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Z GMINY

Dzikie wysypisko powraca
Na „mostku” na ulicy Wiejskiej, między Nową Wsią a Siennicą, od pewnego czasu rozrasta się dzikie wysypisko śmieci. Wśród odpadków z daleka
widoczny jest nawet pluszowy miś. Czyżby nasi mieszkańcy zapomnieli
(bo trudno posądzać kogoś z innej gminy o to, że specjalnie przyjeżdża
zaśmiecać Nasielsk), że od kilku lat płacimy za regularny odbiór wszelkich
odpadów z każdej posesji?
(red.)

str. 12
UWAGA

Przerwa
w dostawie
energii
elektrycznej

Na prośbę firmy Energa operator informujemy o przerwie
w dostawie energii elektrycznej
w dniu 7 grudnia br., w godz. od
8.00–16.00, dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:
Chrcynno – stacja trafo S7-1001,
Chrcynno Aeroklub – stacja trafo S7-1134, Popowo – stacja trafo
S7-1002, S7-1003, Jaskółowo –
stacja trafo S7-569, Gatka – stacja
trafo S7-1007. Bliższych informacji
udziela Pogotowie Energetyczne,
tel. 991 lub 801-456-456.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy
urządzeniach energetycznych.
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Z SAMORZĄDU
Z RADY

Z UM
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

Pomoc dla rolników
Rolnicy, którzy w 2016 r. ponieśli straty w uprawach w wysokości
od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi
skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferowanej w ramach budżetu krajowego. Osoby, które nie odebrały protokołów szacowania strat, mogą
się po nie zgłosić do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(pok. 201, II piętro). Wnioski do ARiMR można będzie składać do 5 grudnia
br. Bliższe informacje pod nr. tel. 23 69 33 077.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesliwysokie-strat.html

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
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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)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
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

Droższe śmieci
od nowego roku

Podczas ostatnich obrad komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które miały miejsce w poniedziałek, 28 listopada br., pod głosowanie radnych została poddana uchwała dotycząca nowych stawek opłat
za wywóz odpadów.
Obecnie odpady z terenu gminy Nasielsk odbiera firma Błysk-Bis. Ona
również wygrała kolejny przetarg na tę usługę i będzie pracować na naszym terenie od nowego roku. Firma Błysk-Bis w przetargu zaproponowała kwotę 1 657 000 zł. Dlatego też od nowego roku muszą ulec zmianie
kwoty opłat za odbieranie odpadów dla mieszkańców gminy. Będą to
stawki: 8 zł za śmieci segregowane i 16 zł za śmieci niesegregowane.
Kolejne kwoty proponowane przez startujące w przetargu firmy to 2 659
432,44 zł (Konsorcjum: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa z Ostrołęki) oraz 3 286 370,88 zł (Konsorcjum: PARTNER
Gospodarka Odpadami Dariusz Apelski i Partner Sp. z o.o. z Warszawy).
– Można wybrać tę firmę za 3 mln zł, wtedy możemy wiele od niej wymagać. Tylko w tym wypadku inna też będzie skala podwyżki. A ustawa
mówi jasno, że to, co wpłynie od ludzi,,ma się w całości zbilansować –
mówiła Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
– Przy tych stawkach oraz takiej lokalizacji miasta i dużej liczby wsi w naszej gminie najlepiej sprawdza się firma Błysk-Bis. Planujemy, żeby odbiór
śmieci zmieszanych był jak najdroższy, a segregowanych jak najtańszy.
Na całym Mazowszu jest 7 gmin, które zostały ukarane, ale my nie mamy
przekroczonych wskaźników, i to trzeba utrzymać. Mamy za to sporo zaległości finansowych. Części należności od ludzi nie uda się nam ściągnąć
nawet przez komornika – mówił burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Działkowcy dalej nie chcą płacić
Niedawno działkowcy z naszej gminy protestowali przeciw narzuconemu
obowiązkowi opłaty ryczałtowej za śmieci. Jak się okazuje, nie poddają się
i po raz kolejny postanowili zaprotestować, o czym świadczą nowe pisma,
w których skarżą się na działania gminy i odmawiają poniesienia kosztów
za wywóz nieczystości. Uważają oni nadal, że są oszukiwani przez gminę, która w ich mniemaniu żąda nieadekwatnych opłat za odbiór wytwarzanych przez nich odpadów. Jak mówi Jadwiga Szymańska, działkowicze
twierdzą m.in., że mieszkańcy gminy płacą 7 zł za śmieci, zapominając
jednak, że wspomniane 7 zł dotyczy jednej osoby, a w gospodarstwach
domowych zazwyczaj mieszka więcej osób. Chociażby przy czteroosobowej rodzinie miesięczny koszt to 28 zł, a roczny – 336 zł. Działkowicze
natomiast są obciążeni rocznym ryczałtem wysokości 140 zł. – Skąd się
brały śmieci przy kontenerach skoro nikt z działkowców z nich nie korzystał? A te zapełniały się w sekundę – mówiła podczas posiedzenia komisji
kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– A żeby jeszcze śmieci trafiały do koszy! Ale często ludzie przez otwarte
okna czy otwarte drzwi samochodu wyrzucają śmieci i jadą dalej – mówił
przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki.
Radni konsekwentnie pisma odrzucili, a działkowicze są zobligowani do
uiszczenia opłat za wywożone nieczystości.
jg

INFORMACJA O WYKAZACH
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774
z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
ZPN.6845.5.3.2016.AS- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 673/2
ZPN.7125.10.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2
przy ul. Młynarskiej 9 w Nasielsku
ZPN.7125.9.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 7
przy ul. Sportowej 6 w Nasielsku
ZPN.7125.8.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu
nr 13 przy ul. Starzyńskiego 4a w Nasielsku
Niniejsze wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach
od 02.12.2016 r. do 23.12.2016 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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Nowa droga i podtopienia
Podczas ostatnich
obrad komisji infrastruktury i porządku
publicznego, które odbywał y się w poniedziałek, 28 listopada
br., został odczytany
wniosek Stanisława Borowskiego, mieszkańca
Nasielska. Dotyczył on
problemu podtopień
jego działki, spowodowanych nową drogą
przy Szkole Podstawowej, na którą wjeżdża się
od ulicy Kościuszki. Jak
tłumaczył mieszkaniec
Nasielska, w związku z 20-centymetrową różnicą wysokości, jaka
powstała między wybudowaną drogą, a ogrodzeniem sąsiada szkoły,
woda, która gromadzi się na szkolnym boisku, spływa wprost na działkę pana Borowskiego.
Największe niebezpieczeństwo jest
podczas dużych ulew. Już się zdarzyło, że zostały wtedy podtopione materiały budowlane należące
do pana Stanisława, zgromadzone

na jego posesji. Dlatego mieszkaniec Nasielska domaga się zabezpieczenia ogrodzenia, aby uchronić
się przed kolejnymi podtopieniami.
– Co roku droga była podnoszona.
Ja ogrodzenie robiłem jakieś 18 lat
temu. Obecnie moja siatka jest na
20 cm zakopana w ziemię i mimo
że są zrobione urządzenia odpły-
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Trwa budowa parkingu
przed kościołem
W ostatnich dniach trwały prace na terenie parkingu przed kościołem św. Katarzyny w Starych Pieścirogach, do tej pory nieutwardzonego. Teraz plac został
wyłożony kostką.
Przypomnijmy, że już dawno o wykonanie parkingu zabiegał radny Marek Jaroszewski, który na ten moment nie chce komentować inwestycji. Z parkingu
korzystać będą parafianie, którzy przybywają na msze święte. Zagospodarowany plac ma też zapewnić bezpieczeństwo dojeżdżającym do szkoły dzieciom. Do tej pory szkolny autobus parkował na jezdni i mali pasażerowie mogli
wkroczyć na pas ruchu drogowego. Od teraz będą one mogły wysiadać na
wydzielonym parkingu.

wowe w tej drodze, tzn. tylko 3
kratki odpływowe, to wszystko z powierzchni boiska idzie na mój teren.
Trzeba zatrzymać wodę na granicy
siatki, żeby wpłynęła na drodze do
tych kratek, a nie spływała na moją
działkę. Gdy droga nie była utwardzona, toby woda w nią wsiąkała,
a teraz nie ma takiej możliwości –
mówił Stanisław Borowski, który
prosił Radę o rozwiązanie tej patowej sytuacji.
– W tej drodze są studzienki i drenaż

francuski, ale krawężników już nie
było gdzie zmieścić. Z projektu wynika, że drenaż francuski powinien
przyjąć wodę. Mogę się zgodzić,
że przy dużych ulewach woda idzie
na siatkę. Niezbyt korzystnie odpowiedziałem na pismo pana Borowskiego, ale patrząc na to, jak drenaż
funkcjonuje przy dużych ulewach,

może się woda przelewać – wyjaśniał Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska.
– I ja sprawę znam bardzo dobrze.
Szkoda, że ci projektanci nie mogli
wyliczyć, ile ten drenaż odprowadzi
wody – mówił radny Henryk Antosik, który zauważył, że nie ma rzeczy niemożliwych i mieszkańcowi
należy pomóc, skoro gminna inwestycja przyczyniła się do podtapiania
jego działki.
Burmistrz stwierdził, że czeka na
propozycje rozwiązania problemu.
– Według mnie rozwiązaniem jest
albo 30-centymetrowy krawężnik,
albo podwyższenie o 30 cm fundamentu pod siatką, co sprawę załatwi całkowicie. Krawężnik może się
przechylić, a gdyby podniósł ogrodzenie, to byłoby dobrze. Mogę to
zrobić własnym kosztem, za mniej
więcej 3,5 tys. zł – powiedział S. Borowski.
Jak się jednak okazuje, burmistrz nie
ma takiej możliwości, aby inwestować na terenie prywatnym. Jednym
z możliwych rozwiązań jest umorzenie mieszkańcowi podatku ze
względu na zaistniałą sytuację. Decyzją radnych, z których 5 oddało
głosy za i przy 1 wstrzymującym
się, burmistrz otrzymał poparcie,
aby pomóc Stanisławowi Borowskiemu i w ramach rekompensaty
za poniesione straty umorzyć mu
wspomniany podatek.
jg

Z GMINY. Chrcynno

Chwilowe utrudnienia

Kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej w Chrcynnie
od połowy listopada br. musieli liczyć się z drobnymi niedogodnościami. – Na drodze
nr 622 w miejscowości Chrcynno trwa remont przepustu
– mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Termin realizacji prac jest
określony jest 15 grudnia br.
– Z informacji uzyskanych od
wykonawcy robót wynika, że
prace powinny zostać zakończone z końcem listopada.
Koszt remontu wynosi 150 tys.
zł – dodaje rzecznik.
Przepust ma pomóc w uregulowaniu odwodnienia płyty chrcyńskiego lotniska.

– Wydzierżawiliśmy plac od księdza na 20 lat. Jest to inwestycja gminna,
część środków pochodzi z funduszu sołeckiego. Przede wszystkim chodziło
nam o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy będą mogli teraz bezpiecznie wysiadać na parkingu. Będziemy jeszcze robili przejście łączące parking z terenem szkolnym – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
inwestycja powstaje ze środków funduszu sołeckiego czterech miejscowości:Starych i Nowych Pieścirogów, Mogowa i Chlebiotek oraz środków własnych gminy. Koszt inwestycji to 98 tys. zł, a jej wykonawcą jest firma KABA.
jg

Z GMINY

W Kosewie bez zmian

Nad miejscowością Kosewa
i całą okolicą wciąż unosi się
uciążliwy odór. Byłe wysypisko odpadów położone
jest bardzo blisko zabudowań i mieszkańcy cały czas
są skazani na wdychanie
smrodu, jaki pochodzi z zasypywanego stawu. Wieczorami fetor często unosi
się też na wysokości prywatnego przedszkola Sakoladia i wiaduktu łączącego
Nasielsk z Pieścirogami.
P r z y p o m n i j my, ż e j a k
wspominał Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, odór w ostatnich dniach miał pochodzić z dużych kałuż, jakie powstawały na usypanym wcześniej gruzie. Sprawa ta
miała być już załatwiona, jednak sytuacja wciąż się nie zmienia.
Mieszkańcy Kosewa tracą już nadzieję na poprawę sytuacji, ponieważ pomimo kolejnych zapewnień, cały czas nie mogą oddychać świeżym powietrzem. Uciążliwy zapach wpływa na ich złe samopoczucie i utrudnia
im normalne życie.
jg
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Zmiany personalne

Dofinansowanie zadania
pn. „Poprawa jakości powietrza
w gminie Nasielsk – ograniczenie
emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni”

We wtorek, 22 listopada br., w siedzibie nowodworskiej Komendy Policji w odbyło się uroczyste
pożegnanie dotychczasowego
Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim
i n sp. K r z ysz tofa Pa dewsk i e go . Fu n kc j ę tę p e ł n i ł o n o d
stycznia 2015 r. Obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu Zastępcy Komendanta
mł. insp. Przemysławowi Sucheckiemu.
(red.) www.kppnowydwor.
policja.waw.pl

Burmistrz Nasielska informuje, że gmina Nasielsk w 2016 r. otrzymała
dotację na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Nasielsk
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w wysokości 50 150,24 zł. Całkowity koszt realizacji zada-

KRONIKA
POLICYJNA

NA SYGNALE

nia wyniósł 66 867,00 zł (netto).

Czy doszło
do morderstwa?

Ostatecznie wykorzystano dotację w kwocie 35 325,00 zł, a całkowity
koszt zadania wyniósł 47 000,00 zł (netto). W ramach dotacji dostarczono beneficjentom ostatecznym 13 szt. kotłów, w tym 12 szt. kotłów
gazowych i 1 szt. kotła na biomasę oraz 13 szt. czujników tlenku wę-

We wtorek, 8 listopada br., tuż po godz.7.00 do jednego z bloków przy
ul. Starzyńskiego wezwano zespół Ratownictwa Medycznego. Jak się
okazało, ten na miejscu znalazł zwłoki kobiety.

gla. Koszt kotła gazowego wraz z czujnikiem tlenku węgla wynosił od
4114,35 do 4349,28 zł brutto, a kotła na biomasę 7386,15 zł brutto. Koszt
beneficjenta po dofinansowaniu z WFOŚiGW to kwota ok. 1000 zł za

Pomoc wezwał syn zmarłej, który z nią mieszkał. Rodzina była znana
miejscowej policji.

kocioł gazowy i ok. 1800 zł za piec na biomasę.

– Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie
śmierci Wandy M., lat 68, mieszkanki Nasielska. W toku przeprowadzonych czynności ujawniono na ciele denatki drobne obrażenia ciała
w postaci powierzchownych otarć naskórka. Wstępna ocena obrażeń
wyklucza, aby pozostawały one w związku ze śmiercią pokrzywdzonej – informuje Jolanta Świdnicka, Prokurator Rejonowy w Pułtusku. –
Celem ustalenia bezpośredniej przyczyny śmierci prokurator zarządził
przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłej. Odbyła się ona 16 listopada br.
Ze wstępnej opinii wynika, że nie stwierdzono śladów obrażeń świadczących o udziale osób trzecich. Prawdopodobną przyczyną śmierci była
niewydolność krążeniowo-oddechowa – dodaje.
(red.)

W 2017 r. gmina Nasielsk również zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na ww. zadanie. Prosimy o śledzenie internetowej strony
urzędowej oraz sołeckich tablic ogłoszeń, gdzie umieścimy informacje
o rozpoczęciu naboru wniosków.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z POLICJI

Odzyskano
skradziony pojazd

KRONIKA OSP
20 listopada zgłoszono pożar samochodu w Lelewie, na miejsce
zdarzenia przybyły policja, OSP
Cieksyn i JRG Nowy Dwór, ale
alarm okazał się fałszywy.

W listopadzie br. dzielnicowy z Komisariatu Policji w Nasielsku w toku pełnienia służby w miejscowości Cieksyn
zainteresował się pojazdem ciężarowym marki Star. Auto było nieprawidłowo zaparkowane, czym stwarzało
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, i nie było przy nim
żadnych osób. Z tego powodu dzielnicowy podjął czynności mające na celu
sprawdzenie Stara. Jak się okazało, pojazd ten był zarejestrowany w policyjnej bazie danych jako utracony, został
bowiem niedawno skradziony na terenie Mławy. Dzięki pracy nasielskich
funkcjonariuszy policji trafił on z powrotem do swojego właściciela.
R

E

17 listopada w miejscowości Nuna
nieznany sprawca dokonał uszkodzenia mienia w budynku mieszkalnym na kwotę 2000 zł na
szkodę Bożeny D.
19 listopada w Nasielsku Dariusz W.
kierował samochodem osobowym
Renault Laguna w stanie nietrzeźwości (1,08 mg/l).
23 listopada w Nasielsku nieznany
sprawca w usiłował dokonać kradzieży torebki na szkodę Ewy Z.,
mieszkanki gminy Nasielsk.
24 listopada w Nowych Pieścirogach Mateusz J., mieszkaniec gminy
Nasielsk, znieważył funkcjonariuszy policji podczas podejmowanej
przez nich interwencji. Został zatrzymany, po czym przedstawiono
mu zarzuty.
24 listopada w miejscowości Jackowo na parkingu PKP nieznany
sprawca po uprzednim wybiciu
szyby w samochodzie marki Volkswagen dokonał kradzieży radia
o wartości 200 zł na szkodę Justyny R., mieszkanki gminy Nasielsk.

22 listopada przy ul. Czereśniowej
w Nasielsku strażacy z OSP Cieksyn wycięli konar drzewa, który
znajdował się nad domem.
25 listopada zgłoszono pożar
domu w Mazewie Dworskim A.
Przybyłe na miejsce jednostki
OSP Jackowo i JRG Nowy Dwór
Maz. stwierdziły zwarcie instalacji elektrycznej; zabezpieczono
miejsce zdarzenia i przewietrzono pomieszczenia.
K
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26 listopada ok. godz. 22.00 jednostka OSP Nasielsk gasiła pożar
śmieci w kontenerze stojącym
przy ul. Warszawskiej w Nasielsku.
fot. OSP Nasielsk

INWESTYCJE DROGOWE
Pianowo–Kędzierzawice

Dobiegły do końca prace przy przebudowie drogi gminnej nr 24031W

relacji Pianowo–
Kędzierzawice.
– 5 grudnia odbędzie się odbiór
zad an i a, któ re
na odcinku 2,27
km w yko ny wa ła firma TOWEMO
z Otwocka – zapowiada Radosław
K a s i a k , k i e rownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych z nasielskiego UM. – Zakres robót obejmował m.in. usuwanie drzew i pni,
rozbiórkę istniejących przepustów
i budowę nowych, roboty ziemne
związane z wykonaniem konstrukcji drogi, budową rowów, wykonaniem podbudowy z kruszywa
łamanego i przygotowaniem nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
a także budowę oznakowania poR

E
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ziomego i pionowego – tłumaczy
Radosław Kasiak.
Koszt realizacji tego zadania to
1 447 690,37 zł. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z PROW
w w ysokoś c i 63,63%
wartości całego zadania. Nowa droga poprawi
komfort dojazdu mieszkańców tych miejscowości do drogi powiatowej
łączącej Nasielsk ze Strzegocinem.

Przebudowa
dróg powiatowych

Do ostatnich dni listopada, czyli
zgodnie z terminem,
trwał y prace przy
realizacji powiatowej inwestycji pod
nazwą „Przebudowa północno-zachodniego ciągu
komunikacyjnego
w powiecie nowodworskim”. Również
K

Z UM

do ostatnich chwil, czyli do 20 listopada, prowadzono roboty w Cieksynie na odcinku 1640 m od drogi
wojewódzkiej w kierunku Andzina,
w Borkowie na drodze w kierunku
Błędowa na odcinku 1000 m oraz na
700-metrowym odcinku w granicach administracyjnych Nasielska do
Pianowa. Ponadto inwestycja obejmuje drogi w miejscowościach Kosewo, Cegielnia-Kosewo i Wymysły
(gmina Pomiechówek) oraz Janowo,
Wojszczyce i Zaręby (gmina Zakroczym). Koszt całego przedsięwzięcia
w powiecie wynosi ponad 5 mln zł.
Jednocześnie władze powiatowe
podjęły kolejne kroki w celu dalszego modernizowania dróg, którymi
zarządza ten samorząd. – Rozstrzygnięto przetarg na modernizację
330-metrowego odcinka drogi
przed wiaduktem kolejowym między sołectwami Lubominek i Lubomin. Wykonawcą zadania będzie
firma „Drogi i Mosty – Jan Kaczmarek” z Kacic. Prace powinny być
wykonane do 15 grudnia br. – mówi
radny powiatowy Radosław Kasiak.
(mb)

Rakotwórczy azbest
Informujemy, że Burmistrz Nasielska od 2014 r. co roku występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”.
Na początku stycznia każdego roku w WFOŚIGW w Warszawie zostaje ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie odbioru złożonego luzem lub demontażu z dachów i odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest od mieszkańców.

W 2015 i 2016 r. demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów
azbestowych zajmowała się firma PHU „Piotr” Piotr Jaczyński z Leszna. W bieżącym roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia wyroby zawierające
azbest z 43 posesji, w łącznej ilości 118,06 Mg. Ogółem przez kilka lat odebraliśmy i zutylizowaliśmy ok. 700 ton wyrobów azbestowych. Jednak na terenie
naszej gminy znajduje się go jeszcze bardzo duża ilość – ok. 4000 Mg.
Pozostały azbest znajduje się w większości na dachach i do programu dofinansowania zgłasza się coraz mniej mieszkańców, gdyż złożony luzem, zalegający od lat na posesjach, w większości został już odebrany. Natomiast
w przypadku wymiany dachu po demontażu azbestu beneficjent musi
w 100% ponieść koszty pokrycia dachu nowym materiałem. Zgodnie z krajowymi przepisami w tym zakresie wszystkie wyroby z azbestu muszą zostać zutylizowane do 2032 r.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dwa światy literackie

W s ob o tę, 26 l i s to p a da b r.,
w czytelni nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
odbyło się spotkanie z dwójką
pisarzy: Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Zostało ono
zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Przybyło na nie wiele osób, również
spoza grona DKK.
Na początku głos zabrała Maria
Ulatowska, autorka poczytnych
powieści obyczajowych, przyznając, że bardzo lubi spotkania
z czytelnikami na żywo: – Jeździmy wspólnie z Jackiem po
całej Polsce, widzę wtedy twarze naszych czytelników, słucham ich pytań i sama mogę również dowiedzieć się, czego oni oczekują od
nowej książki.
W dalszej części opowiadała o tych spośród napisanych przez siebie powieści, które ceni najbardziej, przy
tej okazji nawiązując do autentycznych, ciekawych historii, które były inspiracją do ich napisania. Szczególnie ciepło wspominała pracę nad utworem Kamienica przy Kruczej, również dlatego, że urodziła się
w domu stojącym przy tej ulicy.
Jacek Skowroński wyznał z kolei,
że zawsze marzył o byciu pisarzem. Jako mały chłopiec czyt y wa ł k s i ą ż k i p r z yg o d o we .
– W dziecięcej naiwności wymyśliłem, że jeśli coś się łatwo
czyta, to z pewnością i łatwo się
pisze – wspominał. Później przyszła kolej na studia daleko od
domu, bo aż w Nowosybirsku,
a jeszcze później… współpraca
z kontrwywiadem, który wspomina jako tułaczkę po świecie
i walkę „z bardzo złymi ludźmi”.
– Gdy to się skończyło, przypomniałem sobie, że przecież
chciałem zostać pisarzem – opowiadał. Jego debiut literacki, utwór Był sobie złodziej, zdobył Grand Prix
Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadanie kryminalne, a z nagrodzonego opowiadania później powstała
powieść.
Ciekawym wątkiem spotkania była opowieść o tym, jak doszło do współpracy autorki piszącej powieści
obyczajowe i twórcy kryminałów. Maria Ulatowska przyznała, że nie chcąc dać się zaszufladkować w jednym gatunku, zaplanowała napisać kryminał i wspomniała o tym na spotkaniu pisarzy, w którym uczestniczył Jacek Skowroński. I tak się zaczęło. Intrygujący literacki duet stworzył wspólnie Autorkę, książkę
o pisarce, która razem z pewnym komisarzem próbuje odkryć, kto zabija miłośniczki jej powieści.
Podczas spotkania nie zabrakło również pytań do pisarzy. Dowiedzieliśmy się m.in., że niezbędnym elementem ich twórczej pracy są duże ilości kawy, którą oboje uwielbiają.
Na koniec można było wspólnie skorzystać z poczęstunku z bufetu i wspólnie podyskutować w miłej atmosferze.
Paweł Kozłowski

Świat bez prądu
Każdy może wytrzymać kilka
godzin bez prądów i nie dostać
przy tym białej gorączki. Gorzej z
całym dniem. A co, jeśli pewnego dnia zabrakłoby prądu na bardzo długo i to na całym świecie?

Chaos, anarchia, upadek cywilizacji. To truizm, ale na co dzień
nie zwracamy uwagi na to, w jakim stopniu wszystko, z czego
korzystamy, opiera się na energii elektrycznej. Jedynie przerwy
w dostawie prądu uświadamiają
nam ten fakt. Ale gdy tylko ponownie zaświecą się światła i monitory naszego sprzętu elektronicznego, od razu przechodzimy nad tym
do porządku dziennego. Tylko nieliczni snują wizję wielkiego międzynarodowego blackoutu, podczas którego cały świat zostanie pozbawiony
elektryczności. A podobno wystarczy do tego nieco większa niż zwykle
aktywność Słońca.
Nie Słońce jest jednak przyczyną tragedii, którą zaczyna się książka Marca Elsberga Blackout. To thriller z silnym motywem naukowym, dzięki
czemu po lekturze będziemy wiedzieć więcej niż do tej pory o funkcjonowaniu elektrowni i sieci przesyłowych. Dla jednych może stanowić
minus, że autor niekiedy opisuje technicznym językiem wydarzenia zawarte w książce, wplatając w nie historie bohaterów. Dla innych jednak to
dowód na to, że Blackout stara się być poważną książką, a nie sensacyjnym czytadłem opartym na wyssanych z palca dociekaniach. Niemniej
z lektury płynie nauka dotycząca globalizacji sieci elektrycznych, zawarta
celnie w myśli jednego z bohaterów: Systemy są tak dalece złożone, że
nie da się natychmiast ustalić źródła dysfunkcji. (…) Pogoda, ludzki błąd,
przestarzałe urządzenia, a nawet burza na Słońcu.
Choć bohaterowie powieści nie są specjalnie interesujący, to jednak sam
pomysł i intryga zawarta w książce wystarczają, by lektura okazała się satysfakcjonująca. Gdzieś dalej przebija się również tło społeczne wydarzeń
związanych z blackoutem. Nie są one jednak rozbudowane – to w końcu
naukowy thriller, a nie nowa Dżuma.
Blackout to książka ze świetnym pomysłem i niezłą resztą. Warto dać jej
szansę, szczególnie że podjęta przez nią tematyka jest mniej abstrakcyjna, niż początkowo może się wydawać.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Reksio w roli głównej
W z w i ą z ku z a kc j ą „ M i ko ł a jow y Festiwal Dobr ych Bajek
z Reksiem”, zorganizowaną przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku i Nasielski

Ośrodek Kultury, w bibliotece
odbył się cykl lekcji bibliotecznych z Reksiem w roli g łównej. Największą popularnością
bohater ten ciesz ył się wśród

najmłodsz ych przedszkolaków.
Dzieci w ysłuchał y
śmiesznych i pouczaj ą c yc h Re k s i ow yc h
op owie ś c i, wsp ólnie nadawał y imiona zwierzętom
występującym
w bajce, naśladował y ich odgłosy, a na
zakończenie otrzym a ł y ko l o r o w a n ki z Reksiem. Atrakcją było
również wymyślanie hasła-przepustki do dołączenia do
grona czytelników i uzyskania
nagrody niespodzianki.
W pierwszym tygodniu akcji
hasło brzmiało „Reksio hau,

hau” a w drugim „Kot Mruczysław miau, miau”.
Zapraszamy do kina Niwa na seanse filmowe z rezolutnym i wesoł ym pieskiem w roli głównej
w dniach 5–7 grudnia br. Przed
seansem i po nim istnieje możliwość zakupu książek o Reksiu.

Ostatnim etapem akcji jest konkurs plastyczny „Portret Reksia”
w ykonany dowolną techniką.
Prace należy składać w bibliotece do 20 grudnia br. z zaznac zeniem kategorii wiekowej:
przedszkole, klasa „0”, klasy I, II
i III.
Bibl.
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ROZMAITOŚCI

Z NOK

Warsztaty w Teatrze Rozmaitości
Nasielski Ośrodek Kultury, w ramach współpracy z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, zaprosił młodzież
na warsztaty teatralne. Drugi rok z rzędu młodzież z nasielskich szkół miała okazję wziąć udział
w twórczej zabawie na deskach teatru przy ul.
Marszałkowskiej.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych pod czujnym okiem Krzysztofa Turka, reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących wspierani przez Małgorzatą Łaciak
oraz młodzież z Gimnazjum w Cieksynie.
Warsztaty poprowadziła Anna Gąsiorowska. Był
to trening polegający na wykorzystywaniu głównych zasad improwizacji, budowaniu zaufania,
rozwijaniu spontaniczności, akceptowaniu pojawiających się nowych faktów, słuchaniu i uwadze oraz tworzeniu opowieści. Uczestnicy zajęć chętnie włączali się
we wszystkie proponowane zabawy, wykorzystując przy tym swoją wyobraźnię. Improwizacja aktorska sprawiła,
że bardzo zaangażowali się w ćwiczenia i wcale nie chcieli kończyć zajęć.
Czas jednak biegł naprzód. Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni na wieczorny spektakl w Teatrze Rozmaitości. Nowatorska sztuka Ragazzo dell’Europa, w której aktorzy grają siebie, czyli artystów, nawiązywała do
tego, co udało się stworzyć podczas zajęć. Aktorzy: Piotr Głowacki,
Aleksandra Konieczna, Agnieszka
Podsiadlik i Tomasz Tyndyk improwizowali, demonstrując swój
własny stosunek do sztuki.
Z pewnością warsztaty w Teatrze
Rozmaitości był y nowym doświadczeniem. Pozwoliły także
przyjemnie i twórczo spędzić czas.
Wsz ystko wska zuj e na to, że
Nasielsk w przyszłym roku ponownie będzie mógł skorzystać
z edukacyjnej oferty warsztatowej TR.
K.T.

NASZE SPRAWY

Nasielszczanie na targach
Od 25 do 27 listopada br. w Nadarzynie odbywały się Centralne Targi Rolnicze 2016. To pierwsza taka impreza gromadząca zarówno producentów
z branży rolno-spożywczej, jak i producentów maszyn do produkcji rolnej
oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Wśród kilkuset wytwórców prezentujących swoje osiągnięcia nie zabrakło
również nasielszczan. Hodowane przez siebie cielęta wystawiał Tomasz
Rasiński – hodowca bydła mięsnego, a zarazem wiceprezes Polskiego
Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Podczas targów odbywały się
panele dyskusyjne.

W jednym z nich, zatytułowanym „Jak efektywnie finansować produkcję
żywca wołowego i ubezpieczać ryzyka?”, uczestniczył pan Tomasz reprezentujący hodowców bydła. Tomasz Rasiński był również członkiem jury
w Ogólnopolskim Konkursie „Producent Bydła Mięsnego Roku 2016”.
Na targach wyroby ze swojego gospodarstwa prezentowali także państwo

FOTOOBSERWATOR

Latarnia na łące
Na końcu ulicy Świerkowej,
drogi nad rzeką Nasielną,
gdzie jest zbudowana prowizoryczna kładka, stoi latarnia uliczna. Oświetla ona
gruntową drogę i las. Droga
wiedzie przez płytką rzekę
i biegnie dalej do ulicy
Brzozowej.
Oświetlenie tego zakątka
z pewnością było potrzebne
– latarnia w tym miejscu jest
dobrym punktem orientacyjnym, zupełnie jak latarnia morska…
(red., m)

Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik, reprezentujący mazowiecki urząd
marszałkowski. W gospodarstwie państwa Kowalskich produkuje się olej
lniany i rzepakowy tłoczone na zimno, a od niedawna także olej kokosowy i olej z dyni, również tłoczone na zimno, oraz suszone pomidory
w oleju lnianym.

W targach uczestniczyło również Centrum Doradztwa Rolniczego „Wyspa Innowacji”, które reprezentowała nasielszczanka Iwona Obojska.
Nadmienić warto, że w targach, jako zwiedzający, licznie udział wzięli nasielscy rolnicy.
(red.), za: nasielsk.pl
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Bezpieczeństwo
na drodze zależy od nas
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prowadzi kampanię
społeczną: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, promującą bezpieczeństwo na drodze. W wybranych szkołach na terenie województwa mazo-

wieckiego są organizowane imprezy, w trakcie których problematyka
bezpieczeństwa na drodze jest przybliżana dzieciom w atrakcyjny sposób. Ma to związek z wprowadzeniem w życie wielu nowych przepisów
ruchu drogowego. Między innymi wprowadzono obowiązek noszenia
po zmroku na terenie niezabudowanym elementów odblaskowych.
Wśród wybranych szkół znalazła się nasielska Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego. Przewidziano, że w marszałkowskiej imprezie, która
odbyła się 22 listopada br., weźmie udział 340 uczniów z klas III–VI.
Przedstawicielom marszałka w szkole towarzyszyli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Warszawie, Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze. Z ramienia szkoły imprezę koordynowała Monika Paluszek, zajmująca się na co dzień tymi problemami.
WORD-owcy przeprowadzali naukę jazdy po torze rowerowym, policjanci omawiali tematykę zawartą w filmie pt. …tak, chcę być bezpieczny, a strażacy uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy na fantomach
do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Atrakcją była możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze ruchu drogowego.
Po kolei zasiadano na motorze i pędzono przed siebie.
– Współczesna szkoła, jako miejsce pracy twórczej, nie tylko przekazuje
wiedzę, ale także kształtuje osobowość ucznia w taki sposób, aby mógł
on przewidywać skutki własnego postępowania, unikał nadmiernego ry-

zyka i poczuwał się do odpowiedzialności za podejmowane działania
– mówiła Agnieszka Mackiewicz, dyrektor szkoły. – Celem edukacji dla
bezpieczeństwa jest takie przygotowanie młodego człowieka, aby rozpoznawał symptomy zagrożeń, zapobiegał ich powstawaniu, a w przypadku
ich wystąpienia – umiał zachować podstawowe standardy bezpieczeństwa – dodała.
Świadomość potrzeby przygotowania do realizacji tych zadań była powodem włączenia się szkoły do kampanii społecznej „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”. Zanim przystąpiono do realizacji zadań w poszczególnych grupach, uczniowie zaprezentowali swe umiejętności artystyczne

w okolicznościowym występie poświęconym tematyce bezpieczeństwa,
a przygotowanym pod kierunkiem pań: Anety Czyż-Rosiak i Ewy Lipowskiej. Wszyscy otrzymali też w prezencie zestawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
andrzej zawadzki

REPORTAŻ
Z POWIATU

Życie Nasielska nr 25 (463); 2.12.–15.12.2016

Dni Honorowego
Krwiodawstwa
W sobotę, 26 listopada br., w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody Dni Honorowego
Krwiodawstwa. Gospodarzami uroczystości byli: Marian Wasierzyński,
prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz
Wioletta Popławska, wiceprezes ZR
PCK.
Po wysłuchaniu hymnu krwiodawców goście, którzy liczni przybyli
na to spotkanie, obejrzeli występ
artystyczny w wykonaniu uczniów
Szkoł y Podstawowej w Budach
Siennick ich . D zieci w s woim
przedstawieniu zaprezentowały
fragmenty kilku bajek, lecz bez niektórych postaci. Przez analogię
chciały w ten sposób pokazać, jak
wyglądałby świat, gdyby nie Honorowi Dawcy Krwi. Na zakończenie występu mali artyści wykonali
piosenkę dedykowaną wszystkim
krwiodawcom. Nad przygotowaniem przedstawienia czuwała Bogumiła Rybicka.
Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń. Najważniejsze
tego dnia – Brązowy Krzyż Zasługi, jako wyraz podziękowania
za wieloletnie i wybitne zasługi

w rozwoju Honorowego Dawstwa
Krwi, nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – wręczono Januszowi Wapniewskiemu
z Nasielska. Natomiast Medal Ko-

misji Edukacji Narodowej otrzymała Elżbieta Szałkowska.
Wśród wyróżnionych Odznakami
Honorowych Dawców Krwi PCK
znalazła się nauczycielka z Bud
Siennickich – Bogumiła Rybicka.
Następnie wręczono Odznaki Zasłużonych Honorowych Dawców
Krwi I, II i III stopnia za oddanie: ponad 18, ponad 12 i ponad 6 litrów
krwi. Krwiodawcy otrzymali też
podziękowania w formie statuetek
od Magdaleny Biernackiej, starosty
powiatu nowodworskiego.
Spośród licznego grona wyróżnionych znalazły się osoby z nasielskiej
g m i ny: I wo n a
Borzyńska, Jacek Gałężewski,
Dorota Kalinowska, Kalina Kościelska, Tomasz
C i u ra, J o l a n t a
Rucińska, Maciej Szczeciński,
Zbigniew Kisiel,
Agata Wójcik,
Andrzej Pruszkowski i Aleksandra Ziółek.
Uhonorowane
zostały również
osoby wspierające działania PCK na
terenie naszego powiatu, m.in. przy
realizacji programu pomocy żywnościowej, udostępnianiu pomiesz-

czeń czy organizacji np. Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK. Specjalne
dyplomy oraz pluszowe kropelki
otrzymali: Magdalena Biernacka,
starosta nowodworski, Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego, oraz Hanna Górska, Grzegorz Grzybowski, Ireneusz
Jankowski, Krzysztof Borowski i Edmund Ratajczak (Nowe Pieścirogi).
Corocznie we wrześniu i w październiku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszego
powiatu odbywa się Turniej Warcabowy o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego PCK. Finałowe
rozgrywki odbyły się 16 listopada w gościnnej siedzibie NOSiR.
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce zajął Dawid Słomczyński, II miejsce Nikodem Warchoł,
a III Bartosz Jaskólski. Natomiast
w kategorii szkół gimnazjalnych
przyznano ex aequo trzy pierwsze
miejsca Ewie Wiśniewskiej, Adamowi Wróblewskiemu i Bartoszowi Skrzypczyńskiemu. Specjalne
wyróżnienie przyznano również
najmłodszemu uczestnikowi –
Konradowi Napiórkowskiemu, który w ogólnej klasyfikacji zajął IV
miejsce.
Po części oficjalnej spotkania na
wszystkich jego uczestników czekał słodki poczęstunek.
Michał B.

U NAS

Dzień Pracownika Socjalnego

W piątek, 18 listopada br., w Domu Dziennego
Pobytu dla seniorów przy ul. Warszawskiej – placówce powołanej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – odbyła się miła uroczystość z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego.
Na uroczystość przybyli wszyscy pracownicy nasielskiego MOPS-u, z Moniką Nojbert, dyrektor tej
placówki, na czele. Obecni byli też przedstawiciele miejskich władz samorządowych z Bogdanem
Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, i Jerzym
Lubienieckim, przewodniczącym Rady Miejskiej.
Pod adresem pracowników socjalnych nasielskiego MOPS-u padło wiele ciepłych słów. Pracownik socjalny to
nie tylko nowy zawód ostatnich lat, to także misja i służba. Podkreślali to wszyscy goście składający pracownikom życzenia.
Z okazji święta wyróżnienie nasielskiemu MOPS-owi przyznał marszałek województwa mazowieckiego Adam
Struzik. Indywidualnie marszałek Struzik wyróżnił długoletnią pracownicę MOPS-u Wiesławę Bożym, kierującą
Domem Dziennego Pobytu. Przy tych obu wyróżnieniach podkreślono pracę na rzecz osób starszych, która
przyczynia się do poprawy funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym. Ponadto dyrektor MOPS-u Monika Nojbert przydzieliła wszystkim pracownikom nagrody. Jak powiedziała, wszyscy pracownicy na nie zasłużyli.
andrzej zawadzki
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Złote Gody

W piątek, 18 listopada
2016 r., kolejne dwie
pary małżeńskie z terenu gminy Nasielsk
obchodził y Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Ewa
Mikulska, która po
przywitaniu przybyłych Jubilatów i gości,
przekazała w yraz y
uznania małżonkom za dochowanie przysięgi małżeńskiej.
Wyraziła swój podziw i uznanie dla par, podkreślając, że Złote Gody są jubileuszem niezwykłym, tak samo jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli
razem pół wieku. Stanowią żywy wzór wzajemnej miłości i szacunku dla
drugiej osoby oraz oddania, które trwają mimo przeciwności losu. To także wspaniały obraz mądrego życia, a przede wszystkim bezcenny przykład dla tych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim.
Uroczystej dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Złotym Jubilatom wręczył również dyplomy z gratulacjami i bukiety róż.
Medale otrzymali Państwo: Janina i Józef Mieszkowscy z Popowa-Północ
oraz Ewa i Ryszard Gogolewscy z Głodowa Wielkiego. Medal dla Pani
Ewy przekazano na ręce małżonka, ponieważ z przyczyn zdrowotnych
nie mogła wziąć udziału w uroczystości.
Po oficjalnej części spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana oraz pyszny tort weselny. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia kolejnych
pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu, szacunku dzieci i wnuków oraz doczekania kolejnych pięknych rocznic.

REPORTAŻ

Reggae w NOK
26 listopada br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy koncert. Można
było poskakać przy rytmach szybkiego ska
i pokołysać się przy łagodnym i melodyjnym reggae.
Na naszej scenie zagrała Raggabarabanda,
czyli Dawid Domała, Radosław Wierzbicki,
Tomasz Suwiński i Paweł Zakrzewski. Po 4
latach od powstania zespół wydał debiutancką pł ytę pt. SZOŁ . Podczas energetycznego koncertu w NOK można było
usłyszeć utwory z nowego albumu i przekonać się, że RBB wszystko, co robi, robi
na setkę.
Po RBB nadal w NOK królowało reggae. Na
naszej scenie zagrał zespół BETHEL, który
już od 10 lat serwuje pozytywną energię w

swoim muzycznym przekazie. BETHEL to delikatne, bujające roots reggae,
energiczne ska, a tak że
mocne uderzenie w stylu raggamuffin. Ich koncert w Nasielsku pokazał,
że zespół czuje się świetnie p odczas w ystęp ów
na żywo i ma doskonał y
kontakt z publicznością.
Ten muzyczny listopadowy wieczór w NOK należy zaliczyć do wyjątkowo
pozytywnych, dających
dobrą energię spotkań.
Oby więcej takich w naszym mieście.
K.T.

Z POWIATU

II Nowodworska Paraolimpiada
W piątek, 18 listopada br., w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach obchodzonych
po raz trzynasty Powiatowych Dni
Osób Niepełnosprawnych odbyła
się II Nowodworska Paraolimpiada.
To wydarzenie, gromadzące osoby
niepełnosprawne z naszego powiatu, swoim patronatem objęli Adam
Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, i Magdalena Biernacka,
starosta nowodworski. Organizatorem tego spotkania były: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół
Placówek Edukacyjnych w Nowym
Dworze Mazowieckim i Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. Gościem specjalnym imprezy był Grzegorz Pluta, szermierz z niepełnosprawnością,
złoty medalista paraolimpiady w
Londynie, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
W paraolimpiadzie uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Placówek

Edukacyjnych, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim, Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku i Polskiego
Koła Pomocy Społecznej. W sportowych zmaganiach, które odbywały
się pod hasłem: „Nie o medal tu się
walczy, radość życia nam wystar-
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czy”, zawodnicy rywalizowali w 10
konkurencjach, m.in. w rzucie piłką
do kosza, slalomie wózków, slalomie
minihokeja.
Podopieczni WTZ i Stowarzyszenia
Wsparcia Społecznego „Jan-Pol” ze
Starych Pieścirogów licznie (47 osób)
uczestniczyli w tej sportowej imprezie, zdobywając wysokie lokaty w
następujących konkurencjach: I miejsce w rzucie piłką do kosza i I miejsce w biegu wahadłowym – Jarosław
Mazurkiewicz; II miejsce w slalomie
wózków – Ewa i Mariusz Kalinowscy,
III miejsce w slalomie wózków – Łucja Mokos i Renata Trzcińska.
Rozgrywkom towarzyszyła sportowa atmosfera i dobra zabawa.
Puchar paraolimpiady zdobyły, wygrywając w klasyfikacji zespołowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
(red.)
za: www.pcpr.nowodworski.pl

Z GMINY

Bezpieczna droga do szkoły
Funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, na czele z jej komendantem Sławomirem Kaczerskim oraz
pracownikiem PLK S.A. zawiadowcą ds. inżynierii ruchu Wojciechem
Wielechowskim, zorganizowali w listopadzie br. dwie terenowe prelekcje dla uczniów Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach na temat bezpiecznego zachowania w okolicach
przejść drogowo-kolejowych.
Pierwsze spotkanie, dla młodzieży z III klasy gimnazjum, odbyło się
24 listopada. Uczniowie mieli okazję
zwiedzić jednostkę SOK oraz nastawnię kolejową LCS Nasielsk, przy oka-

tym razem na przejeździe kolejowym w Mogowie. Uczniowie mogli obserwować zasady właściwego
przekraczania przejazdu kolejowego, a także zobaczyć miejsce pracy
dróżnika opuszczającego i podnoszącego szlabany. Na pamiątkę
wszyscy najmłodsi uczestnicy tego
spotkania otrzymali pamiątkowe gadżety: opaski odblaskowe, kredki i lizaki.
– Chcielibyśmy poprzez takie spotkania z młodymi ludźmi zaszczepić
w nich chęć związania swojej przyszłości z kolejnictwem, a jednocześnie
przypomnieć podstawowe zasady

zji obserwując, jak steruje się ruchem
kolejowym. Pokazano im również
„dzikie” przejście z tzw. czarnym
punktem, gdzie zginęła jedna osoba,
a dwie inne zostały ranne.
Drugie spotkanie, dla uczniów klas IV,
również ze szkoły w Starych Pieścirogach, odbyło się, 28 listopada br.,

bezpieczeństwa na terenach kolejowych – podsumowuje akcję Sławomir Kaczerski, komendant SOK.
Przy zabezpieczaniu prelekcji brali udział funkcjonariusze policji
z Nasielska. Kolejne takie spotkania
są planowane na wiosnę przyszłego
roku.
MB
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ROZMAITOŚCI

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Z wizytą w Champagnole
W dniach 13–19 listopada br. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod opieką nauczycieli: Danuty Białoruckiej i Izabeli Zakrzewskiej, brała udział w spotkaniu szkół partnerskich we Francji
w miejscowości Champagnole. Było to już czwarte
spotkanie w ramach realizacji programu Erasmus+.
Przewodnim tematem projektu jest „Nasze życie
za 20 lat”.
W C hampag nole uczniowie zaj mowali się budownictwem w przeszłości, teraźn i ej szo ś c i i w p r z ysz ł o ś c i . K a ż da szko ł a
przygotowała magazyn dotyczący budownictwa
w regionie i w najbliższej okolicy. Uczniowie z nasielskiej szkoła przygotowali informacje dotyczące
historii i sposobu budowania pałacu w Chrcynnie,
zabytkowego drewnianego domu państwa Kraszewskich, jednego z bloków mieszkalnych i domu
współczesnego. Magazyny były prezentowane przez grupy międzynarodowe, które najpierw musiały zapoznać się z informacjami, a później
je zareklamować.
Przygotowując się do spotkania, młodzież na platformie TwinSpace
wymyślała historie dotyczące idealnego domu i rodziny z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej, osoby żyjącej na wsi, osoby żyjącej
w mieście, emeryta i człowieka żyjącego ekologicznie. Powstały naprawdę wspaniałe opowieści, na podstawie których młodzież budowała domy przyszłości dla każdego kraju reprezentowanego przez
szkoły partnerskie jako makiety i w programie komputerowym 3D.
Oprócz warsztatów grupy uczniów integrowały się, uczestnicząc aktywnie w wycieczkach związanych z tematem spotkania. W programie
było zwiedzanie cytadeli w Besancon, poznawanie perły architektury
francuskiej z XVIII w. Arc-et Senans (tzw. Królewskie saliny), jako przykładu industrialnego miasteczka warzącego sól z pobliskiego jeziora,
oraz zwiedzanie renesansowego Lyonu. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że ten stary jest bardziej urokliwy niż ten nowoczesny, choć to
rzecz gustu.
Każde spotkanie szkół partnerskich to zdobywanie nowych wiadomości
dotyczących kultury, tradycji i zwyczajów panujących w każdym kraju,
doskonalenie komunikacji w języku angielskim oraz przełamywanie barier, by stać się człowiekiem otwartym na świat. W lutym 2017 r. jest planowane kolejne spotkanie – tym razem w Edynburgu w Szkocji.
zso

Językowe potyczki

Jest sweter – nie ma swetra
Zjawiskiem charakterystycznym
dla języka polskiego jest „e” ruchome. Występuje ono w tematach niektórych wyrazów: sen
– snu; pies – psa; mgła – mgieł
itp. i polega na oboczności tematów w obrębie tego samego słowa
(w temacie raz jest „e”, raz go brak).
Taki stan rzeczy jest pozostałością po języku prasłowiańskim,
z którego w y wodzi się jęz yk
polski, a dokładniej – starego
procesu fonetycznego, który zaszedł jeszcze w czasach przedpiśmiennych. Wśród samogłosek,
które polszczyzna tego okresu
odziedziczyła po języku prasłowiańskim, był y tzw. półsamogłoski, czyli głoski zredukowane,
wymawiane słabiej i krócej niż
inne samogłoski. Były to jery –
twardy i miękki. Wymawiano je
jako głoski zbliżone do „u” oraz
do „i”. Prawdopodobnie w wieku X jery (w w ymowie – jako
że tekstów pisanych nie było)
albo zanikały, albo przechodziły w głoskę „e”, w zależności od
pozycji w danym wyrazie. Jeśli
jer pojawiał się na końcu wyrazu lub przed sylabą zawierającą
samogłoskę, był w pozycji słabej i zanikał. Natomiast gdy poprzedzał sylabę zawierającą inny
jer, wówczas był w pozycji mocnej i przechodził w „e”. Przykład:

pьsъ – pies; pьsa
– psa. W słowie
p ь s ъ p i e r ws z y
z jerów znajduje
się przed sylabą
z innym jerem,
zatem przechodzi w g łoskę
„ e ”. N a t o m i a s t
w formie dopełniacza: pьsa jer
poprzedza sylabę z samogłoską,
dlatego zanika.
Co ciekawego w ynika dla nas
z t ych dawno zap omnianych
procesów językowych? To, że
w pewnych wyrazach, w których
jery nie miały szans się znaleźć
(dlatego że te słowa we wczesnym języku polskim po prostu
nie istniały, bo są nowsze), i tak
„e” ruchome w temacie się pojawia. Dzieje się to na zasadzie
a n a l o g i i, p e w n e go u p o d o b nienia, a dotyczy tylko niektórych wyrazów. Przyjrzyjmy się
słowom „opel”, „sweter” i „rower”, „komputer”. W dopełniaczu przyjmują one formy: opla,
swetra – bez „e” w temacie (czyli z „e” ruchomym) oraz roweru,
komputera – z „e” w temacie
(bez „e” ruchomego).
D o te go w p r z yp a dku s ł owa
„ sweter” mamy do cz ynienia

z jeszcze jedną pułapką. Otóż odmienia się ono przez przypadki
następująco: sweter, swetra, swetrowi, sweter, swetrem, o swetrze,
a zatem w większości form nie ma
„e” w temacie. Chcąc wyrównać
formę tematu mianownika do tematów pozostałych przypadków,
niektórz y uż ytkownic y jęz yka polskiego zaczęli usuwać „e”
z tematu i tego przypadka i mówić: „swetr”. Forma ta jest absolutnie błędna!
Gdyby miało się nam kiedykolwiek mylić, jak poprawnie brzmi
mianownik tego słowa, zapamiętajmy zdanie: Luter włożył sweter. Warto jednak wiedzieć, że
nazwisko Marcina Lutra zawiera w temacie „e” ruchome, zaś
Martina Lutera Kinga – nie.
Agata Wojtko
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WETERYNARZ RADZI

Po pierwsze nie szkodzić…
Bardzo często do gabinetu weterynaryjnego trafiają zwierzęta, które
chorują już od jakiegoś czasu i przez pierwszy okres choroby były leczone przez właścicieli na własną rękę.
Ten temat był już poruszany w ramach naszego cyklu, jednak wobec
wciąż nawracającego problemu, postanowiłam wspomnieć o tym raz
jeszcze. Dziś o tym, jak łatwo zaszkodzić naszym zwierzakom…
Najczęściej spotykanym błędem właściciela jest podawanie zwierzętom leków niesterydowych przeciwzapalnych, takich jak paracetamol
czy ibuprofen. Popularne tabletki na ból głowy czy przeziębienie są dla
psów i kotów bezwzględnie przeciwwskazane. Pamiętam 3-miesięcznego kocurka, który od kilku dni miał katar i słabszy apetyt. Pani podawała mu paracetamol w syropie dla dzieci. Gdy kotek trafił do Gabinetu
i przebadaliśmy mu krew, okazało się, że jego nerki nie pracują i kotek
cierpi z powodu ich ostrej niewydolności. Pani była przekonana, że skoro
lek ten można stosować nawet u niemowląt, to nie zaszkodzi on także
3-miesięcznemu kocurkowi. Z pozoru błahe przeziębienie zakończyło
się dramatyczną walką o życie kota. Tym razem się udało, jednak nie zawsze mamy tyle szczęścia.
Przykładem może być inny kot, któremu w wargę wbił się kolec od róży.
Właściciel wyciągnął kolec z wargi, ale dodatkowo postanowił zabezpieczyć kota przeciwbólowo, podając mu meloksikam w tabletkach.
Substancja czynna o nazwie meloksikam jest co prawda stosowana
w weterynarii, jednak dawka podana kotu równoważna była dawce dla
150 kg masy ciała. Przy 3,5-kilogramowym kocie nie mogło skończyć
się to inaczej, jak tylko silnym zatruciem i krwotocznym zapaleniem
przewodu pokarmowego. Kota nie udało się uratować. Zaczęło się zupełnie niewinnie, a zakończyło się tragicznie dla kota i jego właścicieli.
Leki niesterydowe przeciwzapalne wywołują u zwierząt efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny tak samo jak i u ludzi. Właściciel widzi efekt, bo
ból faktycznie mija, a zapalenie może się wyciszyć. Jednakże metabolizm tych leków u zwierząt jest bardzo często inny niż u ludzi. Brak pewnych enzymów czy mediatorów różnych reakcji chemicznych sprawia,
że skutki uboczne podawania leków mogą być u zwierząt dużo poważniejsze niż u ludzi. Dlatego zawsze należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii przed podaniem takich lekarstw zwierzęciu.
W weterynarii często korzystamy z leków przeznaczonych dla ludzi, ale
dobór dawki i substancji czynnej musi być bardzo staranny. Popularne
krople do oczu mające w swym składzie m.in. kortykosteroid sprawiły,
że właścicielka pięknego kota maine coona doprowadziła do konieczności usunięcia kotu gałki ocznej. Kot podczas zabawy z psem został
poważnie zadrapany w oko. Utworzył się ubytek rogówki, tzw. wrzód
rogówki. W takim przypadku bezwzględnie przeciwwskazane są krople zawierające składnik sterydowy. A takie właśnie krople otrzymywał
od swojej pani kot, zanim trafił o do gabinetu weterynaryjnego. Efektem
tego był pogłębiający się wrzód rogówki, aż w końcu silne zapalenie. Oka
niestety nie udało się uratować.
Dobór substancji czynnej zawartej w leku musi uwzględniać gatunek
zwierzęcia. Kilkukrotnie w gabinecie walczyliśmy o życie kotów, u których zastosowano preparaty przeciwpchelne i przeciwkleszczowe przeznaczone dla psów. Koty nie tolerują m.in. permetryny zawartej w wielu
preparatach dla psów. Zdarza się, że ktoś kupuje taki preparat, chcąc zabezpieczyć psa, a ponieważ „w opakowaniu zostało kilka kropli”, to postanawia wylać je na kota. Bardzo szybko w takiej sytuacji dochodzi do
rozwinięcia się objawów neurologicznych, a także do niewydolności
wielonarządowej. Dlatego stosując różnego rodzaju pozornie bezpieczne preparaty, musimy trzymać się zaleceń dotyczących dawki i docelowego gatunku zwierząt.
Co zatem można bezpiecznie zastosować u psa i kota?
Tak naprawdę z powszechnie dostępnych preparatów na własną rękę
można stosować węgiel leczniczy, płyn fizjologiczny do płukania oczu
czy preparaty immunostymulujące, np. biostyminę.
W przypadku jakichkolwiek kłopotów zdrowotnych dopadających naszych pupili najbezpieczniej i najpewniej jest udać się z nimi do lekarza
weterynarii. Przede wszystkim należy ustalić przyczynę choroby. Istotny
jest czas, który mija od wystąpienia pierwszych objawów do podjęcia
leczenia. Najważniejsze jednak z mojego punktu widzenia jest szczere
odpowiadanie na pytanie lekarzy o stosowane samodzielnie leki. Jeśli
już zdarzyło się, że właściciel podał coś samodzielnie zwierzęciu, lekarz
powinien o tym wiedzieć. Polecam jednak, aby każdorazowo konsultować się ze swoim lekarzem weterynarii.
Małgorzata Rosłońska

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

ROZMAITOŚCI
ZE SZKÓŁ. ZS Cieksyn

15 listopada br. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady
Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Rozdano na niej 239 nagród
uczniom z Warszawy i powiatów okołowarszawskich.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 1997 r. Mogą je otrzymać uczniowie
szkoły ponadgimnazjalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
lub uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty
co najmniej dobre.
Na uroczystości jako pierwsza przemówiła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, która przytoczyła wciąż aktualne słowa Jana
Zamoyskiego: „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Podkreśliła ona, że młodzież obecna na uroczystości ma
w sobie wyjątkowy potencjał i jest dumą i chlubą polskich szkół.
Wszyscy zgromadzeni na tej uroczystości mieli okazję podziwiać talent i zdolności artystyczne młodzieży XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie, która przygotowała krótki spektakl
słowno-muzyczny.
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli
uzdolnionym uczniom: Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty,
Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, oraz prof.
Stanisław Dawidziuk, Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Z ZSZ w Nasielsku akty przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów otrzymały dwie uczennice: Angelika Bryska z klasy III Liceum Ogólnokształcącego
oraz Monika Ostrzeniewska z klasy IV Technikum Ekonomicznego. Gratulujemy serdecznie uczennicom i życzymy dalszych sukcesów w nauce i rozwoju
osobistym na dalszych szczeblach kariery naukowej.
A.Ł.

Społeczność Zespołu Szkół nr 3
w Cieksynie rozpoczęła realizację
projektu „I Am Being an Ecological
Person” w ramach programu Erasmus Plus. Uczniowie przez dwa lata
będą rozwijać swoje zainteresowania,
uczyć się języka angielskiego, poznawać rówieśników z innych państw, ale
przede wszystkim będą kształtować
swoją świadomość ekologiczną.
Szkoła w Cieksynie zakwalifikowała się do międzynarodowego projektu Erasmus Plus. Dzięki temu
nawiąże partnerską współpracę ze
szkołami w Grecji, Chorwacji i Turcji. W ciągu dwóch lat, w ramach
współpracy, szkoły będą propagować działania ekologiczne. W wyniku rekrutacji zostało wyłonionych
szesnastu uczniów z klas IV–VI szkoły podstawowej i klas I–II gimnazjum,
którzy pod opieką nauczycieli będą
realizowali zadania, w szczególności
ekologiczne, poznają historię i kulturę
państw członkowskich – Grecji, Turcji i Chorwacji, ale przede wszystkim
rozwiną swoje umiejętności z języka
angielskiego.
W czasie trwania projektu (2 lata)
będą zorganizowane cztery blisko
tygodniowe wyjazdy zagraniczne
w całości opłacone z funduszy unijnych. Wezmą w nich udział uczniowie, którzy sumiennie realizowali
działania projektowe. Podczas takich
wyjazdów uczniowie będą mieszkali
w domach rodzinnych uczestników
projektu współpracujących kra-
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Stypendium Premiera
dla najlepszych uczniów

Otwarci na Europę – ERASMUS Plus!
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Finał projektu edukacyjnego
„Wokół Sienkiewicza”
Od 16 września do 15 listopada był
realizowany w Zespole Szkół Zawodowych na ul. Lipowej projekt edukacyjny „Wokół Sienkiewicza”. Miał
on na celu promocję i popularyzację
dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza oraz wiedzy o nim samym.
Wybór Sienkiewicza, jako głównej
postaci projektu, nie był przypadkowy. W roku 2016 przypadały ważne
rocznice związane z wielkim pisarzem, laureatem Literackiej Nagrody Nobla, rocznice. To 170. rocznica
jego urodzin i 100. rocznica śmierci.
W nawiązaniu do nich Senat i Sejm
RP podjęły uchwały o ustanowieniu
roku 2016 Rokiem Sienkiewiczowskim.
Inicjatorami wpisania się Zespołu
Szkół Zawodowych w to ogólnopolskie przedsięwzięcie były samorząd
szkolny i szkolny teatr „Teatr bez Nazwy”, którego opiekunami są Agata
Żbikowska i Krzysztof Turek. Projekt
zaakceptowała dyrekcja placówki
oraz Rada Pedagogiczna, a w jego
realizację włączyła się cała szkolna
społeczność.
Wszystko zaczęło się „Śniadaniem
na trawie u Nerona”, w czasie którego przedstawiciele szkolnej społeczności czytali powieść Quo vadis.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się żywe ilustracje i inscenizacje
treści powieści, konkursy dotyczące różnych form i tematów. Przy-

gotowywano staropolskie potrawy
i zajadano się nimi. Obejrzano też
ekranizacje dzieł Sienkiewicza. Odkryto i rozpropagowano mazowiecki
szlak sienkiewiczowski. Przemierzając
go, uczniowie odwiedzili: Poświętne,
Płońsk, Cieksyn i Ciechanów. Ciekawą formą realizacji projektu była prezentacja multimedialna.
15 listopada br. na szkolnej imprezie
podsumowującej projekt przewinął
się przed widzami korowód bohaterów sienkiewiczowskich w strojach
z epoki, zaprezentowano też plakaty ze słynnymi postaciami i znanymi cytatami. Zaprezentowano też
średniowieczny taniec. Pokazano
ponadto prace uczniów związane
z realizacją projektu. W karczmie staropolskiej kosztowano dawnych polskich potraw przygotowanych przez
uczniów. Odbyło się też wręczenie
nagród laureatom poszczególnych
konkursów. Ciekawa była sceneria szkolnego holu, która przenosiła
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uczestników spotkania do czasów,
w których żył Henryk Sienkiewicz.
Imprezę kończącą realizację projektu
poprowadziła bardzo profesjonalnie,
ze swadą i znakomitym wyczuciem
wielowątkowej sytuacji, Julia Górska,
uczennica II klasy Technikum Logistycznego. Nagrody w konkursach
zdobyli:
„Bohaterowie powieści Sienkiewicza”: Aleksandra Kubajewska (I),
Adrianna Olechnowicz, Monika
Ostrzeniewska, Kinga Traczyk (II), Joanna Sterbicka (III).
„Korowód sienkiewiczowskich
postaci”: Marcin Witkowski, Sandra
Borzyńska.
„Znam Quo vadis”: Paulina Teper
(I), Jakub Pierzynowski (II), Ewelina
Królak i Klaudia Milewska (III).
„Przysmaki staropolskie”: I miejsce
IV kl. TE; II miejsce III LO AB.
andrzej zawadzki

jów. Na miejscu będą organizowane warsztaty ekologiczne, wycieczki
i spotkania integracyjne. Nasza szkoła
w maju 2017 r. będzie również gościć
uczniów i nauczycieli z Grecji, Turcji
i Chorwacji.
Udział w projekcie Erasmus Plus to
dla uczniów możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych i personalnych, ale przede
wszystkim będzie to niezapomniana przygoda. Już teraz członkowie

zespołu z pełnym zaangażowaniem
pracują nad realizacją pierwszych
zadań projektowych. Zaprojektowali logo, które będzie znakiem szczególnym naszej działalności. Obecnie
uczniowie gromadzą wiadomości
i tworzą prezentacje multimedialne
na temat państw, które biorą udział
w projekcie. Przygotowali również
teren przy szkole, na którym wiosną
powstanie łąka kwiatowa.
Ewelina Niesłuchowska

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Nagrodzona
medalem KEN

W dniu 15 listopada 2016 r.
dyrektor gimnazjum Bożenna Zawadzka-Roszczenko
otrzymała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświat y
Aurelii Michałowskiej najwyższe odznaczenie, jakie
może otrzymać nauczyciel
– Medal Komisji Edukacji
Narodowej. Jest on nadawany za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie
działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci
i młodzieży oraz kształcenia
i doskonalenia nauczycieli.
Bożenna Roszczenko jest
nauczycielem z 36-letnim
stażem pracy. Od 1 września
1987 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora szkoły, wcześniej Szkoły Podstawowej nr 1, a obecnie Publicznego Gimnazjum nr 1.
Uhonorowanie jej Medalem KEN jest nie tylko podziękowaniem za dotychczasową pracę, ale także zachętą do równie aktywnego dalszego
podejmowania nowych wyzwań.
Za swoją pracę Bożenna Zawadzka-Roszczenko została nagrodzona
przez Inspektora Oświaty i Wychowania w 1988 r. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk w latach 1998, 2001, 2004, 2014. Jej twórczą pracę
jako dyrektora placówki docenił również Kurator Oświaty i Wychowania, przyznając nagrodę w 1991 r. Dzięki wsparciu dyrektor Roszczenko
nauczyciele z licznymi sukcesami przygotowują uczniów do konkursów
przedmiotowych. Szkoła doczekała się 16 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez MKO. Bożenna Roszczenko jest dobrym menadżerem i należycie zarządza finansami placówki.
Z ogromną determinacją dąży do unowocześnienia szkoły i zapewnienia uczniom lepszych warunków do nauki i rozwijania ich zainteresowań
oraz zabawy.
Gratulujemy i życzymy dalszej efektywnej działalności na rzecz oświaty!
Ewa Kamińska
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NASZE DZIECI. Samorządowe Przedszkole Nasielsk

SPORT SZKOLNY. Koszykówka

Zawody gminne
W dniu 17 listopada 2016 r. w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku odbyły się gminne zawody dla szkół gimnazjalnych w koszykówce. Wzięły w nich udział reprezentacje następujących gimnazjów:
PG 1 Nasielsk, ZS 3 Cieksyn i Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
Po losowaniu ustalono kolejność rozgrywania meczów i przystąpiono do
gry. Zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Dziewczęta:
ZS nr 3 Cieksyn – PG nr 1 Nasielsk
10:2
Kolejność:
1. ZS nr 3 Cieksyn		
2 punkty 10:2
2. PG nr 1 Nasielsk		
1 punkt 2:10
Drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie wystąpiła w składzie: Sandra
Chrzanowska, Klaudia Niezgoda, Kamila Gortat, Weronika Gortat, Amelia Ziółkowska, Aleksandra Mazurkiewicz, Zuzanna Mazurkiewicz, Natalia
Zawadzka. Opiekunem zespołu był Rafał Dobrzyński.

Chłopcy:
ZS nr 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk		
PG nr 1 Nasielsk – ZSO Nasielsk		
ZS nr 3 Cieksyn – PG nr 1 Nasielsk		

2:16
28:2
7:14

Pasowanie na przedszkolaka
Środa, 23 listopada br., była ważnym dniem dla przedszkolaków
w Samorządowym Przedszkolu.
Tego dnia odbyło się pasowanie
na przedszkolaka.
Maluchy ze wsz ystkich grup, które po raz
pierwszy w tym roku
poszły do przedszkola, uroczyście złożyły
prz ysięgę. Zanim to
jednak nastąpiłodzieci
zaprezentowały część
a r t ys t yc z n ą , k t ó r e j
motywem przewodnim była jesień. Nie
mog ło więc zabraknąć wierszyków i piosenek związanych z tą
porą roku.
Na uroczystość przybyło lic zne g rono rod ziców,
a wś ród zap roszonych goś c i
był y też panie Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska,
oraz Agnieszka Pałaszewska, dyrektor nasielskiego żłobka.
– Cieszymy się, że w końcu możemy się spotkać w nowym budynku przedszkola – powiedziała
K. Świderska. – Mam nadzieję,
że dzieci będą się tu dobrze czuły i miło spędzały czas – dodała.
Po uroczystym pasowaniu na
dzieci czekała słodka niespodzianka – tort . Pasowanie na
przedszkolaka odbyło się w największej sali budynku, w którym
znajduje się przedszkole i żłobek.

– Wkrótce czekają nas kolejne
uroczystości. Będą mikołajki,
jasełka, przygotowania do występów na dzień babci i dziadka

– zapowiedziała Hanna Szumska,
dyrektor przedszkola.
Michał B.

Dzień Przytulanki w Przedszkolu
w Starych Pieścirogach
25 listopada to Święto Pluszowego Misia. Każde dziecko z pewnością ma
takiego pluszaka, do którego uwielbia się przytulać. Jednak oprócz ukoKolejność:
1. PG nr 1 Nasielsk		
4 punkty 42:9
2. ZSO Nasielsk		
3 punkty 18:30
3. ZS nr 3 Cieksyn		
2 punkty 9:30
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku wystąpiła w składzie: Adam
Dzieliński, Mateusz Romanowicz, Kamil Łyczkowski, Dawid Prusinowski, Krystian Dzieliński, Dawid Głodowski. Opiekunem zespołu był Robert Bugalski.
M.K.

chanych misiów maluchy kochają także inne pluszaki. I właśnie dlatego
w tym roku Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, zamiast
Dnia Pluszowego Misia, zorganizowało Dzień Przytulanki.
Dzieci tego dnia przyniosły ze sobą swoje ulubione zabawki i mogły z

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez szkolnych Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. Jest to bardzo ważne wydarzenie zarówno
w życiu dzieci, jak i ich rodziców.
Na uroczystości obecna była cała społeczność szkolna oraz zaproszeni rodzice. Przedszkolaki stanęły na wysokości zadania.
Chociaż był to ich debiut, pierwsze tak ważne wydarzenie, dzieci
z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności
i wiadomości zdobyte podczas tak krótkiego pobytu w szkole.
Maluchy śpiewały piosenki, recytowały wiersze, złożyły również uroczystą przysięgę. Rodzice, wzruszeni i dumni, nagrodzili
swoje pociechy gromkimi brawami. Następnie pani dyrektor za
pomocą dotknięcia „czarodziejskim ołówkiem” dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka.
Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką
z pierwszych lat pobytu w szkole. Po części oficjalnej dzieci i rodzice zasiedli do słodkiego poczęstunku.
KP

nimi spędzić cały dzień. Duże i małe, kolorowe i mięciutkie zabawki królowały tego dnia w przedszkolu. Dodatkowo panie wychowawczynie
przygotowały dla przedszkolaków moc atrakcji, uwzględniając ważnych
w tym dniu pluszowych gości. Zabawy taneczne, piosenki i wierszyki
bardzo podobały się maluchom.
To był wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu i wspólnej zabawy. Nasi przemili goście wrócili do domu wyściskani za wszystkie czasy.
M.Ch. i K.T

2.12.–15.12.2016; Życie Nasielska nr 25 (463)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
30 listopada–4 grudnia godz. 15.00

Wilk w owczej skórze 3D
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia; Rosja; Czas trwania:
1 godz. 33 min

Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go dobra zabawa,
tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone
pościgi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą
niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie życie
wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się… w owczej skórze.
30 listopada–4 grudnia godz. 16.50

Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć 3D (z napisami)

Familijny, fantasy, przygodowy; Czas trwania 2 godz. 30
min; USA, Wielka Brytania.

Siedemdziesiąt lat przed tym, gdy Harry Potter
czyta książkę autorstwa Newta Skamandera, pisarz przeżywa niezwykłe przygody w tajemniczym, nowojorskim stowarzyszeniu czarownic
i czarowników.
30 listopada–4 grudnia godz. 19.30

Przełęcz ocalonych

Biograficzny, dramat, wojenny; Australia, USA; Czas
trwania: 2 godz. 11 min

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy ciężkie walki z Japończykami o każdy
skrawek lądu na Pacyfiku. Strategicznym celem jest
wyspa Okinawa, której zdobycie może oznaczać
ostateczną klęskę Japonii. Wśród setek tysięcy
amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond T.
Doss, sanitariusz, który ze względu na przekonania odmówił noszenia broni. Traktowany z
nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce
udowodni, jak bardzo się wobec niego mylono. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie
ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda
bezbronnego bohatera.
7–11 grudnia godz. 15.00

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Spotkasz dawnych przyjaciół, którzy zaproponują Ci ciekawy pomysł na biznes
lub zaproszą Cię do korzystnej współpracy.
W Twoim domu będzie teraz więcej spokoju. Nie ignoruj przestróg życzliwych osób.
Byk 21.04–20.05
Uporasz się z projektami, które wymagają
więcej skupienia i cierpliwości, zwłaszcza do
ludzi. W finansach lekka poprawa. Pamiętaj,
że nie musisz być miły dla kogoś, kto wchodzi Ci na głowę.
Bliźnięta 21.05–21.06
Pilnuj ważnych spraw. Nie obiecuj bliskim
osobom, że wszystko za nich pozałatwiasz,
bo nie dotrzymasz słowa. Nastąpią korzystne
zmiany w pracy i wśród współpracowników.
W weekendy odreaguj stresy.
Rak 22.06–22.07
Nie przegap teraz korzystnych propozycji. Jeśli sam nie będziesz dla siebie ważny,
to nikt nie zwróci uwagi na Twoje potrzeby.
Dobrze Ci zrobi trochę ciszy i świętego spokoju. Pozbądź się zgubnych przyzwyczajeń.
Lew 23.07–23.08
Będziesz teraz bardzo aktywny, dzięki czemu
uda Ci się szybko załatwić ważne sprawy. Nie
odkładaj niczego na później. We wszystkim
zachowaj umiar i rozsądek. Zadbaj o swój kręgosłup.
Panna 24.08–22.09
Poświęć więcej uwagi rodzinie i przyjaciołom.
Nie bój się sprawdzianów ani ewaluacji, bo doskonale dasz sobie radę. Dbaj o wszystkich, ale
nie zapominaj o własnych przyjemnościach
i potrzebach.

Waga 23.09–23.10
Przed Tobą czas zgodnej współpracy z ludźmi. W pracy i w domu będzie dominował
spokój. Trzymaj się z daleka od nieuprzejmych ludzi. A w razie potrzeby broń się najlepiej jak umiesz.
Skorpion 24.10–22.11
W razie kłopotów nie poddawaj się zbyt łatwo, tylko rozglądaj za następną szansą. Bądź
gościnny, ale pamiętaj o swoich własnych
planach. Pilnuj tych spraw, od których zależy
Twoje dobre imię.
Strzelec 23.11–21.12
Nie będziesz miał zbyt wiele czasu na domowe obowiązki. Twoje pomysły spodobają się
współpracownikom i czeka Cię sporo pracy.
Znajdź chwilę na spokojną lekturę i własne
przemyślenia.
Koziorożec 22.12–20.01
Bądź punktualny i uczynny, to zawsze popłaca. Dzięki Tobie coś się w firmie uda naprawić lub zaoszczędzić. Pamiętaj, że konfliktom
lepiej zapobiegać, niż później tracić czas na
wojowanie.
Wodnik 21.01–19.02
Bywaj na ważnych spotkaniach i słuchaj,
o czym się mówi na korytarzach. Dzięki
temu uda Ci się zakończyć różne trudne
i zaległe sprawy. W finansach bądź wyjątkowo ostrożny. Popraw kondycję.
Ryby 20.02–20.03
Masz teraz okazję wykazać się w pracy i nadrobić wszelkie zaległości. Reagujesz nerwowo na
nowe sytuacje, dlatego zadbaj o siebie i się nie
przemęczaj. Możesz liczyć na swoich przyjaciół.

Trolle 3D (dubbing)

Animacja, fantasy, familijny; USA; Czas trwania: 1 godz.
32 min

Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się
w niezwykłe fryzury.
7–11 grudnia godz. 17.00

Światło między oceanami
(z napisami)

Dramat; Nowa Zelandia, USA; Czas trwania: 2 godz.
10 min

Latarnik i jego żona ,żyjący u wybrzeży Zachodniej Australii, wychowują dziecko, które
uratowali z dryfującej łodzi.
7–11 grudnia godz. 19.30

Lion. Droga do domu
(z napisami)

Dramat;Australia, USA,Wielka Brytania; Czas trwania:
2 godz. 9 min

Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty.
25 lat później wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.
14–18 grudnia godz. 15.00

Magiczne Święta 2D
(dubbing)
Familijny; Norwegia; Czas trwania: 1 godz. 33 min

14–18 grudnia godz. 17.00

Doktor Strange 2D
(z napisami)
Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 55 min

14–18 grudnia godz. 19.15

Sully (z napisami)

Biograficzny,dramat;USA;Czas trwania:1 godz.36 min

14

OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 25 (463); 2.12.–15.12.2016

OGŁOSZENIA DROBNE
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518
445 613.
Kupię mieszkanie na parterze do 50 m2
w Nasielsku. Może być do remontu.
Tel. 502 058 507.
Automatyka do bram firmy LIFE.
Tel. 602 274 787.
Sprzedam działkę. Tel. 500 138 106.
Cyklinowanie podłóg. Tel. 500 784 648.
Sprzedam lędźwian siewny, ekologiczny 3,5
zł za kg. Tel. 507 516 439.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 667 569 562.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Sprzedam kawalerkę 36,6 m 2, parter, nowe osiedle, ul. Płońska, Nasielsk.
Tel. 509 673 260.
ZatrudnięMagazyniera–Kierowcę.Wymagana
dobra znajomość maszyn rolniczych, prawo
jazdy kat. B. Mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe, dyspozycyjność i umiejętność „złotej rączki”. Wiek do 40 lat. Poniaty.
Tel. 607 220 737; darek@roltechagro.pl
Wynajmę dom w Świerczach (3 pokoje,kuchnia, łazienka). Tel. 889 183 640.
Sprzedam betoniarkę 150 po remoncie oraz
wiertarkę ze stołem. Tel. 697 701 097.
Do wynajęcia dwie hale produkcyjne 252 m2
i 250 m2. Baza GS ul. Sikorskiego 14. Tel. 531
881 222 lub 531 881 555.
Sprzedam miód z własnej pasieki.
Tel. 607 784 929.
Sprzedam 20-letni las sosnowy do wycinki.
Tel. 510 831 472.
Do wynajęcia kawalerka, os. Piłsudskiego.
Tel. 504 101 804.
Sprzedam grunt rolny o pow. 7,70 ha położony w miejscowości Krzyczki Pieniążki.
Tel. 500 025 004.
Przyjmę do pracy do Kebaba w Winnicy.
Tel. 604 351 435.
Pranie dywanów i tapicerek.Tel. 513 556 774.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 606 401 424.
Sprzedam mieszkanie w Starych Pieścirogach
(blok po Instalu) – 41 m2 (2 pokoje, kuchnia,
pomieszczenie gospodarcze, garaż).Tel. 667
281 047.
Angielski: dzieci, młodzież i dorośli. Egzaminy,
matura,certyfikaty,lektoraty.Tel.784 648 518.
Sprzedam maszyny krawieckie (stebnówki)
6 sztuk. Tel. 609 555 240 (w godz. 18.00
– 20.00).
Sprzedam fiata seicento rok produkcji 2000.
Tel. 609 555 240 (w godz. 18.00 – 20.00).
Sprzedam - wynajmę mieszkanie 56 m2,
os. Starzyńskiego. Tel. 608 701 207.

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
28.11.-4.12.2016 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,
5.12.-11.12.2016 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
12.12.-18.12.2016 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
19.12.-31.12.2016 r. –Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.
		

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

(red.)
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ZPN.7125.3.2.2016.AS

Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sportowej 10 A
stanowiącego własność Gminy Nasielsk
1. Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz.
1774 z późn.zm.), Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)
2. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Sportowej 10 A
w Nasielsku o powierzchni 16,25 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1625/11393 części w nieruchomości
wspólnej.
Przedmiotowy lokal znajduje się w północnej części budynku położonego w granicach działki nr 526/6 o pow. 0,0557 ha, objętej księgą
wieczystą KW Nr OS1U/00023012/0. Lokal składa się z pokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna
oświetleniowa, zimna woda bieżąca z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna z sieci miejskiej, ogrzewanie- brak stacjonarnego ogrzewania.
Stan techniczny elementów wykończenia i wyposażenia lokalu- zły. Układ pomieszczeń w lokalu- niefunkcjonalny.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska działka, na której znajduje się w/w budynek leży na
terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych (kompleks 6.8 MNu).
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16 400,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu
notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz.
18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki
godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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.

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

– 10%
– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych).
W przetargu mogą wsiąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą
wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 12 grudnia 2016 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 12 grudnia 2016 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta.
Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia
umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego
wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),
• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,
• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,
• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),
• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214),
na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/,
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/
oraz w gazecie Życie Nasielska.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Runda jesienna

zonu rozgrywkowego 2016/2017
możemy ocenić po wynikach, jakie drużyna osiągnęła w trzech
ostatnich miesiącach, porównując
je przy okazji z wynikami z roku
ubiegłego.
Otóż nasza drużyna seniorów
w połowie sezonu zajmuje wspólnie z Wkrą Żuromin 5.–6. pozycję w tabeli, czyli znajduje się w jej
górnej części. W stosunku do roku
ubiegłego widać duży postęp, ponieważ wówczas zajmowaliśmy
jedno z końcowych miejsc. Drugim
wyznacznikiem jest liczba zwycięstw, remisów i porażek oraz liczba zdobytych punktów. Żbik w tym
sezonie wygrał 9 spotkań, żadnego
nie zremisował, 6 spotkań przegrał,
a efektem tego jest 27 zdobytych
punktów. Porównując ten wynik
z rokiem ubiegłym, widzimy, że
Żbik zdobył więcej punktów. Wtedy – zaledwie 19 punktów, a zostały one w większości zdobyte
w samej końcówce rundy jesiennej po zmianie trenera.
W obecnym sezonie drużynę od
początku rundy prowadzi trener

Marek Brakowiecki. Pracę rozpoczął bardzo późno, zaledwie na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem
rozgrywek. Z bramkarzami pracuje jeszcze jeden trener – Sławomir
Kręt. Swoim szkoleniem obejmuje
wszystkich bramkarzy Żbika, a jego
praca przynosi oczekiwane efekty. Podobnie trzeba ocenić trenera Brakowieckiego. Drużynę Żbika

W piątek 18 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się turniej minipiłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców
z terenu gminy Nasielsk. W turnieju udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach.

przychodzi ich stosunkowo niewielu, a doping jest słaby. Jeszcze mniej
kibiców jeździ na mecze wyjazdowe. Tu prym wiodą starsi panowie.
W rundzie jesiennej tegorocznych
rozgrywek w drużynie Żbika wystąpiło 21 zawodników. W 15 rozegranych kolejkach w pełnym czasie
gry, tj. po 1350 minut, grało 5 zawodników. To Błażej Kokosiński,

Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów i przypomnieniu najważniejszych zasad gry przystąpiono do rywalizacji sportowej.

W kategorii chłopców zwyciężyli uczniowie z nasielskiej podstawówki
wynikiem 18 do 8. Skład zwycięskiego zespołu: Piotr Wiśniewski, Adrian
Gogolewski, Igor Łępicki, Sebastian Karolak, Paweł Mazurkiewicz, Mikołaj Maziński, Xavier Gerasik, Robert Kamiński, Dawid Bryśkiewicz, Mikołaj
Szypulski, Krystian Kanigowski, Adrian Nowakowski, Konrad Pasztak, Konrad Komorowski. Opiekunem zespołu był Mariusz Kraszewski.

Marek Osiński, Rafał Załoga. Kamil Tomaszyński i Sławomir Stańczak. W 15 meczach grali również
Mikołaj Adamski (1244 min), Karol
Chrustowski (1301 min). W 13 spotkaniach wystąpili: Mateusz Paczkowski (554 min), Paweł Dalecki
(1115 min), Załoga Damian (1005
min), Adamski Filip (952 min).
Mariusz Chmielewski wystąpił
w 12 spotkaniach (933 min), Cezariusz Prusinowski – w 11 spotkaniach (579 min). Pozostali
zawodnicy: Mateusz Rutkowski – 5 spotkań (226 min), Mariusz Siekierski – 3 spotkania
(17 min), Damian Drzazgowski – 2 spotkania (55 min), Michał Paczkowski – 2 spotkania
(23 min), Sebastian Chmielewski – 2 spotkania (53 min), Dariusz Kordowski – 1 spotkanie
(12 min), Szymon Zalewski –
1 spotkanie (16 min), Przemysław Wysocki – 1 spotkanie (5
min).
fot. T. Zawadzki W rundzie jesiennej nasi zakombinacje. Wiele goli zdobywali wodnicy otrzymali jedną kartkę
ze stałych fragmentów gry, o rzu- czerwoną i 30 żółtych.
tach karnych już nie mówiąc. Dzi- Pozostaje pytanie, jak ocenić wysiaj, niestety, z tym jest znacznie stępy drużyny Żbika w rundzie jegorzej.
siennej sezonu 2016/2017. Szóstki
Drużyna gra nieźle, ale wtedy, gdy ani piątki z pewnością nie możprzeciwnik na to pozwala, gdy po- na postawić. Widać było potencjał
zwala organizować akcje. W Żbiku tkwiący w drużynie, ale również
tkwi duży potencjał, piłkarze się roz- wiele braków. Należy wierzyć, że
wijają i jest nadzieja, że po dobrze w rundzie rewanżowej tych manprzepracowanej zimie dostarczą nam kamentów będzie znacznie mniej.
wiele radości. Potrafią zagrażać na- Wydaje się, że ocena 3+ będzie
wet najlepszym drużynom, ale chy- najtrafniejszą oceną. Kibice chcieba nieco odpuszczają tym słabszym. liby, aby było lepiej.
Mówiąc o drużynie, trzeba pamięandrzej zawadzki
tać także o kibicach. Na mecze
E
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Turniej w Dębinkach

znał, gdy grał kiedyś w niej. Wydaje się, że trener wie już, co należy
w Żbiku zmienić, aby gra drużyny
była bardziej skuteczna.
A jeszcze tak niedawno było bardzo dobrze. Rafał Załoga i Marek
Osiński przez wiele lat należeli do
grupy najlepszych strzelców ligi
okręgowej, a dwukrotnie nawet tę
klasyfikację wygrali. Strzelali w pełnym biegu, uderzali różnymi częściami stopy, nie bawili się w zawiłe
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SPORT SZKOLNY. Minikoszykówka

PIŁKA NOŻNA. ŻBIK (seniorzy)

Dwa tygodnie temu zakończyła się runda j e sienna sezonu
2016/2017 piłkarskich rozgrywek
w ciechanowsko-ostrołęckiej grupie ligi okręgowej. Uczestniczyła
w nich drużyna seniorów naszego Żbika. Drużyna ta, mimo że
w klubie działają też inne drużyny piłkarskie i inne sekcje sportowe, a w Nasielsku działają inne
organizacje sportowe, jest
wyznacznikiem siły nasielskiego sportu.
Nasielsk nie ma wygórowanych ambicji, przekraczających możliwości ich
realizacji. Wielu osobom
wystarcza gra w obecnej
lidze okręgowej. Chodzi
tylko o to, aby ze swymi
przeciwnikami zawodnicy
Żbika grali jak równy z równym, pokazując przy okazji
ładny futbol. Jak się jednak
wydaje, marzeniem nasielskich miłośników piłki nożnej jest
udział ich drużyny w rozgrywkach
IV ligi. Seniorzy Żbika uczestniczyli już przed laty w rozgrywkach tej
klasy sportowej, jednak się w niej
nie utrzymali. Przyczyną tego,
obok poziomu sportowego, były
również zmiany, jakie zachodziły
w systemie rozgrywek i skromne
możliwości finansowe.
Sytuację w klubie na półmetku se-
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W kategorii dziewcząt zwyciężyły uczennice z SP Nasielsk wynikiem 18
do 4. Skład zwycięskiego zespołu: Oliwia Grzymkowska, Patrycja Suska,
Patrycja Ostrzeniewska, Natalia Polańska, Ewelina Suwińska, Anna Słończewska, Kinga Krajewska, Alicja Frądczyk, Kinga Kolasa, Patrycja Rutkowska, Wiktoria Basiewicz, Nikola Manik, Daria Rosłońska, Ola Walczyńska.
Opiekunem zespołu była Renata Wróblewska.
Po zakończeniu zawodów zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary.
M.K.

BRYDŻ
Wyniki XVIII Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego
Święta Niepodległości 10.11.2016 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
137 pkt (63,43%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
123 pkt (56,94%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
123 pkt (56,94%)
4. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 			
121 pkt (56,02%)
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
120 pkt (55,56%)
6. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś			
110 pkt (50,93%)
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
106 pkt (49,07%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
97 pkt (44,91%)
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
79 pkt (36,57%)
10. Zbigniew Michalski – Piotr Turek			
64 pkt (29,63%)
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
3-4. Waldemar Gnatkowski				
Krzysztof Michnowski				
5.
Kazimierz Kowalski				
6.
Krzysztof Morawiecki				
7-10. Mariusz Figurski					
Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
Robert Truszkowski				

107 pkt
107 pkt
106 pkt
106 pkt
95 pkt
93 pkt
90 pkt
90 pkt
90 pkt
90 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

		
L

PK
A

M

A

