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Koronawirus ma się dobrze
W maju br. pandemia COVID – 19 rozwija się w najlepsze, głównie na Śląsku. Jak donosi ministerstwo zdro-
wia w naszym kraju jest coraz więcej osób zarażonych koronawirusem, ale jest też więcej ozdrowieńców. 
Nadal w miejscach publicznych musimy chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz unikać zgromadzeń. 

Od 5 maja br. w naszej gminie działają znowu targowiska: przy ul. Tylnej i ul. Lipowej. Można też wypoży-
czyć książki w nasielskiej bibliotece, zachowując oczywiście odpowiednie środki ostrożności. 

Jak poinformował w środę, 13 maja br., M. Morawiecki premier RP od poniedziałku, 18 maja br., czeka 
nas kolejny etap odmrażania gospodarki. Do pracy wrócą wtedy fryzjerzy i kosmetyczki. Działalność 
wznowią restauracje, kawiarnie i bary, ale muszą pozostawać pod reżimem sanitarnym. Został zwiększo-
ny limit pasażerów w środkach transportu publicznego oraz w kościołach (od 17 maja – 1 os. na 10 m2). 
Rozszerzone zostaną także możliwości dla osób chcących uprawiać sport na świeżym powietrzu, a więc 
na boiskach sportowych czy orlikach.

Zmiany dotyczyć będą także zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Będzie można prowadzić 
zajęcia praktyczne w szkołach policealnych i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Od 18 maja otwarte 
zostaną także placówki z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (schroniska młodzie-
żowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe). Natomiast od 25 maja możliwe będzie prowadze-
nie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacji z nauczycielami 
w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas. Zasiłek opiekuńczy dla dzieci w wieku do 8 lat zostanie 
przedłużony. Od 1 czerwca br. będą mogły odbywać się konsultacje w szkołach z nauczycielami dla po-
zostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna! 
Kontrole na granicy kraju zostały przedłużone do 12 czerwca.

Przed nami jeszcze, najwcześniej za 2 tygodnie, czwarty etap znoszenia obostrzeń – wtedy otwarte zo-
staną salony masażu, siłownie, a także teatry i kina. 

Ministerstwo zdrowia podaje, że aktualnie (13.05.br.) w naszym kraju jest 17 204 osób zarażonych koro-
nawirusem, a zmarło z tego powodu 861 osoby.

Sanepid w Nowym Dworze Maz. podaje (stan danych godz. 13.00 13.05.2020 r.), że w powie-
cie nowodworskim jest 20 osób z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na CO-
VID – 19, hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 są 2 osoby, a 14 osób 
ozdrowiało. Kwarantanną domową objętych jest 176 osób (w tym 32 z ostatniej doby), nie ma 
osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Odnotowano 4 zgony związane z COVID – 19. 
W gminie Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 19 osób.

Wybory Prezydenta RP nie odbyły się 10 maja br. i nadal nie wiadomo, kiedy się odbędą.

(red.)

Nowe przedszkole
w Starych Pieścirogach
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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

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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 „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. 23 693–17–13

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniami dostępu do Urzędu Miejskiego, związanymi 
ze środkami ostrożności podejmowanymi w trosce o zdrowie zarówno 
mieszkańców Nasielska, jak i pracowników urzędu z powodu zagroże-
nia epidemią koronawirusa, 16 marca uruchomiliśmy dodatkową formę 
kontaktu w postaci specjalnych urn na pisma. Prosimy o umieszczanie  
w nich dokumentów w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i nume-
rem telefonu kontaktowego oraz zaznaczeniem wydziału, do którego 
jest adresowana.

Ważna uwaga – w tym czasie dokumenty będą przyjmowane bez po-
twierdzenia odbioru.

Oddzielne urny dla Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej znajdują się w wejściu do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3.

W celu pobrania i wydrukowania odpowiedniego wniosku lub formula-
rza, prosimy o skorzystanie ze strony internetowej http://umnasielsk.bip.
org.pl/index//id/2340.

Telefony do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu, w zakładce: kontakt https://nasielsk.pl/kontakt.

Spis Telefoniczny Urzędu Miejskiego w NASIELSKU

SEKRETARIAT 23 69-33-000
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NADZORU

pokój nr 101 (wew. 150) Kierownik 23 69-33-050
pokój nr 102  (wew. 151) 23 69-33-051
pokój nr 102 (wew. 155) 23 69-33-055 
Biuro Obsługi Klienta (wew.121) 23 69-33-021
pokój nr 111 (wew. 162) Biuro Rady 23 69-33-062
pokój nr 203 (wew. 202) Działalność gospodarcza 23 69-33-102
pokój nr 203  (wew. 202) Informatyk 23 69-33-102
pokój nr 107 (wew. 223) Referat Promocji Gminy 23 69-33-123 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i PROGRAMÓW 
STRUKTURALNYCH

pokój nr 108 (wew.158) Kierownik 23 69-33-058
pokój nr 109 (wew. 160) 23 69-33-060
pokój nr 117 (wew. 168) 23 69-33-068 
pokój nr 109 (wew. 159) Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 23-69-33-059

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA i ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
pokój nr 205 (wew. 208) Kierownik 23 69-33-108
pokój nr 206 (wew. 201) Decyzje Środowiskowe, Drzewa i Krzewy 23 69-33-101
pokój nr 201 (wew. 177) Odpady, Rolnictwo 23 69-33-077

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
pokój nr 215 (wew. 215) Kierownik 23 69-33-115
pokój nr 214 (wew. 214) 23 69-33-027
pokój nr 210 (wew.127) 23 69-33-027

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
pokój nr 216 (wew. 126) Kierownik 23 69-33-026
pokój nr 206a (wew. 101) Dochody Księgowość 23 69-33-001
pokój nr 207 (wew. 205) Wydatki księgowość 23 69-33-105
pokój nr 207a (wew. 124) Windykacja 23 69-33-024
pokój nr 209 (wew. 152) Kadry i Płace 23 69-33-052

URZĄD STANU CYWILNEGO i WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pokój nr 213 (wew. 212) Kierownik 23 69-33-112
pokój nr 211 (wew. 210) Zastępca Kierownika 23 69-33-110
pokój nr 212 (wew. 211) Dowody Osobiste 23 69-33-111

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,  
SPRAW WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

pokój nr 204 (wew. 221)Kierownik 23 69-33-121
pokój nr 204 (wew. 221) 23 69-33-121
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
pokój nr 12 (wew. 113) Kierownik 23 69-33-013 
pokój nr 12 (wew. 113) 23 69-33 -013
pokój nr 11 (wew. 203) 23 69-33-103
pokój nr 14 (wew. 176) 23 69 33-076 

STRAŻ MIEJSKA W NASIELSKU
pokój nr 204 (wew. 221) Komendant 23 69-33-121/735-036-199 

APEL DYREKTORA MOPS 

Przemoc domowa  
w czasie pandemii
Izolacja w mieszkaniach spotęgowała problem przemocy domowej. Mimo 
utrudnionego kontaktu ze służbami, osoby, które boją się o bezpieczeństwo 
swoje i bliskich, nie są same. Pamiętajmy, że istnieją telefony zaufania, gdzie 
dyżurują psycholodzy i prawnicy specjalizujący się w pomaganiu osobom 
dotkniętym przemocą domową.

Apeluję do wszystkich świadków przemocy – na przykład sąsiadów, którzy 
podejrzewają, że obok za ścianą może dochodzić do aktów przemocy. Jeśli 
słyszysz wrzaski, wyzwiska, płacz – nie bądź obojętny, bo przemoc karmi się 
milczeniem! Każdy świadek przemocy może anonimowo zadzwonić na info-
linię Niebieskiej Linii nr 0800120002, gdzie przeszkolony konsultant pomoże 
w tej konkretnej sytuacji.

Całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska 
Linia 800 120 002 Codziennie między godz. 12.00 a 18.00 można też sko-
rzystać z pomocy pod numerem Niebieskiej Linii 22-668-70-00. Można 
także skorzystać z pomocy, wysyłając e-mail na adres: niebieskalinia@nie-
bieskalinia.info.

W gminie Nasielsk z porady psychologicznej można skorzystać w każdą środę 
w godz. 8.00 –11.00 tel. 236930250

porady prawne udzielane są: pon. 13.00 – 17.00, wt.  12.00 – 16.00,  
śr. 12.00 – 16.00, Czw. 12.00 – 16.00, pt. 11.00 – 15.00; telefon 786905592; 
mail: npo_nowodworski@fundacjaepb.pl

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 15.00 można dzwonić 
także członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie: MOPS tel. 236933004; dyrektor MOPS Monika 
Nojbert tel. 604171105

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

KOMUNIKAT

STRAŻ MIEJSKA  
– numer porządkowy posesji
Od maja 2020 roku będą prowadzone kontrole dotyczące prawidłowego 
oznaczenia posesji. Celem działania będzie eliminowanie nieprawidłowości. 
Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu i utrzyma-
nia w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości na-
raża właściciela lub użytkownika na sankcje stypizowane w treści art. 64 § 1 i 2 
kodeku wykroczeń.

„Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieru-
chomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nierucho-
mości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.” 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców całej gminy o prawidłowe 
oznaczenie posesji.

Komendant Straży Miejskiej

Z Urzędu Miejskiego

Zmiana stawek bonifikaty  
przy zakupie lokali 
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej  
w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr V/51/19 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych  
oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach 
stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych 
najemców, bonifikata dotyczących  sprzedaży obecnie wynosi:

- 75% na rzecz najemców, w przypadku jednorazowej zapłaty całej usta-
lonej kwoty przed nabyciem,

- 5% dodatkowe dla najemców, których najem trwał dłużej niż 10 lat.

Więcej informacji na stronie: www.nasielsk.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Badania w kierunku 
przeciwciał IgG  
na COVID-19
Informujemy, że 16 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00 
w Przychodni w Nasielsku (NPL) przy ul. Sportowej 2 będą wykonywane 
badania w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19.

Koszt badania dla mieszkańców gminy Nasielsk wynosi 70 zł przed 
pobraniem. Jednocześnie informujemy, że przystępując do pobrania 
krwi nie trzeba być na czczo. W przypadku chęci wykonania badania 
należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, dzwoniąc pod numer  
tel. 606 779 864 oraz podając miejsce i datę pobrania: NPL Nasielsk.

Rejestracja jest możliwa do 14 maja 2020 r. (czwartek) do godziny 15.00.

Obecność przeciwciał w organizmie świadczy o przebytym zakażeniu 
COVID-19 zarówno u osób bezobjawowych, niepełnoobjawowych, jak 
i pełnoobjawowych. Proponowany test przeznaczony jest dla osób zdro-
wych, które chciałyby sprawdzić, czy były wcześniej zakażone. Badanie 
zalecane jest także dla osób, które miały objawy infekcji górnych dróg 
oddechowych, kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie 
koronawirusem. Test na przeciwciała mogą także wykonać osoby, któ-
re podejrzewają u siebie bezobjawowy przebieg zakażenia COVID-19.

Przeciwciała IgG są częścią układu odpornościowego człowieka. Ich 
głównym zadaniem jest neutralizowanie drobnoustrojów (m.in. wiru-
sów). Odgrywają kluczową rolę w obronie organizmu przed bakteriami 
i wirusami. Powstają na skutek kontaktu organizmu z zagrażającym mu 
drobnoustrojem. Tym samym potwierdzają przebyte zakażenie lub przy-
jęcie odpowiedniej szczepionki.

Czułość diagnostyczna testu (prawdopodobieństwo potwierdzenia kon-
taktu) wynosi ponad 93% po 10 dniach od wystąpienia objawów i aż 
100% po 14 dniach od wystąpienia objawów. Producentem badania jest 
amerykańska firma Abbott Laboratories.

Z Urzędu Miejskiego 

Komunikat dotyczący otwarcia 
żłobków i przedszkoli
W poniedziałek, 4 maja 2020 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku Burmistrz Nasielska 
wraz z zastępcą przy udziale skarbnika, sekretarza, kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych, odbyli naradę z dyrektorami wszystkich publicznych placówek edukacyjno-wy-
chowawczych z terenu gminy, celem zapoznania się z ich stanowiskami względem możliwości odwieszenia 
funkcjonowania żłobka, przedszkoli oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych.

Po długiej dyskusji, w związku ze stale rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, brakiem możliwości speł-
nienia w tak krótkim terminie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodo-
wej, a także niskim zainteresowaniem ponownym posłaniem dzieci do przedszkoli wśród mieszkańców oraz 
bazując na opiniach przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych placówek, podjęto decyzję o pod-
trzymaniu zawieszenia funkcjonowania żłobka, przedszkoli oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych od 
6 do 24 maja 2020 r.

WYWIAD

Rosną wydatki na oświatę 
O sytuacji naszej gminnej oświaty, trudnych decyzjach, inwestycjach i finansach rozmawiamy  
z Andrzejem Waldemarem Kordulewskim wiceburmistrzem Nasielska.  

Rodz ice uczn iów k la s  V ze 
szkół podstawowych w Starych 
Pieścirogach i Budach Siennic-
kich są przeciwni łączeniu od-
działów klasowych, do których 
uczęszczają ich dzieci . Czym 
uzasadnione jest takie działanie 
nasielskiego samorządu i czy 
n ie s toi  ono w sprzeczności 
z obowiązującymi przepisami?

 – Na początku chciałbym wyja-
śnić, iż na samorządzie gminnym 
jako organie prowadzącym ciążą 
zadania organizacyjne i finanso-
we dotyczące szkół i przedszko-
li gminnych, natomiast nadzór 
mer ytor yczny nad procesem 
edukac yjnym sprawuje kura-
torium oświaty i  wychowania. 
Uwzględniając powyższe, odno-
śnie łączenia oraz tworzenia no-
wych oddziałów oraz wszelkich 
spraw dotyczących finansowania 
oświaty (wydatki bieżące, inwe-
stycje) właściwym jest Burmistrz 
jako reprezentant organu pro-

wadzącego, którym jest Gmina 
Nasielsk. Podejmując decyzję 
o łączeniu oddziałów w szkołach 
w S tar ych P ieśc i rogach i  Bu-
dach Siennickich, kierowaliśmy 
się po pierwsze przesłanką, aby 
nie pogorszyć w sposób istotny 
warunków nauczania uczniów, 
po drugie racjonalizacją wydat-
ków na oświatę (jeden oddział 
generuje rocznie koszty na po-
ziomie 120 – 150 tys. złotych). 
Wreszcie po trzecie jako organ 
administracji publicznej podej-
mujemy tylko tak ie dzia łania, 
które są zgodne z obowiązują-
cymi przepisami prawa. Stosow-
ne rozporządzenie MEN, z 2019 
roku wprowadza l imi t y i lośc i 
uczniów (do 25) tylko w klasach 
0, I-III. Natomiast liczba uczniów 
w klasach IV – VIII nie jest limito-
wana. Po planowanym połącze-
niu l iczba uczniów w oddziale 
będzie wynosiła od 27 (SP Budy 
Siennickie) do 29 (SP Stare Pie-
ścirogi). Oczywiście będą speł-

n ione wsz ystk ie normy m. in . 
dotyczące powierzchni w klasie 
przypadającej na jednego ucznia. 
Informuję, że od 1 .09.2020 r. 
planujemy utworzyć dodatkowy 
oddział przedszkolny w szkole 
w Budach Siennickich ze wzglę-
du na zadeklarowane przyjście 
dzieci z Psucina i Cegielni Psuc-
kiej, o co od dawna zabiegaliśmy.

Czy łączenie oddziałów klaso-
wych w tych szkołach wiąże 
się z likwidacją etatów pracow-
ników oświaty, w tym nauczy-
cieli w tych placówkach?

 – Pragnę zapewnić, że po połą-
czeniu oddziałów, nie zmniejszy 
s ię l iczba etatów naucz yciel-
skich zarówno w szkole w Sta-
rych Pieścirogach, jak i Budach 
Siennickich. Dotyczy to rów-
nież innych szkół i przedszko-
li publicznych funkcjonujących 
na terenie naszej gminy. Prz y  

tej okazji warto poinformować,  
że  a kt u a l n i e  we d ł u g  d a nyc h 
z  m aj a  2 02 0  r.  z a t r u d n i a my 
w placówkach publicznych 263 
nauczyciel i .  Dodam dla wyja-
śnienia, że wynagrodzenia na-
ucz ycie l i  sk ładają  s ię  z  wie lu 
e l e m e n tów.  Wy n a g ro d z e n i e 
podstawowe (m.in. wynagrodze-
nie zasadnicze, dodatek stażowy) 
wypłacane jest z góry (na po-
czątku każdego miesiąca). Pozo-
stała część wynagrodzenia m.in. 
tzw. godziny ponadwymiarowe, 
godziny doraźnych zastępstw 
wypłacane są na koniec miesią-
ca. Koszt dla budżetu gminy za 
w w. sk ładnik i  w ynagrodzenia 
w roku ubiegłym wyniósł ponad 
1 .225 .000,00 z ł .  Zmniej sze-
nie ilości oddziałów spowoduje 
przede wszystkim zmniejszenie 
wypłat za godziny ponadwymia-
rowe i ewentualnie za godziny na 

zastępstwo. Poza tym wszyscy 
nauczyciele otrzymają należne 
w ynagrodzenie przewidziane 
przepisami Karty Nauczyciela. 
Nadmienić należy, że z budżetu 
Gminy w roku 2019 wypłacono 
pracownikom pedagogicznym 
prawie 800.000,00 zł ponad-
to, co wynika z norm przewi-
dzianych w Karcie Nauczyciela, 
uwzględniającej wskazany po-
ziom wynagrodzeń dla nauczy-
cieli stażystów, kontraktowych, 
m ianowanyc h i  dyp lomowa-
nych. Przy tej okazji warto po-
informować, iż ok. 90 % procent 
wszystkich wydatków bieżących 
ujętych w planach f inansowych 
placówek oświatowych, stano-
wią wynagrodzenia pracowni-
ków w t ym p edagog icznych, 
administracyjnych, obsługi oraz 
ich pochodne.
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1 maja pożar samochodu na 

ulic Wielokwiatowej. Do akcji 

zadysponowano zastępy z OSP 

Nasielsk, OSP Pomiechówek  

i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

9 maja poszukiwania zaginione-

go mężczyzny. W akcji uczest-

niczyły zastępy z okolicznych 

jednostek OSP oraz PSP Nowy 

Dwór Mazowiecki.

10 maja zastępy z OSP Nasielsk 

i PSP Nowy Dwór Mazowiec-

ki zostały zadysponowane do 

zabezpieczenia lądowiska śmi-

głowca LPR w miejscowości 

Mogowo.

11 maja kontynuacja poszuki-

wań zaginionego mężczyzny. 

Do akcji zadysponowano oko-

liczne jednostki OSP oraz sekcje 

poszukiwawcze z PSP.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

Z OSP 

Apel do osób  
wzywających 

służby
Jeśli będziecie potrzebować 
Państwo pomocy którejkol-
wiek ze służb, a:
 – przebywacie na kwaran-
tannie,
 – posiadacie (bądź osoba, 
której dotyczy zgłoszenie) 
objawy zarażenia COVID-19,
 – podejrzewacie zarażenie 
COVID-19.

KAŻDORAZOWO  
INFORMUJCIE O TYM  

PRZYJMUJĄCEGO  
ZGŁOSZENIE

Pozwala to każdej służbie na 
wdrożenie środków ochrony 
indywidualnej funkcjona-
riuszy, czy ratowników. 
W obecnej sytuacji, zdrowie 
osób odpowiedzialnych za 
nasze bezpieczeństwo jest 
kluczowe.

27.04.2020 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk podczas 
interwencji na terenie jednego 
ze sklepów dokonali zatrzymania 
61-letniego mężczyzny, który był 
poszukiwany przez Sąd do odbycia 
kary pozbawienia wolności.

28.04.2020r. prokuratura rejono-
wa w Pułtusku zastosowała dozór 
oraz środki zapobiegawcze wobec 
61-latki z Wrocławia, podejrzanej 
o znęcanie się nad 80- latką z gmi-
ny Nasielsk. Teraz grozi jej kara  
do 5 lat pozbawienia wolności.

30.04.2020 r. ,  sąd rejonow y 
w Pułtusku zastosował tymcza-
sowy areszt na okres 3- miesięcy 
wobec 41-latka z gm. Zakroczym, 
podejrzanego o znęcanie się nad 
swoją żoną. Teraz grozi mu kara  
do 5 lat pozbawienia wolności.

1.05.2020 r. w miejscowości Lor-
cin funkcjonariusze Zespołu Dziel-
nicowych KP Nasielsk dokonali 
zatrzymania 33-letniego mężczy-
zny, który był poszukiwany przez 
Sąd do odbycia kary pozbawienia 
wolności.

1 .05 .2020 r.  funkcjonariusze 
Zespołu Patrolowo-Interwen-
c y j n e go  K P  N a s i e l s k  o t r z y-
mal i  zg ł o sze n i e  o  p oj eźd z i e 
znajdującym się w przydrożnym 
rowie w miejscowości Budy Sien-
nickie. Na miejscu ujawniono po-
jazd marki Daewoo Lanos oraz 
czterech młodych mężcz yzn 
obywateli Ukrainy znajdujących 
się w stanie nietrzeźwości. Żaden 
z nich nie przyznawał się do kiero-
wania pojazdem. W związku z po-
wyższym dokonano zatrzymania 
wszystkich osób znajdujących się 
na miejscu zdarzenia. W toku czyn-
ności podczas przesłuchania jeden 
z zatrzymanych mężczyzn przy-
znał się do kierowania samocho-
dem w stanie nietrzeźwości i został 
mu przedstawiony stosowny za-
rzut. 

2.05.2020 r. w miejscowości Ciek-
syn funkcjonariusze Zespołu Patro-
lowo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Audi, którym kie-
rował 35-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk znajdujący się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 0,93 mg/l 
i 1,02 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

4.05.2020 r. w miejscowości Sta-
re Pieścirogi funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Citroen, 
którym kierował 64-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynika-
mi 0,34 mg/l i 0,32 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

Sporz. RW

Z Urzędu Miejskiego

Startuje Nasielski Rower Miejski 
Szanowni Mieszkańcy!
Coraz ładniejsza pogoda oraz 
luzowanie obostrzeń dotyczą-
cych koronawirusa sprawiły,  
że 15 maja ruszamy z kolej-
nym sezonem rowerowym 
Nasielskiego Roweru Miej-
skiego. 20 jednośladów po-
nownie będzie dostępnych, 
tym razem na sześciu stacjach 
na terenie gminy. W tym roku, 
zgodnie z Waszymi sugestia-
mi, uruchamiamy trzy nowe 
stacje rowerowe. W głosowa-
niu wybraliście następujące 
lokalizacje:

– Ośrodek Zdrowia w Nasielsku 
(parking),

– Urząd Miejski (parking),

– Borkowo (Wiosełko).

Ponadto, wobec licznie zgłaszanych próśb, stacja Nowe Pieścirogi zostaje przeniesiona pod dworzec PKP, a jej 
nazwa zmieniona na „Stacja PKP”. Pozostałe stacje: Nasielsk (parking przy skwerze Jana Pawła II) oraz Cieksyn 
(przystanek autobusowy obok pomarańczowego drzewa) pozostają bez zmian.

Rowery w trakcie okresu zimowego poddane zostały kompleksowemu serwisowi i niezbędnym naprawom, 
a tuż przed wystawieniem do użytku zostaną odkażone. Z uwagi na wciąż obowiązujący stan epidemii będą 
dezynfekowane regularnie, jednak zalecamy samodzielną dezynfekcję przed ich użytkowaniem (np. przetarcie 
nawilżoną chusteczką), a w związku z obowiązującym rozporządzeniem zwracamy uwagę na konieczność ko-
rzystania z rękawiczek i maseczek dla zminimalizowania ryzyka zarażenia.

Przypominamy, że korzystanie z Nasielskich Rowerów Miejskich jest bezpłatne przez pierwsze 30 minut, a każ-
da kolejna to 5 gr, a więc za każde 1 zł mamy kolejne 20 minut jazdy. Aby rozpocząć użytkowanie należy ścią-
gnąć aplikację ROOVEE, zarejestrować się oraz przelać do swojego wirtualnego portfela kwotę 10 zł. Następnie 
należy zeskanować smartfonem kod QR znajdujący się na pojeździe i odblokować tylne koło. W odróżnieniu  
do innych popularnych systemów, Nasielski Rower Miejski nie posiada wyznaczonych stojaków i aby zakończyć 
korzystanie z niego wystarczy pozostawić go w pobliżu oznaczonej stacji, postawić na nóżce oraz założyć blo-
kadę tylnego koła. 

Więcej informacji o NRM na https://nasielsk.pl/info/turystyka/szlaki-turystyczne/nasielski-rower-miejski-2020 
oraz www.nasielsk.bike.

Z nasielskich rowerów będzie można skorzystać do 31 października br. 
Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Poszukiwania zakończone
Od piątku, 8 maja br. do wtorku  
12 maja br. trwały poszukiwania Andrzeja 
Smutkiewicza, 47 – letniego mieszkańca 
Pniewa. 

Pan Andrzej w piątek opuścił swo-
je miejsce pracy na terenie Nasielska  
po godzin ie 14 .00 i  n ie  wróci ł  
do domu. Zaniepokojona rodzina nie 
mogąc się z nim skontaktować zawiado-
miła policję o jego zaginięciu. Funkcjo-
nariusze na podstawie monitoringu ustalili, 
że po raz ostatni był on widziany na ulicy 
Leśnej. Sprawdzili też wszelkie potencjal-
ne miejsca pobytu zaginionego. W kolej-
nych dniach przeszukiwane były tereny 
w pobliżu ulicy Leśnej – szczególnie lasy 
na wysokości Chrcynna i Pniewa oraz 
trzy zbiorniki wodne . Poszukiwania prowadzono też w pobliżu miejsca zamieszkania pana Andrzeja i na terenie 
Nasielska. W kolejnych dniach podczas akcji poszukiwawczej pracowali: nurkowie, ratownicy z OSP – Ratow-

nictwo Wodne z Nowego Dworu Maz. wraz z psami 
poszukiwawczymi, funkcjonariusze policji z Jabłonny 
z psami tropiącymi, strażacy z PSP w Nowym Dworze 
Maz., ponad 40 druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej  
oraz ok. 20 osób cywilnych. 

Na szczęście pan Andrzej odnalazł się cały i zdrowy 
wieczorem 12 maja br. 

(red.)

Rodzina pana Andrzeja składa serdeczne podzię-
kowania za pomoc i wsparcie wszystkim, którzy 
uczestniczyli w jego poszukiwaniach. W tym przede 
wszystkim funkcjonariuszom policji, strażakom oraz 
znajomym. 
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R E K L A M A

Z Urzędu Miejskiego

Nowy monitoring!
Urząd Miejski informuje, iż dzięki 
staraniom Wydziału Administra-
cji i Nadzoru pozyskaliśmy środki  
z funduszu prewencyjnego PZUW 
SA na zakup i montaż kamer  
do monitoringu na terenie miasta 
Nasielsk. Dzięki temu rozbudo-
wano system monitoringu wizyj-
nego na siłowni plenerowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Ste-
fana Starzyńskiego (ul. Kościuszki), 
na skwerze im. Bohaterów Wojny 
1920 r., na parkingu przy ul. Ry-
nek, na targowicy przy ul. Lipowej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Dę-
bowej. Projekt zakładał również zakup czterech nadajników kierunkowych, 
a także dwóch przenośnych fotopułapek.

Koszt inwestycji: 19.737,56 zł (100%)

Wartość dofinansowania: 15.000 zł (76%)

Środki własne Gminy: 4.737,56 zł (24%)

Kamery instalowała firma NEW CONNECT Marcin Ciecierski z Nasielska.

Dostęp do obrazu z wyżej wymienionych kamer został również zainsta-
lowany w Komisariacie Policji w Nasielsku. 

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w przyszłości będziemy starać 
się rozbudowywać sieć kamer na terenie miasta i gminy Nasielsk.

Wydziału Administracji i Nadzoru

Z PKP

Wracają pociągi
W związku z odmrażaniem gospodarki Koleje Mazowieckie przywracają 
część połączeń kolejowych zawieszonych z powodu pandemii.

18 maja br. na tory wraca 8 połączeń na linii nr 9. Wszystkie dotyczą relacji 
Nasielsk – Warszawa.

Przywrócone zostają pociągi odjeżdżające o godzinach 5:10, 15:20 
i 16:09 do Warszawy Gdańskiej i o 7:26 do Warszawy Zachodniej (peron 
8). Przywrócone zostają też pociągi relacji Warszawa Gdańska – Nasielsk 
o godzinie 6:26 i 17:57 oraz pociągi relacji Warszawa Zachodnia (peron 8) 
– Nasielsk o godzinie 13:57 i 14:49.

Łącznie na całym Mazowszu Koleje Mazowieckie przywróciły prawie 50 
zawieszonych połączeń i 12 połączeń na zawieszonych odcinkach. Zmia-
ny obowiązują do 31 maja br.

Michał B.

Z GMINY

Nowe przedszkole 
w Starych Pieścirogach
Samorządowe Przedszko-
le w Starych Pieścirogach 
cieszy się od lat bardzo 
dobrą opinią wśród ro-
dziców uczęszczających 
do niej przedszkolaków. 
Obecnie z przedszkola 
i żłobka może korzystać 
88 dzieci. Placówka dzia-
ła w tym samym miej-
scu od k i lkudziesięciu 
lat i sprawuje opiekę nad 
dziećmi. Jest tylko jeden 
mankament, o którym 
od lat przypominają rad-
ni z tego terenu – fatalny 
stan budynku, w którym 
funkcjonuje przedszkole. 
Jeszcze w ubiegłej kadencji 
Rady Miejskiej radny Da-
riusz Sawicki wielokrotnie 
przypominał o potrzebie 
budowy nowego przed-
szkola w Starych Pieści-
rogach. Burmistrz Bogdan 
Ruszkowski konsekwentnie zapewniał, że ta inwestycja dojdzie do skutku.

Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgodnie 
z umową prace budowlane powinny ruszyć na początku 2021 roku. 

W przetargu dotyczącym przygotowania dokumentacji oraz wykonania robót dla tej inwestycji swoje oferty zło-
żyło 6 firm. Wykonawcą robót będzie firma NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego za łączną kwotę (projekt i wy-
konawstwo) 5 701 050,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2021 roku. Realizacja budowy 
nowego przedszkola w Pieścirogach planowana jest w technologii tradycyjnej – murowanej. Po wybudowaniu 
nowego obiektu i oddaniu go do użytku, stare przedszkole zostanie rozebrane. 

Szacunkowa powierzchnia nowego budynku wyniesie ok. 1188 m2, a w 2 salach żłobka i 5 przedszkolnych prze-
bywać będzie mogło 165 dzieci. 

(ji)

Z MIASTA

Tabliczka z nazwą skweru
Nie wszyscy mieszkańcy Nasielska 
wiedzą, że skwer znajdujący się przy 
ulicy Kościuszki obok Nasielskiego 
Ośrodka Kultury ma swoją nazwę. I to 
już od 30 lat. W 70 rocznicę upamięt-
nienia Bitwy nad Wkrą Rada Gminy 
i Miasta w Nasielsku pierwszej kaden-
cji nazwała go imieniem Bohaterów 
Wojny 1920 r.

Z inicjatywą przypomnienia o tej 
nazwie i umieszczenia stosownego 
oznakowania tego miejsca zwrócił 
się do radnego Dariusza Kordowskie-
go i do Burmistrza Nasielska Bogdana 
Ruszkowskiego mieszkaniec mia-
sta Artur Nojbert. 

– Myślę, że w przededniu setnej 
rocznicy tych wydarzeń, bardzo 
istotne jest, aby nikt nie miał wąt-
pliwości, że Nasielsk PAMIĘTA – 
pisze na swoim fanpage’u „Dawny 
Nasielsk” pan Artur, podkreśla-
jąc znaczenie gestu ówczesnych 
radnych jako ukłonu i sposobu  
na oddanie czci bohaterom wal-
czącym w tej bitwie o Nasielsk.

Kilka dni temu tabliczka z nazwą 
skweru została ustawiona w jego 
południowo-wschodniej czę-
ści, obok słupa ogłoszeniowego. 
Z pewnością będzie widoczna za-
równo dla przechodniów, jak i dla 
osób przejeżdżających ulicą Ko-
ściuszki przez Nasielsk.

Michał B. 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Sekretne życie drzew
Są takie książki, które 
otwierają czytelniko-
wi oczy na świat, któ-
rego mógł do tej pory 
nie zauważać.  Mogą 
z a p r e z e n t o wa ć  m u 
perspektywę czegoś 
niezwykłego, biorąc na 
warsztat pozornie oczy-
wisty temat i tworząc 
z niego prawdziwe cudo. 

Taką pozycją może być 
Sekretne życie drzew 
Petera Wohllebena, nie-
mieckiego leśnika i pisarza. Autor podczas swojej pracy za-
czął zwracać uwagę na pewne zaskakujące właściwości drzew 
i lasów, które spisał w wymienionym dziele. O drzewach po-
zornie wiemy wiele, w końcu otaczają nas na każdym kro-
ku, wielu czytelników podczas lektury tego tekstu wyjrzy za 
okno i zobaczy jedno z nich. Jednakże Wohlleben pokazuje, 
że potrafią one kryć w sobie wiele sekretów.

Weźmy jako przykład las. W tym miejscu drzewa tworzą 
z grzybami i innymi organizmami całą siatkę skomplikowa-
nych relacji i połączeń, gdzie każdy ma do odegrania jakąś 
rolę. Wspomniane grzyby, chociażby z jednej strony służą 
jako leśny „Internet”, tworząc sieci mikoryzowe, ale z dru-
giej każą sobie płacić  pasożytując na zasobach drzew. Same 
drzewa między sobą zachowują też swoisty kodeks, jeżeli 
chodzi np. o dostęp do światła, który wykracza poza zwy-
kłe zachłanne parcie do góry najsilniejszych. Las jest środo-
wiskiem równie skomplikowanym, jak społeczności ludzkie.

Autor poświęca dużo miejsca pokazaniu czytelnikowi, że 
drzewa to coś więcej niż tylko kawałki drewna, które rosną 
dzięki fotosyntezie i czasami wydają owoce. Pojawiają się na-
prawdę fascynujące teorie i hipotezy, jak np. wykorzystanie 
przy komunikacji drzew za pomocą fal dźwiękowych o ni-
skich częstotliwościach czy badania wskazujące, że niektóre 
rośliny mogą, w jakiejś formie przechowywać pamięć o wy-
darzeniach, które ich spotkały. Warto dodać, że Peter Wohl-
leben solidnie podpiera swoje wywody badaniami, a sama 
książka ma obszerną bibliografię, co jest zawsze dużym plu-
sem.

Sekretne życie drzew to coś więcej niż tylko zbiór mało zna-
nych ciekawostek o drzewach. Autor w pewien sposób chce 
przekazać nam też inną perspektywę, poszerzyć wrażliwość 
na świat przyrody. W lekturze tego dzieła jest coś wręcz filo-
zoficznego. A nade wszystko czuć pasję autora i jego miłość 
do lasu, która może udzielić się i czytelnikowi. Mogę również 
zapewnić, że po lekturze zaczniemy zauważać pewne niu-
anse w lesie, parku, skwerku czy gdziekolwiek indziej, gdzie 
występują drzewa z myślą: rzeczywiście zachowują się tak, 
jak on to opisał! Dla takich spontanicznych refleksji warto się-
gnąć po tę książkę.

Paweł Kozłowski

KĄCIK POETYCKI

Serce 
W twym sercu wszystko się rodzi, 
ono jest źródłem, początkiem,
od serca dobroć pochodzi, 
ty też nie jesteś wyjątkiem. 

Serce gorące i wielkie, 
rozdaje piękne uczucia,
ono pokona rozterkę, 
łagodzi wszelkie ukłucia.

Sercem się kocha i czuje, 
sercem przebacza i smuci, 
ono się cieszy, miłuje,
serce nie lubi się kłócić. 

Serce i dusza, to para, 
nimi się mierzy człowieka,
mądra to prawda i stara,
że Pan Bóg na ciebie czeka. 

W duszy masz ciepło i słodycz,
czują je bliscy, rodzina, 
pod sercem dziecko się rodzi,
to tu się miłość zaczyna. 

Stanisława Wiśniewska

Z BIBLIOTEKI

Biblioteka otwarta dla czytelników
Po przerwie w funkcjonowaniu instytucji oświatowych i kulturalnych, spowodowanej pandemią koronawirusa w Pol-
sce Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku wraz ze swoimi filiami otwiera się ponownie dla czytelników. Aby 
zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, nasza placówka wprowadza zmiany w funkcjonowaniu 
biblioteki.

Od dnia otwarcia biblioteki pracujemy wyłącznie w trybie wypożyczeń i zwrotów. Niestety, nie ma wolnego dostępu do 
półek. Nie czynna jest pracownia internetowa oraz czytelnia. Wydzielone zostały strefy czytelnika, w których znajdo-
wać się może tylko jedna osoba. Książki podaje bibliotekarz. Prosimy o rezerwowanie książek telefonicznie lub mailowo. 
Usprawni to pracę i skróci czas obsługi wypożyczeń.

Książki zwracane przez Państwa podlegają 10-cio dniowej kwarantannie. Po upływie tego okresu są z powrotem włączo-
ne do wypożyczeń. Wszystkie wydarzenia biblioteczne, w tym spotkania z dziećmi, spotkania autorskie, spotkania grup 
bibliotecznych zostają odwołane.

Na bieżąco są dezynfekowane, klamki, blaty i wszelkie powierzchnie użytkowe.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby Czytelnicy mający objawy przeziębienia lub grypy zaniechali 
wizyt w bibliotekach. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby korzystanie z biblioteki było dla wszystkich bezpieczne.

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg optymistycznych książek, które choć na chwilę oderwą nas od obecnej sytuacji  
i przeniosą w nową rzeczywistość, za którą tak bardzo tęsknimy. Fanom kryminałów polecamy książki Harlana Cobena, 
Tess Geritsena oraz Jo Nesbo. Na naszych najmłodszych czytelników czeka wiele baśniowych utworów. Miłośnicy zwie-
rząt  i ich przygód wyjdą z biblioteki usatysfakcjonowani, ponieważ powiększyliśmy księgozbiór o nowe egzemplarze  
z serii Zaopiekuj się mną, Magiczny przyjaciel i Na pomoc zwierzakom. Nasza placówka posiada również bogatą ofertę 
lektur szkolnych, po które serdecznie zapraszamy.

Do zobaczenia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Na chwile obecną zawieszona jest praca w soboty.
(bibl.)

Z NOK

Gry pełne humoru
Jeśli nie lubicie zbyt skomplikowanych i długich instrukcji, a dodat-
kowo macie spore poczucie humoru, poniższe propozycje pewnie 
wam się spodobają.

„Chicken Bonanza” skierowana jest głównie do młodszych gra-
czy. Przedszkolaki bez trudu poradzą sobie z tą dynamiczną grą 
zręcznościową. Uczestnicy otrzymują taką samą liczbę kurek, któ-
re ustawiają przed sobą w rzędzie po trzy z danego koloru, resztę 
pozostawiają na gromadce gdzieś obok. Gracze rzucają kostką wskazującą kolor kurczaka lądującego na dachu 
kurnika. Ten, kto pozbędzie się ich jako pierwszy, wygrywa. Choć gra przeznaczona jest od 2 do 4 osób, to rów-
nie dobrze jedno dziecko może świetnie bawić się kolorowymi kurkami i plastikowym kurnikiem, który stanowi 
najciekawszy element w zabawie. To właśnie kurnik wyznacza czas tury. Należy wcisnąć dach kurzego domku 
i rzucać kolejno kostką do momentu, aż kurnik wystrzeli i wyrzuci wszystkie ptaki ustawione na dachu. Gracz, 
który w momencie wystrzału jest w posiadaniu kostki, zbiera trzy spośród kurek przebywających w tym czasie na 

dachu kurnika. Jeśli w momencie wyrzutu żaden z uczestników nie 
wykonywał rzutu kostką, wszyscy gracze pobierają po dwa karne 
ptaki. Dodatkowym elementem jest presja czasu, ponieważ nigdy 
nie wiadomo, kiedy nastąpi detonacja. Mocną stroną gry są pro-
ste zasady, szybka rozgrywka oraz element zaskoczenia, a oprócz 
wybuchów kurnika, słychać wybuchy śmiechu.

Inną grą wprawiającą uczestników w doskonały humor, jest gra 
karciana o uroczej nazwie „Uga Buga”. Zanim gracze przystąpią 
do rozgrywki, muszą spełnić pewne warunki – mieć dystans do 
samego siebie i odrobinę poczucia humoru, ponieważ chwilo-
wo zamieniają się w jaskiniowców. Uczestnicy otrzymują po trzy 
z 52 kart i układają je przed sobą zakryte tak, aby pozostali gra-
cze nie widzieli ich zawartości. Na każdej karcie znajduje się słowo 
pozbawione sensu oraz pomocniczy rysunek wykorzystywany 
w uproszczonej wersji gry. Pierwszy uczestnik wykłada jedną kartę 
i wypowiada na głos zapisane na niej „słowo”, np. „AKA” i wypo-
wiadając głośno „HA”, wskazuje palcem kolejną osobę. Wybraniec 
wykłada swoją kartę, zasłaniając poprzednią i wypowiada słowo 
poprzednika oraz wyraz ze swojej karty. Zamiast słowa można do-
dać gest, który należy powtarzać w danej rundzie. Kolejny gracz 
ma utrudnione zadanie, ponieważ musi wyrecytować z pamię-
ci wyrazy z kart poprzedników i dodatkowo odczytać swoje np.: 
„AKA, TOTO, MITI”. Zapamiętanie ciągu abstrakcyjnych zlepek 
głosek nie należy do najłatwiejszych i łatwo się pomylić. W każ-
dym momencie rozgrywki można oskarżyć wybranego gracza 
o pomyłkę, wskazując go palcem i wypowiadając „UUUU”. Oskar-
życiel odkrywa wyłożone karty w celu sprawdzenia, czy oskarżo-
ny gracz rzeczywiście się pomylił, jeśli tak, musi zabrać wszystkie 
karty ze środka stołu jako punkty karne, a pozostali gracze mogą 
dorzucić mu dodatkowo jedną ze swojego stosu. Może się jed-
nak zdarzyć, że oskarżony uczestnik nie pomylił się. W takim wy-
padku, pozostali uczestnicy zabierają karne karty, dzieląc je równo 
między siebie. Turę może wygrać ten, kto wypowie poprawnie 
wszystkie słowa po trzeciej wyłożonej karcie i triumfalnie krzyknie 
„UGA BUGA!”, a potem rozda przeciwnikom swoje karne punkty. 
Grę wygrywa gracz, który na końcu ma najmniej punktów kar-
nych. Oprócz doskonałej zabawy, gra ćwiczy pamięć i koncen-
trację. 

OI
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NOK. Kreatywnie 

Pomysł na prezent  
dla mamy
Najcenniejsze dla każdej mamy są prezenty samodzielnie wykonane przez 
jej dzieci. Warto o tym pomyśleć, bo już niebawem, 26 maja, przypada 
Dzień Matki. Przedstawiamy kilka pomysłów prac, które każde dziecko 
będzie umiało zrobić. 

Kwiatki z dłoni
Do wykonania pracy potrzebna jest: biała kartka, farby do malowania 
i wstążka. Swoimi dłońmi należy namalować zielone łodygi kwiatków, któ-
re stworzą bukiet dla mamy. Kielichy kwiatów należy wykonać, malując 
jednym kolorem farby całą dłoń i odbijając ją. Na środku dłoni można na-
malować serduszko. Na samym dole bukietu opcjonalne można przykleić 
kokardę wykonaną ze wstążki.

Ramka z naszym zdjęciem
Należy przygotować kartkę z bloku technicznego, nożyczki, klej, koloro-
we pomponiki i nasze zdjęcie. Z kartki wycinamy kwiat. Malujemy na zie-
lono łodygę i liście. Płatki powstają z naklejanych małych pomponików. Na 
środku w kółku wklejamy nasze zdjęcie i praca jest gotowe.

Ramka z serduszkami
Do wykonania pracy należy 
wcześniej kupić specjalną ram-
kę z przygotowanymi drew-
nianymi serduszkami (koszt 
ok.20/30 zł). Równie dobrze 
można kupić ramkę do zdjęcia 
z wklęsłą oblamówką (trzeba 
wyjąć szkło), a następnie w skle-
pie biurowym trzeba zakupić 
serduszka wykonane ze sklejki. 
W obydwóch przypadkach na 
drewnianych sercach piszemy 
cienkim markerem za co najbardziej kochamy naszą mamę. Serduszka 
przyklejamy bądź wrzucamy do środka i miłosny obrazek jest gotowy.

String art.
Należy przygotować drewnianą podstawkę, kolorową mulinę, gwoździki 
i młotek. Następnie odrysowujemy ołówkiem na podstawie swoją dłoń. 
Może to być serce. Potem z pomocą dorosłych przybijamy na kontu-
rach obrazka gwoździki oddalone od siebie o kilka milimetrów. W dal-
szej kolejności używamy muliny. Jeden koniec zaczepiamy o gwoździk 
i robimy supełek, a następnie nić prowadzimy do kolejnych gwoździków, 
które okręcamy muliną tworząc jak najgęstszą kolorową sieć. W ten spo-
sób powstaje obrazek.

J.G.

NOK

Konkursy rozstrzygnięte
Do 8 maja br. dzieci i młodzież z gminy Nasielsk mogły przesyłać prace 
na dwa konkursy organizowane przez Nasielski Ośrodek Kultury w cza-
sach pandemii koronawirusa. 

W jednym z nich zadaniem uczestników było stworzenie własnej gry 
planszowej, zaś w drugim komiksu. Technika wykonania prac była do-
wolna, a ich fotografie należało przesłać drogą mailową na adres NOK. 
Kilka osób zdecydowało się wziąć udział w tej kreatywnej rywalizacji 
i spróbowało swoich sił w konkursach.

Spośród autorów nadesłanych prac jury, w skład którego weszli pracow-
nicy NOK, wyróżnili następujące osoby:
Konkurs na wykonanie gry planszowej:
 – Amelia Jaskólska (Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich)
 – Magda i Julia Rosłaniec (Szkoła Podstawowa w Dębinkach)
 – Maja Gocławska (Szkoła Podstawowa w Cieksynie)
 – Zuzanna Owczarczyk (Szkoła Podstawowa w Cieksynie)
 – Szymon Mazurkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku)
 – Zuzanna Chlebowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku)

Konkurs na wykonanie komiksu: Magda Rosłaniec (Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach).

Nagrody dla laureatów trafią za pośrednictwem poczty do ich domów. 
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom.

(d)

NOK. Akcja artystyczno-badawcza

Wspólne świętowanie  
po zakończeniu pandemii
Jak wyobrażacie sobie moment, 
gdy pandemia się skończy? Co 
będzie pierwszą rzeczą, którą 
zrobicie wtedy wspólnie ze zna-
jomymi? Jak będziecie świętować 
wasze spotkanie?

Zapraszamy młodzież z gminy 
Nasielsk w wieku 14 – 19 lat do 
udziału w konkursie artystycz-
no-badawczym organizowanym 
przez Nasielski Ośrodek Kultury. Spróbujcie pokazać, jak będziecie świętować wspólnie ze znajomymi po za-
kończeniu pandemii. Forma zaprezentowania wizji uczestników konkursu może być różnorodna: rysunek, kolaż, 
zdjęcie z krótkim wyjaśnieniem, nagranie wideo/audio, piosenka, wiersz itp. Wybierzcie technikę, która jest Wam 
najbliższa. Swoją pracę wyślijcie na adres mailowy nok@noknasielsk.pl do 27 maja 2020r. Jeśli jest to coś fizycz-
nego (np. rysunek), to prześlijcie nam jego zdjęcie. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.

Akcja artystyczno-badawcza „Wspólne świętowanie po zakończeniu pandemii” jest częścią większego projektu 
badawczego, który prowadzi obecnie Nasielski Ośrodek Kultury. Dotyczy on zainteresowań i potrzeb kultural-
nych osób w wieku 14-19 lat z gminy Nasielsk. W ramach diagnozy prowadzone są także wywiady telefoniczne 
i internetowe z mieszkańcami naszej gminy.

Po zakończeniu badawczej części projektu, w czerwcu br., Nasielski Ośrodek Kultury zorganizuje nabór/konkurs 
na realizację oddolnych pomysłów młodych mieszkańców gminy. Dostaliśmy na ten cel dofinansowanie z Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Kwota, jaka będzie przeznaczona na realizację 
najlepszych projektów, to 22 tys. zł. Najwyżej punktowane będą pomysły składane przez młodzież w wieku 14-
19 lat. Śledźcie naszą stronę http://noknasielsk.pl/ oraz profil FB. Szczegóły wkrótce.

(d.)

NOK

Zajęcia artystyczne on-line
W związku z pandemią ko-
ronawirusa w marcu br. 
zawieszone zostały stacjo-
narne zajęcia warsztato-
wo-edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Dlatego 
NOK postanowił prezento-
wać niektóre zajęcia za po-
średnictwem Internetu. 

Już pod koniec kwietnia 
rozpoczęto nagrania wideo 
instruktorów, którzy na co 
dzień prowadzą cykliczne 
zajęcia z dziećmi i młodzie-
żą w naszym ośrodku kul-
tury. Po montażu materiału 
zarejestrowanego z kilku ka-
mer pierwsze publikacje do-
czekały się swojej premiery w Internecie już na początku maja. Na profilu FB oraz na oficjalnym kanale www.
youtube.com Nasielskiego Ośrodka Kultury można obejrzeć odcinki zajęć kreatywnych prowadzonych przez 
panią Beatę Olechowicz. Swoje zdolności plastyczne zaprezentował także pan Leszek Gałężewski, który zachęcał 
dzieci do rozwijania talentów manualnych. Niebawem do sieci trafią kolejne wirtualne spotkania z instruktorami 
NOK dedykowane dzieciom i młodzieży.

(d.)
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Szanowni Pacjenci SPZOZ 
w Nasielsku,  
Przychodni  

w Starych Pieścirogach,  
Filii w Cieksynie,

w związku z obowiązującym nadal wprowadzonym przez  Ministra 
Zdrowia stanem wyjątkowego zagrożenia epidemicznego w Polsce, 
w trosce o zdrowie Naszych Pacjentów od 04.05.2020 r. do od-
wołania nadal funkcjonuje zamiana organizacji przyjęć pacjentów 
SPZOZ w Nasielsku. 
Pacjenci zgłaszający się osobiście do Przychodni z uwagi na 
konieczność zachowania bezpiecznej odległości są wpuszczani 
do rejestracji pojedynczo.
Przed wejściem do Przychodni należy zdezynfekować dłonie przy 
pomocy środków umieszczonych w dozownikach przy wejściu.
Nadal funkcjonuje możliwość skorzystania z  PORADY 
TELEFONICZNEJ  zarówno Lekarza Rodzinnego jak i lekarzy 
z Poradni Specjalistycznych – ocena wyników badań, konsultacje 
schorzeń przewlekłych, konsultacje pacjentów z objawami infekcji, 
kontynuacja recept na leki stałe. Na Poradę Telefoniczną  pacjent 
zapisuje się dzwoniąc do rejestracji wszystkich naszych przy-
chodni. Pracownicy Rejestracji poinformują o terminie, w jakim 
oddzwoni do pacjenta lekarz (data i godzina). Lekarz w trakcie 
rozmowy telefonicznej oceni na podstawie wywiadu stan chorego 
oraz ewentualną konieczność zgłoszenia się chorego osobiście do 
Przychodni. 
Laboratorium w SPZOZ w Nasielsku od 4.05.2020r. wznawia 
wykonywanie badań laboratoryjnych (pacjenci ze skierowaniem od 
lekarzy SPZOZ w Nasielsku oraz pacjenci komercyjni). Laboratorium 
nadal pracuje we wzmożonym reżimie sanitarnym. Pacjenci po prze-
prowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, pomiarze temperatury 
i dezynfekcji rąk wchodzą na teren przychodni pojedynczo (wejściem 
od strony ul. Sportowej).
Pracownia USG nadal wykonuje badania w trybie CITO – tryb 
ustalony przez lekarza. 
Poradnia Terapii Uzależnień nadal realizuje  PORADY TELEFONICZNE. 
Od 04.05.2020r. są udzielane również sesje psychoterapii indywidual-
nej we wzmożonym reżimie sanitarnym. Terapie grupowe pozostają 
zawieszone. 
Z każdym pacjentem Rejestratorki lub Pielęgniarki nadal  przepro-
wadzają  wstępny wywiad epidemiologiczny dotyczący możliwości 
narażania na zakażenie KORONAWIRUSEM. Każdy pacjent przed 
wejściem na teren przychodni ma wykonywany pomiar temperatury.
Pracownicy podczas kontaktu osobistego z pacjentem nadal profi-
laktycznie są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. 
Profilaktyka (szczepienia dzieci i młodzieży) odbywają się zgod-
nie z harmonogramem. Realizowane są również patronaże u dzieci 
nowonarodzonych.  Bilanse natomiast są nadal zawieszone. 
Pielęgniarki Środowiskowe pobierają krew do badania labora-
toryjnego oraz wykonują zabiegi pielęgniarskie i zlecenia lekarskie 
w domu pacjenta we wzmożonym reżimie sanitarnym.  
Dyżury Infekcyjne pozostają nadal zawieszone.  Pacjenci infekcyjni 
są przyjmowani po uprzedniej teleporadzie przez zespół lekarsko-
-pielęgniarski w izolatce SPZOZ zgodnie z obowiązująca procedu-
rą Postępowania pracowników SPZOZ w Nasielsku w kontakcie 
z pacjentem z objawami infekcji układu oddechowego („pacjent 
infekcyjny” zwany dalej pacjentem) w związku ze stwierdzeniem 
transmisji lokalnej SARS-CoV2 w Polsce. 
Od 4.05.2020r. wznowione są przyjęcia Poradni Medycyny Pracy 
we wzmożonym reżimie sanitarnym. 
Nadal zachęcam do korzystania z Porady Telefonicznej. Dla Państwa 
bezpieczeństwa warto tylko w stanach nagłych decydować się na 
kontakt bezpośredni w przychodni, zmniejszając tym samym ryzyko 
kontaktu  z chorą osobą. W tej trudnej dla Nas Wszystkich  sytuacji 
liczę na Państwa wyrozumiałość i rozwagę.

29.04.2020r. Maria Michalczyk Dyrektor SPZOZ w Nasielsku.

U SĄSIADÓW

Balony płynęły po niebie
Od piątku 8 maja do niedzieli 10 maja br. na terenie „Młyna Gąsiorowo” spotkali się baloniarze. Ich statki po-
wietrzne można było podziwiać w tych dniach przede wszystkim w okolicach Gąsiorowa. Jak się okazało, kie-
runek wiatru nie był pomyślny dla mieszkańców naszej gminy. Dlatego unoszące się nad ziemią balony można 
było zaobserwować z daleka: w sobotę na wschód (Winnica, Przewodowo), natomiast w niedzielę na północ 
(Strzegocin, Szyszki) od Nasielska. No cóż musimy poczekać aż minie czas pandemii i w Gąsiorowie częściej 
gościć będą miłośnicy balonów.

(a)

NASZE SPRAWY
Potrzebne 
wsparcie  
dla mieszkańców 
Domu Pomocy 
Społecznej
Jak pokazały ostatnie tygodnie, 
domy pomocy społecznej w ca-
łej Polsce są szczególnie nara-
żone na rozprzestrzenianie się 
koronawirusa. Na szczęście do 
tej pory nie wykryto żadnego 
przypadku w nasielskim Domu 
Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II. Wprowadzono tam sze-
reg przygotowań i procedur na 
wypadek wystąpienia zakażenia, 
jak i odpowiednie środki ostroż-
ności, aby nie dopuścić do nara-
żenia osób przebywających tam 
na zakażenie wirusem COVID-19, 
łącznie z zakazem wychodzenia 
mieszkańców na zewnątrz oraz 
wstrzymaniem odwiedzin.

– Mimo szeregu podjętych dzia-
łań potrzeby są bardzo duże, 
dlatego w przypadku możliwo-
ści prosimy o wsparcie naszego 
Domu w środki ochrony oso-
bistej, mile widziane są również 
słodycze dla naszych Mieszkań-
ców, którzy od kilku tygodni nie 
wychodzą poza teren DPS i nie 
spotykają się ze swoimi bliskimi, 
co bardzo źle wpływa na ich sa-
mopoczucie – pisze Agata Nowak 
dyrektor placówki w specjalnym 
oświadczeniu opublikowanym na 
stronie www.dps.nowodworski.pl.

Do DPS – u napływa powoli po-
moc, w którą angażują się miesz-
kańcy Nasielska, radni, harcerze 
i przedstawiciele różnych insty-
tucji.

Michał B.

W SKRÓCIE
Wsparcie  
do prowadzenia zajęć on-line
Dwie szkoły z naszej gminy znalazły się na liście 233 placówek oświatowych 
z całego województwa mazowieckiego biorących udział w unijnym projek-
cie, którego celem jest doposażenie placówek do prowadzenia nauki on-line. 

Projekt nosi nazwę „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalnego” i jest realizowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Wsparcie trafi do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej oraz do Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.

Środki unijne przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i oprogramowania do 
prowadzenia zdalnych lekcji. Do pracowni szkolnych trafią stanowiska kom-
puterowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, 
laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Kadra pedagogiczna 
zostanie także przeszkolona  z prowadzenia nauki w formie zdalnej.

Wsparcie trafi także bezpośrednio do uczniów, którzy nie posiadają warunków 
technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym także 
do tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. 
Otrzymają oni urządzenia mobilne i dostęp do Internetu.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln 
zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu 
państwa. Samorządy, które zgłosiły chęć do udziału w projekcie nie musiały 
mieć wkładu własnego.

(mb) za: www.mazovia.pl

Grant dla naszej gminy
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zamiast w szkolnych ławach, 
uczniowie zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, zdarza się, 
że nie wszyscy posiadają dostęp do Internetu oraz odpowiedni sprzęt 
komputerowy. 

Gmina Nasielsk otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Zdalna 
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego”, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach. 

 – Urząd Marszałkowski przyznał gminie Nasielsk 79 950 zł, co stanowi 
100% kwoty wydatków kwalifikowanych – mówi Hanna Pietrzak, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Michał B.

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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ZE SZKÓŁ. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

Projekty unijne realizowane w ZSZ
Przynależność Polski do Unii Eu-
ropejskiej dała możliwość szkołom 
naszego kraju, a co za tym idzie 
i Zespołowi Szkół Zawodowych 
w Nasielsku, korzystania z fundu-
szy europejskich. Głównym na-
szym celem jest bycie szkołą na 
miarę XXI wieku. W związku z tym 
stawiamy przede wszystkim na roz-
wój uczniów, praktyczne nauczanie 
przedmiotów, budowanie wśród 
swoich wychowanków postaw po-
żądanych społecznie oraz zapew-
nianie im jak najlepszych warunków 
do ogólnie rozumianego rozwoju. 
Z podejścia takiego naturalnie wy-
nika chęć uczestnictwa w projek-
tach współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Dają one bowiem 
możliwość zorganizowania uczniom 
programów staży zawodowych 
właśnie na miarę XXI wieku. Są one 
także odpowiednim instrumen-
tem realizacji potrzeb i celów szko-
ły określonych na poczet dobra 
uczniów. Nasze działania spotkały 
się z ogromnym wsparciem i po-
mocą organu prowadzącego szko-
łę – Powiatu Nowodworskiego. 

Podstawowym celem angażowa-
nia się naszej szkoły w projekty 
tego typu jest szeroko pojęty roz-
wój. Zapewniamy dogodną pozy-
cję zarówno dla uczniów, którzy 
poza podstawową wiedzą z zakresu 
uczonego zawodu mają możliwość 
poszerzenia kompetencji w sposób 
praktyczny i innowacyjny, ale rów-
nież wzbogacamy kompetencje 
pracowników szkoły w zakresie na-
uczania, organizacji projektów oraz 
wykorzystywania nowoczesnych 
metod dydaktycznych. Istotnym 
aspektem jest również poszerzenie 
kompetencji językowych uczest-
ników. Znajomość języka jest 
niezbędną umiejętnością na dzi-
siejszym rynku pracy – tak euro-
pejskim, jak i polskim. Realizacja 
projektów jest dużą szansą dla 
uczestników, ponieważ nie każdy 
z nich miał do tej pory możliwość 
wyjazdu zagranicznego i realizacji 
praktyk lub stażu, zwłaszcza w wie-
lokulturowym środowisku. Podej-
mowanie się przez szkołę realizacji 
działań tego typu stwarza możli-
wość wyrównania szans wśród na-
szych uczniów, jak też poznania 
nowej kultury i tradycji innego kra-
ju. W związku z tym potrzeba i chęć 
udziału w projektach europejskich 
była naturalną decyzją.

Możemy się poszczycić kilkoma 
projektami, które zostały opisane 
poniżej. W obecnej chwili jeden 
mamy już zrealizowany, dwa są 
w trakcie realizacji ponadto ubiega-
my się o kolejny.

PROJEKT 1
„Nowoczesny zawód dla Mazow-
sza” został zatwierdzony do reali-
zacji ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Roz-
wój (PO WER) w ramach projek-
tu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”. Zosta-

liśmy wybrani jako jeden spośród 
około 1 200 złożonych wniosków. 
Przyznane dofinansowanie to 103 
703, 00 euro, czyli około 447 
188,08 złotych. W ramach przed-
sięwzięcia 55 uczniów naszego 
Technikum im. Mikołaja Kopernika, 
kształcących się w zawodach: tech-
nik ekonomista, technik logistyk, 
technik informatyk miało możliwość 
odbycia stażu w firmach na terenie 
Grecji w dwóch terminach: pierw-
szy od 21.10.2018 r. do 3.11.2018 
r. – wyjechało 35 uczestników 
pod opieką 3 nauczycieli; drugi od 
31.03.2019 r. do 13.04.2019 r. – wy-
jechało 20 uczestników pod opieką 
2 nauczycieli. Nasi uczniowie prak-
tykowali na terenie Riviery Olimpij-
skiej, dzięki nawiązaniu współpracy 
z grecką organizacją przyjmującą – 
Olympus Education Services Single 
Member P.C. W ramach bezpłatnego 
udziału w projekcie, uczestnicy mieli 
zapewniony transport, wyżywienie 
i zakwaterowanie w czterogwiazd-
kowym hotelu usytuowanym nad 
samym morzem z bardzo boga-
tą infrastrukturą, a także otrzymali 
„kieszonkowe” i odbyli wycieczki 
kulturowe. Poznali kulturę i zwycza-
je współczesnej Grecji. Wcześniej 
wzięli udział w dodatkowych zaję-
ciach z języka angielskiego, języ-
ka angielskiego branżowego oraz 
w zajęciach przybliżających kul-
turę Grecji. Dodatkowo w ramach 
sprawowanego nadzoru w trak-
cie  wyjazdu odbyły się dwie wizy-
ty monitorujące z udziałem pięciu 
osób z ramienia dyrekcji szkoły oraz 
organu prowadzącego szkołę.

PROJEKT 2
„Europejskie kształcenie zawodo-
we w ZSZ w Nasielsku” został za-
twierdzony do realizacji ze środków 
Fundacji Rozwoju Systemu Eduka-
cji – Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ złożonego w ramach 
Akcji 1. Mobilność edukacyjna 
w sektorze Kształcenie i szkolenia 
zawodowe w roku 2019. Zostali-
śmy wybrani jako jeden z projektów 
spośród około 2 000 złożonych 
wniosków. Przyznana kwota do-
finansowania wynosi 54 603,00 
euro, czyli około 246 000,00 zło-
tych. W ramach tego projektu 30 
uczniów naszego Technikum im. 
Mikołaja Kopernika kształcących 
się w zawodach: technik ekono-
mista, technik logistyk, technik in-
formatyk będzie miało możliwość 
odbycia stażu w firmach na terenie 
Grecji w latach 2020-2021. Wy-
jazd na praktykę zagraniczną będzie 
trwać dwa tygodnie. Nasi uczniowie 
praktykować będą na terenie Rivie-

ry Olimpijskiej, dzięki współpracy 
z grecką organizacją przyjmującą – 
Olympus Education Services Single 
Member P.C. W ramach bezpłatne-
go udziału w projekcie, uczestnicy 
będą mieli zapewniony transport, 
wyżywienie i zakwaterowanie, 
a także otrzymają „kieszonkowe” 
i odbędą wycieczki kulturowe. Po-
znają kulturę i zwyczaje współcze-
snej Grecji. Projekt już się rozpoczął, 
nasi uczniowie brali udział w dodat-
kowych zajęciach z języka angiel-
skiego i języka branżowego oraz 
w zajęciach przybliżających kulturę 
Grecji. 

PROJEKT 3
„Doskonalenie kompetencji klu-
czowych młodzieży Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Koper-
nika w Nasielsku drogą ich rozwoju 
osobistego” realizowany w ramach 
projektu „Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów”, Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, został za-
twierdzony do realizacji. Przyzna-
na kwota dofinansowania wynosi 
167 215,00 złotych. Planowany ter-
min realizacji przedsięwzięcia to rok 
szkolny 2020-2021.

Głównym założeniem jest zagra-
niczny wyjazd grupy 20 uczniów 
naszego Liceum Ogólnokształcące-
go im. Mikołaja Kopernika wraz z 3 
opiekunami do Włoch – kraju Unii 
Europejskiej. Wyjazd będzie trwać 
dwa tygodnie. Inicjatywa będzie 
realizowana we współpracy z part-
nerem włoskim – szkołą. W ramach 
bezpłatnego udziału w projekcie, 
uczestnicy będą mieli zapewniony 
transport, ubezpieczenie, opiekę, 
wyżywienie i zakwaterowanie, a tak-
że otrzymają „kieszonkowe” i od-
będą wycieczki kulturowe. Poznają 
kulturę i zwyczaje Włoch. Wcześniej 
wezmą udział w dodatkowych zaję-
ciach z języka angielskiego, a tak-
że włoskiego. Ponadto uczestnicy 

wezmą udział w zaję-
ciach z zakresu kultu-
ry Włoch, co pozwoli 
im uniknąć tzw. szoku 
kulturowego i uwraż-
liwić na panujące tam 
obyczaje. Zajęcia od-
bywać się będą na 
terenie naszej szko-
ły. Dzięki partycypa-
cji w przedsięwzięciu 

uczestnicy wzbogacą swoje kom-
petencje:

– językowe – m.in. rozwiną zasób 
słownictwa w języku angielskim 
oraz wykształcą płynność komu-
nikacji w rzeczywistych warunkach 
użycia tego języka, a także poznają 
podstawy języka włoskiego;

– kulturowe – m.in. rozwiną zmysł 
tolerancji i szacunku wobec innych 
kultur, nauczą się niwelować stereo-
typy czy też staną się bardziej otwar-
ci na nowe wyzwania;

– oraz społeczne – m.in. nauczą się 
radzić sobie ze stresem, aktywnie 
słuchać, efektywnie przekazywać 
informacje czy też wykształcą po-
stawy wytrwałości i dążenia do celu.

Dodatkowo wzmocnieniu ulegną 
przekrojowe kompetencje kluczo-
we, w tym m.in.: rozwijanie umiejęt-
ności uczenia się, nabycie nowych 
kompetencji niezbędnych do roz-
woju osobistego, przyszłego zatrud-
nienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego.

PROJEKT 4
„Doskonalenie kompetencji mło-
dzieży ZSZ w Nasielsku kluczem 
do rozwoju” jest to kolejny projekt, 
o który się ubiegamy. Wnioskuje-
my o kwotę 114 206,00 euro, czyli 

około 526 000,00 złotych. Zgod-
nie z zakładanym planem, w pro-
jekcie udział weźmie w sumie 68 
uczniów i 6 opiekunów Techni-
kum im. Mikołaja Kopernika. Ze 
względu na zróżnicowaną podsta-
wę programową, postanowiliśmy 
podzielić młodzież w ramach dwu-
tygodniowych wyjazdów na dwie 
mobilności. Pierwsza dedykowana 
będzie dla uczniów, którzy ukoń-

czyli gimnazjum: 15 techników in-
formatyków oraz 13 techników 
logistyków, a druga – dla uczniów, 
którzy ukończyli szkołę podstawo-
wą: 12 techników informatyków, 18 
techników logistyków oraz 10 tech-
ników ekonomistów. Dwie mobil-
ności opracowane zostały w oparciu 
o potrzeby uczniów, szkoły oraz re-
gionalnych pracodawców, którzy 
podnieśli argument kształcenia pra-
cownika z doświadczeniem zagra-
nicznym, potrafiącego posługiwać 
się branżowym językiem angiel-
skim. Inicjatywa realizowana będzie 
w ramach kontynuowania współ-
pracy z partnerem, który ma duże 
doświadczenie w realizacji praktyk 
i staży zagranicznych – Olympus 
Education Services Single Member 
P.C. z Grecji, z którym szkoła nawią-
zała kontakt już wcześniej, przy im-
plementacji poprzednich inicjatyw. 

Uczniowie uzyskają przygotowanie 
językowe (obejmujące 40 godzin 
zajęć): dodatkowe lekcje angiel-
skiego dla uczestników projektu 
przygotowujące do wyjazdu, przy-
swojenie specjalistycznego słownic-
twa zawodowego, które pozwoli na 
łatwiejsze przyswajanie wiedzy oraz 
pracę podczas projektu, zachęce-
nie do przełamania bariery języko-
wej poprzez zajęcia konwersacyjne, 
kompleksowe przygotowanie języ-
kowe ucznia najpierw do wyjazdu, 

a potem do właściwego i rzetelne-
go wykonywania powierzonych mu 
w czasie projektu zadań. Przygoto-
wanie kulturowe (obejmujące 20 
godzin zajęć): zapoznanie z kulturą 
i zwyczajami współczesnej Grecji, 
warsztaty i animacje prowadzone 
przed wyjazdem, w sposób aktywi-
zujący uczestników, których celem 
będzie wyrobienie wśród uczniów 
odpowiednich postaw i zachowań 
w kontaktach z ludźmi z innych 
krajów o odmiennych obyczajach 
i poglądach, omówienie okolicy, 
w której odbywać się będzie pro-
jekt, krótkie zapoznanie z historią, 
która pozwoli na lepsze zrozumie-
nie obyczajów panujących w regio-
nie, przeprowadzenie lekcji języka 
greckiego, które umożliwią pod-
stawową komunikację w miejscu 
pobytu, zaznajomią uczestników 
z odmiennym od łacińskiego alfa-
betem oraz ułatwią aklimatyzację 
w samej Grecji. 

Agnieszka Rutkowska 
Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych w Nasielsku
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ABC OGRODNICTWA

Sadzimy borówki amerykańskie
Krzewy borówki amerykańskiej, zwanej borówką wyso-
ką, warto mieć w swoim ogrodzie i cieszyć się owocami, 
których spożywanie wpływa na nasze zdrowie. Ich owoce 
doceniane są za zawartość wielu cennych składników od-
żywczych, które według naukowców wpływają korzystnie 
na wzrok, obniżają poziom złego cholesterolu i zapobiegają 
nowotworom. Można je sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną. 
Osobiście wolę sadzenie i przesadzanie różnych roślin wio-
sną. Najlepiej w deszczowe dni. Rośliny posadzone w tym 
czasie szybko się ukorzeniają. Dobrze rozwinięty system ko-
rzeniowy lepiej sobie poradzi, gdy nadejdą bezdeszczowe 
dni. 

Łatwo też można rozpoznać, czy roślina przyjęła się i czy nie 
choruje po przesadzeniu. Lepiej też jest kupować, do sadzenia, rośliny w doniczkach, gdyż te lepiej się przyjmują 
i mniej chorują. 

Sadząc krzewy borówki amerykańskiej należy zadbać o przygotowanie podłoża.

Najbardziej odpowiednimi glebami do uprawy borówek są gleby wilgotne, kwaśne, przepuszczalne (o ph 3,5-4,8), 
torfowo piaszczyste, zasobne w próchnicę. Przy ph gleby wyższym lub niższym borówki gorzej rosną i słabiej owo-
cują. Zaleca się sadzenie borówek o 5 cm głębiej niż rosły w pojemniku. Po wykopaniu dołka o głębokości ok 40 

cm i szerokości ok 70 cm, żeby można było rozłożyć korzenie borów-
ki, wsypać kory z drzew iglastych, następnie należy przysypać warstwą 
ziemi kwaśnej lub mieszanką torfu wysokiego, przetrawionego obornika, 
drobno mielonej kory, trocin z drzew iglastych, piasku i ziemi wrzosowej 
i dobrze podlać wodą. Przy nieodpowiednich glebach liście na krzewie 
borówki stają się jasno-zielone lub żółte. Krzewy borówki amerykańskiej 
jedne rozrastają się bardziej, inne mniej w zależności od odmiany. Sadząc 
krzewy borówki należy też zachować odległości między nimi od 0,8 – 
1,2 m i ok. 2 m między rzędami.

Wiosną, po posadzeniu, krzewy borówki, zwłaszcza te, które miały słaby 
system korzeniowy przy sadzeniu i nie były przycięte w szkółce, czy sklepie, zaleca się przyciąć do 1/3 lub połowy 
wysokości pędów. W następnych latach zaleca się tylko cięcie prześwietlające, wycinanie pędów słabych, uszkodzo-
nych, takich, które mają mało pąków kwiatowych.

Borówki są generalnie krzewami samopylnymi, ale z doświadczeń znawców wynika, że wyższe plony uzyskuje się 
z zapylenia krzyżowego, więc warto mieć w ogrodzie kilka różnych odmian.

Borówki w zależności od odmiany kwitną od maja do czerwca. Owoce dojrzewają od lipca do września.

Do odmian wczesnych dostępnych najczęściej w sprzedaży zaliczają się m.in. borówki Earlyblue, Duke, do odmian 
średnio wczesnych Patriot, Bluejay, średnio późną jest odmiana Bluecrop natomiast późnymi odmianami są Darrow 
Eliot, Nelson. Bardzo dużymi krzewami uprawianymi na skalę przemysłową jest średnio wczesna odmiana Chandler.

Przy silnych mrozach poniżej 32 stopni Celsjusza krzewy borówki mogą przemarzać. Należy pamiętać o zabez-
pieczeniu krzewów. Ich płytki system korzeniowy nie tylko przed mrozem, ale też przed utratą wilgotności gleby 
zabezpieczy ściółka z kory.

Dbając o krzewy borówek należy je regularnie podlewać. Wystarczy posadzić kilka odmian, co zapewni nam owo-
cowanie od lipca do września.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Max szuka domu
Piesek ma ponad dwa lata, 
a wiec ani mniejszy, ani więk-
szy nie będzie. Wyrósł już 
z fazy gryzienia butów, wy-
cieraczek, ściągania prania ze 
sznurka, po prostu psi ideał.

Max, jak przystało na psa z do-
mieszką krwi ,,haszczaka” lubi 
ruch, ludzi, psy i koty te, które 
nie uciekają. Największą zaletą 
Maxa jest jego wielkość, psisko 
tak wędruje przy nodze czło-
wieka, by jego łepetyna za-
wsze była pod dłonią i wcale 
nie trzeba się schylać, by spry-
ciarza głaskać. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 
606 622 171.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Częste schorzenia psów
Problemy z oddawaniem moczu
Trudności w oddawaniu moczu mogą być objawem ostrego zapalenia 
nerek, kamicy lub nowotworu układu moczowego, a także schorzeń 
prostaty. Natomiast częste siusianie, wraz ze zwiększonym pragnieniem, 
towarzyszy cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, ropomaciczu, 
niewydolności wątroby, chorobie Cushinga, niedoczynności tarczycy. 
Objawy te spotykane są w akromegalii (chorobie spowodowanej nadmier-
nym wydzielaniem hormonu wzrostu), przy niedoborze potasu lub hor-
monu powodującego zagęszczanie moczu i zbyt dużym stężeniu wapnia 
w surowicy krwi. Może je również wywołać podanie niektórych leków, 
a także zbyt słona dieta. Dużym problemem jest bezwiedne oddawanie 
moczu. Bywa ono wynikiem wadliwego przewodnictwa rdzenia kręgo-

wego, przebytych zapaleń centralnego układu nerwowego, nowotworów 
w obrębie układu moczowego czy uszkodzeń zwieracza cewki moczo-
wej po częstym cewnikowaniu. Dolegliwość ta może się przytrafić rów-
nież niektórym sukom po sterylizacji (na skutek niedoboru estrogenów). 
W przypadku kłopotów urologicznych konieczne jest zrobienie badania 
ogólnego i bakteriologicznego moczu (co najmniej cztery dni przed ba-
daniem moczu pies nie powinien przyjmować żadnych leków). W bardziej 
skomplikowanych przypadkach trzeba posiłkować się USG i urografią.

Problemy z wypróżnianiem się
Psy cierpiące na zaparcia często „kucają” i napinają mięśnie brzucha. Nie-
raz mają wyraźnie powiększony brzuch. Takiemu zwierzęciu można po-
móc doraźnie, podając doustnie olej parafinowy (w każdej aptece bez 
recepty). Pies o wadze ok. 10 - 15 kg powinien dostać 1 łyżkę stołową 1-2 
razy dziennie, a ważący 15-30 kg – 2 łyżki. 

Pieskom do 10 kg wystarczy podać łyżeczkę od herbaty 2 razy dziennie. 
Warto też zastosować czopki glicerynowe (1 czopek aplikujemy 1-2 razy 
dziennie). Jeśli te domowe sposoby nie przyniosą spodziewanego rezulta-
tu, konieczna będzie pomoc lekarza weterynarii, który poda odpowiednie 
preparaty i zrobi lewatywę.

Oprócz doraźnej pomocy należy oczywiście ustalić przyczyny zaparć. 
Mogą je powodować: zła dieta (uboga w błonnik), ograniczony dostęp do 
wody, podawanie kości, pasożyty jelitowe, połknięte ciało obce lub sierść, 
guzy odbytu, przepuklina, powiększona prostata, zmiany zwyrodnienio-
we w obrębie kręgosłupa, zaawansowany stan zapalny zatok okłoodbyto-
wych, otyłość i osłabienie mięśni brzucha, a także zbyt mało ruchu.

Zaparcia miewają również podłoże emocjonalne i dotyczą psów impul-
sywnych, zaciekawionych wszystkim wokół, które „zapominają” się za-
łatwić. Takim czworonogom trzeba koniecznie zapewnić w tym celu 
spokojne i ustronne miejsce oraz dać im na to tyle czasu, ile potrzebują.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu

Podziękowania  
dla wolontariuszy z MOPS

Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na zachorowanie na COVID-19.  
Stąd potrzeba działań lokalnych, by ich ochronić.

Wolontariusze skupieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
pomagają osobom powyżej 60 roku życia.  

Robią podstawowe zakupy, odbierają leki itp. Cel jest oczywisty: żeby senior 
został w domu, bo jeśli wyjdzie, naraża się na zakażenie koronawirusem.

Dyrektor MOPS – Monika Nojbert składa serdeczne podziękowania   
wolontariuszom wspierającym działania MOPS w Nasielsku:  

Pani Agnieszce Grzywackiej, Pani Jadwidze Muzal,  
Pani Lidii Walasiewicz, Pani Jolancie Tarnowskiej,  

Pani Elżbiecie Gągolewskiej, Panu Józefowi Zawadzkiemu  
oraz Panu Edwardowi Popielarskiemu.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i życzliwości możemy  
zaoferować mieszkańcom gminy Nasielsk bogatszą ofertę pomocy.  

Gotowość niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje  
na najwyższe uznanie. To dowód, że razem możemy więcej!
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dokończenie ze str. 3

Jak w ostatnich latach kształ-
towały s ię wydatk i  naszego 
samorządu na oświatę i ile od-
powiednio w tych latach wy-
nosiła subwencja oświatowa? Jak 
miała wyglądać sytuacja w tym 
roku szkolnym – wysokość pla-
nowanej subwencji oświatowej 
i dodatkowe wydatki z budże-
tu gminy? Czym spowodowany 
jest stały wzrost wydatków na 
gminną oświatę?

Należało by tu dokonać podzia-
łu na wydatki b ieżące oraz na 
w ydatk i  inwest ycyjne.  Ocz y-
wiście gros w ydatków oświa-
towych są to wydatki bieżące. 
Wydatki te są związane z funk-
cjonowaniem siedmiu szkół pu-
bl icznych, dwóch przedszkol i 
publicznych oraz Centrum Usług 
Wspólnych. W budżecie Gmi-
ny Nasielsk w dziale „Oświata” 
znajdują  s ię  również w ydatk i 
związane z dotacjami przekazy-
wanymi na potrzeby funkcjono-
wania placówek niepublicznych 
na terenie naszej Gminy tj . jed-
nej szkoł y niepubl icznej oraz 
dwóch niepublicznych przed-
szkoli . Łączne wydatki bieżące 
na oświatę (bez żłobka) w tym 
dotacje dla placówek niepublicz-
nych w roku 2018 wyniosły ok. 
26.000.000,00 zł w tym środki 
zewnętrzne (subwencja , dotacje) 
ok. 18.100.000,00 zł. Dotacja 
dla  p lacówek n iepub l icznych 
w yn o s i ł a  o k .  2 .85 0 .0 0 0,0 0 
z ł  (w t ym ok.  2 .000.000,00 
zł  ś rodk i  zewnętrzne).  Za rok 
2 01 9  w y d a t k i  b i e ż ą c e  n a 
oś wiatę w ynios ł y łącznie ok. 
28.500.000,00 zł w tym środ-
ki zewnętrzne z subwencji i do-
tacji to  ok. 20.100.000,00 zł. 
W ramach dotacji dla placówek 
niepublicznych przekazano ok. 
3 .40 0.0 0 0,0 0 z ł  (w t ym ok . 
2.600.000,00 zł środki z otrzy-
manej subwencj i ) .  Jeżel i  cho-
dzi o tegoroczny budżet to na 
oświatę w części wydatków bie-
żących zaplanowano kwotę ok. 
31 .100.000,00 zł,  co stanowi 
prawie 30% wszystkich wydat-
ków budżetowych. Planowane 
dotacje dla placówek niepublicz-
nyc h w roku 2020 w yn o sz ą 
3.650.000,00 zł, w tym prawie 
3.000.000,00 to kwota wynika-
jąca z planowanej z budżetu pań-
stwa subwencji . Za rok bieżący 
zaplanowane subwencje i dotacje 
oświatowe, które powinny wpły-
nąć do budżetu Gminy razem 
wynoszą ok. 20.450.000,00 zł. 
W tym roku różnica między pla-
nowanymi wydatkami, a środ-
kami zewnętrznymi wynosi ok. 
10.650.000,00 zł. Jeżeli odnie-
siemy to do roku 2018 i 2019, 
to jak widać środki, które musi 
przeznaczać Gmina z dochodów 
własnych na utrzymanie oświaty, 
są coraz większe. Warto w tym 
miejscu wrócić do odpowiedzi 

na pytanie pierwsze, otóż gdy-
by Burmistrz nie podjął żadnych 
działań racjonalizujących wydat-
ki, to w przyszłości mogłoby to 
doprowadzić do zapaści f inan-
sowej  G miny.  Jak wsp omnia-
łem wcześniej największą część 
wsz ystk ic h w ydatków b ieżą-
c yc h s t anowią  w ynag ro d ze -
nia pracowników oświaty wraz 
z pochodnymi. Regulacje doty-
czące wynagrodzeń, zwłaszcza 
nauczycieli oraz innych pracow-
ników oświaty dotyczące cho-
ciażby wzrostu płacy minimalnej 
są podejmowane na szczeblu 
r z ą d o w y m .  N i e s t e t y  w  ś l a d 
za tym nie idzie odpowiednie 
zwiększenie subwencj i oświa-
towej dla Gmin, a zatem koszty 
podwyżek musi wziąć na siebie 
samorząd. Dodatkowo oczywi-
ście zwiększenie wydatków na 
oświatę wynika również ze wzro-
stu kosztów bieżącego utrzyma-
nia szkół i przedszkoli, mam tu na 
myśli głównie różnego rodzaju 
usługi, w tym dostawy energii 
oraz różne wydatki rzeczowe.

A jak wygląda kwestia nakła-
dów inwestycyjnych dokona-
nych przez samorząd na rzecz 
szeroko rozumianej oświaty 
w ostatnich latach? 

 – Nie zagłębiając się nadmier-
nie w odległą przeszłość, należy 
stwierdzić, iż w ostatnich latach 
g łówne nakłady inwestycyjne 
dotyczyły szkół wiejskich. I tak 
w roku 2017 kosztem prawie 
2 .500.000,00  zł przy szkole 
w Budach Siennickich wybudo-
wano ładną salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem i dwoma sala-
mi dydaktycznymi. W roku 2018 
i 2019 za prawie 2.300.000,00 
zł wybudowano salę gimnastycz-
ną wraz z zapleczem w szkole 
w Popowie Borowym. W roku 
2019 oddano do użytku boisko 
piłkarskie przy szkole w Dębin-
kach. Koszt inwestycji wyniósł 
330.000,00 zł .  Jeżel i  chodzi 
o rok 2020, g łówną inwest y-
cją oświatową jest budowa no-
we go p rze dszkola  w S t ar yc h 
Pieścirogach. Na ten cel w tego-
rocznym budżecie przewidzia-
no 3.000.000,00 zł. Ponadto 
w budżecie na rok 2020 prze-
widziano kwotę 500.000,00 
zł na budowę boiska wielofunk-
cyjnego przy szkole w Budach 
Sienickich. Należy również pa-
miętać o uruchomieniu w stycz-
niu tego roku przy szkole SP 2 
wybudowanego kosztem pra-
wie 500.000,00 zł ogólnodo-
stępnego sztucznego lodowiska, 
które j e dnak w naj więk sz ym 
stopniu będzie służyło uczniom 
tej szkoł y chociażby w ramach 
zajęć wychowania f izycznego.  
Ponadto w ramach posiadanych 
środków były i będą realizowane 
różnego rodzaju zadania związa-
ne z remontami i doposażeniem 

szkół, tak aby poprawić ich este-
tykę i funkcjonalność.

Czy można już określić zmiany, 
jakie nastąpią w f inansowaniu 
oświaty w związku z pandemią 
koronawirusa? 

 – Jeżeli chodzi o zmiany w f i-
nansowaniu oświaty związane ze 
stanem epidemii, to jak wiemy 
wszystk ie szkoł y i  przedszko-
la pracują cały czas w systemie 
pracy zdalnej. W związku z tym 
w y p ł a c a n e  s ą  w y n a g r o d z e -
nie pracownikom dydakt ycz-
nym, jak również pozostał ym. 
Nie mniej jednak mogą powstać 
niewielkie oszczędności związa-
ne chociażby ze wspomnianymi 
godzinami ponadwymiarowy-
mi, czy za zastępstwo. Również 
koszt y utrz ymania  p lacówek 
oświatowych powinny być nie-
co mniejsze chociażby poprzez 
niższe zużycie energii, wody itp. 
Zakładamy również oszczędność 
na dowozie dzieci do szkół. Ak-
tualnie analizujemy wydatki pla-
cówek oświatowych za minione 
miesiące bieżącego roku. 

Czy samorząd gminy rozważa 
podjęcie innych działań mają-
cych na celu restrukturyzację 
obecnie funkcjonującego syte-
mu oświaty w naszej gminie?

 – Odpowiadając na to pytanie 
należy pamiętać, że główne, naj-
istotniejsze, instrumenty do re-
strukturyzacji oświaty ma organ 
stanowiący, czyli Rada Miejska, 
w gesti i której leży m.in. kwe-
stia ustalania obwodów szkol-
nych, łączenia szkół czy też ich 
zamykania. Burmistrz, jako or-
gan wykonawczy, ma mniejsze 
uprawnienia. Uprawnienia te są 
związane chociażby z możliwo-
ścią ustalenia odpowiedniej ilości 
oddziałów w szkołach publicz-
nych, wydawanie zaleceń co do 
norm zatrudniania pracowników 
niepedagogicznych (administra-
cyjnych, gospodarcz ych i tp. ) . 
Dodatkowo warto przy tej okazji 
podkreślić, że Burmistrz nie pla-
nuje ani w bliższej, ani w dalszej 
przyszłości inicjowania proce-
su zamykania szkół gminnych. 
Idąc tym przesłaniem podjęto 
działania zmierzające do zwięk-
szenia i lości dzieci w szkołach 
w Popowie Borowym i Budach 
Siennickich. Obserwując proces 
rekrutacj i  zauważono większe  
zainteresowanie rodziców po-
słaniem swoich pociech do od-
działów przedszkolnych w tych 
miejscowościach, jest szansa,  
że działania te zakończą się suk-
cesem. Przy tej okazji warto po-
informować, że na początku tego 
roku podjęto wstępne działania 
zmierzające do przywrócenia 
miejscowości Psucin do obwodu 
szkolnego w Budach Siennickich, 
który to od 2000 roku przyna-
leży do szkoły w Pomiechówku. 

Z inicjatywy Burmistrza Bogdana 
Ruszkowskiego odbyły się w tej 
sprawie dwa spotkania z miesz-
kańc am i  P suc ina .  W z wią zku 
z faktem, iż przeważająca część 
rod ziców z  te j  miej scowoś c i 
optowała za pozostaniem Psuci-
na w obwodzie szkolnym szko-
ł y w Pomiechówku, Burmistrz 
postanowił uszanować to stano-
wisko. Dlatego też wszelkie dzia-
łania zmierzające do pozyskania 
dzieci z Psucina są realizowane 
na zasadzie dobrowolności. Jed-
nocześnie  Burmistrz zadeklaro-
wał, że jeżeli pojawią się dzieci 
chętne do p ój ś c ia  do szko ł y 
w B u da c h S i e n n i c k i c h ,  to  te 
dzieci zostaną dowiezione w ra-
mach transportu gminnego. Na-

tomiast odnośnie innych działań 
będących w gestii Rady Miejskiej 
dotyczących chociażby zmian 
w obwodach szkolnych, łącze-
nia szkół, nie należy wykluczyć,  
że w przyszłości pojawi się sto-
sowna in ic jat y wa Burmistrza . 
Należ y prz y t ym p odk re ś l ić , 
że ewentualne decyzje zawsze 
w takich przypadkach będą po-
przedzone konsultacjami z za-
interesowanymi środowiskami, 
co daje możliwość uwzględnie-
nia skutków społecznych działań 
organów gminy.

Dziękuję za rozmowę 

Iwona Pęcherzewska

WYWIAD

Rosną wydatki na oświatę 
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Z Urzędu Miejskiego

Poznajmy czarny szlak
W listopadzie 2019 roku we 
współpracy z PTTK - Oddział 
Mazowsze stworzyliśmy na tere-
nie Gminy Nasielsk pierwszy szlak 
rowerowy – czarny. Jest to trasa 
o długości 24 km, zaczynająca 
się jako przedłużenie czarnego 
pułtuskiego szlaku rowerowego 
w gminie Serock – na granicy Za-
błocia i Jaskółowa. Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, 
Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, 
Morgi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP. Podróżując 
szlakiem czarnym można po drodze zaobserwować wiele malowniczych te-
renów Nasielska, obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy.

W związku z postępującą piękną pogodą i świadomością, że w naszej gminie 
mamy wielu entuzjastów wycieczek rowerowych – ogłaszamy konkurs fo-
tograficzny „Poznajmy czarny szlak”!

Więcej o rowerowym szlaku można przeczytać na stronie Urzędu – www.
Nasielsk.pl > Turystyka > Szlaki turystyczne > Czarny szlak rowerowy PTTK

Wydział Administracji i Nadzoru

NASZE SPRAWY. Borkowo

Pomnik 20 lat później
W Borkowie tuż przy moście stoi 
skromny pomnik. Wystawiony zo-
stał 20 lat temu. W równą, bo 80. 
rocznicę bitwy, jaką stoczyła w tych 
okolicach w roku 1920 „rodząca” się 
armia polska z olbrzymią armią rewo-
lucyjnej Rosji, armią bolszewicką, któ-
ra, po zwycięstwie w tej bitwie, chciała 
iść dalej, na Zachód, i rozlewać na kraje 
zachodniej Europy idee komunizmu. 
To miał być jej, swoistego rodza-
ju, zwycięski pochód z czerwonymi 
sztandarami. Zatrzymali go nasi przod-
kowie, którzy chcieli żyć w niepodle-
głej Rzeczypospolitej. Zwycięski, jak 
na razie ich marsz, został zatrzymany 
na linii, nazwijmy ją umownie, linią Wi-
sły. Rodząca się niepodległość zosta-
ła obroniona. Graniczyło to z cudem 
i nieprzypadkowo nazwano całą tę 
zwycięska batalię Cudem nad Wisłą. 
Obroniona została nie tylko Polska, ale 
również cała Europa. Bitwa Warszaw-
ska została uznana osiemnastą decy-
dującą bitwą w dziejach świata. 

Wielkimi krokami zbliża się 100. rocz-
nica wspomnianej Bitwy. Pomnik, 
choć skromny, już mamy. Są i kom-
plikacje, gdyż sprawy trzeba wyjaśnić. 
Przy tym warto pamiętać, że wtedy 
w prasie zapisano, że być może nowe 
pokolenie za lat 20 będzie chciało ja-
koś ten pomnik wzbogacić. Do tego 
stoi obok bezimiennego mostu. Je-
den z proboszczów cieksyńskiej para-
fii sugerował, że mógłby to być MOST 
BITWY WARSZAWSKIEJ i nazwa ta 
winna być wypisana wielkimi literami 
po jednej i po drugiej stronie mostu 
wzdłuż przęseł. 

Życie Nasielska od początku swego 
istnienia (26 lat) systematycznie za-
mieszczało informacje o tym, co na 
ziemi nasielskiej wydarzyło się w roku 
1920. Co więcej, to Życie Nasielska 
było inicjatorem budowy pomni-
ka w Borkowie, zwracając uwagę, że 
obchody kolejnych rocznic Bitwy 
Warszawskiej są w skali gminnej słabo 
akcentowane. Sprawa ta była w pew-
nym stopniu wynikiem rządów władz 
ludowej Polski, chociaż trudno stan 
ten tylko tym tłumaczyć. Być może 
wynikało to z powodu zwiększającej 

się w tej sprawie niewiedzy i odpo-
wiedniego nagłośnienia. Bo były przez 
cały czas ludowych rządów oznaki,  
że ludzie pamiętają rok 1920: przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Nasielsku harcerze wystawiali war-
ty. Podobnie było i w Cieksynie, gdzie 
proboszczowie starali się utrwalać 
wiedzę o tym, co działo się nad Wkrą 
w roku 1920.

W latach dziewięćdziesiątych powoli 
wracała świadomość, że wydarzenie 
z roku 1920 należy upamiętnić, stąd 
wpis z roku 1999 w Życiu Nasielska,  
że sprawa bitwy nad Wkrą, czy jak 
mówili niektórzy posiłkując się zapi-
sami dowódcy tego odcinka frontu 
gen. Władysława Sikorskiego Bitwy 
o Nasielsk, wina być upamiętniona na 
miarę wagi tego wydarzenia. 

Prawdziwy przełom nastąpił w roku 
2000, kiedy władze samorządowe 
powiatu nowodworskiego zorga-
nizowały w Nowym Dworze Maz. 
spotkanie w sprawie upamiętnienia 
okrągłych rocznic przypadających 
na rok 2000. Z Nasielska uczestni-
czyły w nim 4 osoby, w tym i redak-
tor naczelny Życia Nasielska – Adam 
Stamirowski.  Rozmowa przebiegała 
gładko. Społeczność Nasielska mo-
gła zgłosić swój udział w różnego ro-
dzaju przedsięwzięciach, z tym, że nie 
była przewidziana żadna uroczystość 
na terenie gminy Nasielsk. Na pyta-
nie jednego z nasielszczan, dlaczego 
tak jest, ktoś z sali dość buńczucznie 
zapytał: a co wy tam macie do po-
kazania? No cóż, Nasielsk był w tym 
towarzystwie czymś nowym, ponie-
waż dopiero niedawno wszedł w skład 
powiatu nowodworskiego. Przedsta-
wiciele Życia Nasielska odpowiedzieli, 
że nawet na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie jest umieszczony 
napis dotyczący roku 1920: Borkowo 
k. Nasielska, a przedstawiciele gmin 
nadwkrzańskich mogą się spotkać na 
wspólnej modlitwie i imprezie typu 
militarnego. Wyjaśnień wysłuchano 
z uwagą. Podkreśliliśmy wagę bitwy 
nad Wkrą w tym, co nazywało się Bi-
twą Warszawską. Wyjaśnienia musiały 
być przekonujące, skoro władze po-

wiatu i osoby organizujące cały cykl 
imprez uznały, że nasielskiej impre-
zie należy nadać status imprezy po-
wiatowej. Dobrze, że nie pytano nas 
o szczegóły, bo okazałoby się, że te-
ren nad Wkrą jest właściwie pusty, 
a umieszczany tu okazyjnie brzozowy 
krzyż był zbyt skromnym elementem 
na imprezę rangi powiatowej. Wspo-
mniany wcześniej kamień nie po-
chodził też z Borkowa i do tego nie 
upamiętniał bitwy nad Wkrą.

Słowo się jednak rzekło, potraktowano 
nas poważnie, więc trzeba było pod-
jąć działania, aby nie przynieść gminie 
Nasielsk wstydu. Do Nasielska nie wra-
caliśmy najprostszą drogą przez Po-
miechówek, lecz skręciliśmy w stronę 
Borkowa. Po drodze zatrzymaliśmy 
się przy wyjeździe z Nowego Dwo-
ru Maz. przy niewielkim, ale bardzo 
ciekawym pomniku. I stamtąd „ścią-
gnęliśmy” dwa elementy, tj. niewiel-
ki wzgórek i trzy krzyże. Następnego 
dnia objechaliśmy jeszcze Modlin 
i Kazuń, aby szukać innych inspiracji. 
Najczęściej na oglądanych pomni-
kach umieszczane były pokaźnych 
rozmiarów głazy. Pan Adam Stami-
rowski wykonał makietę projektowa-
nego pomnika. Wszystko to robiliśmy, 
nie mając jeszcze akceptacji władzy 
gminnej. O dziwo, to się okazało naj-
łatwiejsze. Kiedy powiedzieliśmy, że 
musimy poszukać kamienia, Bernard 
Dariusz Mucha burmistrz Nasielska 
wziął nas na swoje pole, gdzie miał 
sporo kamieni, wskazał zwłaszcza na 
jeden i zapytał, czy nam odpowiada. 
Ten właśnie kamień jest obok krzyża 
imitującego trzy krzyże. Głównym 
elementem pomnika w pobliżu był 
zakład kamieniarski, gdzie dokona-
no obróbki. Z usypaniem wzgórka 
i zabetonowaniem całości nie było 
większego problemu. I tym zajmował 
się Burmistrz, korzystając z pomocy 
miejscowych zakładów, np. z ZGKiM 
i SKR. Burmistrz Bernard Dariusz Mu-
cha okazał się właściwym człowie-
kiem na właściwym miejscu.

Ponadto, nasielski samorząd zapro-
sił do współdziałania przedstawicieli 
sąsiednich gmin, aby nadać uroczy-
stości wyższą rangę. Obok nasiel-
skiej, gospodarzami tej uroczystości 
były i są do tej pory gminy: Joniec, 
Nowe Miasto, Pomiechówek Socho-

cin i Świercze. Dla podniesienia rangi 
uroczystości potrzebny był też udział 
w tej uroczystości wojska i przedsta-
wicieli Kościoła – podobnie jak w ko-
lejnych latach. Przygotowane zostały 
odpowiednio uargumentowane wie-
dzą historyczną wnioski. Zarówno  
ze strony MON, jak i Kościoła zostały 
one zaakceptowane i stąd obecność 
na kolejnych obchodach przedsta-
wicieli tych instytucji nawet w randze 
ministrów i biskupów. Kolejne lata 
i kolejne pomysły sprawiły, że nasiel-
ska uroczystość upamiętniająca tych, 
którzy podjęli trud walki o wolną oj-
czyznę jest znana w znacznej części 
Polski.

Nie wszystkie nasze pomysły udało 
się do końca zrealizować. Na przy-
kład zaproponowaliśmy, aby części 
uroczystości religijnej nadać charak-
ter ekumeniczny, jako że po obydwu 
stronach frontu byli zarówno chrze-
ścijanie, jak i  Żydzi. Ksiądz Biskup nie 
negował takiej możliwości, ale prze-
konał nas, że w tamtym czasie było 
na to nieco za wcześnie.

Niestety, nie udało się nam zrealizo-
wać jeszcze jednego pomysłu i nie 

uda się go zrealizować naszym na-
stępcom. W Nasielsku mieszkał i pra-
cował pan, który nad Wkrę przybył 
w szeregach armii bolszewickiej. Był 
wtedy młodym chłopcem i został 
wcielony do rewolucyjnej armii. Pa-
radoksem było to, że w szeregach 
armii polskiej był jego brat. To było 
częste zjawisko tamtej wojny i rodziło 
różne niepokoje, czy nie są naprze-
ciwko siebie w okopach. Młodziut-
ki pan Edward wtedy nie strzelał, on 
miał za zadanie wozić bryczką ofice-
ra, który jeździł i zachęcał Polaków 
do przejścia na stronę Rosjan. I tu 
znowu paradoks, oficer ten z pocho-
dzenia był Polakiem. A pan Edward 
chętnie, by do Borkowa przyjechał, 
ale potrzebna byłaby pomoc facho-
wa przynajmniej trzech osób. W każ-
dym razie, dopóki miał siłę, pokazał 
szereg ciekawych miejsc związanych 
z tą bitwą. 

Nie udało się także to, że niezbyt 
dobrze widoczne są trzy krzyże.  
To można jednak poprawić. I przy-
dałby się inny materiał na ich wyko-
nanie.

andrzejzawadzki
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Baran 21.03-20.04 
Nie masz teraz szczęścia do pieniędzy, 
musisz więc oszczędzać. Uważaj, bo mo-
żesz spotkać osobę, która pod pretekstem 
współczucia zacznie Tobą manipulować. 
Nie prowokuj sytuacji konfliktowych. 

Byk 21.04-20.05
Poznasz ludzi, którzy poszerzą Twoje ho-
ryzonty i pobudzą Cię do działania. Zamiast 
narzekać, weźmiesz się teraz za trudne 
sprawy. Pomożesz też i doradzisz innym, 
i świetnie się ze wszystkim uporasz.

Bliźnięta 21.05-21.06
Bądź teraz asertywny i w pierwszej kolej-
ności załatwiaj swoje sprawy. Trzymaj się 
z daleka od sąsiedzkich konfliktów. Wykaż 
się opanowaniem i cierpliwością zarówno 
w domu, jak i w pracy. Unikaj pośpiechu.

Rak 22.06-22.07
W pracy staraj się być bardziej zorgani-
zowany, będziesz miał mnóstwo zadań 
służbowych do wykonania. Unikaj ryzy-
ka, zadbaj o siebie i nie martw się niczym  
na zapas. Bądź wyrozumiały dla ludzi. 

Lew 23.07-23.08
Uważaj na to, co podpisujesz, bo niefrasobli-
wością możesz narobić sobie kłopotów. Nie 
zwracaj uwagi na fochy przyjaciół. Przejdzie 
im, kiedy dowiedzą się w czym rzecz. Do-
trzymuj obietnic.

Panna 24.08-22.09
Nareszcie wyprowadzisz na prostą zale-
głe sprawy finansowe. Wygospodaruj dla 
siebie choć jeden całkowicie wolny dzień. 
Wyśpij się, odpocznij i nie myśl przez chwilę 
o obowiązkach. Panuj nad stresem.

Waga 23.09-23.10
Jeśli chcesz zrealizować swoje plany, mu-
sisz narzucić sobie większą dyscyplinę. 
Ale nie rób nic na siłę. Pamiętaj, że zawsze 
możesz wykonać tylko plan minimum 
i wyspać się. Zadbaj o swoją kondycję.

Skorpion 24.10-22.11
Dbaj o dobrą atmosferę w domu, nie szukaj 
okazji do dyskusji i nie czepiaj się drobia-
zgów. Uprawiaj sport, spaceruj i nie bierz do 
siebie tego, co mówią inni. Nie daj się niko-
mu wyprowadzić z równowagi.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz teraz silny, skuteczny, zdecydo-
wany i wytrwały. Poradzisz sobie nawet 
z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przed 
Tobą nowe możliwości zawodowe. Nie 
lekceważ problemów z układem krążenia.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie poprawiaj sobie kiepskiego nastroju 
zakupami, bo stracisz pieniądze i naro-
bisz sobie problemów. Zrób konieczne 
porządki w swoim życiu. Zadbaj o gardło 
i zatoki, bo choroba pokrzyżuje Ci plany.

Wodnik 21.01-19.02
W najbliższych dniach czeka Cię znaczny 
spadek energii i zniechęcenie do dzia-
łania. Skup się bardziej na pozytywnych 
stronach swojego życia. Wyłącz Facebo-
oka, poszukaj ciszy, spokoju i ładu.

Ryby 20.02-20.03
Twoje życie wreszcie nabierze barw, a Ty 
z optymizmem popatrzysz w przyszłość. 
Zmiana myślenia dobrze wpłynie na Twoje 
samopoczucie. Będziesz bardziej energicz-
ny i zdecydowany.

HHOORROOSSKKOOP

DLA SMAKOSZY

Pyszne  
ciasta warzywne
Warzywa stosujemy do zup, sałatek oraz jako dodatki do dań mięsnych. 
Okazuje się, że genialnie sprawdzają się też w kuchni na słodko. Prezentuje-
my trzy odsłony ciast warzywnych: z marchewką, rabarbarem i szpinakiem.

Ciasto rabarbarowe
Składniki: 4 jajka, 1 szklanka drobnego cukru lub cukru pudru, 1 cu-
kier wanilinowy, 1/2 szklanki oleju roślinnego lub roztopionego masła,  
1 i 1/2 szklanki (240 g) mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia, 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, 500 g rabarbaru, 1/2 łyżeczki 
cynamonu, cukier puder do posypania,

Jajka należy wbić do miski, dodać drobny cukier, cukier wanilinowy 
i ubijać na puszysty jasny krem na wysokich obrotach miksera. W mię-
dzyczasie nagrzać piekarnik do 180 stopni C. Następnie stopniowo trze-
ba dodawać olej, cały czas miksując, przez ok. 5 minut. Mąkę wsypać  
do oddzielnej miski razem z proszkiem do pieczenia i sodą, dokładnie 
wymieszać, a następnie dodać do poprzednio zmiksowanej masy. Goto-
we ciasto wyłożyć do wcześniej wysmarowanej margaryną tortownicy. 
Na wierzchu należy ułożyć pokrojony w cienkie paski rabarbar, całość 
posypać cynamonem i wstawić do piekarnika. Piec przez około 45 mi-
nut. Wyjąć z piekarnika i posypać cukrem pudrem.

Ciasto Marchewkowe
Składniki: 1,5 szklanki startej marchewki (ok. 3-4 marchewki),  
1,5 szklanki mąki, 4 jajka, 1 szklanka oleju, 1 szklanka cukru, 1 łyżecz-
ka proszku do pieczenia, 1 płaska łyżeczka sody, 1 łyżeczka cyna-
monu, 1 łyżeczka przyprawy do piernika (można pominąć), 1 łyżka 
cukru wanilinowego, 1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich, pół  
łyżeczki soli,

M a r c h e wkę  t r z e my  n a  t a r c e 
o drobnych oczkach. Orzechy wło-
skie kroimy lub łamiemy na małe ka-
wałki. Piekarnik nastawiamy na 180°C 
i przygotowujemy w tym czasie cia-
sto. Jajka ubijamy mikserem z cukrem 
i cukrem wanilinowym przez ok. 3 
minuty. Zaczynamy powoli dole-
wać olej – ciasto w trakcie mieszania 
wchłonie cały tłuszcz. Ciągle ubijając, 
stopniowo dodajemy mąkę wymie-
szaną z solą, proszkiem i sodą. Ciasto 
powinno być gęste. Dodajemy cynamon oraz ewentualnie przyprawę do 
piernika. Na końcu wsypujemy odciśniętą marchewkę oraz orzechy i mie-
szamy ostatni raz. Formę (najlepiej tortownicę o śr. 26 cm) natłuszczamy lub 
wykładamy papierem do pieczenia. Wlewamy ciasto i pieczemy je ok. 45 
-55 min. Podajemy posypane cukrem pudrem.

Leśny mech (ze szpinakiem)
Składniki:
Ciasto: 450 g opakowanie mrożonego szpinaku (rozdrobnionego) lub 
450 g świeżego, 2/3 szklanki oleju, 1 szklanka cukru (drobnego lub cukru 
pudru), 3 jajka, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Krem: 50 g serka mascarpone, 200 ml śmietanki 36% lub 30% z karto-
nika, 1 łyżeczka wanilii, 1 op. śmietan-fix,

Dekoracje: Owoce granatu

Ciasto:
Szpinak mrożony rozmrozić na sitku, następnie (bez odciskania) zmikso-
wać blenderem na jednolity mus. Jeśli natomiast mamy świeży szpinak to 
po umyciu trzeba go najpierw włożyć do garnka i mieszając podgrzewać 
ok. 1 - 2 minuty aż zwiędnie, następnie zblendować na mus. Piekarnik 
trzeba nagrzać do 180 stopni C. Jajka wbić do miski, dodać cukier i ubić 
na puszystą oraz jasną masę. Następnie ciągle ubijając wlewać cieniutkim 
strumieniem olej. Dodać mus ze szpinaku i zmiksować na małych ob-
rotach miksera do połączenia się składników w jednolitą masę. Do niej 
dosypać mąkę i proszek do pieczenia, a następnie trzeba miksować na 
niskich obrotach. Masę trzeba wylać do formy o średnicy 24 cm, wcze-
śniej dno wyłożyć trzeba papierem do pieczenia. Pieczemy przez ok. 
40 - 45 minut. Wyjąć i całkowicie ostudzić.

Krem:
Do misy miksera włożyć mocno schłodzony ser mascarpone oraz śmie-
tankę, dodać cukier puder i wanilię. Ubijać przez kilka minut aż masa 
zwiększy objętość i będzie puszysta. Na koniec zmiksować ze śmietan 
- fix, który usztywni krem. Kremem przekładamy przekrojone na pół 
ciasto. Wierzch ciasta dekorujemy owocami granatu.

J.G.
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 

na umowę o pracę: pracowników pro-

dukcji, operatorów wózków widłowych, 

elektryka-automatyka, mechanika prze-

mysłowego. Tel. 784 902 549.

Dotacje PROW 2014-2020. Najbliższe 

nabory: Modernizacja Gospodarstw 

Rolnych (zakup maszyn), Małe 

Gospodarstwa (60 tys.) również dla 

osób nie będących w KRUS, Młody Rolnik 

- 150 tys., Rozpoczęcie działalności go-

spodarczej przez rolników (od 150 do 

250 tys.). Wypełnianie wniosków, dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Działki budowlane i usługowe w Nasielsku 

przy ul. Piłsudskiego – uzbrojone (woda, 

prąd, gaz). Tel. 696 468 255.

Skup rowerów Nasielsk i okolice – z nami 

błyskawicznie sprzedasz swój stary ro-

wer i uzyskasz najlepszą cenę .www.

skuprowerowy.pl. Tel.534 527 233.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 

Studzianki. Tel. 784 528 758.

Sprzedam DOM w Nasielsku 200m2, 

działka 620m2. Tel. 504 351 323.

Ubezpieczonego z kat.B i umiejętno-

ściami „złotej rączki”,um.-zlec.średnio 2 

dni/tydzień,spr.adm.-gosp.,dojazdy:W/

wa-N.Miasto,dniówka 100-120+autko/

komórka. Tel.603 768 911.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 

307 122.

Sprzedam sofę 2-osobową z funk-

cją spania + pufa pełniąca funkcję 

podnóżka. Kolor szary. Stan idealny.  

Tel. 509 6666 32.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 

Studzianki. Tel. 784 528 758.

Cyklinowanie, układanie podłóg i tara-

sów. Tel. 797 272 253.

Działka budowlana 679m2 w Nasielsku, 

przy ul. Kościuszki 61. Tel. 23 693 12 09, 

723 133 617.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku.  

Tel. 668 039 796.

Kompleksowe usługi brukarskie. www.

dedebruk.pl Tel. 509 966 555.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku. 

Tel. 601 187 504.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  

o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
11.05.–17.05.2020 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz. 

18.05.–24.05.2020 r. Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz. 
25.05.–31.05.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz. 

1.06.–7.06.2020 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz. 

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00 

na mityng
Tel. 573 237 400.
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Zakupy u sąsiadów

Imię i nazwisko Adres Nr Telefonu Asortyment do sprzedania

Ireneusz Adamski Wągrodno 9 600-738-024 Sadzonki warzyw (rozsada)

Urszula Anuszewska ul. Brzozowa 11B, 
Nasielsk 510-195-864 Kwiaty rabatowe jednoroczne

Marzena Czarnecka Popowo Borowe 33 663-804-794 Rzodkiewka: czerwona,  
biało-czerwona

Dariusz Gers
ul. Długa 8
Mogowo 

606-784-473
Zboża:

pszenica, groch

Grażyna i Ryszard Gołuccy
ul. Jesionowa 8

Nasielsk,
601-482-907

Warzywa, mleko kozie, mleko 
krowie, mięso wołowe (czwartek 
02.04.2020 z własnego gospo-

darstwa)

Zbigniew Grzymkowski Lorcin 69 660-527-035 Zboża: kukurydza, pszenica, 
sorgo i inne

Agnieszka i Sławomir Kaczyńscy
ul. Warszawska 100

Nasielsk
514-781-522 kwiaty

Hanna Kowalska Gospodarstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe „Kowalski” Winniki 18 605-067-107

Mięso wieprzowe (rasy złotnic-
kiej), oleje: lniany, rzepakowy  

i inne, pszenica

Dariusz Krajewski Mazewo Włościańskie 
5 503-652-447 Mięso wieprzowe (mięso surowe 

z własnego gospodarstwa)

Jerzy Mańkowski ul. Krupki 12, Nasielsk 505-783-819
Rozsada:

Truskawka, pomidor, ogórek, 
papryka, por, seler, aksamitki

Tomasz Marciniak Cegielnia Psucka 75 697-647-827 Ziemniaki jadalne, zboża: pszeni-
ca, pszenżyto, jęczmień, proso, itp.

Katarzyna Modzelewska
ul. P.O.W 16/18

Nasielsk
725-268-345 Warzywa, ziemniaki, jajka wiejskie

Krzysztof Możdżyński Mazewo Dworskie 
A 44 518-605-510

Zboża, ziemniaki, jajka, kwiaty: 
bratki, stokrotki, prymulki,

sadzonki: warzyw, poziomek, 
truskawek

Bogdan Olbryś Wągrodno 41 784-656-722 Ziemniaki jadalne, kapusta kiszo-
na, ogórki kiszone, warzywa

Janina Piątkowska 
ul. P.O.W 139

Nasielsk
669-753-122 Kwiaty i sadzonki

Gospodarstwo Ogrodnicze  
Elżbieta i Tomasz Pichalscy Popowo Borowe 123 505-419-868 Kwiaty

Bogumiła Rębecka/Andrzej Rębecki ul. Agatowa 6,  
Nowe Pieścirogi

508-779-456
505-618-195

Zboża:
 pszenżyto, proso, lędźwian
Kwiaty, artykuły ogrodnicze, 

drewno opałowe

Zbigniew Romanowski Budy Siennickie 36 600-298-634 Warzywa, owoce, kiszona kapu-
sta, kiszone ogórki

Marek Różalski Cegielnia Psucka 272 513-578-166 Zboże, ziemniaki

„Adol” Tradycyjne wędliny Sielczak Marek Miękoszynek 26a 603-907-178 tradycyjne wędliny jak dawniej

Sklep „Kiełbaska” wyroby własne Michał 
Rączka Popowo Borowe 154a 691-539-162 Wędliny, mięso surowe (czwar-

tek-piątek od 10:00 do 19:00)

Szkółka Roślin – Krzewy Ozdobne
ul. Kolejowa 25, Stare 
Pieścirogi (obok wia-
duktu kolejowego)

604-257-975 Drzewa i krzewy ozdobne

Gospodarstwo Rolne Tomasz Tomczyk Budy Siennickie 52 698-806-326

Ziemniaki jadalne: „Irga”, 
„Catania”, „Ignacy” (możliwość 
dostawy w większych ilościach);

Zboża: 
jęczmień, owies, rzepak, pszenica

Halina i Andrzej Witosław Jackowo Dworskie 19d 692-142-462 Pszenica paszowa

Sławomir Wojciechowski Nowa Wrona 14 696-696-063 Ziemniaki jadalne „Oberon”

Anna i Jacek Wysoccy Kątne 49 664-687-139 Jajka, warzywa, ziemniaki

Mariusz Żochowski Popowo Borowe 98 787-624-702
Rzodkiewki, jabłka, ziemniaki, 

jajka wiejskie, warzywa, 
Po 15 maja truskawki

W naszej, typowo rolniczej gminie, wielu rolników produkuje i sprzedaje swoje towary klientom bezpośrednio 
na targowiskach. Obecnie, w sytuacji epidemii, kiedy zamknięte zostały place handlowe wielu producentów 
ma problem z ich zbyciem. W celu ułatwienia mieszkańcom możliwości bezpośredniego zakupu produktów 
od rolników i przedsiębiorców Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował listę osób za-
interesowanych taką formą sprzedaży. Warto dodać, że lista jest otwarta i każdy, kto chciałby się na niej znaleźć  
i sprzedać swoje produkty bezpośrednio proszony jest o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - /23/ 69 33 077, /23/ 69 33 108, e-mail: srodowisko@nasielsk.pl

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Pomoc przedsiębiorcom – 
„Nasielska Tarcza  
dla Przedsiębiorców”
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Szanowni Przedsiębiorcy!
W dniu 27 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego i zaczęła obowiązywać Uchwała 
nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zwolnienia z po-
datku od nieruchomości dla przedsiębiorstw z terenu Gminy Nasielsk. 
Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie, wymienione są 
w §1 ust. 2 powyższej uchwały. W przypadku ubiegania się o zwolnie-
nie, przedsiębiorca powinien złożyć informacje bądź korektę deklaracji 
na podatek od nieruchomości oraz „Formularz informacji przedstawia-
nych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne kon-
sekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wszelkich informacji 
na temat zwolnienia udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem 
telefonu 23 69 33 013. 

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomo-
gą naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres 
do czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń. Życzę Państwu również 
wytrwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, jednocześnie prosząc 
o wyrozumiałość i zrozumienie, że przy podejmowanych przez nas 
działaniach kierujemy się dobrem mieszkańców całej Gminy. 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

ARiMR

Dłuższy termin składania 
wniosków o płatność 
dobrostanową
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków 
przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finanso-
wą z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla ho-
dowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione 
koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowla-
nych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie 
i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększe-
nie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, 
tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie 
minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu  
do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przy-
znanie płatności dobrostanowej. 

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w bu-
dynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym);  
595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł 
na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem apli-
kacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bez-
pośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może 
być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień ro-
boczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 
proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa  
10 lipca 2020 r.
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SPORT. Rozmowa z …

Czy to koniec drużyny seniorskiej Żbika Nasielsk? 
Markiem Prusinowskim prezesem klubu MLKS Żbik Nasielsk

Jak ocenia Pan decyzję o zakoń-
czeniu rozgrywek rundy wiosen-
nej w sezonie 2019/20. Co na to 
zarząd Żbika Nasielsk, trenerzy  
i zawodnicy?
 – Jesteśmy bardzo zaskoczeni 
tą decyzją, gdyż spodziewaliśmy 
się anulowania wszystkich roz-
grywek. W ostatniej chwili jednak 
prezesi Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej podjęli inną decyzję. 
Na podstawie obowiązujących 
zakazów zgromadzeń i organiza-
cji imprez stwierdzili, iż niemożli-
we jest kontynuowanie rozgrywek 
piłkarskich i zaplanowania spotkań  
w najbliższym czasie. Postanowili  
o zakończeniu rozgr y wek na 
szczeblu IV ligi i niższych klas oraz 
grup młodzieżowych. Ustalili jed-
nak, że drużyny zajmujące miejsca 
premiowane awansem uzyskają 
awans do wyższej klasy, nie będzie 
jednak spadków do niższych klas 
rozgrywkowych.

Co na to zarząd – jeszcze nie wiem. 
Mamy zebranie 15 maja i wtedy 
będziemy rozmawiać na ten te-
mat. Trenerzy i zawodnicy także są 
zdziwieni i rozczarowani takim ob-
rotem spraw.  

Czy były inne możliwości na 
rozegranie rundy wiosennej?
 – Były inne pomysły. Spodziewa-
łem się, że grupa będzie podzie-
lona na dwie grupy spadkową i tą  
z szansą na awans. Rozmawiałem  
z prezesami Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej i przedłużające się 
obostrzenia związane z epidemią 
utrudniają nawet wyznaczenie ter-
minów rozegrania mniejszej liczby 
meczów. Nawet jakbyśmy zaczęli w 
drugiej połowie czerwca, to mecze 
trzeba byłoby rozgrywać w każdą 
niedzielę i środę, aby zakończyć 
maksymalnie 20 lipca, a baraże ro-

zegrać 27 lipca, gdyż 15 sierpnia ru-
sza kolejny sezon ligowy.

Anulowanie wszystkich dotych-
czasowych rozgrywek wiązałoby 
się też z finansami. Przez pół roku 
coś się działo – koszty transferów, 
opłaty regulaminowe, opłaty, żół-
te kartki. 

Myślę, że według władz wojewódz-
kich opcja z zakończeniem roz-
grywek była najmniejszym złem. 
Z decyzji cieszą się drużyny, które 
zajęły pierwsze miejsca, a płaczą te, 
które zajęły drugie i trzecie, gdyż 
nastawiały się na odrobienie strat 
w rundzie wiosennej, a ta w naszej 
lidze zapowiadała się emocjonują-
co. Drużyny, które znalazły się na 
dalszych pozycjach na pewno też 
się cieszą. Większość klubów nie 
otrzymało dotacji i nie ma finan-
sów, aby rozpocząć rozgrywki. 
Ponadto cieszą się drużyny z ostat-
nich miejsc, które unikną w tym 

sezonie spadków. W takiej sytuacji 
była Sona Nowe Miasto mająca na 
koncie tylko 2 punkty, która znala-
zła się na ostatnim miejscu, a decy-
zja władz uratowała ją od spadku.

Czy Żbik Nasielsk miał dużą 
szansę na awans do czwartej 
ligi?
 – Po rundzie jesiennej w sezonie 
2019/20 Żbik Nasielsk znajdował 
się na trzecim miejscu w tabeli tra-
cąc do lidera, czyli Narwi Ostrołęka 
tylko trzy punkty, a do wicelide-
ra, czyli KS CK Troszyn, tylko je-
den punkt. To nas boli, zwłaszcza, 
że wszystkie mecze z liderem, wi-
celiderem i ze znajdującą się na 
czwartym miejscu Mławą mieli-
śmy rozegrać na nasielskim sta-
dionie. Uważamy jednak, że lepiej 
zawalczyć o awans za rok i pokazać 
to na boisku, niż awansować teraz  

w takich nie do końca sprawiedli-
wych okolicznościach. 

Gratulacje awansu do czwartej 
ligi należą się Narwi Ostrołęka?
 – Tak, należą się Narwi Ostrołęce. 
Trzymamy kciuki, żeby w meczu 
barażowym do IV ligi wszedł Tro-
szyn. Zagrają oni mecz z wiceli-
derem grupy Warszawa I. Jednak  
w tym sezonie najbardziej na awans 
zasługiwałaby Mławianka Mława, 
gdyż wygrała z nami, z Troszynem 
i zremisowała z Narwią Ostrołęka. 
Natomiast Narew Ostrołęka zre-
misowała z nami, z Troszynem i z 
Mławą, a Troszyn i my przegraliśmy  
z Mławą. Dlatego w tym bilansie 
najlepiej wypada Mława.

Czy klub Żbik poniósł jakieś 
koszty związane z inwestycją w 
nowych zawodników, bo pewnie 
były planowane transfery?
 – Ponieśliśmy koszty z tytułu opłat 
regulaminowych za zawodników, 

których zawsze trzeba opłacić. Poza 
tym transfery. Miejmy nadzieję, że 
MZPN zwróci to wszystko lub zali-
czy to jako występ tych zawodni-
ków w klubie. Na razie kwota, którą 
mielibyśmy otrzymać od MZPN  
w wysokości 2 tys. zł nas nie satys-
fakcjonuje, gdyż więcej dołożyli-
śmy, niż oni nam dają. Małe kluby, 
które mają po 2-3 roczniki z takiej 
kwoty będą zadowolone, a my 
przy takiej organizacji oczekiwali-
byśmy na więcej. Na tydzień przed 
rozpoczęciem ligi mieliśmy zaak-
ceptowane cztery transfery. 

Z początkiem maja nastąpiło 
„odmrażanie” sportu. Czy rów-
nież zawodnicy w Żbiku rozpo-
częli treningi, oczywiście według 
wytycznych sanitarnych? Czy 
obostrzenia i liczba 6 osób na 
boisku nie są zbyt restrykcyjne?

 – Tak, rozpoczęliśmy treningi grup 
młodzieżowych i drużyny dziew-
cząt. Seniorzy rozpoczęli tydzień 
później. Musieliśmy wszystko lo-
gistycznie ustalić. Zawodnicy tre-
nują na dwóch boiskach po 6 osób 
zgodnie z wytycznymi przygo-
towując się już na sezon 2020/21 
drużyn młodzieżowych. Seniorzy 
jednak są pod znakiem zapytania. 
W środę (13 maja) mamy indywi-
dualne spotkania z zawodnikami, 
gdzie każdy zawodnik ma się okre-
ślić, czy chce grać, bo może się 
zdarzyć, że w Żbiku zabraknie dru-
żyny seniorskiej. Na dzień dzisiej-
szy (przed zamknięciem bieżącego 
numeru ŻN – przyp. red.) szanse na 
przetrwanie drużyny są 50 na 50.

Z czego wynikła taka sytuacja?
 – Przede wszystkim brak sponso-
ringu na drużynę seniorską. Spon-
sorzy wycofali się przez kryzys 
związany z obecną epidemią. Poza 
tym może nam zabraknąć zawod-

ników. Oczekują oni jakiegoś mini-
malnego stypendium za grę, a klub 
niestety nie jest w stanie obecnie 
tego zagwarantować. Jak wiadomo, 
każda drużyna seniorska w każ-
dym klubie czy to w III lidze, czy w  
IV lidze, czy w lidze okręgowej, 
czy to w A klasie, czy w B klasie, 
każdy zawodnik ma jakieś oczeki-
wania finansowe. To nie są wielkie 

pieniądze, tu chodzi o symbolicz-
ne kwoty.

Jako prezes nie chcę się też zadłu-
żać wobec zawodników. Dlatego 
pewne decyzje zapadną 14 maja na 
zebraniu zarządu klubu Żbik i może 
się okazać, że drużyny seniorskiej 
w Żbiku nie będzie. Jeśli dojdzie  
do takiej sytuacji, to biorę pod 
uwagę podanie się do dymisji.

Jak po tym kryzysie związanym 
z epidemią COVID-19 będzie 
wyglądała kondycja finansowa 
klubu Żbik Nasielsk?
 – Nasza kondycja finansowa jest  
w stabilnej sytuacji. Jednak pienię-
dzy z dotacji i ze składek członkow-
skich nie możemy przydzielać na 
drużynę seniorską. Ta utrzymuje się 
tylko z wpłat i darowizn od spon-
sorów zewnętrznych. Przy braku 
sponsorów drużynie seniorskiej 
grozi, że się nie utrzyma. 

Ilu zawodników liczy seniorska 
drużyna Żbika? Ile drużyn (jakie 
roczniki) i ilu zawodników w 
sumie trenuje w barwach Żbika? 
Ilu jest trenerów? (takie zesta-
wienie informacji o klubie, czy 
coś poza piłką nożną można 
trenować w Żbiku?)
 – W klubie Żbik obecnie są dwie 
drużyny seniorskie – męska i ko-
bieca, 11 roczników, co daje łącznie 
około 300 zawodników. Trenerów 
jest 12. Poza piłką nożną można tre-
nować, boks, Muay Thai, czyli taj-
ski boks. Od 1 kwietnia miał ruszyć 
program „Mamo, tato trenuj ze 
mną” dla dzieci z roczników 2015 
i 2016, w którym rodzice trenowa-
liby ze swoimi pociechami. Mam 
nadzieję, że to niedługo ruszy, jak 
zniesione zostaną obecne ograni-
czenia. Poza tym mamy też sekcję 
brydżową.

Dziękuję za rozmowę.
Michał Brodowski

fot.  M. Brodowskifot.  M. Brodowski


