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Radni

W najbliższych dniach, prawdopodobnie 12 marca br., ruszą prace związane z budową kanalizacji. Będzie je wykonywać firma M.M. Młyńscy. Gmina Nasielsk podpisała już umowę na stały nadzór archeologiczny i zgodę
na prowadzenie badań archeologicznych podczas prowadzonych prac
ziemnych. – W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na ulicach
Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury, w związku z czym mieszkańcy
i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ulice nie będą jednak całkowicie zamknięte dla ruchu – informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. – Prace nie mogły ruszyć wcześniej, ze względu na zmarznięty grunt. W dalszej kolejności prace
wykonywane będą na ulicach Świętego Wojciecha, Kościelnej, Składowej
i Małej, o czym będziemy informować na bieżąco – dodaje.
Termin zakończenia prac inwestycyjnych przewidziany jest na koniec listopada br.
Michał B.
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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

Podtapiani mieszkańcy
Mieszkańcy ulicy Diamentowej w Nowych Pieścirogach sygnalizują samorządowcom problem podtopień. Przy części posesji brak jest rowów
melioracyjnych i odwodnienia, w związku z czym woda spływa im na
posesje. W dodatku nie ma tam żadnego odpływu, więc gromadzi się
na działkach. Faktycznie – nachylenie terenu nie jest korzystne dla mieszkańców jednej strony ulicy Diamentowej (numery parzyste).
– Niestety wskutek podtapiania drzewka, krzewy czy uprawy warzywne obumierają i gniją. W budynkach gospodarczych podłoga spróchniała, a w mieszkaniu pojawia się grzyb – mówi Jolanta Bełtowska, jedna
z mieszkanek Nowych Pieścirogów.
Na razie pani Jolanta nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo, które skierowała do nasielskich radnych. Ma jednak nadzieję, że problem zostanie
rozwiązany poprzez odtworzenie rowu melioracyjnego bądź wybudowanie urządzeń odwodniających.
Michał B.

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

Z UM

Złóż PIT a w urzędzie

Podobnie jak w ubiegłych latach, w nasielskim magistracie dyżurować
będą pracownicy nowodworskiego Urzędu Skarbowego.
Zeznania podatkowe mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać
w poniedziałki:
19 marca br., 26 marca br., 16 kwietnia br. i 30 kwietnia br.
w godzinach 8.00 – 10.00.
(red.)

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000
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Wyjaśnienia w sprawie
koncertu charytatywnego
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych na Facebooku „Tygodnika Nowodworskiego”, odnośnie organizacji w dniu 8 kwietnia br. Koncertu Charytatywnego Disco Nasielsk 2018 „Gramy Dla Karoliny Wodyńskiej” w Hali
Sportowej w Nasielsku chciałbym odnieść się do niektórych wypowiedzi,
najprawdopodobniej Redaktora Naczelnego „Tygodnika Nowodworskiego” Adama Balcerzaka.
Nigdy ani ja jako Burmistrz Nasielska, ani Rada Miejska w Nasielsku nie byliśmy i nie będziemy przeciwni pomocy osobom jej potrzebującym. Staramy się pomagać w miarę możliwości formalno-prawnych i finansowych.
Tu nie może być dowolności, gospodarujemy środkami publicznymi. Najczęściej pomoc ta odbywa się poprzez właściwą w tej materii jednostkę organizacyjną, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Poza
tym mamy możliwość użycia instrumentów prawnych, jakimi są rozłożenie
na raty i umarzanie podatków. Podtrzymuję nadal swoje zdanie wyrażone
podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 1 marca br., iż jestem zwolennikiem pomocy bezpośrednio osobie lub rodzinie potrzebującej, co uczynię
właśnie w przypadku rodziny Państwa Wodyńskich. Wtedy mam 100-procentową gwarancję, że pomoc ta trafia naprawdę do tego, kto jej potrzebuje. Nadmieniam, iż w ramach pomocy Państwu Wodyńskim nastąpiło już
umorzenie podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami za 2017 rok.
Kolejna sprawa. Podczas spotkania z Panem i przedstawicielem firmy estradowej deklarowana była przez Państwa sprawa zabezpieczenia podłogi
w Hali Sportowej w Nasielsku, gdzie ma się odbyć koncert. Do chwili obecnej
ani ja, ani Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku, która zarządza
Halą Sportową, nie doczekaliśmy się od Pana żadnych konkretów i szczegółów. Wbrew prześmiewczemu tonowi Pana wypowiedzi, to nie jest błaha
sprawa. Niedawno cała powierzchnia podłogowa Hali ze środków budżetowych Gminy została poprawiona dla lepszego komfortu odbywania zajęć
sportowych. Uważam, iż odpowiednie zabezpieczenie podłogi jest niezbędne w kontekście wskazanej przez Pana liczby uczestników koncertu (określonej na 900 osób). Cały czas jednak deklarowałem i deklaruję ze strony
Gminy Nasielsk nieodpłatne udostępnienie Hali Sportowej (o ile zgodę na
to wyrażą odpowiednie służby), udział strażaków oraz zabezpieczenia medycznego. Jeśli chodzi natomiast o zobowiązanie do zabezpieczenia z naszej strony ochrony, to tu przyznaję, iż po przemyśleniu podjąłem decyzję
o odstąpieniu od sfinansowania – zawsze ochronę imprez i wydarzeń zapewnia jego organizator, zatem uznałem, iż to do Państwa, jako organizatorów winno należeć sfinansowanie ochrony wydarzenia. Poza tym w trakcie
naszego spotkania nie padły żadne konkretne informacje odnośnie sposobu i formy gospodarowania pozyskanymi przez Państwa środkami, sposobu
rozliczania, nie otrzymaliśmy żadnej informacji, kto odpowiada za zbieranie środków finansowych. Nie pojawiła się również żadna propozycja sformalizowania współpracy w formie jakiejkolwiek umowy lub porozumienia,
a taki niedookreślony status współpracy musi budzić uzasadnione wątpliwości. Może są to z Pana strony sprawy nieważne, ale ja podkreślę raz jeszcze:
jako organ Gminy dysponuję środkami publicznymi, a nie prywatnymi. Nie ma
też pewności, czy dochód z koncertu – podkreślam: w jak najbardziej szczytnym celu – będzie wyższy od środków, które trafią z budżetu Gminy Nasielsk
do rodziny Państwa Wodyńskich poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Konkludując zatem: niewiele konkretów, a jedynie zarzuty
kierowane w naszą stronę…
Szanowny Panie Redaktorze! Nigdy w trakcie rozmów i dyskusji nie padła
z mojej strony, ani ze strony radnych Rady Miejskiej w Nasielsku deklaracja, że mamy inne niż Pan Redaktor i mieszkańcy Gminy upodobania muzyczne. Jest to – delikatnie mówiąc – wypowiedź co najmniej niestosowna,
a nazywając rzecz po imieniu: po prostu KŁAMSTWO. Jeśli tak było, proszę
powiedzieć, kiedy usłyszał Pan to ode mnie lub któregoś z radnych? A jeśli
tak nie było, to proszę nie pisać rzeczy, których Pan nie usłyszał. Gusta muzyczne mogę mieć co najwyżej w swoim domu jako Bogdan Ruszkowski,
a nie jako Burmistrz Nasielska. Urząd włodarza Gminy Nasielsk nie jest moim
prywatnym folwarkiem. Jeśli nie potrafi Pan pisać prawdy, lepiej żeby Pan nie
pisał w ogóle.
Szkoda, że Pan Redaktor Naczelny nie zechciał pozostać do końca na sesji
Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 1 marca br. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie było Pana właśnie wtedy, kiedy był Pan potrzebny, aby wyjaśnić
powstałe wątpliwości i zabrać głos w dyskusji, która się w tym temacie wywiązała. A może właśnie o to chodziło, aby nie dopowiedzieć wszystkiego
i pozostawić wrażenie, że winne wszystkiemu są wyłącznie władze Gminy
Nasielsk. Mogę jedynie żałować, że w taki sposób rozpoczęli Państwo kolejne
25-lecie istnienia czasopisma.
				
Z poważaniem
					
Bogdan Ruszkowski
					
Burmistrz Nasielska
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Kosewo i kanalizacja
W czwartek, 1 marca br., w nasielskim
magistarcie odbyła
się XLV sesja nasielskiej Rady Miejskiej.
Uczestniczyło
w niej 14 radnych.
Na początku obrad
na wniosek b urmistrza Nasielska
wprowadzono
do porządku posiedzenia dwa projekty uchwał. Jeden
dotyczył nadania
nazwy ulicy, a drugi uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań
w Chrcynnie.
Po przyjęciu planu obrad Jerzy
Lubieniecki przewodniczący RM
zrelacjonował swoje działania pomiędzy sesjami Rady. Wspomniał
o wyjazdowym posiedzeniu komisji zdrowia oraz o kontroli tzw.
gniazd z pojemnikami na odpady
znajdujących się na terenie gminy. Burmistrz Bogdan Ruszkowski
w swoim sprawozdaniu omówił
w skrócie pracę poszczególnych
wydziałów nasielskiego Urzędu
Miejskiego.
Następnie Maria Brzezińska pracownik Mazowieckiego Oddziału
Doradztwa Rolniczego przedstawiła obecnym informacje na temat
nowych zasad składania wniosków
o płatności bezpośrednie w formie elektronicznej. Żeby złożyć
taki wniosek rolnicy będą musieli wyrobić sobie wcześniej hasło
dostępu i login, będą musieli również posiadać własne konto mailowe. Wskazała, że złożenie takiego
wniosku przez internet może być
trudne do wykonania szczególnie
dla osób starszych. Dlatego pracownicy MODR będą im w tym
pomagać, ale na pewno nie będą
w stanie pomóc wszystkim zainteresowanym. Pani Brzezińska za-

powiedziała, że 21 marca o godz.
10.00 w nasielskim Urzędzie Miejskim odbędzie się szkolenie w tym
zakresie.
W interpelacjach mieszkańców
Adam Balcerzak, redaktor naczelny Tygodnika Nowodworskiegozwracał się do burmistrza Nasielska
i radnych RM o przeznaczenie
środków finansowych na pomoc
w organizacji koncertu charytatywnego, który ma zamiar zorganizować na rzecz Karoliny Wodyńskiej
w Szkole Podstawowej nr 1. Mieszkańcy Paulinowa po raz kolejny
występowali z prośbą o poprawę
nawierzchni dróg w tej miejscowości. Burmistrz Bogdan Ruszkowski

Z MIASTA

Rondo z udziałem gminy
wyjaśnił, że drogi te będą naprawiane w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg
gminnych. Mieszkaniec Nasielska
skarżył się na duże zadymienie
powietrza, problemy z segregacją
odpadów, oraz złe rozwiązania komunikacyjne w mieście.
Następnie pytania zadawali radni: m.in.: radny Dariusz Kordowski
pytał o sprawę drogi łączącej ulicę Elektronową z Warszawską oraz
losy przekazania przez powiat nowodworski budynku i terenu przy
ulicy Starzyńskiego (Liceum Ogólnokształcące) na rzecz gminy. Radny Henryk Antosik chciał wiedzieć,
na jakim etapie znajduje się sprawa
oświetlenia ulicy Dąbrówki, zgłosił po raz kolejny potrzebę budowy chodnika na ulicy Krupki oraz
poruszył sprawę miejsca do ćwiczeń dla klubu „Spartakus”. Radny Roman Jaskulski przypomniał,
że wielokrotnie składał wnioski dotyczące budowy dróg w Paulinowie, dopytywał o „schetynówkę”
w Kędzierzawicach. O konieczności wykonania projektu na rondo
przy stacji paliw Bliska mówił radny Grzegorz Arciszewski. Radny
chciał wiedzieć jak zakończył się
audyt w niepublicznych placówkach: Sakolandii oraz przedszkolu
„Pod Fiołkami”. Radny Marek Jaroszewski dopytywał
o fetor z Kosewy.
O naprawę ulicy
Leśnej apelowała
radna Danuta Białorucka. W dalszej części obrad
Rada przyjęli szereg uchwał. Większością głosów
przeg łosowano
uchwały dotyczące g minnych f inan sów: zm iany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy oraz zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz
uchwały w sprawie podziału gminy Nasielsk na okręgi wyborcze
oraz stałe obwody głosowania.
Radni przyjęli także trzy uchwały „oświatowe” w sprawie: planu
nadzoru nad żłobkami; ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
oraz zasad ustalenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Radni zdecydowali także o przyjęciu
uchwały w sprawie zrzeczenia się
odszkodowania od nieruchomo-

ści przejętych pod budowę ronda
na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Płońskiej; wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości; sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku przy ulicy Elektronowej; zbycia
nieruchomości w Kosewie, uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży
mieszkań w Chrcynnie oraz nadanie nazwy ulicy (Wacława Sokolnickiego) na wniosek Nasielskiego
Towarzystwa Kultury.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski rozpoczął udzielanie swoich odpowiedzi od wyjaśnienia nieporozumień
dotyczących planowanego przez
Tygodnik Nowodworski wydarzenia, czyli organizacji konkursu charytatywnego. Twierdził, że w tej
spawie nie poczyniono żadnych
ostatecznych ustaleń, a organizator wycofał się z wstępnie poczynionych uzgodnień i prosił gminę
o finanse na ten cel. W kwestii drogi przy Biedronce (Elektronowa
– Warszawska) burmistrz mówił,
że jest problem z opracowaniem
dokumentacji projektowej, zaś
w sprawie przekazania LO jest negatywna decyzja starostwa. Zapewnił, że projekt oświetlenia ulicy
Dąbrówki jest w trakcie przygotowania kosztorysu, natomiast nie
ma możliwości w tym roku budowy chodników. Wyjaśnił, że sportowcy z klubu „Spartakus” uznali,
że pomieszczenia znajdujące się
w budynku na stadionie miejskim
są dla nich za małe, dlatego szukają innego lokalu. Burmistrz odniósł
się także do tematu małej obwodnicy Nasielska i drogi przez Chrcynno, mówiąc, że potrzebna jest
na nią dokumentacja. Ponieważ
droga musi mieć 12 m szerokości, najpierw trzeba wykupić tereny
pod nią. W kwestii smrodu unoszącego się znad wysypiska w Kosewie, burmistrz zapewniał, że nic na
ten teren nie jest wywożone, a zapach pochodzi ze stawu, na którym
utworzyło się źródełko. Stwierdził,
że trafi tam ziemia z budowy kanalizacji w mieście, co w jakimś stopniu ustabilizuje ten teren. Przyznał,
że ulica Leśna jest w makabrycznym stanie i będzie poprawiana.
Następnie Danuta Białorucka, wiceprzewodnicząca RM odczytała pisma, które trafiły do Rady.
W ostatnim punkcie obrad – wolnych wnioskach – radni szerzej
dyskutowali nad tematami podejmowanymi wcześniej na sesji.
Na tym obrady zakończono.
(i.)

Pierwsze rondo w Nasielsku rozbudziło apetyt na kolejne dwa, które zapowiadano od dawna. Koncepcja drugiego ronda planowanego przy stacji
paliw Bliska przy ul. Kilińskiego została opublikowana w ostatnim wydaniu
ŻN. Okazuje się jednak, że los kolejnych skrzyżowań o ruchu okrężnym
w Nasielsku będzie możliwy, ale po spełnieniu przez gminę pewnego warunku postawionego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW),
tj. przez zleceniodawcę budowy rond.
Jak mówiła Bożena Strzelecka, kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
podczas obrad komisji infrastruktury (26.02.br.), w piśmie skierowanym
do gminy przez dyrektora MZDW była sformułowana prośba o zrzeczenie
się przez gminę Nasielsk odszkodowania za zajęcie gminnych terenów przy
Domu Pomocy Społecznej pod budowę ronda.
W przeciwnym razie MZDW nie zapewnia o podjęciu kroków w celu budowy kolejnych rond.
Łączna kwota budowy pierwszego ronda to ponad 3 mln zł. Inwestycja została wykonana przez firmę „Planeta” z Warszawy. Ile kosztowało naszą gminę to rondo? Jak wylicza Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu
Miejskiego: 150 tys. zł kosztowało gminę odstąpienie od odszkodowania za
wykup gruntów gminnych pod budowę ronda; 106 tys. zł gmina zapłaciła za
oświetlenie inwestycji. Dodatkowo Nasielsk poniósł koszty za projekt ronda,
czyli 60 tys. zł. Ponadto nasza gmina zapłaciła już za projekty planowanego
ronda w Pniewie.
– Wstępnie mamy już zaakceptowaną koncepcję trzeciego ronda, czyli
tego przy stacji paliw Bliska. Szukamy teraz projektanta, który się tego podejmie. I dalej będziemy prowadzili rozmowy z dyrektorem MZDW, żeby
wspólnie realizować to zadanie – mówi Radosław Kasiak.
E.G.

FOTOOBSERWATOR

Co to za rura?

Przy niedawno wyremontowanym moście nad Nasielną na ulicy Kolejowej można zauważyć wystającą rurę. Nie wiadomo, jak długo była na
wierzchu. – Jest to rura ochronna od światłowodu. Została prawdopodobnie wymyta z dna na skutek wyższego poziomu rzeki w czasie ostatnich roztopów. Firma, która wykonywała inwestycję, będzie wkrótce
dokonywać poprawek budowlanych i przy okazji zajmą się też wystającą rurą – informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji nasielskiego
magistratu.
Modernizacja mostu na ulicy Kolejowej była inwestycją prowadzoną przez
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Michał B.

OŚWIATA

Konkursy na dyrektorów
Zgodnie z zarządzeniami burmistrza Nasielska z dnia 23 lutego br., ogłoszono trzy konkursy na dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
Do poniedziałku, 12 marca do godz. 12.00 w nasielskim Urzędzie Miejskim można składać aplikacje na stanowisko dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku, dyrektora Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach.
E.G.
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Zbiórka darów

Włamania do domów

Przez dwa dni, 9 i 10 marca br., w dwóch marketach w naszym mieście odbywać się będzie
zbiórka żywności i artykułów chemicznych. Wolontariuszy, wśród których znajdować się będą
pracownicy WTZ oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, będzie można
spotkać w Centrum Handlowym „GULIWER”
i w Biedronce, w godz. 8.00 – 18.00.
Akcja odbywać się będzie pod patronatem „Caritas” Diecezji Płockiej. Dlatego też wolontariusze zbierający dary ubrani będą w koszulki z logo
„Caritas”. Będą mieli identyfikatory oraz foldery informujące o zbiórce
żywności.
Zebrane produkty zostaną przeznaczone dla osób niepełnosprawnych –
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia
Społecznego „Jan-Pol” w Starych Pieścirogach.

(red.)

U NAS

Wszy w szkole
w Pieścirogach
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Według ustaleń policji, w ostatnim czasie zanotowano jedno włamanie
do budynku mieszkalnego na terenie gminy Nasielsk oraz dwa w sąsiedniej gminie Pomiechówek. Sprawcy nie zostali zatrzymani, a straty są szacowane na ponad 20 tys. zł.
Do pierwszego włamania, jak informuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
doszło w okresie od 19 do 20 lutego br. w Lubominie. Z domu zabrano
głównie elektronarzędzia.
- Pokrzywdzony oszacował straty na ok. 3 000 zł. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie policjanci zwracają się
do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia o kontakt z komisariatem w Nasielsku – mówi Szymon Koźniewski.
Kolejne włamanie miało miejsce 20 lutego br. w Śniadówku, gm. Pomiechówek. Jak relacjonuje policyjny oficer prasowy, sprawcy chcieli się
dostać do środka budynku przez wybitą szybę. Celu nie osiągnęli, najprawdopodobniej tylko dzięki załączonemu alarmowi. Aktualnie w sprawie prowadzone jest postępowanie.
26 lutego br. doszło natomiast do kradzieży z włamaniem do budynku
mieszkalnego w Błędowie. Rabusie skradli biżuterię oraz gotówkę. Pokrzywdzony oszacował straty na ok. 20 000 zł. W tej sprawie także prowadzone jest postępowania, a osoby, które mogły być świadkami tych
wydarzeń proszone są o kontakt z nowodworską policją.
E.G.

Z POLICJI

W Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach w ostatnich dniach pojawiły się pojedyncze przypadki wszawicy wśród uczniów. Szkoła za pośrednictwem swojej strony internetowej apeluje do rodziców o kontrolowanie
czystości głów swoich dzieci. Jak czytamy w komunikacie, działania prewencyjne pomogą uchronić inne dzieci przed niechcianym problemem.
- Zdarzyły się u nas pojedyncze przypadki wszawicy. Zgłosili je rodzice
naszych uczniów. Obecnie wedle prawa ani nauczyciel ani pielęgniarka
szkolna nie mogą sprawdzić, czy dziecko faktycznie boryka się z takim
problemem. Tylko rodzic może skontrolować, czy jego dziecko zostało
zarażone. W związku z czym postanowiliśmy opublikować komunikat na
naszej stronie internetowej, dotyczący zaistniałej sytuacji. Przekazaliśmy
także rodzicom karteczki z tą informacją – mówi Cezary Wiśniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach.
Jak zdiagnozować, czy nasze dziecko może borykać się z takim problemem? Pierwszy z objawów to uporczywy świąd i podrażnienie skóry głowy. W skupiskach dzieci łatwo jest o zarażenie się „nieproszonymi
gośćmi”. Jeżeli tylko zauważymy wszy na włosach naszych dzieci, należy
od razu działać i użyć odpowiedniego preparatu. Systematyczna kontrola
włosów dzieci pozwala wcześnie zareagować i zapobiega rozprzestrzenieniu się zakażenia.
E.G.
R
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Zabezpieczyli
2 automaty do gier
Jak informuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, 21 lutego br. policjanci z nowodworskiej komendy wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celnego
zabezpieczyli 2 automaty do gier o niskich wygranych, w lokalu przy
ul. T. Kościuszki w Nasielsku. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gier hazardowych. Obecnie za
posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą kary 100 tys. zł od jednego automatu. Karę

A

KRONIKA
POLICYJNA
22 lutego w Nasielsku przy ulicy
Małej dwóch młodych mężczyzn
zaczepiło 57-letniego mieszkańca
Nasielska, kiedy wracał do domu
z zakupów. Następnie, w wyniku
szarpaniny mężczyźnie skradziono pieniądze ok. 200 zł. Niedługo
po zdarzeniu jeden ze sprawców,
38-letni mieszkaniec Nasielska został zatrzymany przez funkcjonariuszy pionu prewencji KP Nasielsk.
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, a Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają
dalsze czynności w sprawie.
26 lutego w Starych Pieścirogach
przy ul. Kolejowej funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali
do kontroli drogowej samochód
marki Honda, którym kierował
48-letni mieszkaniec Nasielska,
znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 1,41 mg/l i 1,33
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Kierujący posiadał również aktualny zakaz prowadzenia
pojazdów kat. B, wydany przez
Sąd Rejonowy w Pułtusku. W dodatku sprawca zdarzenia, aby uniknąć kary w trakcie kontroli usiłował
wręczyć funkcjonariuszom pieniądze w zamian za odstąpienie od
czynności służbowych. Sprawcę
zatrzymano, a o jego losie zadecyduje Sąd.
25.02.2018 r. funkcjonariusze KP
w Nasielsku wzięli udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej halowej zorganizowanym przez klub
piłkarski Żbik Nasielsk oraz władze miejskie na rzecz Marka Osińskiego, który wymaga kosztownej
rehabilitacji. Podczas turnieju policjanci rozegrali dwa spotkania pokazowe z reprezentacjami Urzędu
Miejskiego w Nasielsku oraz OSP
Nasielsk. Oba spotkania mundurowi zdecydowanie wygrali.
Sporz. RW

KRONIKA OSP
finansową może ponieść nie tylko właściciel nielegalnego automatu, ale
także osoba, która wynajmuje lub wydzierżawia lokal, w którym znajduje
się nielegalny automat do gier hazardowych.
Policja zapowiada, że będzie prowadziła wzmożone działania kontrolne
w celu trwałej likwidacji miejsc, w których dostępne są nielegalne automaty.
E.G.

Z POLICJI

Pijany chciał dać łapówkę
Przed południem 26 lutego br., w Starych Pieścirogach, nasielscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Hondy CRV. Okazało się, że 48-letni
Bogdan D. prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, mężczyzna
posiadał aktualny zakaz kierowania pojazdami do maja 2020 r. Kierowca,
w celu nakłonienia policjantów do odstąpienia od czynności, chciał im
wręczyć 800 zł. Mężczyznę zatrzymano. Trafił do aresztu. Za swoje czyny
może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.
E.G. za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

23 lutego: pożar sterty śmieci
na nasielskim cmentarzu. Zadysponowano OSP Nasielsk. Działania strażaków polegały na podaniu jednego
prądu wody i ugaszeniu pożaru.
24 lutego: pożar transformatora
na słupie energetycznym w Kątnych.
Zadysponowano JRG Nowy Dwór
Mazowiecki i OSP Nasielsk. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia.
5 marca: pożar trawy na polach Nowych Pieścirogach. Zadysponowano
strażaków z OSP Nasielsk, działania
polegały na ugaszeniu pożaru jednym prądem wody.
6 marca: pożar trawy na nieużytkach
w Nowych Pieścirogach. Zadysponowano strażaków z OSP Nasielsk,
OSP Psucin i OSP Jackowo. Działania
polegały na ugaszeniu pożaru jednym prądem wody.
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ZDROWIE

Z MIASTA

Radni w nowodworskim szpitalu

Umowa na projekt
ulicy podpisana

Na zaproszenie Jacka Kacperskiego - dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego,
radni pracujący w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nasielskiej Rady Miejskiej odwiedzili
szpital w Nowym Dworze Mazowieckim. Wśród obecnych byli:
Jerzy Lubieniecki
przewodniczący Rady, Antoni
Kalinowski przewodniczący Komisji, radni Dariusz Kordowski,
Henryk Antosik, Dariusz Sawicki.
Towarzyszyli im Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Rafał
Adamski skarbnik Nasielska oraz
Maria Michalczyk dyrektor SP
ZOZ Nasielsk. Celem wizyty była
prezentacja zakupionego sprzętu
i oprowadzenie po zmodernizowanym oddziale ginekologiczno-położniczym nowodworskiego
szpitala, które zrealizowano z dotacji przyznanej z budżetu gminy
Nasielsk.
W spotkaniu wziął udział również
Jerzy Szubski dyrektor medyczny
NCM oraz pracownicy. Przybliżyli
oni działanie placówki oraz plany
na ten rok, w tym remont SOR-u,
czy stopniowe wdrażanie nowoczesnego systemu informatycznego, który ułatwi pracę lekarzom,
a pacjentom wgląd do własnych
wyników badań. W trakcie rozmów pojawiły się również wstęp-

ne rozmowy o dalszej współpracy
z gminą Nasielsk i o oczekiwaniu
na finansowe wsparcie również w
2018 roku.
Uczestnicy spotkania podkreślili
również znaczenie funkcjonowania
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Nasielsku przy ulicy Sportowej. Powołano się przy okazji
na dane statystyczne, gdzie średnio
miesięcznie udzielnych jest prawie
400 porad pacjentom i wykonuje
się około 250 zabiegów pielęgniarskich.
Przyznanie dotacji na rzecz nowodworskiego szpitala budziło
w ubiegł ym roku kontrowersje
wśród nasielskich radnych. Argumentem przemawiającym za
przekazaniem pieniędzy jest fakt

licznego korzystania przez mieszkańców z usług tej placówki. Według danych zaprezentowanych
przez dyrekcję szpitala w 2016
roku hospitalizowano 669, a w roku
2017 roku 671 osób z terenu gminy Nasielsk. Znacząco wrosła liczna osób trafiających na SOR z 1283
w roku 2016, do 2994 osób w roku
2017. Na środki z budżetu każdej
gminy wchodzącej w skład powiatu
liczyło Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, któremu podlega NCM. Każda gmina
przekazała kwotę proporcjonalną
do swojej wielkości i zamożności.
Ostatecznie wsparcie finansowe
z gminy Nasielsk dla szpitala wyniosło niecałe 80 tys. zł.
Michał B.

Pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy ulicy Wiśniowej protestowali przeciwko planowanej budowie bloku mieszkalnego przy ulicy Elektronowej.
Zażądali od burmistrza Nasielska i radnych interwencji, aby powstrzymać
tę inwestycję. Nowy kilkukondygnacyjny budynek zmieniłby znacząco
krajobraz osiedla owocowych ulic. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przez
lata obiecano im połączenie ulicy Wiśniowej z ulicą Elektronową, lecz nic
w tym kierunku nie zrobiono. Teraz miałaby powstać inwestycja, która
na znacząco ograniczyłaby możliwość parkowania w tym miejscu, przede
wszystkim dla interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego. Ostatecznie
radni postanowili zabezpieczyć pieniądze w budżecie na wykup gruntu
pod wybudowanie odcinka ulicy Wiśniowej łączącego ją z Elektronową.
– 1 marca podpisana już została umowa z firmą Professional Line System na wykonanie projektu przebudowy drogi Wiśniowej i połączenie jej
z ulicą Elektronową oraz przebudowy istniejącego parkingu przy ulicy
Elektronowej za kwotę 40 tys. zł. Mają oni sześć miesięcy na wykonanie
projektu drogi oraz nieco dłuższy czas na dokumentację parkingu, który
jest uzależniony od przygotowania pierwszej dokumentacji – informuje
Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM.
Michał B.

Z GMINY

Smród utrudnia życie
Rekultywowane kilka lat temu byłe
wysypisko odpadów w Kosewie
nadal nie daje o sobie zapomnieć.
Smród znowu unosi się nad miastem.
Nie powinno nikogo dziwić, że
śmierdzi, skoro przez długie lata składowane tam były wszelkiego rodzaju
odpady i ścieki z terenu całej gminy.
Jednak w ostatnich dniach, mimo
dużego mrozu, fetor był tak bardzo
uciążliwy, że mieszkańcy Pieścirogów, obawiając się o swoje zdrowie,
wezwali nawet straż pożarną. Chcieli
wiedzieć, jakiego rodzaju gazy unoszą się w pobliżu wiaduktu łączącego Pieścirogi z Nasielskiem. Strażacy
stwierdzili, że fetor dochodzi z terenu
zamkniętego wysypiska w Kosewie.
– Smród czuć przede wszystkim
wieczorem od jednego wiaduktu do drugiego, tj. od wiaduktu nad
torami kolejowymi do wiaduktu
sierpeckiego. To jest nie do wytrzymania. Jechałam z córką samochodem, okna były pozamykane,
a córka pytała mnie, co to za przeraźliwy smród. Nie wiem, czy to
Kosewa, czy to Nasiołka, ale okropnie śmierdzi – mówi jedna z mieszkanek naszej gminy, która zgłosiła się w
tej sprawie do naszej redakcji.
Na uciążliwy zapach narzekają także
w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach.
– Wszystko zależy, z której strony
wieje wiatr. Jeżeli w naszym kierunku,
to rano w szkole trudno wytrzymać.
Ostatnio pani woźna bardzo źle się
czuła przez ten zapach, musieliśmy

U NAS

Reprezentacyjny strój
dla urzędników

wietrzyć cały budynek. Ten społecznie dokuczliwy problem powtarza się
od dawna i wiemy, że władze z nim
walczą. Zdajemy sobie niestety sprawę z tego, że jego rozwiązanie może
nie nastąpić szybko – przypuszcza Cezary Wiśniewski, dyrektor SP
w Starych Pieścirogach.
Fetor utrudnia życie mieszkańcom
Kosewa, a także Chlebiotek, przez
które przepływa Nasielna. Rzeka
zmieniła kolor i jak mówią mieszkańcy – śmierdzi przeraźliwie. Zamykają
okna, starają się jak najmniej przebywać na zewnątrz, ale wszyscy narzekają na ból głowy i wymioty.
Sprawa coraz bardziej niepokoi mieszkańców gminy. W ostatnich dniach problem zgłoszono
tak że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Warszawie. Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w nasielskim magistracie informuje, że do WIOŚ-u przekazano
aktualne zdjęcia wysypiska.

Teren byłego wysypiska, na którym
powstał wyciek, sprawdzał Radosław
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego UM.
– Mamy świadomość dużej uciążliwości tego smrodu. Byłem na miejscu i stwierdziłem mały wyciek, który
jest powodem ostatnio unoszącego
się zapachu. Co prawda wizualnie ten
wyciek jest czysty, nie mniej jednak
to on tak śmierdzi. W poniedziałek,
5 marca, został on zabezpieczony
i zasypany. Mamy nadzieję, że ten zabieg pomoże. Sytuacja najprawdopodobniej jest wynikiem wysokiego
poziomu wód gruntowych. Należy
nadmienić też, że teren wysypiska
został zrekultywowany i zasypany –
mówi Radosław Kasiak.
Jak dodaje, podczas prac związanych z budową kanalizacji, w mieście na pewno pozostanie ziemia,
która także będzie wywieziona
na teren byłego wysypiska.
E.G. (red.)

Zarządzeniem burmistrza Nasielska z dnia 13.02 br. kierownik oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nasielsku otrzymali ekwiwalent pieniężny,
łącznie w wysokości 1 tys. zł na zakup reprezentacyjnego stroju służbowego. Jak
czytamy w uzasadnieniu, strój urzędnika, który udziela ślubu cywilnego bądź
wręcza medale za długoletnie pożycie małżeńskie, zgodnie z obowiązującą
normą powinien być uroczysty. A zatem urzędnikom przysługuje ekwiwalent z tytułu zakupu i konserwacji tej odzieży. Jak często kierownicy otrzymują taki ekwiwalent? Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje raz
na dwa lata, a jego zastępcy raz na trzy lata. Zarządzenie także jasno mówi, o tym co wchodzi w skład ubioru
służbowego dla kobiety oraz dla mężczyzny. Kobieta
ma prawo do zakupu kostiumu dwuczęściowego wizytowego i bluzki lub zamiennie sukienki wizytowej oraz
obuwia. Mężczyźnie natomiast przysługuje nowy garnitur wizytowy, koszula oraz obuwie.
Jak tłumaczy sekretarz gminy, Marek Maluchnik, prawo
do ekwiwalentu za reprezentacyjny ubiór służbowy
przysługuje w oparciu o przepis art. 85 ustawy z dnia
28 listopada 2014 r., gdzie prawo o aktach stanu cywilnego stanowi, iż zawarcie
małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Na co składa się także
uroczysty strój kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a to powoduje okresowo
konieczność zakupu odpowiedniego do tej sytuacji stroju.
– Temat ekwiwalentu za reprezentacyjny ubiór służbowy został podniesiony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nasielsku pod koniec 2017
roku. Przez ten czas zostały przeanalizowane podobne rozwiązania w innych
samorządach, następnie przygotowano projekt zarządzenia, który w dniu 13
lutego br. podpisał Burmistrz Nasielska. Kwotę ekwiwalentu ustalono w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Nasielsku – mówi Marek
Maluchnik, sekretarz Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Przyznany ekwiwalent jest nowym przywilejem. Obecnie nie przysługuje on
ani pozostałym kierownikom nasielskiego magistratu, ani burmistrzowi, skarbnikowi czy sekretarzowi miasta.
E.G.
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KULTURA

NOK. Spotkanie z Filharmonią

Kalejdoskop rytmów i melodii

fot. M. Stamirowski

We wtorek, 6 marca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury podczas kolejnego
koncertu z cyklu „Spotkania z Filharmonią” odbyliśmy ciekawą podróż do
krainy rytmów i melodii.
Muz ycy z Filharmonii Narodowej udowodnili nam, że w muzyce
wszystko jest możliwe.
Przekonaliśmy się o tym, że można
połączyć ze sobą flet, znany z kojącego, miłego dla ucha dźwięku, akordeon, który w tangach brzmi drapieżnie,
gitarę kojarzoną powszechnie z hiszpańskimi rytmami i odzywający się

niskim głosem kontrabas. Różnorodność i zmienność
dźwięków pozwoliła nam odbyć wyjątkową muzyczną
podróż, podczas której poznaliśmy m.in. utwory Modesta
Musorgskiego, takie jak „Taniec kurcząt w skorupkach”
oraz „Melodię gnoma”. Podczas spotkania nie zabrakło
także muzycznych zgadywanek.
Kolejne Spotkanie z Filharmonią dla dzieci i młodzieży już
17 kwietnia w NOK.
K.T.

NOK. Teatr SMYKA

Brzydkie Kaczątko

fot. M. Stamirowski

Bajkę o brzydkim kaczątku zna chyba każdy z nas. Piękna
i edukacyjna opowieść H.Ch. Andersena pokazuje nam, że
inny wcale nie znaczy gorszy. Na jej podstawie Teatr Wariacja
przygotował spektakl teatralny dla dzieci, z którym wystąpił,
w sobotę, 3 marca br., przed nasielską publicznością.
Najważniejszym przesłaniem przedstawienia było to, że liczy
się wnętrze każdego z nas. Różnimy się od siebie, ale musimy się nauczyć akceptować te odmienności i szanować się
nawzajem. Mimo wzruszającego przesłania, całość utrzymana była w zabawnym tonie. Mali widzowie zachwyceni byli
lalkami z ogromnych pomponów, a pełne humoru dialogi
wywoływały salwy śmiechu. Idealnym dopełnieniem przedstawienia była muzyka Piotra Czajkowskiego z baletu „Jezioro Łabędzie”.
Kolejne spotkanie z Teatrem SMYKA w NOK już 28 kwietnia. Wszelkie szczegóły można znaleźć na www.noknasielsk.pl oraz funpage’u: www.facebook.com/NasielskiOsrodekKultury.
K.T.

Z BIBLIOTEKI

Książka moim przyjacielem
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza
wszystkie przedszkola i szkoły
z terenu miasta i gminy Nasielsk
do korzystania z bogatej oferty
czytelniczo-kulturalnej. W 2018
roku nasz księgozbiór powiększył
się o bardzo ciekawe, kolorowe,
pięknie ilustrowane książeczki dla
najmłodszych czytelników 2 -3
latków (książki w twardej oprawie). Dla dzieci w wieku 6 -7 lat,
które zaczynają naukę czytania, pojawiły się książki z dużym
drukiem (książki z podziałem na
sylaby). Wreszcie dla bardziej zaawansowanego, młodego czytelnika w wieku 8-12 lat, dostępne są
książki przygodowe, o zwierzętach
i obyczajowe.
Zapraszamy również młodzież,
to dla niej przede wsz ystk im
na półkach pojawiły się nowości z fantastyki Więzień labiryntu
i Wojownicy. Po kolejnej filmowej
edycji renesans przeżywają książki o Harrym Potterze J. K. Rowling.
Zachęcamy do lektury najnowszej

Życie Nasielska nr 6 (496); 9.03.–22.03.2018

WARTO PRZECZYTAĆ

N.K. Jemisin
Piąta pora roku
Czasami zdarza mi się pomyśleć, że w ukochanej przeze mnie literaturze z gatunku
fantastyki nie znajdę już nic
nowego, co mogłoby mnie
zaskoczyć. Zawsze w takim
momencie trafia w moje ręce
książka, która pokazuje mi,
jak mało jeszcze wiem o tym
nurcie, pomimo setek przeczytanych tomów i że warto
sięgać wciąż po nowe. Tak się
zdarzyło właśnie w przypadku Piątej pory roku autorstwa
amerykańskiej pisarki Nory K.
Jemisin, książki otwierającej
cykl pod wspólnym tytułem
Pęknięta ziemia, wyróżnionej
nagrodą Hugo.
Rozpoczął się czas końca. Rozpoczął się wielką czerwoną wyrwą biegnącą przez środek kontynentu i plującą popiołem. Rozpoczął się
śmiercią syna i porwaniem córki. Rozpoczął się zdradą i zaognieniem
ran. Oto Bezruch, przywykły do katastrof świat, gdzie mocą ziemi włada
się jak bronią. I gdzie nie ma litości.
Co sprawiło, że książkę, o której piszę, uznałam za wyjątkową? Przede
wszystkim, występująca w dużej części tekstu narracja w drugiej osobie, naprawdę niezbyt często spotykana w literaturze. Następnie, niewiele
powieści zaczyna się od końca świata, a tak właśnie jest w tym wypadku. Wreszcie, konstrukcja powieści sprawia, że czytelnik czuje się jakby
skrupulatnie, kawałek po kawałku układał puzzle z tysiąca elementów,
a wykorzystując wszystkie elementy układanki, nadal nie zna do końca
reguł rządzących w świecie stworzonym przez N.K. Jemisin.
Jaki świat stworzyła autorka na potrzeby powieści? Po pierwsze, Ziemia
nie jest w nim kochającą Matką, ale surowym, brutalnym Ojcem. Po drugie, akcja toczy się na jedynym kontynencie, podlegającym ciągłym ruchom i zmianom tektonicznym, które co pewien czas, nieopanowane,
powodują występowanie Sezonów – tytułowych piątych pór roku, które
ludzie są w stanie przetrwać tylko dzięki znajomości Mądrości Kamieni,
wskazówek, umożliwiających przeżycie. W trakcie Sezonów mogą padać kwaśne deszcze, temperatura może obniżyć się nawet na wiele lat,
a słońce nie pokazać zza chmur pyłu wulkanicznego. Po trzecie, istnieją w tym uniwersum istoty, które, choć podobne do ludzi, dysponują
umiejętnościami wyczuwania, tłumienia lub potęgowania ruchów ziemi
– górotwory. Cała ludzkość podzielona jest na kasty użytkowe, a górotwory najczęściej nie mają szansy wydorośleć, gdyż wzbudzają w innych
strach i nienawiść. Obok tego wszystkiego możemy spotkać również zjadaczy kamieni – istoty, których boją się same górotwory, a które potrafią
przenikać skały i żyją od początku świata.
Piąta pora roku to historia o trzech kobietach – górotworach, Essun, Sjenit i Damai, które jednak łączy coś nieoczekiwanego i zaskakującego.
To opowieść o nich rozgrywająca się na tle końca świata, bo przecież
„każda era ma swój kres”. Czytając tę opowieść, oddychałam nią, śniłam
o niej i nią żyłam, a skończywszy, nie mogę doczekać się, kiedy sięgnę po następne tomy cyklu, gdyż nie wyobrażam sobie, że mogłabym
nie poznać dalszego ciągu tej historii.
Ewa Laskowska

książki jej autorstwa pt. Harry Potter
i Przeklęte Dziecko.
Od stycznia br. jesteśmy partnerem
projektu „Książka moim przyjacielem” organizowanego przez Samorządowe Przedszkole w Nasielsku.
W ramach projektu wszystkie grupy
z przedszkola kilkakrotnie odwiedzą naszą placówkę. W lutym gościliśmy „Biedronki” i „Pszczółki”.
Podczas naszych spotkań czytaliśmy bajki, dzieci z zapałem odpowiadały na zagadki dotyczące

bajkowych bohaterów oraz wspólnie bawiliśmy się chustą animacyjną. Spotkania przebiegły w miłej,
ciepłej atmosferze. Na zakończenie tradycyjnym bibliotecznym
zwyczajem dzieci zostały obdarowane „małym co nieco od Kubusia
Puchatka”, czyli słodkimi lizakami.
Stałymi bywalcami naszej placówki są
również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. W tym roku odwiedziły nas
wszystkie zerówki oraz pierwszaki.
Bibl.

DKK ZAPRASZA
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku zaprasza
wszystkich zainteresowanych dobrą literaturą na spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 17 marca br. o
godz. 11.30. Jak zwykle spotykamy
się w czytelni nasielskiej biblioteki.
Tym razem dyskutować będziemy
na temat książki Pawła Reszki pt. Mali
bogowie. Zapraszamy!
(red.)

9.03.–22.03.2018; Życie Nasielska nr 6 (496)
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ROZMAITOŚCI

NASZE SPRAWY

Z POWIATU

Jakie imię otrzyma
pierwsze nasielskie rondo?

Dyrektor poszukiwany

Przez kilka miesięcy doznawaliśmy uciążliwości związanych z budową pierwszego ronda w Nasielsku. Trudy
te znosiliśmy jednak z dużym zrozumieniem. Wiadomo było bowiem, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie
w sposób zdecydowany na poprawę poruszania się po nasielskich ulicach, drogach. Zostało ono wybudowane
u zbiegu dwóch dróg wojewódzkich, będących jednocześnie ulicami Nasielska – ulicą Kościuszki i ulicą Płońską.
fot. M. Stamirowski

Na początku stycznia br. starostwo powiatu nowodworskiego ogłosiło dwa
konkursy na dyrektorów swoich placówek oświatowych w naszym mieście: Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Aplikacje na stanowiska dyrektorów składać można było do 8 lutego br.
Okazało się jednak, że konkursy nie wzbudziły większego zainteresowania.
Jak mówi Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego, nie
było ani jednej kandydatury na stanowisko dyrektora LO. Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora jest Magdalena Janiszewska, nauczyciel matematyki oraz informatyki. Po zakończeniu oficjalnej procedury i zamknięciu
konkursu, w związku z brakiem ochotników, postanowiono, że konkurs
zostanie ponownie ogłoszony.
Na dyrektora ZSZ wpłynęła jedna kandydatura, dotychczasowej dyrektor
szkoły. Komisja konkursowa zdecydowała, że Agnieszka Rutkowska będzie przez kolejne pięć lat dyrektorem ZSZ.
E.G.

NASZE SPRAWY

Niedziele bez zakupów!
1 marca br. wszedł w życie przepis ograniczający handel w niedziele i święta. Zgodnie z ustawą, zakupy będziemy mogli zrobić tylko w pierwszą
i ostatnią niedzielę miesiąca. Wyjątkiem będą niedziele, które będą jednocześnie dniami świątecznymi.

W chwili obecnej problem ronda powrócił na nowo. Narodziła się bowiem spontanicznie inicjatywa nadania rondu
imienia. Ostateczną decyzję w formie uchwały podejmie Rada Miejska. Aktualnie zgłaszane są do samorządu miejskiego propozycje - wnioski tych nazw. Do tej pory wpłynęły trzy. Czy wszystkie one zostaną wzięte pod uwagę,
trudno w tej chwili powiedzieć, bo każdy z wniosków ma inny charakter i występują w nich pewne różnice proceduralne. Wszystkie trzy propozycje dotyczą nazw osobowych i są dobrze udokumentowane. Podam je w porządku
alfabetycznym.
Pan Artur Nojbert zgłosił propozycję nadania rondu nazwy: Rondo kpt. Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand”. Swoją
propozycję poparł bogatą dokumentacją zasług położonych przez kapitana Grombczewskiego na rzecz obrony ojczyzny w czasie II wojny światowej i bohaterską śmierć na Litwie. Wskazał też na jego związki z Nasielskiem. Wsparcie
dla upamiętnienia tej postaci poprzez nazwanie jego imieniem ronda wyraziło wiele osób zajmujących ważne stanowiska w różnego rodzaju organizacjach, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.
Pani Monika Sokołowska z Czarnówka, gmina Wiązowna, zgłosiła propozycję upamiętnienia postaci bohaterskiego
pilota z dywizjonu 300 Ziemi Mazowieckiej, Franciszka Rembeckiego, syna ziemi nasielskiej rodem z Pianowa Bargłów, który poległ w czasie II wojny światowej na terenie Holandii. Postać bohaterskiego pilota przybliżyła po raz kolejny mieszkańcom gminy Nasielsk poprzez ciekawy artykuł w „Życiu Nasielska” i kolejne już spotkanie z samorządem
Nasielska, młodzieżą szkół podstawowych i projekcję filmu w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Były burmistrz Nasielska, Dariusz Bernard Mucha, ze znaczną grupą mieszkańców gminy Nasielsk złożył propozycję
nazwania ronda u zbiegu ulicy Płońskiej i Kościuszki imieniem byłego proboszcza i dziekana nasielskiego ks. prałata
Kazimierza Śniegockiego. W dokumentacji podkreślono znaczącą rolę tego Kapłana w życiu religijnym i społecznym
ziemi nasielskiej.
Aktualnie mamy trzech kandydatów do nazwania ich imieniem pierwszego nasielskiego ronda. Z Nasielskiem związanych jest wiele pięknych postaci – bohaterów powstań i wojen, artystów i sportowców, działaczy różnych dziedzin
życia społecznego, naukowców, osób prześladowanych itd.
Na razie rozpatrujemy sprawę nazwy dla ronda. Nie tylko ronda służą upamiętnieniu ludzi zasłużonych. Wielu
z nich znalazło miejsce na stronach „Życia Nasielska”. Cennym zjawiskiem ostatnich działań jest to, że zwrócono
uwagę na zasłużonych ludzi związanych z ziemią nasielską.
andrzej zawadzki

Najbliższe dwie marcowe niedziele to niedziele niehandlowe. Tego dnia
nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Przepisy stanowią jednak
o wyjątkach. Placówki, których działalność prowadzona jest osobiście
przez przedsiębiorcę i na własny rachunek, mogą być otwarte. Zakaz handlu nie będzie dotyczyć również aptek, stacji benzynowych, dworców,
cukierni, kwiaciarni i sklepów, w których większość asortymentu stanowi
prasa.
Warto zaznaczyć, że zakaz handlu w niedziele nie będzie obowiązywał
w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Zasady
te obowiązywać będą niezmiennie.
O wolnej od handlu niedzieli przypomniała swoim klientom Biedronka,
rozsyłając SMSy o tym, że sklepy w dniu 11 marca będą zamknięte. Natomiast na drzwiach marketu Tesco widnieje informacja o terminach, w których sklep nie będzie czynny.
Wygląda na to, że będziemy musieli zmienić swoje nawyki zakupowe i formy spędzania niedziel.
Michał B.

Panu Andrzejowi Malonowi
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

Panu Dariuszowi Sawickiemu
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają Burmistrz Nasielska,
Bogdan Ruszkowski wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku,
Jerzy Lubieniecki, Przewodniczący Rady
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CHARYTATYWNIE

Zagraliśmy dla „Osy”
Zawodnicy Żbika Nasielsk
godnie i sumiennie podeszli do udziału w Charytatywnym Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza
Nasielska „GRAMY DLA
MARKA”, który odbył się
w niedzielę 25 lutego br.
w nasielskiej Hali Sportowej.
W ten sposób wspomogli
swojego kolegę z boiska,
Marka Osińskiego, na rehabilitację którego były zbierane fundusze podczas tego
turnieju. Pomysłodawcą
i organizatorem turnieju był
Prezes MLKS „Żbik” Nasielsk
– Marek Prusinowski.
Marek Osiński – dla przyjaciół, kolegów i kibiców MLKS „Żbik” to po
prostu „Osa”. To nasz chłopak, bramkostrzelny napastnik seniorskiej drużyny piłkarskiej „Żbika”. Jego gole
wielokrotnie dawały drużynie cenne punkty, a kibicom – radość. Poprzez swoje zaangażowanie na boisku
pomagał drużynie poderwać się
do walki. Grę Marka zahamowała jednak poważna kontuzja, po której na
początku tego roku musiał poddać się
operacji. Obecnie Marek przechodzi
długotrwałą i kosztowną rehabilitację,
która pozwoli na powrót do treningów
od nowego sezonu. Stąd też wziął się
pomysł, aby pomóc Markowi. A jak
można pomóc piłkarzowi? Najlepiej
poprzez turniej piłkarski z dodatkowymi atrakcjami.
W naszej Gminie nie brakuje ludzi z otwartymi sercami i chętnymi
do pomocy. Pojawili się oni w nasielskiej Hali Sportowej w niedzielę, 25
lutego. Do turnieju zgłosiło się 15 drużyn: KROKODYLKI, ORŁY ZABOROWO, KOLEDZY, WILK STRZEGOCIN,
DĘBINKI, ELDORADO, CHOCHLIKI,
ŻBIK NASIELSK, NIEZNANI, JOGA
BONITO, RUM TEAM, CHŁOPAKI Z BARAKÓW, CIEKSYN TEAM,
BALANGA i SZWADRON WILKÓW
ALFA.
Turniej rozpoczął się o godz. 9.00.
Otworzył go Bogdan Ruszkowski
burmistrz Nasielska, który objął turniej swoim patronatem. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu można
było już wrzucać pieniądze do puszki, z którą trybuny przemierzały pomagające w turnieju zawodniczki
żeńskiej drużyny Żbika. Każdy wrzucający pieniądze do puszki otrzymywał los, który następnie brał udział
w losowaniu nagród – gadżetów Żbika Nasielsk (czapki, szaliki, kalendarze,
w tym również kalendarze ze zdjęciem Marka Osińskiego, przekazane
przez pana Andrzeja Zawadzkiego).
Jako pierwszy pieniądze do puszki wrzucił Paweł Domański, który
jako wolontariusz WOŚP prowadził
zbiórkę w hali sportowej podczas
nocnego turnieju i zebrał wtedy
1.430 zł. W tym czasie trwał już
pierwszy mecz sędziowany (jak i cały
turniej) przez arbitrów Mariusza Grabowskiego i Krzysztofa Wieczorka,
w którym Żbik Nasielsk nieznacznie
wygrał z RUM TEAM 1:0. Turniej odbywał się w identycznej formule, jak
nocny turniej ze stycznia. Drużyny
po losowaniu podzielono na 5 grup
3-zespołowych, następnie w dru-

giej fazie wszystkie ekipy ponownie
zagrały w pięciu 3-zespołowych
grupach (w każdej z nich zagrało po
jednej drużynie z pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca z różnych
grup).
Drużyny, które wygrały w swoich
grupach w drugiej fazie grupowej,
utworzyły wspólnie grupę finałową,
w której zagrały systemem „każdy
z każdym”.

Wyniki grupy finałowej

SZWADRON WILKÓW ALFA – RUM TEAM
0:2
BALANGA – KOLEDZY 1:1
SZWADRON WILKÓW ALFA – ŻBIK
NASIELSK 0:3
RUM TEAM – KOLEDZY 1:0
BALANGA – ŻBIK NASIELSK 0:1
SZWADRONWILKÓWALFA – KOLEDZY 0:0
RUM TEAM – BALANGA 1:1
KOLEDZY – ŻBIK NASIELSK 0:2
SZWADRONWILKÓWALFA – BALANGA 0:0
RUM TEAM – ŻBIK NASIELSK 0:4

Tabela grupy finałowej
Drużyna
ŻBIK NASIELSK
RUM TEAM
BALANGA
KOLEDZY
S Z WA D R O N
WILKÓW ALFA

P.
12
7
3
2

B.
10-0
4-5
2-3
1-4

M.
I
II
III
IV

2

0-3

V

Zrządzenie losu sprawiło, że ostatnim meczem decydującym o zwycięstwie w turnieju był mecz RUM
TEAM – ŻBIK NASIELSK, czyli powtórka meczu rozpoczynającego
turniej. Również w tym spotkaniu
górą był Żbik, wygrywając 4:0.
Na zakończenie turnieju trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody
w postaci pucharów i dyplomów
ufundowanych przez Burmistrza
Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego. Właśnie Burmistrz wraz
z Markiem Osińskim wręczyli te nagrody. Z kolei nagrody indywidualne ufundowane przez Członka
Zarządu i Radnego Rady Powiatu
Nowodworskiego – Pana Radosława
Kasiaka otrzymali:
Kamil Stańczak (ŻBIK NASIELSK) –
Król Strzelców Turnieju (8 bramek),
Jarosław Zakrzewski (RUM TEAM) –
Najlepszy Bramkarz Turnieju,
Michał Żołnierzak (BALANGA) – Najlepszy Zawodnik Turnieju.
Zmaganiom na parkiecie towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje.
W przerwie między meczami można było podziwiać pokazy taneczne
w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych ćwiczących taniec z Terp-

sychora Dance Studio. Wystąpiło 8
zespołów dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat tańczących hip-hop
i grupka dorosłych tańczących zumbę oraz B-boy Świder, czyli Tomek
Świderski (pochodzący z Pułtuska
trener i tancerz breakdance, akrobatyki i hop-hopu, zajmujący się tańcem od 11 lat).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje. Spora część kibiców
czekała na nie z niecierpliwością. Tu
również okazała się wielka hojność
zebranych w nasielskiej Hali. Warto
powiedzieć, że ze wszystkich licytacji udało się nam zebrać kwotę 1.820
zł. Wylicytowane zostały:
• gadżety klubowe Żbika Nasielsk,
• gadżety klubowe Świtu Nowy Dwór
Mazowiecki,
• koszulka Świtu Nowy Dwór Mazowiecki
z autografami zawodników,
• koszulka reprezentacji PolskiAmp Futbol,
• piłka z autografem Marcina Mięciela,
• „Dzień w fotelu Burmistrza Nasielska” ,
• piłka z autografem selekcjonera reprezentacji Polski, Adama Nawałki.

Doskonałym pomysłem w ten mroźny dzień była darmowa grochówka
dla wszystkich zawodników i kibiców, którą ufundował i przygotował
Bar „U Kabana” w Nasielsku.
W trakcie turnieju rozegrany został
również towarzyski trójmecz pomiędzy drużynami Samorządowców, Policji i OSP Nasielsk.

Wyniki trójmeczu:

Samorządowcy – Policja 0:4
Samorządowcy – OSP Nasielsk 1:0
Policja – OSP Nasielsk 2:0

Wszystkie drużyny otrzymały z rąk
Prezesa Żbika – Marka Prusinowskiego pamiątkowe pucharki. Dodatkowo rozegraliśmy mini-wersję
programu „Turbokozak” znanego
z telewizji Canal+. Wystąpiło w nim
po jednym przedstawicielu każdej
z drużyn grających w towarzyskim
trójmeczu. Zmierzyli się oni w dwóch
konkurencjach: „Obij poprzeczkę”
(zawodnik ma za zadanie dwukrotnie trafić w poprzeczkę strzelając
z punktu karnego) oraz „Nie kręć,
że strzelisz” (zawodnik wykonuje 12
obrotów wokół piłki, leżącej na ziemi, przy czym podczas ich wykonywania musi on ciągle dotykać piłki
ręką, a następnie ma dobiec do drugiej piłki i trafić nią do pustej bramki).
Do rozstrzygnięcia potrzebna była
jeszcze dogrywka w postaci liczby
podbić piłki głową, z której wyszedł
zwycięsko grający w drużynie Samorządowców Jacek Murawski.
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LUDZIE Z PASJĄ

Świat
z lotu
ptaka

Paweł Maliszewski ma 37 lat i pochodzi z Nasielska. Tu dorastał, tu też ma
rodzinę i wielu znajomych, z którymi nadal utrzymuje kontakt. Obecnie
wraz z żoną i 7-letnim synem mieszka w Kowalewicach, w sąsiedniej gminie Świercze. Od kiedy pamięta, zawsze fascynowało go latanie, samoloty
i wszelkie maszyny latające. Dlatego sam zaczął przygodę z tym sportem
i na motolotni lata już od 10 lat. Ponadto jest pilotem instruktorem.
Zawodowo również zajmuje się tym, co go interesuje – pracuje przy produkcji wiatrakowców, motolotni oraz ultralekkich samolotów w firmie
„Kompol”.
– Ten sport wymaga sprawności fizycznej, koniecznie potrzebne są badania lekarskie. Nie można też bać się wysokości, prędkości i przeciążeń.
Żeby latać jako pilot trzeba zdać egzaminy teoretyczne i praktyczne –
mówi pan Paweł. – Motolotnia waży ok. 400 kg, typowa wysokość przelotowa to 300 m. Podczas lotów wymagany jest kask i odpowiednia
odzież dopasowana do warunków pogodowych. W sezonie tygodniowo latam ok. 10 -15 godzin – dodaje.
W naszym kraju z roku na rok powiększa się grono pilotów statków ultralekkich (mikroloty). Finansowo ten sport jest coraz bardziej dostępny. Kurs kosztuje ok. 12 000 zł, a sprzęt latający można zakupić za
ok. 20 tys. zł wzwyż.
– Wszyscy, którzy są zainteresowani uprawianiem tego sportu, powinni ukończyć szkołę latania np. taką, w której pracuję i uczyć się od
najbardziej doświadczonych – twierdzi pan Paweł, który jest zrzeszony w aeroklubie warszawskim i jest też członkiem kadry narodowej. Od
5 lat startuje na Mikrolotowych Mistrzostwach w Polsce, a od 2 lat jeździ też
na zawody za granicę. Brał udział w mikrolotowych mistrzostwach świata i Europy. A rok 2017 był dla niego szczególny, ponieważ kilkukrotnie
stawał na podium. Zajął 1 miejsce na Mikrolotowych Mistrzostwach Polski w klasie W-L2, oraz zdobył złoty medal drużynowy na Mistrzostwach
Europy na Węgrzech. Indywidualnie natomiast na tych samych zawodach
zajął 7 miejsce w klasie W-L2. Zdobył też Puchar Polski dla najlepszego
nawigatora.
– Skrót W-L-2 oznacza dwuosobową załogę motolotni. Żeby zdobyć puchar nawigatora, trzeba wziąć udział w zawodach, które liczą się
do Pucharu Polski z całego sezonu i na wszystkich nazbierać jak największą liczbę punktów np. znaleźć największą ilość zdjęć lecąc po wyznaczonej trasie, co nie jest łatwym zadaniem. Takie zdjęcia dostajemy przed
samym wylotem od sędziów, których musimy się nauczyć, a później je
odszukać – wyjaśnia pan Paweł. – Na mistrzostwach świata spotyka się
spore grono pilotów z całego świata, a w Polsce jest ich mniej – dodaje.
Jak podkreśla, najbliżsi są bardzo dumni z jego osiągnięć i często towarzyszą mu podczas zawodów.
Każdy kogo fascynuje ten sport, może sprawdzić swoją wytrzymałość
i wykupić lot w okolicach Nasielska lub w dalsze rejony naszego kraju np.
na Mazury. Zainteresowanych przelotami widokowymi lub szkoleniami zapraszamy na lotnisko w Chrcynnie lub na stronę www.motolotnie.pl
(i.)
Pieniądze zebrane
do puszki i podczas licytacji wraz z kwotami
z wpisowego od drużyn
biorących udział w turnieju – łącznie w kwocie
ponad 4.000 zł, zostaną
w całości przekazane na
rehabilitację Marka Osińskiego.
Zapraszamy na kolejny turniej charytatywny,
który odbędzie się w niedzielę 18 marca. Tym razem będziemy zbierać
fundusze na leczenie
i rehabilitację 4-letniego mieszkańca Gminy
Nasielsk – Wojtusia Ogrodowskiego.
M.M.

Organizatorzy Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Nasielska „GRAMY DLA MARKA”
składają serdeczne podziękowania:
• Burmistrzowi Nasielska – Bogdanowi Ruszkowskiemu za
objęcie turnieju swoim patronatem oraz ufundowanie
pucharów,
• Członkowi Zarządu Radnemu Rady Powiatu
Nowodworskiego – Radosławowi Kasiakowi za ufundowanie nagród indywidualnych,
• Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku – Katarzynie Świderskiej za przychylność i pomoc w organizacji turnieju,
• pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku i Hali Sportowej w Nasielsku za
pomoc w obsłudze turnieju,
• dziewczętom z żeńskiej drużyny „Żbika” Nasielsk za
pomoc w obsłudze turnieju,
• wszystkim sponsorom i fundatorom,
• wszystkim zwycięzcom i biorącym udział w licytacjach
oraz składającym pieniądze do puszki,
• wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju,
• licznie zgromadzonym kibicom.
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UROCZYSTOŚCI

U NAS

W niedzielę, 4 marca br., uczciliśmy w gminie Nasielsk Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
wspominając naszych lokalnych bohaterów niepodległościowego powstania antykomunistycznego po
II wojnie światowej. Jak co roku, tradycyjnie rozpoczęliśmy od krótkiej
ceremonii przy przydrożnym krzyżu w Popowie Borowym, upamiętniającym żołnierzy Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”,
poległych w 1950 roku.
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrał Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, dziękując
wszystkim za przybycie, szczególnie dzieciom i młodzieży. Jednocześnie podkreślił wagę przykładu,
jaki swoim życiem, walką i ofiarą dali
nam Żołnierze Niezłomni. Modlitwę
w intencji poległych i wszystkich
Żołnierzy Niezłomnych odmówił
proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w Nunie – ks. Tadeusz
Jabłoński. Następnie wiązanki kwiatów zostały złożone pod krzyżem.

Wspaniałej lekcji na temat naszej historii ,nasielska społeczność, miała możność
wysłuchać we wtorek, 6 marca br., za sprawą pani Moniki Sokołowskiej z Czarnówki. Cała jej prelekcja wzbogacona była o pokaz filmu „Requiem dla Orłów”,
którego jednym z bohaterów jest brat jej babci Franciszek Rembecki, pilot dywizjonu 300 „Ziemi „Mazowieckiej”, który poległ pod koniec II wojny światowej
podczas misji bojowej na terytorium Holandii.
Tego dnia pani Moniki Sokołowskiej towarzyszył i ją wspierał reżyser filmu, Zbigniew Wacław Kowalewski. Treści te, bogato ilustrowane i udokumentowane,
zawarte są w książce „Requiem dla Orłów”.
Wspomniane spotkanie było dostępne
dla wszystkich chętnych i miało miejsce
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Przybyło
na nie wielu mieszkańców Pianowa, miejsca, gdzie urodził się i dorastał pilot bombowca, Franciszek Rembecki. Obecne
na tym spotkaniu były również dzieci.
Podobne spotkanie odbyło się dwie godziny wcześniej w Urzędzie Miejskim. Zaproszonymi byli radni i osoby zajmujące
się lokalną historią i jej upowszechnianiem.
Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że cieszyło się ono znikomym zainteresowaniem.
Przybyło na nie zaledwie 3 radnych i cztery osoby zainteresowane tym tematem.
fot. M. Tyc
Wcześniej goście spotkali się w nasielskich
szkołach podstawowych z młodzieżą. Tu
nie frekwencja była najważniejsza, bo wiadomo, że ta była i będzie zawsze bardzo dobra, lecz zainteresowanie młodzieży. To, jak stwierdziła Monika Sokołowska, było bardzo duże. Musiała odpowiedzieć na wiele bardzo wnikliwych pytań.
Obszerny artykuł o bohaterze tych spotkań Franciszku Rembeckim ukazał się
w poprzednim, 5 numerze ŻN. Warto go jeszcze raz przeczytać. Pani Sokołowska wyraziła chęć przekazania pamiątek po bohaterskim pilocie do muzeum w
Nasielsku.
andrzej zawadzki

Uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Lekcja nasielskiej historii
Żołnierzy Wyklętych
Pierwszą z nich złożyli przedstawiciele
rodzin poległych żołnierzy NZW, w tym
córka Władysława
Grudzińskiego ps. „Pilot” – Helena Śnieżko.
Wiązankę w imieniu
mieszkańców i władz
samorządowych gminy Nasielsk
złożyła delegacja w składzie: Bogdan
Ruszkowski burmistrza Nasielska,
Jerzy Lubieniecki przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku oraz radni Rady Miejskiej w Nasielsku: Henryk Antosik, Grzegorz Arciszewski
i Rafał Dłutowski. Władze powiatu
nowodworskiego reprezentowała
i kwiaty pod krzyżem złożyła Magdalena Biernacka, starosta nowodworski. W dalszej kolejności kwiaty
złożyły pozostałe, obecne na uroczystości, delegacje.
Kolejnym punktem obchodów
była msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Nunie, którą
odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Jabłoński. W swojej homilii przywołał
on liczne historie życia i męczeństwa oraz
wspomnienia Żołnierzy Niezłomnych.
Uroczystość ta zapoczątkowała tegoroczny kalendarz wydarzeń
kulturalno-patriotyczno-religijnych, wpisu-

fot. UM Nasielsk

E-SPORT

Pasha

na mistrzostwach świata
Jarosław Jarząbkowski z Nasielska, zawodnik Virtus.pro, brał udział mistrzostwach świata w e-sporcie na turnieju Intel Extreme Masters 2018 (gra Counter-Strike) rozgrywanych w ostatnim tygodniu lutego br. w Katowicach.
Virtus.pro stawił czoła G2 Esports. Polacy na początku spotkania prowadzili 7:3, a do przerwy nawet 9:6. Po zmianie stron sytuacja diametralnie
się zmieniła i prowadzenie objęli Francuzi. Ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 16:12 dla G2 Esports. Pomimo przegranej najlepszym zawodnikiem meczu okazał się nasielszczanin Pasha.

E-sport przyciąga coraz szerszą rzeszę fanów i widzów. Organizatorzy imprezy twierdzą, że zmagania z katowickiego Spodka oglądało ponad 360
mln widzów na całym świecie. Zdecydowana większość ogląda rozgrywki za pośrednictwem Internetu. W związku z tak licznym zainteresowaniem e-sportem, nieoficjalnie się mówi, że ta dyscyplina może pojawić się
na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 r.
Red., za:www.komputerswiat.pl

fot. UM Nasielsk

jących się w obchody w gminie
Nasielsk rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w ramach których zamierzamy
w sposób szczególny upamiętniać
naszych lokalnych bohaterów działających przez minione stulecie.
Jednocześnie informujemy, iż coroczne uroczystości upamiętnienia żołnierzy Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego poległych w Popowie Borowym odbędą się w niedzielę, 17 czerwca.
W tym też dniu zorganizowane zostanie wydarzenie sportowo-edukacyjne pn. „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ”,
które dotychczas miało miejsce
na przełomie lutego i marca. Będzie to możliwe dzięki zgodzie
wyrażonej przez ogólnopolskiego
organizatora, czyli Fundację Wolność i Demokracja.
M.M.
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Jak ciąć drzewa
i krzewy wiosną?
Za oknami ostatnie podrygi zimy. Większość drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych wciąż trwa jeszcze w uśpieniu. Warto więc już teraz zaplanować pierwsze zabiegi pielęgnacyjne przed ich obudzeniem.
Do podstawowych należy cięcie. Pozwala zapanować nad liczbą rosnących pędów i okiełznać ich niekontrolowany przyrost. Bez cięcia krzew
będzie pożytkować wartości odżywcze na pędy słabe, uszkodzone, chore czy przemarznięte. Przemyślane wykonanie zabiegu cięcia pozwala
także odpowiednio ukształtować krzew – usunąć pędy krzyżujące się
ze sobą, skierowane do wnętrza rośliny czy wzajemnie się zasłaniające.
Takie „odciążenie” rośliny spowoduje lepsze doświetlenie pozostałych,
wybranych przez nas pędów, co przełoży się na lepsze kwitnienie i owocowanie.
Jednym z podstawowych błędów popełnianych przy przycinaniu drzewek pestkowych jest pozostawianie wystających kikutów, które są często
przyczyną martwicy pędów i infekcji drzewa, np. raka bakteryjnego. Cięcie należy wykonać u nasady pędu, tuż za zgrubieniem, tzw. obrączką.
Drugim popełnianym przez ogrodników amatorów błędem jest niezabezpieczanie środkiem grzybobójczym czy maścią ogrodniczą miejsc
po cieciu pędów, zwłaszcza o średnicy powyżej 1 cm.
Bardzo często w naszych ogrodach i sadach zobaczyć można drzewka
posadzone w trawie. Trawa jednak zabiera składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju naszych drzewek, szczególnie młodych
grusz i jabłoni. Łatwo też uszkodzić pień w czasie koszenia trawy. Z tego
powodu lepiej jest więc pozostawić wokół drzewka ok. pół metra wolnej przestrzeni.
Krzewy owocowe, które nie były przycinane w ogóle lub były przycinane nieprawidłowo, będą osłabione. W takim przypadku należy krzew
odmłodzić poprzez wycięcie najstarszych pędów nad nisko położonym
pąkiem. Dotyczy to zarówno okazów krzewiastych, jak i szczepionych
na pniu.
Z kolei w przypadku winorośli, ważny jest nie tylko sposób cięcia, ale
i termin jego wykonania. Bardzo dużą szkodę wyrządzimy tej roślinie,
gdy zaczniemy ją przycinać po tym, jak w pędach ruszą soki. Może to
doprowadzić nawet do całkowitego obumarcia winorośli. Latem na winorośli nie należy też pozostawiać pędów, które nie mają pąków kwiatowych, natomiast wyrosły na nich wąsy. Takie pędy nie będą owocowały.

Kolejnym, często popełnianym błędem, jest przycinanie na przedwiośniu krzewów ozdobnych, które kwitną wiosną na pędach zeszłorocznych. Dotyczy to roślin, takich jak forsycja, migdałek trójklapowy czy
tawuła wczesna. Po przycięciu taka roślina już w tym roku nie zakwitnie.
Z cięciem takich krzewów należy poczekać do maja i przyciąć je po zakończeniu kwitnienia.
W marcu możemy przycinać krzewy i pnącza ozdobne, kwitnące latem
i jesienią (od VI-IX) na pędach jednorocznych, np. hortensja bukietowa,
hortensja drzewiasta, krzewuszka, lawenda, tawuła japońska, powojniki
kwitnące późnym latem oraz krzewy, które mają kolorowe młode przyrosty, np. berberys thunberga, dereń biały czy dereń rozłogowy.
Cięcie powojników rozpoczynamy, gdy pąki na pędach nabrzmieją. Jest
to znak, że można rozpocząć cięcie wiosenne, przy czym sposób przycinania powojników zależy od odmiany. Uprawiając powojniki, nie można zapomnieć o wyściółkowaniu podłoża u podstawy rośliny, np. 5-7
cm warstwą kory. Ściółka z kory, nie tylko w przypadku rabaty z powojnikami, ale i z innymi roślinami, przeciwdziała zachwaszczeniu i pomaga
w utrzymaniu wilgotności podłoża.
Pamiętajmy też, że nie wszystkie rośliny dobrze znoszą zabieg cięcia.
Do takich zaliczamy np. magnolię, oczar, pigwowiec, piwonię drzewiastą,
różanecznik czy tamaryszek. Przycinanie takich roślin należy ograniczyć
do niezbędnego minimum.
Elżbieta K.

ROZMAITOŚCI
Z POWIATU
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Boisko przy ZSZ
Jak informuje Starostwo Powiatu Nowodworskiego na swojej stronie internetowej, do końca lipca bieżącego
roku przy Zespole Szkół Zawodowych na ulicy Lipowej w Nasielsku
ma zostać wybudowana baza sportowa. W jej skład wchodzić będzie
pełnowymiarowe, wielofunkcyjne
boisko (2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki i boisko do piłki ręcznej) wraz z nowym oświetleniem oraz
monitoringiem. Poza tym planowana
jest budowa siłowni zewnętrznej oraz
bieżni lekkoatletycznej (skok w dal,
trójskok). Do przetargu stanęło 8 firm.
Wybrana została najtańsza oferta za
817 857,53 zł firmy MULTISPORT –
Karina Komornicka z Jaworzna.
– Postawiliśmy sobie za cel poprawę infrastruktury przy szkołach. Systematycznie go realizowaliśmy, stąd
poprzednie inwestycje w Nowym
Dworze Maz. przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Placówek
Edukacyjnych. Nie mieliśmy wyboru, pozostała szkoła w Nasielsku,
stąd taka decyzja. Należy jeszcze
do nas Liceum Ogólnokształcące

w Nasielsku. Jeżeli ta szkoła się utrzyma i będzie istniała, to kolejne boisko
będzie właśnie tam. Dodam, że środki
pozwalają nam na realizację jednego
boiska w roku. Dlatego w tej kadencji
boisko w Nasielsku przy ZSZ jest ostatnią inwestycją – mówi starosta Magdalena Biernacka.
O problemie dotyczącym braku odpowiedniej infrastruktury sportowej
w naszej gminie wielokrotnie mówili też nasielscy radni. Kiedy przyjdzie
czas na szkoły gminne? Przypomnijmy, że w ubiegłym roku radny Andrzej Malon poddał pod głosowanie

wniosek o budowę boisk wielofunkcyjnych przy wszystkich szkołach
w gminie Nasielsk. Wniosek nie uzyskał poparcia. Burmistrz Bogdan Ruszkowski mówił wtedy, że priorytetem
jest budowa sal gimnastycznych
dla szkół, które ich w ogóle nie mają.
W ostatnim czasie oddano do użytku
salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. Kolejna
sala gimnastyczna wybudowana zostanie w Popowie Borowym. Planowana jest także przebudowa
Stadionu Miejskiego w Nasielsku.
E.G.

SPORT

Zebranie zarządu Żbika
Tradycyjnie na początku każdego
roku odbywa się walne zebranie klubu MLKS Żbik Nasielsk. Tegoroczne
miało miejsce w sobotę, 3 marca br.,
w budynku przy stadionie Miejskim.
W zebraniu wzięła udział połowa członków klubu, co pozwalało
na podejmowanie uchwał. Na zebraniu poza członkami pojawił się Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska
i Jerzy Lubieniecki, przewodniczący
Rady Miejskiej.
Spotkanie było okazją do wręczenia odznak zasług dla Klubu
za rok 2017. Odznaczeni zostali:
Tadeusz Bielecki, Krzysztof Gogolewski, Marek Jóźwiak, Dariusz
Kaczyński, Andrzej Kordulewski,
Dariusz Kordowski, Jerzy Kulaszewski, Robert Bugalski, Dariusz
Prusinowski, Tadeusz Smoliński,
Michał Sakowski, Rafał Załoga, Jarosław Zakrzewski. Brązowe medale
za zasł ugi wręcz yli burmistrz
Nasielska wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej.

Na zebraniu prezes Marek Prusinowski
przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za rok 2017.
Zapowiedział również, że jego celem jest, aby w przyszłym roku
drużyna seniorów awansowała
do IV ligi. Łączny budżet klubu wyniósł 211 tys. zł – w tym 130 tys. zł
pochodziło z dotacji z budżetu gminy Nasielsk, 3250 zł ze składek członkowskich, 44 tys. zł z przychodów
własnych, a ponad 33 tys. zł od sponsorów.
Na zebraniu również zadecydowano
o uzupełnieniu składu zarządu klubu
MLKS Żbik Nasielsk o Dariusza Kaczyńskiego.
Swoimi spostrzeżeniami na koniec
podzielił się również Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. – Nam,
jako samorządowi, zależy przede
wszystkim na dzieciach i młodzieży, a seniorzy są celem dla młodych
osób. Cieszy więc fakt, że coraz więcej
osób od najmłodszych lat coraz chętniej korzysta z tego obiektu. Jedynym

mankamentem jest zjawisko, iż Żbik
skupia się tylko na sekcji piłki nożnej,
a inne dyscypliny powoli zanikają.
Należy jednak skupiać się na szkołach i nauczycielach, by rozbudzać
w młodzieży różne talenty sportowe.
Burmistrz zapowiedział również realizację największej inwestycji sportowej,
czyli budowy stadionu, na który powstał już projekt. W najbliższym czasie burmistrz ma zamiar ogłosić nowy
konkurs na zarządzanie budynkiem
przy stadionie.
Głos zabrał również Jerzy Lubieniecki,
przewodniczący Rady Miejskiej, który
zauważył brak radnych, którzy na obradach sesji zgłaszają nieprawidłowości
dotyczące klubu Żbik, a gdy jest okazja spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami, by wyjaśnić wątpliwości,
to nie korzystają z tej możliwości. Pochwalił jednak pozytywne zmiany
i zauważalny rozwój klubu i zapowiedział dalsze wsparcie samorządu.
Michał B.

Roślina miesiąca - KROKUS
Krokusy są niezawodnymi roślinami cebulowymi, które kwitną pod koniec zimy i na początku
wiosny. Występują w kolorze białym, różowo-liliowym, fioletowym, niebieskim, pomarańczowym i żółtym. Te niskie roślinki cebulowe bardzo
ładnie wyglądają posadzone w trawie. Minusem
takiego sadzenia jest konieczność wstrzymania
się z koszeniem trawy do czasu zaschnięcia liści
krokusów.
Krokusy można sadzić w kępkach między późniejszymi krzewami lub w pobliżu bylin z niewymagającym systemem korzeniowym, który
nie będzie hamował wzrostu cebulek.
Odmiana zimowa Cream Beauty (fot.) jest jedną
z najpiękniejszych zimowych krokusów, które
potrafią przetrwać trudne warunki pogodowe i rozkwitnąć, przebijając się przez śnieg. Krokusy bardzo ładnie wyglądają w kompozycji z trawą i fiołkami, żurawkami czy w towarzystwie jałowca płożącego o niebieskich igłach.
E.K.
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Bezpieczeństwo ucznia jest priorytetem
Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są najmłodsi. Często
wypadki i inne zachowania ryzykowne spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad. Mając na uwadze
dobro naszych uczniów, w naszej szkole prowadzonych jest wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa.
W pierwszym półroczu tego roku szkolnego zakończyliśmy realizację zadań przewidzianych regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” zorganizowanym przez Studium Prawa
Europejskiego. Na początku lutego 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku otrzymała certyfikat Bezpiecznej Szkoły.
Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej
szkoły, dlatego wciąż podejmowane są w tym kierunku liczne działania dla dobra uczniów.
W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji 23 lutego 2018 roku odwiedzili naszą szkołę. Tego dnia spotkania dzieci i młodzieży odbywały się pod hasłem „Bezpieczny uczeń”. W trakcie zajęć funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne
poruszanie się po drodze oraz zachęcali naszych uczniów do poznawania i stosowania zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W celu ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
poruszających się poza obszarem zabudowanym, policjanci szczególną uwagę zwracali na obowiązek używania elementów odblaskowych. Tłumaczyli również, że odblaski należy nosić ze względu na swoje bezpieczeństwo. Poprawa
widoczności tak pieszych, jak i rowerzystów, może realnie wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
zwłaszcza tych, które niosą za sobą poważne skutki. Funkcjonariusze podczas przeprowadzonych spotkań w poszczególnych klasach zachęcali do przestrzegania przepisów ruchu drogowego podczas jazdy rowerem, podróżowania
w autobusie bądź samochodzie. Podczas spotkania przypomniano również numery alarmowe oraz zwrócono uwagę,
jak powinna wyglądać rozmowa z dyspozytorem.
Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i ochoczo odpowiadały na pytania zadawane przez policjantów.
Oby zdobyta wiedza została rozsądnie wykorzystana na drodze. To były bardzo wartościowe i mądre rady, przekazywane w sposób zrozumiały dla dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękujemy Policji z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej za przeprowadzone zajęcia, a Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie za współpracę ze szkołą.
Anna Chmielewska

Szanowni Rodzice,
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Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym,
szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają: zachęcać i chwalić.
Ale uczyć dobrze, to znaczy wierzyć w to, czego się uczy,
i w tych, których się uczy.
Donna Bulger

Zbliża się czas podjęcia decyzji, dotyczącej rozpoczęcia edukacji Państwa dziecka w nowym roku szkolnym
2018/2019. Z pewnością wybór ten nie jest łatwy, bowiem każdy rodzic oczekuje, by szkoła stworzyła jego
dziecku optymalne warunki rozwoju, właściwie motywowała do podjęcia trudu nauki, rozwijała talenty, uczyła
pokonywać trudności.
Nasi doświadczeni i pełni pasji nauczyciele i wychowawcy poprowadzą Państwa pociechy w niezwykły świat
nauki.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszej strony internetowej. Zdjęcia i opisy
podejmowanych projektów ukazują szeroki zakres działalności różnych grup wiekowych.
W celu poznania naszej oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i lokalowej zapraszamy 9 marca o godz.
9:00 na Dzień Otwarty pod hasłem: „Poznajmy się bliżej”.
W tym dniu będzie można poznać nauczycieli, spotkać się z dziećmi, zwiedzić szkołę, zobaczyć obiekty, jakimi
dysponujemy (np. sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, gabinety specjalistów).
Zależy nam na tym, aby pokazać Państwu, że jesteśmy szkołą pielęgnującą tradycje, ale także szkołą zarządzaną nowocześnie, do której warto zapisać dziecko, bo z pewnością będzie u nas bezpieczne i szczęśliwe.
								
Dyrekcja i nauczyciele
							
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
								
w Nasielsku

RODZICU!
ZAPISZ DZIECKO DO SZKOŁY!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
ogłasza, od 01 do 30 marca 2018 r., nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019:
• do klas pierwszych dzieci urodzone w roku 2011,
• do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzone w roku 2012.
Zgodnie z Uchwałą NR XXXII/254/17 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe od dnia 1 września 2017 roku obwód szkolny stanowią następujące ulice i miejscowości:
ulice w Nasielsku: 11 Listopada, A. Mickiewicza, Armii Krajowej, Bajkowa, Chmielna, Cisowa, Czereśniowa,
Długa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Gen. J. Bema, Gen. W. Andersa, Grabowa, H. Dąbrowskiego, J. Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, J. Tuwima, K. S. Wyszyńskiego, J. Kilińskiego, Krańcowa, Ks. J. Poniatowskiego, Kwiatowa, Leśna, L. Waryńskiego, Malinowa, M. J. Piłsudskiego, Miętowa, Miodowa, Ogrodowa,
Owocowa, Pniewska Górka, P.O.W., Polna, Sadowa, Sosnowa, S. Batorego, S. Staszica, Szkolna, Świerkowa, R.
Traugutta, Warszawska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, W. Broniewskiego, W. Reymonta,
miejscowości: Głodowo Wielkie, Pniewo, Krzyczki-Żabiczki, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Dąbrowa,
Siennica, Paulinowo.

Zapisy odbywają się na podstawie podania złożonego w sekretariacie szkoły.
(formularze wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne w sekretariacie
lub na stronie internetowej szkoły: www.spnr1.nasielsk.pl )

PRACA

Licencja maszynisty

S p ó ł k a Ko l e j e M a zo wieckie ogłosiła nabór
na szkolenie na licencję
maszynisty. Osoba, która chciałaby wziąć w nim
udział, powinna posiadać
minimum wykształcenie
zasadnicze zawodowe,
przy czym preferowane
jest wykształcenie średnie techniczne o kierunku mechanicznym lub elektrycznym. Istotny jest też wiek - powyżej 20
lat. Od kandydatów wymaga się odpowiedzialności, dokładności, dyspozycyjności, a także umiejętności organizacji pracy, wysokiej odporności
na stres, niekaralności oraz odpowiedniego dla stanowiska stanu zdrowia.
Koleje Mazowieckie zapewniają absolwentom takiego szkolenia nie tylko
stabilne zatrudnienie, ale także możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie. Warto dodać, że kandydaci mają okazję szkolić
się m.in. na nowoczesnym, a jednocześnie jedynym w kraju, symulatorze
elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 22WEe – EN76 „Elf”. Spełnia on
wszystkie wymagania, zarówno techniczne, jak i prawne, stawiane tego
typu urządzeniom.
Szkolenie na licencję maszynisty jest pierwszym etapem na drodze zawodowej osób, które swoją karierę wiążą z pracą za sterami pojazdu kolejowego. Obecnie w Kolejach Mazowieckich pracuje ponad sześciuset
maszynistów. Do tej pory odbyło się dziesięć edycji szkoleń na licencję
maszynisty, w których udział wzięło ponad 380 osób. W tym roku spółka
planuje przeszkolenie 80 osób.
Szczegóły dla osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl, w zakładce
Strefa Partnerów Szkolenia.
(red.) za: www.mazowieckie.com.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych
gimnazjalistów i ich rodziców

w dniu 16 marca 2018 (piątek)
od 9.00 do 15.30 na

XIX Powiatową Giełdę
Szkół Ponadpodstawowych,
która odbędzie się w siedzibie naszej szkoły
przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku.
Przyjdź, zobacz, zostań naszym uczniem.

Rekrutacja

do Żłobka Miejskiego
i Przedszkoli Samorządowych
Zapraszamy do Żłobka Miejskiego dzieci od 20 tygodnia do 3 lat oraz
do Samorządowych Przedszkoli.
Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim
i pięcioletnim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym
2018/2019 obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.
Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku
od 3 do 5 lat, tj. dzieci z roczników: 2013, 2014, 2015 rok.

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
można składać od 1 do 31 marca br.
Z uwagi na zgłaszane potrzeby rodziców od roku szkolnego 2018/2019
przedszkola w naszej gminie będą czynne od 6:00 do 18:00.
Chętnych zapraszamy.
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NASZE SPRAWY

Ola jurorką TzG
Aleksandra Jordan z
domu Grabowska jest
jurorką polsatowskiego
„Tańca z gwiazdami”.
Zastąpiła w składzie
„sędziowskim” tego
tanecznego turnieju,
Beatę Tyszkiewicz. To
wielkie wyróżnienie
naszej artystki.
Przy tej okazji często
pojawia się nazwa naszego miasta, miejsca
skąd pochodzi, a także
gdzie uczęszczała do
szkoły średniej na ulicy Lipowej.
Rodzina Grabowskich
dosyć dawno zamieniła Nasielsk i Pieścirogi
na pobliskie Legionowo, ale ich córka wiele
czasu spędzała w naszym mieście.
Swoją życiową drogę Ola związała z tańcem. Poważne sukcesy w tej dziedzinie odnosiła już w Polsce. Talent swój szlifowała w Anglii, dokąd się przeniosła. Anglikiem jest jej mąż, który również jest wspaniałym tancerzem.
Teraz Ola Jordan oddaje się nowej profesji. Jest jurorką „Tańca z gwiazdami”.
Będziemy mogli oglądać ją w tej roli na Polsacie w piątki o godzinie 20.05.
andrzej zawadzki

NA SPORTOWO

Strażacy OSP na zawodach
To już II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta powiatowego PSP pod patronem Starosty Nowodworskiego, w którym wzięli udział
strażacy gminy Nasielsk. Odbył się on 24.02 br. Swoich sił próbowały m.in.
zastępy OSP Cieksyn oraz OSP Nasielsk. O przygotowaniach do zawodów
na bieżąco informowali strażacy z Cieksyna, którzy pierwszy trening przed
zawodami mieli 2 lutego br. Jak się okazało, dla niektórych był to pierwszy
trening po 25 latach.
Tegoroczne zawody nie należały jednak do gminy Nasielsk. W zawodach
wzięło udział 6 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz reprezentacja Wojskowej Straży Pożarnej z II Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład
Pomiechówek. OSP Jackowo Włościańskie zajęło 5 miejsce, OSP Cieksyn
6 miejsce, zaś OSP Nasielsk 7 miejsce. I mimo że nie udało się zdobyć pucharu, to strażakom z Cieksyna pozostałe zastępy na pewno mogły pozazdrościć gorącego dopingu i wspaniałego, kolorowego transparentu.
Nadmieńmy, że w zeszłym roku w zawodach wzięło udział 12 zastępów,

w tym także OSP Psucin i OSP Nuna, których zabrakło w tym roku. Dodatkowo OSP Nuna zdobyła wtedy II miejsce.

Końcowa klasyfikacja turnieju:

I miejsce – OSP Trębki Nowe – 12 pkt, 10 zdobytych bramek,
II miejsce – OSP Nowy Dwór Mazowiecki– 12 pkt, 16 zdobytych bramek (bezpośrednie
starcie na korzyść OSP Trębki Nowe),
III miejsce – OSP Pomiechówek – 11 pkt, 13 zdobytych bramek,
IV miejsce – Wojskowa Straż Pożarna Pomiechówek – 9 pkt, 6 zdobytych bramek,
V miejsce – OSP Jackowo Włościańskie – 5 pkt, 2 zdobyte bramki,
VI miejsce – OSP Cieksyn – 5 pkt, 2 zdobyte bramki,
VII miejsce – OSP Nasielsk – 3 pkt, 6 zdobytych bramek.
Królem strzelców został Michał Fabisiak z OSP Pomiechówek, który zdobył 10 bramek.

E.G.

Życie Nasielska nr 6 (496); 9.03.–22.03.2018

Akwarele i grafiki
Mikołaja Filasińskiego
Mikołaj Filasiński z zawodu jest grafikiem, a z zamiłowania akwarelistą i rysownikiem. Mieszka pod Nasielskiem, gdzie wspólnie z żoną prowadzi niewielką stajnie i szkółkę jeździecką. Jego
przygoda z rysunkiem tradycyjnym rozpoczęła się kilkanaście
lat temu. Malowania uczył się pod kierunkiem Minha Dama, jednego z najlepszych akwarelistów w Polsce. W 2017 był członkiem polskiej grupy na międzynarodowej wystawie akwarelowej
w Fabriano we Włoszech. Cały czas odkrywa sztukę i nowe
możliwości akwareli. Na wystawę jego prac zapraszamy do Nasielskiego Ośrodka Kultury w terminie: 8 do 22 kwietnia br.
K.T.

ZAPROSZENIE

Zagrajmy tym razem dla Wojtusia
Jeszcze nie zdążył ostygnąć parkiet nasielskiej Hali Sportowej
po emocjach związanych z turniejem
charytatywnym, podczas którego
zbieraliśmy fundusze na rehabilitację
zawodnika Żbika – Marka Osińskiego, a już szykuje się kolejna odsłona
charytatywno-sportowej akcji. Fajnie
jest się spotkać i rywalizować w zawodach sportowych, ale jeszcze fajniej,
jeśli można dzięki temu pomóc osobie potrzebującej, szczególnie małej
i bezbronnej.
Już w niedzielę 18 marca br. zapraszamy do Hali Sportowej, gdzie odbędzie się Charytatywny Turniej
Piłki Nożnej „GRAMY DLA WOJTUSIA”. Tym razem będziemy zbierać środki na pomoc dla 4-letniego
Wojtusia Ogrodowskiego, mieszkańca gminy Nasielsk. Wojtuś urodził się
w lutym 2014 roku z poważną wadą
kończyn górnych. Brak kości łokciowych wiążę się z nieprawidłowym
wykształceniem przedramion i dłoni.
Wojtek przeszedł szereg konsultacji
i już trzy poważne operacje w Katolisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
w Hamburgu, które kosztowały ponad
110 tysięcy złotych. Obecnie zbieramy fundusze na rehabilitację i kolejną
konsultację w klinice w Hamburgu.
Turniej rozpocznie się w niedzielę
18 marca o godz. 9.00. W turnieju
może zagrać maksymalnie 16 drużyn. Zgłoszenia przyjmuje Prezes
MLKS „Żbik” Nasielsk – Marek Pru-

sinowski (tel. 501655-304). Wpisowe
za udział drużyny
w turnieju wynosi
150 zł. Cztery najlepsze drużyny otrzymają na zakończenia
pamiątkowe puchary
i dyplomy. Wyróżnieni zostaną również: król strzelców,
najlepszy bramkarz
i najlepszy zawodnik
turnieju.
Oprócz emocji piłkarskich będą także
inne atrakcje, m.in.
pokazy taneczne, licytacje gadżetów
piłkarskich, darmowa grochówka dla
wszystkich zawodników i kibiców. Podczas turnieju zbierane
będą również pieniądze do puszki.
Każdy, kto wrzuci do puszki nawet
symboliczną złotówkę, otrzyma los.
Wszystkie losy będą brały udział w losowaniu gadżetów klubowych Żbika
Nasielsk.
UWAGA: pieniądze z wpisowego
od drużyn biorących udział w turnieju zebrane do puszki oraz podczas licytacji gadżetów piłkarskich, zostaną
przekazane na leczenie i rehabilitację
Wojtusia Ogrodowskiego.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i do wsparcia małego Wojtusia.
Organizator turnieju: MLKS „Żbik”
Nasielsk
Patron turnieju i fundator pucharów
dla najlepszych drużyn: Burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski
Fundator nagród indywidualnych dla
najlepszych zawodników: Członek
Zarządu i Radny Rady Powiatu Nowodworskiego – Radosław Kasiak
Fundator darmowej grochówki: Bar
„U Kabana” w Nasielsku.
MM
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA

7–11 marca, GODZ. 15.00

Pszczółka Maja: Miodowe
igrzyska 2D
Animacja, familijny, komedia; Australia, Niemcy; Czas
trwania: 1 godz. 23 min.

Druga część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej pszczółki świata, która żadnej
przygody się nie boi! Tym razem Maja i Gucio
wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach
sportowych, których stawka okaże się wyjątkowo wysoka.
7–11 marca, GODZ. 16.45 i 19.30

Kobiety mafii
Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 2 godz. 15 min.

Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bołądź) zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej propozycję „nie
do odrzucenia”. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S - oficerem pracującym
pod przykryciem, który zostaje umieszczony
w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki
jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez Padrino (Bogusław Linda) - bossa stołecznego półświatka. By zrealizować cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi
z zarządu mafii.
14–18 marca, GODZ. 15.00
21–25 marca, GODZ. 15.00

Jaskiniowiec
Animacja, komedia, przygodowy; Francja, Wielka
Brytania; Czas trwania: 1 godz. 29 min.

W zamierzchłych czasach, gdy nie było Facebooka, prądu i ciepłej wody, a w zagrodzie
za jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się
pełna szalonych przygód historia dzielnego
Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową
ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu.
15–18 marca, GODZ. 17.00 i 19.30
21–25 marca, GODZ. 17.00 i 19.30

Pitbull. Ostatni pies

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
To będzie dla Ciebie okres wzmożonej aktywności. Nie bądź zbyt agresywnie nastawiony do zmian. Zwolnij tempo i więcej
uwagi poświęć na refleksję. Zadbaj o zdrowie i przeprowadź kurację wzmacniającą.
Byk 21.04-20.05
Nie pozwól, by zazdrość zniszczyła Twoje dobre relacje z przyjaciółmi. Jeśli coś nie
wyszło zgodnie z planem, miej odwagę
to przyznać. Nie warto robić uników. Wyplącz się z toksycznych relacji.
Bliźnięta 21.05-21.06
Zbyt duże tempo życia doprowadza Cię do
częstych zmian decyzji… To droga donikąd.
Twoją mocną stroną zawsze była umiejętność wyciągania wniosków z sytuacji. Wycisz się i przemyśl swoje działania.
Rak 22.06-22.07
Nie wątp w swoje umiejętności ani atrakcyjność. Nawet jak coś zepsujesz, to i tak
wszystko zostanie wybaczone. Wykorzystaj więc swoją pozytywną energię. W pracy
dobry czas na kontakty z osobami z branży.
Lew 23.07-23.08
Źle się czujesz? Może to przemęczenie,
a może znowu wziąłeś na siebie zbyt wiele
i nie dajesz rady? Odpocznij i zastanów się, co
jest dla Ciebie najważniejsze: zdrowie czy pieniądze?
Panna 24.08-22.09
Będziesz teraz tryskać zdrowiem i radością.
W pracy bądź przygotowany na poważną rozmowę dotyczącą finansów. A w domu posądzą Cię o nadmierną rozrzutność. Unikaj
nudnych obowiązków.

Waga 23.09-23.10
Nie idź na kompromisy w ważnych sprawach.
Pięknie brzmiące propozycje mogą być mało
realne, a nowo poznane osoby nie tak bezinteresowne, jak myślisz. Przyda Ci się trochę
organizacji i porządku.
Skorpion 24.10-22.11
W pracy najlepsze efekty da teraz dyplomacja. Zadbaj o dobre relacje z szefem i kolegami. Zacznij rozwijać swoje pasje artystyczne
lub poświęcić się zajęciom, na które dotąd nie
miałeś czasu.
Strzelec 23.11-21.12
Bądź skrupulatny w sprawach urzędowych
i prawnych, bo możesz sobie narobić kłopotów. Zacznij już planować wiosenny wypad
i nie oszczędzaj na finansach. Zaufaj swoim
przeczuciom.
Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz zajęty wieloma ważnymi sprawami
jednocześnie. Ustal priorytety i nie odrzucaj
propozycji dotyczących miłego spędzenia
czasu wolnego. Tylko nie komentuj głośno
cudzych poglądów.
Wodnik 21.01-19.02
Nie poddawaj się cudzym naciskom i próbom szantażu emocjonalnego. W Twoim
otoczeniu jest osoba, która dla własnej korzyści chce wzbudzić Twoją litość. Oddaj
długi i unikaj konfliktów.
Ryby 20.02-20.03
Nadchodzi zakończenie trudnej sprawy.
To będzie intensywny czas, zatrzymaj się na
chwilę i zregeneruj swoje siły. Szerokim łukiem omijaj teraz osoby, które działają na Ciebie przygnębiająco.

Sensacyjny; Polska

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają
dochodzenie. Niestety, wydział jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W tej sytuacji, stołeczny komendant
ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów...
14 marca, GODZ. 17.00
27–29 marca, GODZ. 15.00

Cudowny chopak (dubbing)
Dramat, familijny, komedia; Hongkong, USA; Czas
trwania: 1 godz. 53 min.

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż „zwykły dzień w szkole”.
Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz
jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole,
ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla
wielu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami,
ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać,
gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec
w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd...
28–29 marca, GODZ. 17.00 i 19.15

Narzeczony na niby
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 1 godz.
52 min.

Karina (Julia Kamińska) próbuje z całych sił
stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy
związek. Jedno nieprzewidziane zdarzenie
i jedno kłamstewko zamieni jej uporządkowane życie w emocjonalny rollercoaster. Szybko
okaże się, że każdy z bohaterów ma tak naprawdę coś do ukrycia...
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Opał, węgiel, ekogroszek. Tel. 695 163
726.
Ogrodzenia – sprzedaż, montaż.
Tel. 696 208 308.
Siatka ogrodzeniowa.Tel. 791 400 564.
Nasielsk, sprzedam działki budowlane o powierzchni około 1000 m2 przy
ul. Sosnowej i Cisowej, media w granicy działki. Telefon kontaktowy: 502
182 991.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Firma Kam-Pol poszukuje do pracy
pracowników produkcji i operatorów
wózków widłowych oraz pracownika
przyjęcia surowca. Tel. 784 902 549;
e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz
Działka w Pieścirogach Starych blisko dworca, 11 000 m2 do zabudowy
mieszkalno-usługowej z domkiem do
remontu, media na działce. Cena 39 zł
za metr2. Tel. 694 151 463.
Sprzedam działkę o pow. 1400 m2 +budynek gospodarczy we wsi Miękoszyn.
Tanio. Tel. 505 175 125.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dębinkach
serdecznie zaprasza rodziców
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nasielsk
na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się
w dniu 10 marca w godzinach 10.00-13.00.
Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły:
www.debinkisp.szkolnastrona.pl

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku, ul. Warszawska 2,

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż działki

położonej w miejscowości Pieścirogi Stare, ul. Gen. Sikorskiego 14,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/25 o pow. ok. 1200 m2,
zabudowanej budynkiem magazynowym.
Budynek wraz z rampą do kapitalnego remontu. Oferty prosimy
składać do dnia 15 marca 2018 r. w zamkniętych kopertach
w biurze Spółdzielni przy ul. Warszawskiej 2,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00. Szczegółowych
informacji udziela Zarząd w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie
pod nr 23 69 12 719, 531 881 222, 531 881 555.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku wynajmie:
– pomieszczenie garażowe o pow. 30 m2 przy ul. Warszawskiej 2;
– lokal o pow. 80 m2 przy ul. POW 2 (po byłym warsztacie samochodowym).

Szczegółowych informacji udziela Zarząd w siedzibie
Spółdzielni lub telefonicznie pod nr: 23 69 12 719;
531 881 222; 531 881 555.

Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe
z balkonem i przestrzenną kuchnią
w Nasielsku.Tel. 668 878 001 (po godz.
18.00).

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
26.02.-11.03.2018 r. – Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
12.03.-18.03.2018 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
19.03.-25.03.2018 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
26.03.-1.04.2018 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Sprzedam cielęta mieszańce. Tel. 699
114 977.
Przyjmę ziemię bez kamienia i gliny.
Tel. 601 581 743.
Sprzedam działki budowlane
ul. Topolowa. Tel. 502 633 857.
Słomę w belach, okolice Nasielska.
Tel. 696 192 108.
Sprzedam drzewo opałowe suche,
piecowe, kominkowe.Tel. 501 461 424.
Zatrudnię położną na pełny wymiar
godzinowy do pracy w lecznictwie ambulatoryjnym w Płońsku. Charakter
zatrudnienia do ustalenia. Wymagana
znajomość komputera. Kontakt
tel. 604 509 374.

9.03.–22.03.2018; Życie Nasielska nr 6 (496)
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ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIA
DROBNE
Dotacje PROW 2014-2020.
Modernizacja gospodarstw rolnych
(zakup maszyn – nabór do 20 marca), Małe Gospodarstwa (60 tys. zł),
Młody Rolnik (100 tys. zł), Rozpoczęcie
Działalności (100 tys. zł). Wypełnianie
dokumentów. Tel. 795 931 529.

1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia 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).

Sprzedam prasę Unia Famarol, siatka, noże, rotor, kosiarka dyskowa 2,4
ze spulchniaczem. Tel. 694 590 621

2. Przedmiot sprzedaży
Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 760/3 o pow. 75 m2 położona w obrębie miasta Nasielska, przy ul. Kilińskiego 5. Dla nieruchomości
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00054864/3.

Usługi remontowo-wykończeniowe.
Tel. 518 711 014.

Zabudowa. Budynek mieszkalny- kamienica z początku XX w. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, zlokalizowany jedną ścianą z podobnym budynkiem znajdującym się na sąsiedniej nieruchomości. Budynek nie jest zamieszkany. Budynek obejmował lokale komunalne o niskim standardzie. Wszystkie elementy wskazują znaczny stopień zużycia. Budynek nie posiada świadectwa
energetycznego. Pow. zabudowy 74,00 m2. Pow. użytkowa ogółem 135,54 m2 w tym: podstawowa (mieszkalna) 130,75 m2 pomocnicza (strych) 4,79 m2
Pow. ruchu 21,27 m2

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem. Tel. 504 255 385.
Przyjmę do pracy w Agencji
Ubezpieczeniowej w Nasielsku. Mile
widziane doświadczenie. CV prosimy
o przesłanie na natalia.czaplicka@
atut-cu.pl
AKSAMITKA zatrudni kelnerów, kelnerki. Praca dorywcza. Tel. 601 504 020.
Sprzedam działki budowlane
ok. 1000 m2, wieś Siennica, ul. Siennicka.
Wszystkie media. Tel. 512 054 579.
Sprzedam szafę (kolor buk) wys.
200 cm, szer. 150 cm; komodę (kolor
buk) wys. 80 cm, szer. 125 cm. Tel. 518
743 589.
Do wynajęcia kawalerka w Starych
Pieścirogach. Tel. 608 350 378.

ZPN.6840.4.2017.4.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

Obrys zewnętrzny ścian budynku pokrywa się z granicami działki, na której jest zlokalizowany. Dostęp do budynku odbywa się na zasadzie służebności
gruntowej.
Obiekt znajduje się w centralnej części miasta. Przylegająca bezpośrednio ul. Kilińskiego jest drogą wojewódzką, urządzoną z wydzielonymi chodnikami.
Droga o dość dużym natężeniu ruchu. W pobliżu znajduję się mała zatoka umożliwiająca zaparkowanie jednego samochodu.
Otoczenie to zwarta zabudowa, w przewadze dwu- kondygnacyjna, mieszkalna lub mieszkalno- użytkowa.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
10.11.2010 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
3. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
205 800,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz.
12 00.
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej
wymienionej kwocie w terminie do 3 kwietnia 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 3 kwietnia 2018 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy,
w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

gazeta@noknasielsk.pl

tel./fax 23 691 23 43

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka

na Twoją reklamę

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca
się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw
(poświadczonych notarialnie)
• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia
umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu,
zakupu nieruchomości.
• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę
drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215
(II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie internetowej
Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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Zawody powiatowe
w tenisie stołowym
We wtorek, 20.02.2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody w tenisie
stołowym w kategorii wiekowej 2002-2004. Gminę Nasielsk reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz chłopcy
ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach. Dziewczęta z Popowa Borowego, które wystąpiły w składzie: Natalia Mikulska i Oliwia Karpińska, pokonały wszystkie przeciwniczki i zajęły pierwsze miejsce w zawodach. Te same
zawodniczki zajęły piąte miejsce w zawodach rejonowych.

Chłopcy ze Szkoły w Starych Pieścirogach zajęli drugie miejsce, pokonując Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowiecki oraz przegrywając z SP
Łomna. W skład drużyny wchodzili: Jakub Gnas, Adrian Tyśkiewicz i Maksymilian Mucha.
Opiekunem dziewcząt był Artur Gąsecki, a chłopców Piotr Kowalski.
P.K.
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Gminny turniej w mini-piłkę siatkową
W piątek, 2 marca br., na sali sportowej w nasielskiej Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się gminne
zawody w mini-piłkę siatkową
dla szkół podstawowych. W rozgrywkach wzięły udział trzy reprezentacje szkół podstawowych
z terenu naszej gminy. Po przywitaniu zespołów i przypomnieniu
najważniejszych zasad gry, drużyny
przystąpiły do rozgrywek. O zwycięstwie decydowały dwa wygrane
sety. Poniżej przedstawiono wyniki
poszczególnych spotkań:
Dziewczęta:
SP Dębinki - SP-2 Nasielsk 2:1
(21:25) (25:15) (16:14)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Dębinki
II miejsce – SP 2 Nasielsk
Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach: (Oliwia Bryła, Paulina Więsek, Zuzanna
Ziemińska, Patrycja Komornicka,
Joanna Rakowiecka, Barbara Karwowska, Natalia Strzelczak, Dagmara Brych). Opiekunem zespołu
był Rafał Markiewicz.

SPORT SZKOLNY. Piłka siatkowa

Siatkarze ZSZ Nasielsk
zdobyli złoto

W środę, 14 lutego 2018 r., w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji rozegrano Mistrzostwa Powiatu w piłce
siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Tego dnia, obok naszej drużyny, do rozgrywek przystąpiły cztery
szkoły: LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZS nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ZS nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz ZSO Nasielsk.
Opiekunowie zdecydowali, że turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Tego dnia reprezentanci naszej szkoły spisali się bardzo dobrze, wygrywając
wszystkie spotkania, co w ostatecznym
rozrachunku dało im pierwsze miejsce
w końcowej klasyfikacji.
Wyniki:
ZSZ Nasielsk 2:1 ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz,
ZSZ Nasielsk 2:0 LO Nowy Dwór Maz,
ZSZ Nasielsk 2:0 ZSO Nasielsk,
ZSZ Nasielsk 2:0 ZSZ nr 2 Nowy Dwór Maz.
Sukces ten dał nam automatyczny awans
na zawody międzypowiatowe, które zostaną rozegrane na początku kwietnia
w Wołominie. Najbardziej wartościowym
zawodnikiem turnieju uznano reprezentanta naszej szkoły, Kacpra Wiśniewskiego.
Skład Zespołu Szkół Zawodowych
przedstawiał się następująco: Kacper
Wiśniewski, Kamil Filipowicz, Marcin
Piotrowski, Jakub Kopański, Przemysław Drwęcki, Krystian Pisarzewski,
Marcin Witkowski, Kamil Zawadzki,
Kamil Żandarowski i Kacper Pazdan.
Opiekunem drużyny był Mariusz
Chrzanowski.
Mar. Ch.

per Jaglarski, Wiktor Rutkowski, Karol Nagiel, Krystian Chołody, Oliwier
Branicki, Aleksander Skłucki, Filip Kamiński, Dawid Kępczyński, Wojciech
Tracz, Dominik Kopyszko, Bartek Traczyk, Bartek Rzepkowski, Piotr Konerberger, Damian Szpak. Opiekunem
zespołu była Renata Wróblewska.
M.K.

Chłopcy:
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 2:1
(25:18) (18:25) (15:12)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk
II miejsce – SP Cieksyn
Reprezentacja chłopców ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nasielsku: (Kac-

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 26.01.2018 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
5. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś		
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
7. Krzysztof Brzyzy – Piotr Turek			
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
9. Marek Prusinowski – Marek Rębecki		
10. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		

140 pkt (64,81%)
131 pkt (60,65%)
123 pkt (56,94%)
118 pkt (54,63%)
108 pkt (50,00%)
107 pkt (49,54%)
106 pkt (49,07%)
98 pkt (45,37%)
77 pkt (35,65%)
72 pkt (33,33%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Krzysztof Michnowski					
Waldemar Gnatkowski					
3-4. Piotr Kowalski						
Grzegorz Nowiński					
5-6. Janusz Muzal						
Janusz Wydra						
7-8. Mariusz Figurski						
Robert Truszkowski					
9-10. Zbigniew Michalski					
Marek Olbryś						

24 pkt
24 pkt
20 pkt
20 pkt
16 pkt
16 pkt
14 pkt
14 pkt
12 pkt
12 pkt
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