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Z SAMORZĄDU
Z MIASTA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03

Parkowanie na zakazie
Są dni, kiedy w naszym mieście trudno znaleźć wolne miejsce do zaparkowania auta. Jednym z takich mocno
obleganych przez samochody miejsc
jest ulica Kościuszki przy parku w pobliżu Nasielskiego Ośrodka Kultury.
– Zostawiłem auto przy budynku po byłym komisariacie policji
i poszedłem na zakupy. Kiedy wróciłem, okazało się, że w tym czasie
ktoś zaparkował swój samochód po
przeciwnej stronie ulicy. I ktoś przejeżdżający pomiędzy naszymi autami zniszczył mi lusterko – mówi pan
Adam. – Oczywiście mogło być gorzej. Ale chyba policja powinna zająć
się nieprawidłowo zaparkowanymi
samochodami – dodaje.

Niestety, często zdarza się, że kierowcy w ulicy Kościuszki parkują po obu stronach jezdni. Jest tak
szczególnie teraz, kiedy na nieformalnym parkingu, na prywatnej
działce, można utknąć w błocie.
A przecież wjeżdżając w tę ulicę od strony ulicy św. Wojciecha
po jej prawej stronie stoi znak zakazu zatrzymywania się (B-36).
Mało kto jednak zwraca na niego
uwagę. Warto byłoby wprowadzić
na tej ulicy ruch jednokierunkowy
i zorganizować parking z prawdziwego zdarzenia, choćby z uwagi na klientów NOK i okolicznych
sklepów.
(i.)

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 8 – 17
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500
00

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43

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

Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

00

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)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo proszę
o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 4.04.2018 r. (tel. 23 693
31 02).
Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Zakres szkolenia:

• wymogi dotyczące załączników.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

Szkolenie odbędzie się 9.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

• nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz dbania o dobre imię lokalu, organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk.

• wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,

Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

• Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02

ZAPROSZENIE

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań.

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20

NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
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Z UM

Złóż PIT 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:
26 marca br., 16 kwietnia br. i 30 kwietnia br.
w godzinach 8.00 – 10.00.
(red.)

• umowa realizacji zadania publicznego:
• umowa stosowana w procedurze konkursowej,
• umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
• przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis
faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• procedura zwrotu dotacji,
• załączniki do umowy.
• sprawozdanie z realizacji zadania:
• elementy sprawozdania,
• rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
• złączniki do sprawozdania,
• omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a –
małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru
oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Dyżury Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy
psychologów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 (pok. 103)
– psycholog Ewa Szatkowska
• w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113)
– psycholog Anna Ścioch
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa indywidualnego w trudnych
sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub
telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę
u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów.
Porady psychologów są bezpłatne.
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Z GMINY

Radiowe wodomierze
W ostatnich dniach mieszkańc y pó ł nocnej części
Nasielska znajdowali w swoich skrzynkach pocztowych
pismo od Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie wymiany
wodomierzy.
Jak się okazuje Zakład od lutego br. instaluje w domach
prywatnych wodomierze
z radiowym systemem odczytu. A wszystko dla wygody – zarówno pracowników,
jak i mieszkańców.
Wprowadzanie zdalnego
systemu odczytu wodomierzy u wszystkich odbiorców
wody, a tych ZGKiM posiada
4864, potrwa ok. 5 lat.
– Instalowanie wodomierzy z radiowym odczytem,
pozwala dokonać odczytów
stanów wodomierzy przez naszych inkasentów w krótkim czasie z odległości do 300 metrów
od budynku. Dzięki temu będziemy
mogli częściej dokonywać odczytów – mówią pracownicy ZGKiM.
Dzięki zmianom nie będzie trzeba czekać w domu na inkasent a do ko n uj ąc e go o dc z y tów.
Pracownicy ZGKiM bezpośrednio
lub telefonicznie uzgadniają planowany termin montażu wodomierza. Hydraulicy podjeżdżają
do posesji oznakowanymi samochodami oraz posiadają identyfikatory potwierdzające, że są
pracownikami nasielskiego zakładu.
Do tej pory, jak informuje ZGKiM,
mieszkańcy chętnie udostępniają
pomieszczenia, w których montowane są wodomierze.
ZGKiM rozpoczął instalację nowych wodomierz na zwartych
osiedlach podłączonych do wodociągów i kanalizacji miejskiej,
na których mieszkańcy sygnali-

Z GMINY

Przekazali teren
pod budowę

zowali długi okres rozliczeniowy.
W związku z tym zostały już wymienione wodomierze i zamontowane nakładki radiowe na osiedlu
„Krupka”.
– Zakład pracuje obecnie nad wymianą wodomierzy na ulicach:
Kościuszki (od ronda do Kosewa),
Kolejowej (do Wału Sierpeckiego),
Słonecznikowej, Lipowej, Klonowej, Dębowej, Wspólnej, Łącznej,
Spokojnej, Orzechowej, Sezamkowej, Sportowej, Prostej, Krętej,
Cichej, Płońskiej. Na bieżąco będziemy informowali mieszkańców
o planowanych terminach wymiany wodomierzy – informuje
ZGKiM.
Do 7 marca br. wymieniono 250
sztuk wodomierz y g łównych
i 90 sztuk podliczników. Wymiana głównych liczników jest usługą
bezpłatną, natomiast koszt wymiany podlicznika to 120 zł brutto.
Jak podaje ZGKiM: – Zastosowanie podlicznika pozwala na wyodrębnienie zużycia wody używanej

FOTOOBSERWATOR

Odpady szkodliwe

Taki „zapas” świetlówek znajduje się na terenie dawnej kolejki wąskotorowej w rejonie ulicy Ogrodowej. Ktoś bardzo nieodpowiedzialny,
pozbywając się swojego kłopotu, w ten sposób naraził innych na niebezpieczeństwo. To wyjątkowo szkodliwe dla środowiska odpady i trzeba je
uprzątnąć, zanim na dobre pojawi się tu trawa. Nieopodal znajduje się także hałda starych opon samochodowych. Czyżby ktoś miał pomysł na ich
przetwarzanie?
az

do podlewania ogrodów, do której
nie jest doliczana opłata za ścieki.
Odnotowaliśmy kilka rezygnacji
z montażu podliczników, z uwagi na małą ilość pobieranej wody
w okresie letnim.
Próby zdalnego odczytu zostały
przeprowadzone w piątek, 9 marca br. i przebiegły pomyślnie. Zakład montuje wodomierze firmy
„Apator”, które posiadają cechy legalizacyjne ważne 5 lat, zaś nakładki
radiowe mają gwarancję 10 lat.
Warto wiedzieć, że wodomierzy
nie można zakrywać ani zabudowywać, zwłaszcza elementami
metalowymi. Działania takie mogą
ograniczać zasięg transmisji radiowej. Zakład upomina, że w przypadku problemów z odczytem
radiowym, będzie indywidualnie
wyjaśniać z odbiorcą przyczynę
kłopotów związanych z transmisją.
Poza tym wszelkie próby ingerencji będą automatycznie rejestrowane w systemie.
E.G. (i.)

W środę, 14 marca br. przedstawiciele gminy: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska oraz Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych wraz z Teresą Przybysz
dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, przekazali przedstawicielowi firmy DETA COMPANY Sp z o. o. teren pod budowę inwestycji.
Stanąć tam ma sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i dwiema salami
lekcyjnymi. Inwestycja kosztuje prawie 2 mln zł. Obecnie gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania, który zamierza złożyć w
Ministerstwie Sportu i Turystki. Kwota, o jaką ubiega się gmina, to 1 mln zł.
Zgodnie z planem sala ma być gotowa do 31 października br.
(red.) za: www.nasielsk.pl

Z MIASTA

Niszczeje nowe skrzyżowanie
Z dnia na dzień niszczeje krzyżówka ulic Polskiej Organizacji Wojskowej
i Piaskowej. Nowa nawierzchnia asfaltowa położona była zaledwie kilka lat
temu przy budowie kanalizacji. Źle wyprofilowane skrzyżowanie i brak
odpływu sprawiają, że w tym miejscu po każdych opadach gromadzi się
woda.
Michał B.
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI
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Napastnicy złapani
Nasielscy policjanci wyjaśnili sprawę rozboju z 22 lutego br. Wtedy
to dwóch napastników zaatakowało 57–letniego mężczyznę, który wyszedł ze sklepu przy ul. Małej. Poszkodowany został przez nich pobity,
ukradli mu też 200 zł.
Jeden z podejrzanych, 38-letni Marek W., został zatrzymany jeszcze tego
samego dnia i trafił na 3 miesiące do aresztu. Drugi, 32-letni Dariusz G.,
ukrywał się przed policją do piątku, 9 lutego br., kiedy to został zatrzymany. On także usłyszał zarzut dokonania rozboju i trafił pod dozór policji.
Teraz o losie mężczyzn zdecyduje sąd.
(red.) za: za: kppnowydwor.policja.waw.pl

Z GMINY. Pieścirogi

Robią wjazd na parking
W 2006 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła w Starych Pieścirogach.
Jego konsekracji dokonano w 2015 roku. Ale zarówno w świątyni, jak i wokół
niej wciąż trwają intensywne prace. Najnowsze, podjęte w połowie marca br.
przez parafię, dotyczą wyłożenia wjazdu kostką brukową. To brakujący fragment
zagospodarowania terenu przed kościołem, ponieważ poprzednio dzięki pomocy także okolicznych sołectw, takich jak: Chlebiotki, Mogowo, Stare Pieścirogi i Nowe Pieścirogi wyłożono kostką parking. Służy on zarówno parafianom,
jak i uczniom pobliskiej szkoły. Pozostały teren wyłożony kostką finansowano
z ofiar parafian.
Teraz wjazd nie będzie już odbiegał wyglądem od otoczenia i także będzie
brukowany. Inwestycja kosztowała ok. 50 tys. zł. Jak mówi radny Marek Jaroszewski, cel udało się osiągnąć dzięki współpracy sołectw i parafii. Z funduszów
sołeckich na ten cel przeznaczono: 6 tys. zł Stare Pieścirogi, 6 tys. zł Mogowo
i 5 tys. zł Morgi. Jak dodaje radny, tym razem Nowe Pieścirogi nie wsparły inicjatywy środkami finansowymi, jednak pomagały parafii przez poprzednie 2 lata.
E.G.

Z MIASTA

Ukradli kratkę
Kilka dni temu zniknęła kratka żeliwna zabezpieczająca studzienkę
kanalizacyjną, znajdującą się przy
chodniku na ul. Płońskiej, prowadzącym do zamkniętego osiedla.
To bardzo uczęszczana trasa. Często chodzą tędy rodziny z małymi
dziećmi, mieszkańcy okolicznych
ulic na spacery z psami, a także
wielbiciele nordic walkingu. Dlatego apelujemy do mieszkańców
o ostrożność. Złodziejom „gratulujemy” pomysłowości, bo kratka zapewne trafiła już do skupu złomu.
E.G. (red.)
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Z POLICJI

Rozbój w Konarach
W sobotę, 10 marca br., w Konarach doszło
do rozboju. Do domu 42-latka wtargnęło
3 mężczyzn, uszkadzając przy tym drzwi.
Po wejściu do środka napastnicy pobili domownika. Gdy go obezwładnili, zabrali mu
portfel i telefon komórkowy. Policjanci z nasielskiego komisariatu w ciągu niespełna
dwóch godzin ustalili podejrzanych sprawców i zatrzymali ich. Jak informuje Szymon
Koźniewski, oficer prasowy Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, 28-letni Paweł W., 27-letni
Rafał B. i 23-letni Rafał A., są mieszkańcami naszego powiatu i usłyszeli już
zarzut rozboju. Sąd zadecydował o zatrzymaniu ich w areszcie na 3 miesiące. Teraz może im grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.
E.G., za: kppnowydwor.policja.waw.pl

Z OSP

Kot alpinista
W poniedziałek, 19.03 br. o poranku, strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nasielsku
otrzymali nietypowe zgłoszenie. Zgodnie z dyspozycjami
udali się do Siennicy, aby ratować kota. Zwierzak wdrapał
się na słup elektryczny i bał się
z niego zejść. Strażacy ruszyli
mu z pomocą. We współpracy
z Pogotowiem Energetycznym
akcję zakończyli sukcesem. Kot
wyszedł z opresji cało i zdrowo,
po czym, jak relacjonują strażacy, zbiegł z miejsca zdarzenia.
E.G.

Z OSP

Po pomoc do ochotników
Nietypową „niespodziankę”
znaleźli strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jackowie,
w sobotę 17.03 br. po powrocie do jednostki z akcji gaśniczej. Jak relacjonują strażacy,
przed wjazdem do garażu czekał na nich karton ze szczeniakiem. Ktoś podrzucił zwierzaka.
Przypomnijmy, że wieczór należał do mroźnych, także sytuacja była bardzo wyjątkowa,
a strażacy szybko zareagowali.
Już po chwili piesek miał nowy dom. Przygarnął go strażak z OSP Krzyczki.
– Jesteśmy dumni, że nasi strażacy nie tylko gaszą pożary i pomagają ludziom, ale także niosą pomoc zwierzętom – komentują sytuację strażacy.
Strażacy wyszli też z sympatyczną inicjatywą i poprosili Życie Nasielska
o pomoc w wyborze imienia dla pieska. Na portalu społecznościowym FB
zostało ogłoszone wydarzenie, na którym można było zamieszczać swoje
propozycje. Strażak, właściciel szczeniaczka wybrał dla swojego przyjaciela imię Florek, od św. Floriana, patrona strażaków.
E.G.

KRONIKA
POLICYJNA
1 marca do Komisariatu Policji
w Nasielsku zgłosiła się 72-letnia
mieszkanka Nasielska, która powiadomiła funkcjonariuszy o trwającym od kilku lat znęcaniu się
nad nią przez jej 46-letniego syna,
z którym wspólnie zamieszkuje.
W toku dalszych czynności sprawca został zatrzymany, a Prokuratura zastosowała wobec niego środki
zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się
do pokrzywdzonej oraz nakazu
opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego.
9 marc a f un kcj onariu sze KP
Nasielsk dokonali zatrzymania
drugiego z potencjalnych sprawców napadu, który miał miejsce
w dniu 22.02.2018 r. w Nasielsku
przy ul. Małej, o którym pisaliśmy
już wcześniej. 31-letni mieszkaniec
Nasielska, decyzją prokuratora, został objęty policyjnym dozorem.
10 marca w miejscowości Konary gm. Nasielsk trzech młodych
mężczyzn, używając przemocy dokonało rozboju na 42-letnim mieszkańcu gminy Nasielsk.
W wyniku zdarzenia pokrzywdzony utracił m.in. portfel z zawartością
pieniędzy oraz telefon komórkowy. Niedługo po zdarzeniu, funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzymali
sprawców. Wszyscy trzej to mieszkańcy gminy Nasielsk w wieku 23,
27 i 29 lat. W mieszkaniu jednego
ze sprawców policjanci odnaleźli
skradziony portfel. Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju i decyzją Sądu
trafili do aresztu przynajmniej na 3
miesiące.
Sporz. RW

KRONIKA OSP
7 marca: iskrzenie przewodu energetycznego w miejscowości Psucin.
Działania polegały na odłączeniu
prądu i zabezpieczenie miejsca
do chwili przyjazdu Pogotowia Energetycznego. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Psucin i PSP Nowy
Dwór Mazowiecki.
11 marca: strażacy z OSP Nasielsk
udzielali pomocy załodze Karetki
Pogotowia z wydostaniu się z zabłoconej drogi w miejscowości Mogowo.
17 marca: pożar trawy na nieużytkach w miejscowości Kosewo.
W akcji uczestniczyły zastępy z OSP
Nasielsk, OSP Cieksyn, OSP Jackowo
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki. Działania polegały na podaniu trzech prądów wody i dogaszaniu ognia przy
użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Akcja trwała około 2 godzin.
19 marca: pożar trawy na nieużytkach w pobliżu zabudowań w miejscowości Cegielnia Psucka. W akcji
brali udział strażacy z OSP Nasielsk.
Działania polegały na podaniu
dwóch prądów wody i dogaszaniu
ognia podręcznym sprzętem gaśniczym. Akcja trwała około 1 godziny.
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Zapomniane drogi
w Paulinowie i Żabiczynie

Toną w błocie

Mieszkańcy Paulinowa znów przypominają o sobie. Fatalny stan dróg w tej
miejscowości zmusza ich do interwencji na posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej i na sesji Rady Miejskiej. Organizowane są też spotkania w ich
miejscowości.
Ostatnimi czasy, przy okazji objazdów
związanych z remontem mostów
na rzece Nasielnej, mówiono o potrzebie wybudowania małej obwodnicy Nasielska, która połączy
drogę wojewódzką (ulica Płońska),
krzyżując się z ulicami Kościuszki i Kolejową aż do ulicy POW. Teraz o ważności budowy kolejnej obwodnicy
o długości ponad 4 km, która połączyłaby Chrcynno z Siennicą, przekonują mieszkańcy Paulinowa. Obecnie
na większym odcinku droga jest gruntowa.
Dla mieszkańców Żabiczyna, Młodzianowa, Chrcynna i Paulinowa
droga skróciłaby dojazd do stacji PKP
i umożliwiłaby dostęp do dróg powiatowych łączących Nasielsk z Pomiechowkiem oraz Nuną oraz łatwiejsze
dotarcie do miasta – czytamy w piśmie, które wpłynęło do biura Rady
Miejskiej 23 lutego br. W imieniu
mieszkańców wsi Paulinowo i Rady
Sołeckiej złożyły je panie Grażyna
Lubańska i Iwona Romanowicz.
Na Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego, jak i na sesji Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców wsi Paulinowo, występowała pani Grażyna

Lubańska. Apelowała ona o zbudowanie obwodnicy od Chrcynna do Siennicy. Jej zdaniem Nasielsk to miasto,
które permanentnie jest zakorkowane, zaś w godzinach szczytu i dniach
targowych staje się kompletnie nieprzejezdne. Sygnalizowała również,
że kierowcy wybierają wówczas małe
drogi gminne, które nie są przystosowane do dużego natężenia ruchu.
Mieszkańców wspierał również radny
Roman Jaskulski. – Budowa takiej obwodnicy jest jak najbardziej zasadna,
gdyż mówi się teraz o budowie kolejnych dwóch rond w Nasielsku. Jestem
ciekaw, jak wtedy zostaną wytyczone
objazdy – komentował radny na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.
– Ten rok jest rokiem trudnym, gdyż
jest to rok wyborczy, dlatego wszelkie usługi firm budowlanych mocno
drożeją. Najpierw jednak na wniosek
radnych Kordowskiego i Antosika,
będziemy chcieli zrobić dokumentację na obwodnicę od ulicy Płońskiej

do POW – mówił Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. - Na dodatkowe dokumentacje potrzebne byłyby
kolejne środki finansowe. Oczywiście
rozwiązaniem mógłby być kredyt,
jednak ten trzeba spłacić z nawiązką. W przyszłej kadencji, burmistrz
i rada, którzy będą wówczas urzędować, będą mogli bardziej skupić się
na drogach, gdyż najtrudniejsze tematy związane z budową przedszkola samorządowego czy obecnie
finalizacja budowy kanalizacji
w mieście, będą już zamknięte.
Duże koszty takiej obwodnicy
z Chrcynna do Siennicy pochłonie wykup gruntów – wskazywał
burmistrz.
Mieszkanki Paulinowa złożyły
również pismo w imieniu mieszkańców tej wsi o wygenerowanie
środków finansowych na przygotowanie planów na wykonanie przepustów i zjazdów z pól
uprawnych, zakup materiałów
na ten cel. Apelowały o realizację tej inwestycji.
Wśród licznych argumentów uzasadniających potrzebę jej wykonania,
mówiono między innymi o zalewaniu drogi przez wodę z pól uprawnych
oraz jeżdżącym tędy autobusie szkolnym, który dowożąc dzieci, rozjeżdża drogi, lgnie w błocie bądź śniegu.
Choć jak mówi pani Grażyna: – Autobus szkolny nie wykonuje zadań finansowanych przez gminę Nasielsk.
Gdy drogi są nieprzejezdne, kierowca

odmawia wjazdu na te tereny. Paulinowo jest jedną z największych wsi
położonych w bliskiej odległości od
miasta, a nieprzejezdne drogi utrudniają lub nawet uniemożliwiają dojazd
służb ratunkowych bądź mundurowych do posesji mieszkańców.
W tym roku jednak, jak wynikało
z wypowiedzi burmistrza Nasielska
O G Ł O S Z E N I E

na ostatniej sesji RM, mieszkańcy
mogą liczyć jedynie na poprawę tych
dróg w ramach tzw. bieżącego utrzymania dróg.
W sprawie dróg powiatowych
w Paulinowi i Żabiczynie w lutym
br. odbyły się również dwa spotkania z mieszkańcami miejscowości.
Inicjatorem obu spotkań była Renata Włodarska radna Rady Powiatu
Nowodworskiego, która w uzgodnieniu z mieszkańcami, na drugie
Młodzianowo. Nieprzejezdna dla samocho- Lorcin. Droga asfaltowa wykonana w 2010 r.
dów osobowych.

W Paulinowie, Żabiczynie, Lorcinie, Młodzianowie drogi gruntowe są zupełnie nieprzejezdne. Samochody lgną w błocie, a mieszkańcy interweniują w Urzędzie Miejskim, prosząc o pomoc. Bez efektu. Dokumentację
zdjęciową z dróg w naszej gminie wykonał 15 marca br. i przesłał do naszej
redakcji Roman Jaskulski radny nasielskiej Rady Miejskiej.
(red.)

Z POWIATU

spotkanie (25 lutego br.) zaprosiła
Magdalenę Biernacką starostę powiatu nowodworskiego. Mieszkańcy
tych miejscowości żądali konkretnych odpowiedzi w sprawie naprawy
drogi powiatowej. Najbardziej zależy
wszystkim na odcinku około 1300
metrów od Nasielska, gdzie kończy
się asfalt do skrętu na osiedle w Żabiczynie.
Pani starosta zapowiedziała, że droga, o której mówią mieszkańcy, jest
ujęta w budżecie powiatu i zostanie wyremontowany ten jej odcinek, który jest w najgorszym stanie.
– Mieszkańcy nie dowiedzieli się
jednak, ile prace będą kosztować
i jaki materiał do napraw będzie
użyty. Nie określono też kiedy dokładnie mogą się rozpocząć prace
– informuje redakcję ŻN radna powiatowa dodając, że mieszkańcom
nie chodzi o asfalt, tyl- O G Ł
ko o wysypanie tam
betonu kruszonego,
a na to żwiru. Na pewno poprawi to jakość
korzystania z drogi.
Spotkanie zakończyło
się obietnicą pani starosty, że droga zostanie poprawiona.
Michał B.
P Ł A T N E

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom naszej gminy
odpoczynku od zgiełku codzienności,
aby Wielkanoc
przyniosła radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość
		
		

życzy Mirosław Świderski
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku

Prawie 664 tys. zł
dla dwóch szkół
We wtorek, 20 marca br., przedstawiciele władz powiatu nowodworskiego podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa
zawodowego”, realizowanego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Projekt opiewa na kwotę ok. 120 mln zł, w tym 108 mln
zł to środki unijne z RPO WM 2014-2020. Środki przeznaczone są
na staże i praktyki zawodowe w 159 szkołach zawodowych na Mazowszu, w tym dla dwóch prowadzonych przez powiat nowodworski
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku i Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Powiat otrzyma dokładnie
663 750,90 zł na swoje dwie placówki.
Środki wykorzystane zostaną na staże i praktyki zawodowe, kursy
specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Dodatkowo szkoły objęte programem otrzymają nowy sprzęt w pracowniach
zawodowych. Poza tym przeszkoleni zostaną nauczyciele zawodu
i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
E.G. za: www.nowodworski.pl
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KULTURA

Z NOK

Wszystko będzie dobrze…
Wtorkowy wieczór, 13 marca br.,
w Nasielskim Ośrodku Kultury
był nie lada gratką dla wszystkich
sympatyków Wojtka Gęsickiego
i prowadzonej przez niego „Sceny Zaułek”, ponieważ tym razem
gościem naj większego barda
na świecie był Kuba Sienkiewicz.
Lidera zespołu „Elektryczne gitary”, autora tekstów i muzyki
do znanych przebojów muzycznych, a najkrócej mówiąc twórcy
tzw. piosenki autorskiej w rockowej oprawie nikomu przedstawiać
chyba nie trzeba.

Tradycyjnie, Wojtek Gęsicki, gospodarz spotkan i a, n aj p i e r w p r z y w i t a ł
publiczność, a później ją
„rozruszał” wspólnym śpiewaniem piosenek określanych przez niego jako
utwory z serii „rozum zostawiamy w szatni”. Tym
razem pr ym wiodła r ytmiczna piosenka o sęku.
Następnie na scenie pojawił
się Kuba Sienkiewicz. Artysta wykonywał piosenki
akompaniując sobie na gitarze. Każdy utwór ilustrowany był ciekawym
zdjęciem i dowcipnym komentarzem
gościa. Podczas koncertu usł yszeliśmy
doskonale znane wszystkim przeboje m.in.: Jestem
z miasta, Noś długie włosy,
Dzieci wesoło, Kiler, Człowiek z liściem na głowie,
To już jest koniec, Nie pij
Piotrek, Co Ty tutaj robisz,
Wytrąciłaś mnie z równowagi, Przewróciło się, Ja to
mam szczęście.
Z racji wykonywanego przez
siebie zawodu, lekarza neurologii, twórca przedstawił

Z DKK

Prawda
o polskich lekarzach?
Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy Pawła Reszki
to książka, nad którą dyskusja toczyła się na spotkaniu nasielskiego DKK 17 marca. Wzbudziła wśród uczestników gorące
emocje, co biorąc pod uwagę chłodną aurę, stanowiło duży
plus.
Autor opisał w niej swoje doświadczenia z okresu, gdy celem
badań reporterskich, zatrudnił się w szpitalu jako sanitariusz,
chcąc niejako poznać problem od podszewki. Obraz, który
ukazał, może przerazić niejedną osobę, która miała kontakt
z polską służbą zdrowia. Wypalenie zawodowe lekarzy,
stwierdzenie, że powołaniem nie można się najeść, chroniczne przemęczenie, praca na kilku etatach i ciągła pogoń za
pieniądzem, obojętność i przedmiotowe traktowanie pacjenta
to obraz, który straszy nas z tej książki.
Wśród uczestników dyskusji podniosło się kilka głosów przeciwko przedstawionej przez Pawła Reszkę sytuacji. Wiele
osób spotkało na swojej drodze lekarzy, którzy w żaden sposób nie dają się dopasować do przedstawionego, zasmucającego szablonu. Niestety, lekarzy doskonale pasujących do
takiej charakterystyki również się spotyka. Czy jednak jest
to wina lekarzy, czy systemu, w którym zmuszeni są pracować? Trudno stwierdzić. Wiadomo, że nic nie jest tylko czarne
lub tylko białe. Właśnie ten jednostronny sposób przedstawienia polskich lekarzy wzbudził największy sprzeciw dyskutujących, którzy nie chcieli zaszufladkować wszystkich do tak
krzywdzącego schematu. Pani Barbara Modzelewska zasugerowała, że powinna dla równowagi powstać książka Duzi
bogowie, która pokazałaby problem z drugiej strony, i choć
trochę ociepliła wizerunek ludzi, w których rękach jest nasze zdrowie i życie, gdyż takich, którzy pracują dzięki prawdziwemu powołaniu też jest niemało i stwierdzenie Primum
non nocere – po pierwsze nie szkodzić, jest drogowskazem
w ich pracy.
Licząc, że tematyka następnej książki będzie przyjemniejsza, zapraszamy już teraz na powielkanocne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, w sobotę, 21. kwietnia, tradycyjnie
o 11:30, w Bibliotece Miejskiej. Porozmawiamy o Córce Doskonałej Amandy Prowse.
Ewa Laskowska
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WARTO PRZECZYTAĆ

Bikameralna apokalipsa
Topos samotnego wojownika przemierzającego wrogi świat i niosącego pomoc napotkanym osobom
napędza wiele dzieł literatury. Nawet jeżeli w dzisiejszych czasach
jest on najczęściej ponurym i małomównym gościem ciągle zaprzeczającym swojemu bohaterstwu,
to wszyscy wiemy, że w końcu się
przełamie, da popalić „tym złym”.

także dwa wielce wymowne utwory dedykowane naszemu zdrowiu:
Spokój grabarza i Zapobiegać biegać.
Wiele piosenek publiczność wykonywała razem z artystą i na zakończenie występu nagrodziła go
gromkimi brawami.
Kolejne spotkanie ze „Sceną Zaułek” odbędzie się 16 kwietnia br.
Gościć będziemy wtedy Piotra
Bałtroczyka. Zapraszamy.
(i.)

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Fort III
Pomiechówek, uprzejmie informujemy,
że właśnie uruchomiliśmy stronę internetową Fundacji. Zachęcamy do zapoznania się
ze zgromadzonymi przez nas informacjami,
zdjęciami oraz publikacjami o Forcie III Pomiechówek.
Każdy Polak, a przede wszystkim każdy mieszkaniec Mazowsza, powinien mieć
świadomość istnienia tego miejsca kaźni tysięcy Polaków, tej najprawdopodobniej najstraszliwszej gestapowskiej katowni w Polsce.
Oddając do korzystania stronę internetową
o Forcie III, mamy nadzieję zgromadzić wokół niej sympatyków, którzy są zainteresowani
historią tego miejsca, ale także rodziny i bliskich ofiar, którzy przekazując Fundacji dane
o więźniach, przyczynią się do utrwalenia
historii oraz cierpienia i męczeńskiej śmierci swoich bliskich. Przede wszystkim prosimy
o pomoc w tworzeniu listy więźniów, którzy
przeszli piekło Fortu lub oddali w Forcie życie.
Każda informacja jest dla nas cenna. Istniejącą na stronie www listę więźniów można
przeglądać, uzupełniać, a także dodawać
do listy nowe ofiary. Będziemy gromadzić
przekazywane nam dane dla prawdy historycznej i ku pamięci więźniów. Nie pozwólmy,
aby po więźniach idących na śmierć zostały tylko napisy wyryte przez nich na ścianach
lochów. Zapraszamy na stronę www.forttrzecipomiechowek.org oraz do bezpośredniego
kontaktu z nami. Stronę internetową Fundacji
będziemy nieustannie doskonalić i uzupełniać.
Rada i Zarząd Fundacji
Fort III Pomiechówek.
Piotr Jeżółkowski,
dr Piotr Oleńczak, Cezary Brzozowski

W książce Obrońca autorstwa G.X.
Todd samotnym wojownikiem
jest tajemniczy mężczyzna o nieznanym imieniu, który sam siebie
mianuje określeniem „Pielgrzym”.
Przemierza na swoim motocyklu
postapokaliptyczne bezdroża upadłych Stanów Zjednoczonych, pomagając młodej dziewczynie odnaleźć
siostrę. Do tego miejsca historia nie brzmi porywająco, ale autorka tknęła
w swoje dzieło kilka interesujących pomysłów.
Pierwszy to bikameralny umysł. To teoria głosząca, że u zarania ludzkości nasza świadomość porozumiewała się z nami poprzez głos, dialog.
Inaczej mówiąc, „rozmawialiśmy” ze sobą w dosłowny sposób. Głosy
w głowie przypisywane ludziom ze schorzeniami psychicznymi miały
być codziennością. To stanowi dla Todd źródło inspiracji do paru motywów fabularnych. Po pierwsze, apokalipsa, która spotkała świat, wzięła się
właśnie z tego, że duża część ludzi zaczęła słyszeć głosy w głowie doprowadzające do szaleństwa, co w efekcie zaczęło destabilizować funkcjonowanie całych państw.
Po drugie, głosy wcale nie odeszły i nie wszystkie są złe. Pielgrzym również posiada głos, który jednak nie skłania go do złego, za to rzuca poradami i pełni rolę jego sumienia, a przy tym posiada kąśliwe poczucie
humoru. Bohater nie jest w tym odosobniony. Po apokalipsie wciąż
na świecie istnieją podobne do niego grupy, które zazwyczaj spotykają
się z wrogością reszty jako spadkobiercy tych, którzy zniszczyli dawny
ład i porządek. Pojawiają się również pogłoski o niejakim „Szczurołapie”,
który porywa takich ludzi dla sobie wiadomych tylko celów.
Motyw z głosami jest solą, która dobrze doprawia raczej typową historię
o bohaterach przemierzających ruiny dawnego świata. Pomimo widocznych na okładce książki porównań do Drogi Cormaca Mccarthy’ego,
dzieło Todd nie jest tak posępne i przygnębiające. Obrońca jest mimo
wszystko intrygujący, ale też raczej lekki, jak na ten gatunek i bardziej
przygodowy, nawet jeżeli przedstawia czasem drastyczne sceny.
Obrońca to bardzo intrygująca i wciągająca lektura. Stanowi też pierwszą
część serii, która może rozwinąć się w ciekawe doświadczenie.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Święta z książką
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna wzbogaciła swój księgozbiór
o kolejne tytuły najpoczytniejszych pisarzy zarówno dla pań,
jak i dla panów. Tym
razem, na świąteczne
dni polecamy książki
Katarzyny Michalak
i Cliva Cusslera. Akcję
„Święta z książką” rozpoczynamy w poniedziałek, 26 marca br. Przypomnijmy, iż Katarzyna Michalak należy do najbardziej wszechstronnych
polskich pisarek, swobodnie poruszających się między tak odmiennymi gatunkami jak powieść obyczajowa, sensacja, erotyk i fantasy. Na co
dzień Katarzyna Michalak mieszka, gdzieś na mazowieckiej wsi, jest mamą
dwóch chłopców, cieszy się spokojnym życiem, śpiewem ptaków, pięknem przyrody i… pisze nową powieść. Zaś Clive Cusslerr, to amerykański
pisarz, autor bestsellerowych powieści sensacyjno-przygodowych.
Bibl.
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Z KART HISTORII

Bohaterowie z Popowa Borowego
Obchodząc 1 marca dzień Żołnierzy Wyklętych i czcząc poległych,
nie powinniśmy jednocześnie zapominać o wciąż jeszcze żyjących
świadkach tamtych wydarzeń, cichych bohaterach, bez których
poświęcenia i pomocy oddziały
partyzanckie nie mogłyby działać
i walczyć.
Na naszym terenie, przez który
przetaczały się burze dziejowe,
starsi ludzie wciąż jeszcze pamiętają oddział partyzancki „Pilota”, poległy w boju w tej okolicy i może
niektórzy znają też historię wielkiej
miłości partyzanta i młodziutkiej,
hardej dziewczyny. W to szczególne święto warto przypomnieć
sylwetkę „Pilota” i jego ukochanej Anastazji. Jest to smutna opowieść, ale niosąca ze sobą nadzieję
na zwycięstwo miłości i wiarę
w hart ludzkiego ducha.
Władysław Grudziński urodził się
27 listopada 1927 roku w Ruszkowie, takiej samej mazowieckiej wsi,
jak Popowo. Był pierworodnym
synem i dlatego, kiedy poważnie
zachorował w dzieciństwie, rodzi-

ce bardzo to przeżyli. Sam Władek
całe życie uważał, że wyzdrowienie
zawdzięczał wstawiennictwu Matki Boskiej, którą szczególnie czcił.
Trzy lata po nim urodził się jego
brat, Bolesław.
Jeszcze przed wojną rodzice posłali
go do szkoły powszechnej w Gołyminie, marząc, że zostanie księdzem albo nauczycielem. Jednak
pasją Władka od najmłodszych lat

było lotnictwo. Chciał latać, rysował
sylwetki samolotów i widział siebie
jako pilota. Tę fascynację zachwiał
wybuch II wojny światowej w 1939
roku, kiedy zobaczył samoloty jako
śmiercionośne narzędzia, zrzucające bomby na cywilów. Kiedy wojska niemieckie dotarły do
Ruszkowa, młody chłopiec przeżył
kolejny szok, widząc ojca, stryjów
i sąsiada zabieranych przez okupanta na przymusowe roboty do Prus
Wschodnich. Mając dwanaście lat,
musiał przejąć odpowiedzialność
za matkę i młodszego brata. Pracując za dwóch w gospodarstwie,
na przekór otaczającej go grozie, w wolnych chwilach budował
modele samolotów. I tak dotrwał
do 1944 roku, kiedy jego ojcu udało się wrócić z niemieckiej niewoli.
Tym razem musieli stawić czoła kolejnej nawale – sowieckiej.
Może właśnie, opisane w jego pamiętniku sceny z wkroczenia Armii
Czerwonej do Ruszkowa wywołały w młodym chłopaku trwały
uraz i niechęć do ustroju robotniczo-chłopskiego. Jednak po skończeniu wojny ponad wszystko
pragnął się dalej uczyć i dlatego
ukończył w Gołyminie szkołę
powszechną i dwie pierwsze klasy gimnazjum. Dumni rodzice
sfinansowali jego dalszą naukę
w Ciechanowie, gdzie ukończył gimnazjum. Nigdy nie zapomniał o lataniu i jak tylko
pojawiła się okazja, zapisał się na
kurs szybowcowy i wyjechał do
szkoły w Polichnie. Dalej szkolił się w Pińczowie i, zdobywszy
trzy kategorie lotnicze, wrócił
do Ruszkowa, chcąc pochwalić
się rodzicom.
W domu czekała go niemiła niespodzianka: powołanie do wojska. Ze względu na szkolenie,
jakie przeszedł, przydzielono go
do lotnictwa i skierowano do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Warszawie. Stanął na progu kariery
wojskowej i mógł wreszcie zrealizować marzenia o lataniu. I wtedy
nastąpił przełom. Dowiedział się, że
wraz z kilkoma kolegami zostanie
wywieziony do Związku Radzieckiego na szkolenie. Zdając sobie
sprawę, że w tej sytuacji musiałby
zaprzeć się wiary i Ojczyzny, i zo-

stać komunistą, decyduje się na
dezercję.
Nawiązuje kontakt z partyzantką i 19 stycznia 1948 roku wstępuje do oddziału legendarnego
dowódcy Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. Pod jego
dowództwem przechodzi partyzancki szlak bojowy. Niemal
jednocześnie, latem 1948 roku
spotyka w Popowie Borowym
swą wielką miłość – Anastazję
Glinicką.
W czerwcową noc świętojańską oddział „Roja” prosi o kwaterę w gospodarstwie Czesława
Glinickiego, w zabudowaniach
na skraju wsi Popowo Borowe,
zwanych Kolonią. Władysław i Anastazja patrzą sobie w oczy i zakochują się od pierwszego wejrzenia.
Przysięgają sobie wieczną miłość.
Los partyzancki wciąga dziewczynę. Od tej pory staje się ona najwierniejszym i najskuteczniejszym
pomocnikiem żołnierzy podziemia. Dostarcza zaopatrzenia, informacji, ukrywa broń, a w końcu
dostaje do przechowania również
pamiętnik „Pilota”.
Na przełomie 1949 i 1950 roku
„Pilot”, teraz już mianowany przez
„Roja” sierżantem i dowódcą samodzielnego oddziału, werbuje
w okolicy trzech ochotników: Kazimierza Chrzanowskiego, pseudonim „Ketling”, „Wilk”, a w Popowie
Borowym: Czesława Wilskiego,
pseudonim „Zryw”, „Brzoza” i Hieronima Żbikowskiego, pseudonim
„Twardowski”, „Gwiazda”. W kwietniu 1950 roku wraz z Kazimierzem Chrzanowskim „Ketlingiem”,
„Wilk iem” dokonuje w ypadu
do Pokrzywnicy. W cywilnych
ubraniach, pożyczonych od Anastazji i jej sąsiadki Janki Smolińskiej,
w biały dzień atakują posterunek
milicji, zabijając jednego z funkcjonariuszy i rozbrajając drugiego,
i wycofują się bez strat.
Nadciągająca Wielkanoc 1950 roku
jest dla młodych okazją do spotkania i odpoczynku od koszmarnej
rzeczywistości. Pożyczonym aparatem fotograficznym Anastazja,
„Pilot” i jego koledzy z oddziału
robią sobie zdjęcia, które potem
dziewczyna zaniesie do wywo-

łania do fotografa w Nasielsku.
W maju na odprawę do „Helenki”,
co jest konspiracyjnym pseudonimem Anastazji, przychodzi „Rój”,
który awansuje „Pilota” do stopnia starszego sierżanta, a „Ketlinga”
do stopnia kaprala.
Jednak niewiele już dni życia pozostało „Pilotowi” i jego podkomendnym. Na skutek donosu
23 czerwca 1950 roku oddział
zostaje otoczony na kwaterze
w gospodarstwie Smolińskich.
Władysław, chcąc chronić ukrywających go ludzi, decyduje się wraz
ze swymi żołnierzami na wyjście
w las. Po zaciętej walce, w której na
czterech partyzantów rzucono 2
tys. wojsk KBW i UB, wozy opancerzone i samoloty, Władysław Grudziński, Czesław Wilski, Hieronim
Żbikowski i Kazimierz Chrzanowski ostatnie naboje przeznaczyli dla
siebie.
Anastazja, po trzech miesiącach
ukrywania się w lesie, zostaje aresztowana 14 września 1950 roku.
Nosi pod sercem dziecko „Pilota”,
ale oprawcy tego nie wiedzą. Przechodzi piekło stalinowskich przesłuchań w więzieniu w Pułtusku,
później na Rakowieckiej. Zapiski
znalezione przez UB przy martwym „Pilocie” ujawniają fakt istnienia zdjęć, na których widnieje
Anastazja i partyzanci; prokuratura
wojskowa rozpoczyna poszukiwania.
Na wolności pozostaje wciąż „Rój”,
którego Anastazja dobrze zna; wie,

jakie ma kryjówki, jakie kontakty.
Władze robią wszystko, aby „wycisnąć” z niej tę wiedzę. Dziewczyna,
mimo tortur, nie zdradza komendanta. W czasie aresztowania rodzi
dziecko, które cudem przetrwało
wraz z nią głód i katowanie. Wraz
ze śmiercią „Roja” w 1951 roku
kończy się też więzienna katorga
Anastazji: wobec braku dowodów
zostaje skazana na dwa lata więzienia i wraz z dzieckiem przewieziona
do Grudziądza.
Oczywiście w tym krótkim szkicu nie sposób zawrzeć całego dramatu młodych ludzi walczących
o wolną Polskę: ich miłości, tęsknoty, wierności sprawie i bohaterstwa. Nie sposób też wymienić
wszystkich stoczonych bitew i potyczek, całej walki niestrudzonego
komendanta „Roja” i jego żołnierzy. Szerzej o tych wydarzeniach
opowiada książka Anny Śnieżko
„Żona wyklęta” o losach „Pilota”
i Anastazji. Pomimo, że jest to powieść o wielkiej miłości, jest też całkowicie oparta na faktach.
Takie historie, choć pokazują nam też
ciemną stronę ludzkiej natury: sieć
donosów i sprzedajności, przekonują nas także, że w chwilach wielkiej
próby ludzie potrafią wznieść się na
wyżyny heroizmu, a miłość nie jest
pustym słowem, ale pełnym poświęcenia i odwagi działaniem.
Dlaczego to właśnie Anna Śnieżko napisała książkę „Żona wyklęta”? Jest ona bowiem żoną wnuka
Anastazji i „Pilota”.
Anna Śnieżko

NASZE SPRAWY

Podsumowanie zbiórki

Pod patronatem „Caritas” Diecezji Płockiej, w dniach 9 i 10 marca br.,
w Centrum Handlowym „GULIWER” i w Biedronce prowadzona była
zbiórka żywności na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan-Pol” w Starych Pieścirogach.
Jako wolontariusze pracowali: pracownicy i uczestnicy WTZ (8 osób),
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Popowie i Budach Siennickich (15
osób) - pod opieka ks. Tadeusza Jabłońskiego. Podczas zbiórki zebrano:
50 l oleju, 20 l mleka, 150 paczek makaronu, 160 kg mąki, 126 kg cukru,
10 opakowań soli, 80 opakowań ryżu, 25 opakowań kaszy, 47 puszek,
20 paczek płatków śniadaniowych, 25 opakowań herbaty, 10 kg słodyczy, 28 sztuk przypraw.
(red.)
Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy zaangażowali się
w akcję zbiórki żywności dla WTZ składamy serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie.
SWS „Jan – Pol”
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Z WTZ

Świętowali śpiewająco

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej obchodzili
w piątek, 9 marca br. Tego dnia świętowanie
rozpoczęto od złożenia sobie wzajemnie
życzeń. Po przedstawieniu kilkunastu definicji kobiety, a w dalszej części występów,
definicji mężczyzny, rozpoczęła się cześć
artystyczna. Atrakcją dnia było poprowadzone przez Agnieszkę Michalak, instruktorkę terapii zajęciowej, śpiewanie piosenek
w wersji karaoke do profesjonalnych podkładów muzycznych.
Wszyscy obecni na uroczystości, zarówno
uczestnicy Warsztatów, pracownicy, jak i towarzyszący im wolontariusze, chętnie stawali przy mikrofonie i śpiewali polskie przeboje, dla kobiet i o kobietach, a także dla mężczyzn i o mężczyznach.
Każdy z obecnych miał okazję pochwalić się swoim talentem wokalnym. Można było śpiewać indywidualnie,
jak i w zespołach. Niektórzy uczestnicy zaprezentowali również przy tej okazji swoje umiejętności taneczne.
Śmiechu i radości było co niemiara. Ta forma zabawy pozwoliła występującym osobom na zwiększenie wiary
w siebie i swoje możliwości. Wszyscy otrzymali też miłe upominki. Panowie wręczyli paniom zwyczajowo piękne kwiatki, a panie panom czekoladki.
(red.)

Dzień Kobiet

Kobieta przedsiębiorcza w UE

We wtorek, 8 marca br. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne odbyło się VII
seminarium „Kobieta przedsiębiorcza w Unii Europejskiej”. Było ono poświęcone bezpieczeństwu i jakości
produktów tradycyjnych oraz wspieraniu przedsiębiorczości kobiet. Podczas konferencji wykłady wygłosili:
Barbara Grygo i Małgorzata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krzysztof Zaniewski z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematyka wykładów
dotyczyła wszystkich form działalności, z jakich korzystać mogą rolnicy
sprzedający produkty ze swoich gospodarstw, tj.: dostawy bezpośrednie środków spożywczych pochodzenia roślinnego, sprzedaż bezpośrednia, działalność
marginalna, lokalna
i ograniczona (MOL)
oraz bardzo gorącego zagadnienia, jakim
jest Rolniczy Handel
D e t al i c zny, wp ro wadzony ustawą od
stycznia 2017 roku.
W t ra kc i e t r wa n i a
konferencji prezentowany był dorobek
lokalnych twórców
rękodzieła ludowego, związany z tradycją Świąt Wielkanocnych, głównie przez kobiety
zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. Ponadto na stoiskach przygotowanych przez lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych
można było degustować: wędliny, wyroby mleczarskie, miody i produkty pszczele oraz oleje tłoczone na zimno.
Na gości czekał poczęstunek połączony z degustacją ciast i produktów tradycyjnych. A ostatnim elementem spotkania był recital Danuty Błażejczyk.
W konferencji uczestniczyli także rolnicy z gminy Nasielsk: państwo Rosłaniec z Dębinek oraz jako wystawcy i uczestnicy, państwo Kowalscy z Winnik.
(red.) za:www.modr.mazowsze.pl

Z NOK. Wystawa

Akwarele i grafiki
Mikołaja Filasińskiego
Mikołaj Filasiński jest z zawodu grafikiem,
a z zamiłowania akwarelistą i rysownikiem.
Mieszka pod Nasielskiem, gdzie wspólnie
z żoną prowadzi niewielką stajnię 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.
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Z ŻYCIA PARAFII. Nuna

W drodze do …
Jak owocnie i w niezwykły sposób można
przeżywać Wielki Post, doświadczają tego
parafianie z Nuny. Przykładem tego są organizowane już od pięciu lat na szlakach
dróg parafii, nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Każdego roku były one prowadzone przez
inne miejscowości, a ich długość liczyła od
5 do 8 km. Podobnie i w tym roku, wielu parafian opuszczając strefę komfortu i
wygodnictwa, wstając z przysłowiowej kanapy, podjęło wyzwanie udziału w prawie ośmiokilometrowym marszu, by pokonać swoje słabości i ograniczenia. Tegoroczna trasa miała początek w miejscowości Chechnówka. Tam, 9 marca br.,
w piątkowe popołudnie z terenu posesji Państwa Mikulskich ruszyła grupa pątników, podążając za krzyżem niesionym przez właściciela tej posiadłości. Wędrując
polną, błotnistą drogą, z dala od domostw, grupa ok. 150 osób pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Jabłońskiego prowadziła modlitewne rozważania
o Męce Pańskiej. Marsz pokutny, zatrzymując się na modlitwę przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach, zmierzał przez Chechnówkę, Żabiczyn i Lorcin.
W końcowym odcinku, w pełnym wyciszeniu, z płonącymi pochodniami
i w blasku latarni, wierni przeszlił leśnym szlakiem w kierunku Nuny. Nabożeństwo wielkopostne zakończyło się mszą świętą w kościele parafialnym
w Nunie.
Inną formą praktyki wielkopostnej była możliwość obejrzenia Misterium Męki
Pańskiej w Czerwińsku. Na to słynne w diecezji płockiej widowisko teatralne, w
którym aktorzy ukazują ostatnie godziny życia Jezusa, wybrała się w niedzielne popołudnie, 18 marca br., grupa parafian wraz z ks. Tadeuszem Jabłońskim,
proboszczem. Spektakl ubogacony muzyką wykonywaną na instrumentach,
które występują na kartach Biblii. Wyjazd wprawił uczestników w wiele refleksji
i zadumy. Tegoroczne Misterium było ubogacone akcentem patriotycznym.
Była to modlitwa i hołd złożony Panu Bogu z okazji 100 - lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
af.
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KLUB Senior +

UTW

Święto kobiet

W kobiecym gronie

Dzień Kobiet to ważne święto w polskim kalendarzu. Życzeń, kwiatów
czy drobnych upominków dla pań tego dnia nie brakuje.
Również panie z Klubu „Senior+” aktywnie celebrowały swoje święto.
W czwartek, 8 marca br., panie spotkały się w niedawno wyremontowanym i oddanym do użytku klubie, w którym mają możliwość przebywać
niemal codziennie. Tego dnia świętowało około 40 pań przy słodkościach
oraz ciepłych napojach. Główną atrakcją był jednak tort przygotowany
specjalnie na tę okazję przez panie Wiesławę Borzym i Bogumiłę Ostrowską z MOPS.

Tegoroczne Święto Kobiet studentki
Nasielskiego Uniwersytetu III Wieku
i członkinie Fundacji „Bądźmy Razem” spędziły razem na szampańskiej zabawie przy lampce wina, kawie
i herbatce oraz słodkościach, realizując niejako przy tym przesłanie Horacego „carpe diem” (chwytaj dzień)
w miłej, przytulnej restauracji państwa

dzę, doskonalą umiejętności, a kiedy
jest okazja, pięknie się bawią. Tak jak w
czwartek 8. marca br. w „Reaktywacji.”
Dzień ten spędziły panie w zasadzie we własnym „babskim” gronie.
Dwóch panów, którzy też tam byli, raczej im „nie zawadzali”, pełnili bowiem
funkcje pomocnicze.

Nie zabrakło również wspólnego biesiadowania przy stole. O muzykę zadbał grający na keyboardzie pan Marek Jurkiewicz.
Michał B.

Olbrysiów o wiele mówiącej nazwie
„Reaktywacja”. Znajduje się ona przy
ul. Rynek, w dawnym lokalu pana Gąsiorowskiego.
Reaktywacja im wprawdzie niepotrzebna, bo to kobiety wciąż są aktywne i są przykładem dla później
urodzonych koleżanek, jak pożytecznie spędzać tę część życia, kiedy
codzienne obowiązki już tak mocno
ich nie przytłaczają. Chwytają każdy
dzień, wciąż powiększają swoją wie-

Spotkanie miało swój program, głównie artystyczny, który przygotowany
został pod okiem pani Magdaleny
Sawickiej. Wykorzystano w nim piosenki. I chociaż były to przeboje z lat
poprzednich, to ich wygłos był ponadczasowy i budziły one miłe wspomnienia.
Na samym początku zabrał głos kolega pań ze studiów, pan Józef. Złożył
serdeczne życzenia i zapewnił śpiewnie o swym szacunku dla wszystkich
pań słowami piosenki: Brunetki, blondynki. Później zabrała głos pani prezes
Teresa Skrzynecka. W treści jej krótkiej wypowiedzi znalazły się życzenia,

W Pałacu Prezydenckim

Kobiety w mundurach
Tegoroczny Dzień Kobiet był wyjątkowy dla Renaty Włodarskiej,
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Jako
jedyna kobieta z terenu powiatu
nowodworskiego została oddelegowana przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej m.st.
Warszawy do reprezentowania
naszego terenu w Mundurowym
Dniu Kobiet w Pałacu Prezydenckim. Towarzyszyła jej jedna z druhen z OSP Cieksyn. Gospodarzem
wydarzenia, w którym uczestniczyło 230 pań ze 115 jednostek z całego kraju była Pierwsza
Dama, Agata Kornhauser-Duda.
Małżonka Prezydenta RP w ciepłych słowach mówiła do kobiet
wykonujących typowo męskie
profesje. Przytoczyła również sta-

tystyki, z których wynika, że rokrocznie zwiększa się liczba kobiet
służących ojczyźnie i jej obywatelom, i zaczynają one zajmować
kluczowe stanowiska w służbach.
Przedstawicielki służb mundurowych obejrzały specjalnie przygotowane nagranie Prezydenta
Andrzeja Dudy, który w ciepłych
słowach w yp owiedział się
o służbie pań i złożył im życzenia.
Na telebimie wyświetlono również ż yczenia od Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,
M ini stra O b rony Narodowej ,
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
Komendanta G łównego Policji oraz Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej. Sam

Prez ydent osobiście
zjawił się dopiero na
zakończenie spotkania.
Goście mieli także
możliwość wpisania się
do pamiątkowej księgi
okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Spotkanie uświetnił y
również występy Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji, która wykonała popularne standardy
oraz zespołu AudioFiles.
Prezes OSP udało się
zrobić również kilka
pamiątkowych zdjęć
z Prezydentem i jego
małżonką. – W kobietach istnieje obok wrażliwoś c i, również
ogromna si ł a, którą dało się odczuć na
spotkaniu z p aniami ze służb i formacji
mundurowych. Jestem
zaszczycona, że mogłam osobiście poznać
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Pierwszą Damę. Panią
Prezydentową zaprosiłam do Nasielska,
mam nadzieję, że nas
odwiedzi – wspomina
Renata Włodarska.
Michał B.

podziękowania i informacje o czekających panie niespodziankach.
Wreszcie przyszedł czas na prezentację programu koła artystycznego prowadzonego przez p. Sawicką.
Popłynęły jedna za drugą piosenki. Śpiewane solo i w grupie. Występ
przerywany był, i to często, telefonami. Dzwonili panowie. Studenci.
Może słyszeli tęskne słowa śpiewanej
piosenki: Gdzie te chłopy. Orły, sokoły bażanty…. Płynęły życzenia i
pozdrowienia. Serdeczne. Wszystko
w ciekawym „opakowaniu”, jak np. to:
„żeby się żyło, żeby się wiodło, żeby
się chciało, żeby się mogło”.
Na zakończenie przygotowanego programu zaśpiewała pani prowadząca koło muzyczne, Magda
Sawicka. Piosenka Kasztany pobudzała
do głębokich refleksji. Występ ten nie
kończył spotkania. Panie miały sobie
dużo do powiedzenia, a do tego swoją
radość wyrażały też poprzez kolejne
piosenki. I chociaż trudno było się rozstać, to przyszedł ten czas. Każda z pań
wychodziła ze spotkania z pięknym
kwiatem. A to, że spotkanie miało
ograniczony czas, wynikało też z tego,
że kolejne zajęcia miały studentki,
a także studenci już następnego dnia.
Wtedy mieli uczestniczyć w Warszawie w koncercie najlepszych polskich
tenorów. Kolejne spotkanie miało się
odbyć już w następnych dniach; to badania sprawności funkcjonalnej osób
powyżej 60-tego roku życia, a później zaplanowana już była wyprawa
do term w Mszczonowie. Oj, ciekawe
jest życie naszych studentek i studentów III wieku. Resztę wolnego czasu
można poświęcić wnukom.
andrzej zawadzki
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INFORMACJA
DYREKTORA DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE
z dnia 14 marca 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych
w poszczególnych gminach na obszarze
właściwości Delegatury
oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na urzędników wyborczych
• Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie
do dnia 6 kwietnia 2018 r.
• Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście
B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach
urzędowania, tj. od godz. 815 do godz. 1615. Zgłoszenia mogą być nadesłane pocztą, faksem lub jako skan, lecz w podanym wyżej terminie
muszą one w postaci oryginału wpłynąć do Delegatury (zgodnie z art.
9 § 1 Kodeksu wyborczego).
• Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik
do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
• Treść uchwały oraz wzór zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych Delegatury w Warszawie warszawa.kbw.gov.pl
• Zgodnie z treścią art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnika wyborczego dotyczą między innymi następujące zakazy:
– urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie,
na obszarze której ma miejsce zatrudnienie. W przypadku zgłoszeń do

Życie Nasielska nr 7 (497); 23.03.–5.04.2018

UCHWAŁA NR XLV/360/18
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art.
12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), Rada Miejska w Nasielsku działając na wniosek
Burmistrza Nasielska uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Nasielsk na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2.
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie
w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4.
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2. Uchwała Nr LI/356/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
3. Uchwała Nr LV/382/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
4. Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 5.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie Nasielsk i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku
/-/Jerzy Lubieniecki

m. st. Warszawy lub dzielnic m. st. Warszawy urzędnik wyborczy nie
może być zatrudniony na obszarze żadnej z dzielnic m. st. Warszawy.
– urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze
wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie

Załącznik do Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r.
Numer
okręgu
wyborczego

Granica okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo
Broninek.

1

2

Miasto Nasielsk – ulice:Ananasowa, Brzozowa, Cytrusowa, Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa,
Miętowa, Nowa, Oliwkowa, Świerkowa,Topolowa,Warszawska (bloki),Wierzbowa oraz sołectwo
Pniewska Górka.

1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Grabowa, Jadwigi
Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa,
Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.

1

4

Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada,Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.Władysława Andersa,
Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica,
Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.

1

5

Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark, Gwiaździsta,
Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa,
Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego
Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.

1

6

Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa,
Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa,
Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej
Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Spokojna,Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste),Wiejska,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna oraz
sołectwo Nowa Wieś.

1

zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie

7

Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.

1

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie

8

Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi.

1

9

Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek,
Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki.

1

żądania zaprzestania przetwarzania danych.

10

Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki,
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.

1

• Załącznikiem do niniejszej informacji jest wykaz jednostek samorządu

11

Sołectwa:Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki,Wągrodno.

1

12

Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.

1

13

Sołectwa: Mogowo, Siennica.

1

14

Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek,Toruń Dworski,Toruń Dworski 2, Zaborze.

1

15

Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona,
Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.

1

dotyczy urzędników wyborczych zgłaszanych do miasta na prawach
powiatu – m. st. Warszawy oraz zgłaszanych do dzielnic.
– urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
– urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego
posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego. Kopia powinna
być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
W celu ułatwienia wyjaśniania ewentualnych uwag proszę o podanie
numeru telefonu kontaktowego.
W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania, brak będzie możliwości rozpoznania

będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia
do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego

terytorialnego będących w zasięgu Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie wraz z ustaloną liczbą urzędników dla każdej
z nich.
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
/-/ Anna Lubaczewska

23.03.–5.04.2018; Życie Nasielska nr 7 (497)

UCHWAŁA NR XLV/361/18
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 1 marca 2018 r.

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW NASIELSKA
GŁOSUJĄCYCH W LOKALACH
WYBORCZYCH NR 1 i 2

Szanowni Państwo!
Podczas sesji w dniu 1 marca br. Rada
Miejska w Nasielsku podjęła Uchwałę
Nr XLV/361/18 w sprawie podziału Gminy
Nasielsk na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na mocy tej uchwały dokonana został
zmiana lokalizacji dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych w Nasielsku:
• nr 1 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek,
Starzyńskiego,Tylna,Wąska oraz sołectwo
Broninek,
• nr 2 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Ananasowa, Brzozowa,
Cytrusowa, Dolna, Działkowa, Kokosowa,
Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Oliwkowa,
Świerkowa,Topolowa,Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska
Górka.
Dotychczas komisje te miały swoje siedziby w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Starzyńskiego
10. Od najbliższych wyborów wspomniane
komisje będą miały natomiast siedzibę
w budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 39A, przy czym:
• siedziba obwodowej komisji wyborczej
nr 1 będzie się mieściła w holu w wejściu do
budynku od strony placu zabaw (wejście
przez bramę wjazdową),
• siedziba obwodowej komisji wyborczej
nr 2 będzie się mieściła w pomieszczeniu
w wejściu głównym do budynku od ulicy.
Wspomniana powyżej zmiana spowodowana została dwoma względami.
Po pierwsze, co do zasady lokale wyborcze powinny być zlokalizowane – o ile jest
to możliwe – w budynkach należących
do gminy bądź do jednostek podległych.
Dotychczasowy budynek Przedszkola
Miejskiego w Nasielsku nie był jednak
właściwym rozwiązaniem jako miejsce dla przeprowadzenia głosowania.
Po drugie, umiejscowienie lokali wyborczych w nowym budynku Żłobka
Miejskiego pozwoliło nam wskazać je
jako kolejne w Gminie Nasielsk lokale
dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Pragnę zapewnić, iż w dniu wyborów
osoby oddające swoje głosy w komisjach
nr 1 i 2 w budynku Żłobka Miejskiego
w Nasielsku zastaną stosowne oznakowanie kierujące do właściwego lokalu wyborczego. Jednocześnie pragnę
przywołać zapis art. 13b ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy: „Jeżeli
w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień wyborów przeprowadzano głosowanie w wyborach, w dniu
wyborów nie przeprowadza się głosowania (…), w dniu wyborów komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie w miejscu łatwo
dostępnym przy wejściu do tego lokalu,
informację umożliwiającą wyborcom
dotarcie do lokalu właściwej obwodowej
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie”. Oznacza
to zatem, iż dodatkowo w dniu najbliższych wyborów przy wejściu na teren
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku przy ul. Starzyńskiego
10 znajdzie się informacja Komisarza
Wyborczego wWarszawie o umiejscowieniu siedzib komisji wyborczych nr 1 i 2 w budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku przy
ul. Warszawskiej 39A.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1, 2, 11, 12 i 13 oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), Rada Miejska w Nasielsku działając na
wniosek Burmistrza Nasielska uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Nasielsk na 15 stałych obwodów głosowania.
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie 5 dni od daty podania uchwały
do publicznej wiadomości.
§ 4.
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
2. Uchwała Nr LI/357/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012
r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3. Uchwała Nr LV/383/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4. Uchwała Nr LVII/394/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października
2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5. Uchwała Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 5.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nasielsk
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku
/-/Jerzy Lubieniecki

Załącznik do Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r.
Numer
stałego
obwodu
głosowania

Granica stałego obwodu głosowania

1

Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo
Broninek.

2

Miasto Nasielsk – ulice: Ananasowa, Brzozowa, Cytrusowa, Dolna, Działkowa, Kokosowa,
Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Oliwkowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa
oraz sołectwo Pniewska Górka.

3

4

5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Żłobek Miejski w Nasielsku,
ul. Warszawska 39A –
hol w wejściu od strony placu zabaw
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Żłobek Miejski w Nasielsku,
ul. Warszawska 39A –
pomieszczenie w wejściu głównym od ulicy
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Grabowa, Jadwigi
Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa,
Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.
Miasto Nasielsk – ulice: 1 1 Listopada,Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.WładysławaAndersa,
Szkoła Podstawowa Nr 1
Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
Księcia Józefa Poniatowskiego, LudwikaWaryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica,
ul. Staszica 1
Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.
Zespół Szkół Zawodowych
Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark, Gwiaździsta,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa,
– hol w wejściu do sali gimnastycznej
Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego
Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego
Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa,
w Nasielsku,
Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Spokojna,Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste),
ul. Tadeusza Kościuszki 21
Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
oraz sołectwo Nowa Wieś.
Szkoła Podstawowa im Księcia Józefa Poniatowskiego
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
– świetlica szkolna
Szkoła Podstawowa im Księcia Józefa Poniatowskiego
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi.
w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
– klasa w nowej części szkoły
Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, JackowoWłościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek,
Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki.
– hol w wejściu do starej części szkoły
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki,
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa im. Pierre’a
Sołectwa:Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki,Wągrodno.
de Coubertina w Budach Siennickich – sala gimastyczna
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nunie
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek,Toruń Dworski,Toruń Dworski 2, Zaborze.
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43
Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
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Życie Nasielska nr 7 (497); 23.03.–5.04.2018

Wzajemne oddziaływanie Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
roślin
Wiosna to czas siewów i sadzenia warzyw. Nie jest łatwo zaplanować ogród
warzywny, w którym chcemy uprawiać ekologiczne warzywa bez wykorzystywania nawozów sztucznych i środków chemicznych do ochrony
roślin. Często zadajemy sobie pytanie, jakie rośliny posadzić obok siebie,
aby chroniły się wzajemnie przed szkodnikami i dobrze na siebie oddziaływały. Tak jak w życiu, są dobrzy i źli sąsiedzi, niektórzy nawet toksyczni
– u roślin jest podobnie. Mogą się wspierać, wpływać na siebie pozytywnie,
odstraszać owady, wabić szkodniki innych cenniejszych dla nas roślin (np.
nasturcja zwabia mszyce, a aksamitki i nagietki przywabiają nicienie). Substancje wydzielane przez liście, łodygę i korzenie często wpływają na wzrost,
kiełkowanie czy jakość plonowania, ale mogą też działać negatywnie, np. hamować wzrost innych roślin, czego przykładem są posadzone obok siebie
groch i fasola, czy często sadzone obok siebie pietruszka i sałata. Toksyczne
dla siebie nawzajem są też sałata i ogórki.
Bardzo znany ze swoich dobroczynnych właściwości, nie tylko dla zdrowia
ludzi, ale i roślin, jest czosnek. Wytwarza on substancje lotne, które chronią
przed bakteriami, chorobami grzybowymi i szarą pleśnią powodującą gnicie
owoców, np. truskawek. Jego charakterystycznego zapachu nie znosi wiele
osób, nic więc dziwnego, że tego zapachu nie lubią też szkodniki roślin. Dobrze jest posadzić czosnek w pobliżu krzewów porzeczek, gdyż skutecznie
odstrasza szkodnika, jakim jest wielopąkowiec. Posadzony natomiast pod
brzoskwinią chroni jej liście przed kędzierzawością i mszycami. Skutecznie
też odstrasza nornice i inne szkodniki, dlatego dobrze jest, gdy rośnie w pobliżu lilii, tulipanów i róż.
Warto w ogrodzie warzywnym posiać aksamitki i nagietki, zwłaszcza w pobliżu grządek z warzywami korzeniowymi, np. pietruszką czy marchewką.
Aksamitki nie tylko ozdobią nasz ogródek warzywny, ale odstraszą mszyce
i mączlika szklarniowego. Ochronią także warzywa korzeniowe, ponieważ
wabią też nicienie, które wchodzą do środka ich korzeni i tam pozostają.
Przykładem warzyw wzajemnie się chroniących jest marchew i cebula. Marchew odstrasza szkodnika śmietkę cebulankę, a cebula odstrasza połyśnicę
marchwiankę uszkadzającą korzenie marchwi, przy czym marchew, zwłaszcza późna, niestety hamuje wzrost cebuli. Natomiast marchew posadzona
obok porów pobudza je do wzrostu i poprawia ich smak. Pory, podobnie
jak cebula, odstraszają połyśnicę marchwiankę, więc lepszym połączeniem
będzie posianie marchwi na przemian z porami.
Ochronne działanie posiada też bazylia, która znacznie zmniejsza występowanie mączniaka na ogórkach. Bazylia, podobnie jak koper, pietruszka i seler,
dobrze wpływa na rosnące obok pomidory, wzmacniając ich smak i aromat. Pozytywne działanie na pomidory ma też tymianek, który przyspiesza
dojrzewanie owoców pomidorów. Chcąc chronić warzywa kapustne, warto
je posadzić właśnie w pobliżu pomidorów, gdyż chronią one przed bielinkiem kapustnikiem, śmietką i pchełkami. Podobne działanie ochronne posiada również seler. Rabata z kapustą obsadzona selerami ładnie też wygląda.
Kapustę i pory można ochronić przed wciornastkami, wysiewając w ich pobliżu marchew. Ponadto rabatę z kapustą dobrze jest obsadzić na brzegach
ziołami odstraszającymi bielinka kapustnika. Zioła, które wydzielają zapach
odstraszający owady, to np. szałwia lekarska, lawenda, rozmaryn, tymianek,
majeranek czy bazylia. Kapusta nie lubi niektórych roślin posadzonych w sąsiedztwie, np. oregano, szczypiorku, czosnku.
Uprawa ogórków nie należy do łatwych ze względu na atakujące je choroby, np. mączniak rzekomy czy zaraza ziemniaczana. Warto w pobliżu rabaty z ogórkami posadzić rośliny chroniące przed mączniakiem, np. bazylię.
Na uprawę ogórków dobry wpływ ma sąsiedztwo np. fasoli, grochu, selera, buraków czy pietruszki. Dobry wpływ na uprawę ogórków ma też koper, który poprawia ich smak – najlepiej posadzony w kępki, ale nie za dużo
na jednej rabacie z ogórkami. W uprawie ogórków ważny jest też wybór najcieplejszego stanowiska w ogrodzie, najlepiej lekko zacienionego. Ogórki
są wrażliwe na suszę, należy je regularnie podlewać, najlepiej rano.
Oddziaływanie roślin zależy od stanowiska uprawy i pogody, ale uprawiając
warzywa warto zadbać o to, aby były ekologiczne. Uprawianie lubiących
się roślin obok siebie jest bardzo pomocne w ochronie przed szkodnikami oraz uzyskaniu lepszego wzrostu i plonowania. Powyższe przykłady
warte są więc wypróbowania.
Elżbieta K.
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Tłoczno i gwarno było w piątek,
16 marca br., w Zespole Szkół
Zawodowych na ulicy Lipowej
w Nasielsku. Miała tu miejsce XIX.
Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.
Przyjechali ze swymi nauczycielami uczniowie ostatnich klas
gimnazjów z powiatu nowodworskiego, aby zapoznać się z tym,
jakie mają możliwości dalszego kształcenia się blisko swego
miejsca zamieszkania, na terenie swego powiatu. Wszyscy byli
serdecznie witani przez dyrekcję szkoł y na czele z dyrektor
Agnieszką Rutkowską, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły
oraz uczniów.
W przedsięwzięciu tym uczestniczył y władze samorządowe
powiatu z Magdaleną Biernacką
starostą i jej zastępcą Pawłem Calakiem.
Jak dało się zauważyć z materiałów
promocyjnych, oferta powiatowej
oświaty jest bardzo bogata. Daje
szansę zdobywania solidnej wiedzy w bardzo dobrych warunkach.
Głównym miejscem wydarzenia
była hala sportowa nasielskiego
Zespołu Szkół Zawodowych, gdzie
prezentowały się poszczególne

szkoły ponadgimnazjalne m.in.:
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół
Zawodow ych nr 2 w Now ym
Dworze Mazowieckim, Liceum
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e i m . Wo j ska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół
w Wieliszewie, Liceum Ogólnokształcące w Komornicy.
Wśród nich był y dwie szko ł y
z Nasielska: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza z ul. St. Starzyńskiego i Zespół
Szkół Zawodowych z ul. Lipowej.
Oferta obydwu szkół była nie tylko
bogata, ale i ciekawa.
Największe szanse zaprezentowania swej oferty ma zawsze gospodarz tego rodzaju wydarzenia.
Prezentuje się nie tylko poprzez
swoje „stoisko” na giełdzie, ale ma
do dyspozycji cały obiekt. Goście dostrzegają bowiem nie tylko
samo miejsce wydarzenia, ale i to,
co się dzieje wokół. Wydaje się, że
gospodarz tegorocznej imprezy,
nasz Zespół Szkół Zawodowych
wykorzystał swoją szansę.
Goście nie tylko poznawali powiatową ofertę na sali, ale mogli
też posłuchać zespołu muzyczno
– wokalnego, obejrzeć sztukę te-

atralną, skorzystać z pięknej nowej
siłowni, być na weselu, zobaczyć
ćwiczenia przyszłych żołnierzy.
Informacji udzielali nauczyciele, młodzież, pracownicy szkolni.
Wiele osób zatrzymywało się przy
informacjach prasowych, tablicach
na szkolnych korytarzach. Duże
zainteresowanie budziła dokumentacja inwestycji, która zostanie zrealizowana już za pół roku.
To wielofunkcyjne boisko przyszkolne wraz z zewnętrzną siłownią i bieżnią lekkoatletyczną.
Powiat nowodworski dba o nasielskie placówki oświatowe. Podobny
obiekt może powstać przy szkole Iwaszkiewicza. Problem jednak w tym, aby młodzież z gminy
Nasielsk i okolicznych miejscowości chciała wybrać te szkoły, nasze
szkoły, a nie dojeżdżała codziennie do szkół w Płońsku, Legionowie i Warszawie. Dziennie około
stu osób wyjeżdża z Nasielska do
szkół średnich poza teren gminy
Nasielsk.
Ukończenie nasielskich szkół średnich też daje szanse życiowego
sukcesu. Mamy tego liczne przykłady. Iluż z tych dwóch szkół wyszło ludzi nauki, kultury, sportu.
andrzej zawadzki

23.03.–5.04.2018; Życie Nasielska nr 7 (497)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
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.
21–25 marca, GODZ. 17.00 i 19.30

Pitbull. Ostatni pies

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...
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”. 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.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Będziesz często zmieniać zdanie, możesz
też wycofać się z różnych wcześniejszych
ustaleń. Nie miej sobie tego za złe i zamiast
się denerwować, uporządkuj swoje sprawy.
Nie bądź uparty, a unikniesz rozczarowań.
Byk 21.04-20.05
W sprawach zawodowych zapowiada się
kilka niespodzianek, które ostatecznie okażą się dla Ciebie korzystne. Spotkasz ludzi,
którzy pomogą Ci podjąć ważne decyzje.
Przeznacz więcej czasu na swoje hobby.
Bliźnięta 21.05-21.06
Znajdziesz się w centrum ważnych wydarzeń. Będziesz musiał decydować, a nawet
rozsądzać spory. Pamiętaj, żeby tłumaczyć
i uprzejmie prosić o uwagę. Musisz być pewny siebie i bezkompromisowy.
Rak 22.06-22.07
Załatwisz swoje sprawy, ale też wystarczy Ci
teraz energii, aby pomóc innym. Wreszcie
awansujesz lub przeniesiesz się na lepsze
stanowisko. To dobry czas, odstawić cukier
i inne niezdrowe używki.
Lew 23.07-23.08
Staniesz się teraz zdecydowany, odważny
i nie dasz się wykorzystywać innym. Najbliższe tygodnie sprzyjają kursom, szkoleniom
i zawodowym wyjazdom. Uważaj za kierownicą.
Panna 24.08-22.09
W potrzebie najchętniej pomogą Ci te osoby,
którym Ty kiedyś pomogłeś. Odkryjesz rodzinne sekrety, znajdziesz zagubione przedmioty lub dokumenty. Zrób kontrolne badania.
Nie narzekaj!

Waga 23.09-23.10
Niełatwo będzie teraz z Tobą dyskutować,
bo będziesz przewrażliwiony i marudny. Jeśli
czujesz się przemęczony, to wykorzystaj kilka dni urlopu. Poświęć więcej czasu na sport,
spacery, jazdę na rowerze.
Skorpion 24.10-22.11
Nie marnuj okazji do zawarcia ciekawych znajomości. Warto teraz pracować za dwóch, bo
zyskają na tym Twoje finanse. Dasz sobie radę
ze wszystkim, jeśli będziesz punktualny i dobrze zorganizowany.
Strzelec 23.11-21.12
Masz już dosyć pośpiechu i cudzych spraw
na głowie. Nadszedł czas, aby zatrzymać
się i spokojnie przemyśleć to, co działo się
w ostatnich miesiącach. Dom i rodzina będą
teraz dla Ciebie najważniejsze.
Koziorożec 22.12-20.01
Nie mieszaj spraw towarzyskich z zawodowymi. Zamiast się złościć na innych, lepiej
odpuść. Postaraj się być wobec wszystkich
wyrozumiały i serdeczny. Bądź skromny, ale
bez przesady!
Wodnik 21.01-19.02
Będziesz teraz bardziej skoncentrowany
na sobie i swoich sprawach. Nie przesadzaj
jednak z nagłymi wydatkami. Twoje zdrowie wymagać będzie więcej troski. Szanuj
się i nie narażaj na zbyt wielki wysiłek!
Ryby 20.02-20.03
Nadchodzi czas nowych pomysłów, poszukiwania lepszej pracy czy nawiązywania nowych
znajomości. Unikaj kłótni z partnerem i nie decyduj o niczym za jego plecami. Będziesz podatny na przeziębienia.

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...
4–8 kwietnia, GODZ. 15.00

Traktorek Florek 2D
(dubbing)

Familijny; Norwegia; Czas trwania: 1 godz. 18 min.

Czy przyjaźń między dzieckiem, dorosłym,
traktorem a kozą jest możliwa? Oczywiście, że
tak! Szczególnie gdy chodzi o wspólną sprawę,
którą jest dobro farmy i honor jej gospodarza.
Traktorek Florek to opowieść nie tylko o tym,
że na wsi nie ma nudy i jest to genialne miejsce
na spędzenie wakacji, ale również o solidarności, współpracy oraz wzajemnej trosce.
4–8 kwietnia, GODZ. 17.00

Plan B

Dramat, komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed
walentynkami, w chwili gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś,
co wywraca je do góry nogami. Sytuacje,
z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara
i Agnieszka spotykają na swojej drodze ludzi
(i zwierzęta!), którzy dają im nadzieję na to, że
trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć i autentycznych
więzi, a w życiu zawsze jest jakiś plan B!
4–8 kwietnia, GODZ. 19.00

Kształt wody (z napisami)

Fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz. 59 min.

Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz
z koleżanką z pracy, Zeldą, odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest
eksperyment, który zaważyć może na losach świata.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
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.
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

Kwalifikacja Wojskowa 2018
Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowodworskim rozpoczyna się 4 kwietnia
i potrwa do 23 kwietnia.W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie głównie mężczyzn
urodzonych w 1999 roku. Przed komisjami stawią się również osoby, urodzone w latach
wcześniejszych, które nie mają orzeczonej kategorii zdrowotnej.
Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Nasielsk to: 11.04.2018 - 13.04.2018 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018:
KTO MUSI SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ

W 2018 roku przed komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni
w 1999 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy jeszcze nie posiadają
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Oprócz tego na komisję lekarską zostaną wezwane osoby urodzone w latach
1997-1998, które:
•
ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby
wojskowej, a termin odroczenia kończy się przed terminem kwalifikacji;
•
wnioskowały o zmianę kategorii zdrowotnej.
Na kwalifikację wojskową muszą stawić się również kobiety urodzone w latach 1994—1999,
które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w roku szkolnym
lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU ZASADY

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terenie kraju
zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób
podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
•
mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
•
mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
•
osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
•
kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiązkowi;
•
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018: DOKUMENTY, CO ZABRAĆ

•
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający potwierdzić tożsamość (prawo jazdy, paszport);
•
posiadaną dokumentację medyczną (historia chorób, urazów, złamań, wyniki
badań);
•
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
•
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

MIEJSCE PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ,
TELEFON KONTAKTOWY
Klub Technika w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewkiego 6 A,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 664 193 167, 604 213 416.

Działka w Pieścirogach Starych blisko dworca, 11 000 m2 do zabudowy
mieszkalno-usługowej z domkiem do
remontu, media na działce. Cena 39 zł
za m2. Tel. 694 151 463.
Sprzedam działkę o pow. 1400 m2 + budynek gospodarczy we wsi Miękoszyn.
Tanio. Tel. 505 175 125.
Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe
z balkonem i przestrzenną kuchnią
w Nasielsku.Tel. 668 878 001 (po godz.
18.00).
Sprzedam działki budowlane
ul. Topolowa. Tel. 502 633 857.
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.
Dotacje PROW 2014-2020. Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł), Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
(100 tys. zł).Wypełnianie dokumentów.
Dojazd do rolników. Tel. 795 931 529.
Usługi remontowo-wykończeniowe.
Tel. 518 711 014.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
AKSAMITKA zatrudni kelnerów, kelnerki. Praca dorywcza. Tel. 601 504 020.
Kupię jałoszki ras mlecznych, czysto
rasowe. Tel. 696 623 424.
Blacho-dachówka II gatunek. Blacha
trapezowa II gatunek. Tanio. Tel. 695
163 726.
Blacha dachowa II gatunek. Blachodachówka trapezowa. Tanio. Tel. 791
400 564.
Mieszkanie do wynajęcia 36 m2, parter
w Nasielsku.Wysoki standard.Tel. 788
628 665.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam meble pokojowe, nowoczesne; komody, witryna szklana, witryna
na książki, ława, stół, 8 krzeseł. Kolor
wenge. Stan bardzo dobry. Istnieje
możliwość rozkompletowania. Tanio.
Tel. 880 665 665.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro.
Tel. 513 138 153.
Zatrudnię na pół etatu do stajni
k. Nasielska. Tel. 511 224 041.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
54 m2 + piwnica i garaż na 2 samochody, murowany. Blok w Nunie.
Tel. 602 708 604.
Wycinka drzew, pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Docieplanie budynków – remonty.
Tel. 667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, parter,
ul.Warszawska.Tel. 512 122 660 (dzwonić po 17.00).
Sprzedam ziemniaki i kamień polny.
Tel. 690 156 355.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 676 795.
Do wynajęcia kawalerka w Pieścirogach
Starych. Tel. 608 350 378.

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 numerem telefonu
572 388 046
19.03. - 25.03.2018 r.
– Apteka, ul. Szkolna 1,
Pomiechówek,
26.03. - 1.04.2018 r.
– Apteka Przy Stacji,
ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
2.04. - 8.04.2018 r.
– Apteka Cefarm,
ul. Boh. Modlina 28,
Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU
NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

gazeta@noknasielsk.pl

tel./fax 23 691 23 43

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka

na Twoją reklamę

(red.)

ROZMAITOŚCI
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Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

1. Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwała
Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Nasielska
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość położona w Starych Pieścirogach, u zbiegu ul. Storczykowej i Różanej, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 357/6 o pow. 177 m 2, objęta księgą wieczystą KW OS1U/00038628/9. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowanego i zagospodarowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka ma równą, płaską powierzchnię. Przedmiotowa działka ze względu
na kształt i niewielką powierzchnię nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem w planie.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym gminy Nasielsk, obejmującym obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009
r. Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży w kompleksie planistycznym A22-MN/U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług podstawowych nieuciążliwych, wbudowanych lub w obiektach wolnostojących.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem w planie przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych tj. dz. nr: 223/57 i 357/5.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro)
o godz. 1200.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 24 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 24 kwietnia 2018 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie
zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez
złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do
przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku – II piętro najpóźniej do 27 kwietnia 2018 r.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z rejestru
handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych
pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie)
• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu,
zakupu nieruchomości.
• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną
zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215
(II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie internetowej
Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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CHARYTATYWNIE

Zagraliśmy z mocą dla Wojtusia Ogrodowskiego
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest i nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.” Te słowa Świętego Jana Pawła II przyświecały wszystkim uczestnikom i kibicom podczas
Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Nasielska „GRAMY DLA WOJTUSIA”, który odbył się
w niedzielę 18 marca br. w nasielskiej
Hali Sportowej. Celem było zebranie
funduszy na leczenie i rehabilitację
4-letniego Wojtusia Ogrodowskiego,
mieszkańca gminy Nasielsk. Dzięki ofiarności i otwartym sercom zawodników i kibiców udało nam się
zebrać na ten cel 8.100 złotych pochodzących z wpisowego od drużyn
za udział w turnieju, z licytacji oraz ze
zbiórki do puszek! Wynik sportowy
jest ważny, ale i tak najważniejszym
wygranym tego dnia był Wojtuś!
Wojtuś Ogrodowski urodził się
w 2014 roku z poważną wadą kończyn górnych. Brak kości łokciowych wiąże się z nieprawidłowym
wykształceniem przedramion i dłoni.
Wojtuś przeszedł szereg konsultacji
i już trzy poważne operacje w Katolisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift w Hamburgu. Cały czas rodzicom
potrzebne są fundusze na rehabilitację
i kolejną konsultację w Hamburgu.
MLKS „Żbik” Nasielsk wraz Markiem Prusinowskim, prezesem klubu
na czele, postanowił wyjść z pomocną dłonią do rodziców Wojtusia
i zorganizować turniej piłkarski z dodatkowymi atrakcjami.
W niedzielę, niedługo po godzinie 9.00, turniej uroczyście otworzyli Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska oraz mały Wojtuś Ogrodowski wraz z bratem Tymkiem
i rodzicami: mamą Magdą i tatą Piotrem. Tata Wojtusia wziął również
udział w turnieju wraz z drużyną Alpla Squad. Burmistrz Nasielska, który
objął turniej swoim patronatem, fundując puchary dla najlepszych drużyn
i drobne upominki, życzył wszystkim
drużynom i zawodnikom sportowej
walki, a wszystkim kibicom niezapomnianych wrażeń nie tylko sportowych. Inauguracyjnego pierwszego
kopnięcia piłki w turnieju dokonał
w imieniu Wojtusia jego starszy brat,
Tymek.
Na zaproszenie do udziału w turnieju
odpowiedziało 15 drużyn (jedna drużyna ostatecznie nie zagrała). W drodze losowania, które odbyło się we
czwartek 15 marca, drużyny zostały
podzielone na cztery 4-zespołowe
grupy, w których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

Do kolejnej fazy rozgrywek awansowały wszystkie drużyny, rozgrywając kolejne fazy turnieju

systemem pucharowym (przegrywający odpadał).
Mecze 1/8 finału
ŻBIK NASIELSK ZARZĄD ITRENERZY –ALPLA
SQUAD 3:0 (walkower)
NIEZNANI – MKS CIECHANÓW ZARZĄD
I TRENERZY 2:1
WKS WCZORAJSI – KOMPNIA BRACI 2:0
CHŁOPAKIZBARAKÓW–WILKSTRZEGOCIN
0:0 rzuty karne 2:1
KOSZARY CF – CHOCHLIKI 1:0
DĘBINKI – CIEKSYN TEAM 1:0
JOGA BONITO – SZWADRON WILKÓW
ALFA 3:0 (walkower)
PAULINOWO PIASKI – RUM TEAM 0:8
Mecze ćwierćfinałowe:
ŻBIK NASIELSK ZARZĄD I TRENERZY – WKS
WCZORAJSI 0:2
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – NIEZNANI 0:0
rzuty karne 2:3
KOSZARY CF – DĘBINKI 1:2
JOGA BONITO – RUM TEAM 2:1
Mecze półfinałowe:
WKS WCZORAJSI – NIEZNANI 0:1
DĘBINKI – JOGA BONITO 0:0 rzuty karne 0:3
Mecz o III miejsce:
WKS WCZORAJSI – DĘBINKI 5:0
Finał:
NIEZNANI – JOGA BONITO 0:1

Na zakończenie cztery najlepsze drużyny otrzymały z rąk Bogdana Ruszkowskiego burmistrza Nasielska oraz
Wojtusia Ogrodowskiego pamiątkowe puchary. Uhonorowano również
indywidualnie zawodników (pamiątkowe statuetki ufundował Radosław
Kasiak, Członek Zarządu i Radny
Rady Powiatu Nowodworskiego):
Sebastian Chmielewski (RUM TEAM)
– Król Strzelców Turnieju,

Kamil Filipowicz (JOGA BONITO) –
Najlepszy Bramkarz Turnieju,
Marcin Świderski (NIEZNANI) – Najlepszy Zawodnik Turnieju.
Tradycyjnie rozegraliśmy też mini-wersję programu „Turbokozak”
znanego z telewizji Canal+. Wystąpiło w nim po jednym przedstawicielu
każdej z drużyn grających w półfinałach. 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 (jak
najwięcej podbić piłki głową). Najlepszym okazał się Damian Łęgowski
(WKS WCZORAJSI).
W trakcie turnieju rozegrany został
również mecz pokazowy, w którym
zmierzyły się dwie żeńskie drużyny
piłkarskie. Dziewczęta z naszej III-ligowej drużyny Żbika pod wodzą trenera Roberta Bugalskiego pokonały 1:0
IV-ligowy zespół Fuks Brix Pułtusk.
Po raz drugi (pierwszy raz w trakcie turnieju, w którym graliśmy dla
Marka Osińskiego) mogliśmy również obejrzeć pokazy taneczne
w wykonaniu Terpsychora Dance
Studio Renaty Jadkowskiej. Była to
grupowa zumba dorosłych oraz in-

Organizatorzy Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska
„GRAMY DLA WOJTUSIA” składają serdeczne podziękowania:
• Burmistrzowi Nasielska – Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu za objęcie turnieju swoim
patronatem oraz ufundowanie pucharów,
• Członkowi Zarządu Radnemu Rady Powiatu Nowodworskiego – Panu Radosławowi
Kasiakowi za ufundowanie nagród indywidualnych,
• Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku – Pani Katarzynie
Świderskiej za przychylność i pomoc w organizacji turnieju oraz pracownikom Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku i Hali Sportowej w Nasielsku za
pomoc w obsłudze turnieju,
• sędziującym turniej Panu Ursynowi Smackiemu i Panu Tadeuszowi Siemionko,
• wszystkim osobom, które ofiarowały przedmioty na licytacje,
• wszystkim sponsorom i fundatorom,
• Panu Markowi Olbrysiowi, właścicielowi Baru „U Kabana” w Nasielsku za darmową
grochówkę dla zawodników i kibiców,
• dziewczętom z żeńskiej drużyny „Żbika” Nasielsk za pomoc w obsłudze turnieju,
• wszystkim zwycięzcom i biorącym udział w licytacjach oraz składającym pieniądze
do puszki,
• wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju,
• licznie zgromadzonym kibicom.

dywidualne tańce Renaty Jadkowskiej i B-boya Świdra, czyli
Tomka Świderskiego.
W trakcie turnieju zawodnicy
i kibice mogli posilić się grochówką przygotowaną przez
Bar „U Kabana” w Nasielsku oraz
pysznymi ciastami upieczonymi
przez mamę i rodzinę Wojtusia.
Duże emocje wywołały licytacje zgromadzonych przedmiotów.
MM

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego”, 23.02.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
3. Jacek Jeżółkowski – Janusz Muzal			
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
7. Zbigniew Michalski – Marek Prusinowski			

159 pkt (55,21%)
156 pkt (54,17%)
154 pkt (53,47%)
147 pkt (51,04%)
142 pkt (49,31%)
131 pkt (45,49%)
119 pkt (41,32%)

Wyniki turnieju „szóstego”, 09.03.2018 r.:
1. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś			
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
3. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek				
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

72 pkt (57,14%)
67 pkt (53,17%)
66 pkt (52,38%)
66 pkt (52,38%)
65 pkt (51,59%)
63 pkt (50,00%)
56 pkt (44,44%)
49 pkt (38,89%)

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

38 pkt
38 pkt
34 pkt
34 pkt
32 pkt
27 pkt
27 pkt
27 pkt
22 pkt
21 pkt
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