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UWAGA
Przerwa
w dostawie
energii
elektrycznej
Na prośbę Energa Operator informujemy o przerwie w dostawie
energii elektrycznej, która nastąpi w dniu 19.12.2016 r. w godz.
od 7:30 do 14:30 dla odbiorców
zamieszkałych w: Pieścirogach
stacja trafo S7-583.
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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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756
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Od 1 stycznia obowiązywać będą wyższe stawki
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.

Nagrody „Lew Nasielska”

Wzrastają opłaty za śmieci Zmiana Regulaminu Kapituły

Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 30 listopada Uchwałą
Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku zmieniona została Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 8,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie
16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
UWAGA!
Zmiany stawek nie wymagają złożenia nowych deklaracji.
Stawki opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz
działek letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Więcej informacji na stronie www.nasielsk.pl w zakładce SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 25 listopada 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Nasielska nr 141/16
zmieniono zapisy Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Zarządzenie jest wynikiem prac Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”, która
zebrała się w dniu 22 listopada br., w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozważenia przyznawania nagrody „Lew Nasielska” firmom z terenu
gm. Nasielsk.
W regulaminie m.in. dopuszczono możliwość nagradzania innych podmiotów, np. firm.
W przypadku instytucji lub innych podmiotów Kapituła Nagrody będzie
brała pod uwagę ich działania wnoszące znaczący wkład w rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku gminy Nasielsk. Jeśli laureatem Nagrody
„Lew Nasielska” jest instytucja lub inny podmiot, funkcję członka Kapituły
w imieniu laureata pełni każdorazowo osoba, która na podstawie dokumentów ustalających status instytucji lub innego podmiotu jest upoważniona do jej reprezentowania.
Doprecyzowano również, że kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie do nagrody oraz na uhonorowanie nagrodą.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem zarządzenia oraz tekstem
jednolitym regulaminu, które są dostępne na stronie www.nasielsk.pl w zakładce „Lew Nasielska”.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]
Z ogromnym smutkiem i żalem składamy najszczersze i płynące
z głębi serca wyrazy współczucia
dla Pani Renaty Mauer-Różańskiej Honorowego Obywatela Miasta Nasielska
z powodu śmierci

Mamy
Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk
oraz Sołtysami z terenu Gminy Nasielsk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

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

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.7125.12.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
dot. lokalu nr 1 przy ul. Warszawskiej 3 w Nasielsku
• ZPN.7125.15.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
dot. lokalu nr 8 przy ul. Warszawskiej 3 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 16.12.2016 r. do 09.01.2017 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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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OBRADOWAŁA RADA
W środę, 30 listopada br., odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku, w której wzięło udział
14 radnych – nieobecny był radny
Marek Ostaszewski. To było jedno
z najdłuższych posiedzeń nasielskiej Rady Miejskiej w obecnej kadencji.
Na początku obrad radni uczcili
minutą ciszy zmarłą w tragicznych
okolicznościach panią Janinę Jarząbek, która była radną nasielskiej RM
w latach 1998 – 2006.
Przed przyjęciem porządku obrad, przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki zgłosił wprowadzenie do
niego czterech dodatkowych projektów uchwał, dotyczących wyrażenia poparcia dla podopolskich
gmin (Komprachcice, Dąbrowa,
Dobrzeń Wielki, Prószków). Gminom tym grozi odgórny, z inicjatywy Rady Ministrów, podział od
dnia 1 stycznia 2017 roku i włączenie ich do miasta Opola. Dlatego zwróciły się do samorządów
gminnych w całej Polsce o symboliczne wsparcie. Po dłuższej dyskusji, większością głosów, zmieniono
porządek obrad.
Po w ys ł uc han i u sp rawoz dań
z działań J. Lubienieckiego przewo d n i c z ą c e go R M i B o gd a na Ruszkowskiego burmistrza
Nasielska głos zabrali mieszkańcy
uczestniczący w sesji. Jako pierwsza o swojej dramatycznej sytuacji poinformowała radnych pani
Elżbieta Olbryś z Mogowa. Istnieje realna obawa, że na skutek błędu geodezyjnego państwo Olbryś
mogą stracić swoją posesję. Burmistrz zapewnił, że sprawa jest mu
znana i w miarę swoich możliwości będzie starał się pomóc tej rodzinie. Padło również pytanie o to,
czy w nadchodzącym roku planowany jest remont ulicy Klonowej.
Jak zapewnił burmistrz, inwestycja
ta znajduje się w projekcie budżetu
gminy na 2017 r.
Zapytania radnych kierowane pod
adresem burmistrza Nasielska dotyczyły bardzo różnych kwestii.
Radny Marek Jaroszewski chciał
otrzymać statystykę nieobec-

ności radnych na posiedzeniach
poszczególnych komisji i Rady
miejskiej od maja do października
br. Dopytywał też dlaczego w planach inwestycji na 2017 r. zabrakło
ulicy Szmaragdowej w Nowych
Pieścirogach. Ponadto radnego interesowała liczba dzieci i pracowników miejskiego żłobka. Pytał
też o dokuczający mieszkańcom
smród dochodzący z byłego wysypiska odpadów w Kosewie.
Radny Grzegorz Arciszewski dopytywał o szczegóły dotyczące
kontroli w niepublicznych placówkach oświatowych. Chciał też wiedzieć czy w budżecie na najbliższy
rok uwzględniono wykonanie
nawierzchni ulic: Dąbrowskiego
i Waryńskiego. O możliwość wydzielenia bezpiecznego przejazdu
przy rampie kolejowej, dla przejeżdżających tamtędy mieszkańców
pytał radny Krzysztof Fronczak.
Natomiast radny Rafał Dłutowski
przekazał docierające do niego sygnały dotyczące przywożenia na
wysypisko w Jaskółowie odpadów
niebezpiecznych. Na co burmistrz
od razu wtrącił, iż takie wiadomości powinny być natychmiast zgłaszane policji. Radnego interesowała
też planowana budowa sal gimnastycznych w Budach Siennickich
i w Popowie Borowym. Radny
Henryk Antosik zapytał o możliwość oczyszczenia rzeki Nasielnej
od ulicy Podmiejskiej do oczyszczalni ścieków. Dopytywał także o udrożnienie rowu przy ulicy
Krupki.
Radny Roman Jakulski poinformował o fatalnych warunkach drogowych panujących na drodze
powiatowej w Nunie w związku z zimową aurą. Pytał m.in.: o wysokość
środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie na szkolenia dla
strażaków, o sprzedaż działki w Nunie, o plany przebudowy dawnej
szkoły w tej miejscowości.
Wiceprzewodnicząca RM Danuta Białorucka pytała o termin wykonania przejścia dla pieszych na
ulicy Warszawskiej oraz o remont
ulicy Leśnej w przyszłym roku.
Zaś przewodniczący RM Jerzy Lu-

bieniecki zapytał o budowę boiska
wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach.
W kolejnym punkcie obrad radni
przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2015/2016. A później
zapoznali się z wynikami kontroli budynku na Stadionie Miejskim
przeprowadzonej przez komisję
rewizyjną.
Następnie radni przystąpili do
procedowania uchwał. Pierwsza dotyczyła stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok.
Rada jednogłośnie uchwaliła. iż
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 70 gr za m 2 , a pod wodami
powierzchniowymi 4,32 zł za ha,
od organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego 20 gr za m 2 , a od obszarów
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji również 20
gr za m 2 . Od budynków lub ich
części mieszkalnych 60 gr za
m2 , związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 17 zł
za m2, a zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 10, 23 zł od
m2 , a związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych 4,40 zł
za m2.

fot. M. Brodowski

N a s tę p n i e p r z yj ę to u c hwa ł ę
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów
w ymiaru podatku rolnego na
obszarze gminy Nasielsk w 2017
roku oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych –
wszystkie stawki tych podatków
pozostał y na poziomie z roku
2016.
Po przer wie prz ystąpiono do
kolejnych głosowań nad uchwałami. Przyjęto m.in.: autopoprawkę i zmiany uchwały budżetowej
na 2016 rok (9 g ł o sów z a, 3

przeciw i 2 wstrzymujących się),
zmianę w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku (jednogłośnie). W związku z rezygnacją pana
Andrzeja
Osińskiego z funkcji sołtysa wsi
Krogule Rada Miejska podjęła
jednogłośnie uchwałę o zarządzeniu nowych wyborów sołtysa w tym sołectwie do dnia 28
lutego 2017 roku.
Kol ej n e uc hwa ł y dot yc z ył y:
przyjęcia „Programu Współpracy

ciąg dalszy na str. 7

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2017 Roku
najlepsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności
mieszkańcom gminy Nasielsk
			
			

składa
radny Mirosław Świderski
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI. Zmiany kadrowe

INWESTYCJE

Oficjalne otwarcie
W sobotę, 10 grudnia br., nastąpiło uroczyste otwarcie drogi
powiatowej nr 2422W
Nasielsk – Strzegocin.
Wzięli w nim udział
przedstawiciele władz
samorządów lokalnych
m.in.: Radosław Rybicki
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w mazowieckim urzędzie marszałkowskim, Magdalena Biernacka starosta
i Paweł Calak, wicestarosta powiatu nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski
burmistrz Nasielska, radni powiatu nowodworskiego i nasielskiej RM oraz
sołtysi okolicznych wsi.
Przypomnijmy, że inwestycja zakończona została w listopadzie br. Jej wykonawcą byłą firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk z Kacic, a wartość
zadania to 1 224 000 zł.
Łączna długość odcinka wyremontowanej nawierzchni wynosi ponad
4 kilometry. Na to przedsięwzięcie powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020.
(red.)

Z UM
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KRONIKA OSP

Nowy komendant KPP

30.11. wypadek drogowy w miejscowości Andzin. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia. W akcji uczestniczyły zastępy OSP z Nasielska,
Cieksyna i JRG z Nowego Dworu
Mazowieckiego.

W poprzednim, 25 nr ŻN,
informowaliśmy o odejściu
insp. Krzysztofa Padewskiego ze stanowiska komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Dworze
Maz. Jest już znany jego następca. Został nim młodszy
inspektor Marek Chodakowski.
Oficjalne powierzenie obowiązków nowemu komendantowi policji nastąpiło 30
listopada br. Podczas narady kierowniczej Komendant
Stołeczny Policji insp. Robert
Żebrowski zaprezentował sylwetkę nowego przełożonego nowodworskich policjantów. Rozkaz personalny odczytał Naczelnik Wydziału Kadr
Komendy Stołecznej Policji podinsp. Tomasz Rylski. Na zakończenie spotkania szef Stołecznej Policji pogratulował mł. insp. Markowi Chodakowskiemu awansu i życzył wielu sukcesów w kierowaniu jednostką.
Nowy komendant nowodworskiej KPP pracował wcześniej w Komendzie
Stołecznej Policji na stanowisku naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.
(red), za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Dofinansowanie zadania
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”

KRONIKA POLICYJNA

Burmistrz Nasielska informuje, że gmina Nasielsk w 2016 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
25 151,59 zł netto. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29 590,11 zł
netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 43 posesji, w łącznej
ilości 118,0605 Mg.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

15.11. na ulicy Kościuszki nieznany sprawca dokonał przywłaszczenia telefonu komórkowego o wartości 550 zł na szkodę Norberta Z., mieszkańca
Nasielska.
03.12. na ulicy Warszawskiej Krzysztof K., mieszkaniec Legionowa, kierując samochodem po spożyciu alkoholu (0,16 mg/l) spowodował kolizję
drogową.
05.12. na ulicy Polnej nieznany sprawca skradł z garażu mienie o wartości
2535 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
08.12. na ulicy Płońskiej Waldemar G., mieszkaniec Świercz, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,59 mg/l).

02.12. zalegające drzewa na drogach
w miejscowościach: Psucin, Lelewo
i Cieksyn. W akcjach uczestniczyli
strażacy z OSP Pomiechówek i OSP
Cieksyn. Działania polegały na wycięciu i usunięciu drzewa z jezdni.
03.12. kolizja drogowa na ulicy Warszawskiej. W akcji uczestniczyły zastępy z OSP Nasielsk i JRG Nowy
Dwór Mazowiecki. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia.
04.12. pożar budynku drewnianego
w Paulinowie. W akcji uczestniczyły
zastępy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Nasielsk. Działania polegały na podaniu jednego prądu
wody i ugaszeniu pożaru.
05.12. zalegające drzewo na drodze.
W akcji brali udział strażacy z OSP
Nuna. Działania polegały na wycięciu i usunięciu drzewa z jezdni.
05.12. pożar sadzy w kominie
w budynku przy ulicy POW. W akcji uczestniczyły zastępy z OSP
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazowiecki. Działania strażaków polegały
na wygaszeniu paleniska i oczyszczeniu komina.
08.12. zadymienie w garażu spowodowane zwarciem instalacji
elektrycznej przy ulicy Warszawskiej. W akcji uczestniczyły zastępy
z OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór
Mazowiecki. Działania polegały na
odłączeniu prądu i oddymieniu pomieszczenia.
07.12. pożar śmietnika przy ulicy
Warszawskiej. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Nasielsk. Działania
polegały na podaniu jednego prądu
wody i ugaszeniu pożaru.
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08.12. pożar sadzy w kominie w budynku przy ulicy Kościuszki. W akcji
brały udział zastępy z OSP Nasielsk
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
Działania strażaków polegały na
wygaszeniu paleniska i oczyszczeniu komina.

A

08.12. zalegające drzewo na drodze
w miejscowości Dobra Wola. W akcji
brali udział strażacy z OSP Nasielsk.
Działania polegały na wycięciu
i usunięciu drzewa z jezdni.
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10.12. pożar sadzy w kominie w budynku w miejscowości Borkowo.
W akcji uczestniczyły zastępy z OSP
Cieksyn, ZSP Pomiechówek i JRG
Nowy Dwór Mazowiecki. Działania
strażaków polegały na wygaszeniu
paleniska i oczyszczeniu komina.
10.12. pożar kosza na śmieci przy
ulicy Warszawskiej. W akcji uczestniczyli strażacy z Nasielska. Działania
polegały na podaniu jednego prądu
wody i ugaszeniu pożaru.
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Z GMINY. Awaryjna sieć i utrzymanie dróg

Chwilowy atak zimy
Kalendarzowa zima rozpoczyna
się, co prawda dopiero, 22 grudnia,
ale do gminy Nasielsk zawitała już 1
grudnia, jak zwykle zaskakując służby
drogowe, a także energetyków. Silne
opady śniegu utrzymywały się od
godzin wieczornych do następnego
dnia. Ilość śnieżnego puchu była dość
duża, co poskutkowało awariami sieci
energetycznej i w efekcie cała gmina
została odcięta od prądu, a tym samym od wody.
– Wiem, że w Pieścirogach mieli prąd
w piątek o 10.30, ale my w Nasielsku
dopiero ok. godz. 11, a w niektórych
rejonach miasta nawet ok. 15. – mówi
jeden z mieszkańców Nasielska.
Jak informowali jednak nasielscy radni podczas ostatnich obrad komisji
budżetowej, nie wszyscy mieli tyle
szczęścia.
– W ten weekend ( 2–3.12) przez
36 godzin ludzie nie mieli wody w Le-

R

E

lewie. Karygodne jest, żebyśmy patrzyli na to obojętnie. Ja organizuję
beczki, bo krany są suche. W piątek
było zgłoszenie, to dopiero w sobotę ok. 19 włączyli prąd i była woda.
Ludzie np. szykują się na wesela, a tu
fryzjer musi zamknąć zakład, no bo
jak ma pracować – mówił przewodniczący Jerzy Lubieniecki, który bardzo surowo ocenił współpracę z firmą
Energa.
O swoich zastrzeżeniach do współpracy z Energą mówił także radny
Mirosław Świderski. Prosił, aby osoby zgłaszające awarie prądu koniecznie na koniec rozmowy telefonicznej
prosiły o podanie numeru swojego
zgłoszenia. Jak mówił, osobiście przekonał się, że bez tego potwierdzenia
nierzadko okazuje się później, że firma nie przyjęła zgłoszenia.
Ostatecznie najdłużej pozbawieni prądu byli mieszkańcy Bud Siennickich.

K

W miarę możliwości
drogi na terenie gminy
były systematycznie
odśnieżane. Zarówno droga wojewódzka nr 751 i nr 632, czyli
główna droga prowadząca z Pieścirogów
do Nasielska, oraz droga z Płońska w stronę
Nasielska były od rana
odśnieżane. To samo
dotyczy dróg gminnych.
– Pługopiaskarki pracowały od piątku,
2 grudnia br,. od godziny 4.00 rano, a w sobotę od godziny 7.00
oraz w niedzielę od godziny 5.00.
W piątek były to 3 pojazdy wyposażone w pługi i piaskarko-solarki,
koparka wyposażona w pług oraz
mały ciągnik komunalny z pługiem,
zaś w sobotę i niedzielę 3 pługopiaskarki – informuje Lidia Rutkowska,
dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. –
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
jest zawsze prowadzone według następującego schematu: w pierwszej
kolejności usuwanie śliskości i odśnieżanie prowadzone jest na szlakach komunikacyjnych o dużym
natężeniu ruchu, tj. na drogach asfaltowych i drogach, którymi dowożone są dzieci do szkół oraz na
L

fot. M. Brodowski

wiaduktach i w tunelu, następnie
w razie konieczności na drogach
żwirowych, a w dalszej kolejności
na drogach gruntowych oraz rzadko użytkowanych. Pozostałe drogi
i ulice są odśnieżane interwencyjnie
na telefoniczne bądź ustne polecenie Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku
– dodaje.
W czasie trwania „Akcji zima”
w sprawach związanych z odśnieżaniem gminnych dróg można
telefonować w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00
do biura Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tel. 23
A

691 23 64 lub całodobowo pod
nr tel. 602 712 744.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada firma P.P.H.U. „Anetka” Aneta Cieślińska z Nowego Dworu
Mazowieckiego. W sprawie problemów ze stanem dróg powiatowych
należy się kontaktować z Wydziałem
Inwestycji i Dróg Powiatowych w nowodworskim starostwie powiatowym
– tel. 22 775 36 79 (wew. 156, 157).
Natomiast o odpowiedni stan dróg
wojewódzkich na naszym terenie dba firma „Tip-Top” W. Szulc.
Zgłoszenia należy przekazywać
do Obwodu Drogowego MZDW
w Nasielsku – tel. 23 69 12444.
jg, (red.)
M

A
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Z BIBLIOTEKI

Andrzejkowe zabawy
W środę, 30 listopada br., do naszej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zawitały dzieci
z nasielskiej Szkoły Podstawowej. Gościli u nas
uczniowie z klas: II c wraz z wychowawczynią
Beatą Górecką i III f z wychowawczynią Ewą
Boczkowską.
Dzieci zostały wprowadzone w tajniki magicznego dnia i wróżb andrzejkow ych
i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły
w zabawach przygotowanych zgodnie z polskimi tradycjami przez wróżki Cyklamenę
i Honoratę.
Tajemnicze opowieści, wróżby i zabawy „Gra
w zawody”, „Przepowiadanie przyszłości”,
„Wędrówka butów”, „Magiczny krąg”, „Mowa kwiatów”, „Szpilka prawdy”, „Piernikowe wróżby”, „Lanie wosku”,
„Moneta w studni” oraz „Wybór partnera na całe życie – imiona z serca” przygotowano na podstawie źródeł
dostępnych w bibliotece, m.in.: pozycji Zanim przyjdą święta Doroty Skwark oraz z wielu źródeł internetowych.
Spotkanie andrzejkowe przebiegało w atmosferze radości i zabawy w odmiennej niż zwykle konwencji i barwnej
scenografii, dostarczyło zatem dzieciom wielu nowych wrażeń.
Bibl.

Z NOK

Grudniowe Spotkania
z Filharmonią
W sobotę, 3. i we wtorek, 13 grudnia br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyły się ostatnie w tym roku koncerty w ramach „Spotkań z Filharmonią”.

Z BIBLIOTEKI

Zostać pisarzem

Para pisarzy: Maria Ulatowska i Jacek Skowroński,
którzy gościli w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku na spotkaniu Dyskusyjnego

Życie Nasielska nr 26 (464); 16.12.–29.12.2016

WARTO PRZECZYTAĆ

Upragnione macierzyństwo
Okres jesienno-zimowy to idealny czas, aby
zaszyć się pod kocem
z gorącą herbatą i książką. Jeszcze lepiej, gdy
towarz ysz y nam jakiś nasz pupil – pies lub
kot. Idealna sytuacja,
szczególnie gdy czytamy o niezbyt przyjemnych rzeczach. My się
relaksujemy, a nasz bohater przeżywa problemy… I gdy kończymy
tę książkę, wracamy do
swojego prawie idealnego życia. Zamykając książkę, zamykamy
świat, w którym nie dzieje się najlepiej, gdzie są kłopoty, z którymi nie
musimy się mierzyć osobiście.
Idealna Magdy Stachuly to świetny thriller psychologiczny, który nieco
przypomina mi bestsellerową Dziewczynę z pociągu Pauli Hawkins –
w obydwu powieściach dominują silne emocje. Książkę tej debiutującej
autorki czyta się szybko i z zapartym tchem. To świetna powieść.

W sobotę, poznaliśmy warszawski folklor miejski. W muzyczną podróż zabrali nas Rafał Grząka, Paulina Grząka
i Przemysław Skałuba. We wtorek natomiast, mieliśmy

Utwór Stachuly opowiada historię Anity i Adama, pary będącej już w kilkuletnim związku małżeńskim. Jest idealnie, ale do czasu. Para nie może
mieć dzieci. Anita, z pozoru perfekcyjna żona i kochanka, z czasem staje się osobą nader wrażliwą i ma depresję. Kobieta zamyka się w domu
i we własnym świecie, do którego nawet mąż nie ma wstępu. Małżonkowie z każdym dniem oddalają się od siebie coraz bardziej, aż w końcu
zaczynają się unikać. Adama pochłania romans z inną kobietą, zaś Anita
zaczyna podglądać ludzi przez kamery miejskiego monitoringu. Problem narasta, gdy ktoś kobiecie podrzuca sukienki oraz drogie kosmetyki. Czy ktoś ją śledzi? A może grozi jej niebezpieczeństwo? A może to
sama bohaterka jest chora psychicznie?
Akcja tej powieści toczy się dwutorowo. Z jednej strony mamy Anitę

okazję przypomnieć sobie wiele znanych i lubianych
piosenek, które trafiły do jazzu wprost z ekranów kina
dziecięcego. Podczas koncertu „Posłuchajcie, oto bajka”
publiczność poznała najważniejsze cechy muzyki jazzo-

Klubu Książki ponownie zawitali do nas w czwartek,
1 grudnia br., tym razem na spotkanie z maturzystami
z Zespołu Szkół Zawodowych. Bardzo interesująco
opowiadali o swojej karierze pisarskiej, a młodzież,
przed którą jest właśnie wybór drogi zawodowej,
chętnie zadawała im mnóstwo pytań.
(b)

i jej męża, zaś z drugiej autorka przedstawia nam bohatera, Eryka, mieszkańca czeskiej Pragi, którego Anita podgląda na kamerach miejskiego
monitoringu. Tymczasem kobieta dowiaduje się o zdradzie męża i stara
się odnaleźć podglądanego mężczyznę. Jak zakończy się ta pełna intryg
historia? Na pewno niespodziewanie dla czytelnika.
Idealna jest to zaskakujący utwór, pełen zwrotów akcji. Nie ma w nim
monotonii a powieść jest pełna emocji. To bardzo mocna lektura, trzymająca w napięciu. Jeśli jesteście zwolennikami thrillerów psychologicznych, książka przypadnie Wam do gustu. Polecam.
Marta Czeremurzyńska

Zaproszenie
DKK
wej. Ponadto artyści wyjaśnili dzieciom czym jest swing
oraz improwizacja. Muzycy z Filharmonii Narodowej
oraz charyzmatyczna wokalistka dostarczyli nasielskiej
publiczności wiele niezapomnianych wrażeń.
Cykl koncertów „Spotkania z Filharmonią” odbył się
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na kolejne koncerty zapraszamy w nowym, 2017 r. Wszelkie informacje
o tym projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.noknasielsk.pl
K.T.

N a si e l sk i D ysku s yj ny
Klubu Książki działający przy Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej
zaprasza na spotkanie,
które odbędzie się w sobotę, 17 grudnia br. Rozpoczynamy jak zwykle
o godz . 11 .30. Przedmiotem naszej dyskusji
będzie książka Angeliki
Kuźniak Stryjeńska. diabli nadali. Zapraszamy.
(red.)
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NASZE SPRAWY

Ksiądz Tadeusz Tomasiński
odwiedził Nasielsk

OBRADOWAŁA RADA
dokończenie ze str. 3

fot. T. Zawadzki

W sobotę, 10 grudnia br., na kilka
godzin przyjechał do Nasielska
ks. Tadeusz Tomasiński, Honorowy Obywatel naszego miasta.
Wizytę w swym rodzinnym mieście rozpoczął od odwiedzenia
grobu rodziców na nasielskim
cmentarzu parafialnym. W czasie pobytu w Nasielsku naszemu Honorowemu Obywatelowi
towarzyszyła pani Teresa Błażejewska, public ystka, która
opracowuje biografię Księdza
Rektora. Nasielsk, w tym opracowaniu będzie miał znaczące
miejsce.
Ksiądz Tadeusz Tomasiński ma
już lat 94. Urodził się w Nasielsku w roku 1923. Jego rodzice Marianna i Jan byli znanymi i cenionymi obywatelami naszego miasta. Ojciec realizował się w działalności gospodarczej, matka wiele czasu poświęcała
działalności charytatywnej przy nasielskiej parafii.
Od 70 lat ksiądz Tomasiński nie mieszka w Polsce. Opuścił ją w roku 1946 wysłany przez swych przełożonych ze Stowarzyszenia Ojców Pallotynów na studia do Rzymu. Jeszcze przed ich ukończeniem został
przez ówczesne władze naszego państwa wezwany do powrotu do kraju. Odmówił powrotu, a to stało się
powodem pozbawienia go polskiego obywatelstwa. Ten etap studiów zakończony został przyjęciem sakramentu kapłaństwa.
Przełożeni Stowarzyszenia Pallotynów powierzali mu liczne i w dodatku ważne funkcje, najpierw w Rzymie, a następnie w Paryżu. Okazał się wspaniałym organizatorem i duchowym przewodnikiem. Położył
wielkie zasługi dla Kościoła w Polsce. Starsze pokolenie pamięta okres, kiedy Kościół Polski zapoczątkował
wielki akt odnowy poprzez obchody Tysiąclecia państwa polskiego. To zawarte jest w pojęciu Millenium.
Nasielszczanie powinni
pamiętać, że olbrzymią
rolę w tym dziele odegrał ksiądz Rektor i ośrodek Ojców Pallotynów
w Osny pod Paryżem.
W ostatnich latach ksiądz
Toma si ń sk i ma m ożl i wo ś ć p r z y j a z d u d o
Polski i często z tej możliwości korzysta. Przyjeżdża też do Nasielska,
jeśli pozwala mu na to
zdrowie i ograniczony
czas.
W trakcie ostatniej, krótkiej wizyty, po wizycie
na cmentarzu, skorzystał z zaproszenia grupy nasielszczan i spotkał się z nimi w restauracji Stary Młyn. Przedmiotem spotkania były bezpośrednie
rozmowy z księdzem Tadeuszem na tematy dotyczące zarówno jego działalności, jak i historii Nasielska.
Każdy z uczestników miał możliwość zamienienia kilku słów z księdzem Rektorem i podzielenia się z nim
opłatkiem.
Wartym odnotowania jest fakt, że w spotkaniu tym wziął udział Tomasz Krasoń, który już od 25 lat przebywa
poza Polską (USA) i w miejscu swojego pobytu podejmuje działania na rzecz Nasielska.
andrzej zawadzki

Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
i „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”.
Radni jednogłośnie zagłosowali nad uchwałą dotyczącą zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk służebnościami gruntowymi i przesyłu. Większością głosów przyjęto
uchwałę ustalającą nowe stawki opłat miesięcznych za gospodarowanie odpadami (8 zł odpady segregowane i 16 zł za odpady niesegregowane). Następnie Rada zajęła się sześcioma uchwałami w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. To
uchwały wynikające z wniosków kilku osób (działkowiczów), które
nie zgadzają się ze sposobem wyboru naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada, po zasięgnięciu opinii pani
mecenas obecnej na posiedzeniu, przyjęła wszystkie uchwały przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Następnie radni przyjęli większością głosów uchwał y dotyczące
symbolicznego poparcia dla czterech gmin z okolic Opola.
W kolejnej części obrad Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska
udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Przyznał,
że remont ulicy Szmaragdowej nie jest wpisany do budżetu gminy
na 2017 r. Jednak jeśli gmina pozyska środki finansowe, na pewno
będzie szukać odcinków dróg, gdzie jest już wybudowana kanalizacja deszczowa. Na pytania dotyczące nowo otwartego żłobka odpowiadała Agnieszka Pałaszewska pełniąca obowiązki dyrektora tej
placówki. Obecnie do żłobka chodzi 23 dzieci (stan na 30.11.br.), ale
zgłoszonych wcześniej było 48.
– Obecnie w żłobku mamy 19,5 etaty, z czego cztery osoby to pracownicy kuchni, które w wyniku zmian organizacyjnych przeszły
z przedszkola. Jest również zatrudniona pomoc kuchenna. Jest dziewięć pań opiekunek, w tym pielęgniarka oraz cztery panie woźne.
Pół etatu jest to administracja – wyjaśniała p.o. dyrektora A. Pałaszewska.
Jak dodała wiceburmistrz Katarzyna Świderska: – Zgłoszeń dzieci do
żłobka było tak dużo, że podjęliśmy decyzję, aby 2,5-latków od razu
dać do przedszkola, stąd też duża liczba dzieci w tej placówce. Niestety stało się tak, że większość rodziców, którzy złożyli deklaracje,
nie posłała maluchów do żłobka.
Radny Grzegorz Arciszewski poruszył również temat pracy pani
Agnieszki Pałaszewskiej w gimnazjum w Cieksynie w charakterze nauczyciela. Wiceburmistrz Świderska odpowiedziała, że pani Pałaszewska nie jest dyrektorem, a jedynie pełniącą obowiązki dyrektora. - Ja
rekomendowałam panią Pałaszewską na to stanowisko, a burmistrz
pozostawił sobie prawo do tego, żeby ocenić jej pracę i po roku
podjąć decyzję, czy pozostawić ją na tym stanowisku – wyjaśniła
pani wiceburmistrz.
W sprawie dochodzących z Kosewy nieprzyjemnych zapachów burmistrz Ruszkowski wyjaśniał, że podjęto szereg działań, by fetor zniknął i ma nadzieję, że tak się stanie, gdy wiosną na tym terenie zostanie
posiana trawa.
Jak zapowiedział burmistrz w budżecie na przyszły rok planowane
jest wykonanie ulicy Waryńskiego. Nie ma natomiast żadnej możliwości podjęcia tematu bezpiecznego przejścia obok rampy kolejowej. Na temat pojemności wysypiska w Jaskółowie, Marzena
Gronowska prezes spółki NBM, powiedziała, iż kwatera numer dwa
wypełniła się w około 80-90%. Na pozostałe pytania dotyczące wysypiska w Jaskółowie odpowiedzi udzieli na piśmie.
Burmistrz wyjaśnił, że sala gimnastyczna w Budach Siennickich jest
wpisana do budżetu na 2017 r. - Będziemy starać się o zwrot kosztów
z PROW lub z Ministerstwa Sportu – podkreślił. W planach jest również budowa sali w Popowie Borowym.
- Sprawa przewróconych drzew na rzece ma być rozwiązana do
końca roku przez Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przy naszej
pomocy – zapowiedziała Jadwiga Szymańska kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska nasielskiego UM.
Burmistrz odniósł się także do sprawy niedrożnego rowu przy ulicy
Krupka wyjaśniając, że rozmawiał z zainteresowanymi mieszkańcami i czeka na ich odpowiedź. Bożena Strzelecka Kierownik Wydział
Zagospodarowania Przestrzennego nasielskiego UM wyjaśniła, że nie
było sprzedaży działek w Nunie. Okazało się także, że sprawa zagospodarowania budynku byłej szkoły w tej miejscowości nie jest
przesądzona, ponieważ nadal nie została wykonana dokumentacja
niezbędna do przeprowadzenia jej remontu.
Natomiast przejście dla pieszych na ulicy Warszawskiej przy markecie
Mrówka powinno pojawić się na wiosnę, zgodnie z ostatnimi ustaleniami burmistrza z zarządcą drogi. Burmistrz Ruszkowski stwierdził
też że boisko wielofunkcyjne w Dębinkach na razie nie jest planowane.
Na tym obrady zakończono.
Michał B. (red.)
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NASIELSK BASZTA TEAM

MĄDRE POMAGANIE

Mikołajkowy bieg pełen radości

Szlachetna Paczka
w Nasielsku

Po sukcesie zeszłorocznego Biegu Mikołajkowego w tym roku,
4 grudnia, Nasielsk ponownie opanowały Mikołaje.
W siedmioosobowym składzie, przebrani w stroje mikołajowe,
ruszyliśmy w miasto. Jeden z członków naszej ekipy miał dzwonek, co sprawiło, że przykuwaliśmy uwagę nie tylko wizualnie,
ale i dźwiękowo. Wywoływaliśmy radość i uśmiech u dzieci, które częstowaliśmy cukierkami, i innych osób, w każdym wieku.
Z napotkanymi nasielszczanami wymieniliśmy wiele miłych słów.
Wielką atrakcją był nasz czworonożny towarzysz – pies-reniferek,
jak nazywały go dzieci. – Biegowe endorfiny z radością pozytywnej energii otrzymanej od innych ludzi to sama przyjemność

W całej Polsce XVI finał Szlachetnej Paczki odbył się 10-11 grudnia 2016r.
Nasielsk po raz pierwszy stworzył samodzielny rejon. Chociaż czasu nie było
wiele liderce rejonu Agnieszce udało się zorganizować go najlepiej jak się
da. Rekrutacja wolontariuszy to praktycznie pierwszy krok do podjęcia działań. Przed nimi bowiem było ważne zadanie: odwiedzić potrzebujące rodziny i przeprowadzić z nimi wstępne rozmowy, których wyniki decydowały
o możliwości włączenia poszczególnych rodzin do projektu Szlachetnej Paczki. Wolontariusze: Agnieszka Borkowska, Agnieszka Michalak, Iwona Sekutowicz, Beata Maksymiec, Łukasz Grudziński oraz Iwona i Marek Łyczkowscy
przez trzy tygodnie odwiedzili 33 rodziny, spośród których 12 zostało włączonych do projektu.
Kolejny krok to wprowadzenie opisów rodzin do internetowego systemu
Szlachetnej Paczki, a potem … oczekiwanie na darczyńcę.
dla ciała i ducha, kto nie był, niech żałuje, bo było warto – wspomina naszą akcję
Łukasz.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz miło
zaskoczymy mieszkańców Nasielska.
(IW)

Z POWIATU

Dzień Wolontariusza
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli święto ludzi dobrej woli, którzy poświęcają
swój prywatny czas na pracę na rzecz osób potrzebujących.
Dokładnie tego dnia, w poniedziałek 5 grudnia br., w nowodworskim Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowano
spotkanie z wolontariuszkami wspierającymi dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz osoby niepełnosprawne. Są to: A. Dziekanowska (Czosnów), M. Pawlak
(Nowy Dwór Maz.), S. Kraśniewska (Zakroczym).
W trakcie spotkania Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, i Marek Rączka, dyrektor PCPR, dziękowali wolontariuszkom za altruistyczną pomoc niesioną innym ludziom.
Na gości czekał słodki poczęstunek, kwiaty oraz upominki ufundowane przez starostwo nowodworskie i PCPR.
Zachęcamy osoby z gminy Nasielsk pragnące pomagać innym do zapoznania się z ofertą Powiatowego Centrum Wolontariatu.
Więcej informacji na temat Centrum Wolontariatu prowadzonego przez PCPR znaleźć można na stronie: www.
pcpr.nowodworski.pl.
(red.)

Paczki gromadzone były w Nasielskim Ośrodku Kultury, gdzie w finałowy
weekend dyżurowali wolontariusze, aby osobiście spotkać się z darczyńcami lub ich przedstawicielami. Również obdarowane rodziny miały możliwość
osobistego spotkania ze swoimi darczyńcami.
Co oznacza mądre pomaganie? Chociaż odpowiedź wydaje się prosta wcale
taka nie jest. Pomoc potrzebującym rodzinom to nie tylko wparcie materialne,
ale również duchowe. To pomoc, która pozwoli otrząsnąć się z codziennego
marazmu. To pomoc, która nie uleczy choroby, ale pozwoli uwierzyć, że wokół
nas są jeszcze ludzie o wielkich sercach. Szlachetna Paczka wspiera tych, którzy
każdego dnia na nowo podejmują starania o lepsze jutro. Podaje rękę tym, którzy nie przestają wierzyć w sens życia, tym którzy pomimo przeciwności losu
potrafią cieszyć się z najmniejszych rzeczy. Jak wielu jest takich ludzi w naszym
najbliższym otoczeniu przekonała się
grupa SuperW, która również z potrzeby swojego serca odpowiedziała na apel „Szukamy wolontariuszy
w Nasielsku!”
Wolontariusze z SuperW poznali kilkadziesiąt wspaniałych osób – wielkich dzięki swojemu hartowi ducha.
Razem z nimi oczekiwali na darczyńców, razem z nimi cieszyli się wspaniałymi podarunkami, z nimi dzielili
łzy wzruszenia. Niecały miesiąc wystarczył, aby w Nasielsku zebrała się
garstka ludzi, którzy odwiedzili ponad
30 rodzin. Niespełna dwa tygodnie
wystarczyły na zebranie 12 paczek,
które stworzyło 263 darczyńców. Jeden weekend wystarczył, aby radość
przyćmiła smutki dnia powszedniego.
Jak jeśli nie cudem nazwać spełnione
marzenie o pierwszym praniu, które można zrobić w najprawdziwszej
pralce? Jak nazwać radość nastolatka, który cieszy się z butów na zimę
czy łzy wzruszenia na twarzy staruszki na widok paczki pełnej żywności?
Rok 2017 to czas kolejnych projektów
Szlachetnej Paczki, do których już dzisiaj zapraszamy Nasielsk.
Łączmy się pod hasłem mądrej pomocy! Zapraszamy również na www.
szlachetnapaczka.pl
SW
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Festiwal Kolęd i Pastorałek
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W poniedziałek, 12 grudnia 2016 r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się czwarta edycja Festiwalu
Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem
w ciemną noc…”. Konkurs jest
organizowany przy współpracy
z 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym i z każdym
rokiem cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
W tegorocznej edycji mieliśmy
okazję zobaczyć ponad 60 wspaniałych występów. W konkursie
wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna
z terenu powiatu nowodworskiego
oraz warszawskiego zachodniego.
Ich zmagania oceniało jury w składzie: Katarzyna Świderska, Dorota
Szoplińska-Pilsak, Katarzyna Tyc,
Jerzy Worobiej oraz Marek Jurkiewicz.
A tak przedstawiają się
wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
Kategoria klasy I–III
szkoły podstawowej
I miejsce: Marta Lewandowska Maleńki Jezu (SP
Zakroczym)
II miejsce: Szymon
Chmurski Pastuszek bosy
(SP Nasielsk)
III miejsce: Nastia Szczypek Gore
gwiazda (SP Cieksyn)
Wyróżnienia: Franciszek Żabik Kołysanka dla Dzieciątka (SP Nasielsk),
Kornelia Rachoń Wigilijna pastorałka (SP nr 5 w Nowym Dworze
Maz.), Laura Serafin O gwiazdo be-

tlejemska (SP nr 5 w Nowym Dworze Maz.)
Kategoria klasy IV–VI
szkoły podstawowej:
I miejsce: Zosia Sosińska Oj maluśki, maluśki (SP nr 1 w Nowym Dworze Maz.)
II miejsce: Kamil Kieszkowski Niech
gwiazdka w sercu (SP Zakroczym)

Światełko Betlejemskie dotarło do Nasielska
Stało się już tradycją, że nasielscy harcerze przywożą z Zakopanego Światełko Betlejemskie. W tym roku pojechało po nie 65. harcerzy z ZHP Hufiec Płońsk, w tym 11 osób stanowili nasielszczanie z phm Ewą Żołnierzak.
„Odważnie twórzmy pokój” – to hasło, które w tym roku towarzyszy
przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Ogólnopolski Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju odbył się od 9 do 11 grudnia br. w Zakopanem.
Główne uroczystości odbyły się w niedzielę w słowackiej miejscowości Svit, a później po polskiej stronie w górskim schronisku Głodówka.
W sobotę wzięliśmy udział w grze miejskiej na terenie Zakopanego,
mieliśmy także czas wolny. Wieczór spędziliśmy na wspólnym śpiewaniu przy kominku. Niebawem światło trafi do burmistrza, szkół, instytucji
oraz mieszkańców Nasielska.
W najbliższą niedzielę, 18 grudnia br., zapraszamy wszystkich do
kościoła św. Wojciecha na mszę św. o godz. 17.00, podczas której
będziemy się dzielić Światełkiem Betlejemskim.
pwd Monika Ostrzeniewska WDH 425 Knieje

III miejsce: Aleksandra Zakrzewska Zaśnij, dziecino (Niepubliczna
Szkoła Muzyczna PRELUDIUM)
III miejsce: Michalina Dudziej Ballada podbeskidzka GOK Zakroczym
Wyróżnienie: Zespół VIVO
– Kinga Kolasa i Jakub Domała Mario, czy Ty wiesz (SP
Nasielsk)
Kategoria gimnazjum:
II miejsce: Oliwia Pasińska All
I Want for Christmas (Gim.
Pomiechówek)
III miejsce: Barbara Mrowińska Kto wie, czy za rogiem
(Akademia Młodych Leszno)
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji Festiwalu w przyszłym roku.
K.T.
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NASZE SPRAWY

Prezenty od e-mikołaja
Przedświąteczny szał zakupów
wciągnął większość z nas. W nasielskich sklepach można zobaczyć
tłumy klientów. Jak się jednak okazuje, w sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszystkim artykuły
spożywcze, natomiast świąteczne
prezenty coraz częściej zamawiamy przez internet. Takie zakupy są
przede wszystkim domeną młodych ludzi, ale starsi też przekonują
się do tej formy zaopatrywania się
w podarki dla bliskich.
– Robię wcześniej przegląd po
sklepach i zastanawiam się nad
prezentami dla najbliższych. Często jest jednak tak, że ostatecznie
zakupy robię przez internet. Ceny
w dużej mierze są niższe, nawet
gdy uwzględni się koszt przesyłki.
Popularnymi formami dostawy są
Inpost, czyli dostawa do paczkomatów, które są przy dworcu PKP,
oraz „paczka w ruchu”, czyli transport do kiosku Ruchu, co jest bardzo tanie – mówi Grzegorz, uczeń
liceum.
Kupując prezenty przez internet,
mamy o wiele większy wybór.
Sklepy stacjonarne jednak mają
wciąż ograniczone możliwości.
– Internetowe sklepy mają też
świetnie rozbudowaną ofertę prezentów personalizowanych. Mnóstwo rzeczy możemy nawet sami
zaprojektować, czyli dać swój tekst
czy też swój grawer, swoje zdjęcie,
wybrać materiały i kolory, jakie

nam odpowiadają. Ja już od dawna
robię zakupy internetowe i gorąco
je polecam – mówi Ewa, młoda
mieszkanka Nasielska.
W dzikim szale zakupów nie należy
jednak zapominać, że okazja czyni złodzieja. Okres przedświąteczny jest rajem dla internetowych
oszustów, których należy się wystrzegać. Oczywiście zdarzają się
też i takie przypadki, kiedy mimo
przestrzegania wszelkich zasad trafimy na nieuczciwą osobę, która
pobierze od nas pieniądze za dany
towar, a go nie wyśle. Na co zatem
należy zwrócić uwagę przed dokonaniem zakupów internetowych?
1. Sprawdź sklep. Przed dokonaniem zakupów w danym sklepie
warto sprawdzić jego wiarygodność. Każdy uczciwy sprzedawca
powinien mieć numery KRS, NIP,
REGON. Podany do wiadomości
powinien być też adres sprzedawcy. Jeżeli korzystamy natomiast
np. z bardzo popularnego portalu Allegro.pl, sprawdzajmy przed
dokonaniem zakupu, jakie oceny otrzymuje sprzedawca. Jeżeli
ma dużo ocen negatywnych bądź
neutralnych, to lepiej nie narażać
się i wybrać innego allegrowicza.
2. Bezpieczeństwo danych osobowych. Należy kontrolować, o jakie
dane osobowe prosi nas sprzedawca. Istotne są oczywiście dane
pozwalające na dostarczenie przesyłki. Pamiętajmy jednak, że jeżeli

prosi się nas o NIP, PESEL czy też
imię ojca bądź matki, to powinno to wzbudzić naszą czujność.
Są to dane zupełnie niepotrzebne
do wysłania nam przesyłki, ale za
to mogą posłużyć do dokonania
przestępstwa.
3. Hakerzy. Zawsze należy sprawdzać, czy nasze systemy antywirusowe działają sprawnie. Podczas
dokonywania przez nas różnych
transakcji hakerzy nie śpią i tylko
czekają, aby w jakiś sposób wykraść
dane z naszego komputera.
4. Poznaj regulamin. Zawsze przed
dokonaniem zakupów należ y
sprawdzić, jak prezentuje się regulamin danego sklepu. Jakie są np.
zasady zwrotów czy też reklamacji, aby później nie być niemiło zaskoczonym.
5. Wiarygodność banku. Bardzo
istotnym momentem zakupów
internetowych jest dokonywanie
przelewu. Warto robić to ostrożnie
i powoli. Popularnym sposobem
płacenia jest teraz szybkie przenoszenie klienta ze strony sklepu do
witryny internetowej jego banku.
Sprawdzajmy jednak wtedy, czy
to na pewno witryna naszego banku. Te fałszywe są na pierwszy rzut
oka bardzo podobne do autentycznych, i może się okazać, że wcale
nie logujemy się do naszego baku,
tylko pozwalamy działać złodziejom.
jg

Językowe potyczki

Po co nam i „rz”, i „ż”?
Czy nie byłoby wygodniej, gdyby wszystkie głoski [ż] zapisywać
w ten sam sposób, nie bawiąc
się w ortograficzne subtelności?
I dlaczego właściwie zapisujemy tę samą głoskę na dwa różne
sposoby? Zaś w razie pomylenia tychże sposobów czeka nas
ogólne potępienie lub przynajmniej jedynka w szkole?
Różn i c a w z ap i si e b i erze si ę
z p r o s t e j p r z yc z y n y. O t ó ż ,
przed wiekami, w dawnej polszc z yźnie „ rz” i „ ż” ok re ś lał y dwie różne głoski. A zatem
głoski zapisywane przez te litery
wymawiało się inaczej.
Dzisiejsze „ż” brzmiało tak samo,
natomiast tam, gdzie dziś piszemy „ rz”, było wcześniej było
„r” zmiękczone. Dzisiejsza rzeka brzmiała „rieka”, przy czym
„i” oznaczało tylko niewielkie
zmiękczenie. Z czasem, jak do
dziś obserwujemy w g warach,
po spalatalizowanym „r”, a przed
samogłoską „e” pojawiła się głoska „ż”, tak jak np. w gwarze kurpiowskiej zamiast słowa piasek
mamy „psiasek”, czyli po miękkim „p”, a przed samogłoską „a”
pojawia się inna (tu – b ezdźwięczna) głoska przedniojęzykowa, mianowicie „s”. Mówiono
więc „rżeka”, z czasem zaś wymowa uprościła się do dzisiejszej
postaci rzeka.

O t ym, że p o d
zapisami „rz”
i „ż” kryły się niegdyś różne głoski, świadczy fakt,
że obecnie mazurzenie nie dot ycz y w yrazów
z „ rz”. P rz yp o mnijmy, że mazurzenie to proces
fonetyczny występujący w wielu
g warach, a polega on na zastępowaniu szeregu
szumiącego (czyli głosek dziąsłowych: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”) – szeregiem syczącym (czyli głoskami
zębowymi: „s”, „z”, „c”, „dz”).
A kiedy piszemy „rz”? Poza wyrazami, których trzeba się po prostu nauczyć, mamy pewne reguły.
Najprostsza z nich głosi, że „rz”
pojawia się tam, gdzie można je
wymienić na „r”: dworzec – dworca, morze – morski. „Rz” spotykamy tak że w zakończeniach
wyrazów: „-arz”, „-erz”, „-mierz”,
„-mistrz”: malarz, szlifierz, Sandomierz, zegarmistrz). „Rz” piszemy też po spółgłoskach: „b”,
„p”, „d”, „t”, „g”, „k”, „ch”, „j”, „w”,
np.: brzuch, przepis, drzwi, trzask,
grzech, krzak, chrzest, spojrzeć,
wrzos.
Oczywiście, nie brakuje i wyjątków. Należą do nich m.in. nazwy
ptaków: kszyk i piegża, a także

Życie Nasielska nr 26 (464); 16.12.–29.12.2016

WETERYNARZ RADZI

Strach przed hukiem
Zbliża się koniec roku. Dla zwierząt, które cechują się dużo czulszym słuchem niż ludzie, będzie to czas wzmożonego stresu związanego z hałasem, hukami wystrzałów, odgłosami petard i sylwestrowych zabaw.
Co zrobić, jeśli nasze zwierzę panicznie boi się huku i źle znosi okres
okołosylwestrowy? Przestraszone zwierzę może próbować ukryć się
w jakimś zacisznym miejscu w mieszkaniu. Może unikać naszego towarzystwa lub wręcz przeciwnie – szukać ratunku na naszych kolanach. Lękowi może towarzyszyć niepokój, ziajanie, kręcenie się w kółko, częsta
zmiana pozycji, kładzenie uszu po sobie, drżenie całego ciała. Czasem
zwierzęta w poczuciu zagrożenia popiskują, wyją, szczekają, gryzą różne przedmioty, a nawet potrafią załatwić w mieszkaniu swoje potrzeby
fizjologiczne.
Bardzo częstym błędem właścicieli jest nadmierne skupienie uwagi
na takich zachowaniach zwierzęcia, przez co dochodzi do utrwalenia
lęku i pogłębiania niepożądanych nawyków. Jeżeli zwierzę boi się huku
petardy lub np. burzy i wyraża to przez silny niepokój, my powinniśmy
zachować stoicki spokój i całkowicie ignorować wszelkie próby zwierzęcia zmierzające do zwrócenia na siebie naszej uwagi. Jeśli będziemy
szczególnie rozczulać się nad zwierzęciem, próbować nadmiernie go
uspokajać, głaskać, mówić do niego, dajemy mu tylko sygnał, że faktycznie dzieje się coś złego i niezbędna jest mu nasza pomoc i obecność.
W rzeczywistości zamiast uspokajać zwierzę, potęgujemy w nim lęk. Dajemy mu do zrozumienia, że faktycznie jest się czego bać.
Naszym zadaniem, jako właściciela zwierzęcia, jest pokazanie mu,
że stresująca sytuacja nie stanowi dla niego zagrożenia. Jeśli zbliża się
burza i zaczyna grzmieć, a nasz pies zaczyna zachowywać się niespokojnie, my musimy pokazać psu, że nie dzieje się nic niezwykłego ani
groźnego – nasze zachowanie musi pozostać całkowicie neutralne, tak
jakby żadnej burzy nie było i wszystko pozostawało w jak najlepszym
porządku. W taki właśnie sposób postępowałam z moją Primką, która
wzięta jako staruszka ze schroniska dla psów, panicznie bała się burzy
i sylwestrowych wystrzałów. Kiedy zaczynała niespokojnie oddychać,
kręcić się i chować się w różne ciemne kąciki w domu, ja ze stoickim
spokojem udawałam że czytam gazetę, piłam kawę, gotowałam obiad
i bawiłam się z dziećmi. Traktowałam ją w tym czasie zupełnie normalnie, tak jak w każdym innym momencie naszego dnia. Starałam się nie
skupiać na niej szczególnej uwagi, by pokazać jej, że nie ma się czego
bać i nie dzieje się nic niezwykłego. W końcu stopniowo przywykła do
odgłosów burzy. I chociaż widziałam, że zawsze wywoływały one u niej
duży dyskomfort, udało jej się na tyle opanować strach, że burzę znosiła
spokojnie, leżąc na kanapie.
Sylwestrowe wystrzały to jednak nie to samo co burza i wiele psów, które z burzą nie mają żądnych złych skojarzeń, panicznie boi się odgłosu
petard. W wypadku takich zwierząt często sięgamy po preparaty farmakologiczne, które pomogą im przetrwać ten najgorszy czas.

pamiętane powszechnie pszczoła i pszenica. Warto też pamiętać,
że „sz” pojawia się w miejscu zarezerwowanym z zasady dla „rz”
w stopniu wyższym i najwyższym
przymiotników: lepszy, nowszy,
najładniejszy, najprostszy.
Z kolei „ż” piszemy, gdy istnieje możliwość wymiany na: „g”,
„dz”, „h ”, „z”, „ź”, „s”, np. książka
– księga, mosiężny – mosiądz,
drużyna – druh, każę – kazać,
bliżej – blisko.
Warto opanować poprawną pisownię wyrazów z „rz” i „ż”, by nie
spotkało nas to, co przydarzyło
się pewnemu zakochanemu młodzieńcowi. Oświadczając się swej
wybrance w liście, a nie będąc
pewnym swoich umiejętności ortograficznych, napisał: Nie mogę
bez Pani rżyć! Odpowiedź przyszła szybko: To rżyj Pan sam!
Agata Wojtko

Do dyspozycji mamy obecnie wiele preparatów weterynaryjnych, które pomagają załagodzić stany lękowe u zwierząt. Są to zarówno preparaty ziołowe, jak i bardziej złożone preparaty oparte na silniejszych
składnikach uspokajających. W zależności od stosowanych preparatów
ich podawanie zaleca się kilka tygodni, dni lub kilka godzin przed spodziewanym stresującym zdarzeniem. Zazwyczaj namawiam do tego, by
wypróbować dany preparat u zwierzęcia już wcześniej, tak by nie eksperymentować w dniu sylwestra, zwłaszcza jeśli musimy wyjść z domu
i pozostawiamy nasze zwierzę bez nadzoru.
Należy pamiętać, że na rynku są dostępne preparaty, które zwiotczają
mięśnie i powodują pozorne uspokojenie zwierzęcia, jednak nie działają
na poziomie psychiki psa. Pies wszystko słyszy, czuje, boi się, jednak nie
może się poruszać, co jeszcze bardziej potęguje jego lęki. Lekarz weterynarii z pewnością pomoże dobrać odpowiedni dla danego pacjenta
preparat.
Na koniec jeszcze jedna ważna prośba do wszystkich właścicieli psów –
zarówno psów bojących się wystrzałów, jak i pozornie obojętnych wobec sylwestrowych hałasów. Zadbajmy o czytelne oznakowanie naszych
pupili – zawieszkę na obróżce z naszym numerem telefonu, napisanym
numerem na obroży, chipem, który będzie zarejestrowany w bazie danych psów oznakowanych. Nie spuszczajmy w tych stresujących dniach
naszych bojaźliwych zwierząt ze smyczy. Co roku w okresie noworocznym mnóstwo psów szuka swojego domu i mnóstwo ludzi szuka swoich zagubionych przyjaciół. Przestraszone zwierzę może odbiec wiele,
wiele kilometrów od domu. Pomyślmy o tym, zanim dojdzie do jakiegoś wypadku.
Małgorzata Rosłońska
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ZE SZKÓŁ. Szkoła Podstawowa w Nasielsku

PORADY

Nasielsk w liczbach – finał projektu Świąteczne
W bieżącym roku szkolnym
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego przystąpiła do realizacji projektu
pt. „Nasielsk w liczbach”, który był dofinansowany przez
Fundację mBanku w ramach
Programu mPOTĘGA.
Działania projektowe rozpoczęły się 12 września br.
i trwały do 12 grudnia br. Celem projektu było rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień
matematycznych naszych
uczniów oraz zwrócenie
uwagi na użyteczność matematyki w życiu codziennym.
Staraliśmy się uświadomić
dzieciom, że matematyka jest
wszechobecna i wręcz niezastąpiona w wielu dziedzinach.
W ramach projektu zorganizowano
następujące działania, które skierowano do uczniów klas IV–VI: udział
dzieci w kole gier matematyczno-logicznych; gra miejska; wycieczka do Muzeum Ziemi Nasielskiej;
wycieczka do Banku Spółdziel-

biesiadowanie
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, oczekiwania, miłości, rodzinnych spotkań i oczywiście biesiadowania przy stole. Jako że obecnie na
co dzień mamy dostęp do rozmaitych produktów żywnościowych, nie
czekamy już, jak jeszcze kilka lat temu, na świąteczne potrawy. Jednak
nadal święta kojarzą się wielu osobom z siedzeniem przy stole i nakłanianiem przez mamy, babcie, ciocie do jedzenia.

czego w Nasielsku; wycieczka do
Urzędu Miejskiego w Nasielsku;
wycieczka do Centrum Pieniądza
NBP w Warszawie. Podczas tych
przedsięwzięć dzieci zdobyły informacje, które posłużyły im do
wykonania osi czasu prezentującej
chronologię wydarzeń związanych

z gminą Nasielsk, matematycznego
zbioru zadań oraz miniinformatorów o naszym mieście.
Do zadań projektowych włączyliśmy uczniów klas IV–VI, grono pedagogiczne oraz rodziców.
Wszyscy uczniowie, którzy brali
udział w realizacji projektu, z dużym zaangażowaniem
podejmowali działania
oraz chętnie i systematycznie uczestniczyli
w zajęciach. Na zakończenie zorganizowaliśmy apel, na którym
podsumowaliśmy nasze
przedsięwzięcie, a także wręczono nagrody
i upominki dla wszystkich uczestników.
Organizatorzy projektu
bardzo dziękują wszystkim, którzy włączyli się
w realizację tak wspaniałej akcji.
Ewa Rudzińska
Projekt dofinansowała
Fundacja mBanku

ZE SZKÓŁ. PG nr 1 Nasielsk

Nie mów, że tolerujesz – po prostu toleruj
Pod tym hasłem dnia 16 listopada
2016 r. w Publicznym Gimnazjum
nr 1 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Już od rana
było w szkole bardzo kolorowo
i radośnie.
Na drzwiach sal lekcyjnych zostały przypięte plakaty przygotowane przez poszczególne klasy
w ramach konkursu. Uczniowie
i nauczyciele byli ubrani w wylosowane kolory. Młodzież ubrana na czarno nosiła przypięte do odzieży hasła: STOP NIETOLERANCJI, RASIZMOWI, PRZEMOCY, AGRESJI, DYSKRYMINACJI.
Uczniowie ubrani na biało przypięli czerwone serca z napisem TOLERANCJA, a klasy ubrane na kolorowo miały hasła: TOLERUJ, AKCEPTUJ, NIE PONIŻAJ, NIE WYŚMIEWAJ,
BĄDŹ WYROZUMIAŁY, SZANUJ, BĄDŹ WRAŻLIWY, INNY
NIE ZNACZY GORSZY.
O godz. 11.00, podczas wydłużonej przerwy, w hali sportowej odbył się happening. Uczniowie ustawieni zgodnie
z barwami tęczy plus biały i czarny wysłuchali najistotniejszych informacji na temat tolerancji zaprezentowanych
przez uczennice klasy II b – Paulinę Maliszewską i Julię Tyc.
Podsumowaniem spotkania był łańcuch tolerancji utworzony przez uczniów i nauczycieli oraz wysłuchanie piosenki
Czesława Niemena pt. Dziwny jest ten świat.
Organizatorzy: Krystyna Bober, Edyta Pałaszewska

Jest to trudne dla osób, które odchudzają się lub które powinny zachowywać specjalną dietę ze względu na stan zdrowia. Dlatego też często
zastanawiają się, jak przetrwać święta i co w ogóle mogą jeść. Z jednej strony starają się przestrzegać diety, z drugiej zaś przecież na stole
w święta będzie tyle pyszności… Takie dylematy ma wielu pacjentów.
Jednak święta nie muszą kojarzyć się takim osobom z wyrzeczeniami,
smutkiem i poczuciem winy. Pomoże im odpowiednie podejście nawet nie do diety, a do stałej zmiany nawyków żywieniowych. Poza tym
choć tradycyjnie posiłki świąteczne nierzadko są ciężkostrawne i tłuste,
to również i ten stan zaczyna się zmieniać.
A oto kilka rad. Parę dni przed świętami staraj się jeść mniej. W ten sposób
przyzwyczaisz żołądek do małych porcji, co pomoże powstrzymać się
przed zjedzeniem dokładki podczas świątecznego obiadu.
Jeśli święta urządzasz u siebie, zastąp tradycyjne potrawy ich lżejszymi
odpowiednikami, np. śledzie w śmietanie czy oleju – śledziem w occie
lub zalewie jogurtowej. Będzie to zdecydowanie mniej kaloryczne.
Zaczynaj posiłek od surówek. Są one niskokaloryczne, świetnie zapełniają żołądek i sprawiają, że na ciężkie potrawy zabraknie miejsca.
Karpia podawaj w galarecie. Ma zdecydowanie mniej tłuszczu niż smażony. Żelatyna zawarta w galarecie wzmacnia kości, włosy i paznokcie, natomiast potas reguluje ciśnienie. Uważaj tylko, żeby nie przesadzić z solą.
Jeżeli zdecydujesz się jednak na rybę smażoną, zjedz ją z chrzanem, który ułatwia jej trawienie, a także hamuje apetyt.
Pierogi, zamiast odsmażać z dużą ilością tłuszczu, zapiecz w piekarniku
lub usmaż na patelni bez dodawania tłuszczu.
Zrezygnuj z dodatków typu ziemniaki czy kasza podawanych razem
z mięsem lub rybą. W zamian nałóż na talerz dodatkową porcję surówki.
Unikaj jednak tych z majonezem – zastąp go (i tłuste sosy w sałatkach)
jogurtem naturalnym wymieszanym z musztardą.
Spośród świątecznych słodkości unikaj przede wszystkim tortów i czekoladowych ciasteczek.
Podczas przyjęcia pij małymi łyczkami wodę; w ten sposób złagodzisz
uczucie głodu. Jedz wolno i delektuj się każdym kęsem. Pozwól, by potrawy rozpływały ci się w ustach, a rzadziej będziesz sięgać po dokładkę.
Przeżuwaj dokładnie każdy kęs, dzięki czemu szybciej poczujesz się syty.
Używaj do woli pieprzu, ale unikaj soli. Pieprz nie tylko poprawia smak
potraw, ale też ułatwia trawienie, za to sól zatrzymuje wodę w organizmie.
Nawiąż rozmowę z sąsiadami przy stole. Ten, kto jest zajęty konwersacją,
zawsze mniej je.
Pod koniec dnia wypij filiżankę mięty lub zielonej herbaty, co wspomoże
trawienie. Zamiast siedzieć przy stole od śniadania do zmierzchu, zaoferujmy pomoc babci, mamie czy cioci, choćby podczas serwowania dań
i zmywania, dzięki temu zapewnimy sobie porcję aktywności fizycznej
(i szczerą wdzięczność rodziny). Między posiłkami wyjdźmy na rodzinny spacer.
Po świętach zrób sobie dzień oczyszczenia. Spożywaj wtedy wyłącznie
zupy, warzywa, koktajle warzywno-owocowe, owoce, jogurty, maślanki,
kefiry i pij bardzo dużo wody z sokiem z cytryny i imbirem.
Boże Narodzenie jest tylko raz w roku, dlatego spróbujmy wszystkich
tradycyjnych potraw bez wyrzutów sumienia, nie zapominając jednak
o umiarze. W święta nie odchudzamy się, ale utrzymujemy masę ciała,
żeby po świętach nie okazało się, że przybyło nam dodatkowych zbędnych kilogramów.
Święta szybko mijają za kilka dni sylwester a co później? Wracamy do
szarej rzeczywistości z noworocznymi postanowieniami. Jedni w Nowym Roku dalej będą wprowadzać zmiany w codziennym menu, a inni
dopiero zaczną, aby na wiosnę być lżejszymi. Jednak postanowienie to
powinno zostać zrealizowane przez cały rok, jako nowy styl żywienia.
Nie jest to łatwe, ale jeśli zmiany wprowadzamy powoli i systematycznie,
osiągniemy trwałe, a nie chwilowe efekty.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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NASZE SPRAWY

Ozdoby świąteczne – zrób to sam

Oryginalne ozdoby bożonarodzeniowe są produktami coraz częściej poszukiwanymi na rynku. Ci, którzy nie
mają czasu, aby samodzielnie przygotować świąteczne ozdoby, mogą je nabyć na bożonarodzeniowych kiermaszach lub w niektórych sklepach. Pani Anna, mieszkanka Nasielska, twierdzi, że aby zrobić piękne ozdoby,
nie potrzeba dużo czasu ani wielkiego talentu plastycznego. Wystarczą chęci, a bożonarodzeniowe dekoracje
mogą stać się pretekstem, aby mile spędzić czas w rodzinnym gronie.
– Przygodę z rękodziełem zaczęłam, kiedy szukałam zaproszeń na swój ślub. Ostatecznie zrobiłam je sama i
od tego czasu rękodzieło towarzyszy mi przez cały rok. Stało się moim hobby – wspomina pani Ania.
Jej zdaniem rękodzieło jest dla wszystkich. Niektóre prace wykonuje się szybko, a inne, składające się z dużej
liczby elementów, wymagają po prostu większej ilości czasu.
Czy domowe rękodzieło jest bardzo kosztowne? Jak podkreśla pani Ania – Bywa kosztowne wtedy, kiedy
chcemy wykonać efektowną pracę, np. z satynowej wstążki. Koszty zależą od wykorzystywanych przez nas
materiałów. Sama jednak staram się wykorzystywać do moich prac materiały takie jak: szyszki, orzechy, liście,
rolki po papierze toaletowym, a nawet makaron.
Pomysłów na takie rękodzielnicze wyroby Ania szuka najczęściej w internecie, ale często inspiracją są dla niej
pięknie przyozdobione wystawy sklepowe. Gotowe dzieła trafiają, jako prezenty, najczęściej do znajomych i
rodziny, ale nie tylko. – W tym roku swoje stroiki świąteczne przeznaczyłam na cel charytatywny dla przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne oraz dla naszego przedszkola w Nasielsku –
mówi pani Ania.
Potrzeba więc odrobinę wyobraźni, trochę czasu i cierpliwości oraz mnóstwo wiary we własne siły, by przystąpić do wykonywania świątecznych ozdób. Przedstawiamy naszym Czytelnikom dwa
przepisy na samodzielne wykonanie efektownej pracy bożonarodzeniowej, która ozdobi wnętrze naszego domu: wianka z orzechów włoskich.. Polecamy wykonać ją jeszcze na nadchodzące Boże
Narodzenie. Powodzenia!
Wianek z orzechów włoskich
Może ozdobić świecę wigilijną lub zawisnąć na drzwiach. Do
jego wykonania potrzebne będą: orzechy włoskie, szyszki, pistolet do kleju na gorąco, wkłady klejowe, bombki, spray złoty
lub srebrny.
Na kartce rysujemy okrąg, na jego linii układamy orzechy i
przyklejamy je do siebie za pomocą kleju na gorąco. Następnie
przyklejamy kolejną warstwę orzechów i dokładamy szyszki.
Całość spryskujemy złotym sprayem i czekamy aż wyschnie.
Doklejamy bombki, ale mogą być też ususzone plasterki mandarynek lub koraliki – i gotowe.
Jg, (red.)

Z wizytą na ArtBAZARZE
w Pomiechówku

Rękodzie ło, b iżuterię, galanterię, zabawki, dekoracje,
ceramikę i inne cuda zaprezentowali wystawcy z różnych regionów Polski na ArtBAZARZE,
który odbył się 4 grudnia br.
w Hali Sportowej w Pomiechówku.
Przepiękne stoiska wystawców
przyciągnęły tłumy.
Na zakupach świątecznych spotkaliśmy tam wielu mieszkańców
gminy Nasielsk. Nic dziwnego.
Oryginalne i niebanalne przedmioty zachwycały zarówno dzieci, jak i dorosłych. ArtBazarowi
towarzyszył także Jarmark Smaku.
ArtBAZAR dwa razy w roku organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku Pompa
Pomiechówek. Przed Wielkanocą
i w okolicach świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy Pomiechówka oraz okolicznych miejscowości mogą nabyć tu przedmioty tworzone
z pasją. Ci, którzy już odwiedzali ArtBAZAR, wiedzą, że nie sposób przejść
obojętnie obok żadnego stoiska.
K.T.

DLA SMAKOSZY

Śledź macerowany
w oleju lnianym
Na każdym świątecznym stole
wśród wigilijnych potraw na pewno znajdzie się śledź, być może
nawet w różnych odsłonach.
Proponujemy przygotować śledzie w oleju lnianym według
przepisu pani Hanny Kowalskiej
z Winnik. Potrawa zawsze się udaje i smakuje wyśmienicie.
Najpierw przygotowujemy zalewę do śledzi (1 kg). Gotujemy razem:
70 ml wody, 6 goździków, 10 listków laurowych, łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnkach, 2 główki głogu, 6 ziarenek ziela angielskiego. Po wystudzeniu naparu dodajemy go do 1 litra oleju lnianego.
Pokrojone w drobne paseczki śledzie układamy w płaskim naczyniu
i zalewamy przygotowanym wcześniej olejem wymieszanym z naparem
z przypraw. Posypujemy drobno posiekaną cebulką
Tak przygotowaną potrawę można zajadać z chlebem. Wyśmienicie smakuje też z sosem śmietankowym i gorącymi ziemniakami.
Smacznego!
(red.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
14–18 grudnia godz. 15.00

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

Święta Bożego Narodzenia. Mira stara się stworzyć odpowiednią atmosferę, co jest wyjątkowo
trudne, kiedy jej rodziny nie stać nawet na ozdoby choinkowe. Kevin cały swój czas spędza na
marzeniach o Dolinie Rycerzy z królową Eiril
na czele. Pewnego dnia Mira zostaje znaleziona
w lesie. Jest zamarznięta i nieświadoma. Trafia
do miejscowego szpitala. Okazuje się, że tunel
prowadzący do magicznej doliny jest otwarty.
14–18 grudnia godz. 17.00

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

Filmowa adaptacja popularnego komiksu, stworzonego przez Stana Lee i Steve’a Ditko. Głównym
bohaterem jest znany chirurg, Stephen Strange,
który ulega wypadkowi samochodowemu.
Nerwy w jego rękach zostają uszkodzone, co
uniemożliwia mu dalszą pracę. Odnajduje jednak
nowe życie podczas szkolenia na najwyższego
czarnoksiężnika Ziemi…
14–18 grudnia godz. 19.15

Sully (z napisami)
Biograficzny, dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 36 min.

Historia Chesleya “Sully’ ego” Sullenbergera,
pilota który wylądował uszkodzonym samolotem pasażerskim na rzece Hudson.
27 grudnia– 8 stycznia
godz. 13.00 i 15.00

Vaiana. Skarb oceanu.
2D i 3D (dubbing)
Animacja, familijny, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 43 min

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nie należy Ci teraz wchodzić w drogę.
Będziesz silny i zdecydowany w działaniu. Sprawy zawodowe załatwisz sprawnie
i szybko. Unikaj plotkarzy, bo puszczą Ci
przy nich nerwy. Wysypiaj się porządnie.
Byk 21.04–20.05
Spędzaj więcej czasu z rodziną, omawiaj
wspólne sprawy, a unikniesz problemów.
Dobrze zaplanuj przedświąteczne wydatki.
W pracy postawisz na niekonwencjonalne
rozwiązania. Jedz więcej warzyw.
Bliźnięta 21.05–21.06
Jeszcze przed świętami zakończ niezałatwione sprawy urzędowe. Nie przejmuj się
krytyką i rób to, co uznasz za słuszne. Stres
podziała na Ciebie mobilizująco, dlatego uda
Ci się wykonać zlecenie w terminie.
Rak 22.06–22.07
Nie odrzucaj pochopnie zaproszeń na ciekawą imprezę. Możesz poznać tam kogoś
ważnego. Twój pracoholizm daje się we
znaki rodzinie. Przed świętami więcej pomagaj w domu i nie zapomnij o prezentach.
Lew 23.07–23.08
Weźmiesz na siebie odpowiedzialność za domowe porządki. Dlatego będziesz reagował
nerwowo na bałaganiarstwo innych. Nie trać
czasu na męczących i fałszywych ludzi. Zadbaj o wygląd.
Panna 24.08–22.09
Będziesz bardzo wymagający dla domowników, co przed świętami doprowadzi do serii
konfliktów rodzinnych. Nie przesadzaj z zakupami i nie rób zapasów. Zamiast słodyczy jedz
więcej owoców i warzyw.

Waga 23.09–23.10
Nie oceniaj innych i wycisz negatywne
emocje. Pamiętaj, że każdy ma prawo do
własnych błędów. Będziesz teraz hojny i wyrozumiały dla bliskich, co zostanie dostrzeżone. Nie zaniedbuj wskazań lekarza.
Skorpion 24.10–22.11
Będziesz teraz bardziej ciekawski i energiczny. Chętnie będziesz brał udział w wyjazdach
i spotkaniach towarzyskich. Szukaj oszczędności i sprzedaj nieużywane rzeczy. Odpocznij i wyśpij się.
Strzelec 23.11–21.12
Twoja pozytywna energia sprawi, że pozałatwiasz wszystkie ważne sprawy na czas. Zakończysz dziwne znajomości i uwolnisz się
od fałszywych przyjaciół. Szczęście będzie
Ci sprzyjać.
Koziorożec 22.12–20.01
Nie pożyczaj teraz pieniędzy od nikogo, bo
to źle wróży na przyszłość. Będziesz miał
mało czasu dla siebie, dlatego nie planuj wielkich porządków. Wieczorne spacery pozwolą Ci poprawić kondycję.
Wodnik 21.01–19.02
To nie jest dobry czas na prace remontowe.
Nie zapomnij o prezentach dla domowników i rodziny. Znajomi pokrzyżują Twoje świąteczne plany wyjazdowe i będziesz
musiał zostać w domu.
Ryby 20.02–20.03
W pracy działaj ostrożnie i z wyczuciem, a dobrze na tym wyjdziesz. W domu zaangażuj do
świątecznych przygotowań całą rodzinę. Nie
spiesz się z zakupami i zwracaj większą uwagę
na drobiazgi.

Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze
na świecie przemierzali wody południowego
Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak
w pewnym momencie ich wyprawy ustały
na całe tysiąc lat - i nikt nie wie dlaczego…
27–31 grudnia godz. 17.00

Siedem minut po północy
(z napisami)

Dramat, fantasy; Hiszpania, USA; Czas trwania: 1 godz.
48 min

Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle
odwagi co 10-letni Conor. Chłopiec codziennie musi bronić się przed grupą starszych
chłopaków, którzy prześladują go w szkole. Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w
domu chłopca - samotnie wychowująca go
matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają ręce. W tej sytuacji Conor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca - jest nim
mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści
wciąga Conor w świat, gdzie znaleźć można
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
27–31 grudnia godz. 19.00

Sprzymierzeni (z napisami)
Melodramat; USA, Wielka Brytania; Czas trwania:
2 godz. 4 min

1942 rok, Afryka Północna. Max Vatan (Pitt),
oficer wywiadu, spotyka na swej drodze działaczkę francuskiego Ruchu Oporu Marianne
Beausejour (Cotillard), zaangażowaną w śmiertelnie niebezpieczną misję na tyłach wroga. Ich
związek torpeduje ekstremalna presja związana
z trwającą wojną.
6–15 stycznia

Po prostu przyjaźń
Komedia, Polska, czas 121 min

14

OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 26 (464); 16.12.–29.12.2016

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
27 47 87.
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 m2, parter, nowe
osiedle, ul. Płońska, Nasielsk.Tel. 509 673 260.
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 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.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 606 401 424.
Drzewo opałowe, kominkowe i piecowe.
Tel. 501 461 424.
Sprzedam wersalkę, stan dobry. Tel. 693 186
668.
Sprzedam drzewo opalowe.Tel. 609 927 506.
Praca dodatkowa – opieka nad dzieckiem.
Stare Pieścirogi. Dzwonić po 16.00. Tel. 504
984 957.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe przy
ul. Staszica (po generalnym remoncie).
Gaz ziemny, ogrodzony teren z parkingiem
i placem zabaw. Tel. 510 276 798.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Siennicy
przyjmie do pracy pomoc kuchenną i opiekunkę. Prosimy o kontakt pod nr. tel. 603 555
624 lub 23 69 12 284.
Podnajmę wyposażony gabinet kosmetyczny
w salonie fryzjerskim w NDM.Tel.691 553 551.
Podnajmę stanowisko manicurzystce w NDM.
Tel. 691 553 551.
Poszukuję niani do odbierania dzieci ze szkoły
+ zajęcia dodatkowe oraz opieka w godz.
13-18. Praca od stycznia. Tel. 510 378 448.
Sprzedam fiata seicento rok prod. 2000.
Tel. 609 555 240 (w godz. 18 - 20).
Sprzedam maszynę krawiecką Minerva.
Tel. 609 555 240 (w godz. 18 - 20).

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
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.)

15

REKLAMA

16.12.–29.12.2016; Życie Nasielska nr 26 (464)

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
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NA SPORTOWO. Klub MLKS Żbik Nasielsk

Podsumowanie rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2016/2017
Dobiegły końca rozgrywki w rundzie jesiennej wszystkich drużyn
piłkarskich MLKS ŻBIK Nasielsk.
Jest zatem pora na pierwsze podsumowania i wnioski. Była to
z pewnością runda bardzo udana
pod względem sportowym i organizacyjnym.
Nasz zespół seniorów spisał się
bardzo dobrze i na koniec rundy
znajduje się na 6. miejscu w lidze
okręgowej ciechanowsko-ostrołęckiej, mając tyle samo punktów
co Wkra Żuromin (27). Drużyna
prowadzona przez Marka Brakowieckiego zwyciężała tej jesieni aż 9 razy. Seniorzy zdobyli
w swoich rozgrywkach 27 bramek. Trener Brakowiecki odważnie stawia na młodzież; bywały
mecze, podczas których na boisku mogliśmy zobaczyć 2 szesnastolatków, 2 siedemnastolatków
i 2 osiemnastolatków. Warto kibicować tej drużynie, która składa
się tylko z naszych wychowanków lub graczy z naszej gminy.
W opinii wielu obserwatorów –
choć czasem brakowało trochę
szczęścia – drużyna seniorów
grała bardzo dobre mecze i futbol atrakcyjny dla widzów.
Ko b i e t y p o d o k i e m Ro b e r ta Bugalskiego zajęły 8. miejsce
w III lidze mazowieckiej kobiet,
strzelając rywalkom 10 bramek.
Wśród dziewcząt zasługuje na
duże uznanie Julita Werczyńska,
która została powołana do kadry
Mazowsza U-16.
Drużyna juniorów rocznik
2000, prowadzona przez Dariusza Kordowskiego, z dorobkiem
10 punktów zajmuje obecnie
2. miejsce. W swoich meczach
druż yna strzeli ła 10 b ramek,
a straciła 6. Liczymy na dalszy
rozwój tych zawodników i mamy
nadzieję, że już niedługo dołączą
do zespołu seniorów. A trzeba
powiedzieć, że coraz odważniej
starają się oni „pukać do drzwi”
ekipy seniorskiej.
Trener Łukasz Gołębiewski również może być zadowolony z występów swoich wychowanków na
co dzień grających w lidze okręgowej juniorów młodszych rocznik 2001. Obecnie zajmują oni
3. lokatę w swoich rozgrywkach.
Nasi juniorzy trafiali do bramki przeciwników 22 razy, tracąc
12 goli. Jesteśmy przekonani, że
w rundzie wiosennej nasi chłopcy zaatakują fotel lidera.
Kolejna drużyna to ekipa Tom a s z a C z a j kows k i e g o, c z yl i
trampkarze rocznik 2003 – po
rozgrywkach jesiennych zajmują 5. miejsce. Nasi trampkarze
strzelili w swoich rozgrywkach
17 goli, tracąc 50. Możemy się
pochwalić, że nasi trampkarze
zremisowali z liderem grupy,
Błękitnymi Raciąż, a punkty, jakie
„urwaliśmy” raciążanom, sprawiły, iż nie awansowali oni do ligi
mazowieckiej.
Młodziki rocznik 2005, których
opiekunem jest Dariusz Kordowski, to następny nasz zespół

biorący udział w rozgrywkach
ligowych tej jesieni. W swojej lidze młodziki z Nasielska zajmują
4. miejsce. Dodać trzeba, że po
raz pierwszy grają oni na dużym
boisku i świetnie sobie radzą, co
pokazuje m.in. remis z drużyną
MKS Ciechanów.
Nasi najmłodsi zawodnicy rocznika 2009/2010 odbywają regularne treningi pod okiem Pawła
Wrońskiego i z niecierpliwością
oczekują na pierwsze zawody,
które odbędą się w 2017 r.
Tr u d n o z a p o m n i e ć o n a s z e j
najnowszej drużynie, grającej
w B-Klasie, prowadzonej przez
Damiana Domałę. W tej drużynie
„rezerw” występują zawodnicy,
którzy grali nie tak dawno w Żbiku i Wkrze Andzin, jak też osoby,
które co prawda nie grały w klubach, ale które kochają piłkę nożną. W każdym meczu zawodnicy
wykazywali wielką ambicję i ducha walki – 5 zwycięstw, 2 remisy
i 2 porażki to wyniki, które mówią
same za siebie. Wiemy, że obecna
4. lokata w rozgrywkach i strata
3 punktów do lidera to nie jest ich
szczyt marzeń. Znając charaktery
tych zawodników, możemy wierzyć, że do końca będą walczyć
o awans do A Klasy.
Życie klubowe to nie tylko rozgrywki ligowe, to także systematyczne treningi. Nasi trenerzy
przeprowadzili ponad 300 zajęć,
rozegrano 54 spotkania i strzelono 80 bramek. Do tego należy
doliczyć gry sparingowe i turnieje, obozy treningowe, zorganizowane wyjazdy na mecze. Z tego
wszystkiego powstanie nam obraz, jak duże jest to przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne
dla tak małej społeczności gmin-

wych ”. Ale to właśnie dzięki nim,
dzięki akt y wności ich członków dostrzegamy, jak różnorodne jest sportowe życie w gminie
Nasielsk.
Podsumowując, pragnę podziękować za zaangażowanie i pracę
w zakończonej rundzie wszystkim
naszym Zawodnikom, Trenerom,
Kierownikowi, Członkom Zarządu, Rodzicom. Dziękuję za pomoc i wsparcie gminie Nasielsk
reprezentowanej przez burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, oraz naszym
Sponsorom. Dziękuję również
placówkom oświatowym, szczególnie przedszkolom, za zapewnienie dziecięcej asysty podczas
meczów drużyny seniorów rozgrywanych na Stadionie Miejskim
w Nasielsku. Bez Waszego udziału i pomocy nie udałoby się nam
osiągnąć tegorocznych sukce-

nej. Możemy śmiało stwierdzić,
że jesteśmy najliczniejszą organizacją społeczną na terenie naszej
gminy. Niezmienna intensywność
życia piłkarskiego, stale powiększająca się liczebność zawodników w różnym wieku oraz każde,
nawet najdrobniejsze, sukcesy naszych drużyn są też reklamą gminy Nasielsk.
W okresie zimowym roku 2017
zamierzamy zorganizować II cykl
turniejów halowych, w którym
wezmą udział wszystkie nasze
drużyny. W nadchodzącym roku
planujemy również organizację
obozów letnich dla naszych zawodników.
Oczywiście MLKS ŻBIK Nasielsk
to nie tylko piłkarze. Warto przypomnieć o trzech innych sekc j a c h wc h o d z ą c yc h w s k ł a d
naszego klubu, a są to: sekcja
tenisa stołowego, sekcja brydża sportowego oraz sekcja szac howa . B ez wątp ienia trzeb a
docenić osoby zaangażowane
w codzienną działalność wspomnianych sekcji, być może mniej
znanych, można by rzec „niszo-

BRYDŻ
Wyniki XI Brydżowego Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego, 25.11.2016 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
4. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
5. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
7. Zbigniew Michalski – Piotr Turek			
8. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 		
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
10. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		

Zawodniczki drużyny kobiet
MLKS „Żbik” Nasielsk
wraz z Trenerem
składają serdeczne podziękowania
Państwu Joannie, Dariuszowi i Piotrowi Zadrożnym,
właścicielom firmy

E

K

131 pkt (60,65%)
129 pkt (59,72%)
123 pkt (56,94%)
117 pkt (54,17%)
112 pkt (51,85%)
101 pkt (46,76%)
98 pkt (45,37%)
92 pkt (42,59%)
91 pkt (42,13%)
86 pkt (39,81%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski				
114 pkt
Krzysztof Michnowski				
114 pkt
3-4. Janusz Muzal					
112 pkt
Janusz Wydra					
112 pkt
5-6. Piotr Kowalski					
99 pkt
Grzegorz Nowiński				
99 pkt
7-9. Mariusz Figurski					
97 pkt
Kazimierz Kowalski				
97 pkt
Robert Truszkowski				
97 pkt
10. Krzysztof Morawiecki				
95 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

za wsparcie okazane drużynie
w roku 2016.
R

sów. Mogę tylko się cieszyć, że
przyszło mi pracować z tak oddaną futbolowej pasji grupie przesympatycznych ludzi.
Szczególne podziękowania chcę
również złożyć naszym wierny m K i b i c o m, któ r z y towa r z ysz ą wsz ystk i m dru ż yn om
i sekcjom nie tylko podczas meczów w Nasielsku, ale również
na wyjazdach. Jesteśmy z Was
dumni! Dziękujemy, że możemy na Was liczyć, że cieszycie
się z nami po zwycięstwach i nie
załamujecie się po porażkach. To
dla nas bardzo ważne, że możemy Was słyszeć, widzieć i czuć
Wasze wsparcie. Jednocześnie
gorąco wierzymy, że grono tak
oddanych kibiców będzie się coraz bardziej powiększało.
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes MLKS ŻBIK Nasielsk
Marek Prusinowski
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