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Stop dla ZZO

w Jaskółowie!
Wywiad z burmistrzem

O planach budowy prywatnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie pisaliśmy po raz pierwszy w ŻN w 2011 roku.
Wtedy bowiem Robert Wereda właściciel firmy Capital Investment Project II Sp. z o.o., spotykał się z mieszkańcami Jaskółowa przy okazji postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla ZZO, i przekonywał
ich do swojego pomysłu oferując w zamian profity dla tej miejscowości.
Mieszkańcy Jaskółowa w większości nie zgadzali się na powstanie tej inwestycji w ich sąsiedztwie.
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Z SAMORZĄDU
OŚWIATA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28

Znane są już wyniki konkursów na dyrektorów trzech placówek edukacyjnych w naszej gminie. Na każdy z konkursów wpłynęła tylko jedna oferta.
Ponownie dyrektorami zostali: Cezary Wiśniewski w Szkole Podstawowej
im. Ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i Kamila Broma w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Natomiast dyrektorem
Samorządowego Przedszkola została Agnieszka Pałaszewska. Wszyscy
nowo wybrani dyrektorzy swoje funkcje pełnić będą od września br. przez
5 lat.
E.G.

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

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

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

Wiosenne
porządki w mieście

W ostatnich dniach na terenie Nasielska można było zobaczyć pracowników ZGKiM, którzy na zlecenie gminy podjęli się wiosennych porządków.
Przede wszystkim polegały one na podcinaniu gałęzi drzew.

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

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

Z MIASTA

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

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

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

Burmistrz Nasielska serdecznie zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do złożenia oferty na zarządzanie Stadionem Miejskim w Nasielsku
w okresie od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.
Oferty należy składać do dnia 26.04.2018 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190
Nasielsk. Wybór zarządcy stadionu nastąpi 27.04. br.
Do zarządcy stadionu należeć będzie m.in.: nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości zarówno w budynku, jak i na terenie stadionu; usuwanie
awarii urządzeń i instalacji; przygotowywanie i udostępnianie nieruchomości na imprezy organizowane przez gminę oraz podległe jej jednostki
organizacyjne, a także przygotowywanie murawy boiska do zawodów.
Oferent musi udokumentować doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.nasielsk.pl
(red.)

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.

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

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

Z UM

Nowi starzy dyrektorzy Zarządzanie
Stadionem Miejskim

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

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

– Dokonaliśmy podcięć wszystkich drzew, które np. wrastały w linie energetyczne. Tu należy zauważyć, że podcinaliśmy gałęzie wszystkich drzew,
tj. nie tylko przy drogach gminnych, ale także przy wojewódzkich i powiatowych. Podcięte zostały także rośliny na skwerze przy Baszcie oraz
w parku wokół fontanny. Na ten moment zasadziliśmy kwiaty przed Urzędem Miejskim, nasadzenia będą także wykonane w najbliższym czasie
na klombach i w przygotowanych do tego celu donicach. Wycięliśmy
też sporo, bo 15 drzew, z czego dwa w Cieksynie. W ich miejsce zostaną
dokonane nowe nasadzenia – mówi Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w nasielskim
magistracie.
E.G.
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WYWIAD Z …

Kontrowersyjna inwestycja w Jaskółowie
Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, na temat planowanej przez prywatnego inwestora kontrowersyjnej inwestycji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.
Proszę wyjaśnić, od kiedy władze
Nasielska i pracownicy nasielskiego magistratu wiedzieli o mającej
powstać w Jaskółowie prywatnej
inwestycji dotyczącej zagospodarowania odpadów? Jaki dokument
zapoczątkował procedurę, kto
i kiedy go złożył, czego dokładnie
miała dotyczyć inwestycja oraz na
jakim obszarze miała być zlokalizowana?
– O planowanej inwestycji Urząd
Miejski w Nasielsku dowiedział się
z dniem złożenia wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w dniu 28 kwietnia
2011 r. Wniosek złożony został przez
Capital Investment Project II Sp. z o.
o. i dotyczył wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Jaskółowie”, zlokalizowanych na
działkach o nr ewid. 393/1, 376, 328,
395, 379, 380, 381, 387/1, 393/2,
378, 392, 388/2, 398, 391/1, 397,
344, 340, 345, 377 w miejscowości
Jaskółowo, w gminie Nasielsk. Z kolei
w dniu 16.01.2013 r. wpłynął wniosek
Pana Marcina Chełkowskiego OveArup&Partners Int. Ltd. Sp. z o.o.,
Oddział w Polsce, ul. Królewska 16,
00-103 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego
na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek
o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Jakie kolejno warunki musi spełnić
prywatny inwestor, by powstała
taka inwestycja, nieobojętna
dla środowiska i mieszkańców,
jak Zakład Zagospodarowania
Odpadów?
– Pierwszym etapem jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych (potocznie zwanej „decyzją środowiskową”), która
określa uwarunkowania dla realizacji danego przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa wymagana jest
dla przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli dla
przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest
to decyzja administracyjna, której
zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym
stopniu oddziaływało na środowisko.
Decyzja ta jest pierwszym etapem
całego procesu powstania inwestycji
takiej, jak Zakład Zagospodarowania Odpadów, poprzedzając choćby takie decyzje administracyjne,
jak decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.
W ramach oceny oddziaływania
określa się, analizuje oraz ocenia
bezpośredni oraz pośredni wpływ
danego przedsięwzięcia na środo-

wisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki,
wzajemne oddziaływania między tymi elementami, dostępność
do złóż kopalin, możliwości oraz
sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz
wymagany zakres monitoringu. Burmistrz uzgadnia tu warunki realizacji
przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz
zasięga opinii właściwego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto, przed wydaniem decyzji środowiskowej organ właściwy do jej
wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu,
w ramach którego przeprowadza
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Przed wydaniem zatem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wnioskodawca musiał uzyskać decyzję środowiskową, zgodnie bowiem z art. 72 ust. 1
pkt 3 „ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (dalej nazywana „ustawa ooś”). Wydanie decyzji
środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, w tym przypadku lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W przypadku, kiedy teren nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje
wszelkich inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy,
przy czym lokalizację inwestycji celu
publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Proszę wskazać najważniejsze
działania gminy Nasielsk podjęte
w kwestii tej kontrowersyjnej inwestycji, tj. w procedurze wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
w Jaskółowie oraz w procedurze
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla tego ZZO?
– W obu procedurach dochowaliśmy należytej staranności i dopełniliśmy wszystkich wymaganych
przepisami obowiązującego prawa
działań z naszej strony, szczególnie związanych z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień oraz
w zakresie informowania o kolejnych działaniach. Przy procedurze
dotyczącej wydania decyzji środowiskowej, jeśli chodzi o pierwszą
kwestię, była to opinia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. Z kolei formami informowania społeczności lokalnej były
spotkania z mieszkańcami, obwiesz-

czenia przekazywane
do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ,
Popowo Południe oraz
publikacja w Biuletynie
Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Na decyzję Burmistrza Nasielska
z dnia 13.04.2012 r.
o odmowie zgody na
realizację przedsięwzięcia zostało złożone przez inwestora
odwołanie, w związku
z którym 26.06.2012
r. Samorządowe Kol e g i u m O d wo ł a wcze wydało decyzję
uchylającą zaskarżoną decyzję w całości. Kolejna decyzja Burmistrza Nasielska z dnia
26.09.2012 r. ustaliła środowiskowe
uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia, wprowadzając jednocześnie dla inwestora obostrzenia w postaci m.in. obowiązku
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
konieczności monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku przedstawienia
analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego i jakości
powietrza (pomiary prowadzone
na obszarach zabudowy mieszkaniowej, po upływie 12 miesięcy od
dnia oddania obiektu do użytkowania). Postępowanie odwoławcze
od tej decyzji, w związku ze złożeniem przez 2 mieszkańców odwołania, zostało umorzone w dniu
23.04.2013 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Skargę
na to orzeczenie SKO złożył w dniu
05.06.2013 r. mieszkaniec wsi Zabłocie (gm. Serock), w efekcie czego
wyrokiem z dnia 10.10.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił
decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. W dniu 26.03.2014
r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało kolejną decyzję,
od której ponownie wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednakże tym razem
w dniu 04.09.2014 r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny wydał wyrok
oddalający skargę na decyzję SKO
z dnia 26.03.2014 r. i wyrok stał się
prawomocny od dnia 18.11.2014
r. Warto dodać, iż w wyroku WSA
znalazło się stwierdzenie „…Sąd nie
stwierdził naruszenia prawa materialnego, czy procesowego, które
uzasadniałoby wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego”.
Warto jeszcze dodać, iż w dniu
8 sierpnia 2014 r. do Burmistrza
Nasielska wpłynął wniosek z dnia
1 sierpnia 2014 r. inwestora – Capital Investment Project II Sp. z o.o.,
reprezentowanego przez Pana Marcina Chełkowskiego działającego
w imieniu i na rzecz firmy Ove Arup
& Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział

w Polsce o zmianę decyzji Burmistrza Nasielska z dnia 26 września
2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie”, zlokalizowanego na działkach nr ewid.
342, 343, 453 i 455 w miejscowości
Jaskółowo. Powodem wystąpienia
z nowym wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było nieujęcie przez inwestora
we wniosku o wydanie pierwotnej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pięciu numerów działek (342, 343 oraz 396, 399 i 400),
dla których jednak rozpatrywane
były oddziaływania środowiskowe w raporcie o oddziaływaniu na
środowisko; a także proces scalenia innych działek, przez co powstała jedna duża działka. Burmistrz
Nasielska zwrócił się pismem z dnia
19 sierpnia 2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim o opinię.
W dniu 22 września 2014 r. oraz 21 listopada 2014 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
w związku z brakami merytorycznymi w raporcie i w związku z tym
brakiem możliwości dokonania
właściwej oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia, a tym samym określenie
środowiskowych warunków jego
realizacji, wezwał do uzupełnienia
raportu o oddziaływaniu na środowisko. Mając na względzie dwukrotne wezwanie do uzupełnienia
dokumentacji, biorąc pod uwagę
nadal występujące rozbieżności dotyczące zagadnień merytorycznych
i pomimo wezwań braku jednolitego
spójnego raportu, na podstawie którego możliwa byłaby kompleksowa
ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
pozwalająca na uzgodnienie jego
środowiskowych warunków, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 30 stycznia
2015 r. wydał postanowienie, odmawiające uzgodnienia warunków

realizacji przedsięwzięcia. Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań
w odróżnieniu od cząstkowych i subiektywnych opinii, wiąże organ wydający decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy ooś wyniki oceny oddziaływania na środowisko, w tym
uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, powinny
być wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. W wyniku analizy zgromadzonego materiału Burmistrz Nasielska uznał, iż ze względu
na niespójność złożonej dokumentacji oraz z uwagi na braki pomimo
wezwań Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
i Burmistrza Nasielska, niemożliwa
była właściwa ocena oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Na podstawie przedłożonej
dokumentacji brak było możliwości
oceny, czy w związku z eksploatacją
przedmiotowej inwestycji dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska. W związku z powyższym oraz
z odmową uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań przez RDOŚ,
organ prowadzący postępowanie
w sprawie, czyli Burmistrz Nasielska
decyzją z dnia 23 marca 2015 r. odmówił wydania zgody na realizację
w/w przedsięwzięcia.
Również w przypadku procedury dotyczącej wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego we właściwy i zgodny z przepisami sposób następowało informowanie o kolejnych
działaniach (poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, wywieszone
ogłoszenia i zawiadomienia kierowane do sołtysów wsi: Popowo Północ, Jaskółowo, Popowo Południe,
Popowo Borowe), m.in. o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, zgromadzonym
w toku postępowania administracyjnego. W przypadku istniejących
braków inwestor był wzywany –
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
– do uzupełnienia złożonego wniosku lub do złożenia wyjaśnień.

ciąg dalszy na str. 7
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NASZE SPRAWY

Stop dla ZZO w Jaskółowie!
O planach budowy prywatnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Jaskółowie pisaliśmy po raz pierwszy w ŻN w 2011 roku.
Wtedy bowiem Robert Wereda właściciel firmy Capital Investment Project II Sp. z o.o., spotykał się
z mieszkańcami Jaskółowa przy okazji postępowania o wydanie decyzji
środowiskowej dla ZZO, i przekonywał ich do swojego pomysłu oferując
w zamian profity dla tej miejscowości.
Mieszkańcy Jaskółowa w większości
nie zgadzali się na powstanie tej inwestycji w ich sąsiedztwie.
Teraz, kiedy okazało się, że prywatny
właściciel uzyskał już z nasielskiego
Urzędu Miejskiego decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzję o warunkach zabudowy, zgodę
na budowę drogi (zjazdu z drogi wewnętrznej) oraz wystąpił do starosty nowodworskiego o pozwolenie
na budowę, zagrożenie możliwością
powstania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie stało się
jak najbardziej realne.

Sprawą Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, mającego powstać na ok.
50 ha terenu, zainteresowali się już
nie tylko mieszkańcy Jaskółowa, ale
także innych miejscowości położonych w zasięgu rażenia tej kontrowersyjnej inwestycji z naszej i sąsiednich
gmin: Serocka, Wieliszewa, Nieporętu, Legionowa, Nowego Dworu
Mazowieckiego. Jeszcze w marcu
(29 br.) o tej inwestycji mówili na sesji
nasielskiej Rady Miejskiej mieszkańcy
sąsiednich gmin: Adam Mikucki i Karol Podgórny. Oni też w dużej mierze
przyczynili się do nagłośnienia tego
tematu w mediach, tak lokalnych,
jak i ogólnopolskich.
Za ich sprawą we wtorek, 10 kwietnia
br., w Jaskółowie, na drodze dojazdowej do posesji prywatnego inwestora,
odbyło się spotkanie z dziennikarzami z programu Interwencja TV POLSAT. Przed kamerami tej stacji stanęli
zarówno okoliczni mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z terenami należącymi do firmy Capital Investment
Project II Sp. z o.o., jak i wszyscy zbulwersowani tematem planowanej inwestycji. Kolejne stacje telewizyjne
także interesują się mającym powstać w Jaskółowie składowiskiem,
które już zyskało miano „największego wysypiska śmieci w Polsce”.
Błyskawicznie działania w tej kwestii podjął również Andrzej Pacocha przewodniczący komitetu PiS
w Nasielsku.
- Dowiedziałem się o całej sprawie od mieszkańców i najpierw
nasze działania polegały na tym,
aby ustalić, kto jest stroną w tej
sprawie. Następnie złożony zo-

stał do wojewody mazowieckiego
wniosek o wszczęcie działań kontrolnych względem burmistrza Nasielska
w związku z wydanymi przez niego decyzjami dotyczącymi mającej powstać w Jaskółowie inwestycji.
Mieszkaniec naszej gminy pan Kamil
Szafrański spotkał się w tej sprawie
z panem Sławomirem Mazurkiem
podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska oraz prawnikami Przed nami dużo pracy. Wydaje
mi się, że ważny jest głos społeczeństwa i działania, które podejmie ministerstwo środowiska – mówi Andrzej
Pacocha. – Jak nie wiatraki, to spalarnia albo składowisko śmieci, co się
dzieje z naszą gminą? – pyta.
Wiadomo już że Magdalena Biernacka starosta nowodworski odmówiła firmie Capital Investment Auto
Sp. z o.o. udzielenia pozwolenia
na budowę i nie zatwierdziła projektu budowlanego na budowę Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Tyle, że inwestor może się

Z POLICJI

Powraca
sprawa zabójstwa

Jak klocki
domina

Z rodziny ocalała jedynie jedna z córek państwa N., których nazwisko nie było
podawane w programie. Dziewczyna miała wtedy 20 lat. Po przedstawieniu rekonstrukcji zdarzenia, poddano analizie sprawę zabójstwa. W materiale zamieszczono także wspomnienia nasielszczanina, Andrzeja Zawadzkiego, znajomego
rodziny. Z relacji przedstawiciela policji zaproszonego do studia wynika, że pod
koniec ubiegłego roku z zabezpieczonego dotąd materiału udało się wydzielić
nowe ślady. Dodatkowo policja zaznacza, że potwierdzona jest informacja o grupie osób przemieszczającej się tego dnia w stronę Nasielska. Ktokolwiek w tamtym czasie widział tych ludzi i przypomina sobie jakieś fakty mogące dotyczyć
tego tragicznego zdarzenia, proszony jest o poinformowanie policji. Wszystkie
informacje mogą się przyczynić do rozwikłania sprawy.
E.G.

fot. M. Stamirowski

3 kwietnia pożar trawy na nieużytkach w miejscowości Nowe Pieścirogi. Zadysponowano OSP Nasielsk,
działania polegały na podaniu 2 prądów wody i dogaszeniu pożary przy
pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
4 kwietnia pożar trawy na nieużytkach w miejscowości Stare Pieścirogi. Zadysponowano OSP Nasielsk,
działania polegały na podaniu 1 prądu wody i dogaszeniu pożaru tłumicami.

O NAS w TVP1

Sprawa zabójstwa czteroosobowej rodziny państwa Nowaków z Siennicy
pod Nasielskiem, które miało miejsce 26 stycznia 1996 r., wciąż powraca
i interesuje nie tylko lokalną społeczność. Temat podjął w ostatnio „Magazyn kryminalny 997” emitowany w TVP1.
W czwartek, 29 marca br., pierwszą sprawą, która była w nim omawiana, dotyczyła wspomnianego zabójstwa czworga członków rodziny z Siennicy.

KRONIKA OSP

Do zderzenia czterech aut osobowych doszło w piątek, 30 marca br.
przed godz. 8.00 w Krzyczkach-Żabiczkach. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, do kolizji przyczyniła
się kierująca Mitsubishi Colt, która
nie dostosowała prędkości pojazdu
i uderzyła w poprzedzające ją auto
Hyundai Getz, także prowadzonego przez kobietę. Siła, z jaką uderzył
pierwszy pojazd sprawił, że ucierpiały także dwa kolejne samochody, Toyoty, które także prowadziły
kobiety. Wszystkie cztery kierujące
pochodziły z powiatu pułtuskiego
i były trzeźwe.
– W wyniku zderzenia pojazdów
nikt nie ucierpiał. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, nie mniej jednak nie
było potrzeby, aby kogoś transportować do szpitala – mówi podkom.
Szymon Koźniewski.
E.G.

od tej decyzji odwołać do wojewody
mazowieckiego.
Niezwykle ważną kwestią wydaje się
być teraz podjęcie przez Radę Miejską decyzji dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Jaskółowa, bo nie została ona podjęta
na ostatniej sesji RM.
Planowana w Jaskółowie budowa
ZZO nie jest korzystna dla nikogo
poza inwestorem. Najwięcej zaś stracą mieszkańcy Nasielska i wszystkich
okolicznych gmin. Warto więc zaangażować się w działania blokujące powstanie składowiska. Wiele ważnych
informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.stopwysypisku.pl/
forum/
(i.)

KRONIKA
POLICYJNA
6 kwietnia Piotr D., mieszkaniec
gm. Nasielsk, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji z KP Nasielsk
w związku i w czasie pełnienia
przez nich obowiązków służbowych. Został zatrzymany, przedstawiono mu zarzuty, przyznał
się do zarzucanego mu czynu. Za
takie przestępstwo grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat 3.
9 kwietnia funkcjonariusze KP
Nasielsk zatrzymali mieszkańca
gminy Nasielsk, Piotra W., który
znęcał się fizycznie i psychicznie
nad swoją żoną oraz małoletnim
pasierbem. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zastosował wobec ww. dozór policji,
a także nakaz opuszczenia lokalu
zajmowanego z pokrzywdzoną
oraz zakaz zbliżania się do niej
12 kwietnia funkcjonariusze KP
Nasielsk dokonali zatrzymania
w Nasielsku (ul. Warszawska) kierującego pojazdem marki VW Golf,
który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, pomimo wydania
polecenia przy użyciu sygnałów
świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu.
12 kwietnia funkcjonariusze KP
Nasielsk dokonali zatrzymania
w Nasielsku kierującej pojazdem
Hyundai Tucson Stanisławy K.,
będącej w stanie nietrzeźwości
z wynikiem 0,93 mg/l i 0,93 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

4 kwietnia pożar trawy i trzciny
w miejscowości Nowe Pieścirogi.
Do akcji zadysponowano strażaków
z OSP Nasielsk, działania polegały
na ugaszeniu pożary za pomocą
podręcznego sprzętu gaśniczego.
5 kwietnia pożar trawy przy ulicy
Przemysłowej. Zadysponowano OSP
Nasielsk, działania polegały na podaniu 1 prądu wody i dogaszeniu pożaru przy pomocy tłumic.
7 kwietnia pożar trawy w miejscowości Lelewo. Do akcji zadysponowano OSP Nasielsk i OSP Cieksyn,
działania polegały na podaniu 3 prądów wody i dogaszeniu pożaru tłumicami.
7 kwietnia pożar trawy na nieużytkach w miejscowości Nowe Pieścirogi w pobliżu stacji PKP. Do akcji
zadysponowano OSP Nasielsk, OSP
Jackowo i OSP Krzyczki, działania
polegały na podaniu 2 prądów wody
i dogaszeniu pożaru tłumicami.
7 kwietnia pożar trawy i krzaków
w miejscowości Mazewo Dworskie. Do akcji zadysponowano OSP
Nasielsk i OSP Jackowo, działania polegały na podaniu 2 prądów wody
i dogaszeniu pożaru podręcznym
sprzętem gaśniczym.
7 kwietnia pożar trawy w pobliżu
zabudowań i lasu w miejscowości
Jackowo Włościańskie. Do akcji zadysponowano OSP Nasielsk i OSP
Jackowo, działania polegały na podaniu 1 prądu wody i dogaszeniu
pożaru tłumicami.
8 kwietnia pożar trawy w miejscowości Stare Pieścirogi. Zadysponowano OSP Nasielsk, działania
polegały na podaniu 1 prądu wody
i dogaszeniu pożaru tłumicami.
10 kwietnia pożar samochodu przy
ulicy Krętej. Do akcji zadysponowano strażaków z OSP Nasielsk, działania polegały na odłączeniu instalacji
gazowej i podaniu 1 prądu wody.
12 kwietnia pożar krzaków w miejscowości Zaborze. Zadysponowano OSP Cieksyn, działania polegały
na podaniu 2 prądów wody i ugaszeniu pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.
16 kwietnia pożar trawy w miejscowości Nowe Pieścirogi. Do akcji
zadysponowano OSP Nasielsk, działania polegały na ugaszeniu pożaru
przy użyciu podręcznego sprzętu
gaśniczego.
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Z GMINY

Z MIASTA

Czy czeka ich przeprowadzka? Spacerkiem po mieście
K ilka z należąc ych
do gminy mieszkań, które
zostały wybudowane i oddane do użytku w Chrcynnie w ubiegłym roku, miało
zostać sprzedanych na wolnym rynku. Jednak podczas
marcowej (1.03.br.) sesji
Rady Miejskiej wycofano
się z tego pomysłu.
– Z uwa g i n a z ł y s t a n
techniczny budynku przy
ul. Reja 5 w Nowych Pieścirogach zasadnym było
rozważenie sprawy przeniesienia najemców do
i n nyc h l o kal i . Ko m i sj a
Mieszkaniowa pozytywnie
zaopiniowała sprawę przeniesienia,
proponując przydziały z wykorzystaniem wolnych lokali w budynku
Chrcynno 136 – informuje Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
– Mając powyższe na względzie,
Rada Miejska w Nasielsku podjęła
uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż wskazanych
w jej treści lokali zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku. W
związku z zaistniałą sytuacją, zasadnym było przychylenie się do
sprawy złożenia mieszkańcom
propozycji zmiany umów najmu,
jednakże na chwilę obecną nie
wystosowano jeszcze konkretnych
ofert dla poszczególnych mieszkańców – dodaje burmistrz.
Budynek przy ul. Reja 5 w Nowych Pieścirogach, z którego gmina planuje przenieść mieszkańców
do Chrcynna, jest w kiepskim stanie
i ma zostać rozebrany.
Obiektem tym zarządza Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe
Sp. z o. o., a Marzena Gronowska

prezes NBM, potwierdza, że ze
względu na zły stan techniczny budynku, rozważana jest możliwość
przeniesienia mieszkańców i rozbiórka obiektu.
– W chwili obecnej w budynku w
miejscowości Chrcynno zamieszkałych jest 11 lokali mieszkalnych.

Jeden lokal przeznaczony jest
do dyspozycji burmistrza na wypadek niespodziewanych zdarzeń
losowych, np. pożaru. Jeden lokal mieszkalny przeznaczony jest
na wykonanie wyroku eksmisyjnego, a siedem lokali pozostało wolnych – mówi Marzena Gronowska,
prezes NBM Sp. z o. o.
Mieszkań w Chrcynnie wystarczy,
ale sprawa przeniesienia tam mieszkańców z ul. Reja 5 może jednak
nie być taka prosta, jakby się wydawało. Istotą sprawy jest lokalizacja
mieszkań. W Nowych Pieścirogach
mieszkańcy mają zapewnioną najpotrzebniejszą infrastrukturę – kościół, ośrodek zdrowia, dworzec
kolejowy, szkołę, sklepy. Chrcynno
natomiast jest miejscem raczej dla
osób zmotoryzowanych.
W związku z tym, jak zauważyła
M. Gronowska prezes NBM, trwają
wewnętrzne ustalenia, aby jednak
nie wszystkie rodziny umieszczać
w Chrcynnie. Nowa lokalizacja
ma być wybrana po dokładnej
analizie sytuacji każdej z rodzin.

Wszystkie wstępne ustalenia nie
są wiążące, ponieważ nie ma
jeszcze ostatecznej decyzji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego o rozbiórce budynku przy ul. Reja 5 w Nowych
Pieścirogach.

Co prawda, od dawna zapowiadano
budowę budynku socjalnego w Pieścirogach, jednak inwestycja taka nie
została uwzględniona ani w budżecie gminy na ten rok, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Aktualnie na liście oczekujących
na prz ydział lokalu od gminy
na czas nieoznaczony znajduje się
40 osób, zaś na liście oczekujących na przydział lokalu socjalnego jest 13 osób.
E.G. (i.)

To, że w naszym mieście brakuje parkingów, widać codziennie
na większości ulic. Kierowcy parkują wszędzie tam, gdzie po prostu
jest miejsce i uda im się wjechać.
Często nie zwracają przy tym
uwagi ani na przepisy ruchu drogowego, ani na pieszych, którym
przy tej okazji blokują chodniki, zmuszając ich do chodzenia
po ulicy. Z takim problemem dotyczącym ulicy Folwark zwróciła
się do naszej redakcji pani Katarzyna z Nasielska.
– Od momentu, w którym na ulicy Folwark powstał zakład fryzjerski i kosmetyczny, przejście
po chodniku vis a vis tego zakładu
graniczy niemalże z cudem. Ciężko jest przejść jednej osobie, a co
dopiero matce z jednym dzieckiem w wózku i drugim, które idzie za rękę.
Rozumiem, że w Nasielsku jest mało miejsc do parkowania, ale żeby dojść
do tego miejsca można zaparkować chociażby pod cmentarzem. Myślę,
że po przejściu 100 metrów korona z głowy nikomu nie spadnie – napisała
do nas pani Katarzyna, która wielokrotnie musiała iść środkiem tej ulicy, żeby
ominąć zaparkowane po obu stronach ulicy auta.
Taki, wydawałoby się bezpieczny, spacer po naszym mieście może być dla
matki idącej z dwójką dzieci nie lada wyczynem, kiedy będzie musiała uciekać
przed nadjeżdżającym samochodem. Apelujemy do kierowców, szukających
miejsc parkingowych jak najbliżej wejścia do sklepów czy firm usługowych
o odrobinę empatii dla pieszych i pozostawienie im wolnego chodnika.
(i.)
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KULTURA

Z NOK

WARTO PRZECZYTAĆ

Mają patent na kulturę!
To już IV edycja konkursu „Mam
patent na kulturę”, kiedy to Nasielski
Ośrodek Kultury poszukuje pomysłodawców działań kulturalnych
na terenie Nasielska. Do końca
marca br. należało zgłosić swój pomysł, przedstawić go szczegółowo
oraz podać kosztorys tego przedsięwzięcia. Nagroda opiewać może
nawet 5 tys. zł. Otrzyma ją trzech
laureatów.
W tym roku na konkurs wpłynęł y cztery ciekawe propozycje.
Nasielski zespół Raggabarabanda
zaproponował nagranie nowego
singla i teledysku. Kolejną inicjatywę zgłosiła pani Małgorzata Kowalska, sołtys Psucina. Tym razem
zgłoszenie dotyczyło cyklu trzech
spotkań na warsztatach prowadzonych przez Danutę Bolek z „Kreatywnej Doliny Wkry”, w zakresie
rękodzielnictwa. O dofinansowanie walczył również Daniel Nowak,
który zaproponował organizację
warsztatów edukacji finansowej
Eurocach. Ostatni patent na kulturę mieli przedstawiciele Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego

Skafander z Cieksyna. Zaproponowali organizację
festiwalu „Pępek”. Obejmowałby on dwudniowe
warsztaty śpiewu z Justyną Jary oraz warsztaty
tańców korowodowych,
które mieliby poprowadzić Jacek i Alicja Hałas
z „Kapeli Hałasów”. Komisja konkursowa zmus z o n a był a o d r z u c i ć
jeden z wniosków, który
nie spełniał zasadniczego
celu konkursu i nie dotyczył inicjatywy kulturalnej.
Pozostałe patent y zo s t a ł y o c e n i o n e
w sposób następujący: na
I uplasowała się inicjatywa
sołtys z Psucina, zdobywając 353 pkt. na możliwych 400.
Na II miejscu znalazł się pomysł
Stowarzyszenia Skafander, zdoby wając 350 pkt . III miej sce
przyznano inicjatywie zespołu
Raggabarabanda, która zdobyła 162
pkt.

Za bramą Watykanu

Przed pomysłodawcami teraz negocjacje finansowe i podpisanie
umów na realizację przedsięwzięć
kulturalnych.
Pomysłodawcom gratulujemy! Życzymy owocnych realizacji zgłoszonych przedsięwzięć.
E.G.

Z NOK. Kreatywnie

Pomysłowe stworki

fot. M. Stamirowski

Zajęcia kreatywne, które odbywają się
w czwartkowe popołudnia w Nasielskim
Ośrodku Kultury, pozwalają korzystających
z nich dzieciom na rozwijanie m.in.: zdolności manualnych i plastycznych. Pod kierunkiem pani Beaty Olechowicz najmłodsi
samodzielnie tworzą różne cudeńka z przygotowanych wcześniej materiałów. Co tydzień
w NOK-u można podziwiać oszałamiające
wytwory dziecięcej wyobraźni. Na przykład
na jednych z ostatnich zajęć z plastikowych
kubeczków, kolorowych pomponików
i różnych dodatków dzieci stworzyły serię potworków. Następnym razem tematem
przewodnim spotkania była „rybka”. Oczywiście były złote rybki spełniające marzenia, ale były też przerażające żarłoczne ryby. A wszystkie mieniły się tęczą
kolorów oraz rozmaitością łusek. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że pomysłowość dzieci nie zna granic.
Przypominamy, że zajęcia odbywają się co czwartek od godz. 15.30 do 17.00 i są bezpłatne. Zapraszamy!
(red.)

Z NOK. 10-lecie Nowaków

Śmiechokalipsa

Takiej Lary Croft oraz Indiany Jones jeszcze nie znaliście. Kabaret Nowaki, który pojawi się na deskach Nasielskiego Ośrodka Kultury w niedzielę, 29 kwietnia br.,
o godz. 19.15, z siłą Commando podczas dwugodzinnego spotkania zabierze widzów w nieznane dotąd rejony rozrywki. Śmiechokalipsa to specjalny program
kabaretu, zorganizowany w związku z 10-leciem Nowaków. Ada Borek, Kamil Piróg i Tomek Marciniak
w premierowym programie pokażą wszystkie kabaretowe oblicza, które zaskoczą nawet tych, którzy myślą,
że znają już ten kabaret na wylot. Nie należy zapominać, że ich doświadczenie dzięki udziałom w licznych
spektaklach i programach telewizyjnych pozwala na to,
by określać Nowaków mianem ekspertów w dziedzinie śmiechu i żartu. A zatem szykuje się dobra zabawa
i nie może Was na niej zabraknąć.
Zapraszamy na Śmiechokalipsę!
Cena biletu 50 zł.
Bilety można nabyć w kasie NOK oraz online (noknasielsk.pl Kup Bilet)
E.G.
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Piąta ewangelia Iana Caldwella to powieść, jakich, wydawać by się mogło,
wiele w ostatnim czasie na literackim
rynku. Autor bazuje na znanym wszystkim miłośnikom literatury schemacie,
opierającym się na tajemniczych wydarzeniach za murami Watykanu i na
grupie osób, które usiłują zadbać, żeby
niewygodna prawda nie wydostała się
poza granice papieskiej stolicy i nie trafiła do publicznej wiadomości, grożąc
zachwianiem filarami Kościoła i podkopaniem jego fundamentów. Na podobnych założeniach opiera się chociażby
Kod Leonarda Da Vinci Dana Browna. Nasuwa się przypuszczenie, że Ian
Caldwell chciał skorzystać na popularności bestsellera starszego kolegi,
pisząc thriller w podobnym klimacie. Jednak jeden szczegół przeczy tej
teorii, mianowicie Piąta ewangelia została wydana 11 lat po swojej słynnej
poprzedniczce, co znaczyło, że tematyka poruszana w książce Browna
nieco już wtedy spowszedniała i straciła na atrakcyjności. Co więcej, wcale nie jest napisana przeciwko Kościołowi, czego można by się spodziewać. Autor nie ocenia, a jedynie przez karty swojej książki pozwala zajrzeć
do Watykanu i poznać nieco historię Kościoła.
Akcja powieści ma miejsce w 2004 roku, u schyłku pontyfikatu Jana Pawła
II, i chociażby dlatego warto zwrócić na nią uwagę, że jest on jednym z jej
bohaterów.
Dwaj bracia Andreou, Simon – ksiądz katolicki i Alex- greckokatolicki,
zostają zamieszani w sprawę śmierci autora i kuratora mającej się odbyć
za tydzień tajemniczej wystawy – Ugolina Nogary, który w niejasnych
okolicznościach ginie w ogrodach Castel Gandolfo tuż przed mającym
się odbyć tajemniczym spotkaniem. Tego samego wieczoru ktoś włamuje się do mieszkania Alexa i jego pięcioletniego syna.
Kto i dlaczego chce zburzyć spokój samotnego ojca? Cóż takiego odkrył Ugo, że skończyło się to jego śmiercią? Komu zależy, żeby jego
odkrycie nie trafiło do publicznej wiadomości? Wiadomo, że pracował
nad dowiedzeniem autentyczności najbardziej kontrowersyjnej relikwii
świata chrześcijańskiego – Całunu Turyńskiego, właśnie w związku z tym
zajmował się badaniem tytułowej piątej ewangelii – złożonego z czterech
Diatessaronu. Czy chęć odkrycia prawdy stała się przyczyną jego śmierci? Kto jest pozytywną postacią, a kto czarnym charakterem?
Poszukiwanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które nasuwają się
podczas czytania tej opowieści to prawdziwa uczta dla miłośników zagadek historycznych, a także dla czytelników, których interesuje zarówno
historia Kościoła, jak i zasady, na jakich ta potężna instytucja funkcjonuje,
jak choćby sposób przeprowadzania procesów według prawa kanonicznego. Autor nie zmarnował 10 lat, podczas których pracował nad swoją
powieścią i istotnie ogrom tej pracy da się odczuć w trakcie czytania. Otarł
się wręcz o perfekcjonizm w swojej sztuce.
Należy wszakże pamiętać, że jest to fikcja literacka, napisana jednak z taką
dbałością o szczegóły, że jeżeli ktokolwiek pokusi się o sprawdzenie autentyczności przytoczonych przez autora faktów historycznych i odniesień
do Biblii, nie powinien się zawieść. Ostrzegam jednak, że porwie się prawdopodobnie na pracę, która może zająć tyle czasu, ile Ianowi Caldwellowi zajęło
stworzenie tej wciągającej, pełnej tajemnic opowieści, nie tylko o instytucji,
ale też o ludziach i ich codziennych, osobistych, życiowych problemach.
Ewa Laskowska

DKK ZAPRASZA

Spotkanie z Anną Czachorowską
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy nasielskiej Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia br.,o godz. 11.30. Tym razem wspólnie z Kołem Literackim Nasielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy wszystkich na spotkanie autorskie z poetką Anną Czachorowską. Pani Anna pochodzi z Nasielska, w naszym mieście dorastała i ukończyła szkołę średnią, Liceum Ogólnokształcące
im. J. Iwaszkiewicza. Jest absolwentką Wydziału Historycznego UW. Obecnie
mieszka w Legionowie i jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie. Od lat tworzy poezję, która publikowana była m.in.: „Radarze”, „Medyku”, „Integracjach”. Wydała kilka tomików wierszy np. Byłam różą Twojej
zimy (Warszawa 1993), Dotykanie szczęścia, (Legionowo 1995), Ta miłość
do drzwi zapukała (Warszawa 2001), Zanim słońce zejdzie zboczem. Wiersze wybrane 1970-2003 (Warszawa 2004), 33 wiersze (Warszawa-Jabłonna
2006). W jej wyborze i opracowaniu ukazały się również dwa tomiki wierszy
ks. Jana Twardowskiego. Poetka należy do Związku Literatów Polskich.
Zapraszamy na spotkanie z Anną Czachorowską. Wstęp wolny.
(red.)
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ROZMAITOŚCI

Kontrowersyjna inwestycja w Jaskółowie
dokończenie ze str. 3 dowolnie go interpretować i zmieProjekt decyzji został przekazany
do wymaganych uzgodnień do:
Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Mazowieckim, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Inspektorat w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
W związku z powzięciem informacji odnośnie wydanego przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie wyroku, który uchylił
decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dającą ostateczność
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po wydaniu decyzji
z dnia 25.11.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie
zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453
i 455 położonych w miejscowości
Jaskółowo, w dniu 11.02.2014 r. Burmistrz Nasielska postanowieniem
wznowił z urzędu postępowanie
w powyższej sprawie z uwagi na to,
iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest ostateczna.
Mając to na uwadze na wniosek
złożony przez inwestora w dniu
26.03.2014 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania, które następnie w dniu
14.05.2014 r. zostało odwieszone (również na wniosek inwestora) z uwagi na ustanie przyczyny
do zwieszenia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze, a tym samym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna).
Ostatecznie w dniu 03.07.2014 r. wydana została decyzja odmawiająca
uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie
zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453
i 455 położonych w miejscowości
Jaskółowo.
Dlaczego w warunkach dotyczących lokalizacji dla ZZO jest
mowa o lokalizacji inwestycji celu
publicznego?
– Organ rozpatrujący każdy wniosek, w tym przypadku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jest związany jego treścią i nie może

niać zakresu żądania wnioskodawcy.
Czy zna Pan dokładnie zakres
działalności planowanej przez
prywatnego inwestora budowy
określanej mianem ZZO?
– Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zapisami
decyzji 26/2012 z dnia 26.09.2012 r.
planowane przedsięwzięcie polegać
ma na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.
Planowany do realizacji Zakład będzie zajmował się przetwarzaniem
oraz odzyskiem odpadów komunalnych oraz odpadów, których
skład i charakter jest podobny do
odpadów komunalnych. Ponadto
do Zakładu będą przyjmowane odpady budowlane, głównie w postaci gruzu, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów.
Na czym dokładnie polegało
porozumienie z prywatną firmą,
dotyczące zjazdu z drogi wewnętrznej w Jaskółowie? Czy
informował Pan Radę Miejską
o tych działaniach? Czy już się Pan
z tego porozumienia wycofał?
– W przypadku wydanej zgody
na lokalizację zjazdu do działki nr
455 położonej w Jaskółowie, działka nr 350 stanowi własność Gminy
Nasielsk i skwalifikowana jest jako
droga wewnętrzna. Z uwagi na to,
że uprawnienia do zarządzania drogami wewnętrznymi mają charakter cywilnoprawny, a żaden przepis
ustawowy nie przewiduje rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnej o prawie konkretnego podmiotu
do uzyskania warunków dojazdu,
zastosowano zasadę możliwości
korzystania z pośredniego dostępu
do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną, który powinien być
prawnie uregulowany, np. w formie
ustanowienia służebności gruntowej, względnie pisemnej zgody właściciela terenu, z którego inwestor
ma korzystać, aby miał zapewniony
dostęp do drogi gminnej. Taka zgoda
została wydana po analizie przedłożonego wniosku na rzecz wnioskodawcy – firmy Capital Investment Auto
Sp. z o.o., posiadającej upoważnienie właściciela terenu. Inwestor
został zobowiązany do zachowania określonych w zezwoleniu wa-

runków. Zgoda na realizację zjazdu
wygaśnie, jeżeli w ciągu 3 lat od jej
wydania zjazd nie zostanie wybudowany. W przypadku wydania indywidualnej zgody na lokalizację zjazdu
z drogi wewnętrznej, tak jak i w przypadkach wydania zgody w formie
decyzji na lokalizację zjazdu z drogi
publicznej, nie ma jakiegokolwiek
obowiązku poinformowania Rady
Miejskiej. Informowanie Rady Miejskiej o wszelkich podejmowanych
działaniach następuje w trakcie sesji Rady w formie informacji z działalności Burmistrza między sesjami.
Każdy radny ma oczywiście również możliwość zapoznania się z posiadaną przez nas dokumentacją.
Obecnie analizujemy porozumienie
w świetle obowiązującego aktualnie
stanu prawnego z uwagi na fakt jego
zawarcia 5 lat temu.
W jaki sposób informowano
mieszkańców o zamiarach inwestora? Dlaczego nie powiadamiano mieszkańców sąsiednich gmin?
– Na każdym etapie obu postępowań ich strony były powiadamiane
korespondencyjnie. Zgodnie z art.
33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1
ustawy ooś podano do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
obwieszczenie o przystąpieniu
do udziału społeczeństwa. Zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania
i w trakcie całej procedury strony
zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
jedynie wnioskodawcę oraz właścicieli terenów, na których planowana jest inwestycja zawiadamia
się na piśmie. Organ wypełnił swoje
obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie procedury poprzedzającej wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zorganizowano 3 spotkania
z mieszkańcami. Obwieszczenia były
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
a także w celu szerszej informacji
w powyższej sprawie przesyłano
obwieszczenia do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo
Północ, Popowo Południe z prośbą
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń

bądź zawiadomienie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Podczas procedury wydania
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11-krotnie następowało powiadomienie
wszystkich zainteresowanych o podejmowanych działaniach poprzez
publikację obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, wywieszone na tablicy ogłoszeń Burmistrza
Nasielska oraz pisma kierowane
do sołtysów wsi: Popowo Północ,
Jaskółowo, Popowo Południe, Popowo Borowe. Kwestie udzielania
informacji i powiadomień o prowadzonym postępowaniu administracyjnym określone są w przepisach
prawnych. Nie jest dozwolone rozszerzanie stron postępowania. Nie
było więc podstaw do informowania mieszkańców sąsiednich gmin.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
(29 kwietnia br.) przeznaczono
środki na przygotowanie Planu
Zagospodarowania Jaskółowa
– jak długo trwa przygotowanie
takiego dokumentu, czy zapis
w planie zmieniający przeznaczenie tego terenu może być zawarty,
a więc czy plan zagospodarowania
może w jakiś sposób zatrzymać
tę inwestycję?
– W związku ze środkami zarezerwowanymi przez Radę Miejską
w Nasielsku na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanych
dla miejscowości Jaskółowo pragnę nadmienić, iż do Rady Miejskiej
w Nasielsku wpłynął wniosek o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla Popowa Borowego, Jaskółowa
i Popowa Północ podpisany przez
poszczególnych sołtysów. Wobec
powyższego Rada Miejska powinna zdecydować, dla którego terenu
przystąpimy do opracowania planistycznego. Opracowanie planistyczne musi być prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i na tym etapie trudno jest
ocenić długość jego prowadzenia.
Plan miejscowy musi być zgodny
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk. Studium nie przewiduje lo-

7

kalizacji w tym terenie przeznaczeń
przemysłowych. Trzeba tu również
wyraźnie zaznaczyć, iż została wydana przez Starostę Nowodworskiego decyzja odmawiająca udzielania
pozwolenia na budowę i nie zatwierdzająca projektu budowlanego budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Jaskółowie (etap I instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów na działce nr ew.
455 obręb Jaskółowo gm. Nasielsk),
w związku z czym na tym etapie nic
tam nie powstaje. Żeby inwestor
mógł wejść w teren z rozpoczęciem
realizacji inwestycji, musi posiadać
prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę i zgłoszenie terminu
rozpoczęcia robót budowlanych,
a obecnie ma on decyzję negatywną.
Czy samorząd gminy ma jakieś
możliwości niedopuszczenia do
powstania tej inwestycji?
– Zgodnie z zawartą w Kodeksie
postępowania administracyjnego
ogólną zasadą postępowania administracyjnego organy administracji
publicznej stoją na straży praworządności i mają obowiązek działają na
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Wobec organu na równi
muszą być traktowani wnioskodawca, spełniający warunki określone
przepisami prawa w konkretnym
postępowaniu administracyjnym,
jak i inne strony. Jako organ wykonawczy Burmistrz Nasielska nie
miał prawa nie rozpatrywać wniosku, który został prawidłowy złożony, a następnie w zakresie swojej
właściwości musiał go procedować
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaznaczam, że każdy organ
działa zgodnie ze swoją właściwością. My nie mieliśmy możliwości
wydania negatywnych decyzji, gdyż
wnioskodawca dopełnił wymogów
poprzedzających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jaka jest Pana opinia w kwestii
powstania ZZO? Czy planuje
Pan spotkania z mieszkańcami
w sprawie tej kontrowersyjnej
inwestycji?
– Jestem przeciwny tej inwestycji.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska

FOTOOBSERWATOR

Foto. Mieszkaniec Paulinowa.
Uwaga na drogi w Paulinowie! Autobusom zdarza się tam utknąć
w miejscu. Podobny los czeka też na samochody osobowe.
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UROCZYSTOŚCI. SP Budy Siennickie

Olimpijskie otwarcie hali sportowej
W środę, 11 kwietnia 2018 r.,
w iście olimpijskim stylu świętowano otwarcie hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Pierre’a
de Coubertina w Budach Siennickich. Uroczystość połączono z obchodami Dnia Patrona Szkoły, który
był twórcą nowożytnych Igrzysk
Olimpijskich.
Społeczność szkolna gościła na niej
wielu znamienitych gości, w tym

nieckim przewodniczącym Rady
Miejskiej oraz radnymi Rady Powiatu i Rady Miejskiej na czele. Obecni byli też sołtysi z miejscowości,
z których dzieci uczęszczają do tej
szkoły.
Tradycyjnie, w dniu patrona szkoły
uczestniczyli przedstawiciele ruchu
olimpijskiego, w tym i olimpijczycy z Warszawy: Katarzyna Deberny,
Iwona Marcinkiewicz-Dziedzic.

przedstawicieli administracji samorządowych powiatu i gminy z panią
starostą Magdaleną Biernacką i jej
zastępcą, panem Pawłem Calakiem
oraz Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska, Jerzym Lubie-

Imprezę zaszczycili też swoją obecnością proboszczowie dwóch
parafii, do których należą wioski, z których dzieci uczęszczają
do szkoły w Budach Siennickich:
k s . k a n . Ta d e u s z P e p ł o ń s k i

z Nasielska i ks. Tadeusz Jabłoński
z Nuny.
Uroczystość poprowadzili państwo:
Renata Drzazgowska i Mirosław
Zaremba. Wyjątkowo symbolicznie zabrzmiały ich przesłania, że
rzeczą istotną jest nie zwyciężać,
lecz umieć toczyć zwycięski bój
i że mają głęboką nadzieję, że nowy
obiekt sportowy będzie miejscem, gdzie niejeden młody talent
rozwinie swoje skrzydła
i przyniesie chlubę szkole oraz społeczności gminy Nasielsk, a także będzie
miejscem rekreacyjnym dla
okolicznych mieszkańców.
Po wprowadzeniu sztandaru, wszystkich obecnych,
serdecznie przywitała dyrektor szkoły, Ewa Strzelczak. Następnie głos
przekazała swej poprzedniczce Mariannie Danisiewicz, która przybliżyła
zebranym historię budowy
hali sportowej. Współpraca obu pań dyrektorek zaowocowała tym, że obiekt,
który w zamierzeniach narodził się w roku 2006, oddany został ostatecznie do użytku w roku
2018. Pani Danisiewicz podkreśliła
też rolę w realizacji tej cennej inicjatywy całej społeczności związanej
z tą szkołą.

– Przez ponad 60 lat dla kolejnych
pokoleń zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się na boisku
szkolnym lub w małej 60-metrowej
sali – przypomniała. – W 2004 roku
placówka przestała być bezimienna. Patronem szkoły został baron
Pierre de Coubertin, inicjator akcji
upowszechniania sportu. Już wtedy
pojawiła się iskierka nadziei, że idee
naszego patrona znajdą odzwierciedlenie w poprawie warunków dla
rozwoju sportu szkolnego – mówiła
pani Danisiewicz.
Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie
wstęgi. Dokonały tego osoby, które w różny sposób przyczyniły się
do powstania hali. Następnie obiekt
poświęcił proboszcz parafii Nasielsk
ks. kan. Tadeusz Pepłoński.
W dalszej części uroczystości głos
zabrali goście, którzy wypowiadając
ciepłe słowa i życzenia. Przekazali również upominki na rzecz szkoły. Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, podkreślił wsparcie i zaangażowanie społeczne wielu osób
w budowę obiektu. – Te inicjatywy
oddolne są najtrwalsze i najsilniejsze
– podsumował.
Starosta powiatu nowodworskiego Magdalena
Biernacka pogratulowała
całej społeczności szkol-

nej i burmistrzowi wykonania takiego przedsięwzięcia, zaznaczając
ogromne znaczenie takich obiektów w edukacji. Podziękowania za
wybudowanie obiektu sportowego złożyli również przedstawiciele
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
– Ta sala gimnastyczna jest waszą
współczesną Olimpią. Bardzo się
cieszymy, że lekcje wychowania
fizycznego będą pełne radości jak
zawsze, ale będzie im towarzyszyć
odpowiednia oprawa i szacunek dla
sportu oraz drugiej osoby – mówiła Katarzyna Deberny, polska olimpijka.
Po oficjalnych wystąpieniach, głos
oddano uczniom. W przygotowanym pod kierunkiem pani Katarzyny Burzyńskiej spektaklu przekazali
oni treści związane zarówno z patronem szkoły, jak i całą ideą olimpijską. Nie zabrakło też olimpijskiego
znicza. Całe widowisko starannie
wyreżyserowane i zaprezentowane przykuło uwagę widzów. Gromkie brawa były podzięką za trud
młodzieży i nauczycieli włożony
w przygotowanie całej uroczystości.
andrzej zawadzki, Michał B.

RAJD ROWEROWY

Sezon rowerowy z biblioteką rozpoczęty
Tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłych latach, w niedzielę, 15 kwietnia b r., zeb rali ś my się p rze d
Miejsko-Gminną Publiczną Biblioteką w Nasielsku, aby powitać nowy,
szósty już sezon rowerowy.
Chcemy bowiem nadal poznawać
naszą gminę i jej okolice, zarówno
historię, jak i miejsca rekreacyjne,
w których można odpocząć i miło
spędzić czas. Również tym razem
nie zawiodła nas pogoda. Od rana
świeciło piękne słońce, wprawiające wszystkich w doskonałe humory.
Punktualnie o godz. 12.00 peleton
złożony z 78 cyklistów ruszył przez
Paulinowo-Żabiczyn na lotnisko
w Chrcynnie – docelowe miejsce
naszego rajdu. Tu prowadzi swoją
działalność Aeroklub Warszawski,
który jest stowarzyszeniem, zrzeszającym miłośników sportów lotniczych wszystkich podniebnych
dyscyplin. W ramach Aeroklubu

funkcjonuje 6 sekcji: samolotowa,
spadochronowa, szybowcowa, modelarska, balonowa i mikrolotowa.
Tu spotkaliśmy się z panią Mirosławą
Tomczyńską, instruktorką i pilotką
małych samolotów oraz motolotni, a także z pilotem panem Wiesławem Miedzińskim. Oboje w bardzo
ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli nam o lotach samolotowych i na motolotni oraz o budowie
i wyposażeniu latających maszyn
należących do Aeroklubu Warszawskiego. Dla pani Mirosławy jest
to nie tylko hobby, ale również jej
praca zawodowa, zaś dla pana Wiesława hobby. Na zakończenie naszego spotkania życzyliśmy wszystkim
pilotom tylu lądowań, co i startów.
Następnie wraz z uczestnikami
przeszliśmy na drugą część lotniska, gdzie pan Jan Sierzputowski
– pracownik lotniska przygotował
dla nas ognisko. W doskonałych

nastrojach słuchaliśmy skwierczenia pieczonych kiełbasek, które
później ze smakiem skonsumowaliśmy. Nie zabrakło również
słodkości dla dzieci – owocowe
soczki i lizaki smakowały wybornie.

Na następny rajd zapraszamy
26 maja br., tym razem wyjątkowo w sobotę. W tym dniu nasza biblioteka organizuje Rajd
w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz i podobnie jak w roku
ubiegłym, na trasie spotkamy się

z bibliotekarzami z Pomiechówka. O godzinie rozpoczęcia rajdu
będziemy Państwa informować
na naszej stronie, Facebooku,
w prasie lokalnej i na plakatach.
Do zobaczenia.
Bibl.
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Preparaty roślinne
z czosnku

Czosnek jest doceniany głównie ze względu na swoje właściwości kulinarne
(przyprawowe) i zdrowotne (wykorzystywane np. w leczeniu górnych dróg
oddechowych, nadciśnienia itp.).
Ze względu na swoje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, podobnie jak
preparaty z pokrzywy, jest wykorzystywany do ochrony i nawożenia roślin
w celu wzmocnienia i poprawy kondycji zdrowotnej warzyw, drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych.
Czosnek dobrze też wpływa na rosnące obok warzywa, np. koper, maliny,
marchew, ogórki, pomidory, róże, sałatę, selery, skorzonerę czy truskawki.
Swoim specyficznym zapachem odstrasza niechciane owady, chroniąc rośliny nie tylko przed szkodnikami, ale i chorobami. Ze względu na właściwości
odstraszające nornice, często jest sadzony obok lilii, tulipanów i drzew owocowych. Chroniąc truskawki przed szarą pleśnią czy mączniakiem rzekomym,
warto jest posadzić czosnek na brzegach truskawkowej rabaty. Nie zaleca się
natomiast sadzenia czosnku obok rosnących obok warzyw kapustnych, fasoli
i grochu.
Czosnek chroni inne rośliny przed mączniakiem i rdzą. Posadzony pod krzewami porzeczek (najlepiej pozostawiony tam na zimę) chroni przed wielopąkowcem porzeczkowym. Brzoskwinię chroni przed kędzierzawością liści
i mszycami. Dobrze więc jest posadzić czosnek pod drzewa i krzewy owocowe.
Ze względu na właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, czosnek jest wykorzystywany do przygotowywania preparatów naturalnych. W sprzedaży
jest wiele preparatów ekologicznych produkowanych na bazie czosnku, ale są
drogie. Preparaty roślinne, wzmacniające odporność warzyw drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych na szkodniki i choroby możemy też przygotować
samodzielnie.
Przepis na gnojówkę z czosnku
Około 75-100 g czosnku rozdrobnionego (dwie średnie główki) lub 200
g suchych łusek i liści należy zalać 10 l wody. Odstawić w celu fermentacji.
Gnojówka ma działanie wzmacniające rośliny i zapobiegające chorobom
grzybowym. Stosuje się ją do podlewania gleby w rozcieńczeniu jedna część
gnojówki na dziesięć części wody (1:10), a w przypadku młodych roślin w rozcieńczeniu jedna część gnojówki na 20 części wody (1:20). Do opryskiwania
pietruszki i marchwi w celu ochrony przed połyśnicą marchwianką i muchówkami stosuje się gnojówkę z czosnku bez rozcieńczania.
Wywar z czosnku stosuje się bez rozcieńczenia przeciwko chorobom grzybowym oraz przeciwko mszycom, śmietkom, pchełkom i połyśnicy marchwiance.
W celu przygotowania wywaru należy 200 g rozdrobnionych ząbków (dwie
średnie główki) czosnku zalać 10 l wody. Odstawić na dobę. Następnie na małym ogniu gotować ok. 1/2 godziny. Opryskiwać po wystudzeniu.
Wyciąg z czosnku ma podobne działanie jak wywar. Do przygotowania wyciągu należy rozdrobnić ok. 200 g ząbków czosnku i zalać 10 l wody. Zamieszać i odstawić na dobę. Zaleca się stosowanie wyciągu zapobiegawczo
(w rozcieńczeniu jak wyżej) lub bez rozcieńczania w celu zwalczania mszyc,
miodówek, mączlików, przędziorków, skoczków wciornastków i wielopąkowca porzeczkowego. Odstawić na dobę. Opryskiwać rośliny po odcedzeniu.
Napar z czosnku może być stosowany bez rozcieńczenia w celu zapobiegania i zwalczania chorób grzybowych, połyśnicy marchwianki, muchówek
i przędziorków.
Do przygotowania cennego oprysku odstraszającego szkodniki można wykorzystać też łuski z cebuli. Można także przygotować preparaty z czosnku
i cebuli razem (po 1/2 składu czosnku i 1/2 cebuli). Preparaty przygotowane
samodzielnie w postaci gnojówek, naparów, wyciągów i wywarów stosowane
są do podlewania lub opryskiwania gleby i roślin.
Do tego celu wykorzystuje się również rośliny dziko rosnące, np. rumianek
pospolity, krwawnik, pokrzywę, mniszek pospolity (mlecz).
UWAGA! Biorąc pod uwagę stężenie preparatów roślinnych, nawet tych
przygotowanych domowym sposobem, należy miejsce ich przechowywania chronić przed dziećmi.
Elżbieta K.
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Do wyższych rzeczy jestem stworzony
Słowa świętego Stanisława Kostki
towarzyszyły szkolnej społeczności podczas spotkania z księdzem
biskupem, Piotrem Liberą we wtorek, 10 kwietnia br. Jego Ekscelencji towarzyszył sekretarz ks. Jarosław
Mokrzanowski, ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku i ks. kan. Jan
Majewski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nasielsku.
Uroczystość rozpoczął wspólny śpiew
„Barki” i przywitanie księdza Biskupa
przez przedstawicieli dzieci (Karolina Truchel, Damian Łosiewicz, Piotr
Szymański – Kosin) i młodzieży (Sara
Rudzińska, Łukasz Strzelczak) oraz
Cezarego Wiśniewskiego, dyrektora
szkoły.
W tematykę przedstawienia wprowadziła pieśń Przed wielu laty, zaśpiewana przez chór szkolny, którego
opiekunem jest Danuta Białorucka.
W rolę świętego Stanisława znakomicie wcielił się Krystian Piecychna. Widzowie oglądali zabawy Stasia
z bratem Pawłem (Kacper Zakrzewski).
Śledzili decyzje rodziców (Aleksandra
Strzelczak i Antoni Szwęch) dotyczące
kształcenia synów. Obserwowali lekcje
z domowym nauczycielem panem
Bilińskim (Jakub Markowicz).
Publiczność w skupieniu śledziła zdarzenia tajemniczej wiedeńskiej nocy,
gdy do chorego Stasia przybyła
św. Barbara (Aleksandra Romanowicz)
z aniołem (Maja Skrzynecka). Zaprezentowano też kolejne widzenie, kiedy to Stasia odwiedziła Maryja (Monika
Ostrowska) prosząc, by wstąpił do zakonu jezuitów.

Nie zabrakło sceny wędrówki siedemnastolatka do Rzymu i wstąpienia do
zakonu. Braci zakonnych zagrali: Wiktor Czajkowski, Piotr Kobuszewski,
Dawid Wodyński, a rola przełożonego zakonu przypadła Dawidowi Bombalickiemu.
Ze wzruszeniem widzowie śledzili
ponowną chorobę chłopca, opiekę
lekarza (Bartosz Zmysłowski) i umieranie Stanisława. Poznanie świętego
Stanisława Kostki wspomagały słowa
narratora (Natalia Bombała).
Tę artystyczną ucztę duchową mogliśmy przeżyć dzięki wspominanym powyżej uczniom klas VI oraz
ich opiekunom: Dorocie Sierzputowskiej, Ewie Zychorze i księdzu Michałowi Gołębiewskiemu.
Warto podkreślić, że barwą, radością
i ciepłem ubogaciły przedstawienie
uczniowie klas „0”. Dzieci przygotowane przez Sławomirę Mazurkiewicz przybrały postać żabek, które
kumkały i śpiewały, towarzysząc Stasiowi modlącemu się przy figurce
wykonanej przez Joannę Maluch-

ZE SZKÓŁ. SP r 1

Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie
W czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbył się II etap Gminnego Konkursu Wiedzy o Marii
Skłodowskiej-Curie. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII w naszej
gminie.
Wzięli w nim udział uczniowie czterech szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im.
Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach oraz Szkoły Podstawowej im. Pierre‘a de Coubertina
w Budach Siennickich.
I etap konkursu odbył się w czwartek, 22 marca br., w szkołach macierzystych uczniów. Polegał on
na napisaniu testu wiedzy na temat

życia i osiągnięć naszej rodaczki, Marii Skłodowskiej-Curie. Do II etapu przeszli
uczniowie, którzy otrzymali najwięcej punktów.
II etap odbył się na zasadzie teleturnieju telewizyjnego 1 z 10. Wzięło
w nim udział dziewięcioro
uczniów z gminy Nasielsk:
Bartosz Dalecki, Filip Tomczyk, Anna Słończewska,
Mateusz Romanowicz, Agnieszka
Drzazgowska, Laura Ziemińska, Liwia Laskowska, Julia Szymańska, Zuzanna Goszczyńska. Każdy uczestnik
otrzymał na starcie trzy szanse (balony). Za każdą poprawną odpowiedź
uczestnicy otrzymywali punkty (cukierki). W trzech pierwszych rundach prowadzący zadawał kolejno

ROŚLINA MIESIĄCA

Miodunka plamista

nik. Pozostali, najmłodsi uczniowie
pracujący pod kierunkiem Danuty Leśniak przekonywali zebranych,
że Boga można wielbić także tańcem.
Puentą programu była pieśń Prośba
do św. Stanisława Kostki zaśpiewana przez chór, podkreślająca, że Stasiu miał problemy jak my, musiał też
dokonywać wyborów, bywało mu
smutno i źle.
Po wspólnym zaśpiewaniu Taki duży,
taki mały głos zabrał ksiądz Biskup.
W swoim wystąpieniu odwołał się do
najnowszej adhortacji papieża Franciszka „O powołaniu do świętości w
świecie współczesnym”. Podkreślał,
że świętość daje radość. Stwierdzenie,
że taką radość widział ksiądz Biskup w
naszym programie, to dla nas najpiękniejsza ocena.
Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie każdy został obdarowany okolicznościowym obrazkiem.
Następnie ksiądz Biskup i przybyli
Goście spotkali się z nauczycielami.
B. Majewska

Kwiecień to miesiąc, w którym kwitną m.in. krokusy, puszkinie, cebulice, narcyzy, stokrotki, niektóre odmiany tulipanów,
pierwiosnki, a także miodunki.
Miodunki są roślinami wieloletnimi (bylinami). Są odporne na niskie temperatury i lubią rosnąć w półcieniu. Mogą rosnąć
na zacienionych podmokłych stanowiskach. Mogą być też sadzone pod drzewami. Na ok. 30 cm łodyżce już na początku
kwietnia pojawiają się zmiennobarwne, lejkowate, zebrane w grona niebiesko-różowo-fioletowe kwiatki. Barwa kwiatów
zmienia się w miarę przekwitania. Roślina ta ma dekoracyjne liście w srebrzyste plamki. Kolor liści i kwiatów zależy też
od odmiany. Miodunki można sadzić pod drzewami i krzewami owocowymi, gdyż jak sama nazwa wskazuje, jest to roślina miododajna, lubiana przez pszczoły i inne owady zapylające. Ładnie wygląda posadzona np. z białymi tulipanami, hostami, zawilcami, bodziszkami, paprociami.
E.K.

uczestnikom po jednym pytaniu.
Do ostatniej – trzeciej rundy przeszło
tylko troje najlepszych uczestników:
Bartosz Dalecki, Anna Słończewska
oraz Laura Ziemińska. Mimo że pytania dotyczyły bardzo rozległej wiedzy z życiorysu oraz osiągnięć Marii
Skłodowskiej-Curie, uczestnicy odpowiadali bez większych trudności.
W komisji, która czuwała nad przebiegiem konkursu, zasiadła Pani Joanna Maluchnik – nauczycielka chemii
ze Szkoły Podstawowej nr 2, Ksiądz
Grzegorz Ostrowski, Pani Małgorzata
Zień – nauczycielka chemii oraz organizator konkursu. Pierwsze miejsce
w konkursie otrzymał Bartosz Dalecki, drugie miejsce – Anna Słończewska, trzecie miejsce – Laura Ziemińska.
Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami książkowymi oraz
dużymi brawami widowni, która była
pod ogromnym wrażeniem wiedzy,
którą posiadali uczestnicy.
Małgorzata Zień

OŚWIATA

Pierwszaki do dwójki?
Kwiecień to miesiąc, w którym trwają intensywne prace
nad zakończeniem opracowania szkolnych arkusz y
organizacyjnych na nadchodzący rok szkolny.
Pierwsze problemy organizacyjne w trwającym nadal
okresie przejściowym związanym z reformą edukacji
pojawiły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku.
Nad ich rozwiązaniem deb atowano we wtorek,
10 kwietnia br. Na zaproszenie Katarzyny Świderskiej, dyrektora tej placówki, z rodzicami
uczniów spotkali się Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i Hanna
Pietrzak dyrektor Centrum Usług
Wspólnych.
– Według statystyk do klas pierwszych mamy chętnych 55 dzieci –
informowała Katarzyna Świderska
dyrektor SP nr 1.
Zgodnie z przepisami oświatowymi liczba uczniów w jednym
oddziale nie może przekraczać
25 osób. Dlatego dyrektor CUW
w ys z ł a z p o mys ł e m z ro b i e nia dwóch klas 25-osobowych,
a 5-osobowej nadwyżki uczniów
przeniesienia do Szkoły Podstawowej nr 2.
Pomysł jednak nie spodobał się rodzicom. Sceptycznie do niego podeszła również dyrektor „jedynki”,
Katarzyna Świderska.
- Pomysł z przeniesieniem kilkorga uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 powstał dlatego, że jest
tam 9 wolnych miejsc – tłumaczyła na spotkaniu z rodzicami Hanna Pietrzak, dyrektor CUW, która
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argumentowała, że jest to na razie
wstępna koncepcja, a ostateczne decyzje zapadną w sierpniu br.
Argumentów rodziców wysłuchał
burmistrz Ruszkowski, podkreślając,
że dwie szkoły o podobnej liczbie
uczniów, to przede wszystkim pozytywna rywalizacja. Jednocześnie
zaznaczył, że przeniesienie kilkorga
dzieci do SP nr 2 to tylko pomysł,
bo nie wiadomo, jak rozwinie się
sytuacja.
Na powstanie trzeciego oddziału
w „jedynce” na pewno może mieć
wpływ pojawienie się dzieci z orzeczeniami lekarskimi. Z wypowiedzi rodziców wynikało, że takich
dzieci może być co najmniej trójka. Rodzicom zależy również, by
skład klas pierwszych pokrywał się
z obecnymi zerówkami, w których
jest po kilkanaście osób. To zapewni ciągłość, a mniejsza liczba dzieci
w klasie sprzyjać będzie ich nauce,
podkreślali rodzice. Pojawiały się
też argumenty, że kolejna zmiana
szkoły dla dziecka to dodatkowy
stres.
Sama dyrektor Katarzyna Świderska miała też wątpliwości co do po-

jemności sal w części podstawówki,
gdzie obecnie odbywają się lekcje klas nauczania początkowego.
W jej ocenie 25 osób w takiej sali
to maksimum.
Na spotkaniu wypłynął też jeszcze
jeden nurtujący rodziców temat.
Mają oni zastrzeżenia do jednej
z nauczycielek, która w nowym
roku szkolnym miałaby uczyć jedną z grup. Dlatego też rodzice wystosowali pismo do dyrekcji szkoły,
w którym zwrócili się z prośbą
o zapewnienie „kompetentnych,
wykształconych i rzetelnych nauczycieli, którzy dostrzegą potencjał i odpowiednio ukierunkują
zdolności dzieci”.
Kilka dni po zebraniu Hanna Pietrzak dyrektor CUW zapewniła
nas, że w arkuszu organizacyjnym
utworzono „wakat klasowy”, co
znaczy, że w szkole podstawowej nr 1 zaplanowano utworzenie
trzech oddziałów. Ostateczne decyzje jednak zapadną w sierpniu,
co będzie uzależnione też od dostarczonych przez rodziców orzeczeń lekarskich dzieci.
Michał B.

SPORT SZKOLNY

W SKRÓCIE

Awaria oświetlenia
W kwietniu br. w godzinach wieczornych i nocnych część nasielskich
ulic, m. in. Warszawskiej i Kilińskiego, pozbawionych było oświetlenia
ulicznego. Niestety rodziło to zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza dla
pieszych przechodzących zarówno w miejscach dozwolonych, jak i niedozwolonych.
Jak się okazuje, brak oświetlenia nie wynikał z oszczędności. – Doszło
do spalenia licznika. Usterka została natychmiast zgłoszona do firmy
Energa Oświetlenie, ale trwające tam procedury bardzo wydłużają czas
usuwania tego typu awarii – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
w nasielskim magistracie. Niestety tego typu awarię usunąć może jedynie operator.
Warto przypomnieć, że awarię oświetlenia można zgłosić bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod numerem telefonu 23 69
33 068, jak również do Energia Oświetlenia pod numerem telefonu
801 800 103.
Michał B.

Kanalizacja
Trwają prace przy budowie kanalizacji w centrum miasta. Firma
M.M. Młyńscy z Ciechanowa pracuje obecnie na ulicach Cmentarna,
Folwark, Gwiaździsta oraz Żwirki i Wigury. – Prace przebiegają zgodnie

z harmonogramem i bez większych utrudnień dla mieszkańców. Jeszcze
w kwietniu, po wykonaniu przykanalików ulice, na których dotychczas
prowadzono prace, zostaną wyasfaltowane – informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji w UM w Nasielsku.
Przy okazji warto dodać, że w budżecie zabezpieczono również 1 mln zł
na budowę kanalizacji na ulicy Słonecznej. – Obecnie trwają rozmowy
o dołączeniu ulicy Słonecznej do dofinansowania budowy kanalizacji

Podwójne zwycięstwo
W piątek, 13.04.2018r. odbyły się gminne zawody piłki ręcznej. Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy
z każdym”. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi w Nasielsku. Zwycięskie ekipy uzyskały awans na zawody powiatowe, które odbędą się
w Nowym Dworze Mazowieckim. Poniżej przedstawiamy wyniki oraz składy zwycięskich drużyn.

w centrum Nasielska. Przetarg na to zadanie ogłoszony będzie prawdopodobnie jeszcze w kwietniu br. – zdradza R. Kasiak.
Michał B.

Ruszają kolejne inwestycje
Wyniki dziewcząt:
SP 1 Nasielsk - SP Pieścirogi 5:4
SP Cieksyn - SP Pieścirogi 5:12
SP 1 Nasielsk - SP Cieksyn 12:3
Skład drużyny dziewcząt SP nr 1 w Nasielsku: Walasiewicz Martyna, Szcześniak Julia, Kućmińska Wiktoria, Kornacka Oliwia, Popielarska Karolina, Saliszewska
Wiktoria, Tomczyk Klaudia, Szyszka Karolina, Topczewska Julia, Ostrzeniewska Patrycja, Kolasa Kinga,
Nowakowska Martyna, Zakrzewska Zuzanna, Romanowicz Alicja. Opiekun: Jolanta Skurczyńska

Wyniki chłopców:
SP 1 Nasielsk - SP Pieścirogi 11:4
SP Cieksyn - SP Pieścirogi 5:4
SP 1 Nasielsk - SP Cieksyn 15:1
Skład drużyny chłopców SP nr 1 w Nasielsku: Dzieliński
Krystian, Dełęgowski Wojciech, Cichowicz Dawid, Smoliński Rafał, Korycki Jakub, Kowalski Paweł, Popielarski
Kacper, Gogolewski Jakub, Nowiński Norbert, Konerberger Bartosz, Maziński Mikołaj, Dygus Bartłomiej. Opiekun:
Piotr Kosztowniak

Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, została podpisana umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nunie. Koszt inwestycji
wynosi 250 tys. zł, a wykona ją Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji
z Sierpca.
W ubiegłym roku, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych,
jak i obfitymi opadami deszczu, nie udało się zrealizować w całości planowanych prac w ramach „Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Nasielsk”. Wkrótce wykonanych zostanie 8 pozostałych przydomowych oczyszczalni. Wykona je również firma Northern Environmental and Water Solutions Polska z Katowic.
Michał B.
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Wieczór z Bałtroczykiem
Poniedziałek, 16 kwietnia br., okazał się bardzo radosnym dniem dla
wszystkich tych, którzy zdecydowali
się na wizytę w Nasielskim Ośrodku
Kultury.
Tym razem gościem „Sceny Zaułek”, której gospodarzem jest Wojciech Gęsicki, był Piotr Bałtroczyk
– dziennikarz, poeta, piosenkarz,
konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy.
Piotr Bałtroczyk wszedł na scenę
z uśmiechem na twarzy, wywołany przez nasielszczan, którzy przywitali artystę piosenką „Na Wojtusia
z Popielnika”. Do tego dowcipnego
powitania namówił zgromadzonych
gospodarz wydarzenia kulturalnego
– Wojtek Gęsicki. Jak żartował Bałtroczyk, pierwszy raz był świadkiem, kiedy to widownia występowała dla zamówionego artysty. Żartom Bałtroczyka nie było końca. Jak sam mówił: słowa sypały się niczym gówno
z barana. Stwierdził też, że wszystko, co prezentuje na scenie, jest praktycznie z życia wzięte. Przysłowiowych „Januszów” jest wielu na świecie.
To oni często wywołują salwę śmiechu i jak widać, warto się podzielić tymi
historiami, które mogą poprawić nastrój innym. Opowieści o przyjaciołach rzeczywiście są przezabawne. Nasielszczanom na pewno na długo
zapadnie w pamięci chociażby opowieść o czarnoskórym koledze czy
historia nazwy „Radom”. Uznanie u nasielskiej widowni znalazły także kawały, których Piotr Bałtroczyk słucha na ulubionej stacji Paliw w Płońsku.
Z pewnością nasielszczanie zapamiętają artystę jako postać ze słowotokiem bawiącym do łez. Natomiast dla satyryka, Nasielsk pozostanie
miejscowością domagającą się dostępu do morza, obok którego będzie
kolejna linia metra.
E.G.

NASZE DZIECI

Na spacer nowymi
„pojazdami”
Kwiecień przyniósł wiele słońca, z którego w pełni mogą teraz korzystać
dzieci uczęszczające do Miejskiego Żłobka w Nasielsku. Wszystko za sprawą kupna dwóch sześcioosobowych wózków.
- Jest to dla nas bardzo duże ułatwienie. Staramy się, żeby dzieci spacerowały także na własnych nóżkach, ale niektóre są za malutkie. W ubiegłym
roku musieliśmy np. korzystać z prywatnych wózków dzieci. Niestety potrzeba wtedy więcej osób, które mogłyby je prowadzić. Nowe sześcioosobowe wózki pozwolą nam na bezpieczne spacerowanie – mówi
Agnieszka Pałaszewska, dyrektor Miejskiego Żłobka w Nasielsku.
Koszt dwóch sześcioosobowych wózków to ok. 8. 600 zł. Placówka zakupiła je w pierwszym tygodniu kwietnia br.
E.G.

ROZMAITOŚCI
Z GMINY
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Miękoszyn ma świetlicę
Świetlica wiejska to jeden z elementów, który świadczy o rozwoju i
potencjale danej wsi. Do grona miejscowości, które mogą poszczycić
się takim obiektem dołączył właśnie
Miękoszyn.
Zlokalizowana w samym centrum
wsi, w atrakcyjnym krajobrazowo
miejscu, obok naturalnych stawów
świetlica powstała ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego
za lata 2017-2018, tj. około 35 tys. zł.
W niedzielę, 8 kwietnia br., odbyło się uroczyste otwarcia obiektu,
w którym wzięli udział mieszkańcy
oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Wśród przybyłych gości byli: Magdalena Biernacka starosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska, Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni powiatu nowodworskiego: Renata
Włodarska, Radosław Kasiak i Kazimierz Drabik.
Gospodynią spotkania była Iwona
Wróblewska, sołtys Miękoszyna. Podczas powitania pani
sołtys podkreślała, że to bardzo radosny dzień w życiu
mieszkańców wsi, a symbolem
nowego rozdziału dla tej miejscowości ma być prowadzona
od tego wydarzenia kronika
Miękoszyna.
Starosta powiatu nowodworskiego pogratulowała miesz-

kańcom znakomitej organizatorki
i liderki, dzięki której powstało ważne
miejsce spotkań i integracji. Burmistrz
Nasielska zauważył, że Miękoszyn
należy do grona miejscowości,
w których mieszkańcy potrafią się
spotkać i wykazać inicjatywę, czego
owocem jest ta świetlica. Natomiast
Przewodniczący Rady Miejskiej, gratulując mieszkańcom nowego bu-

dynku, wręczył obraz na ręce pani
sołtys.
Po krótkich wystąpieniach gości
Iwona Wróblewska przecięła wstęgę,
czym zainaugurowała funkcjonowanie świetlicy.
Po zakończeniu części oficjalnej
tego spotkania przyszedł czas na integrację. Na wszystkich gości czekał wspaniały poczęstunek.
Był szampan, a stół szwedzki uginał się od smakołyków przyrządzonych przez
mieszkańców. Przed świetlicą rozbrzmiewała muzyka,
więc chętni mogli również
potańczyć. Na deser gospodarze przygotowali
tort, na którym znalazła się
świeczka „0” – oznaczająca
początek funkcjonowania
świetlicy. Przywilej zdmuchnięcia świeczki przypadł najmłodszym uczestnikom imprezy.
– Budynek miał już za sobą pierwszy „chrzest” w Wielką Sobotę, kiedy to mieszkańcy zebrali się w nim,
aby poświęcić pokarmy. Teraz czekają nas kolejne wyzwania – trzeba doprowadzić prąd, wykończyć
podłogę. Mam nadzieję, że uda się
pozyskać na to dofinansowania –
zdradziła w rozmowie z redakcją
pani sołtys.
Michał B.

Z NOK

Akwarele Mikołaja Filasińskiego
W holu Nasielskiego Ośrodka
Kultury w sobotę, 7 kwietnia br.,
odbył się wernisaż prac Mikołaja
Filasińskiego, mieszkańca gminy
Nasielsk. Zgromadzonych gości
przywitali: sam artysta oraz Marek Tyc, dyrektor NOK-u. Oryginalny nastrój spotkaniu nadał
występ muzyka Pawła Filasińskiego, który jest bratem malarza. Wystawę mogą oglądać
wszyscy chętni w godzinach
otwarcia NOK-u do 22 kwietnia.
M i ko ł aj F i l a s i ń sk i m i e szk a
w Słustowie, gdzie wspólnie
z żoną prowadzi niewielką stajnię
i szkółkę jeździecką. Z akwarelami i ołówkiem jest za pan brat od kilku już lat. Pan Mikołaj jest grafikiem, wspaniale zatem łączy swoje artystyczne
zamiłowanie z zawodem. Malowania uczy się pod kierunkiem Minha Dama, jednego z najlepszych akwarelistów
w Polsce. W 2017 roku, jako członek polskiej grupy, zaprezentował swoje prace we Włoszech na międzynarodowej wystawie akwareli w Fabriano.
Gorąco zapraszamy do zapoznania się z pracami Mikołaja Filasińskiego!
E.G.
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13

PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
18–22 kwietnia, GODZ. 15.00

Gnomeo i Julia.
Tajemnica zaginionych krasnali
3D (dubbing)

Animacja, familijny; Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 35 min.

Kiedy Gnoemo i Julia przyjeżdżają wraz z przyjaciółmi do Londynu, ich głównym zmartwieniem jest przygotowanie ogrodu do zbliżającej
się wiosny. Wkrótce spostrzegają, że na terenie
Londynu ktoś wykrada ogrodowe krasnale
na masową skalę. Kiedy okazuje się, że w ogrodzie zostali jedynie oni dwoje, jest tylko jedna
osoba, którą można wezwać z prośbą o pomoc… Sherlock Gnom.
18–22 kwietnia, GODZ. 17.00

Player One 3D (dubbing)

Sci-fi; USA; Czas trwania 2 godz. 20 min.

Akcja rozgrywa się w roku 2045, kiedy to świat
znajduje się na skraju upadku i pogrążenia się
w chaosie. Ludzie znajdują ratunek w OAZIE,
ekspansywnym uniwersum rzeczywistości
wirtualnej stworzonym przez błyskotliwego
ekscentryka Jamesa Hallidaya (Mark Rylance).
Przed śmiercią Halliday postanawia przekazać
swoją niewyobrażalną fortunę pierwszej osobie, która odnajdzie cyfrowe „wielkanocne jajko” ukryte gdzieś w OAZIE. Rozpoczyna się
rywalizacja, która wkrótce ogarnia cały świat.
18–22 kwietnia, GODZ. 19.00

Czerwona jaskółka (z napisami)

Thriller, szpiegowski; USA; Czas trwania: 2 godz. 19 min.

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) zmuszona zostaje do przyjęcia roli „jaskółki”, specjalnie szkolonej uwodzicielki na usługach
rosyjskich służb specjalnych. Uczy się używać swego ciała jako broni i robi wszystko,
by nie utracić własnego „ja” w trakcie szkolenia,
które zaprzecza godności człowieka. Udaje jej
się stawić czoło niesprawiedliwemu systemowi i staje się bezcennym nabytkiem dla swych
przełożonych...

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Obniży się teraz Twoja zdolność do koncentracji, dlatego współpraca z innymi
może iść opornie. Na realizację ambitnych planów raczej nie licz. Wychodź
częściej z domu i spotykaj się z ludźmi.
Byk 21.04-20.05
Myślisz, że jesteś w sytuacji bez wyjścia.
Taka postawa może doprowadzić Cię jedynie do depresji. Nie miej oporu, by innych prosić o pomoc. Wokół Ciebie jest
wielu życzliwych ludzi.
Bliźnięta 21.05-21.06
W urzędach lub bankach spotkasz się
z większą niż zwykle życzliwością. Będziesz mieć więcej obowiązków w pracy. Jeśli chcesz przekonać podwładnych
do swoich projekcji, mów krótko i na temat.
Rak 22.06-22.07
Unikaj osób, których nie lubisz. Ich zjadliwe komentarze wywołają chandrę i poczucie osamotnienia. Wszelkie ambitne
zadania w pracy wykonasz bez problemów. Renegocjuj z szefem warunki pracy.
Lew 23.07-23.08
Prowadzących własną działalność gospodarczą czekają kontrole oraz niespodziewane wizyty w urzędach. Trzymaj rękę
na pulsie. Nie bagatelizuj pierwszych oznak
choroby i zadbaj o swoje zdrowie.
Panna 24.08-22.09
Dzięki energii i ambicji wszystko to, co sobie
teraz zaplanujesz, wykonasz w stu procentach. Patrz uważnie i słuchaj, czego od Ciebie oczekuje szef. Zacznij wreszcie doceniać
swojego partnera.

Waga 23.09-23.10
Jesteś pracoholikiem. Znowu zbyt mocno
zaangażujesz się w spawy zawodowe. Twój
aktywny tryb życia może być przyczyną
konfliktów z najbliższymi. Częściej przebywaj na świeżym powietrzu.
Skorpion 24.10-22.11
Uda Ci się nadrobić wszystkie zaległości.
Nie pożyczaj pieniędzy, bo możesz popaść
w tarapaty finansowe. Będzie Ci dopisywać
znakomite samopoczucie. Uporządkuj swoje sprawy uczuciowe.
Strzelec 23.11-21.12
Jeśli szukasz lepszej pracy, koniecznie
podkreślaj swoje umiejętności i znajomość języków. Nie daj się podejść konkurencj i . Uda C i się stracić zb ędne
kilogramy.
Koziorożec 22.12-20.01
Czeka Cię sporo obowiązków zawodowych. Chwilami może być naprawdę stresująco, ale poradzisz sobie ze wszystkim
wzorowo. Zrezygnuj z kofeiny, teraz musisz nabrać sił i się wysypiać.
Wodnik 21.01-19.02
Zajmując się pracą i pieniędzmi, nie zaniedbuj rodziny. Podchodź ostrożnie
do nowych znajomości. Uważaj na fałszywych przyjaciół, którzy teraz krążą
wokół Ciebie. Ogranicz kalorie.
Ryby 20.02-20.03
Twoja kariera zawodowa rozwija się pomyślnie. Ale podjąłeś się realizacji zbyt wielu zadań, dlatego zmęczenie daje o sobie znać.
Nie bierz teraz żadnych kredytów i uważaj
z drogimi zakupami.

25–28 kwietnia, GODZ. 15.00
29 kwietnia, GODZ. 13.45

Traktorek Florek.
Nowe przygody (dubbing)

Familijny; Norwegia; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

Opowieść o sile przyjaźni, która potrafi być tak
wielka, że jest się w stanie poświęcić dla kogoś
własne życie. Na taki gest zdobył się czujny i odpowiedzialny Traktorek Florek, który ocalił Gustawa - swojego ludzkiego kompana - przed
uderzeniem opadającego drzewa. Jednak, jak
pokazuje doświadczenie, jeśli przyjacielska więź
jest naprawdę silna i szczera, to dostaje się drugą
szansę i bliskie sercu osoby wracają.
25–28 kwietnia, GODZ. 17.00

Tomb Raider (dubbing)

Przygodowy, USA; Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 58 min.

Lara Croft, poszukując śladów ojca, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Jeśli nie przezwycięży
własnych lęków, może nie przeżyć niezwykle
niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by
poznać tajemnicę zniknięcia ojca i zyskać miano tomb raidera?
25–28 kwietnia, GODZ. 19.15
29 kwietnia, GODZ. 15.30

Maria Magdalena (dubbing)

Dramat; Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz.

Biblijna biografia opowiada historię Marii, młodej kobiety, szukającej nowej drogi życia. Skrępowana hierarchią i obyczajowością swych
czasów, Maria przeciwstawia się swej tradycjonalnej rodzinie i dołącza do nowego społecznego ruchu kierowanego przez Jezusa
z Nazaretu. Wkrótce odnajdzie tam dla siebie
miejsce, znajdując się w sercu podróży wiodącej do Jeruzalem.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
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
Kupię jałoszki ras mlecznych czysto
rasowe. Tel. 696 623 424.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro.
Tel. 513 138 153.
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.

To miejsce czeka

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

To miejsce czeka

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

Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Kupię cielaki. Tel. 696 623 424.
Kupię mleko. Tel. 696 623 424.
Sprzedam działkę blisko PKP Studzianki.
Tel. 784 528 758.
Sprzedam działkę budowlaną w centrum Nasielska. Tel. 506 478 699.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
Kupię mieszkanie 1-2 pokojowe
w Nasielsku. Tel. 793 568 668.
Praca przy budowie bram i ogrodzeń.
Chcesz zarobić? Dzwoń! Tel. 607 687
306.
Do wynajęcia pokój z kuchnią, wc,
lazienka i CO. Tel. 602 793 096; 784
672 567.
Sprzedam mieszkanie na osiedlu
Starzyńskiego z dużym balkonem,
1 piętro. Tel. 510 276 798.
Zatrudnię krawcowe, ul. Młynarska 3,
Nasielsk. Tel. 606 656 545.
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KOLEJ. Nowy tabor

580 mln zł dofinansowania dla KM
Koleje Mazowieckie
otrz ymał y prawie 50%
dofinansowania, tj. 580 milionów złotych na nowy tabor.
To największy w historii KM
przetarg na zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych „Flirtów” najnowszej
generacji, które wyprodukuje firma Stadler w Siedlcach.
Umowę na zakup nowych
pociągów zawarto z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych. Łączna wartość
projektu będzie opiewać
na ponad 1,42 mld zł i składają się na niego cztery umowy
o dofinansowanie.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.
PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku
dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
Dzięki PFR roczny PIT złożysz szybko i pewnie, bo znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym składaniu deklaracji
podatkowej.

Co to jest PFR
PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które proponuje ci urząd skarbowy. Może to być:
• PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia,

Z nowych pociągów skorzystają także mieszkańcy Nasielska i całego powiatu nowodworskiego. Trasę pomiędzy
Górą Kalwarią, Czachówkiem, Warszawą i Modlinem obsługiwać będzie 15 nowych pociągów o wartości 387,77
mln zł; 16 sztuk pociągów o wartości 413,61 mln zł będzie obsługiwało trasę pomiędzy Warszawą i Tłuszczem.
Dodatkowo KM zakupi 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych o wartości 316,40 mln zł, które będą jeździły
na trasie pomiędzy Sochaczewem, Warszawą i Celestynowem. Kolejne
12 sztuk taboru, za 310,25 mln zł, obsłuży trasę pomiędzy Skierniewicami,
W dni powszednie, niedziele,
Warszawą i Mińskiem Mazowieckim.
dni świąteczne oraz inne dni
E.G. za: www.mazowieckie.com.pl
wolne od pracy dyżur
rozpoczyna się
KONKURSY
o godzinie 2300 i trwa
30
do godziny 7 dnia następnego
pod numerem telefonu
572 388 046

Dyżury aptek

Najaktywniejsza
Liderka Wiejska

30.04.–6.05.2018 r.

Ruszyła V edycja konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Konkurs organizowany jest przez Krajową Sieć
Obszarów Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Termin dostarczenia zgłoszeń w konkursie upływa w dniu 31 sierpnia 2018 r.
Łączna pula nagród to 10.000 zł.

Nowy Dwór Maz.

Sukcesy widać po sąsiedzku

23.04.–29.04.2018 r.

Apteka Dbam o zdrowie
ul. Morawicza 2a,

Nowy Dwór Maz.,

Apteka
ul. Gen. Berlinga 21,

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU
NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy
widać po sąsiedzku” to konkurs, który już po raz drugi organizowany jest
przez KSOW. Termin dostarczenia zgłoszeń w konkursie upływa w dniu
27 lipca 2018 r. Pula nagród w konkursie to 15 000 zł.
(red.) za: mazowieckie.ksow.pl

Konkurs dla OSP
gazeta@noknasielsk.pl

tel./fax 23 691 23 43

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka

na Twoją reklamę

(red.)

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE
Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017 r.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Kolei Mazowieckich, Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich mówi o zdecydowanej poprawie oferty przewozowej KM, dzięki pozyskanym środkom. Nowe pociągi
mają być energooszczędne, jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej czy bezprzewodowy dostęp do internetu. Dodatkowo będą również wyposażone w wewnętrzny
i zewnętrzny monitoring, platformę dla osób niepełnosprawnych, mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, toalety z obiegiem zamkniętym oraz interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą
w sytuacji awaryjnej, a także defibrylatory AED. Wszystkie jednostki będą posiadały urządzenia ETCS (europejski
system sterowania).

16.04.–22.04.2018 r.
– Apteka
ul. Czarnieckiego 4,
Nowy Dwór Maz.,

15

ROZMAITOŚCI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs
pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Zadaniem jego
uczestników będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na tytułowy temat oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami. Dla 5 najlepszych uczestników w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR będą torby
medyczne z wyposażeniem dla ratowania życia ludzkiego OSP R1.
Ponadto każdy OR ARiMR wyłoni jeden projekt, który weźmie udział
w ogólnopolskim głosowaniu publicznym na profilu FB ARiMR. Nagrodami, w tej części konkursu będą: za I defibrylator AED, za II miejsce: zestaw
treningowy: defibrylator i fantom, za III miejsce: pilarka spalinowa.
Prace konkursowe przesyłać można od 1 czerwca br. do 15 sierpnia br.,
zaś ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia br. Natomiast głosowanie
na FB odbywać się będzie od 27 sierpnia do 2 września br.
(red.)

• PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).
PFR jest przygotowany wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych. Jeśli z niego skorzystasz, to sprawdź poprawność danych wykazanych w udostępnionym
zeznaniu. Możesz je uzupełnić o:
• ulgi i odliczenia,
• dane OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
• dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

Dlaczego warto skorzystać z PFR
Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów rachunkowych lub
pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu
danych z informacji od płatników (np. z PIT-11).
To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania
przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach
złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot
nadpłaconego podatku.

Jak złożyć PFR
Ze wstępnie wypełnionego PIT za 2017 r. możesz skorzystać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik nie może pobrać za ciebie PFR.
Jak pobrać, podpisać i wysłać PFR? Skorzystaj z instrukcji „PFR. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2017” na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy też do skorzystania z innych usług MF,
dotyczących rozliczenia rocznego:

Wystąp o sporządzenie twojego PIT
przez urząd skarbowy (PIT-WZ)
Jeśli nie chcesz sam wypełniać rocznego PIT, może cię wyręczyć urząd
skarbowy. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ – za pośrednictwem Portalu Podatkowego, bankowości elektronicznej lub systemu e-Deklaracje.
PIT-WZ możesz składać do 16 kwietnia 2018 r. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych e-mailowo poinformuje o sporządzeniu zeznania
(na adres wskazany we wniosku). Po otrzymaniu propozycji zeznania
możesz je odrzucić lub zaakceptować. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia 2018 r., będzie to oznaczać złożenie zeznania.

1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1% swojego
podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz do
30 kwietnia 2018 r. złożyć oświadczenie PIT-OP (dostępne w formie elektronicznej i papierowej). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej OPP. W ten sposób
oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego.
Pamiętaj! Aby skorzystać z PFR, PIT-WZ i PIT-OP nie musisz posiadać
płatnego podpisu elektronicznego.
Więcej informacji o usługach znajdziesz na Portalu Podatkowym,
www.szybkipit.pl oraz profilu SzybkiPIT na FB.
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Żbik znów wygrywa Przegrana w Makowie
Trwa dobra passa drużyny seniorskiej Żbika Nasielsk. W sobotę, 7 kwietnia
br., na Stadionie Miejskim Żbik pokonał 5:2 drużynę Tęcza Ojrzeń. To już
ich trzeci z kolei zwycięski mecz.
Pierwsza połowa do udanych dla naszych jednak nie należała. Pierwsze
dwie bramki zdobyła drużyna Tęczy Ujrzeń. Pod koniec pierwszej połowy honor nasielskiej drużyny obronił Filip Adamski, który strzelił gola
przeciwnikom.
To był jednak dopiero początek, bowiem w drugiej połowie nastał prawdziwy „deszcz” bramek. Najpierw był gol Damiana Załogi, następnego
strzelił Rafał Załoga, a kolejne dwie bramki strzelił Mateusz Bramowicz.
Tym samym, po 19. kolejce, Żbik Nasielsk zdobył 3 punkty i trafił na podium Ligi Okręgowej.
Michał B.

Niestety, po trzech z kolei wygranych meczach, w dwudziestej
kolejce Żbik Nasielsk uległ na wyjeździe Makowiance Maków Mazowiecki. Mecz, który odbył się
4 kwietnia, zakończył się wynikiem
4-2.
Pierwszą bramkę rywale Żbika zdobyli w 5. minucie z rzutu karnego.
Bardzo szybko, bo już w 16. minucie pierwszego gola dla nasielskiej
drużyny zdobył Kamil Stańczak.
Niestety, rywale strzelili kolejne
dwa gole w 27. i 39. minucie meczu. Pod koniec pierwszej połowy
meczu, ostatnia zakończona sukcesem akcja ponownie należała
do Kamila Stańczaka, który trafił celnie do bramki Makowianki.
Ostatecznie pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 3:2.
Ko ń c ow y w y n i k m e c z u zo stał ustalony w 55. minucie, kiedy rywale strzelili czwartą bramkę
Żbikowi. Niestety, w tym meczu zawodnicy Żbika dostali również żółte kartki, po jednej: Filip Adamski

i Rafał Załoga, a dwie Mariusz Chmielewski, któremu udało się otrzymać
także czerwoną kartkę.
Po dwudziestej kolejce Żbik zajmuje czwarte miejsce w tabeli ligi okręgowej z 38. punktami.
Najbliższe mecze drużyna seniorów zagra na własnym boisku w sobotę,
21 kwietnia br., z KS CK Troszyn, a 28 kwietnia na wyjeździe z Iskrą Krasne.
Michał B.
Tabela
1
2
3

TEKST SPONSOROWANY

8 urodziny PSB Mrówka Nasielsk
W sobotę, 14 kwietnia br., odbyły się 8 URODZINY marketu budowlanego PSB Mrówka Nasielsk.
W festynie z okazji urodzin wzięli udział mieszkańcy miasta
i okolicznych gmin. Dla małych
i dużych uczestników imprezy
przygotowaliśmy wiele atrakcji,
konkursów i zabaw.
Wsz ysc y Klienci mogli wziąć
udział w konkursach, za udział
w których były przyznawane nagrody. Każdy klient, który w tym
dniu dokonał nawet najmniejszych
zakupów, dostawał upominek,
a w konkursie za najwyższy zakup
losowane były nagrody główne.
Podczas imprezy wszyscy goście
mogli częstować się przekąskami
z grilla.
Na dzieci zaś czekało
mnóst wo balonów, cukierki, czapeczki i maskotki z logo PSB Mrówki.
Dużo radości i zabaw y
sprawiły dmuchańce. Uśmiechy
z twarzy najmłodszych Klientów
nie znikały przez cały czas trwania imprezy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też przygotowane przez
zaprz yjaźnionych dostawców
profesjonalne pokazy asortymentu. Na stoiskach Klienci mieli
okazję przetestować oferowane

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
R

przez nas produkty, poznać nowości roku 2018 oraz uzyskać
fachowe porady z pierwszej ręki.
Cieszymy się, iż nasi Klienci tak
licznie uczestniczyli w urodzinach

marketu. Wszystkim zwycięzcom
w konkursach serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za przybycie
i zapraszamy za rok!
WIN-BUD H.E. Winniccy

fot. makowonline.pl

Nazwa
Wkra Żuromin
Nadnarwianka Pułtusk
Makowianka Maków
Mazowiecki
Żbik Nasielsk
Korona Szydłowo
Ostrovia Ostrów
Mazowiecka
KS CK Troszyn
Iskra Krasne
Sona Nowe Miasto
Wkra Sochocin
Mazowsze Jednorożec
Wkra Bieżuń
Tęcza Ojrzeń
Orzyc Chorzele
GKS Strzegowo
WieczfniankaWieczfnia
Kościelna
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