
Z MIASTA

Kafle w workach
W kilku miejscach na poboczu ulicy Garbarskiej, ok. 2 tygodnie temu, wy-
rzucone zostało kilkanaście worków, w których znajdowały się kafle piecowe. 
Wszystkich, którzy mają jakieś informacje na temat wyrzuconych odpa-
dów, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich nasielskiego UM lub Komisariatem Policji w Nasielsku. 

(red.)
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OŚWIATA

Dla pierwszaków
Informujemy, że od 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Konstytucji 3 maja przy ul. Staszica 1 w Nasielsku (dotychczasowe 
gimnazjum) zajęcia lekcyjne będą odbywały się w systemie jednozmia-
nowym. 
Rodziców uczniów klas pierwszych, zainteresowanych uczęszczaniem  
swoich dzieci do szkoły na pierwszą zmianę, zapraszamy do sekretaria-
tu SP nr 1. 

Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku

Z GMINY

Co z inwestycjami?
Opóźniają się prace związane z rozpoczęciem planowanych inwestycji na 
terenie gminy. 
– Istotną przyczyną w opóźnieniach są rosnące koszty budowy i brak rąk 
do pracy w firmach budowlanych, które nie nadążają z realizacją podej-
mowanych zadań – powtarzał wielokrotnie Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska na ostatnich posiedzeniach Rady Miejskiej. 

Remont na Kościuszki 
– będą utrudnienia
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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

Wybrano Sołtysa w Psucinie 
W piątek, 21.07.br. podczas zebrania wiejskiego sołectwa Psucin odbyły się 
wybory nowego sołtysa tej miejscowości. Funkcję tę pełnić będzie pani 
Małgorzata Kowalska. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w działalności sołeckiej.

(red.)

Z UM

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 
przy ul. Płońskiej 23, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych.

W punkcie tym właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieodpłatnie 
(w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi) mogą przekazywać odpady komunalne wytworzone w go-
spodarstwach domowych, dostarczane we własnym zakresie (oprócz 
zmieszanych).

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00. 
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku, tel.: 23/69-12-364 
wew. 45 lub 36.
Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowa-
nych kontenerów następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady 
wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemika-
liach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych 
środkach ochrony roślin), zużyte opony samochodowe, zużyte baterie, 
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady budowlane i pore-
montowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usu-
nięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne).

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczo-
ne w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, a także właściwie 
zabezpieczone.

PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie 
kompletny.

Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości, np.: odpadów 
zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3, opon w ilości 5 sztuk – nastą-
pi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. Odpady pore-
montowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących 
o samodzielnym wykonaniu remontu. Zgodnie z obowiązującym prawem 
firma wykonująca remont, winna zutylizować wytworzone podczas re-
montu odpady na własny koszt.

Zapraszamy do korzystania z punktu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z MIASTA

Znowu leżą słupki
Najprawdopodobniej w poniedziałek, 17 lipca br., zostały przewróco-
ne słupki drogowe przy skrzyżowaniu ul. POW z drogą krajową nr 632 

(skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) w kierunku centrum miasta. Widok 
ten nie dziwi już nasielszczan, ponieważ kilkakrotnie doszło do tego typu 
incydentów. Zazwyczaj sprawcami zniszczeń są kierowcy tirów, których 
pojazdy mają duże gabaryty i nie są w stanie „złamać” się na zakręcie.  
Czy i tym razem tak było? 
 – Do KP w Nasielsku nie dotarło zgłoszenie o powyższym fakcie od za-
rządcy drogi i nie prowadzone są żadne czynności. Z pozyskanych in-
formacji wynika również, że uszkodzenia nie są wynikiem zdarzenia 
drogowego zgłoszonego na policję – informuje Szymon Koźniewski, 
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

E.G.
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fot. M. Stamirowski

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

Z MIASTA

Remont na Kościuszki 
– będą utrudnienia
Lada dzień rozpocznie się długo zapowiadany remont newralgicznego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 571, czyli fragmentu ulicy Kościuszki. 
W zakresie prac znajdzie się rozbiórka istniejącego i budowa nowego 
obiektu mostowego na rzece Nasielnej oraz przebudowa skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 632, czyli ulicą Płońską. 
– Przekazaliśmy już wykonawcy teren pod tę inwestycję, czyli przebudo-
wę mostku i budowę ronda przy Domu Pomocy Społecznej. Wykonaw-

cą jest wyłoniona w drodze przetargu firma Planeta z Warszawy. Wartość 
prac wynosi 3 184 195 zł. Z racji zamknięcia pewnego odcinka tej uli-
cy, w najbliższym czasie na stronie urzędu, jak również na łamach prasy, 
opublikujemy mapę objazdów. Planowany termin zakończenia prac to 
30 listopada br. – mówi Radosław Kasiak, Kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.
W przetargu na przebudowę wspomnianego odcinka drogi wzięły udział  
3 firmy – poza zwycięską, również Warszawskie Przedsiębiorstwo Mo-
stowe MOSTY z Warszawy oraz Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic. 
W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 571, spodziewać się moż-
na, iż cały ruch samochodowy w kierunku Nowego Miasta, Kosewy,  
jak i Pieścirogów (dworca PKP), skierowany będzie na ulicę Folwark, 
Cmentarną i Lipową. 
Alternatywny dojazd do dworca PKP będzie prowadził także przez Nową 
Wieś i dalej przez, częściowo gruntową, ulicę Wiejską bądź też przez ulicę 
Sikorskiego w Siennicy.

Michał B.

Z GMINY

Co z inwestycjami?

Z MIASTA

Byk przed blokiem
Dość niecodzienny widok został uwieczniony na zdjęciu opublikowa-
nym na profilu „Spotted Nasielsk i okolice” na Facebook.  Przedstawia 
ono byka stojącego sobie na chodniku przed blokiem. Dla mieszkań-
ców bloku przy ul. Starzyńskiego 4 w Nasielsku, nie jest to nic nowego. 
A wszystko za sprawą pobliskiego sąsiedztwa z nieogrodzonym gospo-
darstwem, gdzie hodowane jest bydło. 

E.G.

Opóźniają się prace związane z roz-
poczęciem planowanych inwesty-
cji na terenie gminy. 
– Istotną przyczyną w opóźnie-
niach są rosnące koszty budo-
wy i brak rąk do pracy w firmach 
budowlanych, które nie nadążają 
z realizacją podejmowanych za-
dań – powtarzał wielokrotnie Bog-
dan Ruszkowski burmistrz Nasielska 
na ostatnich posiedzeniach Rady 
Miejskiej. Jedną z opóźnionych in-
westycji jest świetlica wiejska dla 
mieszkańców Krzyczek.
– Unieważniony został przetarg  
na budowę świetlicy w Krzycz-
kach, z uwagi na to, że cena 
najniższej złożonej oferty przewyż-
szała środki w budżecie – infor-
muje Radosław Kasiak, Kierownik 
Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struktu-
ralnych w nasielskim magistracie. 
Do konkursu stanęły dwie firmy. 
Modernizacja drogi w Miękoszynku 
również odkłada się w czasie. Pierw-
szy przetarg został unieważniony, 
ponieważ cena oferty z najniższą 

wartością, przewyższyła środki, jakie 
zamawiający (gmina) przeznaczył 
na sfinansowanie zamówienia. Nie 
było też możliwości ich zwiększenia 
w budżecie. Otwarcie ofert z dru-
giego konkursu nastąpiło 11 lipca. – 
W przetargu wzięła udział tylko jedna 
firma, która złożyła ofertę w kwocie 

248 tys. zł. Obecnie trwają prace ko-
misji przetargowej – dodaje Kasiak. 
Ostateczne decyzje w sprawie reali-
zacji tej inwestycji zapadną na począt-
ku sierpnia.
Szczęścia nie miała też ulica Klo-
nowa. Na pierwszy przetarg (do 28 
czerwca 2017 r.) nie wpłynęła żad-
na oferta. Kolejny przetarg ogłoszo-
ny został 30 czerwca. Na konkurs 
wpłynęła tylko jedna oferta od fir-

my Usługi Transportowe, Budowla-
ne i Drogowe – Ireneusz Ziemiecki 
ze Starych Pieścirogów o wartości 
niemal 500 tys. zł. Obecnie trwają 
prace komisji przetargowej.
W pierwszym podejściu udało się 
również rozstrzygnąć przetarg na 

zadanie pod nazwą „Moderniza-
cja gospodarki wodno-ścieko-
wej” w zakresie modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Cieksynie i bu-
dowy 65 przydomowych oczysz-
czalni ścieków. – Drugie otwarcie 
ofert zaplanowane jest na 28 lipca 
– informuje Radosław Kasiak. 
Warto jednak zaznaczyć, że uda-
ło się rozstrzygnąć przetarg na bu-
dowę brakujących odcinków sieci 

wodociągowej na terenie gminy 
Nasielsk, którego wykonawcą bę-
dzie Zakład Instalacji Sieci Ga-
zowych, Wod-Kan, Energetyki, 
Handlu i Usług M. M. Młyńscy Sp. j. 
z Ciechanowa za kwotę 818 tys. zł. 

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

UWAGA 
DZIURA
Na drodze prowadzącej 
przez Lubomin znajduje 
się duża i bardzo głęboka 
dziura w nawierzchni as-
faltu. Nieuważni kierowcy 
muszą liczyć się z wizytą 
u mechanika.

(e.).
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fot. www.nowodworski.pl

KRONIKA OSP
18 lipca 3 zastępy strażaków z tere-
nu powiatu nowodworskiego zo-
stały zadysponowane do wypadku 
drogowego w Budach Siennickich.
20 lipca 2 zastępy strażaków z tere-
nu powiatu nowodworskiego wy-
jechały do zdarzenia drogowego 
w Mogowie.
21 lipca 3 zastępy strażaków z tere-
nu powiatu nowodworskiego zosta-
ły wysłane do wypadku drogowego 
w Nunie.

fot. P. Kozłowski

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

11 lipca na targowisku miejskim nie-
znany sprawca  przywłaszczył sobie 
telefon komórkowy o wartości 1 116 
zł na szkodę Agnieszki S.
12 lipca funkcjonariusze referatu kry-
minalnego KP Nasielsk, realizując 
działania operacyjne, zatrzymali Ada-
ma W., mieszkańca gminy Nasielsk, 
który uprawiał w donicach marihuanę 
i posiadał susz roślinny tej rośliny. Męż-
czyzna, po usłyszeniu zarzutów, przy-
znał się do winy. Prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru.
17 lipca na ulicy Nowa Wieś Patryk B., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kieru-
jąc samochodem, nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej. W powyższej 
sprawie wszczęto postępowanie z art. 
178b KK.
20 lipca w Cieksynie Jarosław T. kie-
rował samochodem w stanie nietrzeź-
wości (0,67 mg/l).
22 lipca funkcjonariusze KP Nasielsk 
zatrzymali Łukasza K., który posiadał 
przy sobie marihuanę. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi KP Nasielsk.

U NAS

Akcja ratunkowa  
na peronie

UROCZYSTOŚCI

Święto Policji
We wtorek, 18 lipca br., na placu przed Komendą Powiatową Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyły się obchody Święta Policji.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji, mł. insp. Marek Cho-
dakowski w asyście Magdaleny Biernackiej, starosty nowodworskiego 
wręczył wyróżniającym się policjantom odznaczenia resortowe oraz akta 
mianowania na wyższe stopnie policyjne. W sumie zostało awansowanych 
55 funkcjonariuszy.

– Święto Policji to wyjątkowy dzień w życiu każdego funkcjonariusza. To 
radosny moment uhonorowania zasłużonych Policjantów odznaczenia-
mi i awansami na kolejne stopnie służbowe. To także wyjątkowy czas po-
dziękowania za trudy codziennej, często niebezpiecznej służby na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego – mówił Komendant Chodakowski.
Trudną i niebezpieczną służbę policjantów docenili także przybyli na uro-
czystość przedstawiciele lokalnych samorządów, z Magdaleną Biernacką, 
starostą nowodworskim na czele. Na uroczystości Policjantów nie zabra-
kło również przedstawicieli: prokuratury z Nowego Dworu Mazowieckiego 

i Pułtuska, wojska, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej oraz 
duchowieństwa.
Podczas uroczystej zbiórki zostały odczytane listy gratulacyjne (Mariusza 
Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz mł. insp. Ra-
fała Kubickiego – Komendanta Stołecznej Policji), które były skierowane do 
policjantów.

(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Zlikwidowali uprawę 
konopi
Nasielscy policjanci, zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narko-
tykowej, zlikwidowali  uprawę kono-
pi indyjskich. Plantacja znajdowała się  
na jednej z posesji na terenie miasta. 
Funkcjonariusze zatrzymali 26-let-
niego mężczyznę, który w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu miał 
sadzonki konopi indyjskich. W trakcie 
przeszukania mieszkania, funkcjonariu-
sze znaleźli również prawie 25 gramów 
suszu roślinnego. Po przebadaniu spe-
cyfik okazał się marihuaną.
Adam W. usłyszał zarzut uprawy kono-
pi oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją pro-
kuratora trafił pod dozór policji.
Mężczyźnie może grozić teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Za: www. kppnowydwor.policja.waw.pl

Do nieszczęśliwego w skut-
kach zdarzenia doszło w so-
botę, 15 lipca br., w godzinach 
porannych na dworcu PKP 
Nasielsk.
– Tego dnia patrol Straży 
Ochrony Kolei z Posterunku 
Nasielsk powracał z działań 
„Bezpieczna sieć II”. O go-
dzinie 04:20 po przyjeździe 
do Nasielska, na peronie 
pierwszym strażnicy zauwa-
żyli oczekującego na po-
ciąg podróżnego, który po 
chwili przewrócił się. Funk-
cjonariusze podbiegl i  do 
niego i stwierdzili, że męż-
czyzna stracił przytomność 
i nie oddycha – informuje 
redakcję „Życia Nasielska” Michał 
Wacławik, zastępca Komendan-
ta Regionu Komenda Regionalna 
SOK w Warszawie. – Podjęli ak-
cję reanimacyjną poprzez uci-
ski klatki piersiowej. Jednocześnie 
o powyższym zdarzeniu poinfor-
mowali dyżurnego zmiany z Po-
sterunku SOK w Nasielsku, który 
niezwłocznie wezwał Pogotowie 
Ratunkowe oraz Policję z Komisa-
riatu w Nasielsku. 
Niestety zespół ratunkowy dotarł 
na miejsce dopiero po kilkudzie-
sięciu minutach.
– O godzinie 05:00 do stacji PKP 
Nasielsk przybyli ratownicy Po-

gotowia Ratunkowego z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, którzy 
przejęli akcję reanimacyjną. Na-
tomiast o godzinie 05:07 lekarz 
zespołu ratunkowego stwierdził 
zgon mężczyzny – mówi Michał 
Wacławik. – Funkcjonariusze SOK  
na przemian, przez około 40 mi-
nut, to jest do momentu przyjazdu 
karetki Pogotowia Ratunkowego, 
prowadzili akcję reanimacyjną. 
Przybyli na miejsce funkcjonariu-
sze Policji, po przeszukaniu bagażu, 
znaleźli dowód osobisty mężczy-
zny i ustalili jego dane personalne. 
Na terenie dworca PKP Nasielsk 
nie ma defibrylatora – zaznaczył 
na koniec Zastępca Komendanta. 

Defibrylatory AED to standardowe 
wyposażenie niemal wszystkich du-
żych dworców w Polsce. Można je 
znaleźć również na każdej stacji me-
tra w Warszawie. Niestety, okazuje się, 
że Nasielsk, który może pochwalić 
się innowacyjnym i nowoczesnym 
dworcem, nie posiada podstawowe-
go wyposażenia do udzielania pierw-
szej pomocy medycznej.

Michał B.
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R E K L A M A

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z NOK

Sprzęt już dotarł
Nasielski Ośrodek Kultury, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, zakupił no-
woczesny sprzęt nagłośnieniowy. W NOK pojawiła się cyfrowa konsola Di-
GiCo wraz z osprzętem oraz procesor głośnikowy XILICA do zarządzania 
systemem nagłośnienia.
Wartość całości to 62 321,35 zł brutto. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego przekazało na zakup urządzeń 29 200 zł netto. Pozostałe koszty, 

czyli 21 468 zł netto to dotacja celowa ze środków gminy Nasielsk. Środki 
z programu dotyczącego infrastruktury domów kultury udało się pozyskać 
po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. 

Nowoczesny sprzęt z pewnością po-
prawi komfort występujących w NOK 
artystów. I co równie ważne, publicz-
ność będzie miała zagwarantowany 
zdecydowanie lepszy odbiór aku-
styczny występów „na żywo”.
Dostawcą sprzętu była firma Polsound.

K.T.

U NAS

Mistrzowie z Winnik

Z GMINY

Wybrane odcinki dróg
Rozstrzygnięto przetarg pod nazwą „Modernizacja wybranych odcinków 
dróg gminnych”. Na jednej z ostatnich sesji zadanie to wzbudzało ogrom-
ne kontrowersje wśród radnych nasielskiej Rady Miejskiej, ponieważ  
nie było w nim doprecyzowane, na które drogi gminne zostaną przeka-
zane środki. 

Wiadomo już, że modernizacja obejmie ulice: Narcyzową, Irysową, Stor-
czykową i Różaną w Pieścirogach Starych, ulicę Ogrodową w Siennicy, 
ulicę Dębową w Psucinie, Pniewską Górkę w Nasielsku oraz drogi w Mię-
koszynie i Jackowie Dworskim.
Na wspomnianych drogach zaplanowane zostały m.in. prace ziemne pod 
wykonanie nawierzchni asfaltowych, w większości przypadków zostaną 
także zamontowane krawężniki i  przepusty rurowe. Prace będą również 
obejmowały wykonanie oznakowania pionowego. 
Inwestycja podzielona jest na dwie części – pierwsza dotyczy wszystkich 
ulic, poza Storczykową i Różaną i wykona ją do 15 września, za kwotę nie-
co ponad 1 mln zł, firma Polhild I z Kobyłki. 
Natomiast wykonawcą drugiej części zadania, czyli ulicy Storczykowej  
i Różanej w Starych Pieścirogach, za kwotę 227 tys. zł do 31 sierpnia, bę-
dzie firma Kaba z Nasielska. Obie ulice  będą miały nawierzchnię wyłożoną 
kostką brukową.

Michał B. na podst. umnasielsk.bip.org.pl

OŚWIATA

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

OŚWIATA

Jak wypadli maturzyści 
Emocje tegorocznych maturzystów już opadły. Wszyscy znają swoje wyniki i mogą podejmować dalsze decyzje, do-
tyczące swojego wykształcenia. Nielicznych czekają wkrótce poprawki. Jest też grupa osób, które nie zdały egzaminów.
Ze starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaliśmy zestawienie wyników matur w poszcze-
gólnych szkołach na terenie naszego powiatu. Trudno statystycznie porównywać szkoły, gdyż liczba uczniów jest 
bardzo zróżnicowana.
Łącznie wszystkich abiturientów w szkołach ponadgimnazjalnych było 302. Do matury podeszło 274 uczniów,  
a 15 z nich matury nie zdało, w tym czworo uczniów z nasielskich placówek. 
Najliczniejszą grupę tworzą abiturienci Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – jest ich  
129 osób. Najmniej w nasielskim Liceum im. J. Iwaszkiewicza – 23 osoby. Do matury podeszły wszystkie osoby z obu 
tych szkół. 
W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku do egzaminu dojrzałości podeszło 45 osób z 47 abiturientów. Natomiast 
w Pomiechówku maturę zdawało 36 osób z 41 abiturientów, zaś w nowodworskim ZSZ 41 z 62 abiturientów. 
Najniższą zdawalność egzaminów maturalnych odnotowała szkoła w Pomiechówku – na 36 osób, które zdawało eg-
zamin, pozytywny wynik osiągnęło tylko 12 osób. Aż 17 maturzystów będzie pisało egzamin poprawkowy z mate-
matyki. Niestety aż 7 osób nie zaliczyło co najmniej dwóch przedmiotów. 
W nasielskim LO im. Iwaszkiewicza egzaminu dojrzałości nie zdało 10 osób, z czego 7 ma szansę na poprawienie wy-
ników – 5 pisemnej matematyki i 2 egzaminu pisemnego z języka angielskiego.
Lepiej poszło uczniom nasielskiego ZSZ – na 45 osób, które podeszły do matury, zdało 40 uczniów. Szansę na popra-
wienie wyników mają 4 osoby, w tym jedna osoba matematyki, a 3 osoby podejdą do poprawki z języka angielskiego.
W nowodworskim Liceum Ogólnokształcącym noga podwinęła się 7 uczniom, 5 czeka ustna poprawka – 3 osoby 
z języka polskiego i 2 osoby z języka angielskiego. 
W całym powiecie najwięcej osób egzaminy poprawkowe pisać będzie z matematyki – aż 24, z czego aż 17 w Tech-
nikum w Pomiechówku, a 5 osób w nasielskim Iwaszkiewiczu. Pisemny język polski sprawił trudność uczniom w no-
wodworskim Zespole Szkół Zawodowych – tam poprawkę pisać będzie 6 osób z tego przedmiotu.
Szczegółowa analiza wyników tegorocznych matur zostanie przedstawiona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
we wrześniu.

Michał B. 

Zakończyła się rekrutacja do szkół 
ponadgimnazjalnych. Niestety  
na tle powiatu nowodworskiego 
szkoły w Nasielsku wypadają bar-
dzo słabo.
– Przebieg rekrutacji był sprawny, 
a jej wyniki pozytywne – informuje 
Magdalena Biernacka, starosta no-
wodworski. 
Największym zainteresowaniem 
wśród tegorocznych absolwen-
tów gimnazjów cieszył się Zespół 
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Do pierw-
szych klas w tej szkole przyjęto 
łącznie 149 uczniów. Utworzonych 
tam zostanie siedem oddziałów – 
cztery w technikum (średnio po 26 
osób) i trzy klasy branżowe I stop-
nia (średnio po 15 osób). 116 osób 

wybrało Liceum Ogólnokształcą-
ce w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Tam utworzonych zostanie 5 
klas pierwszych ze średnią liczbą 
uczniów po 23 osoby.
Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Pomiechówku zaintere-
sowało się 73. uczniów, z czego 
57 osób trafi do trzech oddziałów 
technikum, a pozostałe 16 osób, to 
chętni do branżowej szkoły I stop-
nia. 
Podobnym zainteresowaniem cie-
szy się Zespół Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Tę szkołę wybrało 76 
osób. Otwarte tu zostaną trzy klasy 
pierwsze technikum o łącznej licz-
bie 42 osób, dwie klasy branżowe 
o łącznej liczbie 24 osoby. Nato-
miast chęć nauki w liceum ogólno-

kształcącym w tej szkole wykazało 
10 osób – 1 oddział klasowy. 
Najmniej chętnych, tylko 8 osób (1 
oddział klasowy) w tym roku wy-
brało Liceum Ogólnokształcące im. 
J. Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
Czy małe zainteresowanie nasiel-
skimi „ogólniakami” w naszym 
mieście wynika z zamieszania, 
jakie powstało po pomyśle sta-
rostwa, aby przenieść „Iwaszkie-
wicza” na Lipową? Czy po prostu 
szkoły techniczne i zawodowe stają 
się coraz bardziej popularne? Jedno 
jest pewne, od wielu lat liczna gru-
pa młodych ludzi wybiera szkoły 
ogólnokształcące spoza naszego 
miasta. 

Michał B.

Od 24 lat organizowany jest ogól-
nopolski konkurs AgroLiga, mający 
za zadanie wyłonienie liderów agro-
biznesu w kategoriach Rolnik i Fir-
ma. Organizatorem tego konkursu na 
szczeblu wojewódzkim są Wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 
zaś na szczeblu krajowym –Redakcja 
Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. 
i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.
Jest to forma doceniania i populary-
zacji najlepszych gospodarzy i naj-
lepszych firm, działających w branży 
rolniczej. Konkurs ten rozgrywany jest 
na szczeblu wojewódzkim i na szcze-
blu krajowym. We wrześniu zakończy 
się etap wojewódzki roku 2017.
4 lipca 2017 r. odbyło się w siedzibie 
Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego (MODR) w Warszawie 
posiedzenie, na którym dokonano 
wyboru najlepszych rolników i firm 

rolnicznych w województwie 
mazowieckim. Stało się to po 
podsumowaniu wnikliwych 
lustracji gospodarstw, szero-
kiej dyskusji oraz głosowania.
Postanowiono, że Mistrzem 
Województwa Mazowieckie-
go w kategorii „Rolnik” zosta-
li Państwo Hanna i Krzysztof 
Kowalscy z Winnik. Prowa-
dzą oni gospodarstwo rolne 
wielokierunkowe, w którym 
zajmują się produkcją trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym rasy 
złotnicko-białej oraz produkcją ro-
ślinną, czego finalnym produktem jest 
tłoczony innowacyjną metodą olej 
lniany i rzepakowy. Ponadto w gospo-
darstwie znajduje się zagroda eduka-
cyjna.
Wręczenie nagrody, związanej z ty-
tułem Mistrza AgroLigi 2017, państwu 

Kowalskim nastąpi w dniu 3 wrze-
śnia br. na XXIV Międzynarodowych 
Dniach z Doradztwem Rolniczym, 
które odbędą się w Siedlcach.
Jest to zaszczytne wyróżnienie go-
spodarstwa Państwa Hanny i Krzysz-
tofa Kowalskich. Z pewnością ich 
samych możemy traktować jako wy-
różnienie dla naszej rolniczej gminy.

andrzej zawadzki  
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WARTO PRZECZYTAĆ

Mock powraca
Najnowsza powieść Marka Kra-
jewskiego pt. Mock, to dalszy 
ciąg przygód wrocławskiego 
policjanta Eberharda Mocka. 
Tyle, że opowiedziana w niej 
historia dotyczy początków 
jego kariery policyjnej. Jej akcja 
rozgrywa się bowiem w roku 
1913, oczywiście, we Wrocła-
wiu. 
Młody Eberhard Mock, jako 
najmłodszy członek wrocław-
skiej obyczajówki, wachmistrz 
kryminalny, wraz z kolegami 
zostaje wezwany do Hali Stule-
cia, która jest miejscem zbrod-
ni. Znaleziono tam bowiem 
ciała czterech gimnazjalistów 
i dorosłego mężczyzny z przy-
mocowanymi skrzydłami. 
Policja musi szybko wyjaśnić sprawę, bo zaplanowano już datę oficjalne-
go otwarcia, będącej na ukończeniu hali, i ma w nim uczestniczyć cesarz 
Wilhelm II wraz z rodziną.
W budzącym wielkie emocje śledztwie, pojawia się wiele tropów: rytu-
alna zbrodnia, samobójstwo, spisek. 
Mock zostaje wplątany w obyczajowy skandal, za co grozi mu utrata 
pracy i powrót do rodzinnego Wałbrzycha. Dlatego godzi się na pro-
pozycję swojego przełożonego, by prowadzić śledztwo na własną rękę.  
Co z pewnością nie okaże się łatwe, bo do swoich celów będą próbowa-
ły go wykorzystać zwalczające się grupy, zarówno masoni, jak i Związek 
Wszechniemiecki. Odkrywając z wielkim poświęceniem kolejne ele-
menty tajemniczej i skomplikowanej sprawy, młody, ambitny policjant 
wykaże się przenikliwością oraz analitycznym umysłem.
Jak zwykle w książkach Krajewskiego, także i w Mocku, mamy do czy-
nienia ze znakomitą znajomością topografii Wrocławia. W tej części poja-
wia się dodatkowo wiele szczegółów architektonicznych i historycznych, 
dotyczących Hali Stulecia, oraz szereg informacji na temat symbolów 
masonerii. 
Wielbiciele prozy Krajewskiego z pewnością zauważą, że powraca  
on z przygodami Mocka w wielkim stylu. W powieści pojawia się cały 
zestaw postaci z krwi i kości, pochodzących z różnych warstw społecz-
nych, a wszystko przedstawione jest bardzo sugestywnie i z humorem. 
Już niebawem na rynku wydawniczym pojawi się kolejna, ósma, część 
przygód wrocławskiego policjanta pt. Mock. Ludzkie zoo.

(i.)

Z BIBLIOTEKI

Przyjdź do nas
Każdego roku okres wakacyjny jest dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku czasem promowania 
czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. Także obecnie pracownicy biblioteki zachęcają do korzystania 
ze zbiorów tej placówki.
Statystyki czytelnictwa w Polsce są dość pesymistyczne. Według raportu Biblioteki Narodowej, w 2016 r. jaką-
kolwiek książkę przeczytało 37% Polaków w wieku co najmniej piętnastu lat, a zaledwie 10% czytało 7 lub więcej 
pozycji. 
Jednak, przynajmniej w naszym mieście, te 10 % jest bardzo aktywne. W naszej bibliotece zawsze można spotkać 
fanów literatury przeglądających obszerne zbiory. 
A jest co wybierać, bo tuż przed wakacjami zakupiono mnóstwo nowych lektur. Wśród nich znajdziemy m.in.: 
książki Katarzyny Michalak Leśna polana i Czerwień jarzębin, serię Miasto aniołów, książki Magdaleny Witkiewicz, 
książki ks. Jerzego Kaczkowskiego, Tomasza Piątka Macierewicz i jego tajemnice.
Co ciekawe, po książki chętnie sięgają najmłodsi. Prawie 28% uważa czytanie za jedną z ulubionych form spędza-
nia czasu. Biblioteka w Nasielsku również i im może zapewnić solidną dawkę czytelniczych doznań. Z nowych 
tytułów, przeznaczonych dla najmłodszych z całą pewnością można polecić serię książeczek o Kici Koci, My 
Littly Pony, serię książek o najsłynniejszych piłkarzach
Jak widać, zarówno mali, jak i duzi czytelnicy mogą śmiało udać się na literackie łowy do Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki w Nasielsku. Na pewno wrócą z nich suto zaopatrzeni w szereg nowości.
Przypominamy, biblioteka w Nasielsku czynna jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a po wakacjach 
również w soboty od 9.00 do 14.00.

P.K.

NASZE SPRAWY

Kapliczki, figurki, krzyże przydrożne
Temat ten często pojawiał s ię 
w „Życiu Nasielska”. Grupa za-
in tere sowanyc h osób,  g łów-
nie z Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Nasie lsk iej ,  zamierza ła 
wszystkie kapliczki, figurki i krzy-
że prz ydrożne znajdujące s ię 
w naszej gminie zinwentaryzo-
wać, sfotografować i ewentual-
nie informacje o nich przekazać 
w okazjonalnym folderze. Nie-
stety, projekt ten nie doczekał się 
realizacji. Przyczyn było kilka. 
Nie zdawano sobie sprawy, jak 
wielkie było to zadanie. Po pierw-
szych pracach okazało się, że na 
nasz ym terenie tego rodzaju 
obiektów jest blisko 600. Może 
być ich nawet więcej .  Powstał 
problem, które z nich zasługują 
na uwiecznienie i przekazanie pa-
mięci o nich potomnym, a które 
można pominąć. Zauważono bo-
wiem, że te mniej znane i mniej 
efektowne są często bardziej cen-
ne od tych najbardziej zadbanych, 
zawierają bowiem ważny przekaz 
historyczny, który powinno się, 
a nawet trzeba odczytać, trzeba 
ocalić od zapomnienia.
Osób, które prz ymierza ło s ię  
d o  r e a l i z a c j i  t e g o  z a d a -
n i a  b y ł o  k i l k a .  Z a z w y -
c z a j  d z i a ł a ł y  w  p o j e d y n k ę 
i szybko rezygnowały z realizacji 
projektu widząc, że przedsięwzię-
cie to przerasta ich możliwości. 
Rozumiem te osoby i je cenię, 
b o  w i e m,  że  z a d a n i e  c h c i a -
ły wykonać na wysokim pozio-
mie. Obiekty te na to zasługują. 

Na byle j akoś ć 
nie można so-
b ie tu poz wo-
lić, tym bardziej 
że należało w to 
zadanie zainwe-
s t o wa ć .  C h o -
dzi oczywiście 
o  s p o ł e c z -
n e  p i e n i ą d z e . 
O s t a t n i o  p o -
j a w i ł a  s i ę  n a -
dzieja, że takie 
pieniądze się znajdą. 
Działania w kierunku 
ich pozyskania pod-
jął  Krzysztof Mil ler, 
k ierownik Wydziału 
Administracji Urzędu 
Miejsk iego. Projekt 
przygotowany przez 
niego zyskał akcep-
tację odpowiednie-
go urzędu, ale jak na 
razie pieniędzy z te-
gorocznego rozdania 
n ie prz yznano.  Nie 
oznacza to, że sprawę 
należy znowu odło-
żyć „ad acta”.
Dlatego przed mie-
s i ą c e m  a p e l o w a -
no na łamach „Życia 
N a s i e l ska”  o  p rze -
k a z y wa n i e  w i e d z y 
n a  te mat  p ewnyc h 
w yd a r ze ń  i  fa któw 
z życia naszej lokalnej 
społeczności. Tym razem cho-
dzi ło o sprawy związane z ka-

pliczkami, f igurkami i krzyżami 
przydrożnymi.
Na nasz apel sprzed miesiąca od-
powiedziała, w obszernym liście 

do redakcji, pani Barbara Witkow-
ska z Jackowa Włościańskiego. To 
bardzo ciekawy, pełen solidnej 
wiedzy historycznej list, potwier-
dzający, że jest potrzeba utrwa-
lania wiedzy o tym wszystkim,  
co działo się i dzieje w naszym 
otoczeniu. Zasługuje on na upo-
wszechnienie i myślę, że znajdzie 
się on w ewentualnym zbiorze, 
dotyczącym tematu f igurek na 
terenie gminy Nasielsk. Tu przy-
toczę tylko jego krótki fragment:
Stoi w środku wsi Jackowo Wło-
ściańskie figurka – kapliczka. Nie 
ma związku z żadnymi poległymi 
i wojną, i zarazą. Pokazuje jednak 
dzieje małej, wiejskiej społeczno-
ści na przestrzeni około 100 lat.
Ja mieszkam tu już 55 lat .  Co 
było przedtem, dowiedziałam się  
od jej  najstarszych, wówczas 
jeszcze żyjących, mieszkańców. 
Dziś tych ludzi już nie ma wśród 
nas. Sama zaliczam się obecnie 
do jej najstarszych mieszkańców. 
Bardzo żałuję, że za mało rozma-
wiałam z nimi na temat przeszło-
ści. Można byłoby dowiedzieć się 
dużo więcej o ważnych i mniej 

wa ż nyc h wyd a rze n i a c h .  Al e 
o naszej kapliczce wiem wszyst-
ko, ponieważ stoi blisko mego 
domu, a jej przedwojenne dzieje 
opowiedziała mi sąsiadka, która 
gdyby żyła, miałaby teraz 130 lat.
I tu autorka opisuje dzieje obec-
nej przydrożnej figurki, która stoi 
w centrum wsi. Pasjonująca to hi-
storia. I to zarówno ta dawna, jak 
i ta najnowsza W dodatku historia 
opowiedziana przez świadka, panią, 
która mieszka tuż obok i która przy 
tej figurce w majowe, przedwie-
czorne godziny się przy niej modli-
ła. Razem z innymi mieszkańcami 
tej wsi. A ta historia to już materiał 
na oddzielny artykuł lub na zarys 
historii wsi Jackowo Włościańskie. 
Tu jako wzór do naśladowania po-
stawię społeczeństwo wsi Krzycz-
ki, które wzięło udział w projekcie 
„Krzyczkowa historia” realizowa-
nym przez fundację Go Silver. 
Młodzi mieszkańcy tej (tych) wsi 
wysłuchal i  opowiadań swoich 
babć i dziadków i to, co usłyszeli, 
zostało utrwalone w okoliczno-
ściowym folderze i na płycie.

andrzej zawadzki
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Remonty a maluchy  
ze żłobka
W nawiązaniu do artykułów, które ukazały się w ostatnim czasie w ga-
zecie „Nowodworskiej” i „Życiu Nasielska”, dotyczących przebudo-
wy przedszkola, my, jako rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka 
w Nasielsku, chcielibyśmy zwrócić uwagę, z czym wiąże się dla naszych 
dzieci planowany remont.

Przede wszystkim dziwi mnie fakt, że rodzice dowiadują się o remoncie 
z gazety. Uważam, że skoro płacimy za pobyt dziecka w żłobku, a dzieci 
w sierpniu będą do niego uczęszczały, to powinniśmy być odpowiednio 
wcześniej poinformowani o planowanym remoncie. W umowie ze żłob-
kiem jest punkt, który mówi o tym, że żłobek zapewnia dzieciom warun-
ki jak najbardziej zbliżone do domowych. Czy w sytuacji, gdzie za ścianą 
będzie remont (w tym wyburzanie ścian) będzie można nadal mówić 
o spokojnej, domowej atmosferze? Gdyby rodzice zostali wcześniej po-
informowani, mogliby pomyśleć nad innym rozwiązaniem dotyczącym 
opieki nad dzieckiem. Niestety dla większości z nas jest już za późno na 
taką zmianę. Tylko dlaczego mamy płacić za niekomfortowe warunki?

W związku z przebudową przedszkola, planowane jest zlikwidowanie 
wspólnej szatni oraz pomieszczeń socjalnych żłobka. Z pomieszczeń 
socjalnych ma być zrobiona sala dla dzieci uczęszczających do przed-
szkola. Czy aby na pewno będzie to dobre rozwiązanie? Dzieci w żłob-
ku potrzebują ok. 3 godzin na drzemkę. Czy w tym czasie przedszkolaki 
będą w stanie bawić się w ciszy? Zastanawiające jest, jaki pomysł na taką 
sytuację ma Pani Dyrektor Przedszkola oraz Pan Burmistrz. Uważam,  
że przedszkolaki mają inaczej rozplanowany dzień, wiążą się z tym rów-
nież inne zabawy, które nie zawsze pozwolą małym żłobkowiczom na 
spokojną drzemkę, a przecież sen dla maluchów jest niezwykle ważny. 
Dzieci, które uczęszczają do żłobka, mają od 6 miesięcy do 3 lat! Po-
trzebują, aby zapewnić im odpowiednie warunki, a przede wszystkim 
ciszę i spokój.

Pracownicy żłobka korzystają z pomieszczeń socjalnych, bo przecież 
muszą gdzieś zjeść posiłek i chwilę odpocząć. Uważam, że praca z ta-
kimi maluchami jest bardzo wymagająca i przerwa dla pracowników 
jest elementem niezbędnym. Gdzie więc mają zjeść śniadanie? Na ko-
rytarzu?

Jak już wspominałam, w sierpniu dzieci będą uczęszczały do żłobka, 
a co się z tym wiąże, będą korzystały z szatni. Skoro ta część budyn-
ku ma być remontowana, nie wyobrażam sobie, aby zostawić tam bu-
ciki czy ubranka maluchów. Ponadto, każdego dnia dzieci wychodzą 
z opiekunkami na spacery. Jak mają przemieszczać się i ubierać w ta-
kim kurzu?

Budynek przedszkola i żłobka został zaledwie rok temu otwarty, a już 
jest planowany remont i przebudowa. Myślę, że specjaliści odpowied-
nio i w sposób przemyślany opracowali plany sal, aby każdemu dziec-
ku zapewnić odpowiednie warunki. Przedszkole przewidziane było na 
200 dzieci. Dlaczego więc Pani Dyrektor Przedszkola zdecydowała się 
przyjąć więcej dzieci? Dlaczego w wyniku takich decyzji mają być po-
szkodowane nasze maluchy? W całej tej sprawie brakuje mi opinii Pani 
Dyrektor Żłobka. Zastanawiające jest, czy w ogóle została zapytana, czy 
taka przebudowa nie będzie miała wpływu na prace żłobka.

Mam nadzieję, że Pan Burmistrz Nasielska weźmie pod uwagę opinię 
rodziców ze żłobka, a także komfort naszych maluchów i jeszcze raz 
przemyśli plany przebudowy przedszkola. Może warto ponownie się za-
stanowić nad pomysłem przebudowy auli w przedszkolu, która nie jest 
na co dzień wykorzystywana. Myślę, że łatwiej znaleźć rozwiązanie na 
to, co zrobić z mebelkami na czas przedstawienia, niż robić przebudo-
wę żłobka i zaburzać spokój dzieci. Przecież taki remont wiąże się też 
z dodatkowymi kosztami. Proszę odpowiednie władze o interwencję 
w tej sprawie.

Rodzice Żłobkowicza
(tytuł pochodzi od redakcji)

NA SYGNALE

Nie chwal się na FB
Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez portali społecznościowych, które często służą do tego, by dokumentować 
swoje życie. Informują gdzie i z kim przebywają, co robią, gdzie pracują, ile mają dzieci itd. Dzięki Internetowi przy-
padkowa osoba może się dowiedzieć o nas dosłownie wszystkiego. Policja jednak ostrzega, by na portalach społecz-
nościowych, przede wszystkim na Facebooku, nie pisać o terminie naszego urlopu. Wiele osób obecnie zamieszcza 
chociażby informacje o tym, do którego hotelu już dotarło i do kiedy planuje się tam świetnie bawić. To wspaniała 
informacja dla grasujących złodziei. Pamiętajmy, że jeśli nawet wydaje się nam, że informację o naszym urlopie posia-
dają wyłącznie nasi znajomi, którzy nie zagrażają naszemu bezpieczeństwu, to jednak złodzieje mają swoje sposoby, 
aby za pomocą Internetu tę wiedzę także posiąść. Co zrobić, aby być bezpiecznym? Najlepiej byłoby poinformować 
rodzinę oraz zaufanego sąsiada o planowanym wyjeździe. Można poprosić np. o podlewanie kwiatów w naszym 
domu podczas naszej nieobecności, ale przede wszystkim o zwrócenie uwagi, czy nie dzieje się nic złego na terenie 
naszego domu, posiadłości. Tym samym, jak zwraca uwagę policja, najlepiej byłoby, aby sąsiad codziennie, choć na 
chwilę, zapalał światło w domu, aby stworzyć wrażenie, że w mieszkaniu stale ktoś przebywa. Nie zapominajmy także 
włączyć alarmów i opuścić rolety antywłamaniowe. Osoby posiadające garaż czy też pomieszczenia gospodarcze, po-
przez które można dostać się do mieszkania, powinny przed wyjazdem upewnić się, że je odpowiednio pozamykały. 
Policja przywołuje również jeszcze jedną, istotną kwestię: złodziej nie lubi światła, dlatego warto zadbać o oświe-
tlenie ciemnych miejsc wokół domu czy też przed wejściem do bloku.

E.G



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 16 (480); 28.07.–10.08.2017

III NASIELSKI RAJD MOTOCYKLOWY

Pamięci kpt. Czesława Grombczewskigo „Juranda”
Co roku, 13 lipca o godz. 15.00, Po-
lacy na Litwie spotykają się pod po-
mnikiem w Krawczunach po to, by 
oddać hołd bohaterskim żołnierzom 
AK, poległym w ostatniej bitwie 
operacji „Ostra Brama”. Wśród nich 
był nasz krajan kpt. Czesław Gromb-
czewski ps. „Jurand”, dowódca 1. Wi-
leńskiej Brygady Armii Krajowej. 
W tym roku postanowiliśmy włą-
czyć się w obchody, obierając 
właśnie Krawczuny jako cel III Na-
sielskiego Rajdu Motocyklowego. 
Chcieliśmy z jednej strony repre-
zentować Nasielsk na Wileńszczyź-
nie, a z drugiej przyczynić się  
do podtrzymania pamięci o „Juran-
dzie” w naszym mieście. Na pytania 
wileńskich dziennikarzy, czy kpt. 
Czesław Grombczewski jest w ja-
kiś sposób u nas upamiętniony, ze 
wstydem musieliśmy odpowiadać: 
jeszcze nie.
Tak jak dwie poprzednie, i tę wy-
prawę patronatem honorowym 
objął Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska.
Rankiem 12 lipca wyruszyliśmy  
(13 motocykli wraz z 3-osobo-
wą załogą „wozu wsparcia tech-
nicznego”) spod siedziby Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. Burmistrz, 
żegnając nas i życząc szerokiej 
drogi,  przekazał komandoro-
wi rajdu, Arturowi Nojbertowi list 
skierowany do pana Waldema-
ra Tomaszewskiego, prezesa Wi-
leńskiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie, prosząc 
o odczytanie go podczas uroczy-
stości.
Ok. 14.00 dotarliśmy do granicy 

i zaraz po jej przekroczeniu nastą-
piło gwałtowne załamanie pogody. 
Przejechaliśmy ponad sto kilome-
trów w rzęsistym deszczu. Kom-
pletnie przemoknięci, dojechaliśmy 
do miejsca zakwaterowania w miej-
scowości Suderve, położonej wśród 
trzech jezior Rzesza, Wilnoje i Kow-
szelis, usytuowanej ok. 20 km na 
północny zachód od Wilna. Dzięki 
uprzejmości władz ZPL, zamieszkali-
śmy w polskiej szkole podstawowej. 
Mieliśmy tam doskonałe warunki: 
łóżka z czystą pościelą rozlokowa-
ne w kilku małych klasach, łazienki, 
natryski. Najważniejsza jednak była 
opieka wspaniałego człowieka, z-cy 
dyrektora szkoły, pana Zenona, któ-
ry dbał o nas przez cały czas poby-
tu w Sudervie. Jeśli ktoś kiedyś trafi 
do tej małej polskiej wsi, polecamy 

uwadze kościół w formie rotundy 
pod wezwaniem św. Trójcy i oka-
lający go stary cmentarz z polskimi 
nagrobkami. 
Kolejny i zarazem najważniejszy 
dzień naszej wyprawy, był również 
mokry. Do oddalonych o 10 km 
Krawczun, wyruszaliśmy w nie-
ustannie siąpiącym deszczu. Msza 
święta i uroczysty apel poległych 
miał niezwykle podniosły cha-
rakter. To, co od razu bije w oczy,  
to niezwykł y patriotyzm kre-
sowian. Widok licznie zgroma-
dzonych ludzi, modlących się 
w deszczu pod pomnikiem po-
ległych, który zlokalizowany jest 
w szczerym polu, zrobił na nas 
piorunujące wrażenie. Na zakoń-
czenie uroczystości odbył się kon-
cert i żołnierski 
piknik, podczas 
którego wszyscy 
uczestnicy mogli 
skosztować gro-
chówki z kuchni 
polowej.
W  p i ą t k o w y 
p o r a n e k  w y -
ruszyliśmy pod-
stawionym przez 
ZWPL autokarem 
w kierunku Wil-
na. Naszym przewodnikiem była 
przesympatyczna pani Danuta 
Jancewicz. Wilno to miasto boga-
te w zabytki, związane z naszą hi-
storią i pełne polskich pamiątek. 
Odwiedziliśmy m.in. Kościół Pio-
tra i Pawła, Katedrę św. Stanisława, 
Kaplicę Ostrobramską, Cerkiew 
św. Ducha, Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, Górę Trzech Krzy-

ży. Zwiedzil iśmy też cmentarz  
na Rossie i zapaliliśmy znicze na 
grobach serca marsz. J . Pi łsud-
skiego oraz kpt. Czesława Gromb-
czewsk iego.  Na zakończenie 
spaceru po wileńskiej starówce, 
zjedliśmy przepyszne cepeliny 
w jednej z restauracji w okolicy  
ul. Zamkowej.
W sobotę, wcześnie rano udali-
śmy się do Troków, by zwiedzić 
zamek wielkich książąt litewskich, 
Kiejstuta i Witolda. Następnie wy-
ruszyliśmy do miejscowości Bie-
liszki nad jeziorem Oświe, gdzie  
na zaproszenie pana Waldemara 
Tomaszewskiego z ZWPL wzię-
liśmy udział w XVII Rodzinnym 
Zlocie Turystycznym. Zdumiewa-
jące jest to, jak Polacy na kresach 
wspaniale potrafią się wspólnie ba-

wić. W programie imprezy były 
przeróżne konkursy, zawody 
i występy artystyczne, w których 
ochoczo brali udział uczestni-
cy zlotu. Jednak zdecydowanie 
największą frajdą był konkurs na 
najlepszą zagrodę. Konkurs ten 
polega na tym, że przedstawicie-
le małych społeczności lokalnych  
na wyznaczonym terenie budu-
ją zagrody tematyczne według 
jakiejś koncepcji, np. obóz ułań-
ski, „Olimp z Zeusem i niewolni-
cami”, „Karczmę pod Brzózką”, 
„L inie Lotnicze Podbrodzie” 
(tegoroczni zwycięzcy z gmi-
ny Podbrodzie). W myśl zasady,  
że na Wileńszczyźnie Polak Pola-
kowi bratem, wszyscy są niezwy-
kle życzliwi i gościnni. Można tu 

skosztować regionalnych specja-
łów i miło pogawędzić. Naszymi 
przewodnikami po zagrodach byli 
tutejsi motocykliści, Wiktor i Ja-
nek z „Rajdu Katyńskiego”, któ-
rzy wieczorem poprowadzili nas 
najkrótszą drogą wprost pod bra-
mę sudervskiej szkoły. Następne-
go dnia o 8.00 rano wyruszyliśmy 
w drogę do domu. Dotarliśmy bez 
przeszkód do Nasielska ok. godz. 
16.00, pokonując wspólnie w trak-
cie całego rajdu ponad 1200 km.
Chciałbym podziękować Waldko-
wi Mosakowskiemu za prowadze-

nie grupy, Krzysztofowi, Piotrowi 
i Pawłowi Turek za wsparcie tech-
niczne, transport wiązanek i zniczy, 
oraz pozostał ym uczestnikom: 
Józefowi Zawadzkiemu, Mirkowi 
Zakrzewskiemu, Stanisławowi Ty-
cowi, Januszowi Olbrysiowi, Stani-
sławowi Paszkowskiemu, Mirkowi 
Gronowskiemu, Wiesławowi Bo-
żymowi, Jackowi Woźniakowi, 
Leszkowi Kaczyńskiemu, Kami-
lowi Dąbrowskiemu i Remigiuszo-
wi Nadolnemu za pomoc i udział 
w III Nasielskim Rajdzie Motocy-
klowym. 

Artur Nojbert
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U NAS

Lato w NOK

Z NOK

Wystawa „Malowanie 
z literaturą w tle”
W piątek, 21 lipca 
br., w Nasielskim 
Ośrodku Kultury 
odbyło się uroczy-
ste otwarcie wysta-
wy malarskiej, która 
jest zwieńczeniem 
dwutygodniowych 
wa r sz t a tów d l a 
dzieci. 
Przez pierwsze dwa 
tygodnie lipca w 
NOK dwunastka młodych artystów zgłębiała tajniki malowania akrylami. Uczest-
nicy warsztatów „Malowane Lato z literaturą w tle” pracowali pod kierunkiem 
artystki, Ewy Witkowskiej. W zakres zajęć wchodziło szkicowanie, kompozycja, 
ustawienie w stosunku do źródła światła, malowanie na stojąco, z wolnej ręki, 
mieszanie farb i uzyskanie ich struktury. Ponadto, warsztatowicze uczyli się, jak 
malować martwą naturę oraz mierzyć obiekty. 

Jak mówi pani Witkowska, która czuwała nad pracą młodych artystów: - Wszyscy 
byli bardzo zaangażowani. Swoją pracę traktowali zadaniowo, ale także bawi-
li się kolorami. Poznawali techniki nakładania farb, fakturę i techniki łączone,  
np. abstrakcję.
Warsztaty malarskie nawiązywały do literatury. Uczestnicy zajęć czerpali in-
spiracje z wierszy i tworzyli wyjątkowe prace. Powstały obrazy na podstawie 
utworów: „Na wyspach Bergamutach” Jana Brzechwy, „Kotek” Juliana Tuwima 
oraz „Robaczek i Szpinaczek” Rafała Lasoty. W każdej z prac widać niesamowite 

emocje i wrażliwość. 
Zachęcamy do odwiedzenia i obejrzenia 
wystawy „Malowanie z literaturą w tle” w 
Nasielskim Ośrodku Kultury. Wystawa jest do-
stępna w godz. 9-17 do końca sierpnia. 
Współorganizatorem warsztatów był Ma-
zowiecki Instytut Kultury.

K.T. 

STOWARZYSZENIE „DOLINA WKRY”

Białowieża z żubrem
Taki tytuł nosi ła wycieczka 
do Białowieży, zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie „Do-
lina Wkry” w Cieksynie w dniu 
1 lipca 2017 roku. W wycieczce 
udział wzięły 23 osoby. Główny 
cel wycieczki to poznanie histo-
rii i piękna Białobrzeskiego Parku 
Narodowego oraz jego unikal-
nego bogactwa naturalnego.
Naszym przewodnikiem po 
Puszczy była pani Łucja Guzek, 
która w ciekawy sposób przed-
stawiała ciekawostki z życia 
zwierząt i ptaków oraz rozwoju 
unikalnych roślin.
Puszcza Białowieska leży na teryto-
rium Polski i Białorusi. Polska część 
Puszczy Białowieskiej liczy 130 tys. 
ha.
Białobrzeski Park Narodowy zaj-
muje centralną część Puszczy. 
Początek Parku to rok 1921. Park 
zajmuje 10 517 ha, co stanowi  
1/6 części polskiej puszczy. Wokół 
Parku utworzona jest strefa ochron-
na – otulina, na którą składają się 
lasy z bogactwem mieszkających 
tu zwierząt.
Białobrzeski Park Narodowy chro-
ni ostatni las naturalny w Europie 
o charakterze pierwotnym.
Pierwszym zwiedzanym przez nas 
obiektem było Muzeum Przyrod-
nicze Białobrzeskiego Parku Na-
rodowego. Tu zapoznaliśmy się 
z przedstawicielami świata zwierząt, 
roślin i grzybów wyeksponowa-
nych w podświetlonych kwaterach. 

Eksponaty wyglądały naturalnie, 
a Pani przewodnik o każdym z nich 
potrafiła w ciekawy i humorystycz-
ny sposób nam opowiedzieć.
Następny obiekt, który zobaczyli-

śmy to Park Pałacowy w stylu an-
gielskim, zwany krajobrazowym, 
zaprojektowany przez polskiego 
projektanta Walerego Kronenber-

ga. Założony został wokół 
pałacu carskiego budo-
wanego tu w latach 1889-
1894. Tu polowali polscy 
królowie. Obelisk z 1752 
r. upamiętnia polowanie 
króla Augusta III Sasa.
Re z e r wa t  P o k a z o w y 
Żubrów, to najciekaw-
szy zwiedzany przez nas 
obiekt. Żubr to największy 
ssak lądowy w Europie. 
W Puszczy Białowieskiej 

ż y j e  984  ż u b rów,  n a j w i ę c e j  
na świecie, w tym w Polsce oko-
ło 600 sztuk w dobrej kondycji 
zdrowotnej. Żubr bywa nazywany 
zwierzęciem królewskim i takim 

był przez stulecia. Mogli na nie-
go polować tylko królowie. Ślady 
tych polowań mogliśmy obejrzeć 
na Szlaku Dębów Królewskich. Te 
sędziwe ponad 400 letnie, piękne 
drzewa noszą imiona królów od-
wiedzających te lasy.
Po ponad pięciogodzinnej wę-
drówce po Białobrzeskiem Parku 
Narodowym, pełni zdobytej wie-
dzy i wrażeń, w dobrych humorach 
powróciliśmy do swoich domów. 
Dopisała nam pogoda, a i atmos-
fera wycieczki była na piątkę! Każ-
dy mógł się zaopatrzyć w pamiątki 
i ciekawe wyroby regionalne.

Alicja Kraśniewicz-Sarnecka

Tradycyjnie, co roku Nasielski 
Ośrodek Kultury przygotowuje 
ofertę wakacyjną dla najmłodszych, 
spędzających wakacje w mieście. 
Korzystają z niej dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym.

W lipcu NOK zorganizował dla naj-
młodszych „Filmowe środy”. Mi-
łośnicy kina dziecięcego mogli 
wybrać się na najnowszą produkcję 
Disneya, czyli film „Auta 3”, przeżyć 
niesamowite przygody z wróbel-

kiem Rico, który myślał, że jest bo-
cianem, zostać strażnikami księżyca, 
jak Munio lub odwiedzić podwodny 
świat z Dudim. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się czwartkowe interaktywne spek-
takle teatralne: „Na starym Wawelu 
przygód bez liku”, „Jak Krzyś po-
mógł rodzicom odzyskać czas” i 
„Pinokio”. Czwartki w NOK upły-
nęły także niezwykle kreatywnie. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach z 
panią Beatą Olechowicz. Tworzyły 
kolorowe koszyczki oraz ozdoby z 
serwetkowych pomponów. Każdy 
mógł swoją pracę zabrać do domu. 
Od 3 do 14 lipca w Ośrodku Kul-
tury odbywały się warsztaty ma-
larskie współorganizowane przez 
Mazowiecki Instytut Kultury. Zaję-
cia prowadziła pani Ewa Witkowska, 
artystka malarka mieszkająca w Ko-

sewie. Podczas zajęć literatura dzie-
cięca i plastyka połączyły emocje  
i wrażliwość. Uczestnicy czerpali in-
spiracje z wierszy, poznając przy tym 
różne techniki malowania akrylami. 
Akcja „Lato w NOK” dobiegła koń-
ca, jednak już od nowego roku 

szkolnego najmłodsi będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych zajęć po-
południowych i rozwinąć swoje za-
interesowania pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. 
Wrócą także cykliczne spotkania 
z Teatrem Smyka. Więcej szcze-
gółów będzie można znaleźć już 
wkrótce na stronie internetowej 
www.noknasielsk oraz na funpage 
www.facebook.com/NasielskiO-
srodekKultury.
Akcję „L ato w mieście” dof i-
nansowano ze środków Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. Współor-
ganizatorem warsztatów malarskich 
jest Mazowiecki Instytut Kultury.

K.T. 
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DLA SMAKOSZY

Sezonowe potrawy
Szparagi w szynce parmeńskiej
Składniki:
 – zielone szparagi,
 – szynka parmeńska,
 – słonecznik,
 – jogurt naturalny,
 – czosnek granulowany.
Szparagi należy owinąć plastrami szynki parmeńskiej. Wstawiamy je  
do nagrzanego piekarnika i pieczemy w temperaturze 220 °C przez 
5 minut. Po tym czasie obracamy szparagi na drugą stronę i znowu 
pieczemy je 5 minut. W tzw. międzyczasie przygotowujemy sos, skła-
dający się z jogurtu naturalnego oraz szczypty czosnku granulowane-
go. Gotowe szparagi polewamy sosem i posypujemy słonecznikiem. 
Wedle uznania do dania można także dodać grillowane kawałki cukinii 
oraz grillowany ser kozi.

Truskawkowy zawrót głowy
Składniki:
 – truskawki,
 – śmietana tortowa 36%,
 – listki mięty,
 – sos czekoladowy/rozpuszczona 
czekolada,
 – cukier,
Truskawk i  myj emy i  ob ieramy 
z szypułek. Następnie je blendujemy 
i dodajemy cukier wedle uznania. Go-
tową masę wlewamy do kieliszków  
na wysokość 3/4. Następnie miksuje-
my śmietanę i wykładamy do kieliszka. Dekorujemy sosem czekola-
dowym oraz listkami mięty.

Malinowe babeczki
Składniki:
 – 100 g zimnego masła,
 – 1 szklanka mąki,
 – 1/4 szklanki cukru pudru,
 – 1 żółtko,
 – 200 ml śmietanki 30%,
 – 200 g białej czekolady,
 – świeże maliny.
Masło siekamy nożem. Doda-
jemy mąkę, cukier puder oraz 
żółtko, a następnie zagniatamy ciasto. Owijamy je w folię i wkładamy  
do lodówki na ok. 30 minut. W tym czasie smarujemy masłem foremki 
do babeczek. Po wyjęciu ciasta z lodówki rozwałkujemy je na grubość 
5 mm. Następnie wycinamy koła o średnicy naszych foremek. Wyło-
żone ciastem foremki wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy 
je w 180°C przez ok. 15 minut.
Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej i odstawiamy do wystygnię-
cia. W tym czasie ubijamy śmietankę, do której dodajemy czekoladę 
i wszystko miksujemy. Gdy babeczki wystygną, napełniamy je gotową 
masą i dekorujemy malinami.

Babeczki z borówkami
Składniki na krem:
 – 0, 5 litra mleka,
 – 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
 – 2 łyżki mąki pszennej,
 – 1 szklanka cukru,
 – 1 kostka masła,
 – 1 cukier waniliowy,
 – żółtko jajka.
Spody babeczek należy wy-
konać tak samo jak w przepi-
sie na babeczki malinowe.  Krem do babeczek przygotujemy według 
innej receptury. W tym przypadku będzie to krem karpatkowy. Naj-
pierw wlewamy do naczynia pół szklanki mleka, dodajemy żółtko oraz 
mąkę i mieszamy. Resztę mleka zagotowujemy z cukrem wanilio-
wym. Rozczyn z mąki dodajemy do gotującego się mleka i mieszamy  
do momentu powstania budyniu. W oddzielnej misce należy zmikso-
wać masło, do którego stopniowo dodajemy ostudzony budyń. Goto-
wym kremem wykładamy babeczki i dekorujemy je borówkami.

E.G.

OŚWIATA

Szkoły i dyrektorzy 

Z RADY

Inwestycje, a okręgi wyborcze
Jak zauważyli niektórzy radni, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 29 czerwca br., w naszej gminie 
są okręgi wyborcze, w których aż miło popatrzeć na kolejne inwestycje. Istnieją jednak też takie takie miejsca, w któ-
rych radni nie mogą przeforsować projektu zmian „na lepsze”. 
– W niektórych okręgach dzieje się dużo, a w niektórych mało. Jest wystarczająca grupa radnych, którzy głosują  
za propozycjami burmistrza – powiedział podczas sesji radny Henryk Antosik.
– Niech burmistrz się określi, kiedy będzie traktował radnych jednakowo. Czy dopiero coś się zmieni, kiedy nowy 
burmistrz będzie? – pytał radny Grzegorz Arciszewski.
Swojego rozczarowania nie krył także radny Roman Jaskulski, który zauważył, że w swoim okręgu wyborczym nr 12 
od kilku już lat nie zanotował żadnych inwestycji. O swoim zawodzie mówił również radny Marek Jaroszewski.
– Mieszkańcy Nowych Pieścirogów są strasznie rozczarowani pana odpowiedzią (odp. burmistrza na kolejne pismo 
mieszkańców, zwracających się o modernizację ul. Szmaragdowej, Platynowej oraz Turkusowej – red). Kiedy będzie 
poprawa kondycji finansowej? Poprawa kondycji jest u pana Fronczaka (radnego Krzysztofa Fronczaka – red.) i pana 
Śmietańskiego (radnego Stanisława Śmietańskiego –red.). Tylko się wytyka, że jest zrobiona kanalizacja i już więcej 
nic się nie będzie robiło. Bodajże w marcu prosiłem o kosztorys, ile utwardzenie tych dróg by kosztowało. Na chwilę 
obecną odpowiedzi nie dostałem. Ile z miliona trzysta przeznaczy pan na Pieścirogi? Na chwilę obecną to zero będzie, 
tylko wszystko idzie do pana Fronczaka – mówił oburzony radny Marek Jaroszewski, radny z Nowych Pieścirogów.
Mieszkańcy Nowych Pieścirogów o wspomniane drogi proszą od roku 2010. Ostatnie pismo zostało w tej sprawie 
skierowano do burmistrza Nasielska oraz do Rady Miejskiej w Nasielsku 26 maja br. 
Z zarzutami opozycji nie zgadza się koalicja. Radny Krzysztof Fronczak stwierdził, że radny Marek Jaroszewski nie mówi 
prawdy, ponieważ w roku 2016, pomijając inwestycje z funduszu sołeckiego, nie miała miejsca żadna gminna inwe-
stycja w jego okręgu wyborczym. Głos w sprawie zabrał także Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady, który zwrócił 
się do radnego Henryka Antosika, aby przestał się koncentrować na swoim okręgu wyborczym i żeby patrzył szerzej  
na gminę. Do zarzutów odniósł się również burmistrz.
– Radni są tak samo wybrani z każdego okręgu i głosują. Jako burmistrz muszę uchwały wykonywać, gdy są prze-
głosowane większością głosów (…) Zwróćmy uwagę, że są też inwestycje, które służą wszystkim mieszkańcom.  
Ja namawiam do uczestnictwa w komisjach, do dyskusji i do argumentów. Pewne rzeczy wy, jako radni, musicie prze-
głosować, żeby były prawem miejscowym – mówił Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. 
– Prawdę pan mówi, że rada głosuje i większość się liczy, ale nie było takiego przypadku i nie ma takiego radnego, 
który nie chce w swoim okręgu czegoś zrobić. Każdy się upomina o swój okręg, ale już wcześniej jest uzgodnione, 
co w którym okręgu jest robione – zauważył radny Henryk Antosik.
W odpowiedzi radny usłyszał od burmistrza, że gmina Nasielsk jest rozległa i potrzeb w związku z tym jest bardzo dużo. 
Główną tegoroczną inwestycją, jak zauważył burmistrz, będzie kanalizacja w Nasielsku, co w przeprowadzonej przez 
gminę ankiecie, dotyczącej potrzeb mieszkańców, okazało się być najważniejsze. 

E.G.

Już wiadomo, że od 1 września br. 
zostanie utworzona klasa pierwsza 
w nasielskim Liceum Ogólnokształ-
cącym im. J. Iwaszkiewicza. Nadal 
jednak nie wiadomo, kto będzie peł-
nił obowiązki dyrektora tej placów-
ki. Majowy konkurs na dyrektora tej 
szkoły, ogłoszony przez zarząd po-
wiatu nowodworskiego, nie przyniósł 
efektu, ponieważ nikt nie zgłosił swojej 
kandydatury. Najwyraźniej starostwo 
wycofało się z pomysłu powierzenia 
obowiązków dyrektora szkoły oso-
bie wybranej z grona pedagogiczne-
go, ponieważ 13 lipca br. ponownie 
ogłoszono konkurs na to stanowisko. 
Jego rozstrzygnięcie przewidziane jest 
w sierpniu. 
Natomiast w kwestii wyboru dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 1 (Publiczne 
Gimnazjum nr 1) wpłynęła 29 czerw-
ca br. do burmistrza Nasielska skarga 
pani Moniki Bagińskiej na postępo-
wanie konkursowe wraz z wnioskiem 
o jego unieważnienie i ponowne 
przeprowadzenie. 
Przypomnijmy, że 28 czerwca odbył 
się konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. 
Do konkursu przystąpiły: Monika Ba-
gińska, dotychczasowa wicedyrektor 
tej szkoły oraz Katarzyna Świderska, 
wiceburmistrz Nasielska. Kandyda-
tów oceniała 12-osobowa komisja 
konkursowa, w skład której wchodzi-
li: przedstawiciele organu prowadzą-
cego: Hanna Pietrzak, Rafał Adamski, 
Agnieszka Banaszewska; przedstawi-
ciele Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty: Iwona Krupińska, Agnieszka 

Pytkowska, Zofia Szmytkowska; 
przedstawiciele Rady Pedagogicznej 
SP nr 1: Ewa Kamińska, Dorota Pod-
górska; przedstawiciele Rady Rodzi-
ców SP nr 1: Anna Ćwik, Agnieszka 
Bombalicka; przedstawiciele związ-
ków zawodowych: Agata Busłajew 
(ZNP), Elżbieta Olszewska (NSZZ „So-
lidarność”). Przewodniczącą komisji 
była Hanna Pietrzak. W wyniku tajne-
go głosowania, Katarzyna Świderska 
uzyskała 7 głosów „za”, a Monika Ba-
gińska 5 głosów „za”. 
W swoim piśmie pani Bagińska zarzu-
ciła, że skład komisji konkursowej był 
nieprawidłowy, ponieważ przewodni-
cząca komisji pozostaje w zależności 
służbowej z kandydującą na stano-
wisko dyrektora zastępcą burmistrza, 
Katarzyną Świderską. Jej zdaniem Ka-
tarzyna Świderska nadzoruje funkcjo-
nowanie placówek oświatowych na 
ternie gminy Nasielsk, a Hanna Pie-
trzak jako dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych jej bezpośrednio podlega. 
W uzasadnieniu konkursu znalazło 
się wyjaśnienie, że burmistrz powołał 
Hannę Pietrzak – dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych, jako przedstawi-
ciela organu prowadzącego do komi-
sji konkursowej, ale CUW to odrębna 
jednostka organizacyjna gminy, a jej 
dyrektor jest zatrudniany i odwoły-
wany przez burmistrza. Zaś zastęp-
ca burmistrza nie ma kompetencji 
do wykonywania wobec dyrektora 
jednostki czynności z zakresu prawa 
pracy, czyli jego powoływania lub 
odwoływania. Ponadto po złożeniu 
przez K. Świderską oferty w konkursie, 

burmistrz Ruszkowski cofnął jej upo-
ważnienie do podpisywania wszelkiej 
dokumentacji w zakresie funkcjono-
wania oświaty gminnej oraz placówek 
niepublicznych. 
Wbrew twierdzeniom pani Moniki 
Bagińskiej, pani Katarzyna Świderska 
oraz pani Hanna Pietrzak nie pozo-
stają w stosunku nadrzędności służ-
bowej. Z samego faktu, że kandydatką 
jest zastępca burmistrza, a przedsta-
wicielem organu dyrektor jednost-
ki tej gminy nie można wywieść, że 
pozostaje on w takim stosunku praw-
nym, który może mieć wpływ na 
wynik konkursu. Z okoliczności spra-
wy nie wynikają żadne wątpliwości  
co do obiektywizmu lub bezstronno-
ści członka komisji. Wskazać należy, 
że analogicznie można by rozważać 
zależność pomiędzy panią Moniką 
Bagińską – wicedyrektorem szkoły, 
a przedstawicielami rady pedago-
gicznej szkoły, czyli nauczycielami – 
czytamy w uzasadnieniu. 
Pomimo skargi, burmistrz Nasielska 
konkurs na dyrektora SP nr 1 za-
twierdził i zarządzeniem z 12 lipca br. 
powierzył Katarzynie Świderskiej sta-
nowisko dyrektora tej szkoły na 5 lat 
szkolnych. 
Jednak wojewoda mazowiecki zain-
teresował się przebiegiem konkur-
su na dyrektora SP nr 1 i zwrócił się  
do gminy Nasielsk o przekazanie całej 
dotyczącej dokumentacji. Jakie będą 
ustalenia wojewody, dowiemy się nie-
bawem. 

i.
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Z UM

Odpady 
problematyczne
W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów, utworzonych  
dla działkowiczów, trafiają odpady „problematyczne” czy niebezpiecz-
ne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady 
na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać, podajemy 
firmę, która odpłatnie odbiera każdy rodzaj odpadów.

Firma EKO ZYSK 1, ul. Modlińska 45, 05-180 Nowy Modlin, tel. 502 530 
694, przyjmuje odpłatnie np.:
 – eternit – 600 zł za tonę,
 – papa – 500 zł za tonę,
 – plastiki (np. siding) – 300 za tonę,
 – odpady motoryzacyjne – 500 zł za tonę (same części plastikowe – 
cena do uzgodnienia),
 – wełna mineralna – 450 zł za m3 .

Przyjmowane lub odbierane przez firmę są również materiały porozbiór-
kowe, np. gruz (w zależności czy gruz czysty czy zmieszane odpady po-
rozbiórkowe) – cena do uzgodnienia, przeterminowane środki ochrony 
roślin lub opakowania po nich – cena do uzgodnienia.

Ponadto informujemy, że punkty dla działkowiczów są monitorowane  
i za podrzucanie odpadów grożą bardzo wysokie sankcje karne.

Wydział Środowiska i  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Zmiany w wycince drzew 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia  
11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074).

Informujemy, że nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie m.in.: 

1. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać 
zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

3. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz 
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Procedura postępowania po złożeniu zgłoszenia:

1. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio: 
a) nazwy gatunku drzewa;

b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 – posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 – nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

2. Z oględzin sporządza się protokół.

3. Po dokonaniu oględzin, organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę  
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Więcej informacji w pełnym tekście ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1074).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Wycinka drzew,  
a ochrona gatunkowa
Przypominamy o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 październi-
ka. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia  
do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesu-
nięciom 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 noc-
legu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub 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 wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przy-
rody - Dz. U. z 2016 rok. poz. 2134 z późn. zm.).

Zmieniające się przepisy z zakresu wycinki drzew i krzewów nie zniosły przepisów związanych z ochroną gatunkową ro-
ślin, grzybów i zwierząt. Obowiązek ustalenia, czy przy wycince drzew lub krzewów nie dojdzie do złamania przepisów 
ochrony gatunkowej, ciąży na właścicielu nieruchomości oraz na podmiocie prowadzącym wycinkę. W związku z tym 
przed przystąpieniem do wycinki lub prowadzeniem zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się przede wszyst-
kim sprawdzić, 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 gatunkowej, wycinki drzew powinny być pro-
wadzone poza sezonem lęgowym ptaków. Nie można również zapominać, że poza ptakami, drzewa stanowią miejsca 
występowania innych chronionych gatunków, takich jak nietoperze, owady i porosty.

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 Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności 
zakazane względem chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Do czasu uzyskania takiego zezwolenia należy 
odstąpić od wycinki drzew i krzewów. Zezwolenie to może być wydane tylko w określonych przypadkach.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

PORADY

Badanie obciążenia glukozą
Coraz więcej osób cierpi na jedną z chorób cywilizacyjnych, czyli cu-
krzycę lub insulinooporność. Dlatego też często zaleca się wykonanie 
badania obciążenia glukozą.
Niestety, zwykle krew jest pobierana na czczo i po dwóch godzinach, 
brakuje badania po jednej godzinie. 
Warto też pobrać, jednocześnie z glukozą, insulinę. W obecnych cza-
sach zbadanie insuliny może być pierwszym krokiem do zapobiegania 
powstaniu cukrzycy w późniejszych latach. Niestety, często się to baga-
telizuje, upraszczając diagnostykę w kierunku cukrzycy.
Pamiętajmy, że badania stężenia glukozy w teście obciążenia we krwi żyl-
nej nie należy wykonywać glukometrem. Badanie glukometrem służy 
jedynie do samokontroli, a nie do diagnostyki.
Badania obciążenia glukozą, ale także inne badania wykonywane są czę-
sto bez wcześniejszego przygotowania, co często powoduje fałszowanie 
wyników. 
Jak powinniśmy się przygotować do badania krzywej obciążenia glukozą 
i co powinniśmy wiedzieć o tym badaniu?
Badania nie wykonujemy w czasie infekcji czy przyjmowania antybio-
tyku. 
Jeśli intensywnie trenujemy, nie powinniśmy poddawać się badaniu. Dla-
tego też dzień przed badaniem dobrze jest zrezygnować w ogóle z tre-
ningów.
Należy podać lekarzowi informacje na temat przyjmowanych leków (ste-
rydów, moczopędnych, metforminy – leków na regulację cukru).
Pamiętajmy także, żeby przed badaniem nie stosować restrykcyjnych 
diet, nie pić alkoholu i nie palić papierosów. 
Ostatni posiłek należy zjeść na co najmniej 8 godzin przed badaniem.  
Nie powinniśmy także pić żadnych płynów, nawet wody.
Roztworu glukozy nie powinniśmy rozcieńczać dodatkową ilością wody 
do popicia czy zakwaszać cytryną. 
Pamiętajmy, by roztwór wypić w przeciągu 5 minut od podania. Jeśli 
zwymiotujemy, badanie należy powtórzyć innego dnia.
BARDZO WAŻNE JEST, ABY W TRAKCIE BADANIA POMIĘDZY KO-
LEJNYMI POBRANIAMI NIE OPUSZCZAĆ LABORATORIUM. CAŁE  
2 GODZINY SPĘDZAMY W SPOCZYNKU W LABORATORIUM. Niestety 
bardzo często spotykam się z sytuacjami,  że nikt nie informuje pacjenta 
o tym, by nie opuszczał laboratorium. 
Ten czas pacjenci często wykorzystują na załatwianie spraw na mieście 
lub, jeśli mają blisko, idą do domu. Niestety, wykonujemy wtedy aktyw-
ność fizyczną, cukier jest szybciej trawiony i wyniki mogą być całkowi-
cie błędne.

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl
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Wyjazd na kolonie
W dniach od 23 czerwca do 4 lipca br. 58 kolonistów z gminy i miasta Nasielsk 
przebywało na letnim wypoczynku w Ełku. 
Organizatorem kolonii była Fundacja „BĄDŹMY RAZEM”. Nabór 50-cio oso-
bowej grupy kolonistów przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, zaś koszty pobytu dzieci na kolonii sfinansował Urząd Miejski w 
Nasielsku (39 880 zł – 50 osób x 799 zł). Na wypoczynku przebywało także  
8 kolonistów pełnopłatnych, których wyjazd sfinansowali rodzice. 

W trakcie kolonii realizowa-
ny był program profilaktycz-
ny, promujący zachowania 
prozdrowotne, podejmujący 
zagadnienia życia bez środ-
ków odurzających. Zwraca-
no również uwagę na to, jak 
radzić sobie z problemami  
i wyzwaniami otaczającego 
świata. 
W programie kolonii znala-
zły się:
 – wycieczka na L itwę  
do Wilna,
 – wycieczki krajowe: zwie-
dzanie Giżycka, Mrągowa, 
Mikołajowa, Starej Juchy, 
Gierłoża (Kwatera Główna 
Hitlera), św. Lipki oraz zwie-
dzanie Ełku (Jezioro Ełckie, 
ruiny Zamku Krzyżackiego, 
park linowy, kąpiel w basenie, 
udział we mszy świętej),

 – gry i zabawy na „Orliku”,
 – olimpiada sportowa,
 – gry sportowe,
 – spacery po promenadzie parku,
 – konkursy: plastyczne i artystyczne, chrzest kolonijny, randka w ciemno, 
konkurs na najlepszy plakat profilaktyczny („Narkotyki – Dziękuję nie bio-
rę”, „Karykatura wychowawcy”, „Kartka z wakacyjnego kalendarza” itp.)
 – konkurs czystości na najbardziej zadbany pokój.
Na zakończenie kolonii najlepsi i najbardziej aktywni uczestnicy wypo-
czynku otrzymali dyplomy i nagrody.

Fundacja „Bądźmy Razem”

U NAS

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu 
MOPS odpoczywali we Winnikach

Z BIBLIOTEKI

Lato z biblioteką 
Jak co roku, w lipcu Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku oraz 
dwie Filie Biblioteczne w Cieksynie  
i w Pieścirogach przygotowały niezwy-
kle bogatą ofertę zajęć wakacyjnych 
dla dzieci.
Ważną sprawą w naszych spotkaniach 
z dziećmi były rozmowy o bezpiecz-
nych wakacjach, uzależnieniach oraz 

zagrożeniach ze strony dorosłych. Atrakcją biblioteki były zabawy 
z chustą animacyjną, które odbywały się na placu przed budynkiem.
W dniach 3.07, 5.07 oraz 7.07 odbyły się zajęcia dla dzieci we filii bi-
bliotecznej w Cieksynie. Dzieci wykonały ilustracje plastyczne związane  
z ulubioną postacią np. z Smerfów, odbyły się warsztaty z filcu oraz „coś 
z niczego”, czyli robienie skarbonki z butelki. 
Z kolei we Filii Bibliotecznej dzieci robiły m.in. „leśne skrzaty”, czyli lu-
dziki z szyszek, osłonki na doniczki w kształcie owieczek z pustych pla-
stikowych butelek oraz własną grę planszową.
Spotkania pozwoliły miło i ciekawie spędzić czas, ale również pobudzić 
fantazję dzieci.
Za organizację i przeprowadzenie akcji „Lato w bibliotece” odpo-
wiedzialne były Jolanta Budziszewska –Rogalska i Izabela Mazińska  
w Nasielsku, Renata Słodkowska w Pieścirogach oraz Iwona Kowalska 
w Cieksynie

(bibl.)

We wtorek, 18 lipca br., seniorzy ko-
rzystający na co dzień z Domu Dzien-
nego Pobytu nasielskiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej spotkali 
się, nie jak zwykle w siedzibie „Domu” 
przy ulicy Warszawskiej, lecz udali się 
w plener – do Winnik, do gospodar-
stwa państwa Hanny i Krzysztofa Ko-
walskich. 
To wyjątkowe miejsce. Produkcyj-
ne gospodarstwo rolne, w którym 
trwa intensywna praca, oferuje jed-
nocześnie możliwość odpoczynku. 
I w dodatku może to być aktywny 
wypoczynek. Z tego właśnie waloru  
skorzystali nasielscy seniorzy. Miejsce 
to udostępnili gospodarze nasielskim 
podopiecznym MOPS . 
Goście zabrali ze sobą pana Marka 
Jurkiewicza, który z „Domem” tym 
współpracuje, prowadząc z seniora-
mi zajęcia wokalne. W tym wypadku 
nie chodziło tylko o sam śpiew. Pan 
Jurkiewicz potrafi poprowadzić sza-
łową zabawę przy muzyce, a wiado-
mo, że ruch jest ważnym elementem 
aktywnego wypoczynku. Stosowany 
jest również w różnych formach re-

habilitacji. Nasielscy seniorzy kocha-
ją muzykę i taniec. Często występują 
na scenie, uczestnicząc np. w różne-
go rodzaju festiwalach i przeglądach 
Tak było ostatnio w nasielskim DPS-ie 
i DPS-ie w Karolinowie. 
We Winnikach głównie słuchano 
różnych melodii. Dużo też tańczono 
i śpiewano. Były też i innego rodza-
ju występy. Kabaretowym talentem 
popisała się seniorka, pani Irena Ku-
bajewska. Jej artystyczny przekaz 
na temat relacji damsko – męskich 
wzbudził radość całej seniorskiej 
widowni. Z pewnością występ ten 

mógłby być ozdobą niejednego es-
tradowego widowiska.
Kto miał chęć, a przy tym siłę i zdro-
wie ruszał w tany. W tej dziedzinie 
aktywniejsze były kobiety. To w po-
łączeniu z tym, że i tak w tej grupie 
wiekowej jest ich więcej, sprawiało, 
że tańczono głównie w „kółeczku”, 
mniej widoczne były pary. Jak zauwa-
żył nieco żartobliwie, a może i trochę 
sarkastycznie jeden z uczestników 
spotkania, przyczyną liczebnej prze-
wagi kobiet jest to, że kobiety nie mają 
żon. Oczywiście to był tylko żart. 
Co pewien czas zabawę przerywa-
no, aby chwilę odpocząć i spożyć 
posiłek. Jak przystało na plenerową 
imprezę, królowały potrawy z grilla. 
Smakowały wyśmienicie.
Wyjazd do Winnik zorganizowa-
ły panie Wiesława Borzym i Bogu-
sława Ostrowska. To one planują  
na co dzień pracę w Domu Dzienne-
go Pobytu i starają się, aby seniorzy 
czuli się w tym „Domu” jak u siebie. 

andrzej zawadzki
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Kino NIWA ZAPRASZA 

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.

9–13 sierpnia godz. 19.30

Aż po ślub (z napisami)
Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania: 
1 godz. 36 min.
Juliette zajmuje się organizacją ślubów, ale sama 
jest zadowoloną z życia singielką. Facetów trak-
tuje dość rozrywkowo i beztrosko korzysta  
z własnej urody. Szczególnie, że w dzieciństwie 
była szkolnym „brzydkim kaczątkiem”. Wszyst-
ko jednak zmienia się, gdy okoliczności zmusza-
ją ją do organizacji wesela Alexii, znienawidzonej 
koleżanki z podstawówki...

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 wypra-
wę w poszukiwaniu dawno zaginionego taty.  
Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pe-
wien 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-Etienne Fougerole, bogaty pisarz – cele-
bryta podczas telewizyjnego programu, pro-
mując swoją nową książkę „Czym chata bogata”, 
nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską ro-
dzinę. Gdy do jego wspaniałego domu wpro-
wadzą się nowi lokatorzy, cały świat stanie  
na głowie... 

23–27 sierpnia godz. 15.00

Rock Dog. Pies ma głos! 3D 
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Chiny, USA; Czas 
trwania: 1 godz. 20 min.
Bono należy do dumnej rasy mastifów tybe-
tańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił 
w szeregi elitarnej straży, która strzeże osady 
przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy 
pewnego dnia w łapy Bono trafia radio, wyrzu-
cone z samolotu i młody pies po raz pierwszy 
słyszy dźwięki rock’n’rolla, już wie, jakie jest 
jego przeznaczenie...

23–27 sierpnia godz. 17.00

Alibi.com (z napisami)
Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Baran 21.03-20.04
Zawarte jakiś czas temu znajomości na-
biorą teraz tempa. Nie unikaj znajomych 
i przyjaciół. Ambicja pchnie Cię ku nowym 
wyzwaniom. Właśnie teraz masz szansę 
odnaleźć swoje życiowe powołanie. 

Byk 21.04-20.05
Wykorzystuj każdą okazję, by doskonalić 
swój warsztat pracy. Nie wszystkie decyzje 
rodziny będą po Twojej myśli, ale nie ma 
sensu się obrażać. W pracy doskonale so-
bie poradzisz ze wszystkimi obowiązkami. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Sprawy rodzinne zaprzątną całą Twoją 
uwagę. Nie obrażaj się, tylko szczerze roz-
mawiaj z bliskimi. Odśwież znajomość ob-
cego języka, przyda się na pewno podczas 
zagranicznych podróży. 

Rak 22.06-22.07
Łatwo będzie Cię teraz wyprowadzić 
z równowagi i nieraz zdarzy Ci się stra-
cić panowanie nad sobą. Nie domyślaj się 
tego, co kto ma na myśli, po prostu go za-
pytaj, o co chodzi. Nie oceniaj ludzi.

Lew 23.07-23.08
Masz szansę znaleźć dobrą pracę. Będziesz 
się wyróżniać na plus wśród nijakich kandy-
datów. Zawieraj nowe znajomości w czasie 
urlopu. Humor będzie Ci dopisywał. Ko-
niecznie się wysypiaj.

Panna 24.08-22.09
Szef doceni Twoją zaradność i powierzy 
Ci do wykonania odpowiedzialną misję.  
To bardzo korzystny czas na założenie wła-
snej firmy. Dbaj nie tylko o swoje zdrowie, 
ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Waga 23.09-23.10
Siła i zdecydowanie pomogą Ci wynego-
cjować dobre warunki pracy. Tegoroczny 
urlop spędzisz w dobrym towarzystwie. 
Zacznij prowadzić bardziej aktywny tryb 
życia. 

Skorpion 24.10-22.11
Możesz liczyć na wsparcie najbliższych 
w każdej sprawie. Jeżeli masz kilka dni 
wolnego, przeznacz je na przyjemności.  
Na gorszy nastrój, bezsenność i drobne 
schorzenia pomoże Ci aromaterapia.

Strzelec 23.11-21.12
Na wszystkie nerwowe sytuacje pomogą 
Ci najbardziej uśmiech i dystans do siebie. 
Jeśli masz własną firmę, uda Ci się pozyskać 
dodatkowe fundusze, dzięki którym zreali-
zujesz ważny projekt.

Koziorożec 22.12-20.01
Wstąpi w ciebie bojowy duch i nie spo-
czniesz, dopóki nie rozprawisz się z wroga-
mi oraz konkurencją. Łaska szefa na pstrym 
koniu jeździ i jutro możesz być zmuszony 
szukać nowej roboty.

Wodnik 21.01-19.02
Najwyższy czas wreszcie odpocząć. Nie-
ważne, dokąd pojedziesz, wyłącz telefon, 
komputer i odpocznij. Świat bez Ciebie so-
bie poradzi. Wtedy stan Twojego zdrowia 
się poprawi. Nie daj sobie popsuć humoru.

Ryby 20.02-20.03
Jak zwykle nie zabraknie Ci kreatywności 
w pracy, lecz nie będziesz mieć siły prze-
bicia. Po prostu rób swoje, a czas pokaże,  
kto miał rację. Gdyby złapała Cię chandra, 
spraw sobie jakieś przyjemności. 

HOROSKOP
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Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

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

Pranie dywanów. Tel. 667 569 562.

Mycie dachów. Tel. 667 569 562.

Ocieplenia, remonty. Tel. 667 569 562.

Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667 
569 562

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

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

Dotacje PROW 2014-2020. Modernizacja 
gospodarstw rolnych (inwestycje budow-
lane). Dofinansowanie do 900 tys. zł. 
Nabór wniosków do 28 lipca. Wypełnianie 
wniosków tel. 795-931-529

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

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

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 
307 122.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.

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

Sprzedam uzbrojoną działkę, ul. Turkusowa, 
Nowe Pieścirogi. Tel. 502 081 799.

Sprzedam trawę 7 ha w Chmielewie.  
Tel. 664 423 065

Zatrudnię ekipy brukarskie lub samego 
brukarza na umowę o prace. Roboty 
brukarskie przemysł. Wynagrodzenie 
za m2 dodatkowo obrzeza/krawężniki. 
Kontaktować proszę się od godz. 8-18. 
Tel. 511 904 344.

Podnajmę stanowisko manicurzystce 
NDM. Tel. 691 553 551.

Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM. Tel. 691 
553 551.

Zatrudnię mężczyzn do szlifowania, pole-
rowania metali. Nasielsk. Tel. 502 235 327.

Sprzedam skuter Zipp Quantum 125, poj. 
124 cm3, rok prod. 2014, 2800 zł. Tel. 607 
063 467.

Układanie podłóg i cyklinowanie. Tel. 509 
772 084.

Sprzedam uzbrojoną działkę, ul. Turkusowa, 
Nowe Pieścirogi. Tel. 502 081 799.

Sprzedam Orkan 2, 1988 r. Cena 2200 zł 
do uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

Przyjmę do pracy biurowej w gospodar-
stwie rolnym. E-mail: pawlowski.tomasz@
wp.pl

Przyjmę szafę od zaraz. Tel. 503 721 326.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją reklamę

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

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

31.07.–6.08.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

7.08.–13.08.2017 r. – Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

14.08.–20.08.2017 r. – Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

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

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

1.
powierzchniowe  – moduł:
czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

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

3. drobne  za słowo 0,85 

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

5. insert – 1 szt. 0,10

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

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

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

OGŁOSZENIA DROBNE 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

Sprzedam łubin żółty, pszenicę. Tel. 510 495 315; 506 343 999; 503 597 644.

Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272 253.

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

Wieliszewski Crossing-lato
25 czerwca w Skrzeszewie odbyła 
się letnia edycja czteroetapowego 
Crossingu. Są to ulubione zawo-
dy nasielskich biegaczy, dlatego 
też zawsze w licznym gronie re-
prezentujemy Nasielsk. Niestety, 
tegoroczna pogoda nas nie roz-
pieszcza. Niemal każdy bieg oby-
wa się w gorącej aurze, jest duszno 
i parno. Również i tym razem nie-
sprzyjająca pogoda dała się za-
wodnikom we znaki na całej 14-sto 
kilometrowej trasie.
Trasa biegu była bardzo wymaga-
jąca. Biegło się głównie po piachu,  
co chwila pod górkę, z górki, do 
tego korzenie, slalom wśród drzew. 
 – Uważam, że trasa jest świetna, 
ale zdecydowanie bardziej na ro-
wer niż do biegu. W każdym razie 
w tym roku postanowiłem wy-

startować w letnim etapie Wie-
liszewskiego Crossingu na WTC 
w duatlonie, czyli zarówno na ro-
werze, jak i w biegu. Wiedziałem, 
że będzie ciężko, zwłaszcza bieg 
po starcie rowerowym, gdyż tra-
sa jest naprawdę trudna. Niestety 
mój debiut w zawodach MTB wy-
padł fatalnie ze względu na awa-
rię roweru. Najpierw pękła linka  
od tylnego hamulca, a potem 
puści ła śruba trzymająca linkę 
przedniego hamulca. I stało się to  
na zjeździe wąską, krętą ścieżką 
między drzewami przy prędkości 
ponad 20 km/h. Efekt dzisiejsze-
go dnia to posiniaczone i stłuczo-
ne nogi, żebra, kręgosłup (nawet 
nie pamiętam, kiedy się tam ude-
rzyłem) – i ładne fioletowe kolorki, 
które zaczęły się pojawiać w miej-

scach stłuczeń – wspomina Radek 
Jankowski. 
Nasi  b iegacze to twardzi za-
wodnicy, którzy zawsze walczą  
do końca. Pomimo wielu trudno-
ści, każdy ukończył bieg z uśmie-
chem na t warz y i  z  dobr ym 
wynikiem. 
Wyniki zawodników: 
Skrzypczyński Krzysztof – czas 
1:05:19, msc 34 w kat. M i 20 w kat. 
M 31-40; 
Witkowski Łukasz – czas 1:11:18, 
msc 72 w kat. M i 36 w kat. M 31-
40;
Jankowski Radek – czas 1:12:07, msc 
78 w kat. M i 18 w kat. M 41-50;
Sobczyńska Krystyna – czas 1:24:31, 
msc 31 w kat. K i 8 w kat. K 41-50;

Ogórek Agnieszka – czas 1:24:31, 
msc 32 w kat. K i 9 w kat. K 41-50;
Kołodziejczyk Krzysztof – czas 
1:25:58, msc 149 w kat. M i 64 w kat. 
M 31-40;
Łabęda Stanisław – czas 1:31:02, msc 
164 w kat. M i 46 w kat. M 41-50;
Ruciński Jarosław – czas 1:42:07, 
msc 186 w kat. M i 71 w kat. M 31-
40 i 6 miejsce drużynowo Nasielsk 
Baszta Team. 

Wyniki w kolarstwie MTB: Jankow-
ski Kamil – czas 38:36, msc 45 
w kat. M i 18 w kat. M31-40; Jan-
kowski Radek – czas 47:08, msc 
122 w kat. M i 35 w kat. M 41-50. 
Gratulujemy wspaniałych wyników. 
Przed nami finał Wieliszewskiego 
Crossingu, który odbędzie się już 
5 listopada. Zachęcamy wszystkich 
do wzięcia udziału w tych zawo-
dach. 

(IW)

Z UM

Wynajem na stadionie
W związku z podjęciem uchwały nr XXXVI/288/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. 
przez Radę Miejską w Nasielsku, która weszła w życie 19 lipca 2017 r. informu-
ję, iż boiska oraz pomieszczenia w budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku 
będą wynajmowane odpłatnie zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr 2  
do powyższej uchwały.
Opłata za korzystanie:
1) z boiska głównego (cena zawiera wynajem dwóch szatni) – 120 zł/godz.,
2) z boiska bocznego (cena zawiera wynajem dwóch szatni) - 60 zł/godz.,
3) z boiska bocznego z oświetleniem (cena zawiera wynajem dwóch szatni) – 
120 zł/godz.,
4) z dodatkowej szatni – 25 zł/godz.,
5) z sali konferencyjnej w budynku – 25 zł/godz.,
6) z sali treningowej w budynku – 15 zł/godz.,
7) z całego obiektu (budynek wraz z całym terenem stadionu) – 1 200 zł/dzień.
Opłata za miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej podczas imprez 
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub w celu prowadzenia działalności 
handlowej lub usługowej (wraz z pojazdami samochodowymi) – 15 zł/1 m2/
miesiąc.
Opłata za umieszczenie reklamy - 13,20 zł/1 m2/miesiąc.
Korzystanie ze Stadionu wymaga zgody Administratora i ustalenia z nim terminu 
oraz zawarcia umowy.
Bezpłatnie mogą korzystać ze Stadionu po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z Administratorem oraz podpisaniu umowy:
1) kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Gminy Nasielsk,
2) placówki oświatowe z terenu Gminy Nasielsk,
3) inne grupy, które uzy-
skały zgodę Burmistrza 
Nasielska.
Osoby zainteresowane 
wynajęciem powinny 
kontaktować się z pa-
nem Markiem Prusinow-
skim – Zarządcą Stadionu 
Miejskiego w Nasielsku  
tel. 501-655-304.


