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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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE  
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przekazywa-
nia i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wyko-
nawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z terenu Gminy Nasielsk.
Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  
     Z poważaniem, 
      Bogdan Ruszkowski
      Burmistrz Nasielska
Zakres szkolenia: 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących re-
alizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego dru-
ku oferty:
• wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
• nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
• wymogi dotyczące załączników.
• umowa realizacji zadania publicznego:
• umowa stosowana w procedurze konkursowej,
• umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/

kategoriami kosztorysu,
• przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur 

i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• procedura zwrotu dotacji,
• załączniki do umowy.
• sprawozdanie z realizacji zadania:
• elementy sprawozdania,
• rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
• złączniki do sprawozdania,
• omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych 

grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczo-
nego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Z UM

Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego
Informujemy, że na spotkaniu organizacji pozarządowych, które odbyło 
się 20.09.br. wybrano przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego. 
W wyniku tajnego głosowania w skład Rady weszli: Janusz Konerberger 
– Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JAN-POL;  Teresa Krzemińska – 
Stowarzyszenie Dolina Wkry; Aneta Borowiec – Stowarzyszenie Skafan-
der; Aleksandra Wołocznik – Fundacja GO SILVER; Elżbieta Wróblewska 
– Nasielskie Towarzystwo Kultury.
Natomiast podczas pierwszego posiedzenia II kadencji Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, 20 października br., przewodniczą-
cą RDPP wybrana została Aleksandra Wołocznik, zaś stanowisko wiceprze-
wodniczącej RDPP objęła Aneta Borowiec.

(red.)

Z RADY

7 dni na zwołanie  
sesji nadzwyczajnej
W relacji z XL sesji Rady Miejskiej w Nasielsku pt. „Rewitalizacja powraca” 
(ŻN nr 22, s. 3), znalazł się cytat ze Statutu Gminy Nasielsk (rozdz. IV, pkt.2, 
podpkt.4) w kontekście dyskusji na temat prawomocności zwołania tej se-
sji, który mógł wprowadzić w błąd czytelników ŻN. 
– To była sesja nadzwyczajna, o czym wspominałem podczas obrad,  
17 października br. Została ona zwołana na wniosek burmistrza Nasielska 
zgodnie z „Ustawą o samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990 r. 
(art.20, ust. 3). Od dnia wpłynięcia takiego wniosku mam, jako przewod-
niczący Rady Miejskiej, czas do 7 dni na zwołanie posiedzenia. W piątek 
(13.10.br.) wszyscy radni zostali o nadzwyczajnej sesji powiadomieni tele-
fonicznie, natomiast w poniedziałek (16.10.br.) otrzymali materiały na se-
sję, choć w przypadku sesji nadzwyczajnych nie ma takiego obowiązku. 
Sesja nadzwyczajna, związana z koniecznością pilnego przyjęcia uchwały 
przez Radę Miejską, odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem, tak 
z „Ustawą o samorządzie gminnym”, jak i Statutem Gminy Nasielsk, po 
czterech dniach od złożenia wniosku przez burmistrza Nasielska – wyja-
śnia Jerzy Lubieniecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku.

(red.)

Powiatowy Urząd Pracy informuje
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, 
że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Filii Nasielsk  
w dniach 07.11.2017, 09.11.2017 będzie nieczynna.
W nagłych przypadkach będzie można zarejestrować się w siedzibie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. ul. Juliusza Słowac-
kiego 6 w godz. 8:00 – 14:30, pok.8.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które od-
będzie się dnia 6 listopada 2017 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Porządek obrad:
• Otwarcie posiedzenia.
• Omówienie realizowanych zadań publicznych przez organizacje po-

zarządowe za rok 2017.
• Planowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2018 w za-

kresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
• Wolne wnioski i zapytania.
Bardzo proszę o niezawodne przybycie oraz o przygotowanie wstępne-
go kosztorysu dotyczącego dotacji, o które zamierzają Państwo wnio-
skować w 2018 r.

Z poważaniem
Przewodniczący GRS

Marek Prusinowski
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OBRADOWAŁA RADA

Mieszkańcy apelują o lepsze drogi w gminie
W czwartek, 26 października br., 
odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Poza radnymi, burmi-
strzem Nasielska oraz pracownika-
mi nasielskiego magistratu licznie 
uczestniczyli w niej także mieszkań-
cy naszej gminy. Obrady prowadził 
Jerzy Lubieniecki, przewodniczący 
RM. 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska zgłosił wniosek o wprowa-
dzenie do planu posiedzenia projekt 
uchwały w sprawie udzielenia zgo-
dy na przyjęcie dofinansowania  
na budowę kanalizacji sanitarnej 
w centrum Nasielska. 
Uwagi do porządku obrad zgłosił 
także radny Marek Ostaszewski, któ-
ry wnioskował o wydzielenie z pro-
jektu uchwały dotyczącej zmiany 
uchwały budżetowej gminy Nasielsk 

na 2017 r., dotacji celowej w wyso-
kości 80 tys. zł dla Nowodworskie-
go Centrum Medycznego. Zdaniem 
radnego powinna być przygotowa-
na odrębna uchwała w tej sprawie, 
tym bardziej, że radni debatowali  
na ten temat podczas posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej i mieli różne opinie na ten temat. 
Wniosek radnego został przyję-
ty większością głosów (8 „za” do 
5 „przeciw”), ale po konsultacjach 
z radcą prawnym oraz skarbnikiem 
wnioskodawca wycofał swój wnio-
sek. 
Po złożeniu sprawozdań z działal-
ności między sesjami przez prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Jerzego Lubienieckiego oraz bur-
mistrza Bogdana Ruszkowskiego, 
głos oddano mieszkańcom.
Jako pierwsza głos zabrała, w imieniu 
sąsiadów, mieszkanka ulicy P.O.W. 
Zwracali się oni do Rady o podję-
cie uchwały w sprawie wykonania 
dróg na ich posesjach, co byłoby 
przedłużeniem ulic Broniewskie-
go, Tuwima, Poniatowskiego od ul. 
Wyszyńskiego do ul. 11 Listopada. 
Ponadto mieszkańcy wnioskowali 
także o budowę ulicy Wyszyńskie-
go oraz dokończenie ulicy Tuwima. 
Następnie głos zabrali przedstawi-
ciele osiedla Krupka: - Mamy 9 ulic, 
w tym 2 są pokryte asfaltem. Są to 
drogi bardzo zniszczone, które nie 
mają chodników, są niebezpieczne 
dla pieszych. Osiedle cały czas się 
rozbudowuje - mówiła pani Ewelina 
Niesłuchowska, prosząc burmistrza 
Nasielska o konkretną odpowiedź 
w sprawie wykonania nawierzchni 
asfaltowej na osiedlu Krupka.
Paulinowo reprezentowało na sesji 
kilka osób, które domagały się od 

władz samorządowych budowy 
drogi z nawierzchnią asfaltową w tej 
miejscowości. – Złożyliśmy wniosek 
odnośnie naszej drogi w Paulino-
wie. Ja nie pamiętam, moi rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie nie pa-
miętają żadnych remontów u nas. 
Równiarka nie załatwi problemów. 
Dlaczego w obrębie pana Jaskul-
skiego nic nie jest robione?– pytała 
jedna z mieszkanek Paulinowa.
Zgłoszono także konieczność po-
prawy stanu technicznego ulicy 
Bursztynowej w Nowych Pieściro-
gach.
Natomiast mieszkaniec Głodowa 
poruszył problem watahy bezdom-
nych psów wałęsających się po tej 
miejscowości. Temat bezdomnych 
psów podjęły także wolontariuszki 
z organizacji prozwierzęcych, dzia-

łających w naszej gminie. Prosiły 
one, by w przyszłym roku na więk-
szą skalę zająć się kastracją i stery-
lizacją bezdomnych zwierząt i na 
ten cel przeznaczyć zaoszczędzo-
ne w tym roku środki. Mieszkańcy 
dopytywali również o nowe miej-
sca parkingowe przy Przedszkolu 
Samorządowym w Nasielsku.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski po-
dziękował wolontariuszom za bar-
dzo dobrą współpracę z urzędem. 
Dodał, że popiera ich działania. 
W kwestii dróg burmistrz Ruszkow-
ski stwierdził, że nie ma dobrych 
informacji dla mieszkańców, bo 
w nadchodzącym roku najważniej-
szą inwestycją będzie wykonanie 
kanalizacji w mieście. Zapewniał, że 
inwestycje drogowe będą sukce-
sywnie realizowane, ale nie podał 
żadnych terminów. 
Burmistrz twierdził, że planuje roz-
mowy z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej w sprawie wykupie-
nia terenu przy garażach pod par-
kingi. 
Kolejnym punktem obrad Rady 
Miejskiej były zapytania radnych. 
Jako pierwszy głos zabrał radny 
Grzegorz Arciszewski. Odczytał on 
anonim, zawierający wiele krytycz-
nych słów pod adresem nasielskiej 
policji. Radny ponowił także swoje 
wnioski, zgłaszane na poprzedniej 
sesji dotyczące wykonania ulic: Ste-
fana Wyszyńskiego, Generała Bema, 
Armii Krajowej, Traugutta, Tuwima. 
Wszystkie zostały odrzucone. 
Radny Henryk Antosik wniosko-
wał o wykonanie dróg na osie-
dlu Krupka (Jagiełły, Chrobrego, 
Jaśminowa), zwracał także uwagę 
na stan dróg, będących objazdem 

dla ul. Kościuszki. Jeden 
z wniosków, dotyczący 
wykonania ulicy Jagieł-
ły, został przez radnych 
przyjęty w dalszej części 
obrad.
O remont ul icy Dę-
bowej apelował radny 
Dariusz Kordowski. Na-
tomiast radny Krzysztof 
Fronczak pytał o sprawę 
termolizy w Siennicy 
oraz modernizację uli-
cy Sikorskiego. Radny 
Marek Jaroszewski zło-
żył wniosek o przebu-
dowę ul. Bursztynowej 
i ul. Diamentowej. Oby-
dwa wnioski nie uzyska-
ły większości i zostały odrzucone.
Temat inwestycji drogowych po-
nownie podzielił radnych, którzy 
zaczęli sobie wypominać, w jakich 
okręgach wyborczych, ile i jakie 
drogi wykonano. W wyniku słow-
nych przepychanek, dotyczących 
ujętych w budżecie dróg, radny 
Roman Jaskulski zgłosił wniosek 
o przeznaczenie 300 tys. zł na dro-
gę w Paulinowie na przyszły rok. 
Wniosek nie uzyskał większości.
W dalszej kolejności Rada zaję-
ła się procedowaniem uchwał. Jako 
pierwszy omawiano projekt uchwa-
ły w sprawie zmian w budżecie  
na rok 2017. Po raz kolejny rany Ma-
rek Ostaszewski wnioskował o wyję-
cie z tej uchwały dotacji 80 tys. zł dla 
NCM. Wniosek radnego przy 6 gło-
sach „za”, nie uzyskał większości i nie 
przeszedł. Tym samym radni, głosu-
jąc nad tą uchwałą poparli przekaza-
nie 80 tys. zł na remont dla NCM. 

Radni podjęli większością głosów 
m.in.: uchwałę dotyczącą określe-
nia górnych stawek opłat za usługi 
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości; uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Nasielsk. Radni wyrazili także 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
w Głodowie, pozytywnie przegłoso-
wano również wykup nieruchomości 
w Studziankach oraz nabycie nieru-
chomości w Nowych Pieścirogach 
przy ul. Reja. Podjęto także uchwa-
łę o ustalenie służebności gruntowej 
w Nunie. Jednogłośnie zagłosowano 
za zmianą uchwały w sprawie przy-
jęcia darowizny nieruchomości, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa 
na rzecz Gminy Nasielsk. Nie pod-
jęto natomiast uchwały dotyczącej 
nowego składu Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego. Rezygnację 
z prac w tej komisji złożył radny An-
drzej Malon, a odrzucenie tej uchwały 

sprawiło, że radny nadal pozostaje jej 
członkiem.
W swoich odpowiedziach na inter-
pelacje radnych burmistrz Ruszkow-
ski wyjaśnił, że w sprawie termolizy 
w Siennicy nie nastąpiły żadne zmiany. 
Poza tym podkreślił, że Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uznało za za-
sadne przygotowanie przez inwestora 
raportu oddziaływania na środowisko. 
Ale w tym temacie od kilku lat nic się 
nie dzieje. Mówił, że kwestia popra-
wy ulicy Dębowej została tymczaso-
wo rozwiązana przez ZGKiM. Odniósł 
się także do pracy nasielskiej policji 
twierdząc, że współpraca z samorzą-
dem układa się bardzo dobrze, czego 
przykładem może być zainstalowanie 
podglądu monitoringu miejskiego  
na komisariacie. 
Następnie przewodniczący RM po-
informował obecnych, że w ostatnim 
czasie do Rady wpłynęło aż 17 pism. 
W wolnych wnioskach radni omawia-
li sprawy bieżące. Na tym obrady za-
kończono.

E. G. (i.)Z UM

Życzymy 200 lat!
Niezwykły, piękny jubileusz set-
nej rocznicy urodzin obchodził 
28 października br. mieszkaniec 
gminy Nasielsk, pan Ryszard Pie-
rzynowski. Z tej szczególnej okazji 
w poniedziałek, 30 października 
z życzeniami do Szanownego Ju-
bilata przybył Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska wraz z Ewą Mi-
kulską kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego. 
- Dostojnemu Jubilatowi w setną 
rocznicę urodzin składamy ser-
deczne gratulacje oraz życzenia 
ciepła, dzięki ludzkiej życzliwości, 
odrobiny światła w mroku, dzię-
ki szczeremu uśmiechowi, rado-
ści w smutku, dzięki ludzkiej miłości 
i nadziei na lepsze jutro w chwilach 
niepokoju  – tymi słowami zwró-

cił się do pana Ryszarda burmistrz 
Nasielska. 
Następnie kierownik USC wręczy-
ła Jubilatowi kosz pięknych kwiatów,  

a burmistrz prezent. W tej 
niecodziennej chwili wznie-
siono lampkę szampana  
za zdrowie Szanownego 
Jubilata i skosztowano pysz-
nego tortu urodzinowego. 
Było również dużo wspo-
mnień w sympatycznej at-
mosferze wśród najbliższej 
rodziny i sąsiadów.

Pan Ryszard Pierzynowski urodził się 
28 października 1917 r. w Sulkowie. 
W 1947 r. zawarł związek małżeński 
z Antoniną Kowalską. Wraz z żoną 
przeżyli wspólnie 56 lat i wychowa-
li dwóch synów: Romana i Edwarda. 
Obecnie mieszka on otoczony tro-
skliwą opieką i życzliwością rodziny 
w Nowych Pieścirogach.
Jeszcze raz składamy Panu Ryszar-
dowi najserdeczniejsze życzenia: 
wielu słonecznych dni, pogody 
ducha i miłości.

um
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KRONIKA OSP
26 października: w miejscowości 
Stare Pieścirogi był wyczuwalny 
zapach gazu w zakładzie produk-

cyjnym. Do akcji zadysponowano 
zastępy z OSP Nasielsk i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki. Działania stra-
żaków polegały na sprawdzeniu 
pomieszczeń czujnikiem wieloga-
zowym.

29 października: zastęp strażaków 
z OSP Nasielsk został zadysponowa-
ny do akcji w miejscowości Paulino-
wo, gdzie usuwali z drogi powalone 
przez wiatr drzewo.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

fot. OSP Nasielsk

R E K L A M A

FOTOOBSERWATOR

Jezioro zamiast wysepki
W Nowych Pieścirogach na ul. Srebrnej, na wysokości rampy istniała  
od wielu lat wyspa, która oddzielała drogę brukową od piaskowej. W trak-
cie niedawnej zmiany organizacji ruchu w Nasielsku, wielu kierowców wy-
bierało tę drogę w ramach objazdu. Jednak przy wspomnianej wysepce 

auta się nie mieściły. Pojazdy musiały sobie ustępować pierwszeństwa. 
W trzecim tygodniu października br. wysepka zniknęła. Zrównano ją z uli-
cą i wysypano destruktem. Dzięki temu kierowcy mogli podróżować całą 
szerokością drogi, ale tylko do czasu opadów. Te wypłukały destrukt, 
a w miejscu byłej wysepki powstało jezioro.

E.G.

Z POLICJI

Wandale zatrzymani
Policjanci z Nasielska zatrzymali kilka dni temu dwóch mężczyzn, którzy 
są podejrzani o uszkodzenie mienia. 
17 października po południu do jednego z nasielskich sklepów przyszedł 
pijany mężczyzna. Kiedy ekspedientka odmówiła mu sprzedaży alkoholu, 
41-latek zaczął demolować wyposażenie sklepu. Natychmiast na miejsce 
wezwano policjantów, którzy zatrzymali agresora. Właściciel oszacował 
starty na ok. 10 000 zł. Kiedy Dariusz R. wytrzeźwiał, usłyszał zarzut nisz-
czenia cudzej rzeczy.
Dzień później do komisariatu w Nasielsku wpłynęło zgłoszenie o uszko-
dzonej wiacie przystankowej na ul. Młynarskiej. Pokrzywdzony wycenił 
straty na ok. 1000 zł. W toku podjętych czynności dochodzeniowo-śled-
czych i dzięki zapisowi z kamer monitoringu, policjanci jeszcze tego sa-
mego dnia zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo.

42-letni Sebastian S. w rozmowie z policjantami przyznał się do uszkodze-
nia przystanku, tłumacząc swoje zachowanie zdenerwowaniem. Mężczy-
zna usłyszał zarzut i po złożeniu wyjaśnień został zwolniony.
Teraz o losie mężczyzn zdecyduje sąd.

sk

Z UM
Dofinansowanie zadania  
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest  
z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”
Burmistrz Nasielska 
informuje, że Gmi-
na Nasielsk w 2017 r. 
o t r z y m a ł a  do t a c j ę 
na zadanie pn. „Usu-
wa n i e  i  u n i e s z ko -
dl iwianie w yrob ów 
zawierających azbest 
z terenu Miasta i Gmi-
ny Nasielsk” z Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 31.537,73 zł netto. Cał-
kowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.103,22 zł netto. Dzięki powyż-
szej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości 142,326 Mg.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Remont miejsca upamiętnienia 
„Żołnierzy Niezłomnych”  
w Popowie Borowym
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w dniu 30 stycznia 2017 
r. wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnie-
rzy Niezłomnych” w Popowie Borowym w ramach programu „Wspieranie 

opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 
31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację 
w wysokości 10 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  
14 000,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową przez 
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nasielsku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 października: w Nasielsku na uli-
cy Warszawskiej funkcjonariusze KP 
Nasielsk zatrzymali mieszkańca gmi-
ny Nasielsk, który kierował motoro-
werem, będąc w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 1,13 mg/l i 1,14 i 1,07 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu.
24 października: funkcjonariusze KP 
Nasielsk zatrzymali Marka B., który 
znęcał się psychicznie nad matką oraz 
siostrą, zakłócał spokój, a także gro-
ził pozbawieniem życia. Mężczyźnie 
przedstawiono zarzuty, a Prokuratu-
ra Rejonowa w Pułtusku zastosowała 
wobec niego środek zapobiegawczy 
w postaci nakazu opuszczenia lokalu, 
zakazu zbliżania się oraz dozoru policji.
18 października: funkcjonariusze  
KP Nasielsk dokonali zatrzymania 
sprawcy uszkodzenia wiaty przy-
stankowej przy ulicy Młynarskiej  
na szkodę ZGKiM Nasielsk. Mężczyź-
nie przedstawiono zarzut uszkodzenia 
mienia, przyznał się do winy oraz zło-
żył wyjaśnienia. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 5.
17 października: funkcjonariusze KP 
Nasielsk dokonali zatrzymania męż-
czyzny, który w Nasielsku przy uli-
cy Kościuszki w sklepie „Merkury” 
dokonał uszkodzenia kasy fiskalnej, 
szyby, wagi, skanera na szkodę wła-
ściciela sklepu oraz dokonał zniewa-
żenia funkcjonariuszy policji w czasie 
i w związku z pełnieniem przez nich 
obowiązków służbowych.
26 października: funkcjonariusze KP 
Nasielsk dokonali zatrzymania osoby 
poszukiwanej i w trakcie przeszukania 
ujawnili środki odurzające. Na widok 
funkcjonariuszy mężczyzna usiłował 
wyskoczyć przez balkon z mieszka-
nia znajdującego się na drugim piętrze 
budynku wielorodzinnego. Policjan-
ci uniemożliwili mężczyźnie próbę 
ucieczki, tym samym ratując mu ży-
cie. Czynności dotyczące mężczy-
zny zostaną wykonane w terminie 
późniejszym, z uwagi na fakt, iż został 
on przewieziony do szpitala psychia-
trycznego.
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Z GMINY

Nadal śmierdzi
W ostatnich dniach mieszkańcy naszej gminy, a przede wszystkim Kosewa 
oraz Pieścirogów, znowu muszą znosić nieprzyjemne zapachy, które do-
chodzą do nich z terenów byłego wysypiska śmieci w Kosewie. Problem 
powraca zawsze po opadach deszczu.
O szczegóły związane z nieprzyjemnym zapachem, pochodzącym z Ko-
sewa, pytał radny Marek Jaroszewski, podczas ostatnich obrad Komisji 
Ochrony Środowiska, 24 października br.
– Zgodnie z decyzją powiatową wykonaliśmy wszystkie zadania zwią-
zane z wygaszeniem wysypiska. Problem pojawia się, gdy poziom wód 
gruntowych się podnosi. Teren jest zasypany, ale ziemia tam cały czas 
pracuje i osiada. Nie tak dawno była kontrola z Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, bo ten zapach jest męczący. Jak tylko poziom 
wód gruntowych opada, to nie mamy rozlewisk na wierzchu, wtedy za-
pach znika. Jak dostaniemy zgodę, podsypiemy ten teren, podniesiemy 
go, wtedy woda jeszcze bardziej będzie spływała po bokach, i nie będzie 
stała na wierzchu. Mieszkańcy są wściekli i wiadomo, że ja też bym nie 
chciał, żeby śmierdziało. Mieliśmy przez ileś lat bombę ekologiczną, teraz 
zgodnie z wszelkimi przepisami udało się ją zasypać, ale ona jednak wciąż 
pracuje – mówił burmistrz Bogdan Ruszkowski.

E.G.

Z GMINY

Z GMINY

Przystanek nie powstanie
 – Czy istnieje szansa postawienia przy stacji PKP tymczasowego przy-
stanku autobusowego SKR od strony Mogowa? Pogoda, jaka jest, każdy 
widzi i nieprzyjemnie się czeka pod gołym niebem – zauważył pan Obi-
dziński, mieszkaniec naszej gminy, który zwrócił uwagę na fakt, że w ostat-
nim czasie dni są bardzo deszczowe, a podróżni będą z tego przystanku 
korzystali jeszcze przez całą jesień oraz zimę.
O rozwiązanie tej sprawy zapytaliśmy Andrzeja Królaka, prezesa Spół-
dzielni Kółek Rolniczych. Prezes SKR przyznał, że jest to niedogodność 
dla podróżnych, ale wyraża nadzieję, że może już niedługo remonty 

się zakończą i autobusy będą przyjeżdżały na oficjalne przystanki auto-
busowe, znajdujące się przed dworcem PKP w Nasielsku. Kwestia tym-
czasowego przystanku autobusowego jest w jego odczuciu niemożliwa  
do zrealizowania. 
Jak wyjaśniał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, nie ma możliwości, 
by zbudować wiatę przystankową dla pasażerów SKR przy ulicy Przytoro-
wej, ponieważ właścicielem tego terenu jest PKP. Jakiekolwiek negocjacje 
z różnymi spółkami tej firmy zawsze trwają bardzo długo. Prawdopodob-
nie szybciej zostaną zakończone inwestycje, które stanowią utrudnienie.

E.G. (m)Hala sportowa nadal w budowie
Do 31 października br. 
firma „Deta Compa-
ny” z Warszawy miała 
czas na wybudowa-
nie hal i  sp ortowej 
w Budach Siennic-
kich. Termin minął, 
prace idą mozolnie, 
a do tego najprawdo-
podobniej f irma nie 
poniesie za to konse-
kwencji finansowych, 
zapowiadanych do tej 
pory przez burmistrza 
Bogdana Ruszkow-
skiego.
– Jeśli słyszę termin 
zako ń c zen i a  p rac  
31 października, to 
się uśmiecham. Inni  
też się z tego śmie-
ją. To jest szok, co się tam dzieje. 
Wewnętrzne tynki są łatane, a kon-
strukcja jest spawana. Rozmawiam 
ze spawaczem tam pracującym 
i mówi, że takiej pracy jeszcze  
nie widział. Czerwiec ich tam zasta-
nie – tak radny Andrzej Malon pod-
sumował inwestycję, prowadzoną 
przy szkole w Budach Siennickich 
podczas obrad Komisji Zdrowia 
i Porządku Publicznego, która od-
była się 19 października br.
Burmistrz przypominał, że doku-
mentacja na budowę sali pochodzi 
z roku 2007, a do tej pory wie-
le rzeczy w branży budowniczej 
się zmieniło. Podkreślił, że fakt ten 
również wpłynął na zmiany w tym 
projekcie. W przeciwnym razie bu-
dynek nie zostałby oficjalne ode-

brany i nie można byłoby z niego 
korzystać.
– W tym przypadku mamy doku-
mentację na halę z 2007 r. i na tej 
podstawie otrzymaliśmy pozwole-
nie na budowę i zgłoszenia. Prze-
rabialiśmy konstrukcję dachową 
na lżejszą, bo w tamtych czasach 
była inna, ale teraz przy odbiorze 
trzeba przerobić kwestię łącznika 
i drzwi przeciwpożarowych. Bę-
dziemy przesuwać ten termin, ale 
czekam na inwestora i projektan-
ta, żeby ustalić dokładnie kolejny 
termin zakończenia prac – mówił 
burmistrz.
– Nie chcę być wróżką i nie chodzi 
o to, żeby tę firmę karać i nękać, 
tylko chcę, żeby ta inwestycja była 
o czasie, choć nie będzie. A jakość 

budowania jest dla mnie tragiczna. 
Nie jestem budowlańcem, ale wy-
konawca bierze projekt, podpisuje 
umowę i wie, co podpisuje. Chyba, 
że wczoraj wpadł pan na genialny 
pomysł zmian, to wtedy jest z pana 
winy – mówił radny Marek Osta-
szewski, według którego to firma 
powinna ponieść konsekwencje  
za to, żę nie dotrzymała terminu 
zakończenia inwestycji.
Jak zapewnia burmistrz, jeśli tylko 
uzna, że z winy wykonawcy na-
stąpiły opóźnienia w realizacji tej 
inwestycji, to nałoży na niego od-
powiednie sankcje. Na razie jed-
nak nie podjął ostatecznej decyzji, 
mimo że termin odbioru inwestycji 
już został przekroczony.

E.G.

Z MIASTA

Ekstremalny tor przeszkód 
– Z przejazdem przez ulicę Podmiej-
ską i Krupkę nadal jest tragedia. Jeśli to 
ma być główny objazd na Wszystkich 
Świętych, to wiadomo, do tego czasu 
asfaltu nie zrobimy, ale należy go od-
powiednio przygotować – apelował 
radny Henryk Antosik podczas po-
siedzenia Komisji Infrastruktury i Po-
rządku Publicznego (24.10.br.) 
J a k  z a p e w n i a ł  p o d c z a s  s e -
s j i  (26 .1 0 . b r. )  B o gd a n  Ru s z-
kows k i ,  b u r m i s t r z  N a s i e l s k a 
wykonawca inwestycji, mostku i ron-
da, firma „Planeta”, został zobowiąza-
ny do odpowiedniego przygotowania 
nawierzchni dróg, na których wyzna-
czono objazd. – Drogi muszą być 
przejezdne. To musi być przysypa-
ne drobnym tłuczniem. Ja nie chcę  

do tego dokładać, chcę, żeby wszyst-
ko wykonywała firma, która ma za 
zadanie budowę tego ronda – wyja-
śniał burmistrz.
Objazd przez ulicę Podmiejską i Krup-
kę, został wskazany czasowo, na trzy 
dni, od 30 października do 1 listopada, 
w związku z zamknięciem ulic przy 
cmentarzu z okazji święta Wszystkich 
Świętych.
Jak się okazało w poniedziałek, 
30 października, nie wszyscy kie-
rowcy respektowali zakaz ruchu 
ulicami Cmentarna, Folwark oraz 
Żwirki i Wigury. I nie ma się co im 
dziwić, ponieważ tego dnia ulica 
Podmiejska częściowo znalazła się 
pod wodą. Na skutek dużych opa-
dów deszczu Nasielna rozlała się  

na okoliczne łąki oraz na przebiega-
jącą pomiędzy nimi ulicę Podmiej-
ską. Podobna sytuacja zdarzyła się 
tu już we wrześniu br. Na szczę-
ście wieczorem tego dnia sytuacja 
się poprawiła. Za każdym razem  
po opadach deszczu trzeba będzie 
się liczyć z powstaniem jeziora na 
ulicy Podmiejskiej. 
Obowiązujące w naszym mie-
ście objazdy, które zaplanowa-
no na czas Wszystkich Świętych, 
będą nieprzyjemną niespodzian-
ką dla l icznie przybywających  
do Nasielska gości. Raz ze wzglę-
du na stan dróg, dwa ze względu 
na to, jak mają odnaleźć się w tym 
drogowym chaosie.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Warszawską  
płyną ścieki
Z jednej z posesji przy ul. Warszaw-
skiej na chodnik i ulicę wypływają 
fekalia. Na smród narzekają prze-
chodnie. Sprawą zajęły się odpo-
wiednie służby.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

KĄCIK POETYCKI

Pan Lodowego Ogrodu
Fantastykę albo się kocha, 
albo nienawidzi . Ja aku-
rat należę do tej pierwszej 
grupy i z chęcią zakradam 
się do wyobraźni autorów, 
którzy kreują świat, choć 
trochę odmienny od naszej 
szarej rzeczywistości. Miło-
śnicy fantastyki zwykle też 
dzielą się na kilka obozów. 
Przykładowo fani fantasy 
i science fiction. Osobiście 
lubię oba te nurty, w za-
leżności od nastroju. Znam 
także ludzi, którzy nie prze-
padają za wielotomowymi 
dziełami i wolą, gdy historia 
zawiera się w jednej książce. 
Ja wolę, kiedy w perspek-
tywie mam kontynuację 
opowieści, która mnie zain-
teresowała.
Książka Jarosława Grzędowicza Pan Lodowego Ogrodu spełnia moje 
oczekiwania, jeśli chodzi o historię z gatunku fantastyki. Łączy bowiem 
ze sobą style, stając się nowym gatunkiem – science fantasy. Powieść 
została wydana w czterech tomach, w latach 2005-2012, i zdoby-
ła wszystkie ważniejsze nagrody w polskiej fantastyce, m.in.: Nagrodę 
im. Janusza A. Zajdla. Grube tomy, zniechęcające niektórych na pierw-
szy rzut oka, podczas czytania wydają się wręcz nie dość obszerne i po 
przeczytaniu składających się na powieść części pozostaje u czytelnika 
pewien niedosyt. 
Wracając do samej historii… W niedalekiej od nas przyszłości Vuko Drak-
kainen, syn Polki Anity Ostrowskiej i Fina Aaki Drakkainena, posiadający 
także chorwackie korzenie, wyposażony w nowinki ówczesnej tech-
niki, jak chociażby Cyfral – pasożytniczy grzyb wszczepiony w mózg, 
a dający mu nadludzkie umiejętności, zostaje wysłany z misją ratunkową  
na odkrytą niedawno planetę – Midgaard. Dwa lata wcześniej utracono 
bowiem kontakt z naukowcami z placówki badawczej. Vuko ma spró-
bować ich znaleźć, i ewentualnie ocalić, jak najmniej ingerując w tam-
tejszą kulturę. Obcą planetę zamieszkuje humanoidalna rasa różniąca się  
od ludzi między innymi wyglądem oczu i ilością zębów, toteż wysłannik 
musi poddać się operacji upodobniającej go do autochtonów. Pewną 
trudność może także stanowić fakt, że na planecie istnieje magia oraz, 
co okazuje się w trakcie, nie działają żadne urządzenia elektroniczne. 
Znajdujemy się w czasach pseudośredniowiecza, w którym żyją specy-
ficzni magowie – Pieśniarze zwani Czyniącymi, znający Pieśni Bogów. 
Ludzie (nazwijmy ich tak dla wygody) żyją według Pieśni Ludzi określa-
jącej dokładnie, co, w jaki sposób należy robić czy budować, a od której 
odstępstwo skutkuje pojawianiem się Martwego Śniegu i resetem całej 
cywilizacji.
Skąd więc wzięły się na obcej planecie dziwne, pokraczne stwory ro-
dem z obrazów Boscha? Lodowe drakkary napędzane nieznaną na Ziemi 
energią? Czym w końcu jest tytułowy Lodowy Ogród i jego Pan?
Czy Vuko Drakkainen, który z pewnych przyczyn musiał zmienić imię 
na Ulf Nitj’sefni, odnajdzie zaginionych naukowców? Czy uda mu się 
posprzątać bałagan, który zostawili i czy na pewno zechcą wyruszyć  
na rodzimą planetę? Jak splatają się losy naszego bohatera z drugim, 
równie ważnym, młodym księciem Tygrysiego Tronu, Terkejem Ten-
dżarukem, ostatnim potomkiem wymordowanej cesarskiej rodziny, 
z perspektywy którego poznajemy część opowieści? Jak brzmią fińskie 
przekleństwa, których w sytuacjach kryzysowych używa bohater?
Odpowiedzi na te pytania są zaskakujące i jeżeli ktoś zdecyduje się ich 
poszukać, nie będzie rozczarowany. Obawiam się jednak, że po prze-
czytaniu, podobnie jak ja, będziecie odczuwać pustkę spowodowaną 
końcem opowieści. Choć sam autor twierdzi, że nie ma zamiaru kon-
tynuować serii, to kto wie…. Zakończenie pozostawia pewną furtkę, 
która przy odrobinie chęci pozwoli wrócić pisarzowi do stworzonego 
przez niego niesamowitego świata, gdzie, jak mówi główny bohater,  
to ludzie są UFO. Poza niewątpliwie ciekawą treścią, atutem są także ilu-
stracje Dominika Brońka, świetnie oddające klimat powieści. Ciekawostką 
jest również, że wierszowane fragmenty utworu zostały napisane przez 
Maję Lidię Kossakowską – autorkę fantasty, prywatnie żonę Jarosława 
Grzędowicza.
Serdecznie polecam lekturę na długie jesienne wieczory, skutecznie 
przeniesie każdego w świat Midgaardu. 
Zapraszam do nasielskiej Biblioteki Miejskiej, gdzie przygoda czeka  
na półce, wystarczy wyciągnąć rękę…

Ewa Laskowska

Z NOK

Dziadek do orzechów  
– retransmisja baletu w Kinie Niwa
W wielu krajach nie ma Bożego Narodzenia bez gwiazd-
kowego spektaklu Dziadka do orzechów. To arcydzie-
ło k lasycznego baletu rosyjsk iego prz yciąga t ł umy. 
Teraz także mieszkańcy gminy Nasielsk mają wyjątko-
wą okazję, żeby zobaczyć jeden z najpiękniejszych bale-
tów. Kino Niwa zaprasza na jego retransmisję 10 grudnia br.  
o godz. 12.00. Wstęp wolny!
Dziadek do orzechów to spektakl familijny. Mali widzowie od-
najdą w nim baśniową historię małej Klary (w rosyjskiej wersji 
jest to Masza), która dzięki dobremu sercu i odwadze wyzwala 
spod czaru księcia zaklętego w dziadka do orzechów. To wido-
wisko jest mocno związane z tradycją bożonarodzeniową. Jego 
nieodłącznym elementem jest fenomenalna muzyka Czajkow-
skiego. Przedstawienie trwa około 2 godzin i 10 minut. Wej-
ściówki można odbierać w kasie Kina Niwa do 7 grudnia br. 
Liczba miejsc ograniczona.
Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach zadania Spotkania z Filhar-
monią z programu Kultura Dostępna.

K.T.

Z DKK

Miniatury o codzienności
W sobotę, 21 października br., odbyło się kolejne spotkanie nasiel-
skiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem, w dość kameral-
nej atmosferze, rozmawialiśmy o Jesieni norweskiego autora Karla 
Ove Knausgårda.
Książka to zbiór nieco filozoficznych opowiadań, adresowanych 
do nienarodzonej córki – czwartego dziecka autora. Kilka z nich ma 
formę listu, ale dominująca większość dotyczy sposobu postrzega-
nia przez pisarza pozornie zwyczajnych rzeczy i zjawisk. Możemy 
przeczytać o jabłkach, ptakach, słońcu i borsukach, ale także o spra-
wach i przedmiotach budzących kontrowersyjne uczucia, takich jak 
chociażby muszla klozetowa czy wszy. Pomimo tego, że opowia-
dania mają ciekawą formę, wprowadzają poetycką atmosferę oraz 
ze względu na fakt iż, nie można zarzucić Norwegowi kunsztu w 
posługiwaniu się słowem, to uczestniczący w spotkaniu klubowicze 
byli nieco zniesmaczeni poruszanymi przez niego tematami i poja-
wiło się pytanie o celowość wydawania tego typu publikacji. Zarzu-
cano autorowi również nadmierny ekshibicjonizm, co być może 
spowodowane jest tym, że w naszej kulturze nie jesteśmy przyzwy-
czajeni do skandynawskiej otwartości, braku wstydu i skrępowania. 
W naszych realiach tego typu opowiadania, nawet gdyby powstały, 
to zapewne bardziej jako prywatne zapiski niż materiał przeznaczo-
ny do wydania. Choć nikt z obecnych nie wyraził chęci przeczyta-
nia kolejnych części tego czterotomowego cyklu: Zimy, Wiosny i 
Lata, to jednak, jeżeli ktoś lubi analizować sposób odczuwania roz-
maitych aspektów rzeczywistości przez innych, polecam ten zbiór 
miniatur, gdyż Knausgård jest mistrzem w swoim fachu i, pomijając 
kontrowersyjne treści, czyta się jego książki bardzo dobrze. 
Jesień jest dodatkowo ozdobiona pracami norweskiej współczesnej 
malarki Vanessy Baird, niezwykle cenionej w swojej ojczyźnie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki na kolej-
ne spotkanie DKK, które odbędzie się 18 listopada o 11:30. Bę-
dziemy rozmawiać o powieści Viktora Horvátha Tureckie lustro.

Ewa Laskowska

Przemijanie
Wszystko przemija, na nic nie czeka, 
ciągle się toczy dziejów historia,
cała działalność Boga, człowieka, 
już jej nie zmieni żadna teoria.

Nigdy nie będziesz w tej samej wodzie, 
to, co minęło, nigdy nie wróci,
ukryte zmarszczki w twojej urodzie, 
chwila ostatnia na pewno skróci. 

Nie myśl człowieku, co jest za tobą, 
ceń teraźniejszość, ciesz się z miłości, 
serdeczny uśmiech twoją ozdobą, 
a stała radość niech w sercu gości. 

Patrz na przyrodę i ucz się od niej, 
ceń rozum, mądrość, światło z daleka, 
Pan Bóg prowadzi, żyj bardzo godnie, 
miej w dłoniach ciepło, szanuj człowieka.

Zostaw po sobie ślad, prosty, czysty,
niech dobre czyny idą za tobą, 
bądź, jak ten deszczyk, ciepły, perlisty, 
który łagodzi wszystko przed sobą.

   Stanisława Wiśniewska

Z NOK

Nowości  
w naszym kinie
W październiku br. zakończyła się rezalizacja projektu „Zakup wyposaże-
nia do prowadzenia działalności kinowej”. Tym razem Nasielski Ośrodek 
Kultury otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
na zakup dwóch monitorów, które będą służyć do prezentacji cyfrowych 
plakatów, repertuaru i zwiastunów filmowych. Dzięki środkom z PISF udało 
się również zmodernizować wyposażenie kabiny projekcyjnej poprzez za-
kup serwera NAS, kóry posłuży do przechowywania, większej niż to było 
możliwe do tej pory, liczby tytułów filmowych. Wartość zadania to 25 020 
zł netto. Dotacja z PISF wyniosła 10 000 zł netto. Pozostałe środki pocho-
dziły z dotacji celowej, którą NOK otrzymał z gminy Nasielsk.
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci

[Wisława Szymborska]

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Zbigniewa Zarańskiego 
pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku w latach 1997-2012

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie Zmarłego

składają

Burmistrz Nasielska 

oraz

Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk 

oraz Sołtysami z terenu Gminy Nasielsk. 

Z MIASTA

Większość za inwestycją 
Wykonana we wrześniu br. inwestycja drogowa na ulicy Pniewska Gór-
ka, o której pisaliśmy w artykule pt. „Mieszkańcy przeciwko asfaltowi”  
(nr 21 ŻN, s. 5) wzbudziła sporo emocji wśród mieszkańców naszej gminy. 
W ramach uzupełnienia tego tekstu publikujemy pismo, podpisane przez 
znaczną część mieszkańców ul. Pniewska Górka, dotyczące inwestycji 
drogowej na tej ulicy, które zostało skierowane do Burmistrza Nasielska. 

Prośba mieszkańców ul. Pniewska Górka z 13.09.2017 r.
Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza o rozpoczęcie pierwszego 
etapu naprawy drogi gminnej w Sołectwie Pniewska Górka od strony uli-
cy Warszawskiej. 
Takie rozpoczęcie jest dla nas zrozumiałe i logiczne ze względu na moż-
liwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na tę inwestycję 
z tzw. schetynówki oraz ilości osób korzystających z takiego wariantu re-
montu drogi. W ramach „schetynówki” droga zostanie wyremontowana 
na odcinku od Kędzierzawic poprzez Pianowo Daczki, Głodowo, część 
ul. Pniewskiej Górki aż do Pniewa. To troska o pieniądze gminne, a więc 
nas wszystkich, mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk obliguje do po-
szukiwania środków zewnętrznych, wspierających inwestycje gminne. 
„Schetynówka” jest jedną z takich form. Proponowanie już dzisiaj na-
prawy tej drogi od końca ulicy Pniewskiej Górki jest oznaką lekceważą-
cego, beztroskiego, egoistycznego stosunku do pieniędzy gminnych –  
bo jest to równoznaczne z rezygnacją z możliwości skorzystania z pienię-
dzy zewnętrznych. Jeśli wniosek zostanie źle oceniony i nie otrzymamy 
wsparcia zewnętrznego na wspomniany odcinek drogi – to w Budżecie 
Gminy Nasielsk są zabezpieczone środki finansowe w wysokości dwu-
stu pięćdziesięciu tysięcy złotych na dokończenie tej inwestycji włącz-
nie z dwustu metrowym niewyasfaltowanym, końcowym odcinkiem 
ulicy Pniewskiej Górki. Integralną częścią ul. Pniewskiej Górki jest nowo 
powstałe osiedle domków jednorodzinnych. W minionych latach przy-
kładem dobrej współpracy wszystkich mieszkańców ul. Kwiatowej i ul. 
Pniewskiej Górki w ramach funduszu sołeckiego na nowym osiedlu zo-
stała wykonana dokumentacja oświetlenia ulicznego całego osiedla oraz 
zamontowana pierwsza lampa wraz z kompletem sterowników. Rozu-
miemy potrzeby naszej lokalnej społeczności i dołożymy wszelkich sta-
rań, aby ta inwestycja oświetleniowa i drogowa została zrealizowana  
do końca. Nie mamy także nic przeciwko temu, aby inwestycja drogowa 
została wydłużona do mieszkańców sąsiedniej miejscowości Głodowa, 
o ile w budżecie naszej Gminy znajdą się na ten cel pieniądze.
Niezrozumiały jest jednak dla nas fakt, że mieszkańcy Głodowa, miej-
scowości znajdującej się w innym Sołectwie oraz innym okręgu, uzurpują 
sobie prawo do ingerowania i decydowania o inwestycji na ulicy Kwia-
towej i ulicy Pniewskiej Górki. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie 
naszej prośby. 

Z poważaniem  
Mieszkańcy ulicy Kwiatowej i Pniewskiej Górki

(w załączeniu 71 podpisów mieszkańców)

Krzyż powróci w okolice ronda
Nasielszczanie przywykli do obec-
ności figurki – krzyża u zbiegu uli-
cy Kościuszki i Płońskiej (jak mówią 
niektórzy: na rozstajach dróg), gdzie 
obecnie budowane jest rondo. 
Ostatnio figurka zniknęła ze swego 
miejsca. Sprawę tę poruszył w cza-
sie obrad jednej z Komisji Rady 
Miejskiej pan Dariusz Kordowski, 
radny z tego obwodu. Pytał, jaki 
będzie jej dalszy los. 
W odpowiedzi usłyszał, że wszyst-
ko jest pod kontrolą, że cały ten 
ob iekt  zosta ł  zdemontowany 
i zabezpieczony w ZGKM-ie i po 
zakończeniu robót, a po wcześniej-
szej renowacji krzyża i pozostałych 
elementów obiektu, wszystko wró-
ci w okolice ronda.
Na razie nie jest jeszcze ustalony 
sposób renowacji poszczególnych 
części obiektu. Nie zostało także 
zatwierdzone ostateczne miejsce 
usadowienia obiektu.
Miejsce, w którym umieszczono 
tę figurkę, leżało jeszcze niedaw-
no, bo nieco ponad sto lat temu już 
poza zabudowaną częścią miasta. 
Czy rzeczywiście na „rozstajach 
dróg”? Tak to teraz wygląda, ale czy 
tak było? Trudno to nawet odczy-

tać ze starych map i pla-
nów. Być może ma ktoś 
wiedzę w tym zakresie, 
może ma też jakieś zapiski 
lub zdjęcia. Warto, aby się 
tą wiedzą z nami wszystki-
mi podzielił.
W  n a w i ą z a n i u  d o  t e j 
s p r a w y  p r z y p o m n ę , 
że problemem f igurek, 
k r z yż y p r z ydrożnyc h 
i kapliczek w naszej gmi-
nie interesowało się kil-
ka osób. Przygotowany 
był nawet kwestionariusz, 
dzięki któremu zamie-
rzano wszystkie te obiek-
t y  z i n we n t a r y z o wa ć , 
udokumentować fotogra-
ficznie i wydać album. Pracy  
nie ukończono, gorzej że 
nawet na dobre nie została 
rozpoczęta. 
Szkoda, ponieważ nasza 
gmina jest bogata w tego 
rodzaju obiekty. Wstępnie 
obliczyliśmy, że jest ich 
ponad 550, a historia niektórych 
jest wyjątkowo ciekawa. Czas na-
gli i zazwyczaj działa na niekorzyść 
tego przedsięwzięcia. Wymiera-

ją świadkowie, którzy mają jakąś 
wiedzę na temat historii niektórych 
z nich, pewne obiekty rozsypują się 
też ze starości.

andrzej zawadzki 

W SKRÓCIE

I po budce
Jeden z najbardziej charakterystycznych elementów po na-
sielskiej wąskotorówce znika z krajobrazu stacji PKP. Na jej 
terenie zlikwidowano stojącą od lat, lecz niszczejącą, pod-
wyższoną metalową budkę, która niegdyś stała przy wąskim 
torze i służyła kolejarzom. Z ziemi wyciągnięto również po-
zostałe szyny, które się tam znajdowały. Po wąskotorówce 
zostają tylko wspomnienia.    Michał B.

Z myślą o niepełnosprawnych
Przy supermarkecie Tesco, znajdującym się w na-
szym mieście, przygotowano dwa, oznaczone na 
niebiesko, miejsca do parkowania dla osób niepeł-
nosprawnych.
Takie „koperty” powinny być wyznaczone przez 
właściwe organy zarządzające ruchem na każdym 
funkcjonującym parkingu od 1 lipca 2017 r. Obo-
wiązek ten wprowadza rozporządzenie Ministra In-
frastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Michał B.
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ZE SZKÓL. SP Stare Pieścirogi

Z wizytą w Centrum Nauki
19 października 2017 r. uczniowie klasy III c i I naszej szkoły wraz z wy-
chowawcami: Anną Golnik, Hanną Golnik i Cezarym Wiśniewskim, dy-
rektorem szkoły oraz rodzicami wzięli udział w wyjeździe do Warszawy.
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, 
istniejącego nieopodal Stadionu Narodowego. Znajdują się tam stanowi-
ska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzanie 
wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk otaczającego nas świata. 
Zwiedzając obiekt w grupach, dzieci mogły nie tylko oglądać, ale również 
przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Dzięki 
temu, dotychczas skomplikowane dla nich prawa przyrody stały się bar-
dziej zrozumiałe i jasne. Przekonały się, że nauka to wciągająca i fascynu-
jąca przygoda.
Niespodzianką podczas wyjazdu okazał się kolejny punkt wyprawy: Mię-
dzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina. Uczniowie z tarasu 
widokowego obserwowali płytę lotniska, urządzenia znajdujące się na niej, 
ruch samolotów, obsługę pasażerów.
Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nawet cudowna, słonecz-
na i ciepła, jesienna pogoda nie miała wpływu na mijający czas i trzeba 
było wracać do szkoły ze wspaniałymi wrażeniami w pamięci.

H. Golnik

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Dzień z roztańczonym Mazowszem
Trzeba kochać to, co się robi, inaczej życie traci sens …

(Mira Zimińska – Sygietyńska)

Z NOK

Trzej Muszkieterowie  
– spektakl z udziałem publiczności
Cykl „Teatr Smyka” w Nasielskim 
Ośrodku Kultury już od kilku se-
zonów dostarcza najmłodszym 
widzom niezapomnianych wra-
żeń. Każdy spektakl jest inny 
i każdy rozbudza ciekawość. 
Największym zainteresowa-
niem jednak cieszą się przedsta-
wienia z udziałem publiczności. 
Taką opowieść mieliśmy oka-
zję obejrzeć 21 października br. 
w NOK.
Na naszej scenie wystąpili ak-
torzy Teatru Wariacja, którzy 
w niezwykle zabawny sposób 
przedstawili najmłodszym bra-
wurową historię przyjaciół. Tytułowi „Trzej Muszkieterowie” zostali wybrani z publiczności, a ich zadaniem było 
rozwikłanie intrygi dworskiej. W spektaklu mieliśmy okazję podziwiać występ baletu dworskiego, również wy-
branego spośród widzów. Do wspólnej zabawy zaangażowani zostali także rodzice. Śmiechu było co niemiara. 
Teatr Wariacja dostarczył publiczności niezapomnianych emocji, opowiadając przy tym o sile przyjaźni oraz 
ucząc walki na szpady.
Kolejne spotkanie z „Teatrem Smyka” w NOK już 25 listopada o godz. 13.00. Zapraszamy już teraz na „Bajkę 
o Królewnie Marysi i lodowej górze” w wykonaniu Teatru O-rety. Bilety do nabycia w kasie NOK oraz online  
na www.noknasielsk.pl

K.T.

Dnia 24 października 2017 roku 
dzieci z klas III B i III F oraz kilko-
ro uczniów z klas III A i III C udali 
się na wycieczkę do dworu Karolin 
w Otrębusach.
Mieści się tu siedziba Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”, który zdobył uznanie nie tyl-
ko w Polsce, ale na największych 
światowych scenach. Jest to jeden 
z największych polskich zespołów 
artystycznych, który w swym re-
pertuarze odwołuje się do tradycji 
polskiej muzyki i tańca ludowego. 
Założycielami Zespołu byli Tadeusz 
Sygietyński – muzyk i kompozytor 
oraz Mira Zimińska-Sygietyńska – 
jedna z najbardziej znanych przed-
wojennych warszawskich aktorek. 
Od 1948 r. Ludowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” rozpoczął 
swoją działalność w dworze Karo-
lin, którego otoczenie z czasem 
modernizowano i wybudowano 
tu Europejskie Centrum Promocji 

Kultury Regionalnej i Narodowej 
„Matecznik – Mazowsze”. Obiekt 
ten posiada salę widowiskową  
na 580 osób, garderoby, pracow-
nie krawieckie i muzeum. 

Wycieczkę z prze-
wodnikiem trzecio-
k las i ś c i  rozp oczęl i  
od poznania histo-
r i i  p o w s t a n i a  Z e -
społu oraz sylwetek 
założycieli. Kolejnym 
punktem wycieczki 
było zwiedzanie holu 
z eksponatami strojów 
ludowych z różnych 
regionów Polski, Mu-
zeum Pamiątek, pokój 
Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej, Muzeum La-
lek. Wystrój dworu bardzo przypadł 
dzieciom do gustu, z zaciekawie-
niem podziwiały ilość i jakość przy-
wiezionych przez Zespół pamiątek 
i nagród z różnych zakątków świata.
Po zwiedzaniu, nasi uczniowie 
wzięli udział w warsztatach tanecz-
nych, prowadzonych przez profe-
sjonalnego trenera Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. W małych 
grupach poznawano tajniki dwóch 
tańców narodowych: poloneza 
i krakowiaka, głównie kroki i figury. 
Nie zapomniano o stosowaniu za-
sad kulturalnego zachowania wo-
bec osoby tańczącej.
Po zakupieniu pamiątek w Karoli-
nie, ostatnią atrakcją wycieczki był 
przejazd do Muzeum Mo-
toryzacji w Otrębusach. 
Trzecioklasiści obejrzeli 
eksponaty starych samo-
chodów, pojazdów mili-
tarnych, rowerów, wózków 
dziecięcych z różnych 
epok i stron świata. Z uwa-
gą słuchali przewodnika, 
który przedstawiał cieka-
wostki związane z historią 
i przeznaczeniem zgro-
madzonych przedmiotów.

Całodniowa wycieczka pod opie-
ką pań: Beaty Janiszek, Małgorza-
ty Olbryś, Aleksandry Maciątek 
była pełna wrażeń. W ramach re-
alizowanej innowacji metodycz-
nej Dobre maniery na co dzień, 
w trakcie wycieczki uczniowie 
utrwalali zasady właściwego za-
chowania w miejscach publicz-
nych, kultury tańca i prowadzenia 
dialogu. Jednocześnie pozna-
li trud sławy, przekonując się, że 
na sukces trzeba się bardzo starać 
i intensywnie pracować, a kultu-
ra i obycie zawsze będą mile wi-
dziane.

Wychowawcy klas IIIB i IIIF

Beata Janiszek,  
Małgorzata Olbryś

Z NOK

Ilustracja Kingi wyróżniona
Przez pierwsze dwa tygo-
dnie lipca w NOK odbywa-
ły się warsztaty malarskie 
pod kierunkiem Pani Ewy 
Witkowskiej. Uczestnicy 
zajęć poznali od podstaw 
malowanie akrylami. Pod-
czas warsztatów powstały 
prace inspirowane litera-
turą, a także obrazy przed-
stawiające martwą naturę, 
abstrakcję oraz wiele in-
nych ciekawych tematów. 
W s p ó ł o r g a n i z a t o r e m 
warsztatów MALOWANE 
LATO był Mazowiecki In-
stytut Kultury.
Dzie ła,  które powsta ł y 
podczas warsztatów, brały 
udział w konkursie orga-
nizowanym przez MIK. Fi-
nał konkursu odbył się 30 
października w Pałacu w 
Chrzęstnem. Galę rozdania nagród uświetnili swoją obecnością m.in. Józef 
Wilkoń (ilustrator, malarz, historyk sztuki), Joanna Olech (artystka i autorka 
książek dla dzieci) i Jarosław Boberek (aktor). 
Miło nam poinformować, że spośród licznych prac nadesłanych z 11 
miejscowości województwa mazowieckiego jury doceniło również na-
sielszczankę. Wyróżnienie w konkursie zdobyła Kinga Kolasa za ilustrację  
do wiersza „Na wyspach Bergamutach”. 
W katalogu, który powstał po zakończeniu projektu, oraz na wystawie 
w Pałacu, prezentowane są również inne prace młodych nasielskich twór-
ców: „Martwa natura” Oliwii Kurpiewskiej, „Miasto” Julii Walesiak, „Na pla-
ży” Aleksandry Łączyńskiej i „Kolaż” Magdy Kordowskiej.

MT
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„Nasielszczanie” pracują pełną parą
Na nasielskim rynku pracy po-
jawiło się niedawno i rozwija się 
błyskawicznie nietypowe przed-
siębiorstwo. Jest to Spółdzielnia 
Socjalna „Nasielszczanie”, która 
jest podmiotem z zakresu ekono-
mii społecznej. To pierwsza tego 
typu spółdzielnia nie tylko w naszej 
gminie, ale także na terenie powiatu 
nowodworskiego. 

Spółdzielnia socjalna, czyli 
co...?
Spółdzielczość jest znana od daw-
na. W naszym mieście mamy prze-
cież kilka doskonałych przykładów 
takich spółdzielczych zakładów 
pracy, jak np.: Bank Spółdzielczy, 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych czy 
Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska”. Jednak tym, co 
odróżnia spółdzielnię socjalną od 
spółdzielni pracy jest to, że musi 
ona przede wszystkim realizować 
cele społeczne, czyli zatrudniać 
osoby, które z różnych przyczyn  
nie radzą sobie dobrze na otwar-
tym rynku pracy, np.:  niepe ł-
nosprawni, bezrobotni, osoby 
uzależnione, byli więźniowie. Spół-
dzielnia socjalna musi prowadzić 
działalność gospodarczą, ale zysk 
osiągany z tej działalności nie jest 
celem samym w sobie, a środkiem 
do realizacji celów statutowych. 
Spółdzielnia powinna też prowadzić 
działalność społeczną i oświatowo 

– kulturalną na rzecz swoich człon-
ków oraz ich środowiska lokalnego, 
a także działalność społecznie uży-
teczną w sferze zadań publicznych, 
określonych w Ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i wolonta-
riacie.
Spółdzielnia socjalna musi być 
wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego i musi funkcjonować  
na podobnych zasadach, jak każ-
dy inny zakład pracy. Zajmować się 
może różnorodną działalnością, 
najczęściej są to różnego rodzaju 
usługi, np. budowlano-remontowe, 
gastronomiczne, porządkowe itp.

Spółdzielnia Socjalna „Na-
sielszczanie”
– Pomysł na stworzenie takiej spół-
dzielni pojawił się ok. 3 lat temu. 
Szukaliśmy wtedy miejsca pra-
cy dla osób niepełnosprawnych, 
a spółdzielnia socjalna doskonale 
spełnia nasze oczekiwania. Teraz 
naturalną drogą będzie przejście 
naszych uczestników z warszta-
tów do pracy w spółdzielni. Takie 
rozwiązania widzieliśmy w woje-
wództwie wielkopolskim i od tego 
momentu zaczęl i śmy dzia łać 
konkretnie. Nawiązaliśmy kontakt 
z Fundacją Inicjatyw Społeczno 
- Ekonomicznych, która w na-
szym regionie pełni rolę Ośrodka 
Wsparcia Społecznego, i przystą-
piliśmy do pracy. Najpierw przy-

gotowaliśmy plan, 
znaleźl i śmy part-
nerów, założyliśmy 
spółdzielnię i rozpo-
częliśmy działalność 
– opowiada Bogu-
miła Szlaska, wice-
prezes Spółdzielni 
Socjalnej „Nasielsz-
czanie” i kierownik 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.
Spółdzielnia została 
oficjalnie powołana 
do życia w kwietniu 
br., przez trzy oso-
by prawne: Gminę 
Nasielsk, Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Jan – Pol” oraz para-
fię bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie. 
W skład jej zarządu weszli: Janusz 
Konerberger (prezes), Bogumiła 
Szlaska (wiceprezes), Renata Trzciń-
ska (członek zarządu). 
– Już w lipcu, kiedy spółdzielnia 
została wpisana do KRS, zatrud-
niliśmy 9 osób, w sierpniu kolejne 
10, a obecnie 26. W tym dwie oso-
by z warsztatów terapii zajęciowej 
przeszły do pracy do spółdzielni. 
Obecnie najwięcej osób pracuje 
w dwóch działach montażowych, 
które uruchomiliśmy w wynajętych 
pomieszczeniach w Starych Pie-
ścirogach i w Nasielsku. Zlecenia  
na pracę (montaż) pozyskujemy  
od firm zewnętrznych z naszej gmi-
ny – informuje Janusz Konerberger. 

W ofercie Spółdzielni znajdują się 
usługi archiwizacyjne i florystycz-
ne. Zadania te wykonują osoby, 
które ukończyły szkolenia refun-
dowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Archiwizacja jest potrzebna 
w każdej firmie, dotyczy tworzenia 
procedur kancelaryjno-archiwal-
nych oraz obsługi archiwów zakła-
dowych i składnic akt. Natomiast 
dekoracje kwiatowe, w ramach 
promocji, ozdabiały już świąty-
nię w Nunie z okazji bierzmowania 
i komunii św. Dział florystyki może 
przygotować dekoracje kwiatowe 
na różne uroczystości, zarówno 
dla klientów indywidualnych, jak 
i instytucji. 
 – Jako przedsiębiorstwo społeczne 
musimy przede wszystkim dać pra-
cę ludziom wykluczonym społecz-

nie, musimy też być konkurencyjni 
i zarobić dla nich na pensje.  Dlate-
go cały czas poszukujemy partne-
rów biznesowych do współpracy. 
Będziemy też rozwijać naszą ofer-
tę. Oczywiście byłoby nam łatwiej, 
gdybyśmy mieli już do dyspozycji 
budynek w Nunie, który ma być 
docelowo siedzibą naszej spół-
dzielni – mówi Janusz Konerberger. 
Spółdzielnia Socjalna „Nasielsz-
czanie”, dając pracę osobom znaj-
dującym się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji życiowej, pomaga im wyjść 
z impasu i odnaleźć się w społe-
czeństwie. Miejmy nadzieję, że 
oferowane przez nią usługi znajdą 
nabywców wśród instytucji, firm, jak 
i osób prywatnych, które będą w ten 
sposób wspierać potrzebujących.

i.
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Dofinansować szpital, czy nie?

Z GMINY

Paulinowo czeka na asfalt 
- Złożyliśmy wniosek odnośnie naszej 
drogi w Paulinowie. Ja nie pamiętam, 
moi rodzice, dziadkowie, pradziadko-
wie nie pamiętają żadnych remontów  
u nas. Równiarka nie załatwi proble-
mów. Dlaczego w obrębie pana Ja-
skulskiego nic nie jest robione? My też 
płacimy podatki. Już nie wspomnę o 
Psucinie, Studziankach, Pniewskiej Gór-
ce, gdzie tyle się robi. Dlaczego my głu-
piej wiejskiej drogi nie mamy? Tylko 
jedno jedyne Paulinowo nie ma drogi. 
Autobusy też się psują. Czy mamy skła-
dać rachunki, faktury za popsute samo-
chody? – mówiła na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 26 października br., mieszkanka Paulinowa.

Mieszkańcy Paulinowa złożyli pismo podpisane przez 91 osób do Burmistrza Nasielska i do Rady Miejskiej z po-
nowną prośbą o uwzględnienie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w tej miejscowości w planach inwe-
stycyjnych na 2018 r. Podkreślali, że ich droga po opadach deszczu nie nadaje się do użytku, a fundusz sołecki 
przeznaczany jest tylko na utrzymanie dróg.
– Wielokrotnie odkąd jestem radnym, o Paulinowie na posiedzeniach komisji i na sesjach mówiłem. Zresztą 
cały okręg numer 12 jest pomijany w inwestycjach. Inwestycja asfaltowa na ulicy Piłsudskiego zakończyła się 
blisko 30 lat temu na figurce w Paulinowie i tak to już zostało - mówił radny Roman Jaskulski. – Ta droga nie jest 
potrzebna mi, tylko mieszkańcom i osobom, które z niej korzystają.
Przy wspomnianej drodze w Paulinowie znajduje się również wiata przystankowa dla dzieci dojeżdżających  
do szkoły. Mieszkańcy w piśmie wskazują też, że autobus szkolny po dużych opadach deszczu nie jest w stanie 
tam wjechać.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski zaznaczył, że w najbliższym roku najważniejszą i najdroższą inwestycją będzie bu-
dowa kanalizacji w mieście – od 10 do 12 mln zł.
– W kwestii budowy dróg od mieszkańców wpływa bardzo dużo podań i one są słuszne, bo drogi są potrzebne. 
Podejrzewam, że sukcesywnie będziemy realizowali te inwestycje, ale nie odpowiem kiedy, nie będę wprowa-
dzał państwa w błąd. Potrzeby drogowe są ogromne – odpowiedział burmistrz Ruszkowski. 

Michał B. (i.)

Z GMINY

Szafirową wyłożą kostką
W tym roku ul. Szafirowa w Nowych Pieścirogach zostanie wyłożona kostką. 
Są jednak tacy, np. mieszkańcy ulicy Szmaragdowej, Bursztynowej, którym 
ten pomysł się nie podoba. Uważają oni, że drogi, przy których mieszkają, 
są w dużo gorszym stanie. 
Mimo pism i wielu już próśb, kierowanych od kilku lat do władz gminy, nie 
ma reakcji na ich apele. 
 – Czy w budżecie na rok 2018 ujęta będzie modernizacja ul. Szmarag-
dowej w Nowych Pieścirogach? Wielokrotnie podkreślał pan, że nie jest 
ona robiona, ponieważ nie posiada odwodnienia i potrzebne są na nią 
bardzo duże środki, ale sama ulica się nie odwodni i  tak dalej będziemy 
czekać i odkładać tę inwestycję? – pytała burmistrza Ruszkowskiego jedna 
z mieszkanek Szmaragdowej, podczas ostatniego zebrania sołeckiego so-
łectwa Nowe Pieścirogi.
Jednak odpowiedź była negatywna. Ulica najprawdopodobniej nie zosta-
nie wpisana w plan inwestycji na kolejny rok. Przypomnijmy, przetarg na  
ul. Szmaragdową ogłoszono w roku 2014, ale został on odwołany z powo-
du braku odpowiednich środków finansowych. Kwota przeznaczona wtedy 
przez gminę na tę inwestycję wynosiła 235 tys. zł. Spłynęły trzy oferty, ale 
ich wyceny zamykały się w przedziale od 427 tys. zł do 582 tys. zł.
Następni w kolejce są mieszkańcy ul. Bursztynowej, którzy także zwracają 
się do burmistrza o modernizację tej drogi. Do gminy nie trafiały żadne pi-
sma mieszkańców ul. Szafirowej. 
 – Ta ulica jest w najlepszym stanie technicznym z całych Nowych Pieściro-
gów – mówili mieszkańcy podczas ostatniego zebrania sołeckiego.
Jak poinformował burmistrz Bogdan Ruszkowski podczas zebrania sołeckie-
go sołectwa Nowe Pieścirogi, ul. Szafirowa posiada odwodnienie i słusznym 
jest wykonanie przedłużenia ul. Agatowej, także z nawierzchnią wyłożoną 
kostką brukową. 
Termin zgłaszania ofert na wykonanie ulicy Szafirowej upłynął 10 paździer-
nika br. Wzięły w nim udział dwie nasielskie firmy: „Kaba” i „Baz – Bruk”. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma „Kaba”, która zrealizuje tę inwestycję 
za kwotę 352 525,26 zł.  Droga ma zostać wykonana do końca listopada br. 

E.G.

Na początku bieżącego roku nowo-
dworskie starostwo powiatowe zwró-
ciło się do gmin z prośbą o nawiązanie 
współpracy na rzecz przedsięwzięć 
inwestycyjnych Nowodworskiego 
Centrum Medycznego. 
Jej celem miało być wzmocnienie po-
tencjału powiatu nowodworskiego 
w zakresie rozbudowy, unowocze-
śnienia infrastruktury ochrony zdrowia 
i poprawy jakości usług medycznych. 
Współpraca miała polegać na udzie-
leniu przez gminy wsparcia finan-
sowego powiatowi. Starostwo 
powiatowe już wtedy przedstawi-
ło zastawienie liczby pacjentów ko-
rzystających z usług placówki oraz 
propozycję udziałów finansowych 
poszczególnych samorządów.

Największy wkład inwestycyjny po-
nieść miałby powiat nowodworski – 
500 000 zł, następnie kolejno gmina 
Nowy Dwór Mazowiecki 243 930,40 
zł, Czosnów – 98 060 zł, Nasielsk 79 
284 zł, Pomiechówek – 58 422 zł, 
Zakroczym 35 237,40 zł i Leoncin – 
30 426 zł, co w sumie daje kwotę 545 
359,40 zł. 
Wyliczenia powstały na podstawie 
wskaźników, choć list intencyjny 

o bezterminowej współpracy nie za-
wierał precyzyjnych informacji, jakie 
to wskaźniki. Przedstawiono również 
zbiorcze dane o liczbie pacjen-
tów szpitala z poszczególnych gmin 
w okresie od stycznia do listopada 
2016 roku.
Radni z Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej obradowali w tej sprawie 
19 listopada br. W obradach nie wziął 
udziału żaden przedstawiciel starostwa 
powiatowego. 
Pomysł przekazania środków reko-
mendował Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska. Jego zdaniem należy 
wesprzeć szpital, choćby z tego po-
wodu, że utworzono w Nasielsku 
Nocną Pomoc Lekarską, która we-
dług nowej ustawy powinna funk-

cjonować tylko przy 
szpitalach. Dyrektor 
nowodworskiego 
szpitala otrzymał jed-
nak zgodę od NFZ, 
by utworzyć ją rów-
nież w Nasielsku. – 
Obecność w jednym 
powiecie i utworze-
nie NPL w Nasielsku 
zobowiązuje nas 
i chciałbym tę kwo-

tę przekazać powiatowi na rozbudo-
wę szpitala ze wskazaniem na Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny – mówił 
burmistrz Bogdan Ruszkowski. Przy-
znał również, że nie jest komforto-
wą sytuacją, gdy powiat prosi gminę 
o pomoc w dofinansowaniu chodnika 
czy drogi. – Potrzeb jest dużo, a do-
chody mamy niskie.
Kwota 80 000 zł wcześniej nie była 
zabezpieczona w budżecie. Obecnie 

została wygospodarowana z docho-
dów gminy. Taką decyzją zaskoczony 
był radny Marek Ostaszewski, który 
przypomniał, że jeszcze kilka tygo-
dni temu burmistrz Nasielska nie był 
skłonny przekazywać tych środków 
starostwu.
 – Wskaźniki zostały wyliczone przez 
powiat i to nie jest nasza dobra wola, 
gdyż nam to narzucono. Teraz sta-
liśmy się zakładnikami Nocnej Po-
mocy – argumentował radny. – A co 
będzie, jeśli po Nowym Roku o po-
moc zwróci się szpital pułtuski, szpi-
tal płoński, a może i ciechanowski, bo 
też z nich korzystamy? – dopytywał. 
Stwierdził on również, że powiat powi-
nien mierzyć siły na zamiary, bo nasze 
gminne przychodnie też wymagały 
remontów i potrzeby też są duże. Wy-
raził również opinię, że przynależność 
do powiatu nowodworskiego, któ-
ry jest włączany do metropolii war-
szawskiej, zaczyna być dla Nasielska 
poważnym utrudnieniem, gdyż 
o wszelkie dotacje unijne na szpitale 
czy przychodnie będziemy musieli 
rywalizować z placówkami warszaw-
skimi. W ocenie radnego takie wspar-
cie będzie „otwarciem drzwi”, którymi 
w przyszłości będą płynąć kolejne pie-
niądze. Natomiast w jego mniemaniu 
NPL w Nasielsku musiała zostać utwo-
rzona, gdyż jej brak groziłby dużą ilo-
ścią zgłoszeń po karetkę do Nasielska.
Swój sprzeciw wyraził również rad-
ny Dariusz Kordowski. – Jeśli ma pan, 
panie burmistrzu jakąś ważną sprawę, 
to jedzie pan osobiście do starostwa, 
aby przekonywać ich osobiście. My 
tutaj dostaliśmy „suche kartki”, suche 
fakty, które nie wiadomo jak zosta-

ły wyliczone. Kwo-
ta jest duża, a nikt się  
nie pofatygował, żeby 
p rzedstawić n am 
swoje racje. Narzu-
cono nam tę kwestię 
na zasadzie „macie 
dać i tyle”. Nie tak powinna wyglądać 
nasza współpraca.
Natomiast radny Mirosław Świderski 
dopytywał: – Czy ta kwota jest jed-
norazowa w tym roku, czy będzie to 
działanie długofalowe i co roku bę-
dziemy liczyli się z tym, że będą nas 
prosić o wsparcie?
Swoje poparcie w sprawie dofinanso-
wania powiatowej inicjatywy wyraził 
przewodniczący Rady, Jerzy Lubie-
niecki, który nie jest członkiem Ko-
misji Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
wskazując jako kluczowy argument 
utworzenie NPL w Nasielsku.
Okazuje się, że pojawiają się już in-
formacje, że w przyszłym roku po-
wiat będzie prosił gminy o wparcie 
finansowe na rozbudowę SOR-u. – 
Będziemy pewnie też w tej formie 
dyskutować, czy damy kolejne środki, 
czy nie – informował Burmistrz Rusz-
kowski. 
W posiedzeniu Komisji Zdrowia 
uczestniczyła również Maria Michal-
czyk, dyrektor nasielskiego SPZOZ, 
która podkreśliła, że w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim zmieniło się po-
dejście do nasielskich pacjentów. 
– Pacjenci z naszej gminy odczuwali 
gorsze traktowanie, dlatego opinie 
nasielszczan często nie były przychyl-
ne dla szpitala powiatowego i znaczna 
część pacjentów korzystała z innych 
placówek. Obecnie z naszej stro-

ny zachęcamy naszych pacjentów 
do korzystania ze szpitala w Nowym 
Dworze. Teraz współpraca ze szpita-
lem układa się bardzo dobrze – mówi 
dyrektor SPZOZ Nasielsk. – Jednakże 
ja też będę zwracała się w przyszłym 
roku z prośbą o dofinansowanie roz-
budowy przychodni, bo już się nie 
mieścimy, a też chcemy się rozwijać 
– zapowiedziała.
Ostatecznie radny Marek Ostaszewski 
zgłosił wniosek formalny o zmniej-
szenie proponowanej kwoty wsparcia 
powiatu o połowę. Radni Marek Osta-
szewski, Dariusz Kordowski i Andrzej 
Malon poparli wniosek, natomiast 
przeciwni byli radni: Antoni Kali-
nowski, Mirosław Świderski i Dariusz 
Sawicki. Wniosek nie został przegło-
sowany. Wynik głosowania za wnio-
skiem o przekazaniu proponowanej, 
całej kwoty przez powiat na rzecz no-
wodworskiego szpitala był identycz-
ny. Dlatego ostatecznie tematem tym 
zajęła się Rada podczas sesji 26.10.br.  
podejmując decyzję o przekazaniu 
środków dla NCM.
Uroczyste otwarcie wyremontowa-
nej części Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego Nowodworskiego 
Centrum Medycznego odbyło się 
już 27 września 2017 roku z udziałem 
przedstawicieli gmin: Czosnowa, Po-
miechówka, Zakroczymia, Leoncina 
i Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Michał B.
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Co to jest fizjoterapia? 
Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,  

ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
W. Oczko

Gabinety rehabilitacji można spotkać niemal na każdym kroku. Nie  
do końca jednak przekłada się to na świadomość społeczeństwa, czym 
właściwie jest rehabilitacja. Pacjenci często dostają skierowanie na zabiegi 
fizykoterapeutyczne i mówią, że byli na rehabilitacji. Mimo że dostęp do 
rehabilitacji jest łatwy i właściwie każdy może skorzystać z proponowa-
nych usług, często pacjenci nie mają wiedzy, jakimi możliwościami dys-
ponuje magister fizjoterapii. Bo taki właśnie tytuł nosi specjalista, który 
zajmuje się rehabilitacją. Zatem czym właściwie zajmuje się rehabilitacja 
i co to jest fizjoterapia?
Rehabilitacja to wszystkie działania podejmowane na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, mające na celu przywrócenie tym osobom maksymalnej 
do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy  
i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu spo-
łecznym. Wyróżniamy np.: rehabilitację społeczną, prawno-zawodową, 
edukacyjną, prawno-świadczeniową, kulturową, architektoniczną, me-
dyczną itd. 
Natomiast fizjoterapia stanowi mały wycinek rehabilitacji medycznej i jest 
to praca z ciałem, mająca na celu poprawę jego funkcjonowania. Pod-
stawą leczenia w fizjoterapii jest RUCH czyli kinezyterapia (polega ona 
na dokładnym zbadaniu pacjenta w celu postawienia diagnozy i dobo-
rze odpowiednich ćwiczeń; terapeuta może stosować również różnego 
rodzaju metody, mające na celu przywrócenie możliwości wykonywa-
nia ruchu, np.: terapia manualna, terapia punktów spustowych, terapia 
powięziowa itp.). Kolejnymi elementami, które mają wspomagać pro-
ces leczenia jest masaż (leczniczy, relaksacyjny, drenaż limfatyczny itp.) 
i fizykoterapia, czyli działanie na układ ruchu różnymi bodźcami, taki-
mi jak woda, światło, ciepło i zimno, prąd elektryczny czy fale ultradź-
więkowe. Jednak masaż i fizykoterapia mają jedynie uzupełniać terapię,  
a nie ją zastępować. 
Podsumowując, fizjoterapeuta bada pacjenta i stawia diagnozę. To z kolei 
często budzi zdziwienie pacjentów, którzy nie są świadomi kompeten-
cji fizjoterapeutów. Stosownie do postawionej diagnozy, podejmowana 
jest terapia, ukierunkowana na określony cel funkcjonalny. Na przykład 
celem, nad którym pracujemy podczas terapii jest określona funkcja, 
np.: chodzenie, chwytanie, przesiadanie się itp. Obecnie fizjoterapeuci, 
poza wykształceniem zawodowym, otrzymywanym w trakcie studiów, 
uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach, mających na celu pod-
noszenie jakości świadczonych usług, tak, aby wykorzystywać aktualną 
wiedzę i rozwijającą się medycynę. Kursy te pozwalają także na pewne-
go rodzaju specjalizację w określonej dziedzinie (przykładowe specja-
lizacje: praca z niemowlętami, praca z osobami starszymi, neurologia, 
ortopedia, uroginekologia, pulmonologia, praca z osobami poruszają-
cymi się na wózkach czy terapia w wodzie itd.). Dlatego zanim udamy 
się do specjalisty, warto sprawdzić, czym zajmuje się dana osoba bądź 
placówka, w której pracuje. Nie należy się poddawać, jeśli jakiś specjali-
sta, pomimo starań, nie pomógł nam w naszych dolegliwościach. Warto 
udać się do kogoś innego. Może świeże spojrzenie na problem czy za-
stosowanie innych technik da lepsze rezultaty.

mgr fizjoterapii Anna Cygańska
Klinika Zdrowia-fizjoterapia i masaż 

Tel. 506 915 950

Z GMINY

Szkolenie dla liderek społeczności wiejskiej

Z RADY

Auta potrzebne policji

W poniedziałek, 30 paździer-
nika br., w sali konferencyjnej 
nasielsk iego Urzędu Miej-
skiego odbyło się szkolenie 
zorganizowane przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
w Krakowie. Temat szkolenia 
brzmiał: „Liderki społeczności 
wiejskiej w procesach rozwoju 
lokalnego”.
Bezpośrednimi organizatorami 
szkolenia byli: pani Bogumiła 
Szlaska reprezentująca Spół-
dzielnię Socjalną „Nasielsz-
czanie”, pan Albert Jaworski 
prezes Stowarzyszenia „Zie-
lone Mosty Narwi” oraz pani 
Karolina Anuszkiewicz – koor-
dynatorka Lokalnej Strategii Roz-
woju w tym Stowarzyszeniu. Oni 
też byli głównymi prelegentami 
tego szkolenia.
W tym wydarzeniu wzięło udział 
20 pań z 9 gmin powiatu no-
wodworsk iego i  pu ł tusk iego, 
w których działa Stowarzyszenie 
„Zielone Mosty Narwi”.
Podczas prelekcji podkreślono rolę 
kobiet w organizowaniu lokalnej 
społeczności wiejskiej na rzecz ak-
tywizacji tej społeczności i tworze-
niu warunków rozwoju lokalnego.
Wartość tego spotkania podno-
siło to, że łączyło ono elementy 
teorii z praktyką, z dobrą prak-
tyką pokazaną na przykładzie 
konkretnych działań, jakich przy-
kłady mamy na naszym terenie. 
W tej kwestii wiele do powiedze-
nia miała pani Bogumiła Szlaska 
działająca w Spółdzielni Socjal-
nej „Nasielszczanie” stworzonej 
na terenie gminy Nasielsk przez: 

Stowarzyszenie Wsparcia Spo-
łecznego „JAN-POL” w Starych 
Pieścirogach, Gminę Nasielsk, 
Parafię Rzymskokatolicką pw. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. 
Spółdzielnia ta szczególną uwagę 
przykłada do aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych oraz tych osób, 
które mają różne życiowe proble-
my. Wszystko wskazuje na to, że 
swoją główną bazę, w niedalekiej 
przyszłości, będzie miała w po-
szkolnym budynku w Nunie.
Ciekawe informacje z zakresu 
omawianej tematyki przekazała 
zebranym także jedna z uczestni-
czek spotkania, pani Kinga Szczy-
pek ze Stowarzyszenia „Skafander” 
w Cieksynie. Działalność tego Sto-
warzyszenia znana jest już szeroko, 
zmienia obraz polskiej wsi i daje 
możliwość społecznego działania.
Prelegenci odpowiedzieli na wie-
le pytań osób uczestniczących 
w spotkaniu, co świadczyło też 

o tym, jak bliska była obecnym 
poruszona na nim tematyka i jak 
było ono potrzebne.
W części wykładowej przybliżo-
no słuchaczkom podstawowe do-
kumenty dotyczące praw kobiet 
(dokumenty ONZ, UE, RP oraz za-
lecenia CEDAW dla Polski). W tym 
zakresie zapoznano gości z instru-
mentami wprowadzonymi w tym 
zakresie przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Projekt stra-
tegiczny „Gospodarstwo otwarte 
na ludzi”, Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020). Interesujący był temat 
dotyczący możliwości działania na 
rzecz agroturystyki, tworzenia za-
gród edukacyjnych, gospodarstw 
opiekuńczych.
Poprzez to szkolenie pokazano 
możliwości tworzenia nowego ob-
licza polskiej wsi, gdzie jest wiele 
miejsc pracy dla ludzi z inicjatywą.

andrzej zawadzki

W październiku br. podinsp. Da-
riusz Leszczyński, Komendant 
Policji w Nasielsku zwrócił się do 
władz naszej gminy o fundusze 
w wysokości 55 tys. zł na dwa 
nowe auta (oznakowane i nie-
oznakowane) dla nasielsk iego 
komisariatu policji.
Komendant złożył pismo do Bur-
mistrza i do Rady Miejskiej, a tak-
że przybył we wtorek, 24.10. br.,  

na posiedzenie Komisj i  Infra-
struktur y i  Porządku Publ icz-
nego, aby przedstawić radnym 
zasadność swojej prośby.
Wystąpienie o udzielenie wspar-
cia prowadzone jest w ramach 
dorocznej akcj i  „ Sponsoring”, 
która ma na celu zakup pojaz-
dów dla policji z pomocą środ-
ków finansowych pochodzących 
spoza policyjnego budżetu.

Obecnie w zasobach nasielskiej 
policji znajdują się cztery radio-
wozy: Kia Ceed (141 000 km) 
i  Opel Corsa (65 000 km) za-
kupione w 2015 roku, Renault 
Megane (225 500 km) z 2010 
roku i Volkswagen Transporter 
(267 000 km) z 2000 roku. 
– Niedługo Komenda Stołecz-
na Policji stwierdzi, że wartość 
napraw dwóch najstarszych sa-

m o c h o dów p rze -
kracza ich wartość 
i  z o s t a n ą  w y c o -
fan e z  użytku,  c o 
u n i e m o ż l i wi  n a m 
właściwe wykony-
w a n i e  o b o w i ą z -
kó w  s ł u ż b o w y c h 
–  t ł umac z ył  p o d-
insp. Dariusz Lesz-
czyński, komendant 
n a s i e l s k i e g o  ko -
misariatu policj i na 
Komisj i  Infrastruk-
tury i Porządku Pu-
blicznego. Powołał 
się również na sta-
t ys t y k i  p o l i c y j n e 
na tle innych gmin. 
–  Wy k r y w a l n o ś ć 
przestępstw w gmi-

nie Nasielsk wynosi 81%, pod-
czas gdy w Czosnowie wynosi 
68%, a w Nowym Dworze Ma-
zowieckim 72%. W tym roku nie 
skradziono żadnego samochodu 
na terenie gminy. Wzrasta rów-
nież wykrywalność posiadaczy 
narkotyków – w ubiegłym roku 
było 8 przypadków, w tym roku 
już 18, w tym dwie plantacje ma-
rihuany. Wykrywalność kradzie-
ży z włamaniem wynosi 56% na 
20 przypadków, podczas gdy 
w Czosnowie tylko 13%, a w No-
wym Dworze Mazowieckim 41% 
– mówił Komendant . Komen-
dant zwrócił się również o prze-
znaczenie kwoty w wysokości 5 
000 zł na służby ponadnorma-
tywne, to jest na zabezpieczenie 
imprez i  uroczystości organi-
z owa nyc h  n a  te r e n i e  g m i ny 
Nasielsk.
Obecny na posiedzeniu komi-
sji Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska przyznał, że współpra-

ca z Komendantem Leszczyń-
skim układa się bardzo dobrze, 
czego efektem jest między in-
nym i  i n s t a lac j a  w na s i e l sk i m 
komisariatu podglądu miejskie-
go monitoringu. – Prośba jest 
jak najb ardziej  s łuszna, tylko 
nie wiem, czy na wszystkie po-
trzeby s tarczy n am ś rodków. 
Mamy teraz kwestię pomocy  
d l a szp i ta l a ,  wn iosek z łożył a 
również Straż Pożarna – wyli-
czał burmistrz Ruszkowski. – Nie 
trzeba nikogo przekonywać, że 
policji warto pomagać. Oczywi-
ście wniosek będzie rozpatrywa-
ny, ale z jakim skutkiem, to nie 
jestem w stanie teraz odpowie-
dzieć – dodał burmistrz.
Pozosta łe p ięć gmin naszego 
powiatu już w tym roku wspar-
ło f inansowo komisariaty policji 
na swoich terenach. Czy zrobi to 
również gmina Nasielsk?

Michał B. (i.)
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Zapraszamy na szkolenia 
W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez In-
ternet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? 
Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? To przykładowe tematy bezpłatnych 
szkoleń, z których mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Nasielsk. 
Szkolenia organizują: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65 oraz Szkoła Podstawowa im. 
M. Kopernika w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43. Każda osoba może skorzystać 
z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 
20 tematów w następujących obszarach: 
 – praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co można zy-
skać, zakładając profil na portalach LinkedIn czy Goldenline);
 – relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, w jaki sposób sprawdzać 
oceny dziecka w dzienniku elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo 
swoje oraz rodziny w sieci);
 – edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy stworzyć prezen-
tację, używając konta Google);
 – odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wystawę w swojej 
okolicy, jak kupować w sieci bilety na spektakle, w jaki sposób legalnie oglą-
dać filmy);
 – zdrowie (jak zapisać się przez Internet do lekarza, jak sprawdzić swoje miej-
sce w kolejce do sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);
 – finanse (jak przez Internet sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy założyć 
lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak oszczędzać i kontrolować domowy bu-
dżet);
 – religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze swoją parafią z pomocą 
Internetu, jak korzystać ze stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kon-
takt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);
 – sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez Internet, do czego wy-
korzystywać na co dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwie-
dzania poczty);
 – zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje o swojej miejscowo-
ści, jak sprawdzić, co robią posłowie i posłanki wybrani z danego okręgu, w jaki 
sposób włączyć się w działania organizacji pozarządowych).
Szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Szkoły polecają 
je szczególnie tym ludziom, którzy planują zmianę pracy, chcieliby nauczyć 
się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki internetowi 
mogliby zaoszczędzić pieniądze. A także osobom z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami czy tym, które dotychczas nie korzystały z sieci (dla tych 
ostatnich przeznaczone jest dodatkowe szkolenie Pierwsze kroki z kompute-
rem). 

Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu „e-Mocni”: cyfro-
we umiejętności, realne korzyści, współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Gmina Nasielsk dołączyła do tej inicjatywy jako jedna ze 101 gmin 
z całej Polski. 
Realizację szkoleń koordynuje Cezary Wiśniewski, który na co dzień pracuje 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. 
– Polecam kontakt mailowy. Wystarczy napisać na adres wisniewskick@gma-
il.com. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma maila lub po prostu woli porozmawiać, 
bardzo proszę o telefon: 23 6932625 lub kom. 695695550 (najlepiej w go-
dzinach 10.00-14.00 lub 16.30 – 19.00). Umówimy się wtedy na spotkanie, 
podczas którego przedstawię dokładnie tematykę szkoleń i ustalimy, które 
z nich będzie rzeczywiście najbardziej potrzebne. Pierwsze osoby już się zgła-
szają – wyjaśnia Cezary Wiśniewski. 
Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminów szkoleń (będą zależne m.in. 
od tego, w jakim tempie będą zbierać się grupy szkoleniowe). Poprowadzą je 
Wioletta Miętek (Cieksyn), Radosław Skrzynecki (Stare Pieścirogi) oraz Mariusz 
Kraszewski (Nasielsk) – trenerka/trenerzy, którzy mają już za sobą intensyw-
ne przygotowanie do tego zadania, dzięki warsztatowi w ramach projektu „e-
-Mocni”. 
Szkolenia odbędą się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciek-
synie, Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz Szkole 
Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. Co ważne, 
oprócz komputerów i Internetu, na miejscu jest tu również dodatkowy sprzęt, 
który ułatwi w nich udział. W ramach „e-Mocnych”, do gminy trafiły zestawy 
komputerowe stacjonarne oraz manipulator typu trackball (dla osób z ograni-
czoną sprawnością manualną). Wartość sprzętu to niemal 6000 PLN.  
Więcej informacji na temat szkoleń: 
www.e-mocni.org.pl
fb.com/emocniPL
Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo w składzie: Fun-
dacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego.

NASZE DZIECI

Pasowanie przedszkolaków

Z GMINY

Wyścig na wózkach
W sobotę, 14 października br. w Krzyczkach Szumnych 
na terenie hotelu Nosselia, odbyła się kolejna edycja 
Wheelmagedoonu.
Patronat honorowy nad tą imprezą objął Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska. 
Wheelmageddon to terenowy wyścig dla osób aktyw-
nych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyścig 
polegał na jak najszybszym pokonaniu trasy, na której 
czekało na zawodników mnóstwo przeszkód spraw-
dzających siłę, wytrzymałość, sprawność i odporność 
psychiczną uczestników. Na trasie zawodnicy musieli 
zmierzyć sie z błotem, ogieniem, wodą, jazdą na balan-
sie, okopami. A wszystko to na dystansie ok. 2,5 km. W wyścigu mogły wziąć udział także osoby chodzące, które 
chciały spróbować swoich sił w jeździe na wózku, w tak ekstremalnej imprezie.
Organizatorem wydarzenia jest Avalon Extreme, promujący aktywność wśród osób z niepełnosprawnościami. 
Pierwsza edycja zawodów odbyła się 8 lipca. 

(red.)

Jak co roku, najmłod-
si mieszkańcy naszej 
g m iny,  rozp oc z y-
nający właśnie edu-
kacyjną drogę, po 
zaklimatyzowaniu się 
w murach przedszko-
la zostają of icjalnie 
pasowani na przed-
szkolaków.
W tym roku w Samo-
rządow ym P rze d-
s z ko l u  p a s owa n i e 
odbyło się w czterech 
grupach: 2, 5 i 3-lat-
ków („Gwiazdeczki”) 
pani Leny Osińskiej, 
3-latków („Wiewió-
reczki”) pani Olgi Wi-
śniewskiej, 3-latków 
(„Krasnoludki”) pani Marty Żbikowskiej oraz w grupie 4,5-latków („Pszczółki”) pani Hanny Jaworskiej.
Na uroczystości, które każda grupa przedszkolna miała innego dnia, licznie przybywali rodzice i dziadkowie dzie-
ci. Pasowanie odbywało się na dużej sali, gdzie na scenie przedszkolaki prezentowały najpierw krótki program 
artystyczny, a po nim Hanna Szumska, dyrektor placówki dokonywała uroczystego mianowania przedszkola-
ków. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy, a w ramach celebrowania tego wydarzenia skosztowały 
pysznych tortów.

Michał B.

SPORT SZKOLNY

Turniej mini koszykówki
W piątek, 20 października br., w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku od-
był się turniej mini piłki koszykowej dla dziewcząt 
i chłopców z terenu gminy Nasielsk.
Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
oraz reprezentacja żeńska ze Szkoły Podstawowej 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pie-
ścirogach. Po przywitaniu wszystkich uczestników 
zawodów i przypomnieniu najważniejszych zasad 
gry, przystąpiono do rywalizacji sportowej. Jedyny 
mecz rozegrano pomiędzy dziewczętami, w któ-
rym wygrała reprezentacja ze Starych Pieścirogów 
wynikiem 8 do 4.
Chłopcy z nasielskiej podstawówki (dwójki) nie mieli przeciwników i rozegrali mecz pomiędzy sobą. Zawody powia-
towe są planowane na 21 listopada w Nowym Dworze Mazowieckim.
Chłopcy z nasielskiej dwójki wystąpili w składzie: Branicki Oliwier, Wiechowicz Bartłomiej, Wiśniewski Dominik, Go-
biewski Mateusz, Tomczyk Bartłomiej, Roszkowski Kuba, Daniszewski Michał, Pietruszczak Przemysław, Czyżewski 
Kacper. Opiekunem zespołu był Tomasz Czajkowski. 
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach wystąpiły w składzie: Pawlak Julia, Strzelczak Ola, Wyszyń-
ska Maria, Skrzynecka Nina, Sadłowska Lena, Bombała Natalia, Skrzynecka Maja, Skrzynecka Natalia, Sitek Kinga, Mo-
rawska Daria, Łyczkowska Eliza, Kordowska Oliwia. Opiekunem zespołu był Radosław Skrzynecki.  
Po zakończeniu zawodów zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary.

MK
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Kino NIWA ZAPRASZA 
2–5 listopada, godz. 15.00

Potworna rodzinka  
(dubbing)

Animacja; Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 36 min.
Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbuntowaną 
nastolatką. Jej młodszy brat Max, z racji nieprze-
ciętnej inteligencji, ma na pieńku ze szkolnymi 
łobuzami. Rodzice natomiast są tak zapra-
cowani, że ledwie znajdują czas na życie ro-
dzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich 
Sielskich na bal przebierańców. Sama przebie-
ra się za mumię, jej brat za wilkołaka, mama  
za wampirzycę, a tata za samego Franken-
steina. Zabawa jest przednia, aż do chwili, gdy 
okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania 
przestały być tylko żartem...

2–5 listopada, godz. 17.00

Twój Vincent
Animacja, dramat, kryminał; Polska, Wielka Brytania; 
Czas trwania: 1 godz. 35 min.
Twój Vincent to pierwsza pełnometrażowa 
animacja malarska, która zachwyca widzów 
na całym świecie. Każda z 65 000 klatek fil-
mu została ręcznie namalowana, w projekcie 
wzięło udział 125 zawodowych malarzy z ca-
łego świata, którzy świat znany z obrazów van 
Gogha ożywili na ekranie. 

2–5 listopada, godz. 19.00

Ach śpij kochanie
Kryminał; Polska; Czas trwania: 1 godz. 40 min.
Od kilku lat w Krakowie i okolicach znikają lu-
dzie. W sumie 67 osób. Młody śledczy Karski, 
wbrew swoim przełożonym, stawia hipotezę 
o seryjnym mordercy. Wkrótce w kręgu po-
dejrzanych pozostaje tylko jeden człowiek: 
Władysław Mazurkiewicz zwany Pięknym 
Władkiem...

8–12 listopada, godz. 15.00
Między nami wampirami 3D 

(dubbing)
Animacja, fantasy, komedia; Dania, Holandia, 
Niemcy, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 23 
min.
Podczas wycieczki do Transylwanii trzynasto-
letni Tony poznaje Vigo, prawdziwego wam-
pira z krwi i kości. Od tego momentu między 
nimi rodzi się koleżeńska więź. 

8–12 listopada, godz. 17.00

Dwie korony
Fabularyzowany dok.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
32 min.
Dwie korony to pierwszy film ukazujący 
nieznane dotąd powszechnie fakty z życia  
o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego 
dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o od-
daniu życia za współwięźnia w Auschwitz.

8–12 listopada, godz. 19.00

Pierwszy śnieg (z napisami)
Dramat, kryminał; Szwecja, USA, Wielka Brytania; 
Czas trwania: 1 godz. 59 min.
Szef elitarnej ekipy detektywów (Michael Fass-
bender) prowadzi skomplikowane śledztwo. 
Wraz z nadejściem zimy ginie kolejna osoba. 
Detektyw boi się, że do miasta powrócił seryj-
ny morderca. Z pomocą znakomitej rekrut-
ki (Rebecca Ferguson) zaczyna łączyć stare 
sprawy kryminalne z nowymi brutalnymi zda-
rzeniami. Wie, że musi rozwiązać zagadkę, za-
nim spadnie kolejny pierwszy śnieg. 

8–12 listopada, godz. 19.00

Emotki. Film 2D (dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.26 
min.
Komedia Emotki. Film odkrywa przed nami 
sekretny świat naszych smartphone’ów. Ukry-
te za aplikacją, z której korzystamy, wysyła-
jąc wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis  
to miejsce, w którym mieszkają i pracują 
emotki. Każda z nich ma określone zadanie  
i jedną konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka - żywioło-

wej, energetycznej emotki, która potrafi wyrazić wszystkie emocje. 

Baran 21.03-20.04
Niespodziewanie otrzymasz znaczną sumę 
pieniędzy. Bądź odważny i przebojowy, 
forsuj swoje pomysły zarówno w pracy, jak 
i w domu. Panuj nad swoimi nerwami i nie 
daj się wciągnąć w żadne konflikty.

Byk 21.04-20.05
Uważaj na otaczających Cię ludzi, nie 
wszystkim możesz zaufać. W pracy bę-
dziesz radził sobie doskonale. Natomiast 
w domu czeka Cię trochę zawirowań. 
Staraj się unikać kłótni i nie prowokuj ich.

Bliźnięta 21.05-21.06
Masz szansę rozpocząć nowy projekt, który 
niesie z sobą sukces w przyszłości lub pod-
pisać intratny kontrakt. W miłości harmonia 
i rozkwit uczuć. Będziesz teraz w świetnej kon-
dycji, dlatego spędzaj czas na powietrzu.

Rak 22.06-22.07
Kieruj się teraz zdrowym rozsądkiem,  
bo możesz trochę przeszarżować w spra-
wach zawodowych. Postaraj się o więcej 
wyrozumiałości i wprowadź harmonię  
do swojego związku.

Lew 23.07-23.08
Drażliwość, nieporozumienia i konflikty w ży-
ciu zawodowym wyprowadzą Cię z równo-
wagi. Nie podejmuj ryzykownych decyzji, 
także w życiu prywatnym. Będziesz podatny 
na wirusy i infekcje pomimo wiosennej aury.

Panna 24.08-22.09
Nie podejmuj teraz zbędnego ryzyka i wy-
strzegaj się lekkomyślnego wydawania go-
tówki. Twoja sytuacja zawodowa zacznie się 
poprawiać. Będziesz skłonny do wszelkiego 
rodzaju infekcji i przeziębień.

Waga 23.09-23.10
Zaufaj swojej intuicji w ocenie współpra-
cowników. Pozwoli Ci to na odkrycie kto 
jest twoim sprzymierzeńcem, a kto wro-
giem. Umocnisz swoją pozycje zawodową 
i masz szansę na awans.

Skorpion 24.10-22.11
Bardzo dobra passa w sferze zawodowej. Re-
welacyjny czas na powalczenie o podwyżkę 
lub awans. W rozmowach z szefem będziesz 
czuł się pewnie i obronisz swoje racje. Daj się 
zaprosić na spotkanie z przyjaciółmi.

Strzelec 23.11-21.12
Skup się na realizacji planów i nie rozpoczy-
naj niczego nowego, bo możesz nie podołać 
zbyt dużemu obciążeniu zawodowemu. Nie 
skupiaj się zbyt mocno na swoich potrzebach, 
zwróć uwagę również na najbliższych.

Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli masz problem z podjęciem zawodo-
wych decyzji skonsultuj je z kimś, do kogo 
masz zaufanie. Popraw swoje relacje z bli-
skimi, poświęć im więcej czasu i uwagi. Za-
dbaj o swoją kondycję. 

Wodnik 21.01-19.02
Wykorzystaj teraz czas na umocnienie 
swojej pozycji zawodowej i zdobycie 
nowych kontaktów. W uczuciach nie-
spokojnie, postaraj się, by dyskusje nie 
przeradzały się w bezsensowna kłótnie.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz teraz bardzo rozkojarzony i podat-
ny na błędy. Dlatego lepiej będzie, jeśli waż-
ne decyzje odłożysz na inny termin. Spokój 
będzie dla Ciebie najlepszym antidotum  
na nerwowe sytuacje. 

HOROSKOP
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DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

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

Korepetycje z matematyki na każdym 
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.

Pizzeria BIESIADOWO zatrudni osobę 
na stanowisku BARMAN – POMOC 
KUCHENNA. Tel. 512 221 616.

Warsztat zatrudni mechanika samo-
chodowego oraz przyjmie uczniów 
na praktyki. Nasielsk. Tel. 604 897 841.

Oczyszczalnie ekologiczne, biologiczne. 
Tel. 510 694 804.

Sprzedam mieszkanie na os. 
Piłsudskiego, 4 piętro. Tel. 509 674 146.

Cyklinowanie, układanie podłóg.  
Tel. 500 784 648.

Pielęgnacja ogrodów – wycinka. Tel. 
667 569 562.

Ocieplenia, remonty. Tel. 667 569 562.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667 
569 562.

Firma „Kam-Pol” w Nasielsku zatrudni 
pracowników produkcji, operatorów 
wózków widłowych, mechaników. Tel. 
784 902 549.

Zatrudnię młodego pracownika na 
umowę o pracę do prac instalacyjnych 
w budownictwie. Może być osoba bez 
doświadczenia. Miejsce pracy Nasielsk. 
Tel. 606 508 162.

Oddam obornik od koni za sprzątnięcie. 
Lorcin. Tel. 603 809 653.

Poszukuję osoby do pracy w hodowli 
psów rasowych. Lorcin. Tel. 603 809 
653.

Zatrudnię młodego pracownika na 
umowę o pracę do prac instalacyjnych 
w budownictwie, może być osoba bez 
doświadczenia. Tel. 606 508 162.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 (4 poko-
je) wraz z garażem, os. Warszawska.  
Tel. 696 090 559.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.  
Tel. 889 307 122.

Sprzedam mieszkanie na ul. Piłsudskiego 
12/16D, kawalerka 36 m2, parter.  
Tel. 667 634 667.

Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo  
k/Nasielska. Tel. 784 808 863.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni 
Sekretarkę. Prosimy o kontakt pod 
nr.tel.603-555-624 oraz aplikowanie 
na adres e-mail: nzoz.millenium@wp.pl

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 604 171 
105.

Stylizacja rzęs i paznokci! Konkurencyjne 
ceny! Tel. 883 900 115.

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

Sprzedam ziemniak niesortowany lu-
zem LORD. Tel. 602 834 449.

Firma budowlana w Nasielsku zatrud-
ni pracowników ogólnobudowlanych 
z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z bal-
konem, os. Warszawska. Tel. 504 774 174.

Sprzedam lub wynajmę miesz-

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

30.10.–5.11.2017 r. – Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,

6.11.–12.11.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,

13.11.–19.11.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,

20.11.–26.11.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a,  
Nowy Dwór Maz.,

27.11.–3.12.2017 r. – Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.,

4.12.–10.12.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2,  
Nowy Dwór Maz.,

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

(red.)
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kanie 3-pokojowe z balkonem,  
os. Warszawska. Tel. 696 764 716.

Tanio sprzedam rower trójkołowy 
dla dorosłych (niepełnosprawnych).  
Tel. 503 811 232.

Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM.  
Tel. 691 553 551.

Przyjmę do montażu gips karton z do-
świadczeniem lub bez, z Nasielska, 
niepijących. Tel. 609 835 549.

Kupię olej przepracowany. Tel. 517 387 
039.

Sprzedam wysuszone drzewo opałowe 
piecowe i kominkowe. Tel. 501 461 424.

Do wynajęcia dom umeblowany.  
Tel. 501 461 424.

Pilnie zatrudnię mechanika samocho-
dowego z doświadczeniem. Umowa 
o pracę. Okolice Nasielska. Informacje 
pod nr tel. 509 191 363.

Wynajmę mieszkanie, os. Starzyńskiego 
44 m2, po remoncie. Tel. 608 663 332.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Terapia logopedyczna. Nasielsk.  
Tel. 794 414 334

OGŁOSZENIA  
DROBNE Uchwała antysmogowa

Od lipca trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Mar-
szałka województwa mazowieckiego dotyczące uchwały an-
tysmogowej.
Co podjęcie uchwały oznacza dla użytkowników kotłów?
Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. 
będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. 
Kotł y, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności 
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 
według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy) będą mogły 
być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, któ-

re spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej 
normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użyt-
kownicy kominków, pieców, nagrzewnic mogą je eksploatować 

do 31 grudnia 2022 r., chyba że 
osiągają one sprawność cieplną 
na poziomie co najmniej 80 % 
lub zostaną wyposażone w urzą-
dzenia zapewniające redukcję 
emisj i  pył u .  Dane techniczne 
dotyczące urządzeń powinny 
być zawarte m.in. w dokumen-
tacji technicznej urządzenia lub 
instrukcji dla instalatorów i użyt-
kowników.
Odnośnie jakości paliw stałych, 
dopuszczonych do s tosowa-
nia, planuje się zakazać spalania: 
mułów i f lotokoncentratów wę-
glowych oraz mieszanek produ-
kowanych z ich wykorzystaniem, 
węgla brunatnego oraz paliw sta-
ł ych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, pal iw, 
w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu 0-3 
mm wynosi powyżej 15 proc . 
oraz paliw zawierających biomasę 
o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20 proc.
Ponadto projekt uchwały wpro-
wadza rozwiązania techniczne dla 
kotłów, w których spalane są pa-
liwa. Proponuje się dopuszczenie 
do eksploatacji instalacji, w któ-
rych możliwie jest wyłącznie au-
tomatyczne podawanie paliwa, 
za wyjątkiem instalacji zgazowu-
jących paliwo.
Uchwała dopuszcza także eksplo-
atację instalacji dostarczających 
ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania (w szczególności ko-
tłów) pod warunkiem braku tech-
nicznych lub ekonomicznych 
możliwości podłączenia obiektu 
budowlanego do sieci ciepłowni-
czej centralnej lub sieci gazowej.
Uchwała nie wprowadza okresów 
obowiązywania ograniczeń i za-
kazów – mają one obowiązywać 
przez cały rok.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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PIŁKA NOŻNA NASIELSK BASZTA TEAM

Pierwszy „Żółty jesienny 
lis” już za nami
14 października br. w miejscowości Łachoń odbył się 10-kilometro-
wy bieg Żółty jesienny lis,  rozgrywany po leśnych ścieżkach leśnictwa 
Bulkowo. Celem biegu była popularyzacja i upowszechnianie biegania 
jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców gminy Winnica i okolic. Ponadto organizatorom zależało 
na utrwalaniu więzi rodzinnych i przeciwdziałaniu patologiom społecz-
nym, a także promocji Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk 
jako miejsca aktywnego spędzania czasu. 

Jak zwykle organizator, czyli Lider Winnica stanął na wysokości zadania i 
impreza była przednia. Warunki pogodowe w tym dniu nie były sprzyja-
jące. Było pochmurno, dżdżysto. Sama trasa do najłatwiejszych nie nale-
żała, gdyż dało się odczuć w nogach crossową błotnistą trasę. 

Nasi biegacze lubią jednak crossowe ścieżki, dlatego okoliczności przy-
rody w pełni rekompensowały wszystkie kryzysy. „Żółty jesienny lis” 
to nie tylko bieg, ale i piknik w doborowym towarzystwie. Każdy, kto 
ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal. 

 – Trasa była trudna, ale za to bardzo ciekawa. Przygotowania organi-
zacyjne super. Atmosfera piknikowa, smalec, bigos, pomidorowa, kieł-
baska z ogniska – wspomina Jarek Ruciński. 

Gratulujemy organizatorom, wszystkim biegaczom i czekamy na ko-
lejne biegowe spotkania. Wyniki naszych zawodników: Zalewski Adam 
– 00:38:31; Malinowski Łukasz – 00:42:32; Skrzypczyński Krzysztof – 
00:44:59; Witkowski Łukasz – 00:47:07; Śmietański Piotr – 00:48:08; 
Kołodziejczyk Krzysztof – 00:55:41; Jankowska Agnieszka – 00:58:34; 
Ampulski Mariusz – 0:58:36; Chmurska Aneta – 01:04:40; Tomasiń-
ska Kasia – 01:04:40; Kwiatkowska Iza – 01:07:27; Ruciński Jarosław – 
01:07:27.

Jak widać, dla członków Nasielsk Baszta Team bieganie to nie jest zwy-
kła moda, która minie po kilku miesiącach. Bieganie stało się naszym 
sportem, sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie faj-
nych ludzi, co udowodniliśmy już nie raz. Dlatego też ciągle zachęcamy  
do przyłączenia się do naszej grupy. Zapraszamy do śledzenia naszego 
funpage na Facebook’u. Do zobaczenia pod Basztą.

(IW)

Wygrana na wyjeździe,  
przegrana „u siebie”
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik 
rozegrał dwa kolejne mecze ligo-
we. Najpierw 21 października spotkał 
się w Wieczfni Kościelnej z tamtejszą 
Wieczfnianką, a następnie w sobotę 
28 października w Nasielsku z liderem 
tabeli, Wkrą Żuromin. Niestety, naszej 
drużynie nie udało się zdobyć kom-
pletu, sześciu punktów. 
Szczęście było blisko – nasza drużyna 
zwyciężyła na wyjeździe w Wieczfni 
Kościelnej z miejscową Wieczfnian-
ką 4:1, a przegrała u siebie w „domu” 
4:3. Mimo tej porażki nasza drużyna 
znajduje się nadal w czołówce tabe-
li ligi okręgowej, zajmując wspólnie 
z dwoma innymi drużynami miejsce 
4, a więc tuż za podium. 
Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 
– Żbik 1:4 (1:1)
Nasza drużyna, jadąc do Wieczfni, 
spodziewała się zwycięstwa. Drużyna 
z tej miejscowości to przysłowiowa 
czerwona latarnia. Miała swoje „tłuste 
lata”, ale to już przeszłość. Dzisiaj jest 
pierwszym kandydatem do spadku. 
Na mecz z naszą drużyną klub wy-
stawił tylko jedenastu zawodników, 
w tym mocno posuniętego w zawod-
niczych latach trenera. Trzeba powie-
dzieć, że grał on bardzo dobrze i był 
podporą wieczfniańskiej drużyny.
Początek spotkania należał wprawdzie 
do naszej drużyny, ale nie znajdowa-
ło to odzwierciedlenia w bramkach. 
To był pojedynek, jak się wydawało, 
dwóch równych drużyn. Gospoda-
rze skryli się wprawdzie za „podwójną 
gardą”, ale co chwila groźnie kontr-
atakowali. Byli wtedy bojowi i bardzo 
szybcy.
Przyniosło to im efekt w postaci bram-
ki. Skontrowali naszą drużynę, szyb-
ko przedarli się na nasielską połówkę 
i szukali możliwości przemieszczenia 
się pod naszą bramkę. Kiedy byli już 
w polu karnym, jeden z ich napast-
ników został tuż przy linii sfaulowany. 
Sędzia podyktował rzut karny. Jego 
wykonawcą był doświadczony Mi-
chał Dziubiński. Nasz bramkarz Łukasz 
Gerasik wyczuł jego zamiary i rzucił 
się tam, gdzie skierowana była piłka. 
Niestety, szanse bramkarza przy do-
brym uderzeniu piłki są prawie zero-
we. Tu też nasz bramkarz niewiele miał  
do powiedzenia. Gol padł, a była to 
dopiero 18. minuta meczu.
Gospodarze nadal grali defensywnie, 
ale częściej starali się kontratakować. 
Atakowali też nasi piłkarze, jednak sku-
teczność ich poczynań pozostawiała 
wiele do życzenia. Z pomocą przy-
szedł rzut wolny, wykonywany spoza 
pola karnego. Ładnym uderzeniem 
popisał się Marcin Świderski i Żbik  

na przerwę schodził 
z wynikiem remiso-
wym (1:1).
Po przerwie nasi 
zawodnic y zdo-
minowali pole gry. 
G osp odarze na-
dal preferowali grę 
z kontry, ale ich po-
czynania z minuty 
na minutę były co-
raz mniej dynamiczne. Decydujące 
minuty nastąpiły między 70. a 80. 
minutą gry. Trzy bramki strzelili wte-
dy: Milewski, Świderski i Adamski 
(1:4). Efektowna była zwłaszcza trze-
cia bramka (Adamski), strzelona spo-
nad 30 metrów. Tuż przed oddaniem 
strzału, przewrócił się bramkarz go-
spodarzy. Nie mógł się podnieść ze 
śliskiej nawierzchni i lekko wrzucona 
piłka wpadła do siatki.
Żbik – Wkra Żuromin (3:4)
Rozegrany w ostatnią sobotę paź-
dziernika mecz z Wkrą Żuromin nie 
miał większego wpływu na układ ta-
beli. Wkra to zdecydowany faworyt 
tegorocznych rozgrywek, a przebieg 
meczu tej drużyny ze Żbikiem poka-
zywał tylko, jakie są możliwości Żbika 
w dalszym etapie walki o awans. Nie-
stety, już nie w tym roku. Okazało się, 
że w grze naszej drużyny wiele się 
zmieniło. I to na lepsze. Nasi zawodni-
cy walczą coraz ambitniej, są bardziej 
zmotywowani, szybsi, nawet częściej 
strzelają. Wyższe są też ich umiejętno-
ści techniczne.
Niestety, początek nie był najlepszy. 
Nasza drużyna już w 30. sekundzie 
straciła bramkę. Wyglądało to roz-
paczliwie. Można było odnieść wraże-
nie, że ktoś zaczarował naszą obronę 
i naszego bramkarza. Jarosław Sawicki 
z Wkry bez trudu z 5 metrów głową 
skierował piłkę do siatki.
Gol ten pozytywnie podziałał na naszą 
drużynę. Wszyscy rzucili się do walki 
i efekt był prawie natychmiastowy. 
Bramka padła wprawdzie nie z akcji, 
ale była przedniej marki. W dodat-
ku padła po rzucie rożnym. Jej strzel-
cem był Marcin Świderski. Wydaje się, 
że ten zawodnik będzie czołowym 
strzelcem naszej drużyny. 

Na pochwałę zasługują też kibice, 
którzy mocno wspierali swoich ulu-
bieńców. Tym razem nie nudzili się 
na meczu. Być może niedługo wró-
ci czas, gdy z piłkarzami jechał będzie 
autokar wypełniony sympatykami 
drużyny. 
Po wyrównaniu mecz rozpoczął się 
niejako na nowo. To była walka rów-
norzędnych zespołów. Nasi piłkarze 
prezentowali się okazale. Wyszli nawet 
na prowadzenie w 40. minucie me-
czu (Mateusz Bramowicz). Przewagę 
jednej bramki udało się utrzymać tyl-
ko przez 5 minut. W ostatniej minucie 
przed przerwą wyrównał Bartosz Na-
rewski (2:2). 
Po przerwie zespoły toczyły wy-
równaną walkę przez 25 minut. W 70. 
minucie ponownie na listę strzelców 
wpisał się Marcin Świderski. Po tej 
bramce nasi zawodnicy nieco zwol-
nili. Wykorzystali to natychmiast go-
ście i w 80. minucie wyrównali stan 
meczu na 3:3. Niestety po 5 minutach 
zdobyli kolejną bramkę (3:4). Strzel-
cem obydwu bramek był Dominik 
Stopczyński. Nasi zawodnicy jesz-
cze próbowali zdobyć chociaż jeden 
punkt, ale zabrakło już czasu. To był 
dobry mecz w wykonaniu obydwu 
drużyn. Pokazał on jednocześnie, że 
posiadamy już materiał na dobrą dru-
żynę.
W najbliższą sobotę o godzinie 
12.00 czeka nas kolejny ciężki po-
jedynek. Przeciwnikiem będzie 
Nadnarwianka Pułtusk. To wicelider, 
walka z pewnością nie będzie łatwa, 
ale Żbik jest już dobrym zespołem 
i na pewno będzie walczył. Bądźmy 
z naszymi zawodnikami. Do Pułtu-
ska jest tylko 25 kilometrów.

andrzej zawadzki 


