To miejsce

czeka
na Twoją
reklamę
tel./fax 023 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

www.noknasielsk.pl

Sesja budżetowa
W czwartek, 28 grudnia 2017 r.
o d b ył a s i ę X L I I I s e s j a R a d y
M i e j s k i e j w N a s i e l s ku . B r a li w niej udział wszyscy radni, sołtysi i mieszkańcy naszej gminy,
ponieważ zasadniczym tematem posiedzenia był budżet gminy
na rok 2018.
Po akceptacji przez Radę dwóch
dodatkowych punktów zgłoszonych przez burmistrza Nasielska do
porządku obrad, radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia
RM.
Następnie Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił krótkie sprawozdanie ze
swojej działalności pomiędzy sesjami...
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
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. 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

Dyżury Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy
psychologów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 (pok. 103)
– psycholog Ewa Szatkowska
• w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113)
– psycholog Anna Ścioch
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa indywidualnego w trudnych
sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub
telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę
u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów.
Porady psychologów są bezpłatne.
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„NIE” dla bloku na
Wiśniowej
Dla jednych wizja nowego bloku
w Nasielsku to wpływy finansowe
i udana inwestycja, jednak dla mieszkańców ulicy Wiśniowej to przekleństwo. Właśnie bowiem przy tej ulicy
miałby stanąć najnowszy budynek
wielorodzinny. Nasielszczanie są przeciwni tej budowie i na ostatniej sesji
RM, 28 grudnia br., apelowali do burmistrza Nasielska oraz do Rady Miejskiej o pomoc.
– Nie chciałbym za długo się rozwodzić, ale sprawa jest niecierpią-

dział się za zablokowaniem inwestycji,
a nie pozwalał na wydawanie opinii
przez urbanistę i innych.
– Weźcie państwo pod uwagę, że są
dwie strony. Ja teraz nie jestem wielkim szeryfem i nie zablokuję inwestycji
– mówił burmistrz do mieszkańców.
Głos w sprawie postanowił ponownie zabrać T. Czachorowski, który zauważył, że z tą sprawą udał się także
do starosty powiatu nowodworskiego, Magdaleny Biernackiej. Jak relacjonował, pani starosta zasugerowała,

ca zwłoki. Dotyczy wpłynięcia do
urzędu gminy warunków zabudowy
na blok przy ulicy Wiśniowej i Elektronowej. To najstarsze osiedle. Przez 30
lat walczyliśmy z zalewaniem. Ulica
miała być przeciągnięta do Elektronowej i stało się tak, że sytuację wykorzystała firma z Wieliszewa i wykupiła
działkę. Firma wystąpiła o blok 4-kondygnacyjny z garażem podziemnym.
Ta inwestycja jest grubymi nićmi szyta, ale o tym wypowiedzą się eksperci. Zwracam się do radnych, żeby
pomogli nam w tej sprawie. Deweloper weźmie pieniądze za sprzedaż i się
wyniesie, a my będziemy musieli żyć
z blokiem za oknami – mówił obecny
na sesji Tadeusz Czachorowski, który
zagroził, że jeśli gmina nie pomoże
swoim mieszkańcom, to on, jako właściciel firmy Elektroplast zatrudniającej
wielu nasielszczan, przerejestruje firmę
i będzie płacił podatki do innej gminy.
– Musi to być zgodne z prawem. Jeśli
nie będzie, to od razu decyzja będzie
negatywna. Jeśli deweloper otrzyma
negatywną decyzję, będzie mógł się
odwołać. Czekamy teraz na wydanie decyzji (głównie urbanista będzie
się w tej sprawie wypowiadał), o której strony zostaną poinformowane
– informował burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Wypowiedź burmistrza Nasielska nie
usatysfakcjonowała jednak mieszkańców. Obecny na sesji Józef Zawadzki,
mieszkaniec tejgo osiedla, zauważył,
że nasielszczanie oczekują od niego
więcej stanowczości i wyraźnej postawy, aby Bogdan Ruszkowski opowie-

aby gmina skorzystała ze specustawy.
Radny Grzegorz Arciszewski dopytywał o studium uwarunkowań i wpływ
tego dokumentu na możliwość zablokowania inwestycji.
– Mamy studium, ale ono nie przewiduje konkretnych rozwiązań, to plan
miejscowego zagospodarowania
daje szczegółowe uwarunkowania
– tłumaczyła Bożena Strzelecka, kierownik Wydziału Zagospodarowanie Przestrzennego i Nieruchomości
przypominając, że plan miejscowego
zagospodarowania dla Nasielska został
unieważniony.
– Powinno nam chodzić o dobro
mieszkańców, którzy tu wiele lat
mieszkają, płacą podatki. To powinno być rozwiązane z korzyścią dla
naszych wieloletnich mieszkańców
– apelował radny Dariusz Kordowski.
Przewodniczący rady Jerzy Lubieniecki zaproponował, aby ulicę Wiśniową połączyć z ulicą Elektronową,
a tym samym zablokować inwestycję. O wykup gruntów apelował także radny Mirosław Świderski, który
zauważył, że lepiej reagować teraz
i nie czekać, bo może się okazać, że
deweloper ma siłę przebicia i dostanie
pozwolenie na budowę.
Oficjalnie wniosek o wykup działki przy ul. Wiśniowej pod drogę łączącą ją z ulicą Elektronową złożył
radny G. Arciszewski. Za wnioskiem
radnego głosowała cała Rada. Wykup działki przez gminę ma zablokować budowę niechcianego bloku.
E.G.

Dotacja na wymianę
pieca w 2018 roku
Gmina Nasielsk zamierza na początku 2018 roku złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek
o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni”. Dotychczas dotacja wynosiła 75%, nie więcej
jednak niż 5.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Regulamin
programu naboru może ulec zmianie na 2018 r.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłów lub palenisk
węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę
nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych,
olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów
na węgiel lub ekogroszek).
UWAGA:
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach
wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań
polegających na montażu kominków.
W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy - wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej
dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku,
gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana
nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.
Jeżeli dotychczasowa instalacja gazowa jest eksploatowana do deklaracji,
należy dołączyć dwa ostatnie rachunki za gaz.
INFORMACJA
Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla
budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.
Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Wszystkie osoby, które planują w 2018 roku wymienić piec i skorzystać
z dofinansowania na wymianę, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji w Urzędzie Miejskim, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk w terminie
od 2 stycznia 2018 roku do 17 stycznia 2018 roku – termin może ulec
skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.
Druki deklaracji dostępne są w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku – II piętro, pokój nr 201 oraz
na stronie internetowej www.nasielsk.pl.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub pod numerem
telefonu (23) 69 33 077.
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OBRADOWAŁA RADA

Sesja budżetowa
W czwartek, 28 grudnia 2017 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Brali w niej udział wszyscy radni, sołtysi i mieszkańcy naszej
gminy, ponieważ zasadniczym tematem posiedzenia był budżet gminy
na rok 2018.
Po akceptacji przez Radę dwóch dodatkowych punktów zgłoszonych
przez burmistrza Nasielska do porządku obrad, radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia RM.
Następnie Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił krótkie sprawozdanie ze swojej
działalności pomiędzy sesjami. W tym
okresie uczestniczył głównie w pracach komisji, brał udział w spotkaniach opłatkowych i przyjmował
interesantów. Po czym burmistrz
Bogdan Ruszkowski mówił o swoich
działaniach i pracy poszczególnych
wydziałów Urzędu Miejskiego. Poinformował m.in. o podpisaniu umowy
z firmą Błysk-Bis na odbiór odpadów
komunalnych na kwotę 4 740 668
zł oraz o otwarciu ofert, 18 grudnia 2017 roku, na budowę kanalizacji
w naszym mieście. Do tego przetargu
oferty zgłosiły dwie firmy z Ciechano-

wa – Zakład Instalacji Sieci Gazowych,
Wodno-Kanalizacyjnych, Energetycznych, Handlu i Usług M.M.Młyńscy, oferując kwotę 7,8 mln zł oraz
firma Plastbud za kwotę 8,02 mln zł.
Komisja przetargowa nie wyłoniła
jeszcze wykonawcy tej inwestycji.

Głos mieszkańców

Sołtys Chlebiotek mówiła o zniszczonych poboczach, na których wyznaczone były w ostatnim czasie objazdy.
Pani sołtys zwróciła się do burmistrza
o pomoc w tej sprawie. Przedstawiciel
mieszkańców ul. Leśnej dopytywał

o kryteria doboru inwestycji drogowych w gminie Nasielsk i zaapelował
o zapewnienie mieszkańcom jego ulicy przyzwoitego przejazdu.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski odpowiedział, że w roku 2017 przeznaczono prawie 1,2 mln zł na tłuczeń
i zapowiedział, że po wykonaniu kanalizacji w centrum Nasielska, pieniądze,
które pozostaną w budżecie, zostaną wydane na budowę i utrzymanie
dróg. Co do ulicy Leśnej, burmistrz
nadmienił, że owszem gmina kieruje się konkretnymi kryteriami, m.in.
najpierw wykonywane są drogi, które
mają już projekty i dokumentacje, a te
są w trakcie realizacji na ul. Leśną.
Z głosu skorzystał także Tadeusz Czachorowski, który w imieniu mieszkańców ulicy Wiśniowej zwrócił się
do radnych o zablokowanie planowanej tam budowy czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego.
Po raz kolejny o problemie bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy
mówiła przedstawicielka nasielskiego
Stowarzyszenia „Na Rzecz Ochrony
Zwierząt”. Natomiast sołtys Aleksandrowa podziękował za konserwację
hydrantów.

Radni pytali

Radny Henryk Antosik pytał o planowane prace na drogach osiedlowych,
o poprawienie studzienki u zbiegu ulic
Kościuszki i Krupki, chciał też poznać
kryteria usprawiedliwiania nieobecności radnych w czasie obrad komisji.
W jego odczuciu bowiem przewodniczący RM usprawiedliwia nieobecności wedle swojego uznania. Jak
wyjaśniał Jerzy Lubieniecki przewodniczący RM, rok temu była kontrola
z RIO i otrzymał wtedy informację, że
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usprawiedliwienia z powodów prywatnych nie mogą być honorowane.
– Jeśli jesteście u lekarza, to weźcie
zaświadczenie. Lekceważenie mandatu radnego z powodów prywatnych, to nie jest usprawiedliwienie
– mówił przewodniczący RM.
Radny Mirosław Świderski dopytywał, czy planowane jest równanie
dróg gruntowych, zaś radny Krzysztof Fronczak zauważył, że naprawy
potrzebuje ul. Przytorowa w Mogowie. Radny Marek Jaroszewski zapytał
o utrzymujący się smród na Kosewie
i o remont kolejnych ulic w Nowych
Pieścirogach.
Radny Marek Ostaszewski dopytywał, czy zostały już przekazane
pieniądze na remont szpitala powiatowego w Nowym Dworze Maz. Zapytał także o podłączenie kanalizacji
deszczowej z ulic Lipowej i Klonowej
do ulicy Kościuszki. Zasugerował
również, że ze względów bezpieczeństwa dzisiejsza sesja z udziałem dużej
liczby mieszkańców nie powinna odbywać się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
– Chciałbym zapytać o szkołę w Nunie i szkołę w Krzyczkach. Dużo się
mówiło na ten temat, a w budżecie
nic nie zapisano. Podobno miał być
zrobiony projekt na szkołę w Nunie
i miał być złożony wniosek o dofinansowanie. Chciałbym zapytać, na jakim
to jest etapie? W Krzyczkach miało się
dziać wiele, a nie dzieje się nic – mówił radny Roman Jaskulski.
Głos wyjątkowo oddano też pani sołtys z Andzina, która prosiła o porozumienie z gminą Nowe Miasto w kwestii
poprawienia nieprzejezdnego obecnie fragmentu drogi od Konar w stronę Andzina. A radny Andrzej Malon
apelował o budowę nawierzchni asfaltowej na wspomnianym ok. 600 m
odcinku drogi.
W kolejnej części sesji głos zabrała
Katarzyna Świderska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku.
Przeprosiła ona burmistrza, że na poprzedniej sesji musiał tłumaczyć się za
jej decyzje. Sprawa dotyczyła pytania
radnego Grzegorza Arciszewskiego
o to, czy nauczyciele mogą pracować mniej niż 5 dni. Ksiądz Grzegorz
Ostrowski, jak powiedziała pani dyrektor, uczy w jej szkole i pracuje
3 dni w tygodniu. Zgodziła się na
to w związku zjego trudną sytuacją
rodzinną oraz podaniem, jakie ksiądz
złożył na początku roku szkolnego.
Pani dyrektor podkreśliła, że poniesie
wszelką odpowiedzialność za swoją
decyzję, ale w jej odczuciu są sytuacje, kiedy trzeba być człowiekiem,
a nie urzędnikiem.

Magdalena Biernacka
– starosta Powiatu Nowodworskiego

Rok 2017 był rokiem bardzo pracowitym, ale również satysfakcjonującym
pod względem osiągnięć. W roku 2017
otrzymaliśmy z funduszy zewnętrznych
kwotę 4 106 433,35 zł.
Jestem szczególnie dumna z faktu, że
udało nam się zrealizować inwestycje nie tylko związane z drogami, choć
są one oczywiście bardzo potrzebne,
ale również związanie ze szkolnictwem
i szpitalem.
Wśród inwestycji zasługujących na
szczególne uwzględnienie są:
1.Przebudowa drogi nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo.
2.Ogromna inwestycja, obejmująca kilka gmin powiatu pn. „Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego”. W ramach
tej inwestycji realizowane były inwestycje na terenie gm. Nasielsk (Lubomin),
Leoncin (Michałów, Nowe Grochale, Gniewniewice Folwarczne), Zakroczym ,
(Wólka Smoszewska, Trębki Nowe) Pomiechówek (Pomiechówek, Czarnowo,
Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Śniadowo).
3. Zakończona budowa Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.
4. Wybudowanie bazy sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
5. Remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Szpitalu.
Plany na rok 2018 uzależniamy oczywiście w dużej mierze od możliwości
pozyskania dodatkowych środków. Planujemy pozyskać ze środków zewnętrznych około 12 000 000 zł, a plan inwestycyjny na najbliższy rok to:
Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w NCM, gdzie
pozyskano dotację w wysokości 1 400 000 zł plus wkład własny w wysokości 500 000 zł.
Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego, na który pozyskano dotację w wysokości ok. 5 400 000 zł plus wkład
własny w wysokości 1 354 181,00 zł.
Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku na kwotę 820 000,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym –Wojszczyce-Stara Wrona – wkład własny 2 800 000 plus środki zewnętrzne w wysokości
2 700 000 zł.
Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567 – wkład własny w wysokości
5 148 060,00 zł, gdzie liczymy na środki zewnętrzne w wysokości podobnej
do kwoty wkładu własnego.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W od drogi krajowej 62 do miejscowości Nasielsk –wkład własny 6 900 000 zł plus 4 200 000 zł środków zewnętrznych.
Przebudowa drogi powiatowej 2424 Nasielsk–Nuna – wkład własny 200 000
zł plus środki zewnętrzne w wysokości 200 000 zł.

Radosław Kasiak
– radny Rady Powiatu Nowodworskiego

W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się procedowaniem uchwał.
Najpierw, ze względu na podjęte decyzje po spotkaniu z prezes Gminnej
Spółdzielni w sprawie budowy świetlicy wiejskiej, Rada Miejska musiała uchwalić autopoprawkę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Rada większością głosów przyjęła

Rok 2017 był bardzo udany pod
względem inwestycji na terenie gminy Nasielsk i cieszę się z ich realizacji.
Starostwo Powiatowe zrealizowało wiele ważnych zadań. Ulica Kościuszki od skrzyżowania z ulicą
Kolejową do granic administracyjnych z miejscowością Kosewo została
przebudowana. Położono tam nową
nawierzchnię asfaltową i zbudowano
chodniki z obu stron jezdni. Wykonana została również nawierzchnia
asfaltowa wraz z odwodnieniem na odcinku o długości 2,5 km w Lubominie. W Studziankach natomiast wykonano chodnik wraz zjazdami do posesji,
a w Malczynie wykonano nawierzchnię asfaltową na brakującym odcinku
drogi na długości około 1300 m. Wyżej wymienione inwestycje są bardzo
ważne, ponieważ w znaczącym stopniu wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort życia mieszkańców.
Również plany inwestycyjne ujęte w budżecie powiatu na 2018 rok są dość
liczne. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
na drodze powiatowej Nasielsk-Pomiechówek. W ramach inwestycji położony zostanie chodnik na odcinku od dawnej wąskotorówki do ulicy Sikorskiego

ciąg dalszy na str. 5

ciąg dalszy na str. 5

Procedowanie uchwał
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FOTOOBSERWATOR

KRONIKA
POLICYJNA

Wykonano przepusty

23 grudnia w Nasielsku przy ul. Młynarskiej funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Daewoo Lanos, którym kierował 24-letni mieszkaniec
Nasielska, znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,30 mg/l
i 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Mieszkańcy Lubomina mogą już spać spokojnie. Wzdłuż ich drogi, która
ma kategorię powiatowej i przeszła ostatnio gruntowny remont, wykonano również przepusty i pogłębiono rowy. Woda w rowach już nie stoi
i nie wylewa się na pola ani na drogę.
Michał B.

Z OSP

Druhny z kalendarza

FOTOOBSERWATOR

Pojemniki upadły…
3 stycznia br. trzy kontenery na ubrania, zlokalizowane na parkingu przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku, leżały przewrócone. Wiatr czy wandale? Wszystko wskazuje na to, że jednak komuś one przeszkadzały.
E.G.

Z inicjatywy Renaty Włodarskiej, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku powstał kalendarz na rok 2018, promujący nasielską straż pożarną. Pozytywnym zaskoczeniem jest główna
fotografia. Na zdjęciu na tle jednego z wozów przeciw pożarniczych znalazły się druhny z OSP Cieksyn, Nuna i Jackowo. Kalendarz trafił już bądź
trafi do instytucji użyteczności publicznej w Nasielsku. Prezes zamierza
przekazać go również Waldemarowi Pawlakowi. Kalendarz można dostać
bezpłatnie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim
w pokoju 204.
Kalendarz powstał z funduszy prezes Renaty Włodarskiej i dzięki wsparciu
finansowemu burmistrza Nasielska i firmy KaBa.
Dla równowagi prezes zapowiada w przyszłym roku kalendarz ze zdjęciem nasielskich strażaków.
Michał B.

U NAS

Co zrobić z choinką
FOTOOBSERWATOR

Dziura w ziemi

Od wielu lat, przy ulicy
Płońskiej na wysokości
bloków, w odległości
około dwóch metrów
od chodnika, znajduje się głęboki wykop,
z którego wyrastają
już drzewa. Teren jest
prywatny, ale jak sygnalizują mieszkańcy
osiedla, może należałoby zabezpieczyć ten
dół i zainstalować barierkę przy chodniku!
Michał B.

W SKRÓCIE

Jeździmy legalnie
Według informacji uzyskanych od Radosława Kasiaka z Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych w
Urzędzie Miejskim w Nasielsku we wtorek, 9
stycznia 2018 roku, na terenie nowo wybudowanego ronda i wyremontowanego mostku
na ulicy Kościuszki wizytowała komisja z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Komisja nie miała zastrzeżeń do inwestycji i w
najbliższych dniach odbędzie się podpisanie
protokołów odbiorczych.
9 stycznia uruchomione zostały także latarnie
na ulicy Płońskiej, a dzień później zainstalowano
oświetlenie na nowo powstałym rondzie. Od
teraz obiekty te służą już w pełni mieszkańcom.
Michał B.

Minęło święto Trzech Króli i wielu nasielszczan rozebrało już choinkę. Wiele osób nie
wie, co zrobić z niepotrzebnym
drzewkiem. Na osiedlu przy ul.
Płońskiej ktoś postanowił wyrzucić je do kosza w altanie
z odpadami mieszanymi. Przypominamy zatem, że drzewko można dostarczyć własnym
transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul.
Płońska 43. Punkt jest czynny
od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych
mogą pozostawiać choinki przy
altanach śmietnikowych, skąd odbierze je firma zarządzająca odpadami na
naszym terenie. Nie wrzucajmy ich do kontenerów.
Nadmienimy też, że wedle tradycji, choinka najdłużej powinna stać w domach do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego, upamiętniającego ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej.
E.G.

27 grudnia w godzinach nocnych
w miejscowości Cieksyn przy ul. Piłsudskiego funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk wylegitymowali grupę młodych mężczyzn przebywających
w rejonie przystanku autobusowego.
W trakcie czynności w odzieży jednego z mężczyzn zostały ujawnione
dwie torebki foliowe zawierające środki odurzające. 23-letni mieszkaniec
gminy Nasielsk został zatrzymany,
a zabronione substancje zabezpieczone. Podczas przesłuchania, sprawca przyznał się do zarzuconego mu
czynu.
28 grudnia w miejscowości Cieksyn
przy ul. Piłsudskiego funkcjonariusze
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do kontroli
drogowej motorower marki Romet,
którym kierował 55-letni mieszkaniec
gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie
nietrzeźwości z wynikami 1,06 mg/l
i 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W okresie od 27 do 31 grudnia w sklepie TESCO w Nasielsku przy ul. POW
doszło do kradzieży oferowanych
do sprzedaży materiałów pirotechnicznych, powodując straty o łącznej
wartości ok. 600 zł. W toku dalszych
czynności, funkcjonariusze pionu prewencji KP Nasielsk dokonali zatrzymania sprawcy kradzieży, którym okazał
się 38-letni mieszkaniec Nasielska.
Podczas przesłuchania sprawca przyznał się do zarzuconego mu czynu.
8 stycznia w Nasielsku przy ul. Kolejowej funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej
motorower marki Keeway, którym
kierował 43-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie
nietrzeźwości z wynikami 1,27 mg/l
i 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

KRONIKA OSP
31 grudnia strażacy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Nasielsk zostali zadysponowani do miejscowości Nowa Wrona w celu pomocy karetce Pogotowia
Ratunkowego, by mogła dojechać do poszkodowanego.
8 stycznia zastęp OSP Nasielsk został zadysponowany na ulicę Warszawską
w celu pomocy zespołowi Karetki Ratunkowej w przeniesieniu pacjenta.
8 stycznia strażacy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Nasielsk zostali zadysponowani na ulicę Ogrodową, gdzie drzewo zagrażało linii energetycznej.
9 stycznia JRG Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Nasielsk i WSP Pomiechówek zostały zadysponowane do kolizji drogowej w miejscowości Wągrodno. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i sprawowano również opieką nad osobą poszkodowaną do momentu przyjazdu Karetki Pogotowia.
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OBRADOWAŁA RADA

Sesja budżetowa
dokończenie ze str. 3

uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej (9 głosów „za”,
4 głosy przeciw i 2 osoby wstrzymały
się od głosu).
Kolejnym, najważniejszym punktem
tego posiedzenia, była uchwała budżetowa na rok 2018. Rafał Adamski,
skarbnik Nasielska przeczytał najpierw
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poinformował o wpisaniu do
budżetu budowy drogi łączącej ulicę
Warszawską z Elektronową.
Po przedstawieniu opinii stałych komisji Rady, radny Grzegorz Arciszewski zgłosił wniosek o zabezpieczenie
środków na wykup działki na przedłużenie ulicy Wiśniowej. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Gdy okazało się, że
na budowę kanalizacji z zabezpieczonych 12 mln zł według nierozstrzygniętego jeszcze przetargu wydanych
będzie ok. 8 milionów zł, radni zaczęli
zgłaszać wnioski o przeznaczenie pozostałych środków na budowę dróg
w ich okręgach wyborczych. I tak
pojawiły się kolejne wnioski radnego
Grzegorza Arciszewskiego na ulice
Wyszyńskiego, Traugutta, Bema, Armii Krajowej i Leśną, radnego Romana Jaskulskiego na drogi w Paulinowie,
w Lorcinie, Żabicznie, Młodzianowi,
Aleksandrowie, radnego Andrzeja Malona na drogi w Dobrej Woli,
w Cieksynie w kierunku Nowosiółek, w Andzinie, radnego Henryka
Antosik na ulice Jagiełły, Chrobrego,
Jaśminową oraz radnego Marka Jaroszewskiego na ulicę Szmaragdową
i Bursztynową w Nowych Pieścirogach. Kiedy kolejne wnioski zostały
odrzucane przez Radę, radny Grzegorz Arciszewski złożył wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości
4,5 mln zł na budowę kanalizacji na

ulicach Grabowa, Sosnowa, Leśna i Jaworowa ze środków na budowę kanalizacji w centrum Nasielska.
– Macie rację, że drogi są w złym stanie – przyznał Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska – i będziemy je
powoli robili. W tej kadencji skupiliśmy się jednak w mieście na budowie
kanalizacji. Najpierw na Nowej Wsi,
z dofinansowaniem 2,5 mln zł, a teraz prawie 4,5 mln zł dofinansowania
na inwestycję w centrum miasta,
gdzie teren jest bardzo trudny. Wchodzimy na teren starej zabudowy, gdzie
nie ma fundamentów. Boję się pewnych tematów, które mogą nas zaskoczyć. Po zakończeniu inwestycji
na pewno w następnych latach, czy
to pojedynczo, czy większym projektem będziemy próbować wyasfaltować te drogi. Owszem, można
by było odpuścić kanalizację, wtedy
zrobilibyśmy drogi, a państwo byli-

byście zadowoleni – podsumował
zgłoszone wnioski radnych burmistrz
Ruszkowski.
Radny A. Malon poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie
środków na budowę boisk wielofunkcyjnych przy gminnych szkołach.
Radny wnioskował również o ul. Polną w Borkowie. Nie uzyskał poparcia.
Kolejne wnioski radnych dotyczyły
chociażby małej obwodnicy przez

Siennicę, drogi w Krzyczkach, budowy sali w Starych Pieścirogach. Żaden
z wniosków nie został przyjęty. Wnioski zakończył Mirosław Świderski, który zwrócił się o głosowanie imienne
nad uchwałą budżetową na rok 2018
r. Jak zauważył, głosowanie w jego
mniemaniu odpowie na pytanie, kto
jest, za kanalizacją w mieście, która jest
priorytetem roku 2018, a kto, przeciw.
Radni większością głosów przyjęli autopoprawkę do budżetu na 2018 rok
(9 głosów „za”, 5 osób wstrzymało
się od głosowania, 1 osoba głosowała
„przeciw”).
W głosowaniu nad uchwałą budżetową na 2018 rok 10 radnych głosowało „za” (Stanisław Śmietański,
Krzysztof Frączak,
Antoni Kalinowski, Rafał Dłutowski, Dariusz Sawicki,
Mirosław Świderski,
Dariusz Kordowski, Andrzej Malon,
Jerzy Lubieniecki,
Danuta Białorucka),
2 radnych wstrzymało się od głosu
(Marek Jaroszewski,
Marek Ostaszewski),
3 radnych było przeciwnych (Henryk
Antosik, Roman Jaskulski, Grzegorz
Arciszewski). Tym samym uchwała budżetowa na rok 2018 uzyskała większość. Budżet gminy Nasielsk
na 2018 rok wygląda następująco:
dochody 78 336 726 zł, wydatki 84
115 836 zł, a deficyt pokryty zostanie
z przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
Kolejna uchwała dotyczyła zasad
przyznawania jednorazowej diety sołtysom (300 zł) za udział w sesji
RM (28.12.2017 r.). Dwunastu radnych
głosowało „za” przyznaniem diety,
a trzech wstrzymało się od głosu w tej
sprawie.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie
zmiany Statutu Gminy Nasielsk. Podjęto także uchwałę dotyczącą ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Nasielsk na prowa-
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dzenie niepublicznych przedszkoli,
szkół prowadzonych na terenie gminy
Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (6
osób wstrzymało się od głosu i 9 głosowało „za”). Kontrowersyjną okazała
się uchwała dotycząca składu komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Była ona
związana z rezygnacją z pracy w niej
radnego Marka Ostaszewskiego. Komisja w tej sprawie wydała opinię negatywną, a radni większością głosów

odrzucili uchwałę o nowym składzie
tej komisji.
Ponadto, 9 głosami „za”, przy 4
głosach przeciwnych i 2 osobach
wstrzymujących się od głosu, przyjęto uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nasielsk na 2017 rok. Identyczną proporcją głosów przyjęto
zmiany w uchwale budżetowej na rok
2017.

Odpowiedzi burmistrza

Burmistrz Bogdan Ruszkowski wyjaśnił, że koncepcja ronda przy stacji
„Bliska” jest już zrobiona i kolejnym
krokiem będzie wykonanie projektu.
Zapewnił radnego Antosika, iż ulice,
o których wspomniał, są na bieżąco
monitorowane i zostaną poprawione, zaś studzienki będą sprawdzone.
W kwestii uciążliwego zapachu znad
byłego składowiska w Kosewie, burmistrz zauważył, że dużo zależy od
wiatru i warunków pogodowych. Deklarował, że podejmie dalsze działania
zapobiegające przykremu zapachowi.
Mówił także o bieżących naprawach
dróg w Nowych Pieścirogach. Poinformował radnego Ostaszewskiego o przekazaniu środków na rzecz
rozbudowy nowodworskiego szpitala oraz o podłączeniu do kanalizacji
deszczowej ulic Kasztanowej i Klonowej. – W kwestii budynku po szkole
w Nunie został już złożony wniosek
o dofinansowanie i jest on obecnie
uzupełniany, natomiast budynek po
szkole w Krzyczkach jest na sprzedaż,
lecz nie ma na niego kupca – odpowiedział burmistrz na zapytanie radnego Jaskulskiego.
Następnie Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM odczytał pisma skierowane do Rady w ostatnim czasie.
Pod koniec obrad głos zabrała również
Elżbieta Wróblewska – przedstawicielka akcji „Masz głos”, która zapowiedziała budowę ścieżki dydaktycznej.
Omówiono także sprawy bieżące.
W związku z wyczerpaniem tematów,
zamknięto sesję Rady Miejskiej.
E.G., Michał B.

SONDA cz. 2
oraz brakujący odcinek chodnika w Cegielni Puckiej, gdzie mieszkańcy przeznaczyli swój Fundusz Sołecki na zakup kostki brukowej.
W tym roku zaplanowane jest wykonanie chodnika w Dębinkach i w Nunie,
gdzie mieszkańcy zabiegali o tę inwestycję, przeznaczając swój fundusz sołecki na zakup kostki brukowej. Planowane jest także wykonanie drogi powiatowej z podbudową z kruszywa łamanego w Żabiczynie na odcinku 1,3 km.
Z inwestycji niedrogowych zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przy ulicy Lipowej.
Mam świadomość, że potrzeby inwestycyjne są duże i nie jesteśmy w stanie od razu spełnić wszystkich oczekiwań inwestycyjnych. Nie mniej jednak
sukcesywnie co roku realizowane są kolejne inwestycje, mające pozytywny
wpływ na życie mieszkańców i poprawę ich bezpieczeństwa. Każda inwestycja w naszej gminie jest pozytywnym krokiem rozwojowym. Myślę, że tak jak
poprzednie lata, ten rok również będzie udany.

Renata Włodarska
– prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku, radna
Rady Powiatu Nowodworskiego.

Podsumowując działalność pracy
zarządu w roku 2017, należy śmiało
stwierdzić, że była udana. Wspólnie
z Komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Komendantem Gminnym na moją
prośbę przeprowadziliśmy wizytację
w jednostkach w celu zapoznania
nowego Komendanta PSP ze stanem wyposażenia danych jednostek.
Dzięki dobrej współpracy z samorządem gminnym został zakupiony dla
jednostek sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Ze środków zewnętrznych dla jednej z jednostek udało się
pozyskać kwotę 12 000 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania bojowego.
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Nasielsk aktywnie włączyły się
w akcję propagandową, organizując w szkołach pokazy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.
Na rok 2018 został wydany kalendarz z druhnami z naszej gminy, promujący Związek OSP oraz Gminę Nasielsk. Wspólnie z Komendantem Gminnym
- druhem Andrzejem Sosnowskim prowadzimy starania w celu pozyskania
nowszych samochodów gaśniczych dla jednostek. Gminny Dzień Strażaka
w roku 2018 odbędzie się na terenie OSP Krzyczki, w nowo wybudowanej
strażnicy. Od początku roku jednostki OSP z terenu Gminy Nasielsk brały
udział w 218 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dodam, że jako radna Rady
Powiatu Nowodworskiego w 2018 roku, będę szczególnie zabiegać o bezpieczeństwo na terenie gminy oraz o poprawę odcinków dróg powiatowych,
przede wszystkim Nasielsk - Żabiczyn przez Paulinowo, Nasielsk – Lubomin,
ul. Przemysłowa oraz Siennica, ul. Sikorskiego.

Dariusz Kordowski
– radny Rady Miejskiej w Nasielsku

Cieszę się, że w minionym roku udało
się zrealizować wiele inwestycji, które służą ogółowi mieszkańców gminy, w tym między innymi ogrodzenie
i parking przed Ośrodkiem Zdrowia,
które poprawiły wizerunek tego miejsca. Po wielu latach mieszkańcy ulicy
Klonowej doczekali się odwodnienia
i asfaltu, a mieszkańcy ulicy Sportowej
nawierzchni asfaltowej. Pojawiły się
również kolejne punkty oświetleniowe
na ulicach: Ślepa, Dębowa i Sportowa,
a pod koniec roku udało się również
zainstalować lampy oświetleniowe przy ulicy Płońskiej. Co ważne, udało się
także przygotować projekt na budowę stadionu.
W tym roku priorytetowym zadaniem w Nasielsku będzie budowa kanalizacji
w centrum miasta i na ulicy Słonecznej. Dlatego też, bez względu na kwotę,
za jaką zostanie zrealizowane to zadanie, warto na czas realizacji inwestycji
mieć zabezpieczone dodatkowe środki na różne nieprzewidziane ewentualności. Teren, na którym budowana będzie kanalizacja, jest skomplikowany
ze względu na hydrologię. A po zakończeniu tej inwestycji, wszystkie drogi
zostaną wyasfaltowane.
Jako radny w tym ostatnim roku kadencji wspierać będę budowę drogi przy
Biedronce, rondo przy stacji paliw „Bliska” oraz budowę ścieżki rowerowej.
Priorytetem będą również kroki przygotowania planów do budowy „małej
obwodnicy” Nasielska ulicami Dębowa, Łączna, Przechodnia i Podmiejska.
Chciałbym, aby nawierzchnia asfaltowa pojawiła się również na ulicach: Cicha, Prosta i Kręta.
Warto też zacząć myśleć o budowie przedszkola w Starych Pieścirogach. Będzie to jednak wyzwanie dla radnych w kolejnej kadencji.

ciąg dalszy na str. 9
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Z NOK. Spotkania z Filharmonią

To był bal!
W e w t o r e k , 9 s t y c z n i a b r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury rozpoczął się nowy sezon „Spotkań
z Filharmonią”. Podczas pierwszego
w nowym roku koncertu przenieśliśmy się myślami do przedwojennej Warszawy. Wspólnie z parą
tancerzy i muzykami spacerowaliśmy ulicami naszej stolicy, odwiedzając ówczesne teatry i kawiarnie.
Podczas tego spaceru towarzyszyły nam piosenki przedwojennego kina oraz
skromna dziewczyna,
która marzy o wielkiej
sławie.
C y k l e d u k a c y j n yc h
kon c er tów „ S p otkania z Filharmonią” gości w kalendarzu NOK
już od września 2016 r.
Za każdym razem dzieci i młodzież poznają
instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne,
różne tańce, biografie
i twórczość kompozytorów, a także muzykę
z różnych stron świata.
Szeroki zakres tematyki
spotkań, bogaty repertuar i kreatywne podejście
animatorów muzycznych pozwalają młodym

melomanom doświadczyć wielu estetycznych przeżyć
wynikających z obcowania z muzyką
na żywo.
Koncerty odbywają
się raz w miesiącu.
Kolejne spotkanie
już 6 lutego br.
K.T.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Apokalipsa we Wrocławiu
Pojęcie synergii odnosi się
do sytuacji, gdy efekt pojawiających się razem czynników jest większy niż suma
poszczególnych oddzielnych działań. Również w literaturze mamy przykłady
mariaży, które dają dużo
lepsze rezultaty po złożeniu kilku z pozoru niepasujących elementów.
Pisarz Robert J. Szmidt pojawi ł się już na łamach
tego kącika. Jego powieść
o Wroc ławiu, p owst a ła
w ramach literackiego uniwersum Metro 2033, była
świetnym rozwinięciem idei
zapoczątkowanej przez Dmitra Gluhovskiego. Generalnie Szmidt nazywany jest czasem Niszczycielem Światów, specjalistą od powieści post
apokaliptycznych. Każda z nich jest inna, ale również każda potrafi równie podobnie wciągnąć czytelnika. Niemniej koncept Szczurów Wrocławia jest chyba najbardziej nietypowy.
Jest sierpień roku 1963. We Wrocławiu, gdzie toczy się akcja powieści,
szaleje czarna ospa. Sierżant Mielech, wybrany na ,,ochotnika” do pilnowania przetrzymywanych w kwarantannie mieszkańców idzie odwiedzić
dziewczynę, która wpadła mu w oko. Drży mu serce, gdyż chce jej wyznać, co naprawdę do niej czuje. Już ma jej powiedzieć, jak mu na niej
zależy, gdy…to powieść Szmidta, a więc w tym momencie zaczynają
się dziać straszne rzeczy.
Autor nie ogranicza się tylko do jednego bohatera. Apokalipsę zombie
(zwanych tu odmieńcami) obserwujemy z perspektyw kilku świadków.
Każdy ma właściwe dla niego cechy i historię, wielu można polubić albo
chociażby zrozumieć ich motywacje. Specyficzne miejsce i czas akcji
powoduje, że dzieją się nietypowe dla gatunku sytuacje, np. pacyfikacja
nieumarłych przez ZOMO.
Pomimo kuriozalności powyższego opisu, książka nie idzie w kierunku pastiszu czy humoru wynikającego z połączenia apokalipsy zombie
i PRL. Raczej realistycznie próbuje odtworzyć sytuację, gdy milicjanci
i przedstawiciele władzy, przyzwyczajeni raczej do walki z ludźmi niechętnymi Polsce Ludowej, muszą zmierzyć się z siłami nadprzyrodzonymi. Ten brak ironii i samoświadomości tego, z czym spotykają się
bohaterowie, daje efekt w postaci trzymającej w napięciu historii.
Te cechy powodują, że Szczury Wrocławia to coś więcej niż tylko ciekawostka. To solidna i wciągająca powieść pełna tajemnicy, akcji i, warto
ostrzec wrażliwych, wielu nieprzyjemnych i drastycznych scen działających na wyobraźnię. Fani gatunku będą zadowoleni.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Najpoczytniejsza
literatura dla dorosłych
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza do korzystania
z bogatego księgozbioru, zarówno literatury dla dorosłych, jak i dla dzieci. W styczniu polecamy dla dorosłych książki Nory Roberts. To jedna z
najbardziej znanych powieściopisarek amerykańskich. Wydała ponad 120
książek, z których wiele doczekało się filmowych adaptacji. Jest autorką
kilkudziesięciu powieści z gatunku literatury kobiecej. Każda czytelniczka
w bohaterkach książek Steel znajdzie coś dla siebie – pociechę, nadzieję,
rozrywkę, refleksję. Fabuły jej powieści rozgrywają się wśród rzeczywistych ludzi i ich realnych problemów – pomysły, jak sama mówi, czerpie
z życia. Nasza biblioteka posiada 92 tytuły tej poczytnej autorki. Specjalnie dla naszych czytelniczek przygotowaliśmy wydzieloną półkę. Jeśli
przyjedziesz, a książki w danej chwili nie będzie, możesz zostawić numer
telefonu, a poinformujemy Cie o jej dostępności.
Zapraszamy!
Bibl.

12.01.–25.01.2018; Życie Nasielska nr 2 (492)

7

ROZMAITOŚCI

Z NOK

Z UM

Koncert kolędowy

Kolorowy Kalendarz

W p i ą te k , 29 g r u d n i a b r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy koncert kolęd.
Najpiękniejsze i najbardziej znane polskie kolędy przygotowała dla nas Nasielska Orkiestra Dęta.
Koncert był także uroczystym
podsumowaniem oraz zwieńczeniem trwającego od lipca projektu „Wsparcie i rozwój Nasielskiej
Orkiestry Dętej”, realizowanego
przez NOK. Dzięki niemu udało się
wyposażyć muzyków w mundury reprezentacyjne, zorganizować
siedmiomiesięczne warsztaty muzyczne oraz Regionalny Przegląd

Orkiestr Dętych. Dokumentację
fotograficzną z przebiegu projektu
goście mogli oglądać podczas koncertu na kinowym ekranie.
Uroczysty koncert kolęd prowadził
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury, który w kilku zdaniach przypomniał historię o tym,
jak to nasielska orkiestra dęta trafiła
pod opiekuńcze skrzydła NOK. Jak
powiedział, zaczął optymistycznie
postrzegać dalsze losy orkiestry od
momentu, kiedy jej kapelmistrzem
została Joanna Ostaszewska oraz
gdy swoje miejsce prób orkiestra
znalazła w salce parafialnej w tzw.
starym wikariacie przy parafii św.
Wojciecha w Nasielsku.
Dyrektor Marek Tyc podziękował
wszystkim osobom zaangażowa-

nym w przygotowanie i realizację
projektu wspierającego naszą orkiestrę dętą. Natomiast specjalne
dyplomy - podziękowania otrzymali: Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska, Albert Jaworski przewodniczący LGD „Zielone Mosty”, Jerzy Lubieniecki przewodniczący
Rady Miejskiej, ks. Tadeusz Pepłoński, ks. Tadeusz Jabłoński, Janusz Zawadzki – autor projektu, Tadeusz
Bielecki, Marek Ostaszewski oraz
muzycy: Leopold Sułkowski – Kornaus i Joanna Ostaszewska.
Po rozdaniu podziękowań dyrektor Tyc oddał głos gościom przy-

byłym na koncert. Tomasz Krasoń,
w imieniu miłośników chóru Lira
i orkiestry dętej, złożył Joannie
Ostaszewskiej gratulacje z okazji
20- lecia pracy w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, wręczając jej
pamiątkową statuetkę i bukiet róż.
Zaś Elżbieta Fijalska przypomniała o złotych strunach głosowych
pani Joanny i jako wyraz sympatii
nasielszczan przekazała jej pluszowego Lwa Nasielszczaka.
Podczas świątecznego koncertu wysłuchaliśmy znanych kolęd
w aranżacji na orkiestrę dętą, m.in.:
Wśród nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił, Cicha noc, Dzisiaj
w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Mędrcy świata, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Przybieżeli do Betlejem, Tryumfy

Króla Niebieskiego, W żłobie leży,
Hej w dzień narodzenia.
Występ naszych muzyków cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Sala NOK była wypełniona
po brzegi. Już teraz ośrodek kultury zaprasza na kolejny koncert.
W poniedziałek, 29 stycznia br.,
będziemy mogli posłuchać Nasielskiej Orkiestry Dętej razem
z chórem Lira. Środki pozyskane
ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną za zakup niezbędnych
instrumentów dla orkiestry. Zapraszamy. Szczegóły na stronie www.
noknasielsk.pl

*Operacja pn.Wsparcie i rozwój Nasielskiej
Orkiestry Dętej mająca na celu zachowanie
i promocję dziedzictwa lokalnego poprzez
organizację siedmiomiesięcznych warsztatów muzycznych dla 20 osobowej grupy,
która zasili istniejącą Nasielską Orkiestrę
Dętą, wyposażenie orkiestrantów w 40
szt. mundurów reprezentacyjnych oraz organizację Regionalnego Przeglądu Orkiestr
Dętych, 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.

K.T.

Blisko 40 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk wzięło udział
w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy kalendarz”. Zadaniem konkursowym
było przygotowanie pracy plastycznej z hasłem dotyczącym profilaktyki uzależnień.

W dniu 5.01.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu oraz prezentacja wydanego kalendarza
gminnego na 2018 rok, który powstał z prac zwycięzców.
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe, kat. 0-III:
1. Zuzanna Sterbicka; kl. III a; SP w Budach Siennickich
2. Zuzanna Olszewska; kl. III a; SP w Budach Siennickich
3. Maja Motyka; kl. III b; SP w Budach Siennickich
4. Amelka Kamińska; kl. III a; SP w Budach Siennickich
5. Patrycja Majchrzak; kl. III b; SP w Cieksynie
6. Julia Rucińska; kl. I; SP wBudach Siennickich
Szkoły podstawowe, kat. IV-VII:
1. Anna Kęcińska, kl. V; SP w Cieksynie
2. Weronika Piątek; kl. V d; SP nr 2 w Nasielsku
3. Oliwia Kurpiewska; kl. V; SP w Cieksynie
4. Kacper Dominkiewicz; kl. V d; SP nr 2 w Nasielsku
5. Milena Miodowska; kl. V d; SP nr 2 w Nasielsku
6. Małgorzata Kowalska; kl. VII a; SP w Starych Pieścirogach
Dodatkowo jury przyznało 3 wyróżnienia:
Karol Nagel; kl. Vc; SP nr 2 w Nasielsku, Julia Polańska; kl. IV d; SP nr 2 w
Nasielsku, Dominika Jaworska; kl. V; SP w Cieksynie.
Na ręce laureatów trafiły atrakcyjne nagrody. Gratulujemy zwycięzcom!
Za: www.um.nasielsk.pl

UROCZYSTOŚCI

Razem witali Nowy Rok
Członkowie Fundacji „Bądźmy Razem” i studenci Nasielskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i tym razem, podobnie jak było to w roku ubiegłym, razem żegnali rok 2017 i witali Nowy 2018 Rok. Gościny, tradycyjnie, udzielił
Nasielski Ośrodek Kultury. Hol kina został zaadoptowany na salę balową.
Sceneria była świąteczna. Królowały choinki.
Sylwestrowe spotkanie rozpoczęła punktualnie o godzinie 20.30 w dniu 31
grudnia pani Prezes obydwu organizacji, Teresa Skrzynecka. Serdecznie powitała koleżanki i kolegów z obydwu organizacji i ich gości. Podziękowała
wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby sylwestrowo – noworoczne spotkanie mogło się odbyć w prawdziwie rodzinnej atmosferze przy
tradycyjnie polskim stole.
Wkrótce ruszono do tańca. Tańczono przy muzyce mechanicznej, przy
melodiach płynących z głośników. Ich dobór był wyjątkowo trafny i sprawiał,
że to był prawdziwy bal. Taki bal, który pamięta się latami. Tańcowi towarzy-

szył śpiew. Tańczono parami i w większych grupach, w kółkach. Wiele w tych
tańcach było młodzieńczej werwy. I chyba dlatego osoby, które oglądają na
FB i w nnych mediach społecznościowych filmiki z tego balu nie wierzy, że
balowała młodzież III wieku.
andrzej zawadzki

8

REPORTAŻ

Życie Nasielska nr 2 (492); 12.01.–25.01.2018

UROCZYSTOŚCI

Orszak Trzech Króli w Nasielsku
– Frekwencja zaskoczyła organizatorów – mówi ks. Grzegorz Ostrowski,
koordynator i pomysłodawca Orszaku Trzech Króli w Nasielsku.
Tysiąc koron, śpiewników i nalepek
rozdano przed kościołem św. Wojciecha – i okazało się jeszcze za mało,
dla wszystkich uczestników zgromadzonych na czwartym Orszaku
Trzech Króli w Nasielsku.
Uroczystość rozpoczęła msza św.
pontyfikalna, sprawowana prze ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Na

początku mszy przy żłóbku został inaugurowany Rok św. Stanisława Kostki. Przedstawiciele grup wiekowych
skierowali do św. Stanisława modlitwy,
zakończone prze ks. biskupa. Oprawę liturgiczną mszy św. wzbogaciły
dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych
Dzieci. W trakcie homilii hierarcha
akcentował: – Dzisiaj nie brakuje Herodów, którzy zabijają Jezusa w przestrzeni publicznej, w zakładach pracy,
w wzajemnych relacjach.

Po zakończonej Eucharystii, od kościoła parafialnego, po odczytaniu
rozporządzenia cezara, za gwiazdą
i flagami Orszaku pod przewodnictwem Trzech Króli, wyruszyli wszyscy w kierunku rynku miasta, pod
pomnik św. Jana Pawła II. W role
Trzech Króli wcieli się: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, Mariusz
Kraszewski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego i ks. Grzegorz Ostrowski
– wikariusz parafii św. Wojciecha i po-

mysłodawca tego wydarzenia. Przed
Świętą Rodziną, w którą wcielili się
Agnieszka i Albert Czyżyk z dwumiesięcznym synem Szymonem Piotrem, złożyli dary. Król Kacper – ks.
Grzegorz Ostrowski wygłosił Orędzie.
Następnie Biskup Roman Marcinkowski oraz Burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski złożyli wszystkim uczestnikom Noworoczne życzenia. Orszak

udał się do kościoła, gdzie nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nasielsku przedstawili jasełka
w reżyserii pani Małgorzaty Komorowskiej. Oprawę muzyczną wraz
z Nasielską Orkiestrą Dętą i chórem
parafialnym „Lira” zapewniła pani organistka, Joanna Ostaszewska.
Ks. Grzegorz Ostrowski
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Mędrcy ze Wschodu w Nunie
W Nunie, malowniczo położonej wsi niedaleko rzeki Narwi, 6 stycznia w piękny słoneczny
dzień, obchodzono uroczystość Objawienia
Pańskiego. W kościele pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki licznie zgromadzeni parafianie i goście
uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii.
Wspólna przy bożonarodzeniowym żłóbku
modlitwa wiernych, w której dużą grupę stanowiły dzieci i młodzież, zainaugurowała Rok
św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej.
Dalsza część wspólnego świętowania miała
miejsce poza świątynią, przy stajence betlejemskiej z żywymi zwierzętami, które dostarczyli okoliczni rolnicy. Tam nowo narodzonemu Jezusowi, już od Świąt Bożego Narodzenia, towarzyszyły: osiołek, konik,
owce, koza, barwne w pióropusze koguciki i miniaturowe kurki, gołębie oraz króliki, które stanowiły niesamowitą atrakcję.
W atmosferze śpiewu kolęd, do szopki z żywymi zwierzętami przybyło Trzech Mędrców ze Wschodu, by oddać pokłon
Dziecięciu Bożemu. W tym roku w rolę Trzech Króli wcieliła się młodzież z okolicznej Stajni Stangret z Lorcina. Oprawę
muzyczną i koncert staropolskich kolęd poprowadziła zaś schola parafialna wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.
Wzorem lat ubiegłych parafianie wraz z ks. Proboszczem okazali swoją gościnność, częstując wszystkich licznie przybyłych gorącym barszczykiem, ciepłymi pasztecikami i słodkościami z domowych wypieków.
- Widać, że parafianie i goście znakomicie przyjmują tę naszą coroczną uroczystość Trzech Króli. Inicjatywa ta jest formą
manifestacji swojej wiary, ma charakter wspólnotowy i rodzinny. To też pokazuje, że jest słuszna i jednoczy parafian. Dlatego co roku będziemy organizować tę wyjątkową formę modlitwy i spotkań – zapewnia proboszcz ks. Tadeusz Jabłoński.
Na zakończenie uroczystości nastąpiło losowanie zwycięskich „królewskich koron”, którymi były piękne wydania publikacji: Święci Orędownicy Wiary, Matka Boża Częstochowska. W losowaniu wzięli udział wszyscy, którzy własnoręcznie
wykonali i wystąpili w koronach, a nagrody zwycięzcom wręczali Trzej Królowie.
Liczna obecność uczestników orszaku, około 350 osób, pokazała, że widowisko pokłonu Mędrców ze Wschodu, corocznie organizowane w Nunie, jest w środowisku przyjmowane entuzjastycznie i zyskuje coraz większą
popularność.
af.

SONDA cz. 2
Maria Michalczyk – dyrektor SPZOZ

SP ZOZ w Nasielsku świadczy usługi w ramach POZ, AOS, terapii uzależnień, transportu sanitarnego oraz
diagnostyki laboratoryjnej i ultrasonograficznej. Wiele wyzwań i zadań, jakie postawiliśmy przed sobą na 2017
r. udało się nam zrealizować, część
obecnie jest w fazie przygotowań
do realizacji. Pierwszym celem było
zapewnienie ciągłości funkcjonowania SP ZOZ poprzez realizację kontraktów z NFZ. Kontrakty zostały w pełni
zrealizowane. W AOS (ambulatoryjna
opieka specjalistyczna) mamy nawet
duże „nad wykonania”. Kolejne zadanie to poprawa jakości świadczonych przez SP ZOZ usług, zrealizowane poprzez remont i modernizację budynku SP ZOZ. Budynek przychodni i teren
wokół niej zmienił się nie do poznania. Zrealizowane zostały duże prace budowlane, malowanie, przebudowa pomieszczeń rejestracji, wymiana drzwi
wewnętrznych do gabinetów. Wykonane zostały również prace elektryczno
– informatyczne, obejmujące wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED, zakup i instalację agregatu prądotwórczego oraz wykonanie instalacji monitoringu oraz zamontowanie kamer wewnętrznych i zewnętrznych.
Wykonanie tych prac znacznie podniosło standard pracy oraz komfort leczenia pacjentów.
Gmina sfinansowała nam wykonanie zewnętrznego parkingu i ogrodzenia wokół budynku SP ZOZ, co też sprzyja budowaniu lepszego wizerunku
placówki. Zakupiono również nowy ambulans medyczny, co ma istotne
znaczenie dla poprawy jakości usług świadczonych w ramach transportu
sanitarnego. Jesienią 2017 r. pozytywnie przeszliśmy audyt zewnętrzny w ramach certyfikacji ISO. Zakup sterylizatora i detektora tętna płodu przenieśliśmy na rok 2018. Na bieżący rok mamy zaplanowane równie ambitne cele.
W ramach troski o poprawę jakości wykonywanych badań diagnostycznych,
chcemy zakupić nowoczesny aparat USG. W ramach poprawy efektywności
usług świadczonych przez pielęgniarki i położną środowiskowo – rodzinną,
w 2018 r. zamierzamy zakupić nowy samochód medyczny dla tych potrzeb.
Planujemy też zająć się poprawą funkcjonowania systemów informatycznych
SP ZOZ poprzez zakup nowego serwera, uruchomienie równoległego łącza
internetowego w jednostce zamiejscowej w Cieksynie oraz uruchomienie rejestracji pacjentów on-line. Naszym nadrzędnym celem jest dobro pacjenta
i poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Co roku, dążąc do jego osiągnięcia, stawiamy przed sobą nowe wyzwania, co wpływa na
budowanie pozytywnego wizerunku oraz ciągłą poprawę jakości udzielanych
przez nasz zakład świadczeń zdrowotnych.

Marzena Gronowska
– prezes Nasielskiego
Budownictwa Mieszkaniowego Sp. Z o.o.

Rok 2017 był ważny w odniesieniu
do polityki lokalowej gminy Nasielsk.
W kwietniu ukończyliśmy budowę
budynku wielorodzinnego w miejscowości Chrcynno wraz z budynkiem
gospodarczym oraz parkingiem. Powstało 20 lokali, gotowych do zamieszkania, w pełni wyposażonych:
w instalację centralnego ogrzewania,
termy c.w. oraz urządzenia sanitarne.
Siedem lokali przeznaczono do sprzedaży, natomiast pozostałe zostały
przydzielone osobom oczekującym
na samodzielne mieszkanie z listy
osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz socjalnego. Trzy mieszkania przeznaczono dla rodzin
będących w skrajnie trudnej sytuacji lokalowej.
W bieżącej działalności Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o. o.
administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi, z których kilka w roku ubiegłym przystąpiło do generalnych remontów budynków, co można zauważyć
w poprawie estetyki kamienic położonych w centrum miasta.
W Nowym Roku 2018 planujemy realizację inwestycji, polegającej na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Płońskiej 24 na istniejącym osiedlu.
W roku 2017 nie udało się rozpocząć tej budowy z powodu konieczności
uzupełnienia dokumentacji o projekt zbiornika rozsączającego, który będzie
obsługiwał nowy blok Płońska 24E oraz istniejący Płońska 24D. Intensywność
opadów atmosferycznych w roku bieżącym ugruntowała konieczność zaprojektowania drenaży opaskowych oraz unormowanie gospodarki wodnej
na terenie planowanej inwestycji.
W Nowym Roku będziemy kontynuować nasze dotychczasowe działania.
Z pewnością będzie to pracowity rok dla Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółki z o. o.
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O bólu
odcinka
lędźwiowego
kręgosłupa
Ból kręgosłupa to dolegliwość, którą masz, miałeś albo będziesz miał.
Kluczowym elementem leczenia
pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest EDUKACJA. Wiedza,
którą pacjent może otrzymać od
fizjoterapeuty obniża poziom lęku,
a także daje możliwość radzenia sobie z chorobą. Zacznijmy więc do
początku.
Dysk – krążek międzykręgowy to
struktura umożliwiająca ruchy kręgosłupa, wygląda jak „pączek z dżemem”. Dyski nie wypadają. Dysk
psuje się od środka, to znaczy, że
jeśli wykonujemy jakiś ruch kręgosłupa, to galaretowata część środkowa (dżem) nie jest utrzymywana
na swoim miejscu przez otaczające je warstwy tkanek, tworzące
swego rodzaju pierścień (pączek).
Powstające szczeliny i pęknięcia
w pierścieniu osłabiają jego strukturę i dochodzi do jego uwypuklania, powstaje tzw. przepuklina.
Przepuklina w wyniku niektórych
ruchów kręgosłupa może powodować ucisk na sąsiadujący z nią
nerw, w wyniku czego ból pojawia
się także w nodze – rwa kulszowa.
Gdy wszystkie warstwy otaczające
„dżem” zostaną przerwane, to powstaje dziura, przez którą nasz dżem
może wypłynąć na zewnątrz. Potocznie sytuacja ta określana jest
jako „wypadnięcie dysku”. Dodatkowo, jeśli dżem się wydostanie,
mamy silną reakcję zapalną, co objawia się ogromnym bólem. Pacjent
nie jest w stanie stać, leżeć, siedzieć,
chodzić, spać i jedyną ulgę, dają silne leki przeciwbólowe.
Gdy dysk się „psuje”, to mamy
do czynienia z chorobą dyskową/dyskopatią, nie z korzonkami. W związku z tym, że dyski nie
wypadają, to nie ma konieczności ich nastawiania. To potoczny
zwrot, przez który pacjenci rozumieją manipulację (czyli taką technikę z terapii manualnej, polegającą
na wykonaniu określonego ruchu,
mającego na celu odblokowanie
stawu, która kojarzona jest z charakterystycznym kliknięciem). Manipulację dla kręgosłupa powinno
wykonywać się tylko w konkretnie określonych przypadkach oraz
po uprzednim szkoleniu, tak, aby
zabieg ten był w pełni bezpieczny
dla pacjenta.
Na każdym etapie choroby dyskowej warto zgłosić się na konsultację
fizjoterapeutyczną. Ponieważ jest
to choroba, która niestety nie mija,
warto dowiedzieć się, co zrobić,
aby spowolnić przebieg lub zahamować jej rozwój.
mgr fizjoterapii Anna Cygańska
Klinika Zdrowia
-fizjoterapia i masaż
Tel. 506 915 950
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 215 i 217,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Chrcynno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.
1. Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwała Nr
XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Nasielska z dnia
6 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości położonej
w obrębie Chrcynno 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).
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość położona w Chrcynnie, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 216 o pow. 600 m 2, objęta
księgą wieczystą KW OS1U/00055183/2. Przedmiotowa działka znajduje się przy drodze prowadzącej przez główną zabudowaną część miejscowości. Sąsiedztwo to w przewadze istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rolnicza oraz niewielkie obszarowo działki użytkowane rolniczo, dalej- teren
lotniska. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta i przylega do drogi gminnej urządzonej, o nawierzchni asfaltowej, okopanej rowami, bez chodników. Działka
nie ma urządzonego wjazdu z drogi publicznej. Obecnie działka użytkowana rolniczo, jako użytek zielony. Wzdłuż przyległej drogi biegnie linia napowietrzna
sieć energetyczna (nad skrajem działki) i wodociąg (po przeciwległej stronie drogi).
Ze względu na fakt, iż średnia szerokość działki wynosi ok. 10,5 m i długość 57 m a więc jest stosunkowo wąska zasadnym było ograniczyć sprzedaż co gruntów przyległych tj. dz. nr 215 i 217.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk- działka jest położona na terenie, dla którego określono kierunek zagospodarowania: MU- tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo- usługowe.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
Ze względu na fakt, iż średnia szerokość działki wynosi ok. 10,5 m i długość 57 m a więc jest stosunkowo wąska zasadnym było ograniczyć sprzedaż co gruntów przyległych tj. dz. nr 215 i 217.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
15 900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od podatku.
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 12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 13 00.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej
wymienionej kwocie w terminie do 6 lutego 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 6 lutego 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, zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 7 lutego 2018 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku- II piętro najpóźniej
do 9 lutego 2018 r.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane 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, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. 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 rejestru handlowego, 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 rejestru handlowego,
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.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Spotkania z ludźmi kultury
W ramach ,,Spotkań z ciekawymi ludźmi” w Szkole Podstawowej
w Popowie gościła znana i bardzo
utalentowana aktorka teatralna i filmowa, pani Anna Korcz. To kolejna osobowość ze świata kultury
i sztuki, którą uczniowie mogli bliżej poznać w tym roku szkolnym.
Warto wspomnieć, iż jesienią gościła w Popowie p. Ewa Chotomska
– znana jako Ciotka Klotka z popularnego programu telewizyjnego
„Tik – Tak”.
Aktorkę Annę Korcz na wstępie przywitała burza oklasków,
po czym gościa przedstawiła Dyrektor szkoły, p. Teresa Przybysz,
która podkreśliła, że zaproszenie
znanej osobistości ze świata sztuki
przez duże ,,S” to przede wszystkim
zasługa Rady Rodziców, a w szczególności pań: A. Śmietana, M. Biedrzyckiej i M. Guławskiej. Następnie
spotkanie poprowadziła p. J. Szymańska, która zaprosiła aktorkę
do wysłuchania recytacji wiersza
,,Rozmowa z aktorem” K. I. Gałczyńskiego, który bez żadnej tremy
zaprezentował Jakub Charzyński
z VI klasy. Deklamacja wywarła
ogromne wrażenie na pani Korcz,
która podkreśliła, że chłopiec może

myśleć o karierze aktorskiej.
W dalszej części spotkania aktorka, wykorzystując przygotowaną przez prowadzącą spotkanie
tablicę z fotosami, przedstawiła
pokrótce i w sposób niezwykle zrozumiały dotychczasową
karierę: role teatralne, filmowe i serialowe. Potem pokazała dzieciom kilka ćwiczeń
teatralnych, dzięki którym każdy
uczeń może pozbyć się tremy
i stresu w trakcie lekcji. W dalszej
części aktorka naśladowała różne
zwierzątka, czemu towarzyszyły zachwycone twarze najmłodszych dzieci. Świetnie się przy
tym bawili.
Pani Korcz była zachwycona tym, że w trakcie spotkania
uczniowie zadawali pytania dotyczące nie tyko jej kariery telewizyjno-teatralnej, lecz również
warsztatu aktorskiego, drogi, jaką
musi przejść adept szkoły teatralnej,
by występować na deskach teatrów
całej Polski. Dociekliwość młodych
uczestników spotkania była ogromna, bowiem pytano aktorkę nawet
o wartości moralne, które są dla
niej w życiu ważne. Po godzinnej
rozmowie przyszedł czas na po-

dziękowania za przybycie na spotkanie i wówczas aktorka, oprócz
pięknego bukietu kwiatów, otrzymała książkę z dedykacją i … karykaturę z własną podobizną, którą
wykonały utalentowane uczennice naszej szkoły. Aktorka poprosiła
wszystkie dzieci o możliwość zrobienia selfie, co bardzo ucieszyło
zebranych. Potem były autografy
z serduszkami i indywidualne foto-

Bądź widoczny na drodze

być p rze dm iot y do c ze p ian e
do ubrania, opaski, kamizelki oraz
smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać

dzić aktywnie czas w otoczeniu
przyrody nad Wkrą.
Szczególne podziękowania dla
Rady Rodziców za zaproszenie
znanej aktorki oraz dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku za zorganizowanie
autorskiego spotkania z panią Ewą
Chotomską.
J. P, J. Sz.

U HARCERZY

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

W okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada
zmrok, a widoczność na drodze
ograniczają opady deszczu i śniegu, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.
To dobra okazja do przypomnienia,
że w świetle obowiązującego prawa - każdy pieszy, który porusza się
po zmroku poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Pamiętajmy o tym, że
niestosowanie się do tego przepisu
może kosztować życie. Piesi i rowerzyści są niechronionymi i najbardziej zagrożonymi uczestnikami
ruchu drogowego. Odblask to jeden z najtańszych, najprostszych,
a zarazem najłatwiejszych sposobów
na zwiększenie własnego bezpieczeństwa.
Elementami odblaskowymi mogą

grafie z gwiazdą serialu ,,Na Wspólnej”. Po spotkaniu z uczniami pani
Korcz została zaproszona na słodki
poczęstunek z radą pedagogiczną
i rodzicami. Na aktorkę czekał przepięknie udekorowany tort ,,Wspomnienie lata”. Na pożegnanie Anna
Korcz zaprosiła wszystkie dzieci do
swojego ośrodka ,,Zacisze” koło
Pomiechówka, gdzie można spę-

Betlejemskie światło
pokoju
W dniach 15 - 17 grudnia drużyna ZHP z Nasielska 425 WDH Knieje
na czele z hm. Januszem Konerbergerem i phm. Ewą Żołnierzak-Gwiazda wzięła udział w uroczystym przekazaniu Światła Pokoju w Sanktuarium
na Krzeptówkach w Zakopanem. Wówczas miał tam miejsce Betlejemski
Zlot, w którym wzięło udział 2 500 harcerzy i harcerek z całej Polski. Była
to 27 edycja, w tym roku pod hasłem „W Tobie jest Światło”.
20 grudnia druhny przekazały Światło władzom samorządowym na ręce
burmistrza Nasielska. Tego samego dnia światło dotarło również do Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym. Uroczyste przekazanie Światła miesz-

na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców wówczas będziemy mieli pewność,
że są dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.
W piątek, 8 grudnia, uczniowie klasy
6d Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wraz
z opiekunami: M. Paluszek i T. Czajkowskim skierowali do społeczności

lokalnej apel i zachęcali do noszenia
elementów odblaskowych. Dzieci
rozdawały pieszym i rowerzystom
ulotki poświęcone widoczności na

drodze oraz kamizelki i elementy
odblaskowe. W akcję „Bądź widoczny na drodze” włączyła się również nasielska policja. Dzielnicowy
mł. asp. Ireneusz Paliszewski oraz
sierż. szt. Grzegorz Kędel zachęcali,
by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie i nie wstydzić się noszenia elementów odblaskowych
również tam, gdzie przepisy tego nie
nakazują – czyli na nieoświetlonych
odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.
Akcja, która była przeprowadzona
w ramach realizowanego w naszej
szkole programu „B&N, czyli B jak
bezpieczny i N jak niechroniony
uczestnik ruchu drogowego”, cieszyła się dużym zainteresowaniem
– dzieci rozdały ok. 200 elementów odblaskowych, które pozyskane były z akcji „Bank odblasków”,
przeprowadzonej w listopadzie
w naszej szkole, kamizelek odblaskowych otrzymanych od nasielskiej policji oraz ulotek. Miejmy
nadzieję, że to przedsięwzięcie
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Monika Paluszek

kańcom odbyło się 21 grudnia podczas mszy św. w kościele św. Wojciecha w Nasielsku. Harcerze przygotowali lampiony, dzięki którym Światło
z Groty Narodzenia Chrystusa trafiło do mieszkańców Nasielska.
Po mszy św. w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza odbyła
się Wigilia Nasielskiego Środowiska Harcerskiego. Atmosfera była bardzo
uroczysta, dająca wiele radości. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu 425 WDH Knieje, poznać historię Betlejemskiego Światła Pokoju. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania. Po przeczytaniu
Słowa Bożego, zebrani podzielili się opłatkiem. Było to spotkanie pełne
życzliwości i przyjaźni.
Pwd. Monika Ostrzeniewska
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Świąteczny koniec roku
Ostatni miesiąc roku upłynął nam
na świątecznych przygotowaniach, których zwieńczeniem był
koncert kolęd i pastorałek w kościele Świętej Doroty w Cieksynie oraz wspólna wigilia. Wiejska
Sp ec Kap ela prz ygotow y wała się do uroczystego koncertu, a warsztatowicze Wiejskich
Spraw Kobiet oddali się magii
świątecznych ozdób.
Pamiętacie czasy, gdy na choinkach wisiały własnej roboty papierowo-słomkowe łańcuchy,
aniołki z bibułki, orzechy, cukierki w ozdobnych papierkach?
Robiliśmy je, bo nie było gotowych. Choć towarów jest masa,
na przekór zabieganemu światu
postanowiliśmy wrócić do tradycji i włożyć trochę serca w świąteczne dekorowanie.
Nasze grudniowe spotkania rozpoczęliśmy od najtrudniejszego zadania – misternej bombki
robionej na szydełku, którą zaprezentowała nam uczestniczka
Wiejskich Spraw Kobiet, Monika
Suska. Szydełkuje się dwie okrągłe serwetki, które się zszywa,
a potem nakłada na nadmuchany

nie, czerwono, srebrno, złoto.
Potem ozdoby z szyszek, cynamonu czy suszonych plasterków
pomarańczy. Drzewko malutkie,
a tak wiele ozdób do dyspozycji:
kuleczki, gwiazdeczki, koraliczki, kokardki, cekiny, złote listki ...
oj trudna decyzja, co wybrać, bo
wszystko się nie zmieści!
Na kolejnych warsztatach, również pod kierunkiem pani Doroty
Czeszejko-Sochackiej, ozdabialiśmy akrylową bombkę. Tu mieliśmy wielkie pole do popisu dla
fantazji, ponieważ przezroczystą
bombkę można ozdabiać zarówno w środku, jak i na zewnątrz,
dekorując ją wstążeczkami, piórkami, naklejkami czy wypełniając sztucznym śniegiem. Nasze
ozdoby prezentowały różne style, od minimalistycznego do prawie że barokowego.
W czwartek 21 grudnia nastąpił
urocz yst y moment - koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu
Wiejskiej Spec Kapeli, a po nim
wspólne świętowanie ze śpiewem prz y suto zastawionym
stole. Wiejska Spec Kapela wykonała popularne, a także mniej

balonik i zamacza w kleju. Gdy
szydełkowa konstrukcja uzyska
odpowiednią sztywność – przebijamy balonik i zostaje nam koronkowej roboty bańka. Trzeba
prz yznać, że temu w yz waniu
udało się sprostać tylko najzdolniejszym i najwytrwalszym oraz
wprawionym już nieco w szydełkowaniu.

znane, oryginalne kolędy i pastorałki. Dzięki wsparciu Burmistrza Nasielska, do akordeonu
Roberta Lipki mogł y dołączyć
i n n e a ku s t yc zn e i n s trum e n ty: klarnet i saksofon (Bartosz
Smorągiewicz), bęben (Tomasz
Zawadzki), kontrabas (Mateusz
Woźniak). Publiczność, poruszona pięknym wykonaniem, natu-

Po ambitnych zmaganiach z szydełkiem przyszedł czas na nieco
łatwiejsze zadanie. Robił yśmy
stroik – mini choinkę z cyprsika. Najpierw opakował yśmy
e l e gan c ko don i c zk i na sz yc h
drzewek. Do wyboru: rustykal-

ralnym brzmieniem i nastrojową
atmosferą, zgotowała wykonawcom owacje na stojąco.
P rz y wigilijnym stole śpiew y
nie ustał y. Oprócz kolęd, śpiewaliśmy także utwory z repertuaru Wi ej sk i ej S p e c K ap e l i,

a kto ich dobrze nie znał,
mógł podchwycić refren
i włączyć się do zabawy.
Każdy przyniósł jakiś wigilijny specjał, więc było
naprawdę pysznie. Jedna
z uczestniczek, pani Danusia, ulepiła znakomite
pierogi w ilości wystarczającej dla wsz ystkich
uczestników, a było nas
około czterdziestu osób.
Na przyjęciu gościli także zaprzyjaźnieni aktorzy „Teatru bez
nazwy” z Nasielska, którzy zagrali na Wiejskiej Scenie Kulturalnej dwa razy spektakl „Bóg
mordu” w reżyserii Krzysztofa
Turka i mieli tutaj próby.
W trakcie roku naszych wspólnych d zia łań, p oznaliś my się
lepiej, więc wieczór up ł ynął
w bardzo rodzinnej atmosferze. Cieszyliśmy się, świętowaliśmy nie tylko wigilię, ale fakt, że
mogliśmy się spotykać, spędzać
czas na ciekawych, twórczych
zajęciach. To był rok, w czasie którego zawiązała się grupa
fajnych kobiet spot ykających

się w ramach Wiejskich Spraw
Kobiet, a Wiejska Spec Kapela
wzbogaciła się o nowych członków i doświadczenia.
Dziękujemy Wam za wspólnie
spędzony czas, który wniósł coś
n o we g o , m a m y
nadzieję, że pozytywnego, w życie
każdego z nas.
L icz ymy, że ko lejny rok b ędzie
równie bogaty w wydarzenia,
n o we d o ś w i a d czenia i czas spędzany razem.
Projekty Wiejsk iej S ceny Kul-

turalnej : Wiejska Spec Kapela
i Wiejskie Sprawy Kobiet zostały
zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Nasielsk, której serdecznie dziękujemy.
Magdalena Jaworska
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
10–13 stycznia, godz. 15.00

Mikołaj i spółka 2D (dubbing)

Familijny, komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Święty Mikołaj tuż przed Wigilią dowiaduje się,
że wszystkie jego elfy zachorowały i nie pomogą mu zapakować nawet połówki najmniejszego z prezentów. Najsłynniejszy brodacz
świata musi czym prędzej wezwać zaprzęg
najdzielniejszych reniferów, chwycić lejce i pomknąć magicznymi saniami na poszukiwanie
lekarstwa, które uzdrowi jego pomocników…
i uratuje tegoroczne Święta.
10–13 stycznia, godz. 17.00

Dzikie róże

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

Mieszkająca na wsi młoda mężatka Ewa, matka
dwójki dzieci, sama z pomocą matki prowadzi
dom w czasie, kiedy jej mąż Andrzej zarabia
na rodzinę w Norwegii. W czasie wielomiesięcznej nieobecności męża, samotna, przeżywa romans z nastoletnim, zakochanym w niej
chłopakiem. Zachodzi w ciążę i na kilka miesięcy wyjeżdża, żeby nie dawać pożywki plotkom. Rodzi dziecko i zostawia je do adopcji
w szpitalu. Kiedy Andrzej przyjeżdża na komunię córki, czuje, że Ewa oddaliła się od niego...
10–13 stycznia, godz. 19.00

Biegacze

Dokumentalny, sportowy; Polska; Czas trwania: 1 godz.
12 min.

Dokument „Biegacze” przybliży widzowi stan
ekstremalnego wysiłku fizycznego i momenty kryzysów psychicznych, z którymi muszą
się mierzyć biegacze. Przynajmniej w części
pozwala to widzom na przeżycie niezwykle
intensywnych emocji, które stają się udziałem
ultramaratończyków.
17–19 stycznia, godz. 16.00
20–21 stycznia, godz. 14.00

Barbie: Delfiny z Magicznej
Wyspy 2D dubbing

Animacja; Przygodowy; Kanada; Czas trwania 1 godz.
3 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Czas sprzyja mądrym decyzjom i pozytywnym zmianom. Nie pozwól, aby
wszystkie obowiązki spadły na Ciebie. Panuj nad nerwami, a wszystko się uda. Zwolnij i trochę odpocznij.
Byk 21.04-20.05
Polubią Cię pieniądze, a Ty będziesz planować swoje zyski i inwestycje. Najbliższe dni
będą sprzyjać naprawie relacji, które ostatnio
nie układały się najlepiej. Wyciągnij pierwszy
rękę na zgodę.
Bliźnięta 21.05-21.06
Uda Ci się teraz szybko załatwić trudne sprawy, ale nie przesadzaj z ilością nowych obowiązków. Zapowiadają się dni pełne atrakcji
i zamieszania. Unikaj radykalnych zmian, dostosuj się do innych.
Rak 22.06-22.07
Będzie Ci się teraz bardzo dobrze wiodło,
a Twoje zdolności zostaną docenione. Jednak nie jest to czas popisywania się, tylko
spokojnej i wytrwałej pracy. Warto zacząć
dbać o kondycję i zmienić dietę.
Lew 23.07-23.08
Będziesz pozytywnie nastawiony do całego
świata. W pracy możesz być nerwowy i mało
delikatny. Odpoczywaj i wysypiaj się, a unikniesz niepotrzebnego stresu. Szanuj swoje
zdrowie.
Panna 24.08-22.09
Będziesz w najbliższym czasie bardzo zapracowany, dlatego na domowe obowiązki może
zabraknąć Ci czasu. Pora nauczyć najbliższych
trochę więcej samodzielności. Zrób badania
kontrolne.

Waga 23.09-23.10
Obronisz swoje stanowisko przed zakusami
konkurencji i w życiu zawodowym wreszcie
zapanuje więcej spokoju. Poczujesz przypływ sił, ale nie staraj się rządzić całą rodziną.
Uśmiechaj się częściej.
Skorpion 24.10-22.11
Nie daj się wciągnąć w towarzyskie czy zawodowe konflikty. Unikaj podejmowania ryzykownych decyzji. Postaraj się bardziej uważać
na drobiazgi i dotrzymuj słowa. Wybierz się na
basen.
Strzelec 23.11-21.12
Zamiast przejmować się karierą, choć na kilka dni wyjedź gdzieś i odpocznij. Nie daj się
wplątać w cudze problemy. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy zawracają Ci głowę nudnymi sprawami.
Koziorożec 22.12-20.01
Pomagaj krewnym i nie zapomnij o przyjaciołach w potrzebie. Postaraj się być dla
wszystkich wyrozumiały i serdeczny, ale pamiętaj o swoich własnych interesach. Pij herbatę z cytryną i imbirem, aby się wzmocnić.
Wodnik 21.01-19.02
Wprowadź w swoje życie więcej porządku i oszczędzaj, a szybko zobaczysz efekty. Uciekaj od tych, którzy Cię krytykują,
bo mogą zarazić Cię negatywną energią.
Znajdź czas na odpoczynek i przyjemności.
Ryby 20.02-20.03
Nie bądź małostkowy, bo możesz stracić przyjaźń wartościowej osoby. Uda Ci się uporządkować ważne sprawy, staniesz się cierpliwszy
i lepiej zorganizowany. Unikaj stresu i pośpiechu.

Dołącz do Barbie i jej sióstr — Skipper, Stacie
oraz Chelsea, i wyrusz z nimi w pełną niesamowitych przygód podróż, na tropikalną wyspę.
Ken bierze tam udział w programie stypendialnym z dziedziny biologii morza. Przyjaciele nurkując trafiają na młodego delfina, który
wpłynął na ogrodzony teren. Nie jest to jednak
zwykły delfin, tylko przepiękny, jaskrawo -zielony delfin szlachetny!
17–19 stycznia, godz. 18.00 3D dub.
20–21 stycznia, godz. 16.00 3D dub.
20–21 stycznia, godz. 19.00 2D nap.

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

Przygodowy, Sci-Fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 30 min.

Rey (Daisy Ridley), która odnalazła Skywalkera
na odciętej od świata wyspie, szkoli się pod jego
okiem i okazuje się wyjątkowo pojętną uczennicą. Tymczasem Kylo Ren (Adam Driver), syn
księżniczki Lei (Carrie Fisher) i Hana Solo, dokłada starań, żeby unicestwić siły rebeliantów. Po
stronie rebelii znów walczą były szturmowiec
Najwyższego Porządku Finn (John Boyega) i genialny pilot Poe Dameron (Oscar Isaac).
24–28 stycznia, godz. 15.00

Fernando 2D (dubbing)

Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.
46 min.

Fernando jest młodym byczkiem niepodobnym do innych - zamiast walczyć, woli bowiem leżeć pod drzewem i wąchać kwiatki.
Pewnego dnia pięciu mężczyzn poszukuje
najwaleczniejszego i najodważniejszego byka,
który weźmie udział w walkach w Madrycie. Za
sprawą pomyłki ich wybór pada na Fernanda,
który musi stawić czoła losowi…
24–28 stycznia, godz. 15.00

Paddington 2 2D (dubbing)

Familijny, komedia, przygodowy; Francja,Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 43 min.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Korepetycje z matematyki na każdym
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529
925.
Wynajmę powierzchnię magazynowo-biurową + utwardzony plac tir (oświetlenie). Nasielsk, ul. Przemysłowa (były
Dantex). Tel. 512 333 283.
Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce
nabory wniosków. Modernizacja gospodarstw rolnych (zakup maszyn), Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł), Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
(100 tys. zł).Wypełnianie dokumentów.
Tel. 795 931 529.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 512
556 774.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
Panią do opieki nad osobami starszymi. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz.8-16 pod nr tel. 603 555 624.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią
do sprzątania. Prosimy o kontakt od pon.
do pt. godz.8-16 pod nr tel. 603 555 624.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni pielęgniarki. Prosimy o kontakt od pon. do
pt. godz.8-16 pod nr tel. 603 555 624.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 669 205 995.

Zatrudnię MECHANIKA
tylko z doświadczeniem. Stała praca.
Dobre wynagrodzenie. Nasielsk.
www.mietus.net.pl
Tel. 512 333 283.

Sprzedam byczki mieszańce. Tel. 699
114 977.
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Sprzedam mieszkanie 46 m2, 2 pokoje, balkon, blok Warszawska 41/49 H.
Tel. 572 030 392.

Dyżury aptek

W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne
dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2300 i trwa do godziny 730 dnia następnego
pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046
8.01.-14.01.2018 r. – Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,
15.01.-21.01.2018 r. – Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.,
22.01.-28.01.2018 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Wynajem łóżek ortopedycznych z dowozem do klienta. Tel. 511 848 639.
Działka na sprzedaż 1.1 ha k. Nasielska
przy stacji PKP, PKS od strony
ul. Sikorskiego.
Bezpośrednio do zabudowy mieszkalno-usługowej. Na działce parterowy dom
50m2 do remontu, media, siła, ogrodzenie. Cena 39 zł/m2. Tel. 694 15 14 63.
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Stowarzyszenie
Wsparcia Społecznego
„Jan-Pol”
zatrudni psychologa
do Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Tel. 664 475 844
mail sws.janpol@o2.pl
Z UM

Zaproszenie
na szkolenia
Mazowiecki Ośrodek Dorad zt wa Rolnic zego, odd zia ł
Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają
na szkolenia:
1. Bioasekuracja gospodarstw jako
istotny element prewencji - zasady
zabezpieczenia gospodarstw przed
chorobami. Szkolenie odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro)
10.01.2018 o godzinie 10.00.
2 . Technologia uprawy roślin
strączkowych z wykorzystaniem
białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Szkolenie odbędzie się w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ul. Elektronowej
3 (pokój 112 – I piętro) 24.01.2018
o godzinie 10.00.
Wykładowcy: Pracownicy MODR
Oddział Poświętne. Zapraszamy.
Za:www.nasielsk.pl

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. 573 237 400.

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.
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ZPN.6840.10.2017.2.AS
Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj.
działek nr 223/57 i 357/5, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.
1. Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwała
Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Nasielska
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi 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).
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość położona w Starych Pieścirogach, u zbiegu ul. Storczykowej i Różanej, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 357/6 o pow. 177 m2, objęta księgą wieczystą KW OS1U/00038628/9. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowanego i zagospodarowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka ma równą, płaską powierzchnię. Przedmiotowa działka ze względu
na kształt i niewielką powierzchnię nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem w planie.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym gminy Nasielsk, obejmującym obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia
2009 r. Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży w kompleksie planistycznym A22-MN/U- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych nieuciążliwych, wbudowanych lub w obiektach wolnostojących.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem w planie przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych tj. dz. nr: 223/57 i 357/5.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek 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 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 12 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro)
o godz. 12 00.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 6  lutego 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 6 lutego 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, zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 7 lutego 2018 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku- II piętro najpóźniej
do 9 lutego 2018 r.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane 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, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. 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 rejestru
handlowego, 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 rejestru handlowego, 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.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SPORT SPORT SPORT

NA SPORTOWO

NA SPORTOWO DLA WOŚP

W sobotę, 16 grudnia 2017 roku w hali sportowej w Nasielsku odbył się
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska, którego organizatorem był Prezes MLKS „Żbik” Nasielsk – Marek Prusinowski.
Do turnieju zgłosiło się aż 17 drużyn. – Duża liczba zgłoszeń może wynikać z ogromnego głodu turniejów w tym sezonie halowym w Nasielsku
– mówi prezes „Żbika”. W drodze losowania zostały one podzielone
na cztery grupy: w trzech grupach grały 4 drużyny, zaś w jednej grupie
– 5 drużyn.
Grupy C i D
Grupy A i B
Pesto – Nieznani 0:2
Dębinki – Metaltech 1:0
Gang Świeżaków – KS Jutrzenka JeJoga Bonito – Popalone Stuki 4:1
żewo 1:4
Trenerzy Żbika – FC Chaos 0:1
Dziady – Harnaś Team 0:2
Dębinki – Pieścirogi Stare 2:0
Smalec Stelmański Sierpc – Aven- KS Jutrzenka Jeżewo – Paka Wieśka
Domalaka 1:1
gers 4:1
Pesto – Dziady 3:1
Metaltech – Trenerzy Żbika 0:3
Gang Świeżaków – Dziewczyny
Dębinki – FC Chaos 1:0
Żbika 3:1
Joga Bonito – Smalec Stelmański
Nieznani – Harnaś Team 4:0
Sierpc 0:0
KS Jutrzenka Jeżewo – Dziewczyny
Dębinki – Trenerzy Żbika 0:2
Żbika 1:0
Metaltech – Pieścirogi Stare 4:0
Pesto – Harnaś Team 1:1
Popalone Styki – Avangers 2:2
Gang Świeżaków – Paka Wieśka DoMetaltech – FC Chaos 0:2
malaka 1:3
Joga Bonito – Avengeres 2:2
Nieznani – Dziady 2:0
Trenerzy Żbika – Pieścirogi Stare
Paka Wieśka Domalaka – Dziewczy4:0
ny Żbika 4:0
Smalec Stelmański Sierpc – Popalone Styki 2:1
FC Chaos – Pieścirogi Stare 4:0
Po rozegraniu meczów grupowych do rundy ćwierćfinałowej awansowały po 3 najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej rundzie, jak również
w półfinałach, grano systemem pucharowym. Drużyna przegrywająca odpadała z dalszych rozgrywek (jako pierwsze wymieniono drużyny
wygrywające).
Runda Ćwierćfinałowa
Trenerzy Żbika – Harnaś Team 2:1
Paka Wieśka Domalaka – Avengers 4:1
Nieznani – Gang Świeżaków 4:0
Smalec Stelmański Sierpc – Dębinki 1:1(karne 2:0)
KS Jutrzenka Jeżewo – FC Chaos 1:1 (karne 2:1)
Joga Bonito – Pesto 1:1 (karne 2:1)
Wyniki meczów półfinałowych:
Trenerzy Żbika – Paka Wieśka Domalaka 1:1 (karne 2:1)
Nieznani – Smales Stelmański Sierpc 2:1
Joga Bonito – KS Jutrzenka Jeżewo 4:0
W fazie finałowej znalazły się trzy drużyny, które rozegrały mecze „każdy
z każdym”.
Trenerzy Żbika – Nieznani 1:1
Nieznani – Joga Bonito 2:5
Joga Bonito – Trenerzy Żbika 0:1
– Ostatecznie w turnieju tryumfowała drużyna TRENERZY ŻBIKA
(w składzie: Jakub Jasiulewicz, Robert Bugalski, Dariusz Kordowski, Rafał Załoga, Łukasz Gołębiewski, Mariusz Chrzanowski, Paweł Wroński), która pokazała młodzieży, jak należy grać – podsumowuje Marek
Prusinowski, prezes Żbika.
Drugie miejsce zajęła JOGA BONITO, a na najniższym stopniu podium
uplasowała się ekipa NIEZNANI. Wszystkie drużyny otrzymały z rąk
Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska pamiątkowe puchary
i dyplomy. Dodatkowo radny Dariusz Kordowski wręczył wyróżnienia
indywidualne w poszczególnych kategoriach:
Król Strzelców – Rafał Załoga (TRENERZY ŻBIKA),
Najlepszy Bramkarz – Kamil FiliR
E
powicz (JOGA BONITO),
Najlepszy Zawodnik – Mateusz
Bramowicz (NIEZNANI)
Najmłodszy Zawodnik – Dominika Domała (PAKA WIEŚKA DOMALAKA).
– Zapraszamy na kolejne turnieje
w nasielskiej hali sportowej, które
odbędą się w 2018 roku – zapowiada prezes Marek Prusinowski.
Michał B.

Już 26 lat gra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, związana od początku z imieniem
Jurka Owsiaka. Gra, abyśmy
Zdrowi byli.
Gra także w Nasielsku, chociaż
w ostatnich dwóch latach jej
głos w naszym mieście i gminie był nieco mniej słyszalny.
Ulegnie to zmianie w tym roku.
Ważnym elementem całej akcji są licytacje. Są już pierwsze
pieniądze uzyskane w wyniku
wcześniejszych licytacji.
Miłą niespodziankę Nasielskowi
i Nasielskiemu Sztabowi WOŚP
sprawił pan Paweł Sokolnicki, który ofiarował wyjątkowo
cenny upominek na niedzielną
licytację. Jest to koszulka, w jakiej nasi sędziowie sędziują mecze
piłkarskie najwyższej światowej rangi. Ta związana jest z sędziowaniem
zawodów w Lidze Mistrzów i Mistrzostwach Europy (2016 r.). Podpisy na niej złożyli najlepsi polscy
sędziowie piłkarscy: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz List-

Trenerzy Żbika najlepsi Tę koszulkę możesz mieć TY

kiewicz, Paweł Raczkowski, Tomasz
Musiał, Radosław Siejka.
Wyrażam przekonanie, że miłośnicy piłki nożnej, miłośnicy historii, a także miłośnicy pamiątek
z Nasielska będą wysoko licytować ten przedmiot. Dlaczego liczę
tu na nasielszczan i mieszkańców
gminy Nasielsk? Otóż dlatego, że

ofiarodawca, pan Paweł Sokolnicki, światowej klasy sędzia piłkarski,
jest z pochodzenia nasielszczaninem. Tu grał w piłkę nożną i w
tenisa stołowego, tu uczęszczał
do szkoły podstawowej (SP nr 2
i m . S t e f a n a S t a r z y ń s k i e g o ),
tu mieszka jego mama i rodzina.
andrzej zawadzki
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Halowy turniej w Rzekuniu

K

3. Korona Ostrołęka
4. KS CK I Troszyn
5. Orzeł Kolno
6. MKS Małkinia
7. KS CK II Troszyn
8. Rzekunianka Rzekuń.

Paczkowski, Piotr Jeż i kierownik
drużyny Cezary Prusinowski.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU
1. Żbik Nasielsk
2. Rzekunianka II Rzekuń

Żbik Nasielsk wygrał halowy turniej
piłki nożnej seniorów organizowany przez Rzekuniankę Rzekuń.
W hali sportowej w Rzekuniu blisko triumfu byli gospodarze, ale
ostatecznie uznali wyższość Żbika
po rzutach karnych. Na miejscu
trzecim uplasowała się Korona
Ostrołęka. Zwyciężyła ekipa Żbika
Nasielsk, ale nie miała łatwej drogi w finale. Żbik osiągnął przewagę
na początku spotkania i strzelił bramkę na 1:0, ale nie potrafił
utrzymać prowadzenia do końca
meczu, choć wciąż był stroną przeważającą. Do wyrównania doprowadziła Rzekunianka.
Rzuty karne lepiej strzelali gracze Żbika i wygrali cały turniej.
Na trzecim miejscu uplasowała się
ostrołęcka Korona, która mimo
początkowych kłopotów w meczu o 3. miejsce, pewnie pokonała
KS CK Troszyn. Najlepszym strzelcem został Kamil Stańczak ze Żbika
Nasielsk, najlepszym bramkarzem Paweł Piendak z Rzekunianki Rzekuń, a najlepszym zawodnikiem
turnieju - Marcin Kraska z Korony
Ostrołęka.
N a si e l ska dru ż yna w yst ąp i ł a
w składzie: Łukasz Gerasik, Mikołaj Adamsk, Rafał Załoga, Kamil Tomaszyński, Kamil Stańczak, Marcin
Świderski, Damian Załoga, Mateusz
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