Krzyczkach

Terenowy wyścig  
na wózkach inwalidzkich
Farma Krzyczki i zlokali-
zowany tutaj hotel Nos-
selia (to dawna łacińska 
nazwa Nasielska) stają się 
coraz bardziej popularne. 
W Polsce i poza Polską. 
Coraz częściej odby-
wają się tutaj unikatowe 
imprezy. Niektóre z nich 
przejdą z pewnością na 
trwałe do nasielskiej hi-
storii. 
Tak będzie prawdopodobnie z imprezą, jaka miała tu miejsce w sobotę,  
8 lipca 2017 r. To Wheelmageddon, czyli terenowy wyścig na wózkach in-
walidzkich. Wydarzenie to przeznaczone było oczywiście dla osób, które 
na takich wózkach poruszają się na co dzień. 
Wyścig zorganizowała ogólnopolska Fundacja AVALON, zajmująca się 
osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Fundacja ta realizu-
je szereg projektów, które pozwalają ludziom w różny sposób poszkodo-
wanym przez los na pokonanie własnych słabości, na przywrócenie wiary 
we własne, często jeszcze duże, możliwości i realizowanie swych pasji.
Jednym z realizowanych projektów jest projekt nazwany AVALON 
EXTREME. Promuje on sporty ekstremalne, które mogą być także upra-
wiane przez osoby niepełnosprawne.
Koordynatorem projektu jest Tomasz Biduś. Występuje w drużynie rugby 
na wózkach, trenuje te drużyny. Odniósł z nimi wiele sukcesów. Jest in-
struktorem sportu osób niepełnosprawnych. To on w Krzyczkach kierował 
całą imprezą, mając do pomocy całe grono współpracowników Fundacji 
i liczną grupę wolontariuszy. To on był pomysłodawcą „krzaczkowego” 
Wheelmageddonu. Impreza była przygotowana i przeprowadzona pro-
fesjonalnie.
Przed uczestnikami terenowego wyścigu postawiono bardzo trudne za-
dania. Większość z osób, które stanęły do walki, nie liczyło na zwycięstwo. 

Zwycięstwem było już pokonanie dwukilometrowej trudnej, miejscami 
bardzo piaszczystej, trasy i przygotowanych przeszkód oraz wykonanie 
szeregu zadań. Trasa ta byłaby trudna do pokonania dla wielu osób w peł-
ni sprawnych. Na zawodników czekało błoto, ogień, przeszkody linowe, 
czołganie, pętla po lesie, kurtyna wodna, jazda na balansie, przetaczanie 
opony. Było też strzelanie z łuku i to w momencie, gdy ciało odmawiało 
już posłuszeństwa.
Dla niektórych problemy zaczęły się już na pierwszym leśnym podjeź-
dzie. Tu wiele czasu straciły dwie startujące w wyścigu panie. Przeszkody 
dla nich były identyczne jak dla mężczyzn. Nie zniechęciły się pierwszy-
mi trudnościami i walczyły do końca. Zwycięstwo w tej kategorii odniosła 
Elizabeth Tkachuk z Kijowa. Z jej sukcesu bardzo cieszył się jej narze-
czony z Warszawy. Pokonała nie byle kogo, bo osobę, która ze sportem 
osób niepełnosprawnych jest związana od dawna i duże sukcesy odno-
si w pchnięciu kulą. To Karolina Strawińska z podwarszawskiego Leszna. 
Przypomniała ona dziennikarzom, że pochodzi z miasta, którego sporto-
wą ikoną jest Robert Lewandowski. 
Równie zacięta walka toczyła się w kategorii mężczyzn. Stawka rozciągnę-
ła się na wielu metrach. Momentami wydawało się, że zawodnik podda 
się i zjedzie z toru. Tak się jednak nie stało. Zmagania ukończyli wszyscy 
zawodnicy. Zwyciężył zawodnik z Warszowic, miejscowości położonej 
w województwie śląskim, Szymon Klimza. Drugie miejsce zajął Tomasz 
Łuszcz z Częstochowy, a trzecie Daniel Wendołowski z Ząbek.
W zorganizowaniu imprezy pomogli też nasielscy strażacy. Powierzono 
im dwie przeszkody – palący się tor i kurtynę wodną.

andrzej zawadzki
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Kino NIWA ZAPRASZA 

12–16 lipca godz. 15.00

Auta 3 (3D dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 49 min.
Legenda sportu motorowego, Zygzak McQu-
een, zostaje zepchnięty na boczny tor przez ul-
traszybkie auta nowej generacji. Wrócić do gry 
pomoże mu młoda, pełna zapału mechaniczka, 
Cruz Ramirez, która obmyśla autorski plan zwy-
cięstwa...

12–16 lipca godz. 17.00

Król Artur: Legenda miecza 
(3D napisy)

Dramat, Przygodowy; Australia, USA, Wielka Brytania; 
Czas trwania: 2 godz. 6 min.
Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę 
na temat swojego królewskiego pochodzenia. 
Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, 
który zamordował jego rodziców. 

12–16 lipca godz. 19.15

Volta
Komedia kryminalna; Polska
Niejaki Bruno Volta postanawia wejść w posia-
danie niezwykle cennego przedmiotu - koro-
ny Kazimierza Wielkiego, jednak na jego drodze 
staje niespodziewanie młoda Wiki. 

9–13 sierpnia godz. 15.00

Gru, Dru i Minionki 3D 
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania: 
1 godz. 36 min.
Niedoszły dziecięcy gwiazdor z lat 80., Baltha-
zar Bratt, ma plan zdominowania całego świata. 
Para agentów Ligi Antyzłoczyńców, Gru i Lucy, 
muszą mu w tym przeszkodzić. W międzycza-
sie główny bohater dowiaduje się, że ma bajecz-
nie bogatego brata bliźniaka Dru, który chciałby 
pójść w jego ślady. 

9–13 sierpnia godz. 17.00

16–20 sierpnia godz. 17.00

Valerian i miasto tysiąca 
planet (z napisami)

Sci-fi; Francja, USA; Czas trwania: 2 godz. 17 min.
Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Dele-
vingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni  
za utrzymanie porządku na terytoriach za-
mieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mie-
ście Tysiąca Planet - kulturowym i politycznym 
centrum galaktyki - przyjdzie im zmierzyć się  
ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu 
całego wszechświata.

16–20 sierpnia godz. 15.00

Mała wielka stopa 2D  
(dubbing)

Animacja; Belgia, Francja
Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym na-
stolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę 
w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie 
spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien 
włochaty rodzinny sekret. Otóż jego tata jest 
potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka 
w puszczy. 

16–20 sierpnia godz. 19.30

Czym chata bogata!  
(z napisami)

Komedia; Francja
Jean-Et ienne Fougerole,  b ogat y p i-
sarz – celebryta podczas telewizyjne-
go programu, promując swoją nową 
k s i ą żkę  „C z y m  c h a t a  b o g a t a”,  n i e -
opatrzn ie  z ap ra sz a  p o d s wój  dac h rom ską ro d zinę.  G dy  
do jego wspaniałego domu wprowadzą się nowi lokatorzy, cały świat sta-
nie na głowie. Dwie rodziny, dwa światy, różne obyczaje, czy wzajemne 

uprzedzenia mogą doprowadzić do… 

Baran 21.03-20.04
Popatrz teraz krytycznym wzrokiem  
na swoje otoczenie, może warto coś 
naprawić lub zmienić. Możesz zdobyć 
uznanie, a także dodatkowe pieniądze. 
Unikaj stresu i nadmiernego ryzyka.

Byk 21.04-20.05
Los zapewni Ci powodzenie w ważnych 
sprawach. Co sobie teraz postanowisz, to 
uda Ci się zrobić. Będziesz miał teraz siłę, aby 
ostatecznie pozałatwiać różne projekty. Po-
magaj innym, ale nie daj się wykorzystywać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz pogodny i wyrozumiały dla ludzi. 
Kiedy wszyscy będą w panice załatwiać 
trudne sprawy, Ty pozostaniesz opanowa-
ny i spokojny. Będziesz w dobrej formie, 
ale nie rywalizuj z silniejszymi od siebie.

Rak 22.06-22.07
Najbliższe dni sprzyjają rodzinnym spra-
wom. Rób teraz wszystko powoli, spokoj-
nie i we własnym tempie. Aura nie sprzyja 
nowym przedsięwzięciom, przyda Ci się 
więcej wypoczynku i spokoju. 

Lew 23.07-23.08
Ludzie, na których zawsze mogłeś polegać, 
będą Cię teraz mocno wspierać. Wyjaśnisz 
w końcu nieporozumienia i przestaniesz się 
złościć na sprawy, z którymi nic nie da się 
zrobić. Unikaj kawy.

Panna 24.08-22.09
W pracy pilnuj swoich spraw i nie martw 
się niczym na zapas. Nie reaguj nerwowo  
na wyczyny domowników, bo możesz być 
skory do kłótni o drobiazgi i słowa. Wyjaśnij 
stare nieporozumienia.

Waga 23.09-23.10
Nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Uni-
kaj otwartych konfliktów, bo wojna wcale Ci 
się nie opłaci. W sprawach finansowych nie 
podejmuj ryzykownych decyzji. Przed Tobą 
ciekawe podróże i intrygujące znajomości.

Skorpion 24.10-22.11
W rodzinnych sprawach w tym miesiącu 
zapanuje więcej spokoju. Zapragniesz coś 
w swojej karierze zmienić, aby mieć więcej 
pieniędzy i więcej czasu dla rodziny. Wycią-
gnij wnioski z cudzych doświadczeń.

Strzelec 23.11-21.12
Nie narzekaj na nadmiar pracy, tylko 
z optymizmem popatrz w przyszłość. Mo-
żesz liczyć nie tylko na swoją przedsiębior-
czość, ale i na swój urok osobisty. Zwolnij 
nieco i bardziej o siebie zadbaj.

Koziorożec 22.12-20.01
Trudno będzie wyprowadzić Cię z równo-
wagi. Sprawiedliwie podziel obowiązki po-
między domowników i mimo wakacyjnej 
aury, trzymaj się planu. Musisz mieć więcej 
czasu dla siebie, bo staniesz się nerwowy.

Wodnik 21.01-19.02
Potrzebujesz więcej ciszy i spokoju. Dla-
tego nie daj się wplątać w konflikty, które 
wcale Cię nie dotyczą. Pojawi się mnóstwo 
zaległych spraw, z którymi trzeba będzie 
coś zrobić. Spłacisz stare zobowiązania.

Ryby 20.02-20.03
Nie bój się nowych wyzwań, a nawet błę-
dów, bo z nich też płynie nauka. Nowe 
przedsięwzięcia i pomysły szefa przyniosą 
Ci dodatkowe pieniądze. Na urlopie pilnuj 
swojego portfela.

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

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.

Sprzedam trawę 7 ha. Tel. 664 423 065.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

Pranie dywanów. Tel. 667 569 562.

Dotacje PROW 2014-2020. Modernizacja 
gospodarstw rolnych (inwestycje budowla-
ne) . Dofinansowanie do 900 tys. zł. Nabór 
wniosków do 28 lipca. Wypełnianie wnio-
sków. Tel. 795-931-529

Mycie dachów. Tel. 667 569 562.

Ocieplenia, remonty. Tel. 667 569 562.

Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667 
569 562.

Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272 253.

Mycie, bielenie – obory, chlewnie itp.  
Tel. 608 618 321.

Mycie elewacji, kostki brukowej itp. Koszenie 
trawników. Tel. 608 618 321.

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

Sprzedam działkę budowlaną 2170 m2, 
Kosewo. Tel. 784 808 863.

Sprzedam działkę 850 m2, narożna. Nasielsk. 
Tel. 500 276 764.

Szukam małego szczeniaczka. Tel. 576 317 
186.

Zatrudnię fryzjera męskiego. Nasielsk.  
Tel. 786 832 011.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 307 
122.

Sprzedam słomę żytnią z pokosu 10 ha. 
Tel. 600 434 107.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 774.

Sprzedam mieszkanie os. Piłsudskiego.  
Tel. 509 674 146.

Koniczyna na pniu, silnik z pompą wodną, 
piec węglowy 1,3 m. Tel. 23 693 52 32.

Zatrudnię krawcową (poprawki krawiec-
kie) w Nasielsku. Mile widziana emerytka/
rencistka. Tel. 601 504 020.

Praca dorywcza – operator koparki. Okolice 
Nasielska. Tel. 601  504 020.

Wydzierżawię 9 ha łąki w Chmielewie. 
Okolice Nasielska. Tel. 601 504 020.

Sprzedam żyto. TANIO. Tel. 512 333 307.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, osiedle 
Piłsudskiego. Tel. 512 342 603.

Sprzedam Seata Ibizę r. prod.99. Cena  
do uzgodnienia. Tel. 600 223 969.

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.
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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

10.07.–16.07.2017 r. – Apteka, ul. Sportowa 2, Nowy Dówr Maz.

17.07.–23.07.2017 r. – Apteka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dówr Maz.

24.07.–30.07.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dówr Maz.

24.07.–30.07.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

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

(red.)

Z UM

Taryfy za wodę dla Zakładu 
Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie
Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 
r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 
dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1.taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla 
Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców 
indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbior-
ców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m3 wody;
2. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończone-
go wodomierzem głównym Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończone-
go wodomierzem głównym Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego 
wodomierzem głównym Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego 
wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6. opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowią-
zujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych, wymie-
nionych w § 1, dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nasielsku poszukuje osoby  

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

I. Charakter umowy: umowa zlecenie
II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłasz-
cza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia 
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności spo-
łecznych, asystowanie w codziennych czynnościach życiowych.
III. Niezbędne wymagania: 
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, 
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełno-
sprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 
fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające 
świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której 
uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku 
terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce 
niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z za-
burzeniami psychicznymi.
III. Informacje dodatkowe: 
Liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy 
zlecenia do uzgodnienia. Przedział czasowy, w którym można wykonać zlecenie to: 
poniedziałek - sobota, w godz. 8:00 - 18:00.

Więcej informacji można uzyskać:
osobiście: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku,  

ul. Elektronowa 3 
lub pod nr. tel.: (23) 69 33 006

Nasielsk, 28.06.2017r.
MOPS-1110-16-17

Ogłoszenie o naborze 
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osób  

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charakter umowy: umowa zlecenie
    miejsce wykonywania zlecenia - gmina Nasielsk
Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie 
do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, 
także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.
Niezbędne wymagania: 
Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, 
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty 
lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej 
z następujących jednostek: 
• szpitalu psychiatrycznym; 
• jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
• placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 
• ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym; 
• zakładzie rehabilitacji; 
• innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Oferta powinna zawierać: 
Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV). 
Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. 
Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy. 
Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 
Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby rekrutacji, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm).
Informacje dodatkowe:
Liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia do uzgodnienia. Przedział czasowy, 
w którym można wykonać zlecenie to: poniedziałek - sobota, w godz. 8:00 - 18:00. 

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, pokój nr 7
tel. (23) 69 33 006
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA koniec sezonu 2016/2017

Było dobrze, ale mogło być lepiej
Dzisiaj nie wiemy jeszcze, co po-
stanowi w tej sprawie Zarząd klubu. 
W ubiegłym sezonie Zarząd powie-
dział wyraźnie, że ten sezon, który 
obecnie jest już sezonem minio-
nym, był czasem budowy nowej 
drużyny – drużyny, która wywalczy 
awans i, co najważniejsze, w osią-
gniętej IV lidze pozostanie na czas 
dłuższy. Na ten przejściowy sezon, 
sezon budowy drużyny postawio-
no zadanie, że drużyna powinna 
walczyć o utrzymanie się w górnej 
części tabeli, a najniższą lokatą, jaka 
powinna zająć, była 7. lokata w tabeli.
Liczbowo wszystko się zgadza. Dru-
żyna przez cały sezon rozgryw-
kowy utrzymywała się najczęściej 
w górnej części tabeli i ostatecz-
nie zajęła miejsce piąte. Było więc 
dobrze, ale mogło być lepiej, bo 
była nawet duża szansa na zaję-
cie miejsca na podium. Plan zo-
stał więc wykonany z nadwyżką. 
Ale, czy po sezonie, który wła-
śnie się zakończył, widać szkielet 
nowego zespołu, który, zgodnie 
z wieloletnimi założeniami, będzie 
w stanie nie tylko wywalczyć awans,  
ale w wypadku awansu utrzymać 
się dłużej w IV lidze? Na to pytanie 

Symbolem piłkarskiego Nasielska 
zawsze była drużyna seniorów i to 
niezależnie od nazwy klubu, która 
niejednokrotnie się zmieniała. Przez 
ponad pięćdziesiąt ostatnich lat klub 
nazywa się Żbik.
Koleje losu Żbika były różne. Wal-
czył w klasach C, B, A aż wreszcie 
dotarł do IV ligi. Wielu osobom wy-
dawało się, że jest to klasa rozgryw-
kowa, w której drużyna powinna się 
utrzymać i, z różnych względów, jest 
to górna granica ambicji niewielkie-
go miasteczka, jakim jest Nasielsk. 
Niestety, przyszedł spadek. Można 
nawet powiedzieć, że dosyć przy-
padkowy spadek. 
Spodziewano się, że pobyt w niższej 
klasie będzie bardzo krótki i Żbik 
znowu wróci tam, gdzie widzia-
no dla niego miejsce. To się jednak 
wyraźnie oddala i wiele osób uwa-
ża, że zbliżający się nowy sezon  
nie będzie sezonem walki o awans, 
jak zapowiadano, lecz sezonem 
walki o utrzymanie. Związane jest  
o z „kroczącą” reorganizacją roz-
grywek piłkarskich, która zbliżyła się 
do IV ligi i lig niższych.

na razie nie ma twierdzącej odpo-
wiedzi. Z analizy minionego sezonu 
widać, że potrzebne będą wzmoc-
nienia. Wzmocnienia z zewnątrz,  
bo kilka, a przynajmniej trzy po-
zycje trzeba wzmocnić. Wzmoc-
nienia są potrzebne w każdej linii,  
od bramki zaczynając. Z tego,  
co wiadomo, drużynę opuści do-
tychczasowy bramkarz, Dawid Kręt. 
Szkoda, bo wiele punktów Żbik zdo-

był dzięki niemu. To już 
nie bramkarski amator, 
to profesjonalista. Jego 
wiek pozwoliłby mu jesz-
cze przez kilka lat bronić 
nasielskiej bramki.
W pewnym momencie 
przeważyła opinia, że Żbik 
powinien opierać się na 
własnych zawodnikach. 
Talentów w Nasielsku 
i okolicy nie brakuje. Po-
jawiło się kilku zdolnych  
zawodników. Były jed-
nak i kłopoty. Jednym 
z nich są kontuzje. Te tra-
piły i trapią naszą druży-
nę. W ostatnim meczu 
sezonu brakowało nawet 
pięciu zawodników z pod-
stawowego składu. Szcze-
gólnie odczuwalny był 
brak w zespole w ostat-
n ich meczach Marka 
Osińskiego. 
Niestety, nie można już 
l icz yć na powrót za-
wodników, którzy już 
wcześniej odnieśli kon-
tuzje, ale wielu uważało,  
że jeszcze wrócą do 
d r u ż y n y.  C h o d z i  t u 
szczególnie o Daniela 
Szadkowskiego i Pawła Da-
leckiego. W budowanym 
zespole obydwaj bardzo 
by się przydali. Teraz wy-
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Pogoniliśmy Lisa
4 czerwca w Rębkowie od-
był się lokalny bieg „Pogoń 
za lisem”. Nasielscy biegacze 
bardzo chętnie biorą udział 
w tych zawodach, nie tylko 
ze względu na zaciętą rywa-
lizację, ale przede wszystkim 
w związku z bardzo rodzinną 
atmosferą. 
W tym dniu pogoda nie była 
łaskawa dla biegaczy. Było 
bardzo gorąco i parno, a tra-
sa o długości 5 km wiodła 
przez piaszczyste pola i lasy, 
co było dodatkowym utrud-
nieniem. Pomimo wielu nie-
dogodności, każdy z naszych 
zawodników ukończył bieg 
ze wspaniał ym wynikiem: 
Bartłomiej Suwiński, czas 
20:53 (miejsce 14), Jarosław 
Dylewski, czas 22:06 (miejsce 19), Łukasz Witkowski, czas 22:35 (miejsce 
25), Arkadiusz Żyła, czas 23:20 (miejsce 30), Radosław Jankowski, czas 
23:28 (miejsce 35), Stanisław Łabęda, czas 28:41 (miejsce 67), Krzysztof 
Kołodziejczyk, czas 33:49 (miejsce 78), Jarosław Ruciński, czas 33:49 
(miejsce 79), Monika Ostrzeniewska, czas 33:49 (miejsce 81). Po biegu był 
piknik, a na nim wiele atrakcji, zarówno dla dużych, jak i małych biegaczy. 
Można było skorzystać z usług profesjonalnego masażysty, który pomógł 
rozluźnić obolałe mięśnie, a chętni mogli spożytkować resztki sił na lekcji 
Zumby. Oczywiście na każdego czekał pożywny posiłek. Dziękujemy or-
ganizatorom za świetną zabawę i czekamy na kolejne biegowe wyzwania. 

IW

gląda na to, że trzeba będzie sięgnąć 
po obcy „zaciąg”. Problemem jest to, 
czy Klub na to stać. Chyba raczej nie, 
a potencjalnych nowych sponsorów 
nie widać.
Kończąc to krótkie podsumowanie, 
warto sobie przypomnieć najważ-
niejsze dane z poprzedniego se-
zonu. W 30 rozegranych ligowych 
meczach Żbik zdobył 56 punktów. 
To wynik 18 wygranych spotkań 

(18x3=54pkt + 2 punkty za dwa re-
misy). Zarówno w rundzie jesiennej, 
jak i rundzie wiosennej, drużyna wy-
grała po 9 z 15 rozegranych w run-
dzie spotkań. W rundzie jesiennej 
Żbik przegrał 6 spotkań, w rundzie 
wiosennej 4 spotkania. Dwa ze spo-
tkań rundy wiosennej zakończyły 
się remisami – z Tęczą Ojrzeń 1:1 
i Soną Nowe Miasto 0:0.

andrzej zawadzki


