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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

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./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00

Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

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

dyżur rozpoczyna  się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
4.04.-10.04.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;

11.04.-24.04.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;
25.04.-1.05.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

Z UM

Bezpłatne konsultacje  
w sprawie dotacji unijnych
12 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
w godz. 9:30–13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące do-
tacji unijnych na realizację własnych pomysłów.
Konsultacje są skierowane do społeczności lokalnej, przedstawicieli jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych 
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.
Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego 
jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, 03-
301 Warszawa, ul Jagiellońska 74,
tel.: 801-101-101, 022 -542-24-38, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.
eu.

Z UM

Straty producentów 
rolnych spowodowane 
niekorzystnym zjawiskiem 
atmosferycznym 
Tegoroczną zimę charakteryzowały duże wahania temperatury powietrza 
(od temperatur dodatnich aż do -20 stopni C), które dodatkowo występo-
wały przy braku okrywy śnieżnej. 

Warunki takie niejednokrotnie poczyniły znaczące szkody na plantacjach 
ozimin i rzepaku, a zwłaszcza w centralnej i wschodniej części kraju. Wy-
marzanie roślin było zróżnicowane regionalnie, a także lokalnie w polu. 
Wystąpiło przede wszystkim w rzepaku i jęczmieniu ozimym oraz w od-
mianach pszenicy ozimej o słabej lub obniżonej mrozoodporności. Na 
rynku dostępne były również odmiany pszenżyta ozimego o mniejszej 
zimotrwałości. 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
„ujemne skutki przezimowania” oznaczają szkody spowodowane wymar-
znięciem, wymoknięciem, wyparzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem 
roślin w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym 
lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego 
części.

W związku z sygnałami od rolników o stratach w uprawach spowodowa-
nych ujemnymi skutkami przezimowania oraz napływającymi do gminy 
wnioskami o oszacowanie strat w uprawach Burmistrz Nasielska w dniu 
25 marca br. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o po-
wołanie komisji. Przypuszczalnie prace komisji rozpoczną się jeszcze pod 
koniec obecnego tygodnia, w związku z powyższym prosimy o szyb-
kie składanie wniosków – jednakże wyznaczony termin upływa dopiero 
w dniu 15 kwietnia br.

Zgodnie z wnioskiem o oszacowanie strat rolnik zaznacza właściwe 
pola, określając, z jakiej formy pomocy chce skorzystać:

– ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze 
środków ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej,

– potwierdzenia działania siły wyższej dla potrzeb ARiMR

– ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku urucho-
mienia Programu Rządowego).

Z naszych informacji na dzień dzisiejszy wynika, że kredyt preferencyjny 
będzie wynosił nieco ponad 3% i będzie rozłożony na 4 lata z ewentualną 
roczną karencją spłaty. O kredyt ten będą się mogli ubiegać również rol-
nicy, którzy będą posiadali protokół szacowania strat, a ich straty nie będą 
przekraczały 30% wszystkich upraw gospodarstwa. Na dzień dzisiejszy nie 
uruchomione zostały inne programy rządowe w kwestii pomocy poszko-
dowanym producentom rolnym. Rolnikom, którzy chcą złożyć wnioski 
o szacowanie, przypominamy zasady i zachęcamy do pobrania wniosku: 
http://nasielsk.pl/1415-obwieszczenie-burmistrza-nasielska-z-dnia-18-
marca-2016-roku. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dotacja  
na utylizację azbestu

Osoby, które złożyły w roku bieżącym wniosek na utylizację azbestu, in-
formujemy, że wniosek Burmistrza Nasielska o dotację na ten cel, złożony 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, został w całości rozpatrzony pozytywnie.
W chwili obecnej przystępujemy do procedury wyłonienia wykonawcy 
i już pod koniec kwietnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu 
umówienia terminu odebrania czy demontażu wyrobów azbestowych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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fot. M. Stamirowski

Szóstoklasiści 
napisali  
sprawdzian
181 uczniów VI klas szkół podsta-
wowych z terenu gminy Nasielsk 
5 kwietnia br. przystąpiło do ogól-
nopolskiego obowiązkowego 
sprawdzianu dla szóstoklasistów. 
Sprawdzian składał się z dwóch 
części. Pierwsza z nich trwała 80 
minut i sprawdzała umiejętności 
z języka polskiego oraz z mate-
matyki, w tym wykorzystywanie 
wiadomości i umiejętności z tych 
przedmiotów w zadaniach osa-
dzonych w kontekście historycz-
nym lub przyrodniczym. Drugą 
częścią sprawdzianu był test z ję-
zyka obcego. 
W Szkole Podstawowej w Nasielsku 
egzamin pisało 108 uczniów, 
w Budach Siennickich – 19, w Sta-
rych Pieścirogach – 18, w Ciek-
synie – 16, w Dębinkach – 10 
i w Popowie Borowym również 
10. Są oni – zgodnie z zapowie-
dziami Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej – ostatnim rocznikiem, 
który napisał taki egzamin. Li-
kwidację sprawdzianu zapisano 
w projekcie nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty. W jego miej-
sce ma być wprowadzony test dia-
gnostyczny, przeprowadzany na 
początku I klasy gimnazjum. Nie 
będzie on jednak obowiązkowy.
Swoje wyniki szóstoklasiści pozna-
ją 27 maja. 

K.T.

OBRADOWAŁA RADA

Zaakceptowano przystąpienie do opracowania 
„Gminnego Programu Rewitalizacji”
31 marca br. na swej XX. sesji ple-
narnej obradowała Rada Miejska. 
Program obrad obejmował pro-
cedowanie 14 projektów uchwał 
oraz zapoznanie się z ki lkoma 
informacjami i sprawozdaniami 
służb miejskich i powiatowych.
Po usta len iu porządku ob rad 
i przyjęciu protokółu z poprzed-
niej sesji głos oddano przybyłym 
na sesję mieszkańcom gminy. 
Zdzisław Krotkopad pytał o los rur 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
układanych przed laty w związku 
z budowaną ubojnią kurczaków, 
poruszył problem monitorowania 
ujęć wody i hydrantów (to m.in. 
w związku z narastającym zagro-
żeniami). Wypowiedział się też na 
temat parkujących samochodów, 
sugerując wprowadzenie opłat 
za parkowanie. Zwrócił również 
uwagę na potrzebę kontynuowa-
nia budowy chodników na ulicy 
Warszawskiej.

Jerzy Więcławski po raz kolejny 
podjął temat budowy ulicy Klo-
nowej. Wyraził opinię, że ulica ta 
jest traktowana po macoszemu, 
a ponadto krążą pogłoski, jako-
by burmistrz miał się wyrazić, że 
ulica ta za jego kadencji nie bę-
dzie budowana. Tę ostatnią infor-
mację burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski skwitował słowami: 
– Plotek komentować nie będę . 
W sprawie pozostałych porusza-
nych kwestii burmistrz przyznał, 
że sprawa płatnych parkingów nie 
była jeszcze rozważana, kontynu-
acja budowy chodnika jest bra-
na pod uwagę, ale decyzja w tej 

sprawie nie zależy 
tylko od gminy.
Ko l e j n y m  p u n k-
tem był y zapyta-
n ia  i  in terp elac j e 
radnych. G łos za-
b ra ł o  d z i ew i ę c i u 
spośród czternastu 
ob ecnych na se -
sj i radnych. Grze-
gorz Arc i szewsk i 
pyta ł  m . in .  o au-
dyt w prywatnych 
p r z e d s z k o l a c h 
i  o  p r o b l e m  z e 
c u c h n ą c y m  w y-
s y p i s k i e m  ś m i e -
c i  w  K o s e w i e . 
Satysfakcjonującej 
go odpowiedzi na 
pierwsze pytanie nie otrzymał, 
natomiast w kwestii wysypiska 
dowiedział się, że wkrótce ten 
problem zostanie def initywnie 
rozwiązany.

Wiele pytań zadał rad-
ny Roman Jaskulski . 
Interesował się m.in. 
stanem chodnika na 
u l ic y P i ł sudsk iego, 
pytał o lokalne drogi 
gruntowe w Młodzia-
nowie, Lorcinie, Ża-
biczynie i Paulinowie. 
Jego kolejne pytanie 
dot ycz yło budow y 
wiatraka w Paulinowie. 
Pozytywna decyzja 
Urzędu M iej sk ie go 
w tej sprawie, jak się 
dowiedział, nie prze-
sądza jednak jeszcze 

o jego budowie, ponieważ sprawa 
jest w toku. 
Radny Krzysztof Fronczak py-
tał o działania gminy w sprawie 
pozyskania terenów „pokole-
jowych ”. O możliwość zniesie-

nia zakazu postoju 
po jednej stronie ul. 
K o ś c i e l n e j  p y t a ł 
radny Henryk An-
tosik. O urządzenie 
przejścia przez ulicę 
w okolicach marke-
tu „Mrówka” pytała 
radna Danuta Biało-
rucka. Ta kwestia, jak 
stwierdził burmistrz, 
jest do rozwiązania 
p r z y  z g o d z i e  z a -
rządcy drogi (jest to 
droga woj ewó d z-
ka). Istnieje jednak 
problem środków, 
które musi wyłożyć 
gmina. O lokalizację 

budynku socjalnego w Chr-
cynnie pytał radny Świder-
ski. 
Dużą część sesj i poświę-
cono na wysłuchanie in-
f o r m a c j i  d o t yc z ą c yc h 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy i sprawozdania z reali-
zacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gmi-
nie Nasielsk ”. Informacje 
w sprawie bezpieczeństwa 
złożyli: zastępca komendanta 
PSP st. kpt. Mariusz Wyszyń-
ski (bezpieczeństwo pożaro-
we) i komendant nasielskiego 

komisariatu kom. Karol Stojak (bez-
pieczeństwo i porządek publiczny). 
O realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny poinformo-
wała radnych dyrektor MOPS Mo-
nika Nojbert. 
Spośród 14 podjętych uchwał 
7 przyjęto jednogłośnie, 7 zaś 
większością głosów, (głos „za” 
oddawało po 9 osób). Podjęte 
uchwały dotyczyły m.in. zmian 
w Uchwale Budżetowej na rok 
2016, zasad wypłacania diet soł-
tysom, przyjęcia statutu MOPS, 
programu opieki nad zwierzęta-
mi, utrzymania wysokości opłat 
za pobieraną wodę i  pobiera-
nie ścieków; przyjęto też dwie 
uchwały regulujące sprawę go-
spodarki śmieciowej. 
Dłuższą i nasyconą emocjami dys-
kusję wywołał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do opra-
cowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji . Samo opracowa-

nie programu będzie kosztowało 
ponad 60 tys. złotych, a nie ma 
pewności, że gmina, wykładając 
pieniądze na to opracowanie, uzy-
ska środki unijne na jego realizację. 
Program taki jest zaś potrzebny, 
aby gmina mogła wystąpić o środ-
ki na przeprowadzenia rewitaliza-
cji. Sama „rewitalizacja” też jest 
gminie potrzebna, co potwierdzili 
wszyscy wypowiadający się radni. 
Ostatecznie uchwała w tej sprawie 
została podjęta: 9 osób głosowało 
„za”, a 5 osób oddało głos wstrzy-
mujący. 

andrzej zawadzki 

Ruszył  
program 500+
Od 1 kwietnia br. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nasielsku 
przyjmuje wnioski o świadcze-
nie wychowawcze z Programu 
500+. Można je wysyłać online, 
Pocztą Polską lub składać bezpo-
średnio w MOPS. Według infor-
macji z dnia 5 kwietnia br. z terenu 
gminy Nasielsk wpłynęło ok. 200 
wniosków, a 1500 rodzin zapisało 
się w celu bezpośredniego złoże-
nia dokumentów. 
Jak informują pracownicy MOPS 
w Nasielsku, rodzice, którzy zło-
żą wnioski w ciągu pierwszych 3 
miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lip-
ca 2016 r., otrzymają wyrównanie 
wstecz. W kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypłacane 
od miesiąca, w którym rodzice 
złożą wniosek. Do programu bę-
dzie można dołączyć w dowol-
nym momencie.
Dokumenty, które wpływają do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku za pomocą poczty 
elektronicznej, często są błędnie 
wypełnione. Pracownicy MOPS 
apelują, żeby uważne czytać in-
strukcję, otwierać wszystkie za-
kładki wniosku i rzetelnie go 
wypełniać.
Wszelkie niezbędne informacje, 
instrukcje wypełniania wniosków 
oraz sam wniosek można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
mops.nasielsk.pl.

K.T.
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KRONIKA 

POLICYJNA

KRONIKA OSP
23.03. strażacy z Nasielska wyje-
chali do pożaru trawy na nieużyt-
kach w Ruszkowie.

24.03. OSP Nasielsk gasiła pożar 
trawy na nieużytkach przy ulicy 
Cmentarnej.

2 5 . 0 3 .  z a s t ę p  s t r a ż a k ó w 
z Nasielska i dwa zastępy z JRG 
Nowy Dwór Maz. wyjechały do 
pożaru sadzy w kominie w bu-
dynku przy ulicy Słonecznej.

27.03. strażacy z Nasielska wyje-
chali do pożaru kontenerów na 
śmieci przy ulicy Cmentarnej.

03.04. OSP Nasielsk wyjechała 
do pożaru trawy na nieużytkach 
w Pniewie.

04.04. Zastępy z Nasielska i z Jac-
kowa wyjechały do pożaru trawy 
i krzaków na nieużytkach w Jac-
kowie Dworskim.

R E K L A M A

Konflikt Wspólnoty ze Spółdzielnią trwa
Od grudnia 2015 r. informujemy naszych czytelni-
ków o konflikcie, jaki powstał w wyniku zawiązania 
Wspólnoty Mieszkaniowej w bloku na ul. War-
szawskiej 41/49D w Nasielsku. („Życie Nasielska” 
nr 26/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.). Sprawa zna-
lazła swój finał w sądzie. Właścicielka mieszkania 
w owym bloku oraz mieszkanka posiadająca spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu wystąpiły 
na ścieżkę sądową, walcząc o swoje prawa. 
Problemy zaczęły się 9 grudnia 2015 r., kiedy to 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wysłał pismo do 
wszystkich członków Spółdzielni zamieszkujących 
w bloku przy ul. Warszawskiej 41/49D i poinformo-
wał o wystosowaniu wniosku do Rady Nadzorczej 
w sprawie wykreślenia ich z rejestru członków Spół-
dzielni. Następnego dnia na terenie parkingu przy bloku rozpoczęto porządkowe prace ziemne. Polegały one na uło-
żeniu przez pracowników Spółdzielni głazów i kamieni uniemożliwiających korzystanie z parkingu mieszkańcom tegoż 
bloku. Dodatkowo odłączono dwie latarnie. Głazy na osiedlu stanowią wątpliwą „ozdobę” do dziś. Wspólnota miesz-
kaniowa podjęła próbę negocjacji ze Spółdzielnią w tej sprawie. Rozmowy nie przyniosły porozumienia. 
Pierwszy wyrok już zapadł. Sąd Okręgowy w Ostrołęce orzekł uchylenie uchwały nr 21/2015 z 21 grudnia 2015 r. 
rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku w przedmiocie wykreślenia 
powódki Olgi Ickiewicz (właścicielki mieszkania w bloku przy ul. Warszawskiej 
41/49D) z rejestru członków. 
Pani Olga posiada wyodrębnione prawo własności lokalu mieszkalnego. Człon-
kiem Spółdzielni jest od 2000 r. Według Sądu w Ostrołęce nie naruszyła ona 
wymienionych w statucie obowiązków członka Spółdzielni. Sąd uznał uchwałę 
o wykreśleniu za wadliwą. Ustalił także, że ukształtowanie się wspólnoty mieszka-
niowej łączącej właścicieli – członków spółdzielni, którym przysługuje odrębna 
własność lokali, i zrezygnowanie przez nich z zarządu nieruchomością wspólną 
przez spółdzielnię nie mieści się w pojęciu niewykonywania obowiązków sta-
tutowych. Z pewnością ustalenia te będą znaczące również w przypadku kolej-
nej sprawy, którą przeciwko Spółdzielni wniosła mieszkanka bloku posiadająca 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a którą także wykreślono z listy 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku.
Wyrok, który już zapadł nie jest jeszcze prawomocny, ale uzasadnienie 
Sądu w Ostrołęce powinno dać do myślenia Zarządowi i Radzie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Nasielsku. 
Większość mieszkańców wykreślonych z listy członków spółdzielni odwołała się 
do Walnego Zgromadzenia. Jakie decyzje zostaną na nim podjęte, przekonamy 
się już niedługo. Z informacji jakie uzyskaliśmy od prezesa spółdzielni wiemy, że 
walne zgromadzenie członków planowane jest na drugą połowę maja. 
Będziemy nadal monitorować sprawę mieszkańców bloku przy ul. War-
szawskiej 41/49D. 

K.T.

25.02. na Cmentarzu Parafialnym 
nieznany sprawca skradł mosiężną 
figurkę o wartości 600 zł na szko-
dę Ilony P.
29.03. na ulicy Rynek niezna-
ni sprawcy włamali się do drogerii 
i skradli mienie o nieustalonej war-
tości na szkodę Hanny Sz.
30.03. w Borkowie nieznani spraw-
cy skradli przesuwną bramę. Straty 
wynoszą 5000 zł na szkodę Kry-
styny A.
02.04. w Dobrej Woli nieznani 
sprawcy skradli łyżkę metalową od 
ciągnika. Straty wynoszą 1600 zł na 
szkodę Pawła G.
04.04. na ulicy Leśnej nieznani 
sprawcy skradli 8 szt. betonowych 
przęseł ogrodzeniowych. Straty 
wynoszą 2500 zł na szkodę Miro-
sława N.
05.04. na ulicy Malinowej nieznany 
sprawca uszkodził samochód Opel 
Vectra. Straty wynoszą 1300 zł na 
szkodę Roberta J.

Pijani na drodze
31.03. w Nunie Robert K. kierował 
samochodem po spożyciu alkoho-
lu (0,59 mg/l).

fot. P. Pietruszczak



58–21 kwietnia 2016; Życie Nasielska nr 8 (446) AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Pomalowali płot  
„Podwórka Nivea”
W dwóch turach: 10 października 2015 r. i 2 kwietnia 2016 r. uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
malowali wzory na płocie przy placu „Podwórko Nivea”. Uczniowie: Julia Wietecka, Mikołaj Osiński, Kamil Mo-

rawski, Paulina Rutkowska, 
Karolina Przetacka, Alek-
sandra Winnicka, Wiktoria 
Czyż i Angelika Renkel, 
pod opieką Bożeny Chrza-
nowskiej, przy głównej 
asyście twórczyni projek-
tu Marty Gers oraz Eweliny 
Gers, wykonali wspaniałą 
pracę. Do akcji malowa-
nia przyłączył się również 
burmistrz Nasielska Bog-
dan Ruszkowski i skarbnik 
Nasielska Rafał Adamski. 
Projekt grafiki na płocie 
został stworzony z my-
ślą o najmłodszych i ma 
nawiązywać do miejsko-
-wiejskiego charakteru 

naszej gminy; zawiera również herb 
Nasielska. 
Z „Podwórka Nivea” korzystać 
można już od 1 kwietnia br. Jego 
oficjalne otwarcie nastąpi w póź-
niejszym terminie, kiedy to zorga-
nizowany zostanie piknik rodzinny. 
Czynimy starania, aby w oficjalnym 
otwarciu uczestniczył Jarosław „Pa-
sha” Jarząbkowski wraz z rodziną, 
dla którego przygotowaliśmy kilka 
niespodzianek. 
O terminie oficjalnego otwarcia 
„Podwórka Nivea” będziemy Pań-
stwa informować. 

Zapraszamy  
do udziału w akcji  
NASZ CZYSTY NASIELSK
22 kwietnia setki milio-
nów ludzi na całym świe-
cie b ędzie ś więtować 
Dzień Ziemi. Idea troski 
o niebieską planetę łączy 
ludzi niezależnie od na-
rodowości, wyznania, za-
wodu, wieku czy innych 
kategorii różnicujących. 
Dzień Ziemi to największe 
ekologiczne święto świa-
ta, obchodzone od 1970 
roku. W Polsce Dzień Zie-
mi obchodzony jest od 
1990 roku. W 2009 roku 
dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 
jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 

Jak corocznie z okazji Światowego Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, 
przedszkoli, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowa-
rzyszenia i instytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK 
i do uporządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych. Sprzątanie 
planujemy przeprowadzić w dniach od 22 do 30 kwietnia. Wszystkim, 
którzy zadeklarują chęć udziału w akcji zapewniamy worki, rękawice oraz 
odbiór zgromadzonych odpadów. Zdajemy sobie sprawę, że o czystość 
należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspól-
nie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz mały na-
sielski kawałek Ziemi. Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 
206 i 201), telefonicznie:/23/ 69 33 101, /23/ 69 33 077 lub mailowo: 
srodowisko@nasielsk.pl (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników 
oraz uzgodnić ilość worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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WARTO PRZECZYTAĆ

Co w historii piszczy?
Zagadki i tajemnice od zawsze fascy-
nowały ludzkość. Omawiana tu książ-
ka próbuje wyjaśnić te najważniejsze, 
związane z dziejami świata. Bo kto nie 
chciałby znaleźć odpowiedzi na to, 
czy templariusze naprawdę pozosta-
wili niezmierzone skarby?
Niewyjaśnione zagadki historii świa-
ta to książka Romualda Romańskie-
go, prawnika, historyka i pisarza, który 
pisze zarówno książki historyczne, jak 
i powieści. W Niewyjaśnionych zagad-
kach trudno zatem doszukiwać się su-
chych opisów i kilkunastu przypisów 
na każdej stronie tekstu. Autor preferu-
je bardziej dynamiczny i potoczny styl, 
często bezpośrednio zwracając się do 
czytelnika, nierzadko też, szczególnie przy opisach polityki, przywołuje 
czasy nam współczesne. Nie wszystkim ten sposób pisania może przy-
paść do gustu, faktem jest jednak, że czyni on książkę znacznie bardziej 
przystępną.
Niech nikogo jednak nie zwiedzie to, że autor porzuca naukowy styl, 
wybierając ton publicystyczny. Treść książki jest jak najbardziej poważna, 
pełna postaci, zdarzeń i historii, a każdy, co najmniej kilkudziesięciostro-
nicowy, rozdział wymaga skupienia. Romuald Romański często bowiem 
lubi porzucać główny wątek rozważań i przybliżyć nam jakąś anegdotę 
z dawnych czasów, zwykle dość luźno związaną z tematem przewodnim, 
jednak zawsze interesującą.
Opowieści mamy w książce pięć, pogrupowanych chronologicznie. 
Zaczynamy od ateńskiego polityka Alkibiadesa i jego rzekomego aktu 
świętokradztwa (za którym kryje się wyjątkowo finezyjna gra polityczna); 
dalej – „aferę naszyjnikową” Joanny hrabiny de La Motte, której ofiarą 
stała się królowa Maria Antonina, co według autora mogło mieć wpływ 
na wybuch rewolucji francuskiej. Najciekawszy moim zdaniem i jed-
nocześnie najdłuższy wątek dotyczy upadku zakonu templariuszy, do 
czego przyczynili się król francuski Filip IV Piękny i papież Klemens V. 
Historia zakonu jest pełna tajemnic i autor skrupulatnie wymienia nam 
kilka z nich. Za większością opowieści stoi polityka i pieniądz, co pozwala 
nam dojść do raczej smutnej konkluzji, że chciwość i wyrachowanie nie 
są produktem naszych czasów, co więcej, dawniej bywało z nimi nawet 
gorzej niż współcześnie. Więc to może jednak pokrzepiająca myśl?
Reasumując, Niewyjaśnione zagadki historii świata to kawałek cieka-
wej lektury o charakterze historyczno-publicystycznym, w przystępny 
i ciekawy sposób przedstawiającej czytelnikom fascynujące fragmenty 
dziejów ludzkości. Lektura może sprawić przyjemność nie tylko miło-
śnikom historii.

Paweł Kozłowski

KULTURALNI EDUKATORZY 

Spotkanie inicjujące w Nasielsku
29 marca br. w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury odbyło się spotkanie dla 
wszystkich zainteresowanych kul-
turą, edukacją i animacją. Jego orga-
nizatorem był Mazowiecki Instytut 
Kultury oraz Mazowieckie Obser-
watorium Kultury. 
W spotkaniu wzięli udział nauczycie-
le i dyrektorzy szkół z terenu gminy 
Nasielsk oraz Legionowa, pracowni-
cy i współpracownicy podmiotów 
kultury z Nasielska, Pomiechówka 
i Nowego Dworu Mazowieckiego, 
członkowie organizacji pozarzą-
dowych, samodzielni animatorzy 
i urzędnicy. 
Program spotkania obejmował 
przedstawienie założeń projektu 
„Kulturalni Edukatorzy – Mazowiec-
ka Sieć Edukacji i Kultury” (którego 
celem jest wzmacnianie środowiska 
animacji i edukacji w województwie 
mazowieckim), debatę o współpra-
cy między kulturą a oświatą oraz 
warsztaty diagnostyczne pokazują-
ce, jak ta współpraca obecnie prze-
biega i co można w niej zmienić. 
Spotkanie, które odbyło się w NOK, 
było jednym z pierwszych etapów 
realizacji projektu „Kulturalni Edu-
katorzy”. Kolejnym będą warsztaty 
dotyczące współpracy międzysek-
torowej, zarządzania projektem 
metodą service design oraz dia-
gnozy potrzeb odbiorców. Zajęcia 

odbywać się będą w Warszawie, 
Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, 
Płocku oraz Siedlcach. Następnie 
zostanie przeprowadzony konkurs 
na współorganizację wydarzeń, 
w którym będzie można składać 
projekty działań realizowanych 
przez osoby z sektora kultury i sek-
tora oświaty na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Pod koniec 
roku zostanie wydany narzędziow-
nik, czyli broszura podsumowującą 
najważniejsze wydarzenia i działania 
realizowane w ramach projektu oraz 
prezentująca w skrótowej i przystęp-
nej formie metody i narzędzie, które 
były wykorzystywane bądź powsta-
ły w trakcie realizacji „Kulturalnych 
Edukatorów”, także podczas spo-
tkania w Nasielsku. Na zakończenie 
zostanie opublikowany raport z dia-

gnozy środowiska edukacji i anima-
cji w naszym województwie.
Projekt „Kulturalni Edukatorzy” 
służy przede wszystkim diagnozie 
ś ro dowi ska  z a j muj ąc e go s i ę 
edukacją kulturową. Spotkania zaś 
mają na celu wzmocnienie sieci 
powiązań pomiędzy osobami 
zaangażowanymi w edukację 
kulturową, wymianę doświadczeń, 
wzajemną inspirację i dzielenie 
się dobrym praktykami. Nasielski 
Ośrodek Kultury zachęca do udzia-
łu w warsztatach oraz konkursie po-
zwalającym na realizację własnych 
projektów poświęconych eduka-
cji kulturowej. Wszelkie informacje 
o przedsięwzięciu można znaleźć 
na stronie internetowej: www.ma-
zowieckieobserwatorium.pl w za-
kładce PROJEKTY.

K.T.

Fakty z nasielskiej historii : 1.IV.1945

O tym wydarzeniu  
nie wolno zapomnieć
Od wielu lat przypominamy tragiczne wydarzenie, które miało miejsce  
1 kwietnia 1945 r. na ul. POW w Nasielsku. Przez wiele lat, a minęło ich już 71, 
wstydliwie je przemilczano. Mówiło się o nim niekiedy po cichu, w gronie 
rodziny lub przyjaciół. W każdym razie przez ten czas ani Nasielsk, ani gmina 
Nasielsk, ani nawet parafia Nasielsk nie przywracały w sposób uroczysty co 
roku pamięci o tym wydarzeniu.
Pierwsze publiczne informacje o tym, co się wówczas wydarzyło, zamieściło 
„Życie Nasielska”. Niemal co roku o tej tragedii także przypominało, zamiesz-
czając coraz więcej szczegółów, w tym i archiwalne zdjęcie z miejsca zda-
rzenia oraz zdjęcia z grobów ofiar pochowanych na nasielskim cmentarzu. 
Przypomniano nazwiska wszystkich ofiar przerażającego wybryku czerwono-
armisty stacjonującego w Budach Siennickich. Temat ten poruszyły następnie 
inne gazety.
O wydarzeniu tym wiemy wiele, ale jeszcze wiele pozostaje do wyjaśnienia. 
Należy to zrobić, dopóki żyją członkowie rodzin pomordowanych, dopóki 
żyją też ludzie, którzy znaleźli się w miarę szybko na miejscu zdarzenia. Praw-
dopodobnie żyje w okolicach Warszawy pani – była ona wraz z siostrą pasa-
żerką czołgu, którym sowiecki bojec rozjeżdżał osoby podążające 1 kwietnia 
1945 r. do nasielskiego kościoła na rezurekcję. Śmierć w wyniku tego czynu 
poniosło 10 osób. Były też osoby ciężko ranne, które brzemię tego okrucień-
stwa nosiły do końca życia. 
Więcej wiadomości o tym zdarzeniu można znaleźć w archiwalnych nume-
rach „Życia Nasielska”.

andrzej zawadzki
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RUBRYKA HARCERSKA

Wielkanocna Służba
25 marca br. harcerze starsi i kadra 3. Szczepu Drużyn Harcerskich i Gro-
mad Zuchowych im. Bratnich Ognisk po wielkopiątkowej liturgii pełnili 
warty honorowe przy Grobie Pana Jezusa. Czuwaliśmy przy Grobie aż 
do godziny 22.00. 
Natomiast w Wielką Sobotę, 26 marca, zaangażowali się wszyscy harce-
rze i wszystkie zuchy i cały dzień pełniliśmy warty. Zuchy dzielnie stały 

podczas każdego święcenia pokarmów, a harcerze cały dzień co pół 
godziny zmieniali się, aby Grób nie pozostał sam. Wszyscy spisali się na 
medal i dumnie pełnili służbę, reprezentując przy tym nasz Szczep. 

Akcję świąteczną zakończyliśmy niedzielną rezurekcją, podczas której 
wzięliśmy czynny udział w procesji, a następnie wszyscy udali się do 
swoich domów i rodzin na wielkanocne śniadanie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i pełnili to specy-
ficzne czuwanie.

druhna Marta Wilk

„Miłosierni XXI wieku”
„Miłosierni XXI wieku” to tytuł 
przedstawienia wielkanocnego 
wystawionego 23 marca w Szkole 
Podstawowej i 3 kwietnia w koście-
le parafialnym w Nasielsku.
Autorką, reżyserem, choreogra-
fem, kostiumologiem i autorem 
prezentacji była Małgorzata Ko-
morowska. Część muzyczną przy-
gotowała Kinga Żabik. Wsparciem 
podczas prób i przedstawienia 
służyła Teresa Wrońska. Artyści 
to dzieci z koła misyjnego PDMD 
(klasy od III do VI) i chór szkolny 
w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
Spektakl ukazał postacie z różnych 
warstw społecznych, dotknięte 
problemami obecnych czasów, 
oraz ich wzajemne relacje i za-
leżności. Pojawia się w nim m.in. 
postać młodej kobiety 
niespodziewanie dowia-
dującej się, że ma ciężką 
odmianę raka, samotny 
mężczyzna, który stracił 
wiarę, uczniowie zatro-
skani o chorego chłop-
ca, studentka i kobieta 
z dzieckiem żyjące na 
skraju nędzy, i w końcu 
bogaty biznesmen, nie-
widząc y sensu ż ycia . 
Wszyscy bohaterowie 
dzięki interwencji Bo-

żej i wsparciu drugiego człowie-
ka otrzymują pomoc. Odnajdują 
sens życia w miłosierdziu Bożym. 
Klamrą spinającą spektakl są wier-

sze: Schyłek wieku Wisławy Szym-
borskiej, Z otwartego serca Pana 
Jezusa płynie pociech dla duszy s. 
Faustyny, Zmartwychwstanie Regi-

ny Sobik.
„Miłosierni XXI wieku” 
to spektakl zawierają-
cy przesłanie „Idź za Je-
zusem Mi łos iernym”. 
Uczniowie kl. V b Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku 
p o  j e g o  o b e j r z e n i u 
stwierdzili, że Trzeba wie-
rzyć Jezusowi, zawsze Mu 
ufać i pomagać innym.

Małgorzata 
Komorowska

Z PARAFII

Grób Pański 2016 – Nasielsk, św. Wojciecha
8 grudnia 2015 r. wraz z całym 
Kościołem, rozpoczęliśmy Rok 
Miłosierdzia. W tym roku zatrzy-
mamy się przy tajemnicy miło-
sierdzia, adorując Jezusa w Grobie. 
W bulli Misericordiae vultus Ojciec 
Święty napisał: „Jest moim gorącym 
życzeniem, aby chrześcijanie zasta-
nowili się podczas Jubileuszu nad 
uczynkami miłosierdzia względem 
ciała i względem ducha. Będzie to 
sposób na obudzenie naszego su-
mienia, często uśpionego w obli-
czu dramatu ubóstwa, a także na 
wchodzenie coraz głębiej w serce 
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzy-
wilejowani przez Boże miłosierdzie. 
Przepowiadanie Jezusa przedsta-
wia te uczynki miłosierdzia, abyśmy 
mogli poznać, czy żyjemy jak Jego 
uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na 
nowo uczynki miłosierdzia wzglę-
dem ciała: głodnych nakarmić, spra-

gnionych napoić, nagich przyodziać, 
przybyszów w dom przyjąć, cho-
rych nawiedzać, więźniów pocieszać, 
umarłych pogrzebać. I nie zapo-
minajmy o uczynkach miłosierdzia 
względem ducha: wątpiącym do-
brze radzić, nieumiejętnych pouczać, 

grzeszących upominać, strapionych 
pocieszać, urazy chętnie darować, 
przykrych cierpliwie znosić, modlić 
się za żywych i umarłych” (Tamże, 
nr 15). 

Wykonanie grobu:  
ks. Grzegorz Ostrowski
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NASIELSK BASZTA TEAM

Baszta biega  
w maratonach
Jarek Dylewski to zagorzały 
maratończyk. Ma za sobą już 
kilka maratonów, także tych 
ekstremalnych, m.in. Maraton 
Komandosa. Tym razem po-
kusił się o udział w najstarszym, 
najlepszym i jednym z naj-
szybszych biegów maratoń-
skich w Polsce. 3 kwietnia wziął 
udział w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w Mara-
tonie w Dębnie, woj. zachodniopo-
morskie. 
Maraton ten jest ujęty w kalendarzu 
Międzynarodowej Federacji Lek-
kiej Atletyki i Europejskiego Stowa-
rzyszenia LA; otrzymuje certyfikat 
jakości „Złoty Bieg”. Średnia dziesię-
ciu najlepszych wyników w kategorii 
kobiet wynosi 2:33:12, a w katego-
rii mężczyzn 2:11:33. Jarek dystans 
42 km 195 m pokonał w czasie 
04:18:40, zajmując 1394. miejsce na 
prawie 2500 biegaczy, co jest bar-
dzo dobrym wynikiem.
Nie tylko Jarek w tym dniu dał popis 
swoich możliwości kondycyjnych. 
Garstka naszych nasielskich biegaczy 
(Jola Rucińska, Krysia Sobczyńska, 
Agnieszka Ogórek, Adam Zalew-
ski, Jarek Ruciński ) pobiegła również 
w 11. edycji PZU Półmaratonu War-
szawskiego w Warszawie na dystan-
sie 21,0975 km. Na prawie 13 tysięcy 
uczestników nasz najlepszy zawodnik 
Adam ukończył półmaraton z cza-
sem 1:26:41, czym zajął 431. miej-
sce, zaś najlepsza z kobiet Agnieszka 
wbiegła na metę z czasem 2:07:34, 
plasując się na pozycji 8465. 
Dla Jarka Rucińskiego był to drugi 
półmaraton, a wspomina go bardzo 
dobrze: – Na starcie stanęliśmy peł-
ni werwy i nadziei na nowe rekordy 

życiowe. Od początku buzowała 
w nas adrenalina i chęć walki. Pierw-
sze 10 km zdecydowanie za szybko, 
ale emocje gnały do przodu. Po 15 
km przyszedł pierwszy kryzys i moc-
ne zwolnienie. Chwila odpoczynku 
w truchcie i przyspieszamy. Niestety, 
na Agrykoli tuman kurzu wdzierał się 
do nosa i gardła. (…) kolana bolą, sił 
już brak, nawet muzyka nie pobudza, 
zaciskam zęby i zrywam się ostat-
ni raz, ból przemija, duma zostanie, 
wreszcie upragniona meta. Było 
wspaniale, mnóstwo ludzi, przyjazna 
atmosfera, nawet w tłumie, gdzie 
nietrudno o wzajemne potknięcia, 
na koniec tylko oczekiwanie na SMS 
z wynikami – i jest! upragniona ży-
ciówka. Pomimo tłumu i zmęczenia 
zawsze można poznać miłych bie-
gaczy z Wrocławia przy klasycznej 
pomidorowej. Było ciężko nogi bolą, 
sił już nie ma, ale zawsze warto.
Jak widać, dla członków Nasielsk 
Baszta Team bieganie to nie zwy-
kła moda, która minie po kilku mie-
siącach. Bieganie stało się naszym 
sportem, sposobem na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu w gronie mi-
łych ludzi. Dlatego stale zachęcamy 
do przyłączenia się do naszej grupy 
i śledzenia naszego fanpage’a na Fa-
cebooku. Do zobaczenia pod Basztą!

(IW)

Bibliotece przybywa 
nowych czytelników
W czwartek, 31 marca br., 
Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Nasielsku od-
wiedzili uczniowie z klasy I e 
z wraz z wychowawczynią 
Anetą Czyż-Roszak. 
Zgodnie ze zwyczajem bi-
blioteki dzieci otrzymały 
imienne zakładki przygoto-
wane przez bibliotekarki, ka-
lendarzyki z Fundacji ABC 
oraz słodkie upominki. Pod-
czas wizyty w bibliotece uczniowie zapoznali się z rozmieszczeniem po-
mieszczeń placówki oraz z ustawieniem książek w wypożyczalni dla dzieci 
i młodzieży. Młodzi czytelnicy chętnie korzystali z dobrodziejstw literac-
kich zbiorów i niejeden wrócił do domu ze świeżo wypożyczonym książką. 
W trakcie spotkania młodzi czytelnicy odpowiadali również na literackie i pod-
chwytliwe zagadki zadawane im przez bibliotekarki Izabelę Mazińską i Jolantę 
Budziszewską-Rogalską.
Biblioteka w Nasielsku zgłosiła się do udziału w akcji promującej czytanie w po-
dróży. To akcja „Czytam w podróży… Herberta”, zorganizowana przez Funda-
cję im. Zbigniewa Herberta. Pracownicy biblioteki otrzymali od fundacji zakładki 
do książek z fragmentami utworów wielkiego poety, które następnie rozdawali 
wśród czytelników. Warto wspomnieć, że sam Herbert również był pasjonatem 
podróżowania. – Odkrywanie świata było jego pasją i powołaniem. Owocem 
jego podróży są zbiory esejów, w których dzieli się z czytelnikami swoim za-
chwytem nad światem – sztuką, malarstwem, architekturą, przyrodą. Myślę, że tą 
pasją do podróżowania i odkrywania świata chciał zarazić innych – wspominała 
wdowa po poecie, Katarzyna Herbert, podczas jednego z wywiadów. 

Pamiętajmy o Drzewach  
– pomnikach przyrody
We wtorek, 5 kwietnia, Stowarzysze-
nie Artystyczno-Społeczne „Ska-
fander” zaprosiło mieszkańców 
Cieksyna do wspólnej akcji „Dzień 
Drzewa”, w której ramach zbierano 
śmieci wokół drzew będących po-
mnikami przyrody i kolorowych 
drzew postawionych przez „Skafan-
dra”.
Jak mówi Kinga Szczypek ze „Ska-
fandra”, Cieksyn to wyjątkowa wieś, 
położona w otulinie lasów miesza-
nych. Wśród bogatej roślinności 
Cieksyna na uwagę zasługują bar-
dzo liczne jak na tak mały obszar 
pomniki przyrody: 3 lipy drobno-
listne, 2 dęby szypułkowe oraz klon 
zwyczajny. Umiejscowione są one 
w pobliżu kościoła, na boisku koło 
Zespołu Szkół oraz na terenie działki 
należącej do państwa Brzozowskich 
– gospodarstwa agroturystycznego 
„Wiktoria Park”. – Dla nas drzewa są 
ważnym symbolem. Mamy np. drze-
wo na „Witaczu”, który wita nas przy 
wjeździe do Cieksyna. Chcemy, żeby 
stał się on w jakiś sposób symbolem 
i znakiem rozpoznawczym miejsco-
wości – tłumaczy Kinga Szczypek. 
Rozpoczęcie akcji nastąpiło przy 
Pomarańczowym Drzewie o go-
dzinie 17.00, a następnie uczestnicy 
spotkania zabrali się do wspólnego 
sprzątania terenu wokół drzewa. 
Później przystąpiono do mierzenia 

obwodu pobliskich pomników przy-
rody, by za pomocą obliczeń spró-
bować oszacować ich wiek. To samo 
zrobiono przy następnych. Skru-
pulatne mierzenie i sprzątanie prze-
strzeni wokół drzew trwało ponad 
dwie godziny, ale opłaciło się. Trud-
no się było nie zachwycić wiekowo-
ścią i majestatem potężnych drzew, 
szczególnie że nie wszyscy wiedzieli 
wcześniej, że ich miejscowość posia-
da takie skarby. 
Obliczenia przypuszczalnego wie-
ku drzew został y dokonane na 
podstawie tabeli opracowanej 
przez prof. dr. Longina Majdeckie-
go i udostępnionej członkom „Ska-
fandra” przez Jadwigę Szymańską, 
kierownik Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 
Pomnikom przyrody mierzono 

obwód i na jego podstawie określa-
no, ile mogą mieć lat. Lipa drobno-
listna i klon zwyczajny znajdujące 
się w pobliżu kościoła mają kolej-
no około 270 i 225 lat; dwa dęby 
szypułkowe z terenu państwa Brzo-
zowskich – około 300 i 270 lat, 
a znajdujące się na terenie boiska 
lipy drobnolistne mają obie mniej 
więcej po 155 lat. 
Mamy nadzieję, że „Dzień Drzewa”, 
przypadający zresztą w ogólno-
polskim Dniu Leśnika i Drzewiarza, 
był świetną okazją do zapoznania 
się z drzewami, które stały się po-
mnikami przyrody. Często o nich 
zapominamy, a są one ważnym 
i cennym darem od natury. To 
również przypomnienie dla każde-
go z nas, byśmy dbali o otaczające 
nas środowisko.

PK
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W hołdzie Janowi Pawłowi II
W sobotę, 2 kwietnia br. od-
był się w kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku koncert Chóru „Lira” 
i Orkiestry Dętej z Jońca, z go-
ścinnym udziałem 
pianisty Macieja Ro-
manowskiego. 
Nie była to pierwsza 
okazja do wspól-
nego koncertowa-
nia, ponieważ Chór 
„Lira” i Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP 
Joniec miały okazję 
wystąpić razem m.in. 
w kościele św. Lu-
dwika w Jońcu pod-
czas tegorocznego 
koncertu noworocz-
nego. Niektóre z prezentowanych 
wtedy utworów można było usły-
szeć również w nasielskim kościele. 
Na sobotnim spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele władz lokal-

nych, m.in. starosta nowodworski 
Magdalena Biernacka oraz wice-
burmistrz Nasielska Katarzyna Świ-
derska, a także proboszcz parafii 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nu-
nie ks. Tadeusz Jabłoński, ks. Józef 
Błaszczak z parafii w Strzegowie i ks. 
dyr. Caritas Szczepan Bugaj. Nasiel-
ską parafię reprezentował ks. Piotr 
Durszlewicz.
Podczas ponadpół toragodzin-
nego koncertu zaprezentowano 

wiele utworów. Organizatorzy za-
powiadali w programie spotkania 
zarówno muzykę poważną, jak 
i bardziej rozrywkową, dlatego też 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Z dzieł klasycznych można wy-
mienić  takie jak Te Deum Mar-
ca-Antoine’a Charpentiera czy 
Lacrimossa Mozarta, za to lżejsze 
dzieła reprezentował motyw prze-
wodni stworzony przez greckiego 
kompozytora Vangelisa do filmu 
1492: Wyprawa do raju. Ponieważ 

koncert odbywał się w rocznicę 
śmierci św. Jana Pawła II dyrygenci 
(Joanna Ostaszewska i Cezary Ce-
lian), zadbali by w programie nie 

zabrakło wspólnego odśpie-
wania z publicznością Barki, 
ulubionej piosenki Papieża Po-
laka. Był to zresztą chyba naj-

bardziej wzruszający 
dla wszystkich mo-
ment spotkania.
Sobotni koncert dał 
możliwość posłucha-
nia pięknej muzyki 
w majestatycznym 
otoczeniu murów na-
sielskiej świątyni. Była 
to również okazja, by 
oddać cześć pamięci 
św. Janowi Pawłowi II. Cie-
szy także to, że tak wiele 

osób zjawiło się tego dnia w na-
sielskiej świątyni i mamy nadzieję, 
że nie po raz ostatni przyszło nam 

słuchać duetu, jaki utworzył Chór 
„Lira” wraz z Orkiestrą Dętą z Jońca.

PK

fot. M. Stamirowski
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VIII EDYCJA  

GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
We współczesnym świecie kom-
puter jest urządzeniem tak popu-
larnym, że znajduje zastosowanie 
w każdej dziedzinie naszego ży-
cia. Szybki rozwój techniki kom-
puterowej i jej nowe zastosowania 
stwarzają sytuacje, w których 
umiejętność posługiwania s ię 
komputerem staje się powoli cy-
wilizacyjną koniecznością. Stąd 
też poziom opanowania wiedzy 
i umiejętności z tej dziedziny na-
biera szczególnego znaczenia.
O d  o ś m i u  l a t  S z k o ł a  P o d -
s t a w o w a  i m .  S t e f a n a  S t a -
r z y ń s k i e go  w  N a s i e l s ku  j e s t 
organizatorem Gminnego Kon-

kursu Informatycznego. Konkurs 
jest adresowany do uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Nasielsk i objęty jest honorowym 
patronatem Burmistrza Nasielska.
Celem konkursu było zwrócenie 
uwagi na rangę przedmiotu, roz-
wijanie zainteresowania uczniów 
informatyką, stworzenie możli-
wości współzawodnictwa, wyła-
nianie talentów oraz wspieranie 
uczniów uzdolnionych.
Jak co roku konkurs odbył się 
w dwóch etapach.
I etap – szkolny. Nauczyciel uczą-
cy zajęć komputerowych w danej 
szkole przeprowadził TEST KON-
KURSOWY wśród uczniów klas IV–
VI. W wyniku eliminacji szkolnych 
została utworzona sześcioosobo-
wa drużyna danej szkoły, która re-
prezentowała ją w etapie gminnym. 
W skład każdej drużyny wchodziło 
po 2 uczniów z klas czwartych, pią-
tych i szóstych.
15 marca 2016 r. o godz. 9.00 
w Szkole Podstawowej w Nasielsku 
odbył się finał konkursu.
II etap – gminny – polegał na roz-
wiązaniu testu składającego się z 30 
pytań oraz wykonaniu zadań prak-
tycznych z różnych działów infor-
matyki, wymagających refleksu, 
szerokiej wiedzy i dużych umiejęt-
ności informatycznych.
W II etapie rywalizowało miedzy 
sobą 30 uczestników z 5 drużyn ze 
szkół podstawowych z terenu na-
szej gminy:
Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym: Mateusz Stromecki, 
Weronika Zaremba, Michał Żbi-
kowski, Jakub Charzyński, Natalia 
Biedrzycka, Dawid Zaremba.

Szkoła Podstawowa w Dębin-
kach:  Jagna Witkowska, Domi-
nik Ciuchciński, Karina Holender, 
Bartosz Strzelczak, Bartłomiej 
Kraśniewicz, Oliwia Komornicka. 
Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach:  Nikodem Salak, 
Marcel Kil iś, Marcin Ujazdow-
ski, Karolina Bryśkiewicz, Dawid 
Bombalicki, Bartosz Zmysłowski; 
rezerwowi: Wiktor Czajkowski, 
Sebastian Krajewski, Filip Lewan-
dowski. 
Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich: Dawid Gajewski, Ja-
kub Rzepkowski, Marcin Łuczak, 
Anna Borzyńska, Kamil Krzyżew-

ski, Dawid Kulesza.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: 
Klaudia Frączkiewicz, Filip Kopacz, 
Filip Tomczyk, Adam Laskowski, 
Jan Kaczyński, Kamil Pasztak.
Starania uczniów oceniali nauczy-
ciele informatyki ze wszystkich 
szkół w gminie: Iwona Łyczkow-
ska, Małgorzata Miłoszewska, Ceza-
ry Wiśniewski, Mirosław Zaremba, 
Monika Paluszek, Wioletta Miętek 
i Mariusz Kraszewski.
Poziom konkursu był wysoki i wy-
równany. Po krótkiej przerwie na 
słodki poczęstunek odbyło się 
ogłoszenie jego wyników.
W klasyfikacji indywidualnej wyło-
niono zwycięzców w trzech kate-
goriach:
W kategorii klas czwartych najlep-
si okazali się:
I miejsce – Bartosz Zmysłowski  
(SP Stare Pieścirogi) – 64 pkt
I I  miejsce  – Jagna Witkowska  
(SP Dębinki) – 56 pkt
III miejsce – Julia Frączkiewicz  
(SP Nasielsk) – 55 pkt
W kategorii klas piątych najlepsi 
okazali się:
I  m i e j s c e  –  M a rc i n  Ł uc z a k  
(SP Budy Siennickie) – 43 pkt
I I miejsce  – Bartosz Strzelczak  
(SP Dębinki) – 42 pkt
I I I miejsce – Anna Borzyńska  
(SP Budy Siennickie) – 41 pkt
W kategorii klas szóstych najlepsi 
okazali się:
I  m i e j s c e  –  D aw i d  Ku l e sz a  
(SP Budy Siennickie) – 62 pkt
I I  m i e j s c e  –  K a m i l  P a s z t a k  
(SP Nasielsk) – 58 pkt
I I I  m ie j sce  –  Jan Kacz yńsk i  
(SP Nasielsk) – 54 pkt

Suma punktów uzyskanych przez 
uczestników z danej szkoły stano-
wiła wynik drużyny.
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce  – Szkoła Pod-
s t awowa w Na s i e l sku – 
294,5  pkt
II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Budach Siennickich 
– 281 pkt
III miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Starych Pieściro-
gach – 273 pkt
Wszystkie szkoł y nagro-
d z o n o  p a m i ą t ko w y m i 
statuetkami .  Uczestnicy 
konkursu otrz ymal i  dy-
plomy i słodki upominek, 
natomiast laureatów uho-
norowano dyplomami oraz 
atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez bur-

mistrza Nasielska Bogdana Rusz-
kowskiego.
Wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom serdecznie dziękuje-

my za udział w konkursie i zapra-
szamy za rok.

Organizatorzy
Monika Paluszek, Wioletta 

Miętek, Mariusz Kraszewski

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
23 marca 2016 r. dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola w Nasielsku 
obchodziły uroczystość powitania 

wiosny. Tego dnia w przedszkolu 
było nie tylko bardzo wesoło i ko-
lorowo, ale również bardzo wio-
sennie. 
W  t y m  r o k u  p r z e d s z ko l a k i 
z grupy 4- i 5-latków z tej oka-

zji zaprezentowały pozostałym 
grupom przedstawienie pt. „Wi-
taj ,  Wiosno!”.  P rzedstawienie 

bardzo podobało się zarówno 
młodszym, jak i nieco starszym 
kolegom. Widzowie nie tylko byli 
bardzo zaciekawieni, ale i nagro-
dzili występuje dzieci gromkimi 
brawami. 

Po w ystępie przedszkolaki ze 
wszystkich grup brały udział w kon-
kursach i zagadkach o tematyce 
wiosennej. Aby tradycji stało się 
zadość, Marzanna została uroczy-
ście pożegnana przez wszystkich 
słowami: 
Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa panno,
Ciebie pożegnamy,
Wiosnę powitamy!
Ponieważ tego dnia pogoda na 
dworze była bardzo słoneczna, 
wszystkie dzieci wraz ze swoimi 
wychowawcami wyszły na spacer 
w celu poszukiwania oznak wiosny. 
Po spacerze przedszkolaki zosta-
ły zaproszone przez dyrektor Sa-
morządowego Przedszkola Hannę 
Szumską na wiosenny pyszny obia-
dek. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
dzieciom za tak piękne celebro-
wanie z nami nadejścia wiosny, 
a grupie 4-, 5-latków za wspaniały 
występ. 

Opracowała: Marta Żbikowska
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WETERYNARZ RADZI

Wścieklizna  
– co warto wiedzieć
Wścieklizna jest chorobą, która od zawsze budzi postrach. Większości z nas 
kojarzy się z wizerunkiem groźnego psa szczerzącego zęby i toczącego ślinę 
z pyska. Jednakże postaci choroby jest kilka, a stereotypy nie zawsze oddają 
stan faktyczny. 
Choroba rzadko występuje w Polsce, od czasu do czasu jest diagnozowana 
zarówno u dzikich, jak i domowych zwierząt. Dlatego warto poświecić jej kilka 
zdań i przybliżyć Państwu kilka faktów dotyczących tego zagadnienia. 
Wścieklizna jest chorobą wirusową. Dotyka zarówno zwierzęta, jak i ludzi. 
W Polsce wydaje się chorobą praktycznie niewystępującą, jednak na świecie 
wciąż stanowi olbrzymi problem. Szacuje się, że rocznie na wściekliznę umiera 
około 70 tys. ludzi. Co 10 minut z powodu wścieklizny umiera dziecko. Cho-
roba spotykana jest powszechnie m.in. w Indiach, gdzie głównym przenosi-
cielem wirusa są bezdomne psy. 
Zarazek jest bardzo wrażliwy na działanie czynników środowiskowych – szyb-
ko niszczy go słońce, wysoka temperatura, ginie wskutek działania większości 
detergentów, w tym zwykłej wody z mydłem. To ważna informacja dla wszyst-
kich pokąsanych – w pierwszej kolejności ranę należy dokładnie obmyć nawet 
zwykłą wodą z mydłem. To w dużym stopniu może zneutralizować wirusa.
Pierwotnie wirus wywodzi się od nietoperzy i do tej pory w Polsce notuje się 
przypadki wścieklizny u tych zwierząt. Zainfekowane nietoperze zachowują 
się nietypowo dla swojego gatunku – są aktywne w ciągu dnia, często są nad-
pobudliwe lub wręcz przeciwnie – apatyczne, mają problemy z utrzymaniem 
równowagi, nie latają. Takich podejrzanych osobników nie powinno się doty-
kać, ale nie należy ich ignorować. Powinny zostać zabezpieczone przez od-
powiednie służby.
Wbrew ogólnemu stereotypowi, wścieklizna bardzo rzadko spotykana jest 
teraz u psów i lisów. Przyczynił się do tego wprowadzony obowiązek szcze-
pień obydwu gatunków zwierząt. Warto tu przypomnieć, że właściciel psa jest 
zobowiązany jest do zaszczepienia swojego zwierzęcia przeciwko wście-
kliźnie w ciągu 30 dni od momentu ukończenia przez niego 3. miesiąca 
życia, a potem powinien powtarzać szczepienia nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 
Obowiązek ten wprowadza Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. Ustawa ta nakłada na właściciela kary finansowe za brak 
takich szczepień.
W Polsce istnieje też obowiązek szczepienia lisów wolno żyjących. Odbywa się 
to dwa razy w ciągu roku – zwykle w maju i we wrześniu. Rozkładane są wte-
dy kostki mięsne zawierające szczepionkę. O ile szczepionka dla psów i kotów 
jest szczepionką martwą, o tyle szczepionka dla lisów zawiera żywego wiru-
sa. Jest on jednak tak osłabiony, że mimo milionów rozłożonych szczepionek 
nie stwierdzono nigdy żadnego zachorowania. Wiadomo o tym stąd, że wi-
rus w takich szczepionkach jest specjalnie znakowany substancjami odkłada-
jącymi się w organizmie osobnika mającego kontakt ze szczepionką. Co roku 
Inspekcja Weterynaryjna we współpracy z myśliwymi bada tusze pozyska-
nych w czasie polowań lisów i okazuje się, że ponad 98% z nich miało kontakt 
ze szczepionką w stopniu zabezpieczającym przed zakażeniem. Dlatego lisy 
przestały być w Polsce rezerwuarem tej choroby. Obecnie głównym zagro-
żeniem są wspomniane nietoperze, a przede wszystkim koty. W Polsce nie ma 
obowiązku szczepienia kotów, jednak należy to robić ze względu na specyfikę 
tego gatunku zwierząt. Zdarzały się przypadki wścieklizny u niewychodzących 
domowych kotów, mieszkających np. na 5. piętrze w bloku. Prawdopodob-
nym źródłem były nietoperze, które w leciały do mieszkania i stały się posił-
kiem dla kota.
W jaki sposób można się zarazić? Najwięcej wirusa chore zwierzę wydala ze 
śliną, dlatego kluczowe znaczenie ma pokąsanie z przerwaniem ciągłości skóry. 
Wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia na kilka dni przed wystąpieniem 
objawów ogólnych i śmiercią, dlatego każde zwierzę, które pokąsało człowie-
ka, powinno być poddane obserwacji w kierunku wścieklizny bez względu na 
to, czy było szczepione, czy nie. Taka obserwacja trwa zwykle 15 dni i jest to 
nic innego jak tylko kilkurazowa wizyta w gabinecie weterynaryjnym celem 
zbadania ogólnego psa. Koszty takich wizyt pokrywa budżet państwa i zwykle 
na taką obserwację pies skierowany jest z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej.
Zwierzęta chore na wściekliznę zachowują się nietypowo w stosunku do do-
tychczasowego zachowania. Zwierzęta lękliwe stają się odważne i chętnie 
podchodzą do człowieka, zwierzęta łagodne mogą wykazywać zachowania 
agresywne. Często u zwierząt występuje tzw. spaczony apetyt, czyli jedzenie 
rzeczy nietypowych lub niejadalnych. Chore zwierzęta są nadpobudliwe, re-
agują nadmiernie na bodźce świetlne i słuchowe, mają przeczulicę skóry, śli-
notok, objawy ze strony narządu wzroku – zez, opadanie powiek, a w końcu 
dochodzi do porażeń i śmierci. Możliwa jest jednak także tzw. cicha postać 
choroby, bez widocznych objawów i z nagłymi upadkami.
Dla człowieka wścieklizna jest chorobą śmiertelną, jednak choruje tylko  
ok. 15–20 % ludzi pokąsanych przez chore zwierzęta. Pogryzień nie należy 
mimo to lekceważyć. Szczerze namawiam jednak przed wszystkim, aby re-
gularnie szczepić psy i koty, dzięki czemu możliwe będzie ciągle ograniczanie 
ilości zakażeń, a w konsekwencji zredukowanie zagrożenia dla ludzi.

Małgorzata Rosłońska

Językowe potyczki

O roku…!
O roku ów! kto ciebie widział w na-
szym kraju! 
Ciebie lud zowie dotąd rokiem 
urodzaju, 
A żołnierz rokiem wojny; dotąd lu-
bią starzy 
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie 
marzy.
Tymi słowami zaczyna się Księ-
ga XI – ROK 1812 Pana Tadeusza. 
J a k  o d c z y t a my  t y t u ł  p r z e d -
ostatniej części poematu Ada-
ma Mickiewicza? „Rok tysięczny 
osiemsetny…”? Nie! Poprawnie 
mówimy „Rok tysiąc osiemset 
dwunasty”. I każdy, kto miał oka-
zję przeczytać cał y utwór na-
szego wieszcza czy „przerabiać” 
go w szkole, wypowie ten tytuł 
właściwie. A mimo to o bieżą-
cym roku powszechnie mówi się 
„dwutysięczny szesnasty”… 
Inna rzecz, że choć każdy Po-
lak zaśpiewa poprawnie piosen-
kę o dzieweczce, która „szła do 
laseczka”, gdzie „napotkała my-
śliweczka…”, to i tak powie, że 
„napotkałem na kogoś”. Literatu-
ra sobie, a życie sobie. 
Zresztą, jeszcze do niedawna, 
gdy mówil iśmy o latach ubie-
głych wieków, nie popełnialiśmy 
błędów. Raczej nikt nie nazywał 
roku zakończenia drugiej wojny 

ś wia towej  rok i em 
„tysięcznym dzie-
więćsetnym czter-
dziest ym piąt ym”. 
Za to z  nastan iem 
n o w e g o  s t u l e c i a 
( i  tysiąclecia zara-
zem) bardzo często 
sł ychać błędne na-
zywanie kolejnych 
lat „dwutysięczny-
mi”. A przecież rok dwutysięcz-
ny był (w ostatnich czasach) tylko 
jeden – szesnaście lat temu…
Zgodnie z zasadami polszczyzny 
w l iczebnikach oznaczających 
l iczby większe niż „ sto” tylko 
dziesiątki i jedności mają postać 
liczebników porządkowych, zaś 
tysiące i setki (oraz miliony itd.) 
pozostają liczebnikami głównymi. 
Przypomnijmy sobie w takim ra-
zie, czym są te części mowy. Li-
czebniki główne określają liczbę 
danych przedmiotów: jeden stół, 
dwa krzesła, trzydzieści osiem 
złotych, cztery miliony dwieście 
tysięcy sto jedenaście ziaren pia-
sku. Natomiast liczebniki porząd-
kowe są przydatne przy ustalaniu 
kolejności, miejsca w szeregu: 
pierwszy władca Polski, trzecie 
tysiąclecie przed naszą erą, wiek 
siedemnasty. 

Zwykle nie popełniamy pomy-
łek, mówiąc, że np. maj to piąty 
miesiąc roku, gorzej bywa z da-
tami dziennymi. Nagminne jest 
ich błędne podawanie typu „trze-
ci kwiecień”, choć przecież, jak 
wiadomo, kwiecień w danym 
roku jest tylko jeden. Poprawnie 
powinno się zatem mówić „trze-
ci kwietnia”, w domyśle: „trzeci 
dzień kwietnia”. 
Na koniec jeszcze jedna pomył-
ka do sprostowania. Mianowicie, 
wspomniany już rok dwutysięcz-
ny wc a l e  n i e  był  p i e r wsz ym 
rokiem nowego stulecia (ani no-
wego tysiąclecia). Podobnie jak 
l iczba „dziesięć” n ie zacz yna 
nowej dziesiątki, tylko kończy 
poprzednią, tak pamiętny rok 
dwutysięczny zamykał stare stu-
lecie i stare tysiąclecie, zaś nowy 
wiek zaczęliśmy w roku dwa ty-
siące pierwszym.

Agata Wojtko

Amarantus
To jedna z najstarszych ro-
ślin uprawnych na świecie, 
inaczej zwana szkar łatem. 
M a  b a rd zo  w ys o k ą  wa r-
tość odżywczą i zdrowotną. 
Obecnie uprawy amaran-
tusa możemy spotkać na 
cał ym świecie, a w Polsce 
najwięcej znajduje się ich na 
Lubelszczyźnie. 
Według klasyf ikacj i  bota-
nicznej amarantus nie jest 
tak naprawdę zbożem, dla-
tego możemy spotkać się 
z określeniem „pseudozbo-
że”. Ziarna amarantusa są nie-
co większe od nasion 
maku, mają kolor jasno-
brązowy.
A ma ra n t u s  j e s t  c e n -
n y m  ź r ó d ł e m  ł a t wo 
przyswajalnego białka 
o bardzo dobrym skła-
dzie aminokwasowym. 
Jako jedno z nielicznych 
b ia łek roś l innych za-
wiera komplet amino-
kwasów egzogennych, 
m. in . metioninę, l izy-
nę i tryptofan, a także 
jedno- i wielonienasy-
cone kwasy tłuszczo-
we .  S z k a r ł a t  j e s t  t e ż 
źródłem wielu sk ład-
n i kó w  m i n e r a l n yc h , 
w t ym żela za,  które-
go zawiera więcej niż 
inne produkty roś l in-
ne, ale także magnezu, 
wapnia, fosforu i pota-
su. Cenną właściwością 
roś l iny jest  tak że za-

w a r t o ś ć  w i t a m i n  z  g r u p y  
B oraz C, A i E.

Jeśli mamy problemy z jelitami, 
to amarantus może wspomóc 

ich pracę dzięki dużej za-
wartości błonnika – w 100 
g aż 11 g. Dodatkowo za-
wiera skwalen – substancję 
hamującą starzenie się ko-
mórek.
J a k i e  z a s t o s o wa n i e  m a 
amarantus w kuchni?
M o ż n a  g o  u ż y w a ć 
w postaci mąki, nasion i tzw. 
poppingu (amarantus eks-
pandowany). Mąkę moż-
na dodawać do wypieków 
i  p ie c z y wa .  Ugotowane 
ziarno można podawać jako 
zamiennik kaszy czy ryżu, 
dodawać do zapiekanek 
na gorąco, do sałatki, zupy. 
Amarantus ekspandowany 
natomiast sprawdza się jako 
dodatek do jogurtów, kefi-
rów i maślanek.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

konsultacjedietetyczne.pl
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego”, 11.03.2016 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  91 pkt (63,19%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    88 pkt (61,11%)

3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  84 pkt (58,33%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  74 pkt (51,39%)

5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  71pkt (49,31%)

6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  71 pkt (49,31%)

7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  64 pkt (44,44%)

8. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  55 pkt (38,19%)

9. Zbigniew Michalski – Piotr Turek  50 pkt (34,72%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski   42 pkt

 Krzysztof Michnowski   42 pkt

3-4. Janusz Muzal    41 pkt

 Janusz Wydra    41 pkt

5-8.  Mariusz Figurski    32 pkt

 Kazimierz Kowalski   32 pkt 

 Krzysztof Morawiecki   32 pkt

 Robert Truszkowski   32 pkt

9-10.  Piotr Kowalski    24 pkt 

 Grzegorz Nowiński   24 pkt

PK

SP Nasielsk

ROZPOCZĘLIŚMY SZKOLNY PROJEKT 
„CODZIENNA SZKOLNA MODA NA EKO”
Od pierwszego dnia wiosny do 
pierwszego dnia lata (od 21 mar-
ca do 22 czerwca) w naszej szkole 
będzie realizowany projekt koor-
dynowany przez wychowawców 
świetlicy szkolnej pod hasłem „Co-
dzienna szkolna moda na eko”. 
Jego celem jest rozpowszech-
nienie zainteresowania szkolnymi 
działaniami na rzecz środowiska 
naturalnego, a przez to kształto-
wanie właściwych nawyków. Każ-
dego dnia społeczność szkolna 
(chętni uczniowie i nauczyciele) 
będzie mogła ubrać się w kolo-
rach kojarzących się z elementami 
przyjaznymi środowisku natural-
nemu. Rozpoczęliśmy od kolorów 
zielonego i niebieskiego, występu-
jących w symbolice Zielonej Flagi 
(międzynarodowego certyfikatu 
programu „Szkoły dla Ekorozwo-
ju”, którego posiadanie jest dla na-
szej placówki zaszczytem). W dniu 
21 marca (poniedziałek) byliśmy 
ubrani na zielono („Kocham przy-

rodę”), następnego dnia założyli-
śmy ubrania z kolorem niebieskim 
(„Dbam o wodę”), potem 23 marca 
(środa) w naszej szkole dominowały 
kolory żółty i biały (naturalne jajo), 
zaś na dzień 30 marca umówili-
śmy się, aby założyć ubrania w ko-
lorze żółtym i czarnym (pszczoła). 

O dalszej realizacji naszej edukacji 
ekologicznej będziemy informo-
wać na bieżąco, podając w przed-
dzień kolor, w jaki proponujemy 
ubrać się następnego dnia, wraz 
z jego symboliką odnoszącą się 
do środowiska naturalnego. Wia-
domości te będziemy zamiesz-
czać na tablicy umieszczonej przy 
wejściu do szkoły w holu głów-
nym i na tablicy dla nauczycieli 
w pokoju nauczycielskim, a także 
na facebookowym profilu Elżbie-
ty Wróblewskiej (szkolnej koordy-
natorki programu EKOSZKOŁA). 
Przebrania będą inspiracją do poga-
danek tematycznych przygotowa-
nych dla uczniów uczestniczących 
w  z a j ę c i a c h  ś w i e t l i c o w yc h . 
Zachęcamy do wspólnej zabawy 
i nauki. Chcemy, aby nasza szkoła 
była kolorowa i przyjazna środowi-
sku, w którym żyjemy. Na Facebo-
oku liczymy na dużo polubień.

Koordynatorka 
Elżbieta Wróblewska

Z PARAFII

Pan Zmartwychwstały przychodzi z darem pokoju 
W piątek Oktawy Wielkanocnej wierni parafii św. Wojciecha w Nasielsku przeszli 14 stacji upamiętniających spotkania Zmartwychwstałego ze swoimi przyjaciółmi i uczniami. W drodze 
od kościoła na cmentarz parafialny, ulicami Kościelną, Żwirki i Wigury oraz Cmentarną, wierni, młodzież przygotowująca się do bierzmowania, przeszli Drogą Światła.

– W Roku Miłosierdzia wędruje-
my z feretronem Jezusa Miłosier-
nego, za krzyżem przepasanym 
wielkanocną stułą i za płonącym 
paschałem, prosząc o łaskę poko-
ju w świecie. Wystarczy włączyć 
telewizor, przeczytać codzienne 
gazety, włączyć komputer i przej-
rzeć najbardziej popularne portale 
internetowe, aby się o tym prze-
konać… W różnych regionach 
świata ludzie ciągle poddawani są 
miażdżącej sile niespra-
wiedliwości! Morduje 
się wyznawców Jezusa 
w imię obłąkańczej ide-
ologii dżihadu. Ostatnie 
wydarzenia w Brukseli 
i Pakistanie. Wciąż gdzieś 
człowiek krzywdzi czło-
wieka, i dla własnych, 
niejednokrotnie ego-
istycznych potrzeb, po-
n i ż a  j e g o  g o d n o ść ! 
– mówił ks. Grzegorz 
Ostrowski, pomysłodaw-
ca wydarzenia. 
W trakcie drogi uczest-
nicy rozważali spotka-

nia zmartwychwstałego Chrystusa 
m.in. z Marią Magdaleną, św. To-
maszem czy uczniami w drodze 
do Emaus oraz próbowali zgłębić 
osobiste przesłanie dla każdego 
wiernego, które z nich wynika. – 
Czy trzeba nam przypominać No-
winę, która jest dobra i zbawcza? 
I w której trwamy? Tak. Trzeba! Po-
trzebujemy przypominania spraw 
najbardziej podstawowych – tych, 
które przekazywane są „na począt-

ku” – jako najważniejsze i decy-
dujące! Oto fundament: umarł za 
nasze grzechy, zgodnie z Pismem; 
został pogrzebany, zmartwych-
wstał trzeciego dnia – zgodnie 
z Pismem. Ukazał się Kefasowi, 
a potem Dwunastu. Wydarzenie 
paschalne Chrystusa – zawierzone 
Kościołowi! Dla nas: wyzwolenie 
z grzechu – mówił w czasie nabo-
żeństwa ks. Ostrowski.

ks. Grzegorz A. Ostrowski
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Kino NIWA ZAPRASZA
13–17 kwietnia godz. 15.00

Złoty Koń 2D (dubbing)
Animacja, przygodowy; Litwa, Dania, Łotwa, Luksemburg; 

Czas trwania: 1 godz. 15 min..

Pełna przygód opowieść o walce dobra ze 
złem. Potężna  wiedźma rzuca czar wiecznego 
snu na córkę króla i zamyka ją w szklanej trum-
nie na szczycie lodowej góry.

Król ogłasza, że odda rękę swej córki temu,kto 
ją uwolni. Wielu będzie  próbowało ocalić księż-
niczkę, ale tylko młodzieniec o czystym sercu 
dosiadający złotego konia może liczyć na po-
konanie mocy wiedźmy. 

13–17 kwietnia godz. 17.00

Dama w vanie
Biograficzny, dramat; Wielka Brytania; Czas trwania:  

1 godz. 44 min.

Historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy męż-
czyzną a ekscentryczną staruszką, która miesz-
ka w samochodzie na jego podjeździe. 

20–24 kwietnia godz. 15.00

Batman v Superman 3D 
(dubbing)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 31 min.

Superman przybywa do Gotham, prowokując 
walkę z rycerzem miasta – Batmanem. 

20–24 kwietnia godz. 18.00

Cuda z nieba
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 49 min.

Cierpiąca na rzadką chorobę zaburzenia trawienia 
dziesięcioletnia dziewczynka ulega groźnemu 
wypadkowi. Niespodziewanie po tym wydarze-
niu dochodzi do jej cudownego uzdrowienia. 

20–24 kwietnia godz. 20.00

Hardcore Henry
Akcja, sci-fi; Rosja, USA; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Cyborg Henry musi uratować swoją żonę, a zara-
zem twórcę, pojmaną przez psychopatycznego 
tyrana o telekinetycznych mocach i jego armię 
najemników. 

27 kwietnia–1 maja godz. 25.00

Kung Fu Panda 3 3D  
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia, przygodowy; Chiny, USA; 

Czas trwania: 1 godz. 35 min.

Złoczyńca Kai niszczy Chiny, pokonując najwięk-
szych mistrzów kung-fu. Po ma za zadanie wy-
szkolić swoich współbraci, a także chce stworzyć 

drużynę niepokonanych Pand.

BARAN 21.03–20.04
Wpływy Twojego wojowniczego charak-
teru dadzą Ci się dzisiaj we znaki. Wyzwolą 
w Tobie skłonność do konfliktów i zatar-
gów z otoczeniem. Nadmiar energii wy-
korzystaj w działalności pozazawodowej.

BYK 21.04–21.05
Twoje sprawy zawodowe potoczą się dzi-
siaj ze zmiennym szczęściem. Jeśli będziesz 
ostrożny, to uda Ci się zrealizować dawno 
odkładane plany. Znaczenia nabiorą finanse. 
Dzięki nim szybko wyjdziesz na prostą. 

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
W pracy musisz ostrożnie prowadzić wszel-
kie negocjacje. W domu nieuniknione są 
problemy małżeńskie i napięcia w stosun-
kach z rodzicami. Wojną na słowa niczego 
nie osiągniesz.

RAK 21.06–22.07
Napięcie nadchodzącego tygodnia nie po-
zwolą Ci na bezczynność. Działaj więc ak-
tywnie, a załatwisz kilka ważnych spraw. 
Plany osobiste wymagają odważnych prze-
myśleń. Skup się na tym, co robisz.

LEW 23.07–22.08
Twoje poczynania, wymagają dużej ostroż-
ności. Twoje zachowanie może być niera-
cjonalne. Panuj nad emocjami. Spotkania 
towarzyskie nie wchodzą w grę.

PANNA 23.08–22.09
Nie podchodź do pracy zbyt emocjonalnie. 
W rodzinie również unikaj niepotrzebnych 
konfliktów. Przejmij inicjatywę i znajdź dla każ-
dego domownika odpowiednie zajęcie. Za-
troszcz się o najbliższą osobę.

WAGA 23.09–22.10
Twoje nastawienie do życia może się zmie-
nić. Wysiłek zostanie doceniony. Twój oso-
bisty urok przyciągnie do Ciebie wielu 
przyjaznych Ci i chętnych do pomocy ludzi. 
Nawiążesz ciekawe znajomości.

SKORPION 23.10–22.11
Nadchodzący czas nie sprzyja Twoim planom 
i działaniom. Pomimo zwiększonego wysił-
ku trudno Ci będzie pokonać pojawiające się 
przeszkody. Zajmij się działalnością twórczą. 
W pracy nie spodziewaj się sukcesów.

STRZELEC 23.11–21.12
W pracy trudno Ci się będzie rozkręcić. Nie 
pozwól jednak, aby zmarnowały się dobre 
okazje do interesów. Właściwie podjęte de-
cyzje mogą długo i pozytywnie skutkować. 
Możesz liczyć na poprawę w finansach.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Nie będziesz mieć w tym tygodniu serca 
do pracy. Gros swojego czasu jednak prze-
znacz na rozwiązywanie problemów zawo-
dowych. Napięcia nie sprzyjają współpracy. 
Przemyśl swoje ostatnie posunięcia.

WODNIK 20.01–18.02
Wzmożona aktywność zawodowa nie jest 
teraz wskazana. Nadpobudliwość i niekon-
trolowane emocje staną się przyczyną błę-
dów trudnych do naprawienia. Zrezygnuj 
z operacji finansowych.

RYBY 19.02–20.03
Nie bagatelizuj żadnych problemów zdrowot-
nych. Jeśli lubisz aktywność, namów rodzinę 
na wspólną pieszą lub rowerową wycieczkę. 
Buduj dobre relacje z bliskimi osobami. Ciesz 
się z drobnych sukcesów. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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PSYCHOTECHNIKA – badania psycho-
techniczne kierowców i operatorów. 
Nasielsk. Tel. 665 762 111.

Sprzedam działkę budowlaną 1500 
m2 w Kosewie – TANIO. Cena do ne-
gocjacji. Tel. 515 462 377.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500 
138 106.

Sprzedam ziemię 3,6 ha Wiktorowo.  
Tel. 23 69 35 314

Pilnie sprzedam 86,5 m2 lub zamienię 
na mniejsze. Tel. 506 413 569.

Inseminacja bydła i trzody. Tel. 695 
377 452.

Balustrady, bramy, przęsła, budo-
wa ogrodzeń również ze sztachet.  
Tel. 607 687 306.

Sprzedam działkę budowlaną, uzbro-
joną. Tel. 784 528 758.

Sprzedam halę 1470m2, plac 3300m2 
– cena 100 tys. zł. Tel. 514 972 973.

Dotacje unijne PROW 2014-2020 
Modernizacja Gospodarstw Rolnych, 
Młody Rolnik, Nabór wniosków 31.03-
29.04.2016. Doradztwo, wypełnianie 
wniosków. Tel. 795 931 529.

Sprzedam/wydzierżawię działkę bu-
dowlaną ok. 2000 m2 w Nasielsku.  
Tel. 728 812 375.

Zatrudnię do Agencji największego 
Banku w Polsce, osobę posiadającą do-
świadczenie w sprzedaży produktów 
finansowych. CV proszę kierować na: 
kalinowskasylwia@interia.eu

Kama – usługi brukarskie. Tel. 507 
024 590.

Z małych piesków do odebrania.  
Tel. 600 717 722.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
3000 m2, 3 km od Nasielska (Jackowo 
Włościańskie). Cena 15 zł/m2 – do 
małej negocjacji. Tel. 600 721 077.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 509 727 
049.

Sprzedam mieszkanie – tanio! Nasielsk,  
ul. Starzyńskiego (45 m2). Tel. 514 
986 333.

Sprzedam przyczepkę sobie robioną. 
Cena 1100 zł. Tel. 602 793 096.

Sprzedam 6,28 ha w Toruniu Dw., 
gm. Nasielsk. Ceba 210 000 zł.  
Tel.  516 485 166.
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,  

oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, 

tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę 
o godz. 15.30. 

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha 
z budynkiem mieszkalno-gospodar-
czym. Kędzierzwice, gm. Nasielsk.  
Tel. 781 025 950.
Korepetycje z matematyki. Tanio.  
Tel. 798 714 084.
Przyjmę do pracy przy dociepleniach.  
Tel. 519 192 396.
Zatrudnię mechanika samochodowe-
go i elektryka. Tel. 604 450 860; 600 
8885 145.
Sprzedam mieszkanie 62 m2 do re-
montu, III piętro, os. Piłsudskiego.  
Tel. 505 581 123.
Sprzedam dom w Nasielsku, nawierzch-
nia 110 m2, działka 2000 m2. Tel. 669 
205 995.
Pielęgnacja ogrodów. Wycinka. Tel. 667 
569 562.
Szukam pracownika do zakładu ka-
mieniarskiego. Tel. 602 134 787; 22 794 
34 09.
Sprzedam smoking ślubny rozm. 
48/176. Tel. 504 984 957.
Dom w Starych Pieścirogach sprzedam 
lub zamienię w Legionowie Piaski, tylko 
parter. Tel. 668 540 245.
Usługi elektryczne od A do Z. 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.
Sprzedam obornik kurzy. Tel. 609 100 
093.
Solid Security zatrudni Pracowników 
Ochrony na obiekt biurowy klasy pre-
mium - Warszawa Wola. System 24/48, 
stawka 8 zł netto. Kontakt: rekrutacja@
solidseecurity.pl Tel. 786 857 912.

Złóż zeznanie podatkowe
Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2015 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) 
zgodnie z poniższym harmonogramem.   

08.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
12.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
15.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
19.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
22.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
26.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
29.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 4 marca br. urna 
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami 
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Obwieszczenie  
Burmistrza Nasielska  

z dnia 18 marca 2016 roku
Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości, że poszkodowani 
rolnicy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospo-
darstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystą-
pieniem na terenie Gminy Nasielsk niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 
– ujemne skutki przezimowania. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Elek-
tronowa 3, 05-190 Nasielsk, ( II piętro, pokój nr 201 lub 206).
Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć kserokopię 
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR, 
potwierdzony za zgodność z oryginałem. Wniosek wraz z załącznikiem 
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 15 kwietnia br.
 UWAGA!!! Zgodnie z Regulaminem działania komisji w sprawach osza-
cowania skód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego 
zjawiska atmosferycznego ustalenie wysokości szkody możliwe jest do 
czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,

lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
Składamy serdeczne podziękowania

• Dyrekcji oraz Nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach za wszelką okazaną pomoc 
podczas prowadzenia działań związanych z organizacją akcji „Grunt to zdrowie”, 

• Państwu Hannie i Krzysztofowi Kowalskim, właścicielom G.P.H.U. „Kowalski” w Winnikach, za ciekawe 
zajęcia edukacyjne dotyczące produkcji oleju, bardzo życzliwą i ciepłą atmosferę podczas ogniska oraz 
serdeczne przyjecie uczniów naszej szkoły w gospodarstwie,

• Państwu Wioletcie i Pawłowi Miętkom, właścicielom firmy przewozowej, za bezpłatne udostępnienie 
autokaru i przewóz uczniów 

 oraz
 wszystkim innym, którzy służyli nam swoją pomocą.

      Alicja Pawlak
      wraz z opiekunami:
      Z. Truszkowską, H. Golnik, M. Bendowską

AB.6740.73.2016 
Nowy Dwór Maz. 04.04.2016 r. 

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) 

zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy 
Nasielsk (złożony 10.03.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej 
ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nasielsku. 
Wykaz działek ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją: 
• Obręb 1 Nasielsk: 
• Dz. Nr ewid.: 1076/3*(1076/7, 1076/8), 1076/1,*(1076/10, 1076/9), 1076/4*(1076/5, 
1076/6), 1091/4*(1091/12, 1091/11), 1091/2*(1091/9, 1091/8, 1091/10), 
1091/3*(1091/7, 1091/6), 1093/3*(1093/5, 1093/4, 1093/6), 1094/1*(1094/3, 
1094/2), 1133. 
*Działka podlegająca podziałowi - pogrubioną czcionką oznaczono działkę prze-
znaczoną pod planowaną inwestycję 

Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca 
własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została 
oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 
Odszkodowanie za nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom 
nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym 
przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 
Zawiadamia się również, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz 
zatwierdzającą projekt budowlany. 
Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2031 tj.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnio-
skiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą 
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23), zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie 
Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, na stronie internetowej gminy oraz 
w prasie lokalnej. 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowią-
zek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu 
zgodnie z art.41 § 1k.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 
ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. Doręczenie zawiadomienia na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne ( art. 11d ust.5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj./). 

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) - Organy administracji publicznej obo-
wiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych do-
wodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - strony niniejszego postępowania 
mogą się zapoznać z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania (do 
dnia wydania decyzji – przewidywany termin wydania decyzji nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania) w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział Architektury i Budownictwa, 
ul. Paderewskiego 1B, pok. 114 w godzinach pracy urzędu poniedziałek 9:00 – 17:00, 
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

Z up. STAROSTY 
/-/ Paweł Calak 
WICESTAROSTA
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Koniec zabawy
Żbik ma za sobą już trzy mecze li-
gowe. Po pierwszym wygranym 
spotkaniu w Żurominie (1:0) z miej-
scową Wkrą wydawało się, że nasi 
piłkarze gładko wykonają postawio-
ne przed nimi zadania i ostatecznie 
zajmą miejsce w pierwszej siódem-
ce ligowej rywalizacji. 
Niejako potwierdzeniem tego prze-
konania był kolejny pojedynek, jaki 
rozegrała nasza drużyna. Tym ra-
zem przeciwnikiem była drużyna 
z „niższej półki” – Żak Szreńsk, któ-
ra dopiero zdobywa doświadczenie 
w lidze okręgowej. Spotkanie z tą 
drużyną Żbik rozegrał na własnym 
boisku w Wielki Piątek.
Pewne zwycięstwo 3:0 zdawa-
ło się potwierdzać, że Żbik jest do-
brze przygotowany do sezonu 
i nie będzie tracił punktów ze słabe-
uszami, co było zjawiskiem nagmin-
nym w pierwszej połowie sezonu 
2015/2016. Mecz z Żakiem przy-
pominał raczej spotkanie sparin-
gowe. Żbik grał na „luzie” i osiągnął 
ostatecznie zamierzony rezultat. 
Tego przekonania nie potwierdzały 
jednak osoby, które oglądały to wi-
dowisko. Niektórzy z widzów uwa-
żali, że było to ciężko wywalczone 
zwycięstwo i że nasi piłkarze mu-
sieli się mocno napocić, aby osta-
teczny rezultat był korzystny dla 
naszej drużyny. To prawda, że nasi 
piłkarze mieli przynajmniej trzy razy 
tyle okazji na strzelenie bramek co 
piłkarze Żaka, ale wszystko mogło-
by inaczej wyglądać, gdyby goście 
wykorzystali trzy doskonałe okazje, 
jakie wypracowali już na początku 
spotkania. W sytuacjach zagrożenia 
doskonale spisywał się nasz bram-
karz Oskar Bucholski. Bronił i bardzo 
dobrze i… bardzo szczęśliwie. 
Zastanawiająca była łatwość, z jaką 
młodzi piłkarze ze Szreńska roz-
montowywali naszą obronę i stawali 
sam na sam z naszym bramkarzem. 
Gra w tym czasie była bardzo dy-
namiczne, a walka przenosiła się 
raz pod jedną, raz pod drugą bram-
kę. W tym czasie nasi piłkarze też 
mieli jedną doskonała okazję, ale 
zawiodła skuteczność. Kolejna oka-
zja pojawiła się około ósmej minu-
ty. Zagrożenie bramki Żaka było na 
tyle duże, że jeden z jego obroń-
ców w niewielkiej odległości od 
bramki nieprawidłowo zaatakował 
naszego czołowego strzelca Marka 
Osińskiego. Sędzia podyktował rzut 
karny. Przeciwnicy, jak się wydawa-
ło, nie bardzo zgadzali się z decyzją 
sędziego, ale mocno nie protesto-
wali. Decyzja sędziego była jak naj-
bardziej słuszna. Rzut karny pewnie 
wykonał Rafał Załoga.
Prowadzenie 1:0 wpłynęło chyba 
pozytywnie na naszych piłkarzy. 
Zaczęli grać dokładniej, starali się 
wcześniej przerywać akcje prze-
ciwnika i nie dopuszczać do stwa-
rzania zagrożenia pod własną 
bramką. Druga bramka dla naszej 
drużyny padła dopiero po 20 mi-
nutach gry. Akcję Damiana Załogi, 
który bezpośrednio zagroził bram-
ce przeciwnika, wykończył, po 
rozpaczliwym wybiciu piłki przez 

bramkarza, Marek Osiński. Tu nasz 
piłkarz zachował się profesjonalnie 
– nie kombinował, nie wyczekiwał, 
lecz natychmiast skierował piłkę 
w lukę między zawodnikami.
Trzecia bramka padła dopiero 
w drugiej połowie meczu, na 15 
minut przed końcem spotkania. 
Dynamiczną akcję zapoczątkował 
Sebastian Tabaka i on sam tę akcję 
wykończył. 
Wynik 3:0 cieszy. Mógł on być na-
wet wyższy, ale mógł być też bar-
dziej niekorzystny, gdyby goście 
w pierwszych minutach strzelili jed-
nego gola lub dwa. Na szczęście tak 
się nie stało, ale uświadomiło to, że 
z formą drużyny jako całości nie jest 
najlepiej.
Już następny mecz, rozegrany 
w Kuczborku, potwierdził te obawy. 
Żbik przegrał z miejscową drużyną – 
Borutą wynikiem 2:1. Przegrana nie 
była wysoka, ale nie to jest tu naj-
ważniejsze. Drużyna z Kuczborka ni-
gdy nie „leżała” Żbikowi. To zawsze 
był trudny teren i trudny przeciwnik, 
zwłaszcza od czasu, gdy związał się 
z nim nasz nasielski zawodnik i trener 
Rafał Markiewicz. On zawsze znaj-
dował sposób na nasielską drużynę 
i tak było i tym razem. Dziwne jest 
tylko jedno: w sobotę, 2 kwietnia, 
drużyna z Kuczborka grała wyjątko-
wo słabo i Żbik powinien ją pokonać.
Właściwie przez cały mecz przewa-
żała nasza drużyna. W pierwszej po-
łowie nasi piłkarze grali z wiatrem. 
Nie potrafili jednak tego wykorzy-
stać. Przeciwnicy zagrali bardzo 
ambitnie. Grając nawet pod wiatr, 
często gościli pod naszą bramką 
i już w 8. minucie strzelili pierwszą 
bramkę. W zamieszaniu podbram-
kowym piłkę do naszej bramki osta-
tecznie skierował Adam Juszczyk. 

Dobrze prezentujący się nasz bram-
karz Oskar Bucholski nie był w stanie 
przeciwstawić się zdeterminowa-
nym napastnikom gospodarzy, tym 
bardziej że nasi obrońcy zachowy-
wali się dość biernie. Obraz gry do 
przerwy nie uległ zmianie. Nadal 
nasi przeważali, ale groźniej atako-
wali gospodarze.
Tak jak przewidywali miejscowi ob-
serwatorzy meczu, ich piłkarze po 
przerwie nie mieli już sił, aby wyko-
rzystać teraz wiatr i „roznieść” swych 
kolegów z Nasielska. Nasi zaś, grając 
z wiatrem, nie stracili w pierwszej 
części dużo sił i później, grając pod 
wiatr, nadal przeważali i to wyraź-
nie. Przyniosło to im wyrównującą 
bramkę. Niestety, nie została ona 
strzelona z akcji, lecz z karnego. Za 
faul w polu karnym Rafała Załogi 
gospodarzy „pokarał”, bezbłędnie 
wykonując rzut karny, Damian Za-
łoga (65’).
Mecz niejako zaczął się na nowo. 
Nadal przewagę miał nasz zespół. 
Trener Rafał Markiewicz dwoił się 
i troił tuż za linią boiska, aby zachę-
cić swoich podopiecznych do bar-
dziej ofensywnej gry i częstszego 
przechodzenia na połowę Żbika. 
Wreszcie, wyraźnie zdenerwowany, 
zdecydował się na osobisty udział 
w grze. To, jak zauważyli miejscowi 
działacze, już dawno trenerowi się 
nie zdarzało. Przełomowa okazała 
się 70. minuta meczu. Gospoda-
rze podciągnęli piłkę na odległość 
około 30 metrów od bramki Żbi-
ka. Tu jeden z nich został sfaulo-
wany. Wydawało się, że sytuacja ta 
nie jest groźna dla Żbika. Odległość 
od bramki była duża, do tego pił-
ka ustawiona była nie na wprost 
bramki, a do tego wiał wiatr. Tyle 
że słońce świeciło wprost w oczy 

naszego bramkarza. Wszystko to 
nie przeszkodziło wykonawcy rzu-
tu wolnego Mykhailo Konechne-
mu (z Ukrainy). Uderzenie wykonał 
precyzyjnie, po mistrzowsku. Pił-
ka, bita w długi róg, wpadła wprost 
w „okienko”. A jeszcze niedawno 
tak uderzać piłkę potrafiło kilku na-
szych zawodników, między innymi 
Rafał Załoga i Dariusz Kordowski. 
Obraz gry do końca meczu się nie 
zmienił, z tym że gospodarze jesz-
cze większą uwagę zwracali na 
obronę własnej bramki. Ostatecz-
nie przyniosło to im sukces. Stra-
ta trzech punktów sprawiła, że Żbik 

znajduje się obecnie w drugiej po-
łowie tabeli, na 9. miejscu. 
Żbik na nowo znalazł się w trudnej 
sytuacji. Jest to tym bardziej groź-
nie, że najbliższy przeciwnik, Iskra 
Krasne, do słabeuszy nie należy. 
W dodatku w sobotę w Krasnym 
trener nie będzie miał do dyspozy-
cji wszystkich zawodników – niektó-
rych wyeliminują kartki. Gorzej, że 
nie zagra nasz najbardziej doświad-
czony zawodnik, filar zespołu, Rafał 
Załoga. Władze samorządowe chcą 
go mieć w swej drużynie na turnieju 
samorządowców. Tak dzieje się już 
od kilku lat. 

andrzej zawadzki

RAZEM
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Tęcza Łyse 18 48 16 0 2 82 – 18
2.  Sona Nowe Miasto 18 43 14 1 3 50 – 28
3.  Makowianka Maków Mazowiecki 18 34 11 1 6 40 – 30
4.  KS CK Troszyn 18 32 9 5 4 30 – 24
5.  Iskra Krasne 18 32 10 2 6 32 – 32
6.  Korona Ostrołęka 18 30 8 6 4 31 – 18
7.  Wkra Żuromin 18 27 8 3 7 26 – 23
8.  Boruta Kuczbork 18 27 8 3 7 38 – 35
9.  Żbik Nasielsk 18 25 7 4 7 25 – 27
10.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 18 23 7 2 9 29 – 34
11.  Nadnarwianka Pułtusk 18 21 6 3 9 26 – 23
12.  Wkra Sochocin 18 21 5 6 7 16 – 25
13.  Żak Szreńsk 18 19 5 4 9 31 – 45
14.  Tęcza Ojrzeń 18 14 4 2 12 17 – 36
15.  Pełta Karniewo 18 8 2 2 14 17 – 55
16.  PAF Płońsk 18 5 1 2 15 14 – 51

Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Ciechanów-Ostrołęka. Tabela po 18. kolejce.


