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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

Z UM

Darmowa pomoc prawna
Od 1 stycznia 2019 r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, któ-
ra złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane jest w zakresie:
 – rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 – ubezpieczenia społecznego,
 – spraw administracyjnych,
 – prawa podatkowego,
 – spraw rodzinnych,
 – spraw karnych,
 – prawa pracy.

Nieodpłatne porady świadczone będą w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Godziny przyjęć: poniedziałek godz.13 00 – 17 00; wtorek – czwartek 
godz.12 00 – 16 00; piątek godz.11 00 – 15 00.

Porad będzie udzielał adwokat/radca prawny Fundacji „HONESTE VIVE-
RE”, z siedzibą w Warszawie.

Uruchomiono specjalny numer telefoniczny umożliwiający uprawnionym 
dokonywanie zgłoszeń 22 765 32 08 oraz e-mailowy: npp@nowodwor-
ski.pl

Z UM

Dyżur Psychologa  
w Urzędzie Miejskim
Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy 
psychologa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę,  
w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch.

Psycholog będzie udzielała poradnictwa indywidualnego w trudnych sy-
tuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z uzależ-
nieniem, 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 tele-
fonicznie pod numerem telefonu 23 693 33 006.

Zapisu na wizytę można też dokonać w trakcie dyżuru psychologa.

Porady psychologa są bezpłatne.

Z UM

Bezpieczna Nasielszczanka 
– druga tura

W poniedziałek, 7 stycznia br., w sali budynku Stadionu Miejskiego 
w Nasielsku odbyły się pierwsze zajęcia dla uczestniczek II tury kursu sa-
moobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Na wstępie spotkania asp. 
Ireneusz Paliszewski z Komisariatu Policji w Nasielsku opowiedział o praw-
nych aspektach samoobrony, zachęcając przy tym, aby zgłaszać policji 
każdą niebezpieczną sytuację w gminie. W dalszej części spotkania grupa 
kursantek pod okiem wykwalifikowanego trenera, Cezarego Rzepnickie-
go, poznawała pierwsze zasady skutecznej samoobrony. Uczestniczki za-
jęć z uśmiechami na twarzy przyswajały wiedzę oraz nowe umiejętności. 
Swoją naukę będą kontynuować do 24 stycznia br., dwa razy w tygodniu.

Za: www.nasielsk.pl

Z UM

Zbiórka choinek 
Od dnia 15 stycznia do 1 lutego 2019 r. organizujemy poświąteczną zbiór-
kę choinek. Choinki z nieruchomości indywidualnych można dostarczyć 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, 
ul. Płońska 43. Choinki z nieruchomości wielolokalowych (spółdzielnie, 
wspólnoty itp.) można pozostawić przy altanach śmietnikowych.

Przypominamy, że PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 
7.00 – 15.00.

Z UM. Zaproszenie

Spotkanie przedstawicieli 
organizacji pozarządowych
W związku z rezygnacją dwóch członków Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały  
Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie za-
praszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które 
odbędzie się dn. 11 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. Spośród zgłoszo-
nych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych – zostaną 
wybrane 2 osoby, które będą współtworzyć skład ww. Rady. Członkowie 
Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje 
im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się 
spośród zgłoszonych osób. W związku z tym prosimy o zgłoszenie mak-
symalnie jednego kandydata z danej organizacji pozarządowej do pracy 
w Radzie (formularz dostępny na stronie www.nasielsk.pl lub w pok. 203 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku). Zgłoszenia przyjmowane będą podczas 
w/w spotkania przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających.

Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe  
by rozpacz wypowiedzieć – zostaje tylko milczenie …

pełne gorących łez i bliskość osieroconych serc.

Wiadomość o nagłej śmierci naszej koleżanki  

Ewy Laskowskiej, 

która od kilku lat  
współpracowała z Życiem Nasielska,  

wstrząsnęła nami. 

W takiej chwili trudno znaleźć  
słowa pocieszenia dla Rodziny.

Łączymy się w bólu z najbliższymi Ewy.  
Jej córce Weronice, mężowi, mamie i siostrze  

składamy wyrazy szczerszego żalu i współczucia

    Redakcja Życia Nasielska
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Z UM

Nasielska  
Karta Seniora
Szanowni Przedsiębiorcy, właściciele firm z terenu gminy Nasielsk!

W trosce o dobro najstarszych mieszkańców naszej gminy, Urząd Miej-
ski w Nasielsku podjął działania na rzecz wprowadzenia w naszym mie-
ście Nasielskiej Karty Seniora. Karta ta będzie umożliwiała korzystanie 
ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach na terenie Nasielska. 
Każdy mieszkaniec gminy Nasielsk, który ukończył 60 lat będzie mógł 
wyrobić własną, Nasielską Kartę Seniora. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Nasielszczan zapraszamy wszyst-
kich Przedsiębiorców z terenu gminy Nasielsk do przystąpienia do pro-
gramu Nasielska Karta Seniora. Dla Państwa to doskonała reklama 
i promocja, zaś dla naszych mieszkańców możliwość otrzymania zni-
żek na produkty oferowane przez Państwa.

Zainteresowanych wstąpieniem w poczet Partnerów Nasielskiej Karty 
Seniora Przedsiębiorców zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 
30 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00, które odbędzie się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.

U NAS

Minister Rafalska w Nasielsku 

WARTO WIEDZIEĆ

Ogólnopolska Karta Seniora
Każdy senior, który ukończył 60 lat może otrzymać własną Ogólnopol-
ską Kartę Seniora. Jest onabezpłatna i bezterminowa. To nie tylko karta 
zniżkowa, ale także forma aktywizacji seniorów. Upoważnia ona do zniżek  
na wybrane usługi i produkty w ponad 1100 punktach w całej Polsce. 

Pomysłodawcą Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora jest Stowarzysze-
nie MANKO z Krakowa, które od kilku lat zajmuje się działaniami na rzecz 
seniorów. Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się między 
innymi: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne, ośrodki rehabilitacyj-
ne, ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie), akademie ję-
zykowe.

Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 150 tys. seniorów. Szcze-
góły na temat uzyskania takiej karty można znaleźć na stronie internetowej 
www.glosseniora.pl.

(red.)

W poniedziałek, 21 stycznia br.,  
do naszego miasta przyjechała Elż-
bieta Rafalska Minister Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej. 

To była dość niespodziewana wizy-
ta. – W piątek otrzymaliśmy telefon 
z Ministerstwa, że pani Minister, która 
obserwuje funkcjonowanie naszego 
klubu chciałaby przyjechać osobi-
ście i zobaczyć obiekt, a przy okazji 
spotkać się z seniorami – zdradziła 
nam kulisy wizyty Monika Nojbert, 
dyrektor MOPS w Nasielsku Monika 
Nojbert.

Nasielski Klub Senior+ został otwar-
ty pod koniec 2017 roku, a remont 
pomieszczeń został dofinansowa-
ny w ramach rządowego programu 
wieloletniego „Senior+”. Na tym 
wyjątkowym spotkaniu, poza se-
niorami, korzystającymi niemal co-
dziennie z Klubu „Senior+”, pojawili 
się również burmistrz Nasielska Bog-
dan Ruszkowski, ksiądz proboszcz 
nasielskiej parafii Tadeusz Pepłoński 
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.

– Dzięki temu miejscu seniorzy 
z gminy Nasielsk mają możliwość 
codziennego spotykania się, spę-
dzania czasu w miłej i rodzinnej at-
mosferze. Sprzyja ono nawiązywaniu 
kontaktów towarzyskich, a przede 
wszystkim zachowaniu harmonii 
w sferze ducha i intelektu – pod-
kreślała na wstępie dyrektor MOPS 
w Nasielsku Monika Nojbert składając 
przy okazji najserdeczniejsze życze-
nia wszystkim babciom i dziadkom 
z okazji ich święta.

Minister Elżbieta Rafalska pochwa-
liła działanie nasielskiego Klubu Se-
nior+, stawiając go jako wzór działań 
na rzecz utrzymania aktywności 
osób starszych na wysokim pozio-
mie. Podziękowała też władzom sa-
morządowym, które w odpowiedzi 
na rządowe konkursy i programy 
dokonują zmian na poziomie lokal-
nym. Z jej ust padło wiele ważnych 
stwierdzeń. 

– Starzenie się jest procesem, który 
możemy opóźnić, ale którego za-
trzymać nie możemy. Możemy go 
opóźnić poprzez różne formy ak-
tywności, może to być aktywność 
fizyczna, umysłowa i społeczna – 
podkreślała pani Minister. Jednocze-
śnie zauważyła, że aktywność osób 
starszych jest w Polsce dość nowym 
zjawiskiem, zdobywającym popu-
larność. – To często osoby starsze 
same mówią, że mają za sobą czas 
największej aktywności. I niepotrzeb-
nie. Wiek starszy jest wiekiem, który 
niesie nowe wyzwania, to od nas za-
leży, czy tę aktywność zachowamy. 
Każdy z nas, wykorzystując bogate 
doświadczenie zawodowe, życiowe, 

może być w różny sposób aktywny 
– dodała. Wskazała, że w 2018 r. na 
uruchomienie i działalność domów 
i klubów Senior Plus rząd przezna-
czył 80 mln zł. Taką samą kwotę na 
realizację programu zarezerwowano 
w 2019 r. W Polsce jest 500 domów 
i klubów Senior Plus, w 2018 r. po-
wstało 260 takich placówek. 

Minister mówiła także o realizowa-
nym przez rząd programie Akty-
wizacji Społecznej Osób Starszych 
(ASOS). W latach 2016-2018 z oferty 
zajęć m.in. kulturalnych czy eduka-

cyjnych skorzystało blisko 
450 tys. osób.

Szefowa MRPiPS zauważy-
ła istotną rolę babć i dziad-
ków w życiu rodzinnym. 
– W czasach, w których 
rodzice często tak długo 
pracują, mamy rzecz naj-
cenniejszą dla naszych 
wnuków, dla naszych bli-
skich – mamy czas. Czas to 
szczególny pieniądz, może 

już dzisiaj w rozbieganych czasach 
– najważniejszy. Mamy też bogate 
doświadczenie życiowe, które po-
zwala z dystansem spojrzeć na rze-
czy, które nam się kiedyś wydawały 

tak bardzo ważne, a dzisiaj może ich 
miejsce jest zupełnie inne, oceniamy 
to z perspektywy czasu – powiedzia-
ła.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski po-
dziękował rządowi, że zauważa pro-
blemy społeczeństwa, które jest 
obecnie społeczeństwem starzeją-
cym się i przeznacza środki finanso-
we na wsparcie działań skierowanych 

do osób starszych. Wspomniał rów-
nież o funkcjonującym w Nasielsku 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Wskazał ważną rolę babć i dziadków 
w wychowaniu dzieci i korzystając 
z okazji również złożył życzenia se-
niorom.

Ksiądz proboszcz pogratulował na-
tomiast Minister Rafalskiej pomysłów 
i dostrzegania wartości, godności 
i zadań stojących przed rodzinami. 
Efektem wsparcia i zamiany słów 
w czyny są między innymi Kluby 
„Senior +” oraz uśmiechnięte twa-
rze babć i dziadków korzystających 
z takich miejsc.

Artystycznym akcentem tego spo-
tkania był przygotowany z okazji Dnia 
Babci i Dziadka występ przedszkola-
ków z Samorządowego Przedszkola, 
który obejrzała również Minister Elż-

bieta Rafalska. Dzieci z grupy „Mo-
tylków” śpiewały i tańczyły, mówiły 
też wierszyki, a wszystko to bez cie-
nia tremy i z uśmiechem na twarzy. 
Występ maluchów urzekł wszystkich 
widzów. W nagrodę dzieci otrzyma-
ły słodycze, zaś pani Minister podaro-
wała im pluszaki oraz gry. 

Były także prezenty dla seniorów. 
Minister MRPiPS przekazała na rzecz 

nasielskiego Klubu Senior+ książki, 
gry planszowe i puzzle. W podzięko-
waniu za spotkanie Monika Nojbert 
dyrektor MOPS w imieniu Klubu Se-
nior+ ofiarowała Minister Rafalskiej 
statuetkę Przyjaciela Seniora.

Finałem spotkania był słodki po-
częstunek dla wszystkich oraz 
możliwość rozmowy z zacnym 
gościem, jak również zrobienia 
pamiątkowych zdjęć.

Relację z wizyty Minister Rafal-
skiej w całości można obejrzeć na 
stronie Ministerstwa Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej, a także 
m.in. na profilu resortu na Twitte-
rze, gdzie prowadzona była bez-
pośrednia transmisja na żywo. 
Fragmenty wizyty pokazano tak-
że w „Teleexpressie” oraz w TVP 
„Info”.

Michał B.
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KRONIKA OSP
14 stycznia w godzinach poran-
nych jednostka OSP Nasielsk  
i 2 zespoły JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki uczestniczyły w akcji 
pożaru sadzy w budynku jedno-
rodzinnym przy ul. Kolejowej. 

14  s t yc z n i a  j e d n o s t k a  O S P 
Nasielsk i 2 zespoły JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane na ulicę Lipową, gdzie 
według zgłoszenia w aucie miał 
być uwięziony chłopiec. Alarm 
okazał się fałszywy. 

14 stycznia ok. godz. 13.00 w Po-
powie Borowym doszło do zde-
rzenia dwóch aut osobowych. 
Poszkodowane zostały dwie oso-
by, w tym nieletni chłopiec, które 
trafiły do szpitala. W akcji ratunko-
wej uczestniczyły: OSP Nuna, OSP 
Nasielsk, 2 zespoły JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki, WSP Pomie-
chówek, 2 Zespoły Ratownictwa 
Medycznego oraz policja.

15 stycznia w gaszeniu pożaru ko-
tłowni w budynku znajdującym 
się w Popowie Borowym uczest-
niczyli: OSP Nuna, OSP Nasielsk, 
WSP Pomiechówek, 2 zespo-
ły JRG Nowy Dwór Mazowiecki, 
ZRM.

16 stycznia w godzinach poran-
nych do gaszenia pożaru transfor-
matora w Mazewie Dworskim „B” 
zadysponowano OSP Nasielsk, 
JRG Nowy Dwór Mazowiecki, Po-
gotowie Energetyczne.

KRONIKA  
POLICYJNA

NA SYGNALE

Przestępczość 
hazardowa
Nowodworscy i nasielscy policjanci uczestniczyli w piątek, 11 stycznia br., 
we wspólnych działaniach z funkcjonariuszami z Urzędu Celnego. Celem 
współpracy jest rozpoznanie i zwalczanie na terenie powiatu nowodwor-
skiego przestępczości hazardowej.

W wyniku podjętych działań na terenie gminy Nasielsk i w Nowym Dwo-
rze Maz. zabezpieczono 11 automatów do gier o niskich wygranych  
o charakterze komercyjnym i losowym. Postępowania w tych sprawach 
prowadzi Urząd Celny.

Działania policji i celników są związane z wejściem w życie, 1 kwietnia  
2017 r., nowelizacji Ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie niele-
galnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługo-
wych grożą surowe kary – 100 tys. zł od jednego automatu. Tak wysoką 
karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, 
ale również osoba, która wynajmuje lub wydzierżawia lokal pod nielegalne 
automaty do gier hazardowych.

Policjanci we współpracy z celnikami w dalszym ciągu będą prowa-
dzić wzmożone działania kontrolne, ukierunkowane na trwałą likwidację 
miejsc, w których urządzane są nielegalne gry na automatach.

(r.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

NA SYGNALE

Włamanie  
do domku letniskowego
W Głodowie Wielkim, jak ustalili nasielscy policjanci, w okresie od 1 grud-
nia 2018 r. do 19 stycznia 2019 r., doszło do włamania i kradzieży w jed-
nym z domków letniskowych. 

Zabrano m.in. urządzenia AGD. Jak informuje podkom. Szymon Koźniew-
ski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, pokrzywdzony oszacował straty na ok. 3000 zł. 

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie po-
licjanci zwracają się do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia, 
o kontakt z nasielskim komisariatem.

(e.)

Pani
Beacie Goszczyńskiej

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty
Składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

Łącząc się w bólu  
składamy najszczersze  

i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

księdzu kanonikowi

Tadeuszowi Pepłońskiemu

Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku

z powodu śmierci

Mamy
Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z UM

Konkursy na dyrektorów
Do 30 stycznia br. mogą składać swoje oferty osoby, które chcą wy-
startować w konkursach na dyrektorów dwóch gminnych placówek 
oświatowych: Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich i Szkoły Pod-
stawowej w Dębinkach. Obecnie dyrektorami w tych szkołach są: Ewa 
Strzelczak (SP Budy Siennickie) i Grażyna Menich – Masanowska (SP Dę-
binki)

Oferty należy złożyć osobiście w nasielskim magistracie do godz. 12.00 
lub wysłać pocztą elektroniczną.

(red.)

U NAS

Głosuj  
na kolejny paczkomat!
W gminie Nasielsk zainstalowano do tej pory dwa paczkomaty InPost – 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 60 c (przy Stacji Diagnostycznej Auto-Max) 
oraz w Mogowie przy ul. Srebrnej 1 (obok dworca PKP Nasielsk).

Jak się okazuje, to nie zaspokaja potrzeb mieszkańców naszej gminy, którzy 
proszą o kolejny paczkomat. Firma InPost daje taką możliwość, aby to właśnie 
mieszkańcy zadecydowali, gdzie będzie się on znajdował.

Oczywiście ostateczną decyzję o zasadności jego postawienia podejmuje In-
Post, ale istotną częścią tego procesu jest głosowanie.

W ostatnich dniach zgłoszono nową lokalizację nasielskiego paczkomatu – 
ul. Kilińskiego 22. Wszystkich tych, którzy uważają, że kolejny paczkomat 
w Nasielsku to słuszna inicjatywa, zapraszamy do głosowania. Jak to zrobić? Na-
leży wejść na internetową stronę bliskociebie.inpost.pl. Dalej przechodzimy do 
zakładki „Zgłoś lokalizację”, potem klikamy „Do dzieła”, a następnie „Zagłosuj na 
lokalizację”. W wyszukiwarkę, która się tam znajduje, wpisujemy „Nasielsk” i po-
jawi się wspomina propozycja: „Nasielsk ul. Kilińskiego22”. W dniu zamknięcia 
gazety, tj. 23 stycznia, swój głos oddało ponad 100 osób.

(red.)

W dniu 10.01.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP  Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową 
samochodu marki Nissan, którym 
kierował 28-letni mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, posiadający obowią-
zujący zakaz kierowania pojazdami 
kat. B wydany przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.

W dniu 12.01.2019 r. w miejscowo-
ści Dobra Wola funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP  Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Peuge-
ot, którym kierował 52-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, posiadający 
obowiązujący zakaz kierowania 
pojazdami kat. B wydany przez Sąd 
Rejonowy w Gorzowie Wielkopol-
skim.

W dniu 16.01.2019 r. funkcjona-
riusze KP Nasielsk otrzymali zgło-
szenie o dokonanej na terenie 
prywatnej posesji w Nasielsku kra-
dzieży metalowego łóżka o warto-
ści ok. 600 zł. W toku podjętych 
czynności w tym samym dniu 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali sprawcę powyższego 
czynu. Podczas przesłuchania 65-
leni mieszkaniec gminy Nasielsk 
przyznał się do zarzucanego mu 
czynu. 

Sporz. RW

Z MIASTA

Podwórko Nivea bez furtki
K i e d y w 2015 r.  g m i na 
Nasielsk została zgłoszona do 
konkursu firmy Nivea, w któ-
rym nagrodą był plac zabaw 
wszyscy byli zachwyceni 
tym pomysłem, bo w na-
szym mieście brakuje takich 
miejsc. Udało się, dzięki za-
angażowaniu w akcję Jarka 
Pashy, nasielszczanina, za-
wodowego gracza e-sportowego. Jak się okazuje nasze społeczeństwo nie 
potrafi docenić tego prezentu. O brak furtki w ogrodzeniu placu zabaw pytał 
na jednej z ostatnich sesji RM pytał radny Rodryg Czyż. 

– Furtka na Podwórku Nivea jest w zasadzie systematycznie niszczona i sta-
le jest naprawiana. Właśnie w tej chwili znajduje się w naprawie – mówiła 
Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM, firmy będącej administratorem obiektu.

Szkoda, że nie umiemy uszanować miejsca, z którego korzystają najmłodsi. 

E.G.
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Mieszkańcy się szkolą
W sobotę, 19 stycznia br., rozpoczęło się pierwsze szkolenie z cyklu  
„Ja w Internecie” na realizację którego pracownicy Wydziału Administracji 
i Nadzoru Urzędu Miejskiego pozyskali 67 200 zł. 

„Moje finanse i transakcje w sieci” tym modułem rozpoczęliśmy cykl 
szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych miesz-
kańców gminy Nasielsk. Na zajęcia zapisało się 12 osób, które poszerzyły 
swoją wiedzę na temat bankowości elektronicznej (płatności BLIK, Pay-
Pass, PayPal), ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego (m.in. 
rejestr klauzul niedozwolonych, obowiązki sprzedawców internetowych) 
oraz prawa autorskiego.  Ponadto uczestnicy szkolenia nauczyli się ko-
rzystać z e-administracji (profil zaufany, ePUAP, wypełnianie wniosków). 

Obecnie trwają szkolenia pt. „Rolnik w sieci”, w których uczestniczy  
13 osób. W ciągu 12 godzin zegarowych mieszkańcy naszej gminy uzy-
skają praktyczną wiedzę na temat rozwijania własnej działalności. Do-
wiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne informacje (np. 
dotyczące zakupu sprzętu i jego obsługi), jak promować w sieci własne 
gospodarstwo, jak szukać nowych odbiorców towarów. Zapoznają się 
z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i forami rolników. 

Nauczą się wypełniać wnioski o dotacje, korzystać z e-administracji, 
rozliczeń podatkowych online, usług KRUS, Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, ARiMR, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz korzystania z Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innych istotnych 
dla pracy rolników. Następna tura szkolenia przewidziana jest na 11, 13, 14 
lutego br. Zapraszamy do zapisów.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu pań-
stwa. Operatorem środków jest Fundacja Legalna Kultura.

(mcz)

Z GMINY

Rezygnacja sołtys Psucina
Na początku stycznia br., Małgorzata 
Kowalska, sołtys Psucina, zrezygno-
wała z pełnionej funkcji. Jak poinfor-
mowała w piśmie złożonym do gminy 
Nasielsk, rezygnacja spowodowana 
jest sprawami osobistymi. Dodatko-
wo w tym samym piśmie przedstawi-
ła sprawę niezrealizowania funduszu 
sołeckiego Psucina na rok 2018. Po-
proszona przez naszą redakcję o ko-
mentarz do tej sprawy pani Kowalska 
poinformowała, że podtrzymuje swo-
je stanowisko w sprawie rezygnacji 
z pełnienia funkcji sołtysa. Nie chce 
jednak już komentować ani przyczyn 
swojej decyzji, ani tematu niezrealizo-
wanego funduszu sołeckiego. Jakie 
jest stanowisko gminy w tym temacie? 

Odpowiadając na Pani (Małgorzaty 
Kowalskiej- red.) pismo z dnia 8 stycz-
nia 2019 r., pragnę wyjaśnić, iż wnio-
sek o zmianę przeznaczenia funduszu 

sołeckiego miejscowości Psucin, któ-
ry wpłynął dnia 7 września 2018 r. 
spełniał wymogi formalne ustawy  
o funduszu sołeckim, ale posiadał 
błędy w kwestii kwoty, dlatego też 
nie mógł być uwzględniony na sesji 
Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 12 
września 2018 r. Wniosek został przez 
Panią poprawiony podczas osobistej 
wizyty u Skarbnika Nasielska, która 
miała na celu wyeliminowanie błę-
dów z wniosku. Zmiana przeznacze-
nia funduszu sołeckiego musi być 
zatwierdzona w uchwale budżetowej 
gminy Nasielsk, co nastąpiło na naj-
bliższej z możliwych sesji Rady Miej-
skiej w Nasielsku w dniu 6 listopada 
2018 r. – informuje burmistrz Bog-
dan Ruszkowski. Jak dalej czytamy, 
w piśmie burmistrza, fundusz sołecki 
powinien być od początku do końca 
przemyślany, ponieważ wykonanie 
musi nastąpić w danym roku budże-

towym. Żeby to nastąpiło zatwierdzić 
go musi Rada, następnie wykonywa-
ne jest zlecenie i zapłata za realizację. 
Środki niewykorzystane w danym 
roku nie przechodzą na następny 
rok. Dlatego, jak zauważył burmistrz, 
zmiany w funduszu wykonywane 
pod koniec roku są dość ryzykowne, 
ponieważ może się okazać, że zadanie 
będzie fizycznie niemożliwe do reali-
zacji, tak jak miało to miejsce w tym 
przypadku, kiedy zaplanowano wy-
konanie wskazania granic nierucho-
mości.

Niestety, w tak krótkim czasie nie było 
chętnego geodety, który byłby w sta-
nie taką usługę wykonać. Nawet firma 
geodezyjna zaproponowana przez 
sołectwo nie była w stanie wykonać 
usługi do 31.12.2018r. – czytamy w pi-
śmie skierowanym do sołtys Psucina.

E.G. 

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci  

naszej koleżanki 

Ewy Laskowskiej 

- bibliotekarki z oddziału dla dorosłych.

Córce Weronice, mężowi, mamie oraz Bliskim 
przekazujemy wyrazy  

szczerego współczucia i pamięci.

Pracownicy  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Nasielsku

Z RADY

Plan dla Jaskółowa przyjęty
Radni nasielskiej Rady Miejskiej kilka 
miesięcy temu zdecydowali o spo-
rządzeniu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Jaskó-
łowo, by uchronić gminę przed pla-
nowaną przez prywatnego inwestora 
budową ZZO w tej miejscowości. 

Dyskusja o planie
W środę, 16 stycznia br. odbyło się 
posiedzenie komisji infrastruktury,  
na którym omawiano uwagi do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Jaskółowo – etap I.

W posiedzeniu uczestniczyli rad-
ni, także spoza tej komisji, a ponadto 
Ewelina Kowalczyk z Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, reprezentujący 
inwestora – prawnik Marcin Wierciń-
ski, autor planu – Bartosz Rosłan oraz 
mieszkańcy gminy. Na posiedzeniu 
obecny był także planista, Stanisław 
Korpanty, który przybył na nie na 
prośbę A. Mikuckiego.

Jak powiedziała Bożena Strzelecka, 
kierownik wydziału zagospodaro-
wania przestrzennego i nieruchomo-
ści nasielskiego magistratu, spotkanie 
komisji było jednym z ostatnich eta-
pów procedowania planu. Stwierdziła 
ponad to, że burmistrz Bogdan Rusz-
kowski zapoznał się z wniesionymi 
do niego uwagami. W sumie było ich 
113, a złożyło je 6 podmiotów, w tym 
np. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty 
Nasielsk, Gmina Wieliszew, a także 
przedstawiciel inwestora. 69 uwag nie 
zostało uwzględnionych w całości,  
zaś 7 uwag uwzględniono w części. 
Następnie kierownik B. Strzelecka 
kolejno odczytywała uwagi, które nie 
zostały uwzględnione przez burmi-
strza, a następnie były one poddawa-
ne dyskusji. W znacznej części uwagi  
się powtarzały. Niektóre nie wzbudza-
ły żadnych protestów, ale nad kilkoma 
rozgorzała dyskusja. Te kontrowersyj-
ne zapisy dotyczyły m.in.: wyłożenia 
uzasadnienia do planu, znaczącego 
oddziaływanie na środowisko, zbior-
ników wód podziemnych, zabudowy 
od 1,5 metra od granicy działki, stawki 
0% wzrostu wartości nieruchomości. 

Kilka razy między uczestnikami ko-
misji doszło do ostrzejszej wymiany 
zdań. Ostatecznie jednak autor pro-
jektu planu stwierdził, że żaden plan 
nie jest idealny.

– Moim zdaniem w planie nie ma tak 
istotnych błędów, żeby uchylić plan 
w całości, ale może być tak, że wo-
jewoda część planu uchyli. Inwestor 
zawsze może skarżyć plan i udowad-
niać, że jego interes jest naruszony. 
Pytanie tylko czy znajdzie argumen-
ty, żeby plan uchylić. A gmina może 
oddać plan do NSA. W razie czego 
będę bronił tego planu przed sądem 
– podkreślił pan Rosłan.

Jak wyjaśnił radny Mirosław Świder-
ski, po dyskusji na komisji, radni Rady 
Miejskiej będą musieli zdecydować, 
które uwagi uwzględnić. Mieszkańcy 
A. Mikucki i M. Tracz wnosili o wpro-
wadzenie poprawek do planu i po-
nowne jego wyłożenie.

Sesja RM
We wtorek, 22 stycznia br., odbyła się 
nadzwyczajna, IV sesja Rady Miej-
skiej, której tematem było rozpatrze-
nie uwag do planu zagospodarowania 
dla części Jaskółowa oraz przyjęcie 
planu. 

Rada głosowała nad ponad 70. uwa-
gami zgłoszonymi do planu, lecz 
nie przyjętymi przez burmistrza 
Nasielska. Po szczegółowej analizie 
nieprzyjętych uwag, która odbyła się 
podczas  komisji infrastruktury bur-
mistrz poprosił Radę o uwzględnie-
nie 6 z nich.

Rada większością głosów odrzuciła 
wszystkie uwagi wniesione przez in-
westora R. Weredę. Domagał się on, 
aby tereny, na których miał powstać 
ZZO były terenami usługowymi 
i produkcyjnymi z dopuszczeniem 
do zagospodarowania odpadami. 

Po skończonym głosowaniu nad 
uwagami i tuż przed samym głoso-
waniem nad ostateczną wersją planu 
zagospodarowania miejscowego dla 
części wsi Jaskółowo, radny Mirosław 
Świderski podziękował wszystkim, 
którzy wnieśli swoje uwagi do pla-
nu, poświęcili swój czas i włożyli w to 
wysiłek, ponieważ dzięki nim, w opi-
nii radnego, dokument został stwo-
rzony na takim poziomie, aby nie 
przedstawiać go już kolejnemu pla-
niście, ale bezpośrednio wojewodzie. 

Jak jednak zauważył, wszyscy, którzy 
obradowali nad uwagami, mówili, że 
przyświeca im jeden wspólny cel, 
czyli dobry plan dla Jaskółowa. Radny 
zastanawiał się czy wszyscy faktycz-
nie chcą ten sam cel osiągnąć.

Żaden z planistów, którzy także ob-
radowali nad planem wsi Jaskółowa 
nie dawał 100% gwarancji, że nie zo-
stanie on uchylony przez wojewodę 
mazowieckiego. Zawsze pozosta-
je indywidualna interpretacja zapisu. 
Nasielscy radni większością głosów 
przegłosowali ostatecznie uchwałę 
dotyczącą miejscowego planu za-
gospodarowania dla części wsi Ja-
skółowo. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Prawda i kłamstwo
Zmarły w 2015 roku Terry Pratchett 
zostawił po sobie ogromną spuściznę 
literacką, spośród której najbardziej 
znana jest seria fantastyczno-saty-
ryczna Świat Dysku. Autor parodiuje 
i komentuje w niej codzienne życie, 
dając przy tym często ważne lekcje 
o współczesności.

Biorąc na warsztat książki brytyjskiego 
autora nie trzeba na szczęście (poza 
pewnymi wyjątkami) znać wcze-
śniejszych jego dzieł. W dużej części 
powieści ze Świata Dysku stanowią 
osobny byt, z własną historią i boha-
terami. Niemniej są oczywiście kulto-
we dla fanów postacie, które niemal 
w każdej książce mają swój symboliczny udział przygodach innych bo-
haterów. Dlatego też znajomość wszystkiego, co powstało wokół Świata 
Dysku, nie jest obowiązkowe (ale miło widziane).

Jak było wspomniane na samym początku, często w swoich dziełach Prat-
chett bierze jakiś wycinek naszej rzeczywistości i tworzy alegoryczną opo-
wieść, serwując przy tym wiele kąśliwych uwag na omawiany temat. Może 
to być przykładowo historia kina, historia poczty czy w przypadku oma-
wianej Prawdy – historia prasy.

Główny bohater William de Worde (gry słowne to jedna ze sztuczek w hu-
morystycznym arsenale Terry’ego Prachetta) zarabia na życie pisząc do za-
możnych arystokratów nowiny z Ankh-Morpork, miasta, w którym toczy 
się akcja książki i jednocześnie jednego z kluczowych miejsc w Świecie 
Dysku. Pewnego dnia trafia na niezwykły wynalazek, prasę drukarską, która 
umożliwiałaby mu tworzenie listów z nowinkami na masową skalę i to nie 
tylko dla bogaczy. Tak powstaje pierwsza gazeta…

Bohater zostaje wplątany w pewną intrygę, a jego przyjaciółmi i wrogami 
zostaje szereg barwnych postaci, niejednokrotnie nawiązujących do po-
pkultury, jak dwójka przestępców parodiująca styl gangsterów z filmów 
Tarantino (głównie Wściekłe psy). Pomijając jednak intrygę to Prawda jest 
pochwałą… prawdy, a dokładniej rzetelnej prasy będącej w opozycji do 
brukowców szukających głównie sensacji.

De Worde musi niejednokrotnie zmierzyć się z lokalnym brukowcem, ale 
też społeczeństwem częściej słuchającym szokujących plotek niż rzetel-
nych artykułów. Nie na darmo często przez książkę przewija się sentencja 
Kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda zdąży włożyć buty.

Prawda to zabawna i ironiczna, ale jednocześnie bardzo mądra książka, 
która w lekki (zazwyczaj) sposób opisuje niebanalny problem współcze-
sności, jakim jest pogoń za sensacją i zamykanie się w swojej bańce in-
formacyjnej. Jest to też dobra okazja do posmakowania stylu pisarskiego 
wciąż szalenie popularnego brytyjskiego pisarza.

Paweł Kozłowski

Z NOK

Z DKK

Z NOK

Kwiatek na prezent
W czwartek, 17 stycznia, podczas zajęć kreatywnych dzieci wykonywały ko-
lorowe kwiaty. Najpierw Beata Olechowicz objaśniła i pokazała, w jaki sposób 
należy składać niewielkich rozmiarów kwadratowe karteczki, a później każdy 

 z uczestników sam przygotowywał papierowe płatki. Na koniec wszystkie płatki 
trzeba było dokładnie posklejać i zamontować łodyżkę do gotowego kwiatka. 
Ten oryginalny, ręcznie wykonany prezent z pewnością ucieszy zarówno bab-
cię, jak i dziadka, bo to z okazji ich święta dzieci wykonywały papierowe cuda.

Po raz kolejny instruktorka udowodniła, że z przedmiotów codziennego 
użytku można stworzyć coś oryginalnego i pomysłowego.

(red.)

Warsztaty pachnące tradycją
W ramach real izacj i  projek-
t u  „ K r e a t y w n e  M a l u c h y ”, 
w sobotę, 19 stycznia, odby-
ły się w NOK-u pierwsze, bar-
dzo smaczne i kolorowe zajęcia. 
A wszystko za sprawą małżeń-
stwa - Ewy i Pawła Chrustow-
skich z Łącka i ich wspaniałych 
pierników.

W czasie zajęć dzieci ozdabia-
ł y piernikowe postacie babci 
i dziadka. Każdy uczestnik miał 
bardzo przemyślaną koncepcję 
swoich prac. Jak żartował pan 
Paweł, który odpowiedzialny 
był za cukrowe kreacje, nawet 
czerwony krawat dziadka był 
dopasowany kolorem do pięknie 
czerwonych ust babci.

Dodatkowo dzieci, dzięki spe-
cjalnie przygotowanemu lukrowi, 
przyklejały piernikową laseczkę 
i kapelusz dziadkowi, a babci to-
rebkę. Piernikowi dziadkowie byli 

bardzo eleganccy, mieli,  poza 
krawatem i kapeluszem, piękne 
okulary. Babcie także miały mnó-
stwo ozdób. Na koniec jadalnymi 
pisakami dzieci mogły napisać na 
lukrowych chmurkach swoje de-
dykacje. Gotowe pierniki zostały 
zapakowane w folie. Na zakoń-

czenie dzieci otrzymały pierniko-
we medale!

Projekt „Kreatywne Maluchy” jest 
realizowany ze środków pozyska-
nych z nasielskiego magistratu przez 
grupę mieszkańców w ramach kon-
kursu na Inicjatywę Lokalną.

E.G.

Spotkanie z twórczością  
Kingi Dębskiej
W sobotę, 19 stycznia br., odbyło 
się pierwsze w tym roku spotka-
nie członków nasielskiego Dysku-
syjnego Klubu Książki. Tym razem 
w gościnnych progach Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku dyskutowano o książ-
kach Kingi Dębskiej, polskiej reży-
serki i scenarzystki, znanej chyba 
przede wszystkim dzięki sukceso-
wi filmu Moje córki krowy. I wła-
śnie powieść pod takim tytułem, 
jak również jej kontynuacja – Po-
rozmawiaj ze mną – były przed-
miotem sobotniego spotkania. 
Większość uczestników miała oka-
zję obejrzeć film i na rozmowie 
o nim minęła duża część dysku-
sji, podczas której panie docenia-
ły kunszt aktorów, bądź jego brak, 
delektując się jednocześnie kawą, 
herbatą i  świeżymi pączkami . 

Książki w zasadzie nie przypadły 
do gustu naszym czytelniczkom. 
Okazało się, że zapowiadany hu-
mor, który miał w nich dominować, 
zastąpiły raczej dość traumatyczne 
obrazy, powiązane głównie z ter-
minalnymi chorobami rodziców 
głównych bohaterek powieści. 
Marta i Katarzyna to siostry, któ-
re od dzieciństwa nie mogą dojść 
do porozumienia i których relacje 
ocieplają się nieco dopiero z po-
wodu rodzinnej tragedii. Jedynie 
pani Irena Konerberger starała się 
znaleźć w książce odrobinę humo-
ru i rozbawiło ją chociażby okre-
ślenie: ciotka pochylona jak stara 
wierzba.

Nie mogło również zabraknąć 
gorących dyskusji na temat bie-
żących wydarzeń, wspomnień 
z inspirujących podróży i ustalania 

planów działania Klubu na następ-
ne miesiące. Niezdecydowanych, 
a zainteresowanych uczestnic-
twem w spotkaniach DKK, jak 
zwykle serdecznie zapraszamy. 
DKK to nie tylko spotkania i roz-
mowy o książkach. Niebawem 
wybieramy się do teatru, wiosną 
planujemy wyjazd do Opinogóry, 
organizujemy również spotkania 
z pisarzami.

Na najbliższym spotkaniu, które 
odbędzie się w sobotę, 23 lutego 
2019 r., będziemy mówić o książ-
ce Czas przeszły niedoskonały, 
której autorem jest Julian Fello-
wes. Ponadto spotkanie, z racji kar-
nawału i zbliżających się Ostatków, 
będzie odbywało się w szczegól-
nej oprawie. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych.

el

Z NOK

Warsztaty malarskie
Na ostatnich warsztatach malarskich, któ-
re odbył y s ię w sobotę, 19 st ycznia, 
w Nasielskim Ośrodku Kultury, dzieci wyko-
nywały swoje prace na dwa zadane tematy: 
kwiaty i postaci.

W wyniku rozmów z prowadzącą zajęcia 
Ewą Witkowską wielu uczestników zde-
cydowało się na malowanie postaci klau-
na i, jak się okazało, miał on różne oblicza. 
Często nietypowe podejście dzieci do te-
matu przynosi wspaniałe efekty. Z tego też 
powodu ostatnie prace małych nasielsz-
czan pt. „Ptaki fruwaki” zostały zgłoszone 
do konkursu, który ogłosiło Centrum Kultu-
ry AGORA we Wrocławiu. Trzymamy kciuki 
za młodych malarzy. O wynikach konkursu 
będziemy informowali.

E.G.
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Spotkanie z historią  
– ks. Marian Batogowski
W 2019 roku kontynuujemy cykl 
spotkań historycznych „Historia 
Nasielska – historią Polski” i za-
praszamy na kolejne spotkanie pt. 
„Ksiądz Marian Batogowski. KA-
PŁAN – AUTOR – MISJONARZ”. 
Jego bohaterem będzie ks. Ma-
r i a n  B a to g o ws k i ,  n i e z w yk l e 
ceniony i darzony ogromną sym-
patią nasielszczan wikariusz parafii  
św. Wojciecha w Nasielsku (1947-
1956), następnie proboszcz parafii 
w Janowcu Kościelnym i Płocku 
- Imielnicy. W latach 1968-1973 
prowadził pracę misjonarską w In-
diach. Po powrocie w 1975 r. naj-
pierw pracował w Centrali Misyjnej 
w Warszawie, a następnie objął probostwo w Serocku, które piastował 
do śmierci w 1982 roku. W 2018 roku ks. Marian Batogowski znalazł się 
w gronie 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodle-
głości, wyłonionych przez Gminny Komitet powołany przez Burmistrza 
Nasielska.

Prelegentem tego spotkania będzie Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, adwokat kościelny przy Sądzie Bi-
skupim w Płocku i pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płoc-
kiej. Jednocześnie jest on autorem książki „Dziennik indyjski ks. Mariana 
Batogowskiego 1916-1982”, w której omawia dziennik prowadzony przez 
ks. Mariana Batogowskiego podczas misji w Indiach.

Podczas spotkania Witold Wybult zaprezentuje kilka pamiątek po ks. Ma-
rianie Batogowskim. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę prelegenta 
oraz uzyskać jego wpis do książki, a także porozmawiać osobiście z au-
torem.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 lutego br. o godz. 18.30 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, 
sala nr 112).

Organizator spotkania: Urząd Miejski w Nasielsku
Patronat: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
Patronat medialny: 
„Gość Niedzielny” – „Gość Płocki”
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
„Tygodnik Ciechanowski”
Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”

HISTORYCZNIE

Rocznica postania styczniowego
Ani jeden żywy promień nie zdo-
łał przebić powodzi chmur, gnanych 
przez wichry. Skąpa jasność poran-
ka rozmnożyła się po kryjomu, uwi-
doczniając krajobraz płaski, rozległy 
i zupełnie pusty. Leciała ulewa desz-
czu, sypkiego jak ziarno. Wiatr krople 
jego w locie podrywał, niósł w kie-
runku ukośnym i ciskał o ziemię (…). 
Właśnie o samym świcie Andrzej Bo-
rycki (bardziej znany pod przybranym 
nazwiskiem Szymona Winrycha) wy-
jechał zza pagórków rajgórskich 
i skierował się pod NASIELSK na sze-
rokie płaszczyzny. Porzuciwszy za-
rośla, trzymał się przez czas pewien 
śladu polnej drożyny, gdy mu ta jed-
nak zginęła w kałużach; ruszył wprost 
przed siebie, na poprzek zagonów 
(…).

Przytoczony tu tekst pochodzi z no-
welki Stefana Żeromskiego Rozdzio-
bią nas kruki, wrony. Tych, którzy jej 
nie znają, zachęcam do przeczytania. 
Naprawdę warto, zwłaszcza jeśli ktoś 
czuje się nasielszczaninem.

Opowiada ona o tym, co się wyda-
rzyło w okolicach Nasielska w trakcie 
powstania styczniowego. Mnie od lat 
dziecięcych intryguje pytanie, dlacze-
go Stefan Żeromski jej akcję umiejsco-
wił w okolicach Nasielska. Jest to tym 
bardziej intrygujące, że to, co się póź-
niej rozegrało jest straszne. I w dodatku 
ten tytuł: Rozdziobią nas 
kruki, wrony.

Ciekaw jestem czy opi-
sane wydarzenie na-
prawdę miało miejsce 
w okolicach Nasielska, 
czy jest to literacka fik-
cja. Walki powstańcze 
1863 roku miały tak-
że miejsce w Nasielsku 
i w jego okolicy. To fakt. 
który został potwier-
dzony w różnego ro-
dzaju źródłach. Tu warto 
też wiedzieć, że jedna 
z pierwszych potyczek 
powstania miała miejsce 
w bezpośredniej blisko-
ści Nasielska, w okoli-
cach Jackowa. Stało się 
to już w pierwszym dniu 
powstania – 22 stycznia 
1863 r. Z Moskalami 
starł się tutaj oddział Ro-
berta Skowrońskiego. 
Nie była to wielka bitwa. 

Całe to powstanie nie przypominało 
toczonych w tym czasie wojen. Ze 
strony polskiej nie walczyła armia. Ta-
kiej ówczesne Królestwo Polskie nie 
posiadało, a Polska jako niezależne 
państwo nie istniała. Ta część dawnej 
Rzeczypospolitej była częścią cesar-
stwa rosyjskiego. Właśnie w roku 1863 
Polacy chwycili za broń, aby odzyskać 
wolność.

Powstanie miało charakter wojny 
partyzanckiej. Niewielkie oddziały 
atakowały niespodziewanie wojska 
zaborcze na terenie prawie całego 
zaboru rosyjskiego. Największe sku-
pienie oddziałów miało miejsce 
tam, gdzie było dużo lasów. Okolice 
Nasielska nie były pod tym wzglę-
dem miejscem najlepszym. Stąd, 
gdy spojrzymy na mapę, na której 
rozmieszczono miejsca potyczek 
nie widać znaczków w okolicach 
Nasielska. Właściwie zaznaczona jest 
ta jedna, z pierwszego dnia powstania. 
Nie znaczy to jednak, że mieszkań-
cy nasielskiej gminy nie wzięli udziału 
w powstaniu. Wzięli, ale ilu, tego, mimo 
upływu lat, dokładnie nie wiemy.  
A warto byłoby wiedzieć, bo jest to 
powód do dumy. I to zarówno dla 
gminy jak i rodzin, których członko-
wie podjęli nierówną walkę z zaborcą 
i ponieśli tego konsekwencje. Wielu 
członków naszej wspólnoty zginęło, 
wielu straciło majątki, wielu wreszcie 

zostało skazanych na zesłanie na Sy-
berię.

Z cmentarza właściwie zniknęły mo-
giły powstańców. Jedną z ostatnich jest 
mogiła Emiliana Sobocińskiego – po-
wstańca, który też część swego życia 
musiał spędzić na Syberii.

Na zakończenie kilka nazwisk po-
wstańców styczniowych z terenu 
gminy Nasielsk, których dotknęły 
popowstaniowe represje zaborcy: Bu-
czyński Jan - l. 25, z Nasielska; Czernic-
ki Józef - l.40, robotnik z Pieścirogów; 
Eichman Karol - rolnik z Młodziano-
wa: Glinicki Julian - chłop z Chrcynna; 
Kozarzewski Aleksanderz Morgów; 
Krysza Stanisław - rolnik z Żabiczy-
na;, Rojewki Hieronim - urzędnik 
z Nasielska; Zawadzki Teofil – rolnik 
z Chrcynna.

Uczestników powstania z terenu na-
szej gminy było znacznie więcej. Do-
brze byłoby ustalić ich nazwiska, aby 
oddać im cześć i szacunek. Zapewne 
pamięta się o nich w przekazach ro-
dzinnych. Znajdowane są jeszcze na 
strychach zapiski i różnego rodzaju 
pamiątki. Warto ich poszukać. Przypo-
mnę, że kilka lat temu w ŻN zamieścili-
śmy informację o powstańczym losie 
kuzynów przedwojennego burmistrza 
nasielska Feliksa Rostkowskiego.

Andrzej Zawadzki

Z BIBLIOTEKI

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
W nasielskiej bibliotece w czasie ferii zimowych będą odbywać się na-
stępujące zajęcia dla dzieci: 

28.01.2019 (poniedziałek) – zajęcia edukacyjno-plastyczne; 

01.02.2018 (piątek) – zajęcia kreatywne;

04.02.2018 (poniedziałek) – zajęcia edukacyjno-plastyczne.

Pracownia internetowa czynna codziennie od 10.00 do 13.00  
i od 14.00 – 16.00.

Zapraszamy dzieci do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Piłsud-
skiego 6 w godz.10.00 – 12.00.

Warszawa w gruzach
W styczniu minęła kolejna rocznica wyzwolenia Warszawy – 17.01.1945 r.  
Nasielszczanin, Maciej Modzelewski, uwiecznił powojenne zniszczenia stolicy  
na jednym ze swoich rysunków. Praca pochodzi z 1956 roku. 
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MUZYCZNIE

Rocznicowe obchody Powstania 
Styczniowego 
Już po raz kolejny Chór Lira 
uświetnił obchody Powstania 
Styczniowego w Modlinie Twier-
dzy. Uroczystość poświęco-
na pamięci Powstańców z 1863 
roku na stałe jest wpisana w ka-
lendarz nowodworskich wyda-
rzeń patriotyczno-religijnych.

Tegoroczne spotkanie odby-
ło się 20 stycznia i rozpoczęło 
się mszą świętą w kościele p.w.  
św. Barbary. Przewodniczył jej  
ks. Tomasz Cymerman – wice-
dziekan Zakroczymski. Po mszy 
zebrani wysłuchali 40-minuto-
wego koncertu pieśni i piosenek 
patriotycznych. W repertuarze 
znalazły się między innymi Rota, Jak to na wojence, Przybyli ułani pod okienko, O mój rozmarynie i Legiony. 

Popularność wielu utworów sprawiła, że zebrani chętnie śpiewali znane piosenki razem z nasielskim chórem. 
Każdy utwór zapowiadała Katarzyna Tomasińska. Gościnnie z Lirą wystąpił grający na gitarze ksiądz Rafał Win-
nicki z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

Po koncercie zebrani przemaszerowali do Kapliczki Powstańców Styczniowych, gdzie w intencji poległych oko-
licznościową modlitwę odmówił ks. kan. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii pw. św. Barbary, a następnie przy-
byłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Nowego 
Dworu Mazowieckiego Janusz Mikuszewski, radni miejscy z Nowego Dworu Maz, radni powiatowi oraz Komen-
dant Straży Miejskiej Piotr Rogiński, a także rekonstruktorzy historyczni.

Michał B.

MUZYCZNIE

Chór Lira  
z kolejną nagrodą!
Po raz czwarty w Czerwińsku nad Wisą odbył się Diecezjalny Festiwal Kolęd 
i Pastorałek. W tegorocznej edycji, która miała miejsce w sobotę, 19 stycznia 
br., w tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, wziął udział także na-
sielski Chór Lira.

Zespół zajął w nim III miejsce oraz zdobył nagrodę specjalną, za, jak to określili 
jurorzy, kulturę brzmienia.

W tej edycji wzięło udział pięć chórów (wraz z nasielskim): Chór Tibi Cantamus 
z Płocka, Chór Bazyliki Czerwińskiej, Chór Marana Tha z Wyszogrodu oraz 
Chór Parafii św. Mateusza z Ligowa.

Festiwal rozpoczął się o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji żyjących  
i zmarłych chórzystów. Po mszy rozpoczęły się przesłuchania zgłoszonych 
chórów. Każdy zaprezentował po dwie przygotowane kolędy. W konkursie 
nie można było wykonywać świeckich piosenek o tematyce zimowej czy 
też noworocznej. Wszystkie chóry wykonały swoje utwory a capella, czyli 
bez żadnych podkładów.

Chóry oceniało jury w składzie Marta Zdrajkowska - nauczycielka, absolwent-
ka Edukacji Muzycznej w specjalności dyrygentura chóralna na Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Włodzimierz Sieczkowski 
- również nauczyciel, współpracujący z artystami scen operowych i teatrów 
muzycznych.

Festiwalowe zmagania grup muzycznych obserwował wójt gminy Czerwińsk, 
Marcin Gortat. Chór Lira wykonał góralską Juhaską kolyndę oraz utwór Mi-
zerna cicha. Nasielscy chórzyści występowali na festiwalu po raz drugi.  
Wcześniej uczestniczyli w uczestniczyli  w jego pierwszej edycji w 2016 
roku i wtedy zajęli pierwsze miejsce. W tegorocznym festiwalu zwyciężył 
Chór Tibi Cantamus z Płocka, który wykonał utwory: Gdy się Chrystus 
rodzi oraz Co to za dziecię? Drugie miejsce zajęli gospodarze, którzy za-
śpiewali Christus natus est i Przybieżeli do Betlejem.

Michał B.

Z ŻYCIA PARAFII

Kolędowanie z Moją Rodziną
P a r a f i a n i e  z  N u n y 
w niedzielę, 13 stycz-
n ia  b r. ,  mie l i  oka zję 
wysłuchać koncertu ko-
lędowego zespołu „Moja 
Rodzina”. Grupę można 
było niedawno zobaczyć 
podczas występu, który 
odbył się w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, w cza-
sie obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

„Moja Rodzina”, jak sama 
nazwa wskazuje, to ze-
spół rodzinny. W jej skład 
wchodzą wokaliści-in-
strumentaliści: rodzice 
- Aldona i Artur Wiśniew-
scy oraz ich dzieci – Antonina, Ga-
briel, Szymon, Mikołaj i Jeremiasz. 
Wszyscy nie tylko śpiewają, ale rów-
nież grają na różnych instrumentach. 
Są multiinstrumentalistami, dzięki 
czemu ich wykonania są niezwykle 
bogate w brzmienia.

Poza własnymi interpretacjami po-
pularnych kolęd jak Wśród noc-
nej ciszy, Jezusa narodzonego 
czy Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki w 45-minutowym recitalu zna-
lazły się także autorskie pastorałki. 
Z pewnością w pamięci uczest-
ników koncertu zostanie utwór  
pt. W świąteczny czas, gdyż poświę-

cony jest zmarłemu już dziadkowi 
państwa Wiśniewskich.

Po koncercie widzowie mogli zaku-
pić płyty z kolędami w wykonaniu 
„Mojej Rodziny”.

Zespół pochodzi z Glinojecka 
i w tym roku obchodzi 10-lecie swo-
jego istnienia. Od 2009 roku „Moja 

Ro d z i n a”  z a c z ę ł a 
grać koncerty ewan-
gelizacyjne, regular-
nie też bierze udział 
w Festiwalach Mu-
zyki Chrześcijańskiej. 
Można ich spotkać  
na warsztatach dla mu-
zyków, rekolekcjach 
i spotkaniach modli-
tewnych w całej Pol-
sce.

Koncert został zor-
gani zowany przez 
księdza Tadeusza Ja-
błońskiego, probosz-
cza parafii w Nunie.

Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

EkoWalentynki 2019  
- czyli kochamy recykling cały rok
W lutym 2019 r. rusza IX edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „EkoWa-
lentynki - czyli kochamy recykling!”. Ponad 70 miejscowości w Polsce weźmie 
udział w EkoWalentynkach 2019, a wśród nich nasze miasto. Lokalnym koor-
dynatorem akcji jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja. W Dniu 
Zakochanych, 14 lutego 2019 r., zainaugurujemy naszą akcję rozdając lizaki 
w kształcie serca, a to wszystko w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz 
drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ramach „EkoWalentynek” pragniemy pokazać, że podczas święta zakocha-
nych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że 
codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej 
planety. Zbiórkę baterii i elektroodpadów będziemy prowadzić do 22 kwietnia 
2019 roku - czyli do Dnia Ziemi!

Tak, jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS 
Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP 
Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Są to fir-
my, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu 
baterii oraz elektroodpadów. Nad całością czuwa Dominik Dobrowolski, ekolog 
i podróżnik - pomysłodawca akcji.

Informacje o wszystkich ekowalentynkowych akcjach są zamieszczane na stro-
nie: www.cycling-recycling.eu.

WARTO PAMIĘTAĆ!
Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie 
z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie 
wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może 
zawierać substancje (np: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne 
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca 
do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Anna Chmielewska
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WOŚP

Nowy rekord Orkiestry
W niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, 
już po raz 27. w Polsce i na ca-
łym świecie zagrała Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Gmina 
Nasielsk ponownie dołożyła swo-
ją cegiełkę do tego wspaniałego 
dzieła, którego pomysłodawcą 
jest Jurek Owsiak. Na terenie na-
szej gminy w dniu finału z czer-
wonymi serduszkami, puszkami 
i uśmiechem na twarzy pojawi-
ło się 34 wolontariuszy. Pierwszy 
z nich (Paweł Domański) rozpoczął 
kwestę już o godzinie 00:01 w hali 
sportowej w Nasielsku, gdzie trwał 
II nocny halowy turniej piłki noż-
nej, z którego cały dochód trafił na 
rzecz WOŚP.

Członkowie Nasielsk Baszta Team 
już od godziny 9.00 biegali uli-

cami naszego miasta, zachęca-
jąc przechodniów do wsparcia. 
W Nasielskim Ośrodku Kultury, 
w którym po raz kolejny mieścił się 
sztab WOŚP w Nasielsku, od rana 
działo się naprawdę sporo. Organi-
zatorem wydarzenia i Szefem Szta-
bu był Dawid Domała.

Atmosfera była gorąca nie tylko 
dzięki wspaniałym wolontariu-
szom, którzy tego dnia kwe-
stowali na terenie naszej gminy, 
ale także za sprawą wszystkich 
uczestników, którzy zagrzewali 
nasielszczan do dobrej zabawy 
i przyłączania się do pomocy 
dzieciom „chorym i bez focha” 
– jak głosiło hasło tegoroczne-
go finału.

Na scenie kina „Niwa” w nie-
dzielę wystąpiły zespoły grające 
muzykę reggae. Wystąpili: Jan-
ga Squad, Ruch Wolnych My-
śli, Raggabarabanda i Alicetea. 
Przed dwoma ostatnimi wy-
stępami organizator imprezy 
prowadził licytacje, a lista roz-
maitych atrakcji i rzeczy sięgała 
niemal 60 pozycji. W holu NOK 
swoje taneczne umiejętności za-
prezentowały dzieci i młodzież  
ze szkoły tańca SWAG.

Harcerze z 425 WDH Knieje i stra-
żacy z OSP Nasielsk instruowa-
li, w jaki sposób właściwie udzielić 
pierwszej pomocy. B-boye z Cojo-
nes Grandes zatańczyli break dan-
ce, a do wspólnego tańczenia 
zumby zapraszała zgromadzonych 
Małgorzata Stecka. Kinga Szczy-
pek  wraz ze Stowarzyszeniem 
Skafander jak zwykle zapewni-
li dużo dobrej zabawy dla naj-
młodszych. Umożliwili pobyt pod 
palmami w roli pirata, a także moż-
liwość wykonania tatuaży z henny. 
Z kolorowymi balonami czekała na 
najmłodszych także Grażyna Ro-
siak – animator dziecięcy „Magia 
Uśmiechu”.

Ekipa nasielskiego sztabu dzielnie 
dbała przez cały dzień o kwestują-
cych, których pogoda nie oszczę-
dzała. Nie zabrakło ciepłej herbaty, 
kawy i grochówki oraz pysznych 
kanapek. Na wolontariuszy czeka-
ła także 8-osobowa komisja, któ-

ra skrupulatnie przeliczała każdy 
zebrany grosik. Na zakończenie 
dnia na niebie rozbłysło światełko 
do nieba, czyli pokaz fajerwerków 
przy asyście i dzięki pomocy stra-
żaków.

Łącznie w tym roku w Nasielsku 
zebrano 38 539 zł. Wolontariusze 
uzbierali kwotę 24 441 zł. 9 715 

zł pochodziło z licytacji, 752 zł 
z aukcji internetowych, 1 400zł  
to wpisowe z nocnego turnieju pił-
ki nożnej. 881 zł przekazało przed-
szkole „ Sakolandia”. „Nasielsk 
Baszta Team” uzbierało 1 350zł  
(+ 10 euro). Niewątpliwie został 
pobity nowy rekord w Nasielsku!

D.D. 

Podziękowania  
od Szefa Sztabu WOŚP w Nasielsku

Z całego serca dziękuję tym, którzy grali z nami podczas 27. Finału 
WOŚP.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, pomocnikom, opiekunom, rodzi-
com, nauczycielom. To Wasze poświęcenie i ogromna praca sprawiły, 
że uzyskaliśmy tak wspaniały wynik. Dziękuję zespołom, które przyje-
chały zagrać dla nas za zwroty kosztów i swoimi dźwiękami sprawiły, że 
był to niezapomniany wieczór. Dziękuję wszystkim, którzy organizowali 
czas dla najmłodszych w holu na dole oraz uczyli nas jak należy udzielić 
pierwszej pomocy. Tym, którzy, mimo złej pogody, biegali ulicami mia-
sta i tym, którzy rozgrywali mecze w hali sportowej w Nasielsku. Wszyst-
kim, którzy tego dnia dla nas tańczyli i dopingowali. Dziękuję strażakom, 
harcerzom, policji i Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury.

Dziękuję całej ekipie wspaniałych dziewcząt, które zliczały pieniąż-
ki oraz dbały o catering. Dziękuję mieszkańcom, którzy przekazali te 
wspaniałe rzeczy na licytację oraz tym, którzy je licytowali. Dziękuję 
przedsiębiorcom, którzy obdarzyli nas produktami na smaczny poczę-
stunek oraz obiadami dla gości. Dziękuję każdemu, kto wrzucił cho-
ciażby najmniejszy grosik do puszki tego dnia. Z całego serca Wam 
wszystkim szczerze dziękuję. To był dzień pełen pięknych chwil, które 
mogliśmy razem przeżyć. RAZEM możemy więcej.

Dawid Domała
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ABC OGRODNICTWA

Pelargonia na rabaty  
i do domu
Rośliną lubianą przez wiele osób i masowo uprawianą, która przez całe lato 
zdobi rabaty, balkony i tarasy, jest pelargonia rabatowa. Nie są groźne jej upa-
ły i susze, ale lepiej jej nie narażać na tak ekstremalne warunki, gdyż może  
to spowolnić jej kwitnienie lub spowodować, że rośliny te nie będą wcale za-
wiązywać pąków. Im pelargonie mają większy dostęp do promieni słonecz-
nych, tym obficiej kwitną. Pelargonie nie są też wymagające co do podłoża, ale 
bardzo dobrze rosną w ziemi dla pelargonii lub ziemi kompostowej. Różowe, 
fioletowe, czerwone, bordowe, koralowe, łososiowe, wielokolorowe lub białe 
kwiatki (pojedyncze lub pełne) zebrane w kuliste kwiatostany, zdobią te rośliny 
do późnej jesieni. Niektóre okazy w okresie bujnego kwitnienia mają dużo 
kwiatostanów, które całkowicie zakrywają liście.

Niestety, pelargonie nie wykazują się wytrzymałością na zbyt niską tempera-
turę otoczenia, dlatego wymagają przeniesienia do pomieszczenia na okres 
od listopada do maja (na zewnątrz wystawiamy je dopiero po ostatnich przy-
mrozkach). Przenoszonym do pomieszczeń roślinom należy przyciąć przed 
zimowaniem pędy do połowy lub o 1/3 ich długości i umieścić je w chłod-
niejszym, jasnym miejscu. Temperatura odpowiednia do przechowania pelar-
gonii przez zimę to 5-10 stopni C. Dopiero na przedwiośniu należy zapewnić 
tym roślinom temperaturę otoczenia ok. 20 stopni C, która pozwoli na ich 
prawidłowy wzrost. W czasie zimy należy ograniczyć podlewanie. Oszczędne 
podlewanie uchroni przechowywane egzemplarze przed chorobami grzybo-
wymi. Natomiast od marca zalecane jest zwiększenie częstotliwości podlewa-
nia oraz zasilanie (raz na tydzień) nawozami do pelargonii. W czasie kwitnienia 
zaleca się też regularne przycinanie przekwitłych kwiatostanów. Roślinki od-
wdzięczą się nam obfitym kwitnieniem i bujnym wzrostem.

Pelargonie rabatowe nie muszą rosnąć, jak nazwa wskazuje, na rabacie,  
ale mogą rosnąć też przez cały rok w domu. W zależności od odmiany osią-
gają one wysokość od 20 do 50 cm. Pelargonie te często sadzone są w doni-
cach w kompozycji z roślinami, które mają dekoracyjne liście i zwisające pędy, 
np. kocanki, wilec czy trzmielina. Ładnie wyglądają też posadzone w wyso-
kich donicach razem z roślinami o zwisających pędach i drobnych kwiatach,  
np. z bakopą.

Większe kwiaty i szorstkie, delikatnie pachnące liście mają długo kwitnące pe-
largonie wielkokwiatowe. Odmiana ta dorasta nawet do 70 cm wysokości. 
Pelargonie pachną mniej lub bardziej intensywnie, w zależności od odmiany. 
Ziołowo-kwiatowy aromat jest bardziej wyczuwalny w słoneczne, letnie dni.

Inną odmianą pelargonii, która najlepiej wygląda w wiszących pojemnikach, 
jest odporna na choroby i szkodniki pelargonia bluszczolistna, o liściach po-
dobnych do liści bluszczu i kulistych kwiatostanach składających się z wydłu-
żonych płatków kwiatowych. Pędy tej pelargonii są kruche i często ulegają 
uszkodzeniu przez wiatr, dlatego nie jest polecana na wietrzne tarasy czy bal-
kony. Jest ona też bardziej odporna na chłodniejsze powietrze i wytrzymuje 
chłody do 2 stopni C.

W okresie od lutego do marca oraz od lipca do września można samodzielnie 
rozmnażać pelargonie przez sadzonki wierzchołkowe, przygotowane z dzie-
sięciocentymetrowych odcinków pędów. Oczyszczone z liści dolne części 
pędów, posadzone w ziemi z torfem, po kilku tygodniach ukorzenią się. Wtedy 
należy przesadzić je do ziemi dla roślin balkonowych. Następnie warto usu-
nąć wierzchołki pędów młodych sadzonek, co spowoduje prawidłowe roz-
krzewienie się. Dzięki możliwości łatwego rozmnażania pelargonii, długiego 
i obfitego kwitnienia oraz urody ich kwiatów, te niezawodne rośliny często 
wykorzystywane są do kompozycji doniczkowych i do obsadzania rabat.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Kwitnące w wazonach gałązki 
krzewów i drzew ozdobnych
Nawet w środku zimy lubimy dekorować swoje mieszkania, wstawiając do wazonów z wodą 
różne kwiaty. Do tego celu możemy też wykorzystać wcześniej ścięte gałązki z krzewów 
ozdobnych, które często mamy w swoich ogrodach. Najlepszymi gatunkami krzewów 
wykorzystywanymi do przyspieszenia kwitnienia są np. bez (lilak), forsycja, migdałek, 
głóg, pigwowiec, jabłoń, wiśnia, wierzba, brzoza, leszczyna, dereń czy tawuła kwitnąca 
wiosną. Pąki krzewów i drzew ozdobnych zawiązują się latem, ale ich rozwój następuje 
dopiero po okresie spoczynku, który trwa ok. miesiąca i przebiega w temperaturze od 
-5 do + 5°C. Okres spoczynku ustępuje zazwyczaj w styczniu lub lutym; w zależności od 
pogody. Im bliżej wiosny i temperatura otoczenia wzrasta, tym pewniejsze jest, że pąki na 
ściętych gałązkach zaczną się rozwijać prawidłowo i na gałązkach pojawią się dekoracyjne 
kwiaty. Gałązki do wazonu najlepiej jest ścinać po deszczu w okresie odwilży, gdyż wtedy 
nabrzmiałe pąki szybciej się rozwiną. Nie należy ścinać gałązek w okresie silnych mrozów, 
gdyż możemy uszkodzić wtedy cały krzew. Istnieje bowiem ryzyko zmarznięcia ciętych 
pędów. W styczniu i lutym możemy do tego celu wykorzystać jednoroczne pędy bzu czy 
dwuletnie forsycji. Styczeń to też dobry czas na pędzenie leszczyny i brzozy. Głóg najlepiej 
ścinać w marcu. Pędzenie należy przeprowadzić w temp. ok. 18°C. Kwiaty rozwiną się wtedy 
po ok. 4-5 tygodniach. Im bliżej wiosny, tym czas oczekiwania na kwiaty trwa krócej. Dzięki 
zabiegowi pędzenia gałązek, nasze mieszkanie napełni zimą wiosenny klimat i miły nastrój.

E.K.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 8 stycznia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 
r. poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do wiadomości wyborców informa-
cję o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, 
zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice  
obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7 Sołectwa: Morgi, 
Nowe Pieścirogi. 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego-świetlica szkolna, Stare Pieścirogi, 

ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki z alfabecie Braille’a, 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 
16 lutego 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza 
Nasielska najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 3 marca 2019 r. od godz. 
7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski
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DO ADOPCJI

7 szczeniąt 
Szukamy dobrych domów dla siedmiu psiaków. Szczeniaki mają ok.10 
tygodni, są odrobaczone, raz zaszczepione i zaczipowane. Będą raczej 
małymi pieskami, ich mama sięga do połowy łydki, tata nieznany.

Więcej informacji pod numerem telefonu 735 084 106 lub 503 812 771.

Darmowa karma
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku  

prosi o kontakt wszystkich, którzy mają zwierzęta  
lub je dokarmiają, a znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej  

i nie mają środków na zakup karmy.  
Stowarzyszenie ma do rozdysponowania karmę dla zwierząt  

i dostarczy ją do osób potrzebujących takiego wsparcia.  
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  

tel. 735 084 106

NASIELSK BASZTA TEAM

600 km dla WOŚP
Już drugi raz pobiegliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku 
w ramach 27. Finału WOŚP zorganizowaliśmy całodniową 
sztafetę. Biegaliśmy i jeździliśmy na rowerach od godziny 
9.00 do 20.00. 5-cio kilometrowa trasa prowadziła ulica-
mi miasta.

Początkowo biegliśmy w sporej grupie, potem zmienialiśmy 
się, w zależności od kondycji biegaczy, co 5-10 km. Przez 
ten czas wybiegaliśmy i wypedałowaliśmy 600 km i 1350 zł 
+ 10 euro. Zebraną sumę przekazaliśmy WOŚP. Jest to nie-
samowity wynik, którym pobiliśmy zeszłoroczny rekord. 
W zeszłym roku na koncie mieliśmy 350 km i 900 zł. Teraz 
jest nas coraz więcej i mamy zdecydowanie lepszą kondy-
cję. Pogoda była mało sprzyjająca. Było wietrznie, mokro i deszczowo, ale nam to nie przeszkadzało, bo fajnie 
jest pomagać. Niektórzy pokonali 5 km, 10 km, 20 km, a nawet udało się przebiec na naszych drogach dystans 
maratoński - 42 km. Jest to zasługa Łukasza Malinowskiego. Marcel i Marcin wypedałowali razem 100 km. Dzieci 
również nie dawały za wygraną i ruszyły w trasę. Każdy, kto wziął udział w sztafecie, otrzymał pamiątkowy medal. 
Nasz bieg spotkał się z miłym odbiorem wśród mieszkańców Nasielska, co było widać na każdym kilometrze.

Dziękujemy wszystkim za doping i miłe słowa. Razem pokazaliśmy, jak pięknie gra orkiestra w naszych sercach. 
Liczymy, że za rok w większym składzie zagramy dla WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

(ICz)

SPORT SZKOLNY

Drużynowe zawody w tenisa stołowego
W piątek, 18 stycznia 2018 r. w na-
sielskiej hali sportowej odbył się tur-
niej drużynowy w tenisa stołowego 
dla szkół podstawowych. Zawody 
rozegrane zostały systemem „każ-
dy z każdym”. W sumie rozegrano 
50 spotkań. 

Poniżej przedstawiono wyniki po-
szczególnych pojedynków.

SZKOŁY PODSTAWOWE  
– ROCZ. 2006/2007
Kategoria chłopców:
SP 2 Nasielsk – SP Budy Siennickie 1:3
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3
SP Popowo Borowe – SP 1  Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 1:3
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 3:2
SP Cieksyn – SP Budy Siennickie 3:2
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 1:3
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 2:3
SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 1:3
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 0:3
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 3:2
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Cieksyn
II miejsce SP Budy Siennickie
III miejsce SP Popowo Borowe
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
V miejsce SP 2 Nasielsk
VI miejsce SP 1 Nasielsk

Kategoria dziewcząt:
SP 2 Nasielsk – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3

SP Popowo Borowe – SP 1  Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Cieksyn – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 3:1
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 3:2
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 0:3
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 0:3
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Stare Pieścirogi
IV miejsce SP 1 Nasielsk
V miejsce SP 2 Nasielsk
VI miejsce SP Budy Siennickie

SZKOŁY PODSTAWOWE – ROCZ. 
2003/2005

Kategoria chłopców:
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 1:3
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 3:0
SP Cieksyn – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:2
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 0:3
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 2:3

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe 
II miejsce SP Cieksyn 
III miejsce SP 1 Nasielsk
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
V miejsce SP Budy Siennickie

Kategoria dziewcząt:
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 3:2
SP Cieksyn – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 0:3
SP 2 Nasielsk – SP Popowo Borowe 0:3
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:1

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe 
II miejsce SP Cieksyn 
III miejsce SP 1 Nasielsk
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
V miejsce SP 2 Nasielsk
Po zakończeniu zawodów druży-
nom wręczono pamiątkowe dy-
plomy oraz puchary.

M.K.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy okazali mi pomoc,  
kiedy w grudniu 2018 r.  

znalazłem się w trudnej sytuacji życiowej. 
Szczególnie dziękuję właścicielom firm:

Kaban, Ptyś, Stan – Bud, Mrówka Nasielsk

  Jerzy Szczepkowski  
  z Nasielska
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KINO NIWA ZAPRASZA
25–27 stycznia, GODZ. 15:00

30 stycznia–3 lutego, GODZ. 15:00

Asteriks i Obeliks. Tajemnica 
magicznego wywaru  

(3D dubbing)
Animacja; Francja; Czas trwania 1 godz. 25 min.
Po pechowym upadku z drzewa podczas zbio-
rów jemioły druid Panoramiks postanawia 
przejść na emeryturę. Wcześniej jednak musi 
zadbać o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla 
siebie godnego następcę.

25–27 stycznia, GODZ. 17:00 i 19:00
30 stycznia–3 lutego, GODZ. 17:00 i 19:00

6–10 lutego, GODZ. 17:00

Miszmasz czyli  
KOGEL MOGEL 3 

Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kol-
ska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z nie-
chcianym zalotnikiem, Staszkiem Kolasą. Do 
Polski wraca niespodziewanie jej syn, Marcin 
(Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. 
Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes. W tym czasie w Warsza-
wie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk), 
celebrytka i słynna sekstrenerka wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bli-
scy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka, Agnieszka (Aleksandra Hamkało) 
buntują się i uciekają z domu...

6–10 lutego, GODZ. 15:00

RALPH DEMOLKA  
W INTERNECIE  

(3D dubbing)
Animacja; USA; Czas trwania 1 godz. 52 min.
Akcja filmu „Ralph Demolka w Internecie” prze-
nosi się z salonu gier do przepastnego i dyna-
micznie rozwijającego się świata Internetu. Czy 
Internet przetrwa demolkę Ralpha? 

6–10 lutego, GODZ. 19:00

Zabawa zabawa
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 28 min.
40-letnia prokurator, Dorota (Agata Kulesza) 
pije, by - jak sama mówi - „nie zwariować”. 
Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszyst-
kie wykroczenia popełnione „pod wpływem”. 
Skutecznie pomaga jej w tym mąż, znany poli-
tyk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Ma-
ria Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie 
się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej 
z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg, Tere-
sy (Dorota Kolak) każdy pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu 
nie odmawia sobie nawet w pracy - w szpitalu dziecięcym, którego jest 
ordynatorem. Wkrótce w życiu każdej z kobiet wydarzy się coś, co po-
każe powagę sytuacji.

12–17 lutego, GODZ. 15:30 
20–21 lutego, GODZ. 15:00

Lego przygoda 2 
(3D dubbing)

Animacja; USA, Australia, Dania; Czas trwania 1 godz. 45min.
Minęło pięć lat od czasu, kiedy wszystko było 
czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją w obli-
czu nowego, ogromnego zagrożenia. Pocho-
dzący z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO 
niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt 
nie nadąża z odbudowywaniem. Aby ich poko-
nać i przywrócić spokój w świecie LEGO, Em-
met, Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą 
w podróż do odległych, nieodkrytych światów.

12–16 lutego, GODZ. 17:30 i 19:30 
20–24 lutego, GODZ. 17:00

Planeta singli 3
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 45min.
Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania 
wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na 
prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych 
Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie 
utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia 
i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa 
grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awan-
tury jest czasami tylko krok.

Baran 21.03-20.04
Różnice poglądów w Twojej rodzinie 
mogą doprowadzić do krótkotrwałych 
kłótni. W finansach równowaga. Wystrze-
gaj się nerwowych sytuacji, bo stracisz cały 
zapas energii. Nie lituj się nad konkurencją.

Byk 21.04-20.05
Samotne Byki będą pod wrażeniem 
pewnej nowo poznanej osoby. Przestań 
przejmować się tym, co powiedzą inni 
ludzie. Pomyśl nad nową, zdrowszą dietą. 
Brakuje Ci witamin i cennych minerałów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Postaraj się trochę zaoszczędzić, bo w naj-
bliższym czasie nie masz co liczyć na do-
datkowe dochody. Twoja ciężka praca 
może zostać nagrodzona premią w naj-
bliższym czasie. Uważaj na przeziębienia.

Rak 22.06-22.07
W stałych związkach zagości spokój 
i wzajemne porozumienie. Jeśli pojawią 
się intratne propozycje zawodowe nie 
zastanawiaj się zbyt długo. Koniecznie 
znajdź czas na kilkudniowy odpoczynek.

Lew 23.07-23.08
Przed Wami czas rozstań i pożegnań. 
W sferze zawodowej szykują się poważne 
zmiany. Przestań się przepracowywać, po-
nieważ może się to niekorzystnie odbić na 
Twoim zdrowiu. Masz za mało ruchu.

Panna 24.08-22.09
Potrafisz dobrze gospodarować pieniędzmi, 
dlatego środków do życia Ci nie zabraknie. 
Będziesz znudzony swoją pracą i przesta-
niesz się w nią angażować. Dobry czas na 
zawieranie nowych znajomości.

Waga 23.09-23.10
Czekają Cię nieprzewidziane, a do tego 
duże wydatki. Być może konieczny bę-
dzie jakiś kredyt. Zbyt dużo stresujących 
sytuacji wokół Ciebie, może więc zapisz 
się na jogę lub idź na siłownię.

Skorpion 24.10-22.11
Nie będzie można się teraz Tobą dogadać. 
Będziesz uparcie obstawał przy swoim zda-
niu, nawet jeśli nie będziesz pewien swoich 
racji. Zastanów się czy brnąć w konfliktowe 
sytuacje. Jedz więcej warzyw i owoców.

Strzelec 23.11-21.12
Poszukaj dodatkowego źródła dochodów. 
Koniecznie miej w zapasie jakieś oszczęd-
ności. Znajdź sobie jakieś satysfakcjonują-
ce zajęcie. Czeka Cię wspaniała impreza 
integracyjna. Będziesz w dobrej kondycji.

Koziorożec 22.12-20.01
Spotkasz na swojej drodze kogoś szale-
nie inteligentnego, kto bardzo przypad-
nie Ci do gustu. Uporządkuj swoje finanse 
i dokumenty, bo wraz z początkiem roku 
możesz mieć jakąś kontrolę.

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli pod koniec roku Twoje finanse zo-
stały nadwyrężone, to teraz zacznij zaci-
skać pasa. Drobne spięcia z szefem mogą 
być przyczyną nieciekawej atmosfery 
w pracy. Nie lekceważ przeziębienia.

Ryby 20.02-20.03
To idealny czas dla tych, którzy szukają 
pracy bądź planują ją zmienić. Nie bój się 
zmian. Będziesz miał mnóstwo pozytywnej 
energii. Dlatego nie trać jej denerwując się 
z błahych powodów.

HOROSKOP
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DROBNE

Wynajem nagrzewnic spalinowych, 

Tel. 791 400 564, Tel. 695 163 726.

Wynajem osuszaczy powietrza, 

Tel. 695 163 726, Tel. 791 400 564.

Wypożyczalnia sprzętu budow-

lanego, Tel. 696 208 308, Tel. 791 

400 564.

Sprzedaż węgla kamiennego 

(Eko-groszek, Kostka, Orzech, 

Miał węglowy), Tel. 696 208 308,  

Tel. 695 163 726.

Sprzedam suchą słomę w belach. 

Tel. 500 133 051.

Promocja – Sprzedam mieszkanie 

M4 72 m2, Nasielsk, ul. Warszawska. 

Tel. 696 090 559.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Sprzedam Ursus C 360-3p, 1988 r. 

Tel. 608 748 213.

Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie 

przy ul.Starzyńskiego 4, od 2 lutego 

2019r. Tel. 662 400 384.

Sprzedam działkę rolną o po-

wierzchni 2,25 ha w ok. m. Winnica 

Mieszki-Leśniki 4. Tel 694 917 406, 

510 147 860.

Szukam mieszkania do wynajęcia 

w Nasielsku lub okolicach. Tel. 519 

448 446.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 

Gospodarstwa (60 tys.), Młody 

Rolnik (nowa kwota 150 tys.), 

Rozpoczęcie Działalności przez 

rolników (nowa kwota 250 tys.). 

Modernizacja Gospodarstw (zakup 

maszyn, inwestycje budowlane). 

Wkrótce nabory. Wypełnianie do-

kumentów, dojazd do rolników.  

Tel. 795 931 529.

Kupię mieszkanie w Nasielsku na 

ul. Płońskiej. Tel. 667 279 177.

Wynajmę mieszkanie na osiedlu 

Starzyńskiego 48 m2. Tel. 664 468 

966.

Sprzedam działkę budowlaną  

w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

21.01.–27.01.2019 r. 
Apteka, ul. Szkolna 1; Pomiechówek,

28.01.–3.02.2019 r. 
Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18; Pomiechówek,

4.02.–10.02.2019 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,

11.02.–17.02.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

18.02.–24.02.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Spotkanie Mleczarzy
Tradycyjne spotkanie  

pracowników OSM w Nasielsku  
odbędzie się 16.02.2019 r.  

w restauracji Stary Młyn w Nasielsku.  
Zaczynamy o godz. 16:00.

Deklarację udziału i wpłatę  
prosimy składać w sklepie „Stopka”  

(przy postoju Taxi) do dnia 9.02.2019 r.
Komitet organizacyjny
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 
stanowiącego własność Gminy Nasielsk 

1. Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwała Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). 

2. Przedmiot sprzedaży
W granicach nieruchomości obejmującej dz.nr 2157/2 i 2157/4 o łącznej pow. 0,1921 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00026725/2 zlokalizowany jest budynek mieszkalno-użytkowy przy  
ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku. 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 14 położony w ww. budynku o powierzchni 31,80 m2 wraz z udziałem wynoszącym 51/1926 części  w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość loka-
lowa objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00027461/0.

Przedmiotowy lokal znajduje się  na I piętrze ww. budynku. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i korytarza.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna oświetleniowa, zimna i ciepła woda bieżąca, odpływ ścieków do sieci miejskiej, centralne ogrzewanie- zdalaczynne.

Lokal położony w południowej części budynku, z oknami na zachód. 

Lokal wymaga remontu. 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, ww. działka znaj-
duje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Informujemy również, że Rada Miejska w Nasielsku  nie ustanowiła prawa pierwokupu na rzecz Gminy Nasielsk, oraz nie podjęła uchwały, 
o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
75 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.

6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.

7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie  
w terminie do 26 lutego 2019 r.

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 

Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 26 lutego 2019 r.

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

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

9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:

• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowied-

niego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),
• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego or-

ganu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,
• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,
• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu 

(podpis poświadczony notarialnie),
• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzenneg i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel.  23 69 33 115,  23 69 33 027 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214),  na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/,  w 
Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/  w gazecie Życie Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski
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Brydż
Wyniki turnieju „drugiego”, 11.01.2019 r.:

1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  186 pkt (64,58%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra   150 pkt (52,08%)

3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 144 pkt (50,00%)

4. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski  144 pkt (50,00%)

5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   142 pkt (49,31%)

6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   128 pkt (44,44%)

7. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   114 pkt (39,58%)

PK

WOŚP NA SPORTOWO

Nocne marki grają w Nasielsku
J u ż  o d  d a w n a  w i a d o m o,  ż e 
w Nasielsku lubimy grać w piłkę noż-
ną. Co więcej, lubimy grać o każdej 
porze dnia. Ale w tym roku po raz 
drugi okazało się, że lubimy też grać 
w nocy. Mogliśmy się o tym prze-
konać w nocy z soboty na niedzielę, 
12/13 stycznia br., kiedy to odbył się 
II Nocny Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Nasielska, roz-
grywany w ramach 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Nasielsku.

Turniej cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zgłosiło się do 
niego 16 drużyn, nie tylko z terenu 
gminy Nasielsk, ale też z okolicznych 
miejscowości i miast, np. ze Strze-
gocina, Wieliszewa, Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, Legionowa, czy 
Ciechanowa.

Wszystkie drużyny, w drodze loso-
wania przeprowadzonego wcześniej 
(we środę 9 stycznia), zostały podzie-
lone na 4 grupy po 4 drużyny:

Grupa A – GIORGIO ULANI, DĘBIN-
KI, CHOCHLIKI, FC DRZEWCE,

Grupa B – RUM-TEAM, BRONX, 
ĆWIARTKA, SZWADRON WILKÓW,

Grupa C – BOR SQUAD, JOGA 
BONITO, ROYAL TIGERS, WILKI 
STRZEGOCIN,

Grupa D – MIKAR, BULI, PROGRES, 
SF KĘPA TEAM.

Punktualnie o godz. 18.00 wystarto-
wały rozgrywki grupowe, w których 
padły następujące wyniki:

Grupa A
GIORGIO ULANI – DĘBINKI 0:1
CHOCHLIKI – FC DRZEWCE 0:1
GIORGIO ULANI – CHOCHLIKI 0:0
DĘBINKI – FC DRZEWCE 1:0
GIORGIO ULANI – FC DRZEWCE 1:3

DĘBINKI – CHOCHLIKI 1:0

Tabela grupy A
M. Drużyna P. B.
I DĘBINKI 9 3-0
II FC DRZEWCE 6 4-2
III GIORGIO ULANI 1 1-4
IV CHOCHLIKI 1 0-2

Grupa B
RUM-TEAM – BRONX 0:0
ĆWIARTKA – SZWADRON WIL-
KÓW 2:0
RUM-TEAM – ĆWIARTKA 1:1
BRONX – SZWADRON WILKÓW 1:0
RUM-TEAM – SZWADRON WIL-
KÓW 0:0
BRONX – ĆWIARTKA 0:3

Tabela grupy B

M. Drużyna P. B.
I ĆWIARTKA 7 6-1
II BRONX 4 1-3
III RUM-TEAM 3 1-1
IV SZWADRON WILKÓW 1 0-3

Grupa C
BOR SQUAD – JOGA BONITO 0:2
ROYAL TIGERS – WILKI STRZEGO-
CIN 0:4
BOR SQUAD – ROYAL TIGERS 0:0
JOGA BONITO – WILKI STRZEGO-
CIN 1:2
BOR SQUAD – WILKI STRZEGOCIN 
2:0
JOGA BONITO – ROYAL TIGERS 2:0

Tabela grupy C
M. Drużyna P. B.
I WILKI STRZEGOCIN 6 6-3
II JOGA BONITO 6 5-2
III BOR SQUAD 4 2-2
IV ROYAL TIGERS 1 0-6

Grupa D
MIKAR – BULI 0:2
PROGRES – SF KĘPA TEAM 1:1
MIKAR – PROGRES 1:2
BULI – SF KĘPA TEAM 3:1
MIKAR – SF KĘPA TEAM 1:1
BULI – PROGRES 1:1

Tabela grupy D
M. Drużyna P. B.
I BULI 7 6-2
II PROGRES 5 4-3
III SF KĘPA TEAM 2 3-5
IV MIKAR 1 2-5

Po rozegraniu meczów grupowych 
do dalszej fazy przeszły po 3 najlep-
sze drużyny z każdej grupy i zagrały 
systemem pucharowym (przegry-
wający odpada) w następującym 
rozstawieniu:

Mecz nr 1 (1A-3B): DĘBINKI – RUM-
-TEAM 0:3

Mecz nr 2 (1D-3C): BULI – BOR 
SQUAD 6:2

Mecz nr 3 (1C-3D): WILKI STRZEGO-
CIN – SF KĘPA TEAM 1:1 (karne 2:0)

Mecz nr 4 (1B-3A): ĆWIARTKA – 
GIORGIO ULANI 3:1

Mecz nr 5 (2A-2D): FC DRZEWCE-
-PROGRES 3:0

Mecz nr 6 (2B-2C): BRONX – JOGA 
BONITO 1:2

Wygrani z tych meczów zapewnili 
sobie miejsca w pierwszej „szóstce” 
turnieju. W kolejnej fazie rozgrywek 
wyłoniliśmy drużyny, które zagrały 
o pierwsze trzy miejsca oraz druży-
ny grające o miejsca IV-VI. Zagrali tu:

Wygrany z meczu nr 1 z wygranym 
z meczu nr 5: RUM-TEAM – FC 
DRZEWCE 2:1

Wygrany z meczu nr 3 z wygranym 
z meczu nr 6: WILKI STRZEGOCIN – 
JOGA BONITO 1:6

Wygrany z meczu nr 2 z wygranym 
z meczu nr 4: BULI – ĆWIARTKA 
0:0 (karne 3:2)

Przegrani z tych trzech meczów 
mieli stoczyć walkę o miejsca IV-VI, 
ale z uwagi na to, iż z gry zrezygno-
wała drużyna WILKI STRZEGOCIN, 
którą ostatecznie sklasyfikowano na 
VI miejscu, odbył się tu tylko jeden 
mecz, w którym FC DRZEWCE po-
konały drużynę ĆWIARTKA 4:1 zaj-
mując ostatecznie IV miejsce.

W grupie walczących o miejsca na 
podium zanotowano następujące 
wyniki:

BULI – RUM-TEAM 1:0

BULI – JOGA BONITO 3:1

RUM-TEAM – JOGA BONITO 1:0

Ostateczna kolejność pierwszych 
sześciu drużyn w turnieju wyglądała 
zatem następująco:

I miejsce – BULI

II miejsce – RUM-TEAM

III miejsce – JOGA BONITO

IV miejsce – FC DRZEWCE

V miejsce – ĆWIARTKA 

VI miejsce – WILKI STRZEGOCIN

Wszystkie te drużyny otrzymały pu-
chary ufundowane przez burmistrza 
Nasielska – Bogdana Ruszkowskie-
go, które wręczył sekretarz Nasielska 
– Marek Maluchnik. Rozdane zostały 
również nagrody indywidualne ufun-
dowane przez Marcina Chrustow-
skiego – właściciela sklepu „Berta” 
w Nasielsku. Otrzymali je:

Michał Czarnecki (FC DRZEWCE) – 
Król Strzelców,

Sebastian Nowiński (BULI) – Najlep-
szy Bramkarz,

Michał Jakubiak (JOGA BONITO) – 
Najlepszy Zawodnik.

Podczas turnieju odbył się krótki 
pokazowy mecz w Bubble Foot-
ball, czyli rekreacyjną odmianę piłki 
nożnej, w której grają zawodnicy za-
mknięci w połowie w napompowa-
nej bańce, zakrywającej górną część 
ciała i głowę gracza. Było przy tym 
mnóstwo śmiechu, szczególnie przy 
bezbolesnych zderzeniach zawodni-
ków. Atrakcję tę zapewnili właściciele 
Parku Edukacji i Rozrywki „Sztur-
mówka” z Prusinowic.

Aspekt sportowy nie przesłonił jed-
nakże głównego celu turnieju, jakim 
była zbiórka pieniędzy w ramach 27. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Minutę po północy, czyli już 
w niedzielę w dniu finału, wolontariusz 
Paweł Domański rozpoczął wśród za-
wodników i kibiców na trybunach 
zbiórkę do puszki na rzecz WOŚP. Na 
ten cel organizatorzy przekazali kwoty 
zebrane od drużyn w ramach wpiso-
wego za udział w turnieju.

Organizatorzy – MLKS Żbik Nasielsk 
– dziękują:
• Burmistrzowi Nasielska – Bogdano-

wi Ruszkowskiemu - po raz kolejny 
za przychylność przy organizacji 
turniejów, objęcie turnieju patrona-
tem i ufundowanie pucharów,

• Panu Marcinowi Chrustowskie-
mu – właścicielowi sklepu „Berta” 
w Nasielsku - za ufundowanie na-
gród indywidualnych,

• Pani Katarzynie Świderskiej – dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku oraz 
pracownikom Szkoły i Hali Sporto-
wej w Nasielsku - za okazaną po-
mocy przy organizacji turnieju,

• dziewczętom z żeńskiej drużyny 
Żbika Nasielsk - za nieocenioną pra-
cę „papierkową”,

• wszystkim drużynom i zawodni-
kom - za udział i sportową postawę 
na parkiecie,

• wspaniałym kibicom - za ofiarność 
i za to, że od pierwszego gwizd-
ka do samego końca byliście z za-
wodnikami i wspieraliście ich, dzięki 
czemu nie grali przy pustych trybu-
nach,

• wszystkim ofiarodawcom i tym, 
którzy w jakikolwiek sposób doło-
żyli swoją „cegiełkę” do organizacji 
turnieju.

M.M.


