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Z SAMORZĄDU
Z MIASTA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991

Z UM

Wysoka woda w Nasielnej Szkolenie dla organizacji
pozarządowych
Częste opady deszczu i śniegu sprawiają, że utrzymuje się wysoki stan
wody w rzece Nasielnej. Niestety grozi to jej ponownym wylaniem na
ulicę Podmiejską. Sytuację komplikuje fakt, że nie udało się przeprowadzić
w tym roku zaplanowanych przez Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prac związanych z oczyszczeniem koryta na odcinkach
Chlebiotki-Malczyn, ulicy Kościuszki-oczyszczalnia ścieków i w okolicach
mostku w Pniewskiej Górce.

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

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

W czwartek, 7.12.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. „Prawidłowa realizacja zadań publicznych zleconych w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
W spotkaniu aktywnie wzięli udział przedstawiciele lokalnych NGO’s,
chcący pozyskać wiedzę z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji
w trybie w/w ustawy. Prowadzący, pan Artur Gluziński (wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), będący ekspertem w dziedzinie współpracy z NGO zaprezentował uczestnikom szkolenia nowe
druki ofert, umów i sprawozdań dotyczących zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym. Ponadto podczas spotkania wręczono
wszystkim materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.

Z MIASTA

SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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– Cały czas zabiegaliśmy o oczyszczanie Nasielnej. Gościliśmy pana
z MZMiUW, pieniądze przyznano, ale prace tak się ciągnęły. Trochę
podczyścili, wycięli trawę i rok się skończył. Trudno mówić o doraźnym
oczyszczeniu i ujściu wody – mówił na Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska radny Dariusz Kordowski. Pieniądze przeznaczone na ten cel niestety nie przejdą na kolejny rok, co potwierdza Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska. – Od przyszłego roku pracę rozpoczyna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – mówił burmistrz.
Nowa instytucja wchłonie wszystkie inne, które dotąd zajmowały się kontrolą zasobów hydrologicznych w kraju.
Michał B.

ZAPROSZENIE

Światełko Betlejemskie
Jak co roku, tradycyjnie 425 WDH Knieje zaprasza na mszę świętą, która
odbędzie się w czwartek, 21 grudnia 2017 o godz.18.00.
Podczas mszy św. harcerze ZHP przekażą mieszkańcom gminy Nasielsk
Światło Betlejemskie, które przywiozą do Nasielska z Zakopanego.
Nasi harcerze odbiorą Światełko Betlejemskie o północy z 16 na 17.12.17 r.
w Sanktuarium Maryjnym na Krzeptówkach w Zakopanem.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj.
EŻ

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Czy rondo i mostek
otworzą 15 grudnia?
Budowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rondo w
Nasielsku oraz mostek prowadzący od miasta w kierunku Pieścirogów
powodują duże utrudnienia dla kierowców. Rondo miało być wykonane
do 30 listopada br., natomiast mostek do końca roku. Jak jednak obecnie wyglądają inwestycje? Obydwie dalej są realizowane. Ze wstępnych
też ustaleń mają zakończyć się 15 grudnia br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podczas ostatnich obrad komisji gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska (6.12.br.) poinformował, że zabiega o to, aby obydwie inwestycje faktycznie 15 grudnia zostały odebrane i udostępnione do
użytku. Nie ukrywa jednak, że bardziej prawdopodobne jest zakończenie
mostku w tym terminie, zaś z rondem może być trudniej. Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, zamówień publicznych i programów
strukturalnych poinformował, że burmistrz dołoży wszelkich starań, aby
obydwie inwestycje zostały oddane do użytku publicznego w grudniu br.
E.G.

W SKRÓCIE

Kościuszki po świętach
Przesunięciu uległ termin realizacji prac na ulicy Kościuszki. – Zgodnie
z umową termin realizacji prac upływa 28.12.2017 r. – poinformowała
Monika Filipiak-Żmuda, sekretarz powiatu nowodworskiego. Pierwszy termin zakończenia prac planowano na 31 października br.
Michał B.

Z GMINY

Terminy inwestycji
gminnych
Na ostatniej prostej jest realizacja inwestycji gminnych przewidzianych
na ten rok, choć nieznacznemu przesunięciu uległy niektóre terminy.
– Główne prace dobiegają końca. Do 30 listopada zakończone zostały
prace na ulicy Szafirowej, jak również przy realizacji zadań „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nasielsk”. Zgodnie z aneksami do umów, na 20 grudnia wyznaczono termin zakończenia budowy
sali gimnastycznej w Budach Siennickich, a 30 grudnia zakończą się prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach – zapowiada Radosław
Kasiak, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. – Mamy nadzieję,
że w tych terminach uda się zakończyć i odebrać wspomniane zadania
– dodaje.
Z informacji uzyskanych w UM, również fundusz sołecki jest na finiszu
realizacyjnym – Pozostał nam zakup kontenerów dla miejscowości Wągrodno i Miękoszyn – mówi Radosław Kasiak.
Michał B.
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W czwartek, 30 listopada br., odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Otworzył ją przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy
Lubieniecki, po czym Rada przegłosowała porządek obrad. Następnie przyjęto protokół z poprzedniej
sesji Rady Miejskiej. Po czym przewodniczący RM oraz burmistrz
Bogdan Ruszkowski przedstawili
sprawozdania ze swojej działalności.
Po ich wystąpieniu głos oddano
mieszkańcom. Pani Anna Zielińska,
przedstawiciel grupy wolontariuszy, którzy zajmują się bezpańskimi psami na terenie naszej gminy,
mówiła o tym, że jej stowarzyszenie przygotowało plan działania na
2018 rok. Wskazała, że bezdomne
zwierzęta należy poddać kastracji
i czipowaniu.
– Ostatnio u mnie w Aleksandrowie był pożar. Może radny Śmietański będzie wiedział, kto jest
odpowiedzialny za niedrożność
hydrantów. Mamy pięć, a działa
jeden. – dopytywał Jarosław Różalski, sołtys Aleksandrowa. W swojej
wypowiedzi zauważył także, że
w Aleksandrowie sporną kwestią
są granice jednego ze skrzyżowań.
W opinii sołtysa inwestycja kosztowałaby ok.10 tys. zł i przyniosłaby
zgodę. Pozwolenia na inwestycję
burmistrz nie wydał, co sołtys odbiera jako brak dobrej woli ze strony zarządcy gminy.

jęcie Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza na takich samych zasadach, z jakich skorzystał
Pomiechówek, przejmując szkołę
od starostwa. Radny Henryk Antosik prosił o informacje na temat
projektu oświetlenia ul. Dąbrówki, zaś radny Marek Ostaszewski
dopytywał o budowę kanalizacji
w mieście.
Radny Roman Jaskulski pytał o poprawę stanu drogi w jego okręgu
wyborczym, po zakończonej już
inwestycji.
Natomiast radny Marek Jaroszewski poruszył temat środków dla OSP
i przypomniał po raz kolejny o dramatycznym stanie dróg w Pieścirogach.
W dalszej części obrad głos zabrał
podinsp. Dariusz Leszczyński, komendant nasielskiego Komisariatu
Policji, który w prawie godzinnym
wystąpieniu analizował pracę nasielskich policjantów. Jak zapewniał,
statystyki zdecydowanie są korzystniejsze dla policji w porównaniu do zeszłych lat. Przemówienie
komendanta było odpowiedzią na
anonimowy list, poddający w wątpliwość pracę nasielskiej policji,
który na poprzedniej sesji odczytał
radny Grzegorz Arciszewski.
Kolejnym punktem obrad było
p ro c e dowan i e uc hwa ł. R ada
przyjęła m.in. uchwałę w sprawie

Z SAMORZĄDU
munalnymi oraz
ustalano stawkę
takiej opłaty. Odbiór śmieci będzie
od 1 stycznia 2018
r. więcej kosztował mieszkańców
gminy. Dokładną
analizę kosztów
przedstawiła Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich nasielskiego
UM.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie
uchylenia uchwał y dotyczącej
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowych
Pieścirogach. Grunt ten miał być
przeznaczony pod budowę budynku komunalnego. Jak się jednak okazało, nie może tam stanąć
zabudowa wielorodzinna.
Ponownie natomiast na komisję
merytoryczną została odesłana
sprawa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Nasielsku, a przeznaczonej
pod drogę. Pomysł ten spotkał
się bowiem z protestem części
radnych.
Podczas sesji wyjaśniona została także kwestia skargi na sołtysa sołectwa Żabiczyn. Komisja
rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Ta sama komisja rozpatrywała także sprawę dotyczącą
skargi na działalność burmistrza
Nasielska. Sprawa od kilku lat
powraca na wokandę i dotyczy
wykopania rowu w Kędzierzawicach.

Odpowiedzi burmistrza

Burmistrz Bogdan Ruszkowski podziękował wolontariuszom za pomoc i współpracę przy opiece nad
bezdomnymi psami w naszej gminie. Kierując zaś swoją wypowiedź
do sołtysa, poinformował że Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej co roku robi przeglądy
hydrantów, ale sytuację na pewno uratowałyby wozy dowożące
wodę. W kwestii drogi, zauważył,
że sensowniejszym w jego odczuciu jest przeznaczanie pieniędzy na podsypanie drogi, aniżeli
na ponowne jej wyznaczanie. Ten,
kto nie chce szanować takiego stanu rzeczy, po kolejnych zmianach
– według burmistrza – dalej będzie
rozjeżdżał granice drogi.
Kolejnym punktem obrad był y
zapytania radnych. Z prawa głosu
skorzystali m.in. radny Grzegorz
Arciszewski, który pytał o ofertę
i przetarg na odbiór śmieci. Radnego Stanisława Śmietańskiego interesował stopień zaawansowania
prac budowlanych i termin odbioru
Sali gimnastycznej w Budach Siennickich. Radny Dariusz Kordowski
przypomniał burmistrzowi o tym,
by zwrócił się do starostwa o prze-

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. Przyjęto,
przy 4 głosach wstrzymujących się,
zmiany uchwały budżetowej gminy
Nasielsk na 2017 r.
Pozytywnie przegłosowano także
uchwałę dotyczącą określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
realizowane w zakresie zadań własnych gminy oraz uchwałę o zasadach ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia. Rada
zdecydowała o podjęciu uchwały
w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w klubie Senior +.
Jak zauważyła Monika Nojbert, dyrektor nasielskiego MOPS, składki
dla seniorów nie mogą być duże,
ponieważ większość z nich zrezygnowałaby z uczestnictwa w klubie.
Prawo jednak obliguje do nałożenia
opłat. Złotym środkiem ma być minimalna kwota, która także według
burmistrza powinna być naliczana.
W następnej kolejności analizowano uchwałę w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami ko-

W sprawie sali gimnast ycznej
w Budach Siennickich burmistrz
poinformował, że termin odbioru
inwestycji został przesunięty, najprawdopodobniej na 20 grudnia
br. Kwestię przejęcia liceum, o której mówił radny Dariusz Kordowski,
burmistrz popiera. Do zarządu starostwa powiatu nowodworskiego
złożono także odpowiedni doku-

3

ment. Podjęte zostały także wstępne rozmowy w tej sprawie. Jeżeli
chodzi o środki dla Ochotniczych
Straży Pożarnych, zaplanowano
250 tys. zł oraz 15 tys. zł na zakup
samochodu. Dokumentacja na
oświetlenie ul. Dąbrówki ma być
zakończona niebawem. Przetarg
na wykonanie kanalizacji miał być
rozstrzygnięty 8 grudnia br. Kwestię poprawy stanu drogi, poruszoną przez radnego Jaskulskiego,

W wolnych wnioskach i zapytaniach radni dyskutowali na temat
dróg. Radny Andrzej Malon podjął
temat niedokończonej inwestycji
drogowej w Dobrej Woli. A radny Henryk Antosik wnioskował
o przeznaczenie funduszy na ulicę Jagiełły. Głos w dyskusji podjął
również radny Marek Ostaszewski, który dopytywał o inwestycję
w Budach Siennickich. Burmistrz
poinformował, że zmiany w pro-

burmistrz skomentował, podkreślając, że warunki pogodowe nie
sprzyjają naprawie. Zapewniał, że
próba wyegzekwowania od firmy
ponownej naprawy drogi zostanie
podjęta. Burmistrz nadmienił również, że do sprawy dróg w Pieścirogach będzie podchodził bardzo
ostrożnie, ponieważ obecne warunki atmosferyczne nie sprzyjają
naprawom.

jekcie, jakie były wymagane, m.in.
zmiana dachu na lżejszy spowodowały, że firma nie poniesie kar
finansowych. Radni rozmawiali również o dietach radnych oraz
o usprawiedliwieniach ich nieobecności na komisjach. Ostatecznie,
w wyniku wyczerpania tematów,
zamknięto XLII sesję Rady Miejskiej.
E.G. (red.)
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AKTUALNOŚCI
Z MIASTA

Z garbu dołek

Ograniczenie tonażu

W październiku br. na środku ulicy, pod przejazdem kolejowym w Mazewie Włościańskim, „wyrósł” garb. Teraz garb zniknął, za to jest dołek i
pokruszona droga. Naprawdę trzeba tam uważać.
– Od 7 grudnia, na zlecenie PKP,
nasielski ZGKiM prowadził prace
związane z naprawą drogi. Przekazali nam teren budowy i mogliśmy
dokonać napraw – mówi Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM w Nasielsku.
– Przyczyną powstania garbu są

Z GMINY

Lampy znowu zaświecą?

Wyjaśnienie
W poprzednim, 25 nr. ŻN, ukazał się artykuł pt. „Zebra na Płońskiej”,
w którym opisywaliśmy zdarzenie z 28 listopada br., kiedy to na przejściu dla pieszych przy ulicy Płońskiej samochód potrącił 17- letnią dziewczynę.
Z relacji Szymona Koźniewskiego, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim wynikało, iż potrącona przez auto nastolatka została zwolniona do domu i nie posiadała
poważnych obrażeń ciała. Z informacji uzyskanych od rodziny poszkodowanej wiemy, że trafiła ona najpierw na SOR, a później została przewieziona do jednego z warszawskich szpitali. Najprawdopodobniej ma
uszkodzony kręgosłup i czeka ją dalsze leczenie.
Obecnie trwa wyjaśnianie tej sprawy, którą oceniono jako kolizję, natomiast najprawdopodobniej powinna być zaliczona jako wypadek i trafić
do sądu.

Od kilku lat nie świecą się latarnie uliczne
przy ul. Srebrnej w Nowych Pieścirogach
na wysokości od rampy do przejazdu kolejowego. Warto zauważyć, że droga jest
dość ruchliwa, a jednocześnie niebezpieczna dla pieszych. A tych jest tutaj bardzo
dużo. Mieszkańcy Mogowa często maszerują tą ulicą do pociągu. Mowa zarówno o uczniach, jak i dorosłych osobach, które dojeżdżają do pracy. O to, dlaczego latarnie nie świecą i czy
planowane jest ich włączenie, zapytaliśmy przedstawicieli PKP.
– Oświetlenie jest nieczynne z uwagi na dewastację przez osoby postronne oraz naturalne zużycie. Obecnie podejmujemy działania w celu
jego ponownego uruchomienia – poinformował Tomasz Leś z wydziału
prasowego Polskich Kolei Państwowych.
E.G.
E

K

KRONIKA
POLICYJNA

Po k ilku miesiąc ach
funkcjonowania objazdu ulicą Podmiejską,
w związku z remontem
mostku na ulicy Kościuszki i budową ronda
przy DPS, wprowadzono zmiany. Po zamknięciu ruchu na drodze
wojewódzkiej, Nasielsk
nie był przystosowany
do ruchu samochodów ciężarowych. Mimo ryzyka ukarania mandatami,
wielu kierowców aut ciężarowych ryzykowało przejazd przez nasielskie
drogi.
Niestety odbiło się to na stanie naszych dróg i mostków. Niedawno remontowany mostek na ulicy Podmiejskiej. Zaczął on już pękać i pojawiła
się na nim duża wklęsłość. Czyżby dlatego zmieniono tonaż i z dopuszczalnych 40 ton wprowadzono tam ograniczenie do 5 ton?
Michał B.

prawdopodobnie wody gruntowe. Z
tego co wiem, na wiosnę planowany
jest większy remont na tym odcinku
drogi – dodaje. Dołek po garbie już
zniknął.
Michał B.
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28 listopada w miejscowości Jackowo
Dworskie funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Toyota Yaris, którym
kierował 23-letni mieszkaniec gminy
Świercze, znajdujący się w stanie nietrzeźwości (0,58 mg/l i 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
29 listopada w miejscowości Siennica
osoba narodowości romskiej, wykorzystując nieuwagę 85-letniej kobiety,
z wnętrza domu skradła należące do
niej pieniądze oraz biżuterię o łącznej
wartości 5 tys. zł. W sprawie trwają dalsze czynności. Apelujemy o rozwagę
i zachowanie ostrożności, zwłaszcza
w okresie przedświątecznym.
1 grudnia w miejscowości Studzianki
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk, podczas interwencji domowej, zatrzymali
52-letniego sprawcę znęcania się nad
rodziną. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze
w postaci policyjnego dozoru Policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz nakazu
opuszczenia lokalu mieszkalnego.
3 grudnia w miejscowości Morgi
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk podczas interwencji domowej zatrzymali
52-letniego sprawcę znęcania się nad
żoną. Prokurator zastosował wobec
niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru Policji, zakazu
zbliżania się do pokrzywdzonej oraz
nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego. Godne uwagi jest to, iż mężczyzna ten niedawno opuścił Zakład
Karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności również za znęcanie się
nad rodziną.
5–6 grudnia funkcjonariusze pionu prewencji KP Nasielsk wspólnie
z funkcjonariuszką ds. profilaktyki
z KPP Nowy Dwór Maz. uczestniczyli
w zajęciach profilaktycznych, odbywających się na terenie SP w Dębinkach.
8 grudnia na ulicach Nasielska funkcjonariusze pionu prewencji KP
Nasielsk uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli
SP nr 2 w Nasielsku dotyczącej przekazywania elementów odblaskowych
osobom w podeszłym wieku.
Sporz. RW

KRONIKA OSP

3 grudnia pożar śmietnika przy ulicy
Sportowej. Zadysponowano zastępy
z OSP Nasielsk. Działania polegały na
podaniu jednego prądu wody.
4 grudnia wyczuwalny zapach gazu
na klatce schodowej w bloku przy
ulicy Warszawskiej. Zadysponowano zastępy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Nasielsk. Działania
polegały na sprawdzeniu stężenia
gazu czujnikiem wielogazowym
i przewietrzeniu pomieszczenia.
5 grudnia zadymienie w mieszkaniu
przy ulicy Warszawskiej. Zadysponowano zastępy z JRG Nowy Dwór
Mazowiecki i OSP Nasielsk. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wyniesieniu trzech butli
propan-butan z mieszkania, ugaszeniu tlącego się łóżka i przewietrzeniu
pomieszczeń.
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Z MIASTA

Kanalizacyjne problemy
Przy ulicy Warszawskiej, niemal naprzeciwko wjazdu do przedszkola,
od dawna jest pewien śmierdzący problem. Ścieki wylewają się
z szamba znajdującego się na prywatnej posesji wprost na chodnik
i płyną sobie ulicą. W tym roku,
szczególnie latem i wczesną jesienią, zwracali na to uwagę przechodzący tamtędy mieszkańcy
naszego miasta.
Pisaliśmy o tym w jednym
z poprzednich numerów ŻN, za-

stanawiając się, czy jest to wina zapchanego szamba?
Po naszej publikacji zgłosił się do
redakcji jeden z właścicieli posesji,
który opowiedział nam dlaczego
taka sytuacja ma miejsce.
Na tej posesji mieszka kilka osób,
wszyscy są jej współwłaścicielami. Każdy ma swój wodomierz, ale
szambo, o powierzchni 17 m3, jest
wspólne i korzysta z niego 5 osób.
Teoretycznie wszystko jest w porządku. Wystarczy regularnie wy-

Z MIASTA

Paczkomat w prezencie

Nasielszczanie dostali prezent świąteczny od firmy InPost. Popularność
paczkomatu przy dworcu PKP Nasielsk była tak duża, że firma zainwestowała w kolejny obiekt, tym razem w samym mieście. Znajduje się on
przy Stacji Diagnostycznej przy ulicy Warszawskiej. Przy okazji odbioru
lub nadania paczki, będzie można umyć auto.
MB.

bierać nieczystości z szamba. Ale
trwający od lat rodzinny konflikt
między mieszkańcami tej posesji sprawia, że szambo zapełnia się
błyskawicznie.
– Wybieramy szambo, mamy
na to rachunki. Dokumentujemy
też opłaty za wodę. Od wielu lat
jest spór między bratem i bratową, a resztą rodziny. Oni nam na
złość spuszczają ogromne ilości
wody i dlatego szambo zapełnia
się tak szybko. A my nic z tym nie
możemy zrobić – mówi
pan Janusz Kaczyński. –
Rachunki za wodę i za
wywóz szamba przedstawiałem na policji.
Z dzielnicowym rozmawiałem. Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja
i nikt z tym nic nie robi
– dodaje.
J a k t w i e rd z i p a n J a nusz, najlepszym rozwiązaniem byłoby
podłączenie budynku
do kanalizacji miejskiej.
Wtedy problem rozwiązałby się sam. Po prostu
każdy odpowiadałby za

zużytą przez siebie
wodę i nieczystości.
– Od lat zabiegamy
o podłączenie naszego budynku do
sieci kanalizacyjnej.
Ale już trzech kolejnych burmistrzów nam odmawiało ze względu na brak środków
finansowych. Chcieli, żebyśmy budowali kolektor ściekowy na nasz
koszt. Zawsze wynajdywali różne
przeciwności. A przecież większość
budynków przy tej ulicy jest podłączona do kanalizacji deszczowej
i jest dobrze – twierdzi pan Janusz.
Pan Kaczyński i jego rodzina wielokrotnie zwracali się o pomoc
w tej sprawie do różnych jednostek i instytucji: starostwa powiatowego, wojewody mazowieckiego,
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a nawet do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Brak działań burmistrza Nasielska
związanych z doprowadzeniem
kanalizacji do budynku przy Warszawskiej 46 był także przedmiotem obrad komisji rewizyjnej.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski wy-

jaśnił, że obecnie podłączenie tego
budynku do kanalizacji sanitarnej
nie jest możliwe. – Najpierw trzeba
opracować projekt na odbiór ścieków od posesji nie posiadających
podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ale koszty opracowań
dokumentacji, uzgodnień z właścicielem drogi oraz wykonawstwa są znaczne. Może to potrwać
rok i cała inwestycja kosztować będzie ok 500 tys. zł – stwierdził burmistrz.
Na razie mieszkańcy tego budynku
muszą więc między sobą uzgodnić
kwestię korzystania ze wspólnego
szamba. Sprawą wypływających na
ulicę nieczystości zainteresowała
się policja i skierowała wniosek do
sądu o ukaranie rodziny zużywającej duże ilości wody. Trudno jednak
uznać, że w ten sposób sprawa zostanie definitywnie rozstrzygnięta.
(i.)
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26 finał WOŚP w Nasielsku

Po dwóch latach nieobecności w Nasielsku ponownie
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 35 wolontariuszy ze wszystkich szkół z terenu gminy Nasielsk
(plus pomocnicy) będzie kwestować na ulicach podczas 26 finału, tj. 14 stycznia 2018 roku. Prócz zbiórek
na ulicach w budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury
od godziny 14:00 odbędzie się także koncert, występy
artystyczne, licytacje i inne.
Na scenie usłyszymy takie zespoły, jak: Luz Band
(blues); Legendarne Zdready (rock); JMS Band (reggae, ska); White Highway (hard-rock). Prócz koncertów swoje umiejętności zaprezentują grupy taneczne
ze szkoły tańca „Swag” oraz b-boye z ekipy „Cojones
Grandes”. Na najmłodszych czekać będą gry i zabawy,
malowanie buziek, balony i inne atrakcje przygotowane przez „Magię Uśmiechu”. Drużyna harcerska „WDH
Knieje” z LO w Nasielsku oraz strażacy z OSP Nasielsk
zaprezentują pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Za sprawą „Klubu Zdrowego Stylu Życia” będzie można wykonać pomiary BMI i tkanki tłuszczowej. Na
głodnych uczestników imprezy będzie czekać pyszna
grochówka przygotowana przez pizzerię „U Kabana”.
Od godziny 9:00 do 20:00 biegacze i cykliści z grupy
„Nasielsk Baszta Team” będą zachęcać mieszkańców
miasta do wspólnego biegania (start i meta pod „Basztą”). Tradycyjnie impreza zakończy się „światełkiem do
nieba”, czyli pokazem sztucznych ogni, które pod czujnym okiem nasielskich strażaków zabłysnął na placu za kinem „Niwa”.
Podczas nasielskiego finału, między występami zespołów, odbędą się także licytacje wielu przedmiotów, voucherów
i innych rzeczy, które mieszkańcy (i nie tylko) przekazali na ten cel. Do akcji przyłączyły się również lokalne sklepy, firmy i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy 14 stycznia od godziny 14:00 do Nasielskiego Ośrodka Kultury. Szczegóły i wszelkie informacje znajdziecie na: www.facebook.com (wpisując „26 finał WOŚP w Nasielsku”).
D.D

Z DKK

Najlepsze miejsce
na namiot jest
zawsze trochę dalej
Te słowa Zofii Czerwieńskiej doskonale pasują do
zbioru reportaży Mariusza Szczygła zamieszczanych
już wcześniej w Wysokich Obcasach - sobotnim dodatku do Gazety Wyborczej, a wydanych w książce
Kaprysik. Damskie historie, która w sobotę, 9. grudnia
była tematem przewodnim ostatniego już w tym roku
spotkania nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Talent autora do tego typu form literackich spowodował, że wszyscy klubowicze chętnie przeczytali
opowieści o kobietach niezwykłych, jak też zupełnie
zwyczajnych, zmagających się z przeszłością i stawiających sobie wyzwania na przyszłość, światowych
i powszechnie rozpoznawalnych oraz zamkniętych
w czterech ścianach i zmagających się z własnymi
małymi fobiami, jak również niespokojnych duchów,
którym ciągle wydaje się, że jeszcze nie wszystko jest
za nimi, że tytułowe, najlepsze miejsce i czas jeszcze
przed nimi.

Z BIBLIOTEKI

Andrzejkowe
wróżby

W listopadzie do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z wychowawczyniami: Beatą Białorucką
i Dorotą Fijalska, a także ze Szkoły Podstawowej Nr 2
z wychowawczynią Małgorzatą Kwiatkowską. Dzieci zostały wprowadzone w tajniki magicznego dnia
wróżb andrzejkowych i z dużym zaangażowaniem
uczestniczyły w zabawach przygotowanych zgodnie z polskimi tradycjami przez wróżki. Tajemnicze

Szczególnie zainteresował y czytelników historie
dwóch z nich: dentystki z małego miasta, która od
dziesięciu lat robi sobie i rodzinie artystyczne zdjęcia
stale u jednego fotografa oraz pani Janiny Turek, kobiety, która skrupulatnie zapisała prozaicznymi, wydawałoby się, wydarzeniami z życia bez mała 800
zeszytów, notując chociażby, ile odebrała telefonów
i ile razy powiedziała „Dzień dobry”, przypadkowo
spotkanym na ulicy osobom. Sprowokowało to dyskusję o naszych codziennych małych dziwactwach opowieści, wróżby i zabawy „Gra w zawody”, „Przei przyzwyczajeniach, od których nikt nie jest wolny. powiadanie przyszłości”, „Wędrówka butów”, „MaKsiążka Mariusza Szczygła to lektura na jeden jesien- giczny krąg”, „Mowa kwiatów”, „Szpilka prawdy”,
ny lub zimowy wieczór, opatrzona pięknymi zdję- „Piernikowe wróżby”, „Lanie wosku” oraz wybór
ciami i pełna damskich historii, wśród których każdy „partnera na całe życie – imiona z serca” przygotowano na podstawie źródeł dostępnych w biblioznajdzie coś dla siebie.
tece, m.in. „Zanim przyjdą święta” Doroty Skwark
Na następnym, karnawałowym spotkaniu DKK, wy- oraz z wielu publikacji internetowych. Spotkanie anbierzemy się na Sycylię, rozmawiając o książce Mario drzejkowe przebiegało w atmosferze radości i zabaGiordano Ciotka Poldi i sycylijskie lwy. Zapraszamy wy, w odmiennej niż zwykle konwencji, i dostarczyło
serdecznie 20. stycznia o 11:30.
dzieciom wielu nowych wrażeń.
Bibl.
Ewa Laskowska
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dan Brown Początek
Początek to najnowsza, wydana w Polsce w październiku, książka znanego na całym
świecie autora Kodu Leonarda
Da Vinci. Niemal 600-stronicowa książka amerykańskiego
pisarza namawia nas tym razem do zastanowienia się nad
odpowiedzią na odwieczne
pytania zadawane sobie przez
człowieka: Skąd pochodzimy?
Dokąd zmierzamy? Wierni fani
profesora Harvardu, Roberta Langdona – specjalisty od
symboli i łącznika wszystkich
powieści Dana Browna i tym
razem mają okazję go spotkać.
Choć symbole tym razem nie
są kluczowym motywem powieści, umieszczone są w niej niejako na siłę, i z samym rozwiązaniem
zagadki mają raczej niewiele wspólnego, to stanowczo nie mogło zabraknąć pięknej kobiety, która jest zamieszana w intrygę i zmuszona do
ucieczki z profesorem, gdyż to sztandarowa kanwa książek tego autora.
Tym razem kobietą jest Ambra Vidal, dyrektorka muzeum Guggenheima w Bilbao w Hiszpanii, gdzie Edmond Kirsch, multimilioner, wizjoner
i twórca nowych technologii, zamierza pokazać prezentację, która ma
dowieść nieistnienia Boga.
Początek pomimo znanej kanwy nie jest typowy dla Browna. Czytelnicy, przyzwyczajeni do nawiązań do sztuki klasycznej, mogą poczuć się
zaskoczeni, czy nawet rozczarowani, gdyż tym razem autor skupia się
przeważnie na sztuce współczesnej i nowinkach technicznych. Do tego
stopnia, że jednym z głównych bohaterów została sztuczna inteligencja.
Oczywiście, jak zwykle, autor dobrze się przygotował do pisania, więc
miejsca oraz dzieła czy budynki opisywane przez niego są ogólnie znane, tak jak wspomniane muzeum, czy chociażby kościół Sagrada Familia
w Barcelonie projektu Antonio Gaudiego. Nie brakuje także nawiązań do
malarstwa, literatury czy filozofii, a wątki, które są wytworem wyobraźni
autora, zostały bardzo zgrabnie wplecione w znane i stwierdzone fakty.
Jak w każdej książce tego pisarza, nie brakuje sensacyjnych pościgów,
niebezpiecznych dla życia sytuacji i mrocznych tajemnic. Jednak czy
profesor Langdon może zginąć lub nie odkryć rozwiązania zagadki?
Komu zależy, aby prezentacja Edmonda Kircha nie ujrzała światła dziennego? Kim są palmarianie? Jaką tajemnicę skrywa król Hiszpanii? Czy pisarzowi udało się za pośrednictwem tej książki udzielić satysfakcjonującej
odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania? Czy Mroczne religie w dal
odeszły i rządzi słodka nauka? - cytat z Williama Blake’a to, zdaniem autora, prorocze słowa? Czy wolelibyśmy świat bez nauki, czy bez religii?
Czy możliwe jest pogodzenie obu tych dziedzin? Cóż, najlepiej sięgnąć
po Początek, znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania, na inne spróbować odpowiedzieć sobie samodzielnie, gdyż ilu ludzi, tyle zdań…
Przeczytałam tę powieść z przyjemnością, gdyż napisana jest żywym,
interesującym stylem i pomimo swojego lekkiego, sensacyjno-kryminalnego charakteru, zmusza do zastanowienia nad sensem i istotą istnienia człowieka.
Jedno wiem na pewno, logo firmy kurierskiej „FedEx” już nigdy nie będzie dla Was wyglądało tak samo, gdy skończycie lekturę…
Ewa Laskowska

Z BIBLIOTEKI

Spotkania z Mikołajem
W grudniowe dni, począwszy od 5 grudnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece
w Nasielsku odbywały się Mikołajki. Gośćmi biblioteki były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku z klas I-III. Wysłuchały one opowieści
o św. Mikołaju i o dawnych zwyczajach świątecznych. Nie zabrakło także
kolęd i prezentów, wywiadu z Mikołajem i okolicznościowych zagadek.
Podczas każdego spotkania miały miejsce burzliwe dyskusje na temat
„Czy Św. Mikołaj istnieje
naprawdę?” Po zakończeniu nawet te dzieci,
które wcześniej miały
wątpliwości, wychodziły
ze spotkania w przekonaniu, iż Mikołaj na pewno istnieje.
Bibl.
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Z GMINY

Szkoły brały udział w Szlachetnej Paczce

Kto zadba
o nasze drogi zimą?

W tym roku po raz pierwszy
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
i Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich połączyły swoje siły i wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”. W całym projekcie
jest najważniejsze, aby pokazać
potrzebującym, że nie są sami,
że komuś na nich zależy i ktoś
im kibicuje. „Szlachetna Paczka” to jedna drużyna, która łączy tych, którzy mają otwarte
serca i chcą mądrze pomagać,
z rodzinami, które potrzebują wsparcia. Ponieważ nie wiedzieliśmy, jak
zaangażują się nasi uczniowie, dlatego
z bazy danych wybrano jedną rodzinę. Dziś już wiemy, że zarówno społeczność uczniowska naszych szkół,
jak i ich rodzice mają serca szczere
i otwarte na niesienie pomocy. Przez

Zima tuż, tuż. Mamy już za sobą pierwsze symptomy tego, co może nam
zgotować ta piękna pora roku na drogach. Warto więc wiedzieć, kto i jak
będzie się opiekował drogami na terenie naszej nasielskiej gminy w trakcie
zimowych miesięcy.
Na terenie naszej gminy mamy trzy kategorie dróg – drogi wojewódzkie
(35km), powiatowe (75,5 km) i gminne (ok. 300 km).

dwa tygodnie zbieraliśmy w klasach
to, o czym marzyła wybrana przez
nas rodzina.
Jako darczyńcy, dostarczyliśmy zebrane prezenty do wyznaczonego
miejsca i cieszymy się, że mogliśmy
wziąć udział w „weekendzie cudów”
Szlachetnej Paczki 2017. Dzięki pomocy i życzliwemu wsparciu wie-

lu osób, które podzieliły się tym, co
mają, mogliśmy przygotować piękne i wartościowe paczki oraz zakupić
opał na zimę.
W szczególny sposób jesteśmy
wdzięczni państwu, dzięki którym
mogliśmy pojechać na miejsce
świątecznie przystrojonymi busami
z oznakowaniem „Szlachetnej Paczki”. Naszą przewodniczką
była pani wolontariuszka,
której również dziękujemy
za wsparcie i porady. W czasie trwającej akcji w pomoc
rodzinie włączyły się również
osoby życzliwe, które jeszcze
w ostatniej chwili przynosiły
zrobione i zasponsorowane
przez siebie paczki. Wszystkim, którzy wsparli nasze
działania, dziękujemy za pomoc i życzliwość. Każdy
z nas w tych niezwykłych
dniach osobiście doświadczył, co tak naprawdę znaczą
słowa Więcej szczęścia jest w
dawaniu, aniżeli w braniu (Dz
20, 35).
Ewa Kamińska

Drogami wojewódzkimi zarządza Marszałkowski Urząd Mazowiecki za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Bezpośredni
nadzór nad nimi sprawuje Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Maz.
z siedzibą w Wołominie.
Przez teren naszej gminy przebiegają drogi 571 Naruszewo – Pułtusk, 632
Płońsk – Marki, 622 Chrcynno – Szadki. Pierwsze dwie drogi są odśnieżane w tzw. IV standardzie odśnieżania, zaś droga Chrcynno – Szadki w V
standardzie.
IV standard oznacza, że jezdnia jest odśnieżana i posypywana na całej długości. Czas reakcji po ustaniu opadów do 8 godzin. V Standard oznacza,
że jezdnia jest odśnieżana i posypywana na całej długości. Czas reakcji po
ustaniu opadów do 16 godzin.
Wykonawcą tych usług na tych drogach jest firma z Sierpca „TIP – TOP”
Władysław Szulc.
Drogami powiatowymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Maz. poprzez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych. Są to drogi: Nasielsk
– Pomiechówek; Nasielsk – Ciechanów na odcinku – ul. Przemysłowa,
Lubomin; Nasielsk – Strzegocin; Nasielsk – Strzegocin przez Kościesze na
odcinku Słoneczna, Pianowo; Nasielsk – Nuna poprzez ul. Piłsudskiego,
Żabiczyn; Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo (ul. Kościuszki, Kosewo). Stare
Pieścirogi – Siennica (ul. Sikorskiego); Nowe i Stare Pieścirogi (ul. Kolejowa – dojazd do stacji kolejowej); Ruszkowo – Studzianki –Nuna; Wągrodno – Budy Siennickie – Studzianki; Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne
– Dąbrowa; Władysławowo – Cieksyn do drogi woj. 571; Nowe Miasto –
Cieksyn (za torami obok cmentarza).
Odśnieżanie tych dróg i likwidację śliskości będzie wykonywała firma
z Nowego Dworu „Anetka” – Aneta Cieślińska.

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się pustki.
										

ks. J. Tischner

Panu Stanisławowi Tycowi
Dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Mamy
						
						

Składają
Pracownicy Biblioteki
Nadzór nad drogami gminnymi zaliczonymi do kategorii dróg publicznych sprawuje w imieniu Burmistrza Nasielska Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego.
Długość tych dróg wynosi około 190 km, z czego 35 kilometrów tych
dróg znajduje się na terenie miasta. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania tych dróg jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Drogi te będą na bieżąco odśnieżane
i usuwana będzie śliskość.
Ponadto w gminie jest wiele dróg (ok. 233 km) niezaliczonych do kategorii dróg publicznych. Są to lokalne drogi dojazdowe służące zaspokajaniu lokalnych potrzeb. Najczęściej w okresie zimowym nie są używane.
W zasadzie nie przewiduje się na nich systematycznego odśnieżania, co
nie oznacza, że w miarę potrzeb odśnieżane nie będą.
Informacji w powyższych sprawach udzieliła Monika Burdon – rzecznik
prasowy MZDW i Radosław Kasiak – członek Zarządu Powiatu i kierownik Wydziału Inwestycji w nasielskim Urzędzie Miejskim. Wykorzystano
też informacje zawarte na stronach internetowych powyższych instytucji.
andrzej zawadzki
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Życie Nasielska nr 26 (490); 15.12.–28.12.2017

MOPS

Z NOK

Świąteczna zbiórka żywności

Konkurs kolęd i pastorałek
W tym roku w Nasielsku odbyła się piąta edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…”.
Organizatorzy przeglądu, czyli 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym oraz Nasielski Ośrodek Kultury zaprosili do udziału w nim dzieci i młodzież z powiatu nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego.
W środę, 13 grudnia br., na scenie NOK zaprezentowało się ponad 80 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. Kolędy i pastorałki w ich wykonaniu oceniało jury w składzie: Wojciech Gęsicki, Jerzy Worobiej oraz
Daniel Taraszkiewicz. Wyniki 5 Festiwalu prezentują się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie dzięki pomocy wolontariuszy wziął udział
w Ogólnopolskiej „Świątecznej zbiórce żywności”. Zbiórka była przeprowadzana w trzech sklepach: „Guliwer”, „Biedronka” i „Tesco” na terenie
Gminy Nasielsk.

Kategoria kl. I-III

I miejsce: Małgorzata Odrzywolska ze Szkoły Podstawowej
nr 7 w Nowym Dworze Maz. („Pastorałka anielska”)
II miejsce: Amelia Musielak ze Szkoły Podstawowej w Małocicach („Złota Jerozolima”)
III miejsce: Zuzanna Józefowicz ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach („Oj maluśki”)
Wyróżnienia: Oliwia Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Nowym Dworze Maz. („Oto dziś narodziła się miłość”) oraz
Gabriel Lipiec ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze
Maz. („Mała pastorałka”)
Zebrana żywność trafiła do osób potrzebujących z terenu gminy Nasielsk.
Dzięki ofiarności mieszkańców Nasielska mogliśmy obdarować 48 rodzin
z terenu gminy Nasielsk.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje
wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji, uczniom:
– Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku;
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku;
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Dziękujemy również koordynatorom sklepów, koordynatorom wolontariuszy, a w szczególności wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomogli akcję.
I.K.

Kat kl. IV-VI

I miejsce: Wiktoria Łoginow ze Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu („Kołysanka dla Jezusa”)
II miejsce: Jakub Domała ze Szkoł y Podstawowej nr 2
w Nasielsku („Sianko na stół”)
III miejsce: Iza Won-Lońska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Preludium w Nowym Dworze Maz. („Był pastuszek bosy”)
Wyróżnienia: Kamila Bentyn z Niepublicznej Szkoły Muzycznej Preludium w Nowym Dworze Maz. („O gwiazdo betejemska”) oraz Dawid Bombalicki ze Szkoły Podstawowej
w Starych Pieścirogach („Święta w nas”)

Kategoria kl. VII oraz gimnazjum

I miejsce: Aleksandra Zakrzewska z Niepublicznej Szkoły Muzycznej Preludium w Nowym Dworze Maz. („Tobie, mały Panie”)
II miejsce: Kinga Kolasa z zespołem ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Nasielsku („Gdy śliczna Panna”)
III miejsce: Laura Ziemińska z zespołem ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku („Cicha noc”)
Wyróżnienie: Weronika Wapniewska z Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku („Wszystko, czego
pragnę to Ty”)
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji konkursu.

K.T.

Z NOK

Warsztaty muzyczne dla orkiestry
Od siedmiu miesięcy w naszej gminie prowadzone są warsztaty muzyczne dla członków Nasielskiej Orkiestry
Dętej oraz osób kandydujących do wstąpienia w jej szeregi. Zajęcia dla 20 osobowej grupy odbywają się trzy
razy w tygodniu. Mają one na celu przede wszystkim rozwój umiejętności technicznych młodych muzyków
oraz naukę nowego repertuaru. Do końca grudniabr. odbędzie się w sumie 180 godzin zajęć, które prowadzą
wykwalifikowani muzycy: Joanna Ostaszewska, która zajmuje się sekcjami instrumentów oraz Leopold Sułkowski-Kornaus, prowadzący zajęcia indywidualne.
– Nasze spotkania w roku szkolnym odbywają się regularnie we wtorki, soboty i niedziele – mówi pani Joanna
Ostaszewska. – Na warsztatach nauczyliśmy się gry następujących utworów: „Chłopaki nie płaczą”, „Lornetka”,
„Most na rzece Kwai”, „Hymn Polski”, „Janosik” – dodaje.
Dzięki warsztatom muzycznym szeregi naszej orkiestry powiększą się o nowych muzyków.
Przypomnijmy, że w ramach środków pozyskanych przez Nasielski Ośrodek Kultury na realizację działania
pod nazwą „Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej” poza trwającymi przez kilka miesięcy
warsztatami muzycznymi, zorganizowany został Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych, wyposażono orkiestrantów w 40 sztuk mundurów
reprezentacyjnych, a uwieńczeniem projektu będzie koncert kolęd w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry Dętej, która w strojach galowych wystąpi
przed publicznością, 29 grudnia br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury.
Operacja pn. „Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 79.600,00 zł, w tym
ze środków EFRROW: 50.649,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.
(red.)

Mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk
Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
			
życzy
				
Mirosław Świderski
				
Radny Rady Miejskiej
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NUNA. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2017

Życie Nasielska nr 25 (489); 1.12.–14.12.2017

(nie) Pełnosprawni potrafią wiele
W niedzielę, 3 grudnia br., na terenie
parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie mieszkańcy naszej gminy
spotkali się z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem tego wydarzenia
były Warsztaty Terapii Zajęciowej
ze Starych Pieścirogów. W jego
przygotowanie bardzo zaangażowali się zarówno pracownicy WTZ,
jak i uczestnicy warsztatów wraz z całymi rodzinami. Już od rana wszyscy
krzątali się wokół świątyni, by przygotować stoiska z wyrobami rękodzielniczymi stworzonymi przez
uczestników WTZ w ramach zajęć
warsztatowych. Należało również
rozstawić grille do pieczenia kiełbasek,

przygotować termosy z kawą i herbatą oraz ułożyć ogromny stos drewna
na ognisko.
Centralnym punktem tej uroczystości była msza św., którą celebrował
ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii w Nunie z aktywnym udziałem
uczestników WTZ i ich rodziców.
Ksiądz Jabłoński powitał wszystkich
gości, wśród których znaleźli się m.in.:
Magdalena Biernacka starosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Janusz Konerberger
założyciel WTZ, a obecnie prezes
Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”, Renata Włodarska radna powiatu
nowodworskiego oraz Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku wraz
z radnymi: Danutą Białorucką, Dariuszem Kordowskim, Krzysztofem
Fronczakiem, Markiem
Ostaszewskim. Obecni
byli także przedstawiciele
wielu jednostek i instytucji
współpracujących z WTZ,
w tym przedsiębiorcy

Marek Sobiepanek z Nowych Pieścirogów oraz Jacek Krawczak z Leoncina.
W kościele licznie zgromadzili się
parafianie oraz mieszkańcy naszej
gminy, którzy z ogromnym wzruszeniem przyjęli program słowno –
muzyczny zaprezentowany przez
uczestników warsztatów, a opowiadający o tym, z jakimi problemami
borykają się osoby niepełnosprawne.
Po zakończonej mszy św. wszyscy
goście zostali zaproszeni do skorzystania z przygotowanych przez
WTZ atrakcji. Można było podziwiać
i nabyć różne cudeńka wykonane przez uczestników i wolontariuszy WTZ. Były tam piękne rzeźby,
ozdoby świąteczne, stroiki. Można też
było się posilić. Na głodnych i zmarzniętych gości czekały gorące napoje
oraz kiełbaska z grilla. A na deser były
wspaniałe wypieki i słodkie smakołyki przygotowane przez uczestników,
rodziców i wolontariuszy WTZ. Najbardziej wytrwali zebrali się przy ogni-

sku, gdzie jeszcze długo piekli kiełbaski
i śpiewali.
Uroczystość była doskonałą okazją
do spotkania, rozmów i wspólnego
spędzenia tej wyjątkowej niedzieli, której głównymi bohaterami były
osoby niepełnosprawne, a właściwie
pokazanie ich umiejętności, możliwości i różnorodnych talentów.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski i Proboszcz Parafii w Nunie ksiądz Tadeusz Jabłoński.
Warsztaty Terapii Zajęciowej dziękują
za wspólne świętowanie przybyłym
gościom, uczestnikom, rodzinom,
wolontariuszom i parafianom.
(i.)
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Śledzie marynowane po szwedzku
500 g solonych śledzi, 4 cebule, 1/4 l wody, 1 łyżeczka czarnej herbaty liściastej, 1/8 l octu z jabłek, 2 listki laurowe, 10 jagód jałowca, po
5 ziarenek ziela angielskiego i czarnego pieprzu, 5 goździków, 2 łyżki
oliwy z oliwek.
Śledzie moczyć przez 24 godziny w dużej ilości zimnej wody. Następnego dnia pokroić na ukośne kawałki szerokości 4 cm. Cebule obrać
i pokroić w cienkie krążki. Wodę zagotować, zalać nią herbaciane listki,
parzyć 5 minut. Następnie esencję herbacianą ostudzić i przelać do zamykanego pojemnika. Dodać listki laurowe, ziarna przypraw i wlać ocet.
Kawałki śledzia włożyć do marynaty tak, by były nią całkowicie przykryte. Wierzch marynaty polać oliwą i odstawić do lodówki na minimum 3
dni. Tak zamarynowane śledzie będą świeże przez 2 tygodnie.

ROZMAITOŚCI
DO REDAKCJI

Życie Nasielska nr 26 (490); 15.12.–28.12.2017

Szmaragdowa – jest ulica, nie ma drogi

1/2 kg filetów śledziowych (matjasów), 2 łyżki syropu z agawy lub
cukru, 1/4 szkl. oleju, 4 łyżki octu
winnego, 4 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 średnie cebule,
1-2 liście laurowe, 3-4 ziarnka ziela angielskiego, kurkuma, sól, imbir
w proszku, odrobina jasnej gorczycy.
Śledzie namoczyć przez noc w zimnej wodzie z dodatkiem mleka. Rano
wodę odlać, śledzie przepłukać pod
zimną, bieżącą wodą. Osuszyć na sitku. Na oleju zeszklić cebulę, dopiero
wtedy dodać cukier. Cały czas mieszając, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Poddusić minutę. Posypać
szczyptą lub dwiema soli (w zależności od tego, jak słone są śledzie), dodać koncentrat i ocet, kurkumę, szczyptę imbiru i odrobinę gorczycy.
Dusić 3-4 minuty lub do czasu, aż cebula będzie miękka, mieszając od
czasu do czasu. Śledzie pokroić w paski, układać w słoiku, przekładając
każdą warstwę zimnym sosem. Ostatnią wierzchnią warstwą powinien
być sos. Szczelnie zamknięty słoik przechowywać w lodówce przez
3 dni. Po tym czasie śledzie są gotowe.

Do Burmistrza Nasielska i Rady Miejskiej w Nasielsku
Szanowni Państwo,
Po raz kolejny już zwracamy się z prośbą o przeznaczenie
w budżecie gminy Nasielsk na rok 2018 środków na utwardzenie ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach.
Dotychczasowe utrzymanie bieżące polegające na kilkukrotnym w ciągu każdego roku przysypywaniem dołków tłuczniem
generuje ogromne koszty, a nie przynosi żadnych efektów.
Wielokrotnie wspominają Państwo podczas obrad komisji Rady
Miejskiej, a także w czasie sesji o tym, że inwestycje w gminie
powinny być przemyślane. Nieodparcie mamy przekonanie, że
poczynania na naszej drodze zupełnie nie należą do trafnych.
O każdej porze roku nasza droga jest w opłakanym stanie.
Ogromne doły, błoto i wielkie jeziora uniemożliwiają pieszym
poruszanie się, a samochodom przejazd. Oczywiście konsekwencją jazdy naszą ulicą są częste wizyty u mechaników,
za co ponosimy koszty.
Ulica Szmaragdowa jest najdłuższą drogą w Nowych Pieścirogach i najczęściej uczęszczaną.
To łącznik ul. Diamentowej z ul. Srebrną, które stanowią obwodnicę dla Pieścirogów. Argumenty te przytaczaliśmy już
wielokrotnie, ale Państwo odbijają piłeczkę, podkreślając duże
koszty, jakie wynikają z tytułu naszej inwestycji. Pokusiliśmy się zatem na małe wyliczenia. W tym roku została
wykonana inwestycja na ul. Szafirowej, mimo, że była w najlepszym stanie technicznym na tle wszystkich dróg
w Nowych Pieścirogach. Inwestycja kosztowała gminę 352 tys. zł. Ostatni przetarg na ul. Szmaragdową ogłoszono w roku 2014. Spłynęły wtedy trzy oferty, najtańsza opiewała na kwotę 427 tys. zł. Różnica między kosztami
poniesionymi na ul. Szafirową, a potrzebnymi środkami na ulicę Szmaragdową to 75 tys. zł.
Liczymy na duże zrozumienie z Państwa strony i mamy nadzieję, że przychylicie się Państwo do zabezpieczenia środków w budżecie gminnym na rok 2018 na utwardzenie ul. Szmaragdowej, która całym rokiem jest
w opłakanym stanie.
				
Z poważaniem,
					
Mieszkańcy ulicy Szmaragdowej, Nowe Pieścirogi
					
W załączeniu ponad 60 podpisów i fotografie
					
(tytuł pochodzi od redakcji)

Śledzie w sosie musztardowym

DO REDAKCJI

Śledzie korzenno-pomidorowe

Srebrna w tragicznym stanie

3 filety śledziowe matjasy, ok. 200 g, wymoczone przez kilka godzin
(lub przez noc) w zimnej wodzie lub wodzie z mlekiem, następnie pokrojone na kawałeczki.
Sos:
2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 łyżki majonezu, 4 łyżeczki średnio ostrej
musztardy (np. sarepskiej lub łagodniejszej odmiany Dijon), 2 łyżeczki
łagodnej musztardy ziarnistej, pół łyżeczki tymianku.
Wszystkie składniki sosu dokładnie wymieszać. Pokrojone na kawałeczki śledzie połączyć z sosem, przykryć szczelnie i wstawić do lodówki.
Śledzie są gotowe po ok. 36 godz., a najlepsze po 2 dniach.

Śledź macerowany w oleju lnianym
Proponujemy wykonać 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 bobkowych, 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.
(red.)

Pragnę w imieniu swoim oraz
mieszkańców wsi Nowe Pieścirogi,
Stare Pieścirogi, Morgi i Mogowo
prosić Państwa o pilną interwencję.
Przez trwający remont i przebudowę mostu na ulicy Kolejowej, nadzorowanego przez Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich, jesteśmy zmuszeni korzystać z objazdu
do Nasielska/Legionowa/Warszawy itd. ulicą Srebrną, wzdłuż tzw.
rampy kolejowej. To, co od tygodni dzieję się z odcinkiem tej drogi,
jest dla nas koszmarem. W załączeniu przesyłam zdjęcia, które
obrazują obecny stan fragmentu
owego objazdu. Jakiś czas temu
na nierówności brukowe w tym
miejscu została wysypana czarna
posypka. Miała ona wyrównać istniejące już wtedy duże wyrwy. Przez jakiś czas faktycznie poprawa nawierzchni
była zauważalna. Jednak obecny stan drogi jest tragiczny! Dziury sięgają do połowy kół samochodów, są rozległe i trudne do zdefiniowania, gdyż wypełniły się wodą. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu (dojazdy i odjazdy
podróżnych PKP, dowożenie dzieci do szkoły w Pieścirogach), nie mamy możliwości, aby bezpiecznie przejechać tą trasą, szczególnie po zmroku, kiedy dobra widoczność tej nawierzchni jest niemożliwa. Zawieszenia
naszych aut nadają się już do remontu, pomimo iż zachowujemy maksymalną ostrożność jazdy, manewrując
między większymi dziurami (co jest widoczne na zdjęciach). Stwarzamy tym zagrożenie dla innych użytkowników drogi, ale i dla siebie samych.
Zgodnie z podstawą prawną - Ustawa o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), Art.19. pkt.2 Zarządcami dróg są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,
2) wojewódzkich - zarząd województwa,
3) powiatowych - zarząd powiatu,
4) gminnych - zarząd gminy.
Art.20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: (...) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (...).
Bardzo proszę o ustalenie właściwego organu, który nadzoruje stan nawierzchni ul. Srebrnej i podjęcie pilnej
interwencji.
						
Z poważaniem,
				
Mieszkanka Nowych Pieścirogów (dane do wiadomości redakcji)

15.12.–28.12.2017; Życie Nasielska nr 26 (490)
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10
stanowiącego własność Gminy Nasielsk

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. 2016 r.
poz. 2147 z późn.zm.), Uchwała Nr XXXVIII/302/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 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.).

Przedmiot sprzedaży
W granicach nieruchomości obejmującej dz.nr 2157/2 i 2157/4 o łącznej pow. 0,1921 ha, objętej księgą wieczystą
KW Nr OS1U/00026725/2 zlokalizowany jest budynek mieszkalno- użytkowy Elektronowa 8/10.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 12 położony w w/w budynku o powierzchni 49,96 m2 wraz z udziałem wynoszącym 75/1926 części w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą
KW OS1U/00027459/3.
Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze w/w budynku. Lokal składa się z 2 pokoi w tym jednego przechodniego,
kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i loggi.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna oświetleniowa, zimna i ciepła woda bieżąca, odpływ ścieków do sieci
miejskiej, centralne ogrzewanie- zdalaczynne.
Lokal położony w centralnej części budynku, z oknami na wchód. Lokal wymaga remontu.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
111 100,00 złotych (słownie: sto jedenaście tysięcy sto 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.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3,
w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście
tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 23 stycznia 2018 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 23 stycznia 2018 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.
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.
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/ w gazecie Życie Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

PORADY

Tradycyjne święta
czy lżejsza wersja?
Boże Narodzenie to przede wszystkim czas miłości, radości, spotkań
rodzinnych, przebaczania, wprowadzania zmian w życiu.
Jednak jest to również okres wielu pokus, podawania dużych ilości
dań w małych odstępach czasu, często o wysokiej wartości energetycznej. Niestety często po takich świętach odczuwamy dyskomfort
ze strony przewodu pokarmowego. Czujemy się ociężali i mamy wyrzuty sumienia, że tyle spożyliśmy pożywienia w tak krótkim czasie. Efektem takiego przejedzenia są także dodatkowe kilogramy
na naszej wadze. W okresie tym wiele osób jest także na tzw. „diecie”. Dzieje się to często ze względu na różnego rodzaju choroby
lub zapobieganie im lub po prostu zmianę nawyków żywieniowych.
Pomyślmy również i w tym czasie o takich osobach, jeśli wiemy, że
potrzebują nieco innych, lżejszych potraw. A może inni goście też
chętnie spróbują czegoś nowego? Dawniej na potrawy wigilijne czy
świąteczne czekaliśmy cały rok. Obecnie, gdy wszystko jest dostępne
na co dzień, warto pomyśleć o urozmaiceniu.
Czy jednak nasze święta mogą być zdrowe, a jednocześnie tradycyjne?
Wigilia jest posiłkiem bardzo wartościowym, szczególnie pod względem ilości ryb, których niestety w naszym kraju wciąż za mało spożywamy. Ryby dostarczają nam kwasów Omega3, a śledzie czy
karpie dodatkowo jeszcze witaminy D3. Warto nieco zmodyfikować
sposób przyrządzenia ryb, aby ich wartość nie zmniejszyła się po-

przez nadmiar tłuszczu. Ryby, zamiast smażyć, można upiec czy grillować, a śledzie warto podać w sosie jogurtowym. W dni świąteczne
obfitują na naszym stole różnego rodzaju mięsa, w większości smażone na głębokim tłuszczu. Można je przygotować inaczej, upiec.
Dobrze jest też pamiętać o ziołach w kuchni (czosnek, imbir, kolendra, lubczyk, zioła prowansalskie). Są one niezbędne podczas przygotowywania potraw, ponieważ oprócz walorów smakowych, posiadają
także właściwości zdrowotne (np. przyspieszają metabolizm, poprawiają trawienie).
Niech na naszych stołach królują także warzywa, które pomogą nam
nasycić nasz apetyt. Oczywiście zamiast majonezu warto przygotować inne domowe sosy na bazie jogurtu, musztardy, chrzanu.
Pierogi czy kluski przygotujmy z domieszką mąki pełnoziarnistej.
Potrawy te będą zdrowsze i bardziej sycące, a smakiem nie będą się
różniły od tych tradycyjnych.
Pamiętajmy, że odczucie sytości odczuwamy dopiero po około
15 minutach od spożycia posiłku, dlatego często słyszymy, że powinniśmy wstać od stołu z lekkim niedosytem.
Nawet będąc na diecie, nie musimy odmawiać sobie skosztowania
tych świątecznych potraw – trzeba jednak mieć umiar w ich spożyciu.
Wszystko w niewielkich porcjach i z przerwami między posiłkami.
Pamiętajmy także o zasadzie spożycia ostatniego posiłku na około
2-3 godziny przed snem.
Dla większości z nas największą pokusę podczas świąt stanowią słodycze, szczególnie misternie przygotowane ciasta. Jest obecnie wiele
przepisów na pyszne, świąteczne, ale zdrowsze ciasta. Na takie, które zawierają dodatek zdrowych warzyw czy orzechów: marchewka,
cukinia, buraki, szpinak, orzechy włoskie, laskowe. Można też zwykłą mąkę zamienić na wersje pełnoziarniste. Makowiec upieczony
z maku własnoręcznie przygotowanego z bakaliami, nie tylko zawiera dużą dawkę energii, ale także wiele cennych składników mineralnych, jak wapń czy magnez.
W święta nie zapominajmy także o piciu odpowiedniej ilości płynów,
szczególnie wody, herbaty zielonej czy herbat ziołowych dla poprawy trawienia.
A jeśli pogoda dopisze, zachęcam też do świątecznych spacerów.
Wesołych i smacznych Świąt!!!

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
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Czas pomyśleć o ozdobach
Z inicjatywy Dyrekcji i nauczycieli kl.0 – III w Szkole Podstawowej nr 2
w Nasielsku dnia 29 listopada 2017 r. zostały zorganizowane dla chętnych
uczniów warsztaty plastyczne, których celem było własnoręczne wykonanie ozdób świątecznych.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem specjalistów sztuki ludowej z Biura
Turystycznego ,,Guliwer” z Legionowa. Dzieci samodzielnie i wg własnego
pomysłu malowały bombki i plotły stroiki z siana i sizalu. Następnie otrzymały na pamiątkę swoje rękodzieła. Zajęcia były nie tylko lekcją z zakresu
sztuki, ale przede wszystkim sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji.
W sali, gdzie odbywały się warsztaty, oprócz zapachu wykorzystywanych
materiałów, unosiła się woń zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych Świąt życzą organizatorzy:
Joanna Pichalska, Jolanta Sobiecka, Justyna Margiel

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Straż z wizytą w szkole
W piątek, 31 października br., w ramach programu ,,Bezpieczna
szkoła”, do naszej szkoły przyjechali strażacy z OSP Jackowo i OSP
Cieksyn. W trakcie pierwszych dwóch godzin lekcyjnych strażacy przeprowadzili lekcje dla klas IVA, IVB, IVC oraz IIB gimnazjum.
Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zobaczyli, jak wyglądają stroje strażaków, poznali też
podstawowy sprzęt, z którego na co dzień korzystają, np. nożyco-rozpieracze do cięcia metalu, deskę ortopedyczną do transportu
poszkodowanego czy aparat tlenowy. Strażacy przedstawili zdjęcia
ze swoich akcji, m.in. z pożaru na wysypisku śmieci w Jaskółowie.
Zajęcia były też lekcją utrwalającą, która miała na celu przypomnieć
numery alarmowe i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.
Uczniowie nauczyli się zasad postępowania w przypadku sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia. Zobaczyli, jak przeprowadza się pierwszą pomoc przedmedyczną, w parach układali się w pozycji bocznej
ustalonej. Na fantomie ćwiczyli przeprowadzanie resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach,
zgłaszały się, odpowiadały na pytania.

Na trzeciej godzinie lekcyjnej strażacy spotkali się z uczniami klas
0A, 0B oraz IA i IB. Zajęcia te odbyły się na parkingu przy hali szkolnej. Tam strażacy zaparkowali dwa wozy strażackie z pełnym wyposażeniem. Dzieci mogły wsiąść do samochodów, zobaczyć z bliska i
dotknąć wyposażenia. Przymierzyli hełm, zobaczyli, rozkładali i składali wąż strażacki i drabinę linową, której używają przy niektórych akcjach. Dzieci dowiedziały się wielu nowych rzeczy, poznały zawód
strażaka i spędziły miło czas. W czasie lekcji towarzyszyła im pani dyrektor Katarzyna Świderska. Była to też doskonała okazja do zrobienia
sobie pamiątkowych zdjęć. Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP
Jackowo i OSP Cieksyn za przeprowadzenie tak ciekawych lekcji dla
uczniów naszej szkoły.
SP 1

ROZMAITOŚCI
NASZE DZIECI

Życie Nasielska nr 26 (490); 15.12.–28.12.2017

Andrzejki w przedszkolu

W c z wartek, 30 li stopada b r. nas z e p r z e d s zko l a k i z S a m o r z ą d o w e g o P r z e d s z ko l a w N a s i e l s k u
przeniosły się w magiczny świat wróżb
i zabaw andrzejkowych. Dzieci chciały
zajrzeć w przyszłość i sprawdzić, co je
czeka. Przedszkolaki poznały na przykład znaczenie różnych kolorów. Miały
za zadanie wylosować świece, które były
w różnych barwach. Następnie ,,Czarodziejki’’ odczytywały z „Księgi Wróżb”,
o jakich przestrogach mówią dzieciom
wylosowane kolory świec. Przedszkolaki rzucały butami w kierunku drzwi. Jeśli
but ustawił się czubkiem w stronę drzwi,
oznaczało to, że dana osoba wyjedzie
w przyszłości na egzotyczną wycieczkę.
Dzieci rzucały pieniążkami do miski
z wodą, aby spełniły się ich najskrytsze
marzenia. Za pomocą przygotowanych
serduszek z imionami sprawdzały, jaka
koleżanka lub kolega z grupy darzy ich ogromną sympatią. Dużo radości przyniosła przedszkolakom wróżba najbardziej kojarzona z Andrzejkami – lanie wosku. Po słowach: Czary – mary, wosku lanie, co ma stać się, niech
się stanie, dzieci podchodziły do miski z wodą i trzymały klucz, przez którego dziurkę czarodziejka przelewała
wosk. Powstałe kształty były doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni. Wspólnie z nauczycielkami przedszkolaki
odgadywały, co je czeka i czego mogą się spodziewać w przyszłości. Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce. Na koniec zabawy andrzejkowej wszystkie dzieci zostały poczęstowane cukierkami.
Pamiętajmy jednak, że wróżba to zabawa i nie należy traktować jej poważnie, chociaż nie jest wykluczone, że
może się spełnić... Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową i służył integracji
dzieci z naszego przedszkola. Zabawy andrzejkowe przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny
były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.
M. Żbikowska

15.12.–28.12.2017; Życie Nasielska nr 26 (490)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
13–17 grudnia, godz. 15.00 i 17.00
27–31 grudnia, godz. 17.00

Pierwsza gwiazdka
2D (dubbing)

Animacja, Familijny, Komedia; USA; Czas trwania:
1 godz. 26 min.

Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni
za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka.
13–17 grudnia, godz. 19.00

Młynarski. Piosenka finałowa

Dokumentalny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Ostatni, bardzo osobisty i szczery wywiad
z Wojciechem Młynarskim dopełniony wypowiedziami ponad 30 jego najbliższych
przyjaciół.
27–31 grudnia, godz. 17.00

Co wiecie
o swoich dziadkach?
2D (dubbing)

Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min

To kontynuacja przebojowej komedii z 2015
roku Tata kontra tata. Tym razem ojciec Dusty
(Mark Wahlberg) i ojczym Brad (Will Ferrell) łączą siły, by pokazać swoim dzieciom, czym są
perfekcyjne święta Bożego Narodzenia. Szybko jednak ich nowo powstała przyjaźń zostaje
poddana testowi, kiedy w odwiedziny przyjeżdżają ich ojcowie...
27–31 grudnia, godz. 19.00

Morderstwo w Orient
Expressie (z napisami)

Kryminał; USA, Malta; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Duma jest złym doradcą, zwłaszcza ta
urażona. Nie brnij więc w niepotrzebne
konflikty. Zacznij oszczędzać. Zanim sięgniesz do portfela, zapytaj o rabaty. Święta
upłyną Ci w spokoju.
Byk 21.04-20.05
Wyzwania, które postawi przed Tobą los,
będą na miarę Twoich możliwości. Przed
świętami poświęć trochę więcej czasu
na refleksję i podsumowania. Oddaj długi
i przeproś tych, którym jesteś to winien.
Bliźnięta 21.05-21.06
Przed świętami w stałych związkach będzie
nerwowo, bo porządki okażą się krótką
drogą do konfliktu. Z wyborem gwiazdkowych prezentów nie będziesz mieć w tym
roku najmniejszego problemu.
Rak 22.06-22.07
Uporasz się wreszcie ze wszystkimi zaległościami. W święta chętnie ugościsz bliższych i dalszych krewnych. Nade wszystko
pragniesz spokoju i relaksu, ale w najbliższych tygodniach nie ma na to szans.
Lew 23.07-23.08
Przed Tobą wiele świątecznych chwil w doborowym towarzystwie. W tym roku skorzystasz z wielu zaproszeń. Podczas rodzinnych
spotkań staraj się zachowywać się subtelnie
i dyplomatycznie.
Panna 24.08-22.09
Ciągle narzekasz, że wszystko musisz robić
sama. Daj sobie pomóc, zamiast wypędzać
rodzinę z domu na czas porządków. Jeżeli
szukasz lepszej pracy, nie bój się zaryzykować. Nie przejadaj się.

Waga 23.09-23.10
Nie zabraknie Ci teraz pilnych zajęć. Mimo
to znajdziesz także czas na rozrywki i życie
towarzyskie. Będziesz bardzo dobrze zorganizowana. Nie przerażą Cię także świąteczne
wydatki.
Skorpion 24.10-22.11
Możesz teraz wiele osiągnąć. Nie zapominaj
jednak o dyplomacji. Twoje finanse wyglądają lepiej niż dobrze. Będziesz mógł więc
pozwolić sobie na dostatnie święta, bez zapożyczania się.
Strzelec 23.11-21.12
Nie musisz się martwić i ostro walczyć
o swoje sprawy. Atrakcyjne propozycje
same do Ciebie przyjdą. Wybacz tym, którzy Cię skrzywdzili i wyciągnij wnioski. Odnów stare dobre znajomości.
Koziorożec 22.12-20.01
Stawiaj sobie ambitne cele, bo teraz będzie
mógł je osiągnąć bez najmniejszego trudu.
Nie grozi Ci hipochondria. Pamiętaj jednak,
żeby bardziej o siebie dbać. Dobrze zrobi Ci
krótka głodówka lub detoks.
Wodnik 21.01-19.02
Możesz teraz narzekać na brak energii,
senność i ogólne osłabienie. Nie forsuj się
więc nadmiernie. Imprezy firmowe pozwolą Ci odnowić zakurzone kontakty
i załatwić kilka ważnych spraw.
Ryby 20.02-20.03
Zimowa aura podgrzeje emocje. Czas wyrwać się z letargu, śmiało zawalczyć o swoje
szczęście. Twoja kariera nabierze teraz rozpędu. Nie daj się oszukać i nie szalej z zakupami
na raty.

Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej
Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha
Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę
morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym
pociągu świata, pada wpływowy amerykański
biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za
największą zagadkę kryminalną wszech czasów.
3–7 stycznia, godz. 15.00

Kumple z dżungli
2D (dubbing)

Animacja,familijny;Francja;Czas trwania:1 godz.37 min.

Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli!
Pasiasty kung-fu pingwin - Maurice, jego pasiasty syn, kung-fu… złota rybka - Junior, genialny wyrak - Gilbert, waleczny goryl - Miguel
oraz czarująca nietoperka - Batricia. Na drodze
wesołej bandy staje piroman koala - Igor, który wiele lat temu miał plan zniszczenia dżungli.
Wtedy zagładę powstrzymała tygrysica mama Maurice’a. Teraz szalony koala ma szansę się zemścić. Kumple z dżungli - na ratunek!
3–7 stycznia, godz. 17.00

Cicha noc

Dramat, komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 37 min.

Pracujący za granicą Adam niespodziewanie
wraca do rodzinnego domu na Boże Narodzenie. Nikt z krewnych nie spodziewa się, jak
wielki wpływ na ich życie będą miały dalsze
wydarzenia wigilijnej nocy.
3–7 stycznia, godz. 19.00

Najlepszy

Biograficzny,obyczajowy,sportowy;Polska;Czas trwania:
1 godz. 50 min..

Głównym bohaterem filmu jest Polak, który
zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca,
pełna morderczego wysiłku, spektakularnych
upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata
w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman.
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Życie Nasielska nr 26 (490); 15.12.–28.12.2017

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733
679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Korepetycje z matematyki na każdym
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Cyklinowanie, układanie podłóg.
Tel. 500 784 648.
Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo
k. Nasielska. Tel. 784 808 863.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam ziemniak niesortowany luzem
LORD. Tel. 602 834 449.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM.
Tel. 691 553 551.
Działki budowlane i inwestycyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 696 468 255.
PRACA NA PRODUKCJI PŁATKÓW
I WACIKÓW– od zaraz umowa o pracę, stała, pewna w Nowym Dworze.
Tel. 507 177 958
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Zatrudnię krawcowe oraz osoby do
kontroli jakości i do prac pomocniczych.
Tel. 606 656 545.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
VW T4, rok 1987. Tel. 600 721 074.
Sprzedam mieszkanie ul. Młynarska,
41 m2. Tel. 728 912 546.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne
dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego
pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046
11.12.–17.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.,
18.12.–24.12.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam suche drewno opałowe.
Tel. 604 689 012.
Sprzedam zgrabiarkę 7-karuzelową, kosiarkę rotacyjną, opryskiwacz
400 l, rozsiewacz nawozów lejek, 1-rzędową sieczkarnię do kukurydzy. Cena do
uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

25.12.–31.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

Mieszkanie do wynajęcia. Nasielsk.
Tel. 785 532 718.

UCHWAŁA NR XXIX/203/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zatrudnię gospodynię domową.
Tel. 600 097 326.

(red.)

DJ- imprezy okolicznościowe. Tel. 733
327 173.
Kwatery pracownicze w Nasielsku.
Tel. 500 142 809.

RUCH S.A

Poszukuje osoby
do prowadzenia Punktu Sprzedaży
miejsce pracy: Nasielsk lub Mogowo (Dworzec PKP)
Obowiązki : Aktywna sprzedaż, obsługa klientów oraz dbanie
o dobry wizerunek saloniku i prawidłową ekspozycję towaru.
Oferujemy : Umowę agencyjną(własna działalność gosp.)
punkt z wyposażeniem i asortymentem oraz wsparcie
i doradztwo przedstawicieli firmy, wynagrodzenie podstawowe
i prowizyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
agent@ruch.com.pl lub tel. 504-075-714

15.12.–28.12.2017; Życie Nasielska nr 26 (490)
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Żabiczyn,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
zpóźn.zm.),UchwałyNrXXXVI/291/17RadyMiejskiejwNasielskuzdnia29czerwca2017r.wsprawiezbycianieruchomościorazRozporządzenia
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).

2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość obejmująca działkę nr 98/2 położona w obrębie Żabiczyn po zlikwidowanej zlewni mleka.
Zabudowa. Budynek użytkowy, murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem,
pełniący funkcję skupu mleka (w chwili obecnej nieczynny). Pow. zabudowy 72,00 m2 Pow. użytkowa budynku
52,00 m2. Budynek bez czynnych instalacji. Budynek w złym stanie technicznym.
Na działce oprócz budynku zlewni znajdują się też 3 nieczynne zbiorniki kanalizacji lokalnej, związane pierwotnie
funkcjonalnie z obiektem zlewni. Działka ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki. Stan ogrodzenia zły.
Obiekt znajduje się na skraju zabudowanej części miejscowości, przy drodze asfaltowej. Działka leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej i wiejskiej sieci wodociągowej. Kształt działki niekorzystny, sąsiedztwo nieczynna studnia
głębinowa, świetlica wiejska i grunty rolne.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU – skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
16 700, – złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
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 z nich zaoferuje cenę wyższą
od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3,
w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
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 9 stycznia 2018 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 9 stycznia 2018 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.
9. 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.
10. 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.
Ponadto 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/, w gazecie Życie
Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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NASIELSK BASZTA TEAM

Mikołajkowe bieganie
III Bieg Mikołajkowy w Nasielsku już za nami. W tym roku odbył się w niedzielę, 3 grudnia, i zgromadził sporą grupę Basztowiczów, małych i dużych
oraz sympatyków aktywnego spędzania czasu. W rodzinnej atmosferze
i z ogromną dawką humoru pobiegliśmy ulicami Nasielska, odwiedzając
miejsca najczęściej uczęszczane przez nasielszczan. Jak na prawdziwych
Mikołajów przystało, mieliśmy worek cukierków, którymi częstowaliśmy
przechodniów. Rozdawaliśmy nie tylko cukierki, ale i uśmiechy oraz pozytywną energię, sprawiając tym radość spotykanym osobom.
– Wspólnie przebiegnięte kilometry mijały w zabawnej atmosferze, przy
dźwiękach dzwonków, na rozmowach na temat reakcji spotkanych ludzi, które były różne. Zazwyczaj było to zaskoczenie, zachwyt oraz dużo
uśmiechów, zarówno ze strony dorosłych, jak i dzieci. Generalnie nikt

chętny nie został bez cukierka, a uśmiech i radość były głównym celem,
dla nas także aktywność ruchowa – wspomina Krzysiek.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej Mikołajów pobiegnie
z nami. Dziękujemy tym, którzy z nami byli tego dnia i wsparli nas uśmiechem oraz dobrym słowem, bo to jest dla nas najważniejsze. Szczególne
podziękowania należą się Pizzerii „Salermo”, która ugościła zmęczonych
Mikołajów.
W dalszym ciągu zachęcamy do dołączenia do
naszego stowarzyszenia.
Wszystkie informacje i
dokumenty dostępne są
na naszej stronie na Facebooku. Można także
zgłosić się do członków
zarządu.
(IW)

NA SPORTOWO

II Turniej Dwójek Siatkarskich
3 grudnia 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku
odbył się „II Turniej Dwójek Siatkarskich”.
Patronat nad rozgrywkami objął burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Do turnieju przystąpiło 6 par: 4 żeńskie i 2 męskie. Grano systemem każdy
z każdym do dwóch wygranych setów (set do 21 punktów). Po zaciętych
pojedynkach wyłoniono zwycięzców.
Najlepszymi dwójkami siatkarskimi w naszej gminie zostały: Katarzyna Tybuchowska i Dominika Sławińska, a wśród panów Kacper Wiśniewski i Michał Drajer.
R
E
Dziękujemy zawodnikom za udział
i zapraszamy na kolejny turniej siatkarski.
Wielkie podziękowania składamy
także Bogdanowi Ruszkowskiemu
burmistrzowi Nasielska oraz Katarzynie Świderskiej dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 za ufundowanie
nagród.
Banaszkiewicz Marcin,
Kosztowniak Piotr
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