
R E K L A M A

Z MIASTA

Niebezpieczne skrzyżowanie
Już po raz kolejny doszło 
do wypadku drogowego 
na skrzyżowaniu ul. P.O.W. 
(droga powiatowa) z ulicami: 
Sokolnickiego i Polną (drogi 
gminne), które znajduje się 
obok Tesco. Zdarzenie mia-
ło miejsce w piątek, 22 mar-
ca br., po godz. 14.00. 

Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, of icer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policj i  w Nowym Dworze Mazowiec-
k im, ze wstępnych usta leń pol ic jantów w ynika,  że 40 -letn i 
kierujący osobowym Subaru, podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowa-
nej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 27-letniemu motocykliście. W wy-
niku zderzenia obu pojazdów obrażenia odniósł kierowca Junaka, który trafił  
do szpitala. Wyniki badań dowodzą, że obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Pozostaje jednak pytanie, czy tylko nieuwaga i niedostosowanie się do przepi-
sów ruchu drogowego kierowcy samochodu osobowego zaważyły, że doszło 
do groźnie wyglądającego wypadku? 

Wciąż bowiem nie milkną komentarze nasielszczan pamiętających wypadek  
z udziałem młodego człowieka, który miał miejsce na tym samym skrzyżowa-
niu. Chłopiec doznał w nim poważnych obrażeń ciała. 

Głównym błędem tego skrzyżowania jest to, że z ul. Sokolnickiego nie można 
bezpośrednio prosto pojechać w ul. Polną. Najpierw trzeba wykonać manewr 
skrętu w lewo, a następnie w prawo. Stale narażeni na niebezpieczeństwo są 
piesi, którzy wychodzą zza muru, idąc w kierunku świateł i, przecinając pasy  
ul. Sokolnickiego, są kompletnie niewidoczni dla kierowcy. 

Niejednokrotnie zmotoryzowani, wyjeżdżający z ul. Sokolnickiego, w ostatnim 
momencie widzą pieszych oraz rowerzystów, którzy jadą chodnikiem. 

Nadal czekamy na podjęcie przez powiat nowodworski działań na ul. P.O.W., 
które poprawią bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, a szczególnie skrzy-
żowania przy Tesco. Ze znajdującego się tutaj przejścia dla pieszych korzystają 
przede wszystkim uczniowie pobliskich szkół. 

(red.)

OŚWIATA

Czy będzie strajk w szkołach?
W mediach ogólnopolskich od kil-
ku tygodni pojawiają się informacje 
o akcji strajkowej domagających 
się podwyżek nauczycieli, która 
planowana jest od poniedziałku,  
8 kwietnia br. O tym, czy strajk rze-
czywiście się odbędzie zadecydu-
je wynik negocjacji prowadzonych 
przez przedstawicieli rządu RP i re-
prezentantów środowisk nauczy-
cielskich. 

Z uzyskanych przez nas informa-
cji wynika, że w anonimowym 
referendum przeprowadzonym 
przez ZNP w szkołach prowadzo-
nych przez naszą gminę, w siedmiu 
placówkach nauczyciele w po-
nad 90% opowiedzieli się za pod-
jęciem strajku. Nie wezmą w nim 
udziału przedszkola samorządowe 
w Nasielsku i Starych Pieścirogach. 

Jeśli strajk się rozpocznie, to może 
spowodować trudności w prze-
prowadzeniu egzaminów gimna-
zjalnych zaplanowanych na 10,11 
i 12 kwietnia oraz egzaminów dla 
ósmoklasistów, które powinny się 
odbyć 15,16 i 17 kwietnia br. 

Dyrektorzy szkół nie mogą strajko-
wać, to na nich spoczywać będzie 
odpowiedzialność, zarówno, je-
śli chodzi o przeprowadzenie eg-
zaminów, jak i zapewnienie opieki 
dzieciom, które w czasie ewentual-
nej akcji protestacyjnej pojawią się  
w szkole. W razie ogłoszenia straj-
ku, dopiero w poniedziałek rano, 
8 kwietnia, dyrektorzy placówek 
otrzymają informację, kto weźmie 
w nim udział. Z naszych informa-
cji wynika, że burmistrz Nasielska 
zadeklarował, podobnie jak staro-
sta nowodworski, że nauczyciele, 
którzy będą uczestniczyć w straj-
ku otrzymają wynagrodzenie bez 
zmian. Miejmy jednak nadziej,  
że do akcji protestacyjnej nie doj-
dzie.

(red.)



2 Życie Nasielska nr 8 (524); 5.04.–18.04.2019Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna  Ziemiecka– ogłoszenia. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska. 

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM

Złóż PIT 
w urzędzie
Informujemy, że zeznania podatkowe za 2018 rok będzie można złożyć 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (punkt ze-
znań podatkowych za 2018 rok – sala nr 112 I piętro) zgodnie z poniż-

szym harmonogramem:

15.04.2019 r. – poniedziałek godz. 8.00 – 10.00
29.04.2019 r. – poniedziałek 8.00 – 10.00

Z MIASTA

Co z Fiabilą?
Teren po dawnym zakładzie Mera- Zem kupiła Fiabila, francuska firma 
produkująca w swoich fabrykach na całym świecie lakiery do paznokci.  
Po rozprawie administracyjnej, która odbyła się w końcu stycznia br., 

podczas której przedstawiciele firmy spotkali się z mieszkańcami gminy i 
omówili jej działalność, nadal nie wiadomo czy i kiedy zakład rozpocznie 
swoją pracę. 

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że cały czas trwają procedury 
środowiskowe bowiem do 17 maja br. RDOŚ przedłużył termin wydania 
uzgodnienia inwestycji bez którego gmina nie może wydać decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W konsekwencji, bur-
mistrz przedłużył wydanie decyzji środowiskowej do końca czerwca br. 

W związku ze zmianami terminów, firma złożyła ponaglenie na gminę 
Nasielsk, które trafiło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak 
dowiedzieliśmy się w nasielskim magistracie SKO, 22 marca br., uznało 
ponaglenie za bezzasadne.

Czy właściciele Fiabili będą czekać przez kolejne miesiące na zakończenie 
wszelkich spraw związanych z tego typu działalnością, czy też przeniosą 
się w inne miejsce, na razie nie wiadomo. 

(red.)

U NAS

Zaprojektują 
NOK i skwer
W środę, 27 marca br., została podpisana umowa na wykonanie zadania 
pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury wraz z rewitalizacją skweru”. Podpisali ją: przedstawiciel wy-
konawcy – wyłonionej w przetargu firmy Pracownia Architektów ZEN 
oraz Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i Radosław Kasiak kierownik 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. 
Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia, termin wykonania projek-
tu został wyznaczony na 30 listopada 2019 r. 

Przypomnijmy, że do nasielskiego magistratu w terminie wpłynęło  
8 ofert projektowych z całej Polski (Warszawy, Katowic, Krakowa, Sano-
ka, Szczecina, Jasła), a proponowane ceny wykonania zadania były bardzo 
zróżnicowane od 104 550,00 zł do 350 550,00 zł. Gmina Nasielsk na 
wykonanie tego zadania przeznaczyła kwotę – 250 000,00 zł. Komisja 
przetargowa odrzuciła dwie oferty: firmy ARHEAD Sp. z o.o. Biuro Projek-
towo – Badawcze za niezgodny z SIWZ termin płatności i firmy Pracownia 
Architektoniczna Magdaleny Łachańskiej za brak rzeczowych wyjaśnień 
dotyczących rażąco niskiej ceny oferty w stosunku do przedmiotu za-
mówienia. Ostatecznie, 18 marca br., spośród 6 ofert komisja przetargo-
wa na wykonawcę wybrała Pracownię Architektów ZEN z Katowic, która 
zaproponowała przygotowanie dokumentacji za kwotę 158 000,00 zł. 

Wykonawca podczas prac projektowych ma wziąć pod uwagę „Koncep-
cję modernizacji i rozbudowy budynku NOK” przygotowaną w roku 2015 
przez firmę ARHEAD Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Badawcze na zlece-
nie NOK.

(red.)

Z UM. Program „Ja w internecie”

Rodzic w sieci
Urząd Miejski serdecznie zaprasza 
na bezpłatne szkolenie „Rodzic 
w sieci” realizowane w ramach 
programu „Ja w Internecie”, które 
odbędzie się 13-14 kwietnia br., w 
godz. 9.00-15.00, w sali konferen-
cyjnej UM. Czego nauczymy: 
 – jak reagować na zagrożenia 
(mowa nienawiści – hate speach 
(trolling, hating)) i stosować kontrolę rodzicielską (filtry systemu oceny treści np. 
PEGI, zabezpieczenia – dostępne w systemach Windows, iOS, Android);
 – jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach oraz jak reagować, kiedy zagro-
żenie wystąpi (gdzie szukać pomocy);
 – jak chronić przed sekstingiem i chronić wizerunek dziecka (zabezpieczenie do 
prywatnych zasobów cyfrowych, korzystanie z ustawień  prywatności w serwi-
sach społecznościowych i aplikacjach);
 – jak nauczyć dziecko asertywności.
Co zapewniamy:
 – komputer z dostępem do Internetu dla każdego uczestnika;
 – możliwość praktycznego przećwiczenia omawianych treści;
 – kawę i ciastko;
 – miłą atmosferę;
 – upominek dla każdego uczestnika.
Zapraszamy do zapisów! Liczba miejsc ograniczona!

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu „Ja w Internecie”, który za-
rządzany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja 
Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga 
pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych 
na terenie naszej gminy. 

Więcej info pod nr tel. 23 69 33 123.
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Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 - 2023

Jerzy Lubieniecki
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan 
doświadczenie w pracy w organach samo-
rządu lokalnego lub pracy społecznej?
Praca w samorządzie w dużej mierze jest pra-
cą społeczną, jest też dla mnie pasją. Wiąże się 
z zaangażowaniem i wyrzeczeniami. Wieloletnie 
doświadczenia w pracy w samorządzie skłoni-
ły mnie do ponownego kandydowania. Miesz-
kańcy również namawiali mnie, abym ponownie 
ubiegał się o mandat radnego. 

W pracy samorządowej jako radny działam już od 2002 roku. Wcze-
śniej, od 1998 roku, pełniłem funkcję sołtysa wsi Lelewo, którą spra-
wuję do dnia dzisiejszego. W Radzie Miejskiej, natomiast, w latach 
2013-2014, pracowałem jako radny, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Od 2014 roku do chwili obecnej pełnię funkcję prze-
wodniczącego.

Jakie inwestycje są, Pana zdaniem, najważniejsze do zrealizowania 
w naszej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
Gmina Nasielsk ma wiele potrzeb inwestycyjnych niemal w każdym za-
kresie. Priorytetem jest przede wszystkim finalizacja budowy kanalizacji 
w mieście. Po zakończeniu tych prac, kolejnym celem inwestycyjnym 
będzie poprawa wizerunku miasta. Wiąże się to z rewitalizacją parków 
oraz rozbudową budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

My ze strony samorządu dołożymy wszelkich starań, żeby ten wizerunek 
uległ poprawie. Warto jednak zaznaczyć, że w dużym stopniu porządek 
i wizerunek miasta, czystość powietrza (m.in. nie zaśmiecanie trawni-
ków, rowów, nie palenie śmieci) zależy od mieszkańców. Ciężar odpo-
wiedzialności za utrzymanie wizerunku i czystości powietrza ponosimy 
wszyscy, cała społeczność lokalna tworząca naszą gminę.

W bieżącej kadencji zadbamy również o poprawę infrastruktury drogo-
wej zarówno w mieście jak i na wsiach. Planujemy w każdym roku zwięk-
szać ilość kilometrów dróg asfaltowych. W planach jest także rozbudowa 
budynku SP ZOZ w Nasielsku, która umożliwi rozwój działalności w za-
kresie udzielania szerszego profilu świadczeń zdrowotnych. 

Moim skromnym zdaniem nie możemy też zapominać o młodym 
pokoleniu. Dzieciom i młodzieży chcemy zagwarantować możliwość 
uprawiania sportu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych przy każdej 
szkole podstawowej.

Duże oczekiwania mieszkańcy mają również w zakresie gazyfikacji ko-
lejnych miejscowości i to jest również istotne dla nas zadanie na przy-
szłość. 

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go?
W moim okręgu wyborczym chcę doprowadzić do budowy drogi 
w Toruniu Dworskim, stanowiącej dojazd do stacji PKP Brody Warszaw-
skie. Droga ta została niedawno wpisana do ewidencji dróg gminnych. 
Do tej pory nie mogły być wydane pozwolenia na budowę, ponieważ 
działki nie miały drogi dojazdowej.

Chcę także doprowadzić do budowy chodnika od stacji kolejowej w Stu-
dziankach w kierunku Miękoszyna, co w mojej ocenie znacznie zwięk-
szy bezpieczeństwo pieszych. 

Mieszkańcy oczekują naprawy niektórych odcinków dróg, czym rów-
nież zamierzam się zająć. 

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Gmina Nasielsk położona jest blisko Warszawy. Charakteryzuje się pięk-
ną lokalizacją. Tereny rolnicze i leśne sprzyjają rozwojowi agroturysty-
ki, stymulują napływ nowych mieszkańców, często z większych miast, 
szukających wyciszenia. 

Niestety, słabą stroną jest mała ilość zakładów pracy, przez co znaczna 
część mieszkańców zmuszona jest szukać zatrudnienia poza gminą.

Plusem jest oczywiście fakt, iż Nasielsk jest dobrze skomunikowany z in-
nymi miejscowościami.

Do słabych stron gminy zaliczyłbym także dużą liczbę sołectw,  
co w konsekwencji prowadzi do znacznego rozdrobnienia finansów  
(np. fundusze sołeckie, ograniczenia w przyznawaniu diet sołtysom, itp.).

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania).
Posiadam wykształcenie średnie. Ukończyłem technikum mechaniczno-
-chemiczne w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie jestem emery-
tem. Wcześniej pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Prywatnie mam żonę, dwie córki i czwórkę wnucząt. W wolnym czasie 
wędkuję i spędzam czas z rodziną. 

Zajmuję się także hobbistyczną hodowlą gołębi pocztowych.

OBRADOWAŁA RADA

Uroczysta sesja Rady Miejskiej
W czwartek, 28 marca br., od-
była się V sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Jej uroczysty cha-
rakter dotyczył udziału w niej 
soł tysów, którym burmistrz 
Bogdan Ruszkowski oraz Jerzy 
Lubieniecki, przewodniczący 
RM dziękowali za poniesiony 
trud na rzecz społeczności lo-
kalnej w kadencji 2015-2019.

Tuż po otwarciu sesji wybrany 
w wyborach uzupełniających 
Marcin Szarszewski, z okręgu 
wyborczego nr 7, złożył uro-
czyste ślubowanie i wstąpi ł 
w szeregi Rady Miejskiej. Na-
stępnie burmistrz Ruszkowski 
zaproponował zmiany w po-
rządku obrad – wycofanie pro-
jektu uchwały dotyczącego 
utworzenia jednoosobowej Straży 
Miejskiej w Nasielsku, a w zamian 
wprowadzenie projektu uchwały 
w sprawie przeniesienia pomnika 
w Borkowie upamiętniającego Bi-
twę nad Wkrą 1920. Rada przegło-
sowała plan sesji. 

W tej kwestii głos zabrał radny Ro-
dryg Czyż, który zwrócił uwagę 
na brak informacji w sprawie Stra-
ży Miejskiej. Jego zdaniem nie wia-
domo, jakie kompetencje będą po 
stronie zatrudnionej osoby oraz 
jakich w związku z tym efektów 
będzie należało oczekiwać. Dodat-
kowo zauważył, że Rada nie została 
zapoznana z kosztami przeniesienia 
pomnika, w związku z czym trudno 
jest wydać opinię na temat propo-
nowanej uchwały.

Interpelacje i zapytania  
mieszkańców
Po przedstawieniu sprawozdań 
burmistrza oraz przewodniczące-
go RM z działalności pomiędzy 
sesjami, a także po szeregu spra-
wozdań i informacji dotyczących 
m.in. stanu bezpieczeństwa w gmi-
nie Nasielsk, pytania mogli zadawać 
mieszkańcy, którzy uczestniczyli 
w sesji. 

Mieszkanka Psucina zwróciła uwa-
gę burmistrza na to, czy sprawdził 
jak będą oddziaływały na środo-
wisko planowane we wsi dwie in-
westycje. Zauważyła, że na dwóch 
sąsiadujących nieruchomościach 
mają powstać dwie duże chlewnie. 

- Większość mieszkańców sprze-
ciwiła się inwestycjom. Z ujęcia 
wody w Psucinie korzysta kilka so-
łectw. Żeby wylewać gnojowicę 
trzeba mieć odpowiednią ilość zie-

mi. Czy inwestor i burmistrz wzięli 
pod uwagę pozwy zbiorowe o spa-
dek wartości nieruchomości? – py-
tała mieszkanka.

Bożena Strzelecka, kierownik Wy-
działu Zagospodarowania Prze-
strzennego i  N ieruchomoś c i 
w nasielskim magistracie, poinfor-
mowała, że obydwie inwestycje 
nie mają powiązania technologicz-
nego.

G łos zabrali także przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Aktywny 
i Czysty Nasielsk, tj. Marcin Tracz 
i Robert Sierzputowski. Mówili oni 
o zanieczyszczeniach powietrza 
w Nasielsku, o bałaganie na ulicach, 
w lasach, przydrożnych rowach itd. 
Zachęcali do tego, aby odpowied-
nim służbom zgłaszać, jeśli widzimy 
np., że ktoś wywozi śmieci do lasu. 
Poza tym nakłaniali do wspólnej 
akcji sprzątania Nasielska w ramach 
akcji sprzątania świata. Niewątpliwie 
poruszenie w czasie sesji spowodo-
wało wystąpienie Elżbiety Fijalskiej, 
dyrektor Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej „Pod Fiołkami”. Poinfor-
mowała zgromadzonych o swoim 
problemie dotyczącym zalania 
placu zabaw, zlokalizowanego przy  
ul. Kościelnej, szambem. Nie ukry-

wała swojego rozczarowania opie-
szałą, jej zdaniem, reakcją władz 
miasta na ten problem.

Z wnioskiem o dodatkowe lampy 
na ul. Owocowej zwróciła się do 
burmistrza mieszkanka Nasielska. 
Natomiast Bogdan Ziemiecki, rol-
nik, soł tys Dębinek sprzeciwi ł 
się protestowi mieszkanki Psuci-
na. Zaapelował wręcz o poparcie 
młodych rolników, którzy wyszli 

z inicjatywą inwestycji, aby wes-
przeć polskie rolnictwo. 

- Młodych rolników powinno się 
wspierać, a nie im utrudniać.Ten 
kto kupuje działki na wsi, powinien 
liczyć się z zapachami  gnojownicy 
– mówił Bogdan Ziemiecki.

Jeden z mieszkańców zwrócił się 
do radnego Michała Brodowskie-
go z pytaniem o plany dotyczą-
ce nasielskiego cmentarza i jego 
rozbudowy, o czym radny mówił 
w wywiadzie dla ŻN. Radny Bro-
dowski zapewniał, że kadencja jest 
długa, a tematem na pewno będzie 
trzeba się zająć. Nie przedstawił jed-
nak szczegółów. Burmistrz zauwa-
żył, że o tym problemie rozmawia 
z nasielskim proboszczem parafii 
św. Wojciecha.

Mieszkaniec Jarosław Ruciński py-
tał burmistrza  m.in. o renowację 
Podwórka Nivea. Jak poinformo-
wał zgromadzonych burmistrz  
Ruszkowski, podwórko Nivea jest 
monitorowane, a co za tym idzie 
wandale zostaną ukarani. 

Radni pytali
V sesja RM trwała prawie 7 godzin. 
Radni nie szczędzili pytań burmi-
strzowi. Wśród nich pojawiły się 
pytania ze strony radnego Da-
wida Domały, który m.in. chciał 
wiedzieć, czy planowane są kon-
sultacje społeczne celem ustale-
nia nowego planowanego wyglądu 
skweru Jana Pawła II. Radny zwró-
cił także uwagę na zł y już stan  
ul. Składowej znajdującej się za ki-
nem Niwa. Interesował się także lo-
sami szkoły w Popowie Borowym. 
Burmistrz zapewniał, że szkoły nie 
zamknie. Obiecywał także, że na 
pewno będą przeprowadzone kon-
sultacje nad projektem parku. 

Podczas sesji kierownik Wydzia-
łu Inwestycji Radosław Kasiak od-
niósł się także do wspomnianego 
przez Dawida Domałę przejścia dla 
pieszych na ul. Młynarskiej, zlo-
kalizowanego tuż za ostrym za-
krętem w kierunku Strzegocina. 
Zarząd powiatu nowodworskiego 
postanowił, że w ramach utrzyma-
nia bieżącego zostanie wykonane 
dodatkowe oznaczenie przejścia, 
aby nadjeżdżający kierowca został 
o nim wcześniej poinformowany. 
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fot. OSP Nasielsk
R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

NA SYGNALE

Włamali się do domu
Jak udało się ustalić policji w Andzinie, najprawdopodobniej w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 marca br. doszło 
do włamania z kradzieżą do drewnianego domku. Podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, poinformował, że skradziono z niego elementy żeliwne 
i przewód elektryczny. Pokrzywdzony oszacował straty na ok. 2 000 zł. Aktualnie prowadzone jest postępo-
wanie w tej sprawie. Jednocześnie policjanci zwracają się do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia 
o kontakt z nasielskim komisariatem.

(e)

Potrącił rowerzystę
W Dobrej Woli, 28 marca br., po godz. 19.00, doszło do wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. Jak in-
formuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, 21-letni kierowca samochodu dostawczego Iveco potrącił 15-letniego rowerzystę. W wyniku 
poniesionych w czasie wypadku obrażeń chłopiec trafił do szpitala. Kierowca samochodu, jak wykazało bada-
nie alkomatem był trzeźwy.

(e)

Z POLICJI

Zginął na miejscu
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 1 kwietnia 
br., przed godz. 21.00 na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. 26-latek, po-
chodzący z gm. Nasielsk, kierujący samochodem daewoo lanos, z nie-

ustalonych przyczyn, uderzył w tył maszyny sprzątającej. Jak informuje 
podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,  w wyniku wypadku mężczyzna 
kierujący daewoo poniósł śmierć na miejscu. 

– Kierowca samochodu ciężarowego, do którego zamontowana była 
maszyna sprzątająca, po przebadaniu alkomatem był trzeźwy. Ponadto 
mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań. Na miejscu zda-
rzenia kilka godzin trwały czynności pod nadzorem prokuratora – podaje 
do wiadomości oficer prasowy Szymon Koźniewski.

Policjanci poszukują świadków wypadku. Wszyscy, którzy widzieli to zda-
rzenie,  proszeni są o kontakt z nowodworską komendą lub nasielskim ko-
misariatem. Informacje można również przekazywać pod nr tel.: 22 775 
22 01-04, 23 691 27 77 lub mailowo pod adres: nowy-dwor-maz@ksp.
policja.gov.pl.

Jednocześnie policja apeluje o ostrożność podczas jazdy. Nadmierna 
prędkość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lek-
komyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogo-
wych.

(e)

10.03.2019 r., w Studziankach 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk, 
podczas interwencji domowej, 
dokonali zatrzymania 52-letniego 
mieszkańca gminy Nasielsk, który 
od dłuższego czasu znęcał się nad 
rodziną. Prokuratura wobec spraw-
cy zastosowała środki zapobiegaw-
cze w postaci m.in. policyjnego 
dozoru oraz nakazu opuszczenia 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go.   

12.03.2019 r., w miejscowości 
Nasielsk na ul. Kolejowej funk-
cjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową 
samochodu marki Volkswagen, 
którym kierował 24-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, posiadają-
cy obowiązujący zakaz kierowania 
pojazdami kat. B wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

13.03.2019 r. ,  w Nasielsku na  
ul. Warszawskiej funkcjonariusze 
Zespołu Patrolowo-Interwencyjne-
go KP  Nasielsk przeprowadzili kon-
trolę drogową samochodu marki 
Renault, którym kierował 19-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk, po-
siadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

17.03.2019 r.,  w Nasielsku, na  
ul. Przemysłowej, funkcjonariusze 
Zespołu Patrolowo-Interwencyj-
nego KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej rowerzystę, po-
siadającego obowiązujący zakaz 
kierowania rowerami wydany przez 
Sąd Rejonowy w Pułtusku. Ponad-
to, 39-letni kierujący znajdował się 
w stanie nietrzeźwości z wynika-
mi 1,62 mg/l i 1,70 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

31.03.2019 r., w Nasielsku podczas 
interwencji na ul. Warszawskiej, 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali zatrzymania 29-letniego 
mężczyzny, który był poszukiwany 
dwoma nakazami doprowadzenia 
do odbycia kary pozbawienia wol-
ności przez Sąd Rejonowy w Le-
żajsku. 

Sporz. RW

NA SYGNALE

Wypadek  
pod Nasielskiem 
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 23 marca br., ok. godz. 22.00, 
w Skoroszkach tuż za Winnicą jadąc w kierunku Nasielska. Jak udało się 
ustalić naszej redakcji, samochód osobowy marki Audi, wypadł z zakrętu 
i uderzył w przydrożne drzewo, po czym zatrzymał się w rowie. Służby 
ratunkowe na miejscu zastały ok. 20 -letnią kobietę i 41-letniego mężczy-
znę bez zachowanych funkcji życiowych. 

W przypadku mężczyzny akcja reanimacyjna powiodła się. Mężczyznę 
przetransportowano za pomocą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  
do szpitala. Niestety kobieta poniosła śmierć na miejscu. 

Najprawdopodobniej za kierownicą zasiadał mężczyzna. Jednak policja nie 
chce na ten moment zdradzać żadnych szczegółów wypadku.

- Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku pod nadzorem Prokuratury Re-
jonowej w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia drogowego, 
które miało w sobotni wieczór w miejscowości Skorosze. Osoby jadące 
w samochodzie, które brały udział w zdarzeniu pochodziły z Nasielska. 
Dla dobra śledztwa w tej sprawie nie możemy udzielić odpowiedzi  
na pozostałe pytania – wyjaśnia sierż. Daniel Podlasin z Komendy Powia-
towej w Pułtusku.

(red.)

fot. pultusk24.pl
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Z RADY

Mają 
radnego!
W uzupełniających wyborach  
do nasielskiej Rady Miejskiej, któ-

re odbyły się 3 marca br., w okrę-
gu wyborczym nr 7, tj. w Nowych 
Pieścirogach i Morgach, wyborcy 
zdecydowali, że ich przedstawi-
cielem w RM będzie Marcin Szar-
szewski.

Podczas V sesji Rady Miejskiej, 
która miała miejsce w czwartek, 
28 marca br., oficjalnie dołączył 
on do grona nasielskich radnych 
poprzez złożenie uroczystego 
ślubowania. 

Radny chce dotrzeć do jak naj-
większej grupy mieszkańców 
swojego okręgu wyborczego, 
pragnie także informować na bie-
żąco o swojej działalności zwią-
zanej z powierzoną mu funkcją, 
dlatego też założył profil na por-
talu społecznościowym Facebo-
ok – Radny Marcin Szarszewski. 

 – Zapraszam Was, w szczegól-
ności mieszkańców wsi Morgi 
i Nowe Pieścirogi. Liczę na Wasze 
wsparcie, pomysły, krytykę, a kie-
dy trzeba również napomnienia 
i mobilizację do działania. Razem 
możemy więcej – napisał Marcin 
Szarszewski.

Radnemu gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy w szeregach RM 
w Nasielsku.

E.G.

Z MIASTA

Bomba ekologiczna w centrum 
Podczas obrad V sesji Rady Miej-
skiej, w czwartek, 28 marca br., 
Elżbieta Fijalska, dyrektorka Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej oraz 
Niepublicznego Przedszkola pod Fioł-
kami mówiła o bombie ekologicznej 
w centrum. Poprosiła o natychmia-
stową reakcję w związku z faktem,  
iż na terenie zlokalizowanym przy  
ul. Kościuszki 3, na którym miał po-
wstać plac zabaw za ok. 50 tys. zł, wy-
lewane jest szambo. Jak zauważyła, 
do tego terenu prowadzi ul. Mała, któ-
ra wygląda jak pochylnia. Na szczycie 
znajduje się pizzeria Biesiadowo, a na 
samym dole działka, z której korzysta 
pani Fijalska.

Zrelacjonowała całą historię na-
stępująco: w sobotę, 23 marca br.,  
na placu pojawiła się ekipa, która mia-
ła go oczyścić z kamieni, wysypać  
przesianą ziemią i zasiać na niej tra-
wę. W związku z tym, że znajdowa-
ło się tam błoto i fekalia prace były 
niemożliwe do wykonania. O spra-
wie w poniedziałek, 25 marca, został 
poinformowany burmistrz. A zainte-
resowana złożyła do gminy dwa pi-
sma dotyczące nieczystości, które 
są spuszczane na użytkowaną przez 
nią działkę przez któregoś z sąsiadów. 
Kolejnego dnia rozmawiała z burmi-
strzem osobiście i otrzymała informa-
cję o awaryjnym trybie załatwienia tej 
sprawy. Jednak, jej zdaniem, gmina, 
pomimo zapewnień, nie poczyniła 
żadnych kroków, aby jej pomóc.

– Zostałam potraktowana jak gów-
niarz, jak nastolatka. Najpierw mówi 
się tryb awaryjny natychmiast pani 
Elu, jest to bomba ekologiczna w cen-
trum miasta, trzeba coś z tym zrobić. 
Po czym nie dzieje się nic – mówiła 
Elżbieta Fijalska, podczas V sesji RM.

O sytuacji poinformowała także jed-
nego z radnych i dzielnicowego. Była 
oburzona, że w centrum Nasielska 
dzieją się takie rzeczy. Jak zauważa, 
nie zależy jej na karach dla gminy czy 
sąsiadów, ale żąda, aby ktoś zapłacił 
za prace, które musiały być podjęte 
celem oczyszczenia placu zabaw, co 
nie było jej winą. Dodatkowo zwró-
ciła uwagę na fakt, że w okolicach 
przedszkola, którym zarządza już od 
10 lat nigdzie nie widziała, aby jeździ-
ły szambiarki odbierające nieczysto-
ści, poza tymi, które sama zamawia 
do przedszkola. Ad vocem głos za-
brała Monika Nojbert, która, jako 
mieszkanka ul. św. Wojciecha, zauwa-
żyła, że z jej nieruchomości ZGKiM co 
dwa tygodnie odbiera nieczystości.  
Co więcej, zwróciła uwagę na fakt wy-
rzucania przez sąsiadów stałych nie-
czystości do koszy ulicznych.

– My wiemy, jaka jest sytuacja 
w Nasielsku, gdzie idą ścieki. To nie 
jest tajemnica osób, które tu miesz-
kają. Dlatego wszystko robiliśmy, żeby 
zrobić kanalizację – mówił Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Tłu-
maczył, że gdyby nie tryb awaryjny, 

to nie byłyby podjęte żadne działania, 
a jednak tak się nie stało. Na miejscu 
zdarzenia pojawić się mieli pracow-
nicy ZGKiM, którzy sprawdzali, kto 
może już podłączyć się do kanaliza-
cji. W świetle prawa gmina powinna 
czekać na odbiór inwestycji, ale tak 
się nie stało i już sprawdzano kogo 
można jak najszybciej podpiąć. Nie 
mniej jednak są to osoby prywatne 
i nie można ich do tego zmusić.

– Jeśli uda się ustalić, kto to zrobił, to 
mogę tę osobę ukarać poprzez skie-
rowanie sprawy do sądu i zapewne 
tak się stanie – mówił burmistrz.

– Na tej ulicy, którą wskazała pani 
dyrektor, jest pięć nieruchomości. 
Niektóre nieruchomości podłączo-
ne są do kanalizacji, niektóre nieru-
chomości korzystały z szambiarki 
ZGKiM i już mamy ich rachunki. Na-
tomiast  przedsiębiorców, którzy 
mogą świadczyć podobne usługi jest 
kilku, a dokładnie 9 podmiotów. Być 
może te osoby mają rachunki od in-
nych przedsiębiorców. Zwróciliśmy 
się do Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego o ilość zużytej przez 
nich wody i wystosowaliśmy pisma 
do wszystkich mieszkańców o przed-
stawienie rachunków ewentualnych 
innych przedsiębiorców – wyliczała 
etapy, jakie do tej pory w sprawie wy-
konał Wydział Środowiska jego kie-
rownik Jadwiga Szymańska.

Z RADY

Petycja o „odkorkowanie” drogi

Jak informuje pani Fijalska, kilka dni 
po sesji, teren placu zabaw jest osu-
szony i nie spływają tam już kolejne 
fekalia. Ponadto sąsiedzi w ostatnim 
czasie podjęli wzmożone działania 
i zaczęli wybierać szamba. 

Dyrektorka niepublicznej placów-
ki nie ukrywa, że już choćby ten 
efekt jest zadowalający. Ma jednak 
nadzieję, że burmistrz przychyli 
się do jej wniosku, aby być stroną 
w sprawie. Dzięki temu ustali, kto 
spowodował, że poniosła stratę na 
ok. 10 tys. zł, bo tyle kosztowało ją 
oczyszczenie terenu. Nie ukrywa 
też, że wraz ze stowarzyszeniem 
Aktywny i Czysty Nasielsk bę-
dzie podejmowała działania, które 
mają na celu oczyszczenie rzeki 
Nasielnej. Burmistrz Nasielska tak-
że zapewnia, że działa w tym kie-
runku i z tego powodu w centrum 
Nasielska prowadzone są dalej pra-
ce polegające na budowie kanali-
zacji. 

E.G.

Mieszkańcy ulicy Armii Krajowej 
złożyli do nasielskiej Rady Miejskiej 
petycję o „odkorkowanie” drogi, 
przy której mieszkają. To skutek pu-
blikacji naszego tekstu o obradach 
komisji infrastruktury RM (z dn. 22 
lutego br.). Przypomniano wtedy 
o planowanym przed laty połącze-
niem drogi Armii Krajowej z ulicą 
Piłsudskiego. We wtorek, 2 kwiet-
nia br., na temat petycji dyskutowali 
radni na posiedzeniu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

W swoim piśmie mieszkańcy zgłosili 
wątpliwości co do sprzedaży dział-
ki, która pozwoliłaby na udrożnienie 
i zrobienie ewentualnej możliwości 
wyjazdu do ulicy Piłsudskiego.

Swoją prośbę motywujemy tym, iż 
nie posiadaliśmy informacji o istnie-
niu tej drogi w planach zagospo-
darowania. Powstanie tej drogi 
spowodowałoby łatwiejszy dojazd 
do ulicy Piłsudskiego oraz zmniej-
szenie ruchu na pozostałych ulicach 
tego osiedla – napisali mieszkańcy 
ul. Armii Krajowej. 

Radny Mirosław Świderski poinfor-
mował, że był na miejscu i stwierdził: 
- W planie ta ulica była jako droga 
do realizacji, są mieszkańcy, którzy 
oczekiwali, że ta droga będzie. Po 
zniesieniu planu, to właściciel gruntu 
wystąpił o warunki zabudowy, miał 
takie prawo. 

Natomiast radny Krzysztof Fronczak 
podkreślił - W każdej miejscowości 

są takie drogi, wizje dróg, w moim 
rejonie też, gdzie może ludzie ze-
chcieliby się nawet przy nich bu-
dować, ale to są plany i tych dróg 
jeszcze długo nie będzie np. połą-
czenie Siennickiej z Przytorową.

Na ten temat mówiła Bożena Strze-
lecka, kierownik Wydziału Zago-
spodarowania Przestrzennego 
i Nieruchomości: - Faktycznie 
w planie miasta, który został uchy-
lony uchwałą sądu ten teren był 
przewidziany pod drogę łączącą 
to osiedle z ulicą Piłsudskiego. Plan 
miasta nie obowiązuje, w związ-
ku z powyższym ten człowiek miał 
możliwość wystąpienia o warunki 
zabudowy. W tej chwili sprawa na-
brała tempa. Dzisiaj pan urbanista 
przywiózł projekt tej decyzji i decy-
zja idzie do uzgodnienia.

Następnie dodała: - Nie możemy 
odmówić warunków zabudowy, bo 
plan miasta nie obowiązuje. Chyba, 
że gmina Nasielsk miałaby tu jakieś 
plany  inwestycyjne, gdybyśmy szli 
tu specustawą, wtedy byłaby inna 
sytuacja. 

Pani kierownik stwierdziła, że na tę 
chwilę nie ma ani zabezpieczonych 
środków w budżecie, ani nie ma pla-
nów inwestycyjnych dla tego tere-
nu. – A może warto byłoby z tym 
człowiekiem porozmawiać i zapro-
ponować mu możliwość sprzedaży 
tej działki na rzecz miasta. To jest 
droga, która w niedalekiej przyszło-

ści będzie miastu potrzebna. 
Trzeba rozmawiać z ludźmi. 
Mieszkańcy są zaintereso-
wani, żeby ta droga była 
udrożniona, może warto 
porozmawiać z właścicie-
lem, żeby tę drogę sprzedał 
za odpowiednią opłatą i nie 
zamknęlibyśmy sobie furtki 
– zaproponował radny Ro-
dryg Czyż.

N a t o m i a s t  r a d n y  M i -
chał Brodowski stwierdził:  
- Trzeba przyznać, to jest 
dobry ciąg komunikacyj-
ny, takiego połączenia  
P.O.W. z Piłsudskiego do uli-
cy Krańcowej od centrum miasta 
nie ma. Ulica Polna jest przecież za-
mknięta, to byłoby duże odciążenie 
ruchu z centrum miasta. Jestem da-
leki od ingerowania w plany miesz-
kańców, ale to byłaby inwestycja 
celu wyższego. 

Przewodniczący tej komisji, radny 
Jan Lewandowski, wystąpił z wnio-
skiem do burmistrza, który jedno-
głośnie poparli pozostali radni, by 
przeprowadził on rozmowę z wła-
ścicielem działki o jej sprzedaży  
na rzecz gminy. 

Radny Czyż zauważył, że w budże-
cie gminy są środki na wykup dzia-
łek pod drogi, jednak pozostali radni 
stwierdzili, że w tej kwestii są znacz-
ne opóźnienia. 

Niestety na komisji nie pojawił się 
jednoznaczny wniosek zobowiązu-
jący burmistrza do podjęcia działań 
w kwestii wykupu tej działki i do bu-
dowy tej drogi w przyszłości (Wie-
loletnia Prognoza Finansowa), tym 
bardziej, że część działki gminnej 
przeznaczonej na tę drogę już jest.

Czy droga łącząca P.O.W. z uli-
cą Piłsudskiego, to sprawa jedynie 
mieszkańców ulicy Armii Kra-
jowej? Czy może zdecydowa-
nie większej liczby mieszkańców 
naszej gminy, którzy dzięki niej 
mogliby omijać korki w centrum 
miasta? To tym bardziej zasadne 
pytania, że na kilku ostatnich se-
sjach RM pojawiali się mieszkańcy 
rejonu ulic P.O.W., Wyszyńskiego 
 i 11 Listopada wskazując na możliwe 
zagospodarowanie tych terenów. 

Na pewno większość z nas pamię-
ta utrudnienia, na jakie napotykali 
kierowcy podczas remontów: ulicy 
P.O.W., przebudowy mostu w ul. Ko-
ściuszki i budowy ronda. Może war-
to opracować dla rozrastającego się 
miasta plan sieci dróg strategicz-
nych, dzięki którym łatwiej będzie 
się po nim poruszać? 

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

W kierunku Hyperiona
W 1989 roku wydana została pewna niezwykła książka z gatunku space 
opera. Chociaż nigdy nie uzyskała takiej popularności jak kultowa Diu-
na Franka Herberta, to jednak wciąż istnieje w pamięci fanów gatunku  
i warto ją przypominać młodym pokoleniom miłośników science fiction.

Mowa tu o Hyperionie Dana Simmonsa otwierającej cykl, na który skła-
dają się w sumie cztery powieści. Dan Simmons, autor omawianego ty-
tułu, nie trzyma się ściśle jednego gatunku literackiego. Z równą swadą 
zabiera się również do pisania horrorów, fantasy, kryminałów i powieści 
historycznych. Zekranizowany w zeszłym roku przez HBO serial Terror 
,oparty na książce o tym samym tytule, był tego dobitnym przykładem. 
Akcja rozgrywającej się w 1845 roku powieści, przedstawiającej losy nie-
bezpiecznej wyprawy Królewskiej Marynarki Wojennej, sprawnie mie-
szała różne style. Nie inaczej jest z Hyperionem.

Sam tytuł książki nawiązuje do nieukończonego poematu angielskiego 
poety Johna Keatsa. Na samym tytule odniesienia do poety się nie koń-
czą. Nie zdradzając fabuły, należy wspomnieć, że jego osoba kilkukrot-
nie będzie odciskała piętno na historiach bohaterów. Historiach, bowiem 
Hyperion ma formę powieści szkatułkowej - wcale nie tak popularną dla 
gatunku. Mamy, co prawda, motyw przewodni dla całej książki, jednak 
lwia część to właśnie opowiadania snute przez osoby, które udają się na 
pewną niebezpieczną pielgrzymkę.

Oto na opustoszałą i nieprzystępną planetę Hyperion udaje się siedmio-
ro całkowicie różnych postaci: Kapłan, Żołnierz, Poeta, Uczony, De-
tektyw, Kapitan i Konsul. Celem ich podróży są tajemnicze Grobowce 
Czasu, miejsce, którego niezwykłość polega na tym, że nie starzeje się 
a…młodnieje. Otóż otaczające je fale entropii powodują, że czas płynie 
tam do tyłu i wszyscy obawiają się momentu, kiedy grobowce wrócą do 
swojej początkowej postaci i ześlą zagładę na świat.

Na Hyperionie żyje też przedziwny stwór zwany, w zależności od tłuma-
czenia książki, Chyżwarem bądź Dzierzbą. Potężna istota budzi strach, ale 
też ma podobno umiejętność spełniania życzeń i dlatego budzi zaintere-
sowanie wspomnianych bohaterów. Jest tylko jeden szkopuł – spełniona 
zostanie prośba tylko jednego z nich, a całą resztę spotka nieprzyjemna 
śmierć…

Lektura Hyperiona może dostarczyć całej gamy różnych emocji. Opo-
wieści bohaterów są bardzo różne i znajdziemy wśród nich i romanse,  
i grozę, i trochę humoru. Nade wszystko jednak pozwolą one zrozumieć 
ich motywacje do odwiedzenia Hyperiona i tylko żal będzie ogarniał 
czytelnika, gdy przypomni sobie, że łaski Dzierzby doświadczyć będzie 
mogła wyłącznie jedna osoba.

Tak jak historie, tak rozbudowana jest cała otoczka świata przedsta-
wionego. Tutaj jednak może pojawić się mały zgrzyt. Eklektyzm Dana 
Simmonsa prowadzi czasami do miszmaszu różnych elementów i uni-
wersum nie jest tak fantastycznie spójne i interesujące, tak jak we wspo-
mnianej na wstępnie Diunie. Nie jest to jednak duży zarzut, szczególnie 
że w Hyperionie opis świata stanowi nieduży fragment całości.

Podsumowując, fani literatury science fiction (acz głównie ci zaintereso-
wani bardziej ,,fiction”) powinni zapoznać się z Hyperionem. Przedsta-
wia on bowiem bardzo ciekawą historię w nietypowy dla tego gatunku 
sposób.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Jak wiosnę witano 
W środę, 20 marca br., w przeddzień kalendarzowego dnia wiosny, 
do nasielskiej biblioteki zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku z wychowawczynią Dorotą Fijalską.

Na początku spotkania dzieci zostały podzielone na grupy reprezen-
tujące pory roku, adekwatne do daty ich urodzenia i tak utworzyły się 
cztery grupy : wiosenna, letnia, jesienna i zimowa. Następnie uczniowie 
zostali wprowadzeni w temat wiosny, zmian zachodzących w przyro-
dzie i wyglądzie najbliższego otoczenia.

Nasi goście swobodnie wypowiadali się na temat marcowej pogo-
dy, a następnie rozmawialiśmy o kwiatach, krzewach i ptakach, które 
zwiastują nam przyjście tej pięknej pory roku. Po niezwykle miłym 
wstępie przeszliśmy do zabaw ruchowych. Pani Iza czytała tekst doty-
czący czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie, a zadaniem dzie-
ci było ich naśladowanie. Dużo śmiechu sprawiło udawanie odgłosów 
i sposobu poruszania się zwierząt. Na koniec spotkania nadszedł czas  
na wiosenne zagadki oraz rozdanie słodkich upominków i bocianów 
do kolorowania. Powitanie wiosny przebiegło w niezwykle ciepłej i mi-
łej atmosferze.

(bibl.)

Z DKK

Pogodzeni z życiem
W  s o b o t n i e  p r z e d p o ł u d n i e ,  
23 marca, spotkaliśmy się w czy-
telni nasielskiej Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej na kolejnym 
spotkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Omawialiśmy na nim książ-
kę Justyny Dąbrowskiej pt. Nie ma 
się czego bać. Rozmowy z mistrza-
mi.

Autorka przeprowadziła wywia-
dy z kilkoma wybitnymi osobami, 
które są uznanymi autorytetami 
z różnych dziedzin nauki i sztu-
ki, np. księdzem Adamem Bo-
nieckim, Jackiem Bocheńskim, 
Danielem Passentem, Zofią Wie-
lowieyską, Jackiem Hołówką, Kry-
styną Zachwatowicz, Andrzejem 
Mularczykiem, Julią Hartwig, Anną 
Trzeciakowską.

Każdy z rozmówców urodził się 
przed drugą wojną światową i opo-
wiadał o najważniejszych wybo-
rach w swoim życiu, o wartościach, 
doświadczeniach, pracy, rodzi-
nie, a także o przeżywaniu staro-
ści. Wszyscy wskazywali, jak ważna 
jest w codziennym życiu dobroć 
i życzliwość dla innych, ale także 
aktywność umysłowa i fizyczna, 
pogoda ducha, ciekawość świata. 

Ksiądz Adam Boniecki twierdził 
w niej, iż warto żyć w przyjaźni 
z Bogiem i zauważył, że nie uzdro-
wimy całego narodu, więc warto 
pomagać ludziom w swoim oto-

czeniu. Choć, jak zauważył: dobro 
wcale niekoniecznie rodzi dobro. 
Czasem wprost przeciwnie. A za-
pytany o to, co jest trudne w sta-
rości, odpowiedział, iż samotność 
i niepotrzebność.

Opowieść Haliny Birenbaum, któ-
ra przeżyła cztery obozy zagła-
dy i straciła niemal całą rodzinę, 
(ocalał jedynie jej brat), wzbudziła 
w czytelniczkach największe emo-
cje. Kobieta, mimo tragicznych 
doświadczeń, potrafiła ułożyć so-
bie życie. 

Zofia Wielowieyska pięknie mówi-
ła o empatii: Staram się nie krzyw-
dzić innych, łącznie ze zwierzętami. 
Najwięcej boję się takich sytuacji, 
kiedy człowiek kogoś zrani, a na-
wet o tym nie wie. To są sytuacje 
beznadziejne. Bo przecież jeżeli nie 
wiem, to nic nie mogę z tym zro-
bić. Trzeba być uważnym.

Bardzo ciekawe są refleksje Jac-
ka Hołówki na temat moralno-
ści i szkód, jakie mogą wyrządzić 
w życiu człowieka zbyt wysokie 
ambicje. Natomiast Wiesław Łuka-
szewski wskazuje, że w dzisiejszych 
czasach mamy do czynienia z za-
wziętością i konsekwencją, która 
niszczy związki między ludźmi – 
To jest taka ucywilizowana forma 
bezwzględności, która wyklucza 
zdolność do tolerowania cudzej 
słabości i błędu.

Po etka  Ju l ia  Har t wi g  mówi ła 
o ogromnej roli czytania – Książ-
ka ma rozbudzać w nas inny świat, 
rozwijać wyobraźnię. Bez tego lu-
dzie są strasznie zubożeni.

Zaś Krystyna Zachwatowicz przy-
wołała powiedzenie, którym czę-
sto posługiwał się w odniesieniu 
do spotkań z ludźmi twórca Piwni-
cy pod Baranami, Piotr Skrzynecki: 
pośpiech upadla.

Uczestniczki spotkania uznały tę 
lekturę za bardzo wartościową, 
wnoszącą wiele ciekawych infor-
macji na temat podejścia do życia 
znanych osób. Pani Irena Koner-
berger, która dokładnie zapoznała 
się z treścią książki podkreśliła, że 
życie jest miłe w każdym okresie. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
trzeba wspierać innych i pomagać 
im, a najlepiej jest to robić w swoim 
środowisku, wśród naszych najbliż-
szych osób.

Podczas tego spotkania okazało się, 
że mama jednej z członkiń nasze-
go DKK ma już 107 lat, co stano-
wiło ciekawy przyczynek do naszej 
dyskusji na temat postrzegania i do-
świadczania starości. 

Kolejne spotkanie DKK odbędzie 
się 27 kwietnia br., a omawiać bę-
dziemy książkę Lucii Berlin In-
strukcja dla pań sprzątających. 
Opowiadania. Zapraszamy.

(im)
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Nic nie grało jak należy
W niedzielę, 24 marca br., w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działające-
go przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku, wybraliśmy się 
do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Obejrzeliśmy 
tam sztukę pt. Nic nie gra autorstwa Henry’ego Lewisa, Jonathana Sawyera 
i Henry’ego Shieldsa w reżyserii Stefana Friedmanna. To były dwie godziny 
świetnej zabawy. 

Przed wypełnioną po brzegi widownią aktorzy brawurowo zagrali przedsta-
wienie opowiadające o amatorskim zespole teatralnym, działającym przy 
uczelni technicznej, w tym wypadku była to płocka filia Politechniki Warszaw-
skiej. Amatorzy próbują wystawić historię o morderstwie, które wydarzyło 
się w tzw. wyższych sferach, a głównym jej tematem jest poszukiwanie mor-
dercy. Ale główny, kryminalny wątek przedstawienia, od początku zaburzany 
był przez zaskakujące sytuacje – oberwany blat nad kominkiem, dźwiękowe  
i świetlne perturbacje. Początkowo wydawały się widzom przypadkowe, ale z 
czasem okazało się, że one również „grają” i stanowią istotny element komicz-
ny całej sztuki. Ciekawy wątek rywalizacji o rolę Florece, której kwestie wypo-
wiadają dwie aktorki, kilkakrotne powtarzanie tej samej sceny, seria pomyłek  
z rekwizytami, czy w końcu spadające dekoracje i wybuchający żyrandol. 
Mieliśmy więc okazję oglądać taki, zapewne bardzo trudny do zagrania dla 
aktorów, ale dla widzów bardzo atrakcyjny, teatr w teatrze. Dlatego widownia, 
która podczas spektaklu raz po raz wybuchała śmiechem, nagrodziła pracę 
aktorów owacjami na stojąco. Cała ekipa aktorów spisała się bardzo dobrze,  
ale warto zwrócić szczególną uwagę na brawurową grę Sylwii Krawiec i Mag-
daleny Tomaszewskiej. To jedna z ciekawszych produkcji teatralnych, jaką mie-
liśmy okazję oglądać w płockim teatrze. 

(mi.)

Z NOK. Inicjatywa lokalna

Pachnące mydełka
Już po raz kolejny dzieci z naszej gminy wzięły udział w bardzo ciekawych za-
jęciach, które odbywają się w NOK w ramach projektu „Kreatywne Maluchy”. 
Tym razem w sobotę, 23 marca br., miały miejsce warsztaty mydlarskie. Popro-
wadziły je panie: Justyna i Ewa z Pracowni JusEwalia. 

Każdy uczestnik zajęć samodzielnie wykonał zestaw mydełek. A pracy przy 
tym było co niemiara. Trzeba było bowiem wybrać kolor, zapach, ozdoby, su-

szone kwiaty, itp. Dzieci zalewały sporządzoną i rozgrzaną miksturą foremki  
w przeróżnych kształtach – klocki, myszki, kwiatki, serduszka – jednym słowem 
do wyboru do koloru. W mydełka można też było wtopić specjalnie przygoto-
wane wzory. Gdy pachnące prace zastygły, dzieci ułożyły je w wykonanych sa-
modzielnie pudełeczkach, przewiązały kolorowymi wstążeczkami i zapakowały 
do foliowych opakowań. Piękne zestawy mydełek mogą służyć całej rodzinie 
albo być wspaniałym prezentem. 

Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Kreatywne Maluchy” z progra-
mu Inicjatywa Lokalna, organizowanego i finansowanego przez gminę Nasielsk.

E. G.

Z NOK. Życie Nasielska ma już 25 lat

Początki nasielskiej gazety samorządowej
Zmiany, jakie zaszły w Polsce po roku  
1990 i powrót do zarządzania „pań-
stwem” samorządów dały impuls  
do nowego zjawiska, jakim było 
powoływanie lokalnych tytułów 
prasowych. Wojewódzkie już funk-
cjonowały, powiatowe ukazywały 
się w niewielu miejscach, a gminnych 
właściwie nie było, jeśli nie liczyć poja-
wiających się tu i ówdzie tzw. jednod-
niówek.

Nasielski samorząd od początku do-
strzegł potrzebę posiadania własnego 
tytułu prasowego. Miał on w pierw-
szym rzędzie służyć przekazywaniu 
różnych treści ważnych dla gminnej 
społeczności. Dotyczyło to jednak 
nie tylko bieżących informacji, ale tak-
że sięgania do przeszłości. W dodatku 
nie miała to być swoistego rodzaju 
reklama własnej działalności. Najważ-
niejsze było tu nawiązanie ściślejsze-
go kontaktu między samorządem, 
a tymi, którzy ten samorząd wybrali, 
wzajemną wymianę zdań na różne, 
ważne dla gminy, tematy. Liczono się 
z tym, że w lokalnym tytule znajdą się 
też teksty krytyczne dotyczące dzia-
łań samorządu.

Początki były trudne. Brakowało pod-
stawowego zaplecza technicznego, 
pieniędzy. Na jakiekolwiek gaże trud-
no było liczyć. Zakładano, że będzie to 
głównie działalność społeczna. Pro-
blemy te były rozważane głównie na 
posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu, a następnie dyskutowano 
na posiedzeniach Zarządu. Burmistrz 
Wojciech Ostrowski, jak tylko mógł, 
pomagał w przełamywaniu piętrzą-
cych się zewsząd trudności.

Zaczęło się wszystko od wydania 
skromnego pisemka drukowanego 
na powielaczu. Maszyny do pisania 
oraz powielacz były w Urzędzie. I to 
był jedyny sprzęt, jakim dysponowała 
redakcja. Pisemku samorządowemu 
nadano tytuł „Wiadomości Nasiel-
skie”. Numer pierwszy tego pisemka, 
bo trudno to nazwać gazetą, wyszedł 
1 października 1992 roku. Jego na-
kład zamykał się skromną ilością 200 
sztuk.

Przewidziano, że technicznym wy-
dawcą pisma będzie ówczesny Ośro-
dek Kultury, będący jeszcze w stanie 
organizacji. W redagowaniu pierw-
szych pięciu numerów mieli pomóc 

radni, zwłaszcza członkowie Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. 

Pierwszy numer naszej lokalnej ga-
zetki miał tylko cztery strony. Na 
pierwszej autorzy wystosowali apel 
do mieszkańców gminy, aby włączyli 
się do redagowania gazetki oraz po-
dawania uwag odnośnie tego, co się 
w gminie dzieje. Liczono też na głosy 
krytyczne. 

Dwie kolejne strony poświęcone 
były zapoznaniu społeczności lokal-
nej z organizacją samorządu, z jego 
strukturami, ich zadaniami i podziałem 
obowiązków między radnymi.

Na ostatniej stronie zamieszczona zo-
stała informacja odnośnie prac zwią-

zanych z gazyfikacją gminy, co było 
bardzo oczekiwane przez społeczeń-
stwo. W tym numerze była też rubry-
ka poświęcona sportowi.

Okazało się szybko, że wydawanie na-
sielskiej gazety nie będzie łatwe. Miała 
ona być miesięcznikiem. Numer drugi 
wyszedł w miarę szybko. Z kolejnym 
numerem były już poważne kłopo-
ty. Następne dwa numery zamknięte 
były w jednym egzemplarzu (3 -4). 
Ówcześni pracownicy kina – ośrod-
ka kultury nie bardzo czuli ten temat. 
Pismo upadło, jednak samorząd nie 
chciał zrezygnować z jego wydawa-
nia.

Sytuacja diametralnie zmieniła się, 
gdy kierownikiem kina i związanego 
z nim ośrodka kultury został Adam 
Stamirowski. Było to w roku 1994. 
Zaowocowała jego dobra i regularna 
współpraca z Komisją Oświaty Spo-
ru i Kultury. Wydawaniu naszej gaze-
ty poświęcił wiele sił, zdrowia i czasu. 

Nawiązał kontakt z ciechanowską 
drukarnią. A miał poważne kłopoty 
i z kinem, i organizowaniem ośrodka 
kultury. Do tego doszło jeszcze kiero-
wanie halą sportową. Różnego rodzaju 
obowiązków wciąż przybywało. Ży-
cie Nasielska znajdowało w tych jego 
obowiązkach ważne miejsce, bardzo 
ważne miejsce. Od tego czasu nasza 
gminna gazeta wychodzi regularnie. 
Co więcej, była wydawana częściej. 
W chwili obecnej wychodzi co dwa 
tygodnie. 

Skład zespołu redakcyjnego od po-
czątku był bardzo skromny. W pierw-
szym roku byli to panowie Adam 
Stamirowski, Andrzej Kordulewski, 
Andrzej Zawadzki, Marian Wasierzyń-

ski i współpracujący z redakcją plastyk 
Michał Grubecki oraz fotograf Tomasz 
Zawadzki. Znaczącej pomocy udzie-
lali burmistrzowie Wojciech Ostrow-
ski, Stanisław Tyc i przewodniczący 
Rady Tadeusz Modzelewski. Tu nie 
można pominąć też czytelników, któ-
rzy w różny sposób wspierali redakcję. 
Cenne były ich uwagi odnośnie arty-
kułów i sugestie dotyczące potrzeb-
nych informacji.

Ten pierwszy okres w historii Ży-
cia Nasielska był trudny. Okazało się 
jednak wkrótce, że nasielski samo-
rząd i redakcja Życia Nasielska osią-
gnęli w tym czasie wiele. Świadczyło 
o tym zdobycie pierwszej nagrody 
w konkursie na najlepiej redagowaną 
gazetkę lokalną województwa cie-
chanowskiego i diecezji płockiej.  
Do rywalizacji stanęło 40 tytułów 
z tego terytorium. Co więcej, na od-
bywającym się sympozjum dla dzien-
nikarzy prasy lokalnej, które odbyło 
się w Poświętnem koło Płońska, na-

sza lokalna gazeta była stawiana jako 
wzór i omawiana przez sławy dzien-
nikarstwa polskiego. Cieszyła nas też 
nagroda zdobyta przez naszą redak-
cję. Był to komputer. Dzisiaj być może 
ta nagroda nie sprawiałaby na nikim 
wielkiego wrażenia, ale w tamtych 
czasach, w roku 1996 nagroda ta była 
czymś ważnym. Ani kino, ani redak-
cja komputera jeszcze nie posiadała. 
O dalszych losach, sukcesach i pe-
rypetiach napiszemy w następnych 
numerach, a obecnie zachęcamy 
do sięgania do archiwalnych nume-
rów, bo zawarta jest w nich ogromna 
wiedza na temat Nasielska, jego hi-

storii i tego, jak rodziła się obecna rze-
czywistość. Do czytania zachęcamy 
szczególnie tych, którzy w mediach 
społecznościowych próbują stawiać 
pytania, udzielając również odpo-
wiedzi na temat Nasielska i gminy i ich 
problemów.

Na wspomnianym sympozjum w Po-
świętnem Nasielsk miał jeszcze jedną 
okazje do dumy. Wyróżnienie otrzy-
mała także gazetka parafialna Adalber-
tus. Obydwa pisma nie rywalizowały 
ze sobą, ale wzajemnie się uzupełniały. 
Szkoda nam tylko, że Adalbertus prze-
stał wychodzić.

Andrzej Zawadzki

Redakcja Życia Nasielska - rok 1995
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Z GMINY

Podziękowania  
dla 65 sołtysów

Gmina Nasielsk wyróżnia się na tle sąsiednich gmin ogromną liczbą sołectw. Na naszym terenie funkcjonuje  
65 sołectw, nad którymi czuwają sołtysi. Wielokrotnie niedoceniani w dniu codziennym społecznicy, zostali 
uhonorowani za swój trud poniesiony w kadencji 2015-2019. 

W czwartek, 28 marca br., podczas V sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, burmistrz Bogdan Ruszkowski wraz z 
Jerzym Lubienieckim, przewodniczącym RM wręczyli każdemu sołtysowi podziękowania za zaangażowanie  
w pracę na rzecz lokalnej społeczności i owocną współpracę z samorządem. 

Sołtysom dziękowano za podejmowane działania i chęć przyczynienia się do poprawy jakości życia mieszkań-
ców. To oni, jak zauważył burmistrz, bez fleszy, wielokrotnie chodzili z workami, aby zebrać śmieci zalegające 
w okolicy. To oni pojawiali się podczas obrad stałych komisji oraz podczas sesji, aby reprezentować swoje małe 
ojczyzny i aby walczyć o interesy swoich sąsiadów.

- W imieniu społeczności wiejskiej i wszystkich sołtysów, Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu i całej 
Radzie chciałam bardzo serdecznie podziękować. Chciałam powiedzieć, że współpraca była dla mnie dobra, 
ale wszystkim nie może być dobrze, bo się nie da. Kadencja przeleciała tak, jak ta piosenka mówi – upływa 
szybko życie, jak potok płynie w dal. Więc i nam upłynęła jedna, druga trzecia, a może i dziesiąta niektórym. 
Także za tą współpracę, za ciepłe słowa, za wszelkie dobro, jakie pozostaje w naszej społeczności, a myślę,  
że tak jak ja mogę powiedzieć, że moja wieś, przez te moje lata sołtysowania wzbogaciła się i wypiękniała. Za to 
wielkie dzięki i życzę dalszej owocnej pracy wszystkim państwu- powiedziała Halina Winnicka, sołtys Chlebiotek.

Poniżej przedstawiamy listę sołtysów kadencji 2015-2019
Pan Jarosław Różalski Sołtys Sołectwa Aleksandrowo,
Pani Bogusława Jadczak Sołtys Sołectwa Andzin,
Pan Kamil Krawczyk Sołtys Sołectwa Borkowo,
Pan Marek Osiński Sołtys Sołectwa Broninek,
Pan Tomasz Tomczyk Sołtys Sołectwa Budy Siennickie,
Pan Wiesław Suska Sołtys Sołectwa Cegielnia Psucka,
Pan Czesław Żołnierzak Sołtys Sołectwa Chechnówka,
Pani Halina Kamińska Sołtys Sołectwa Chlebiotki,
Pan Jerzy Wierzbicki Sołtys Sołectwa Chrcynno,
Pani Monika Sitkiewicz Sołtys Sołectwa Cieksyn,
Pani Hanna Rosocha Sołtys Sołectwa Czajki,
Pan Wiesław Świercz Sołtys Sołectwa Dąbrowa,
Pan Bogdan Ziemiecki Sołtys Sołectwa Dębinki,
Pan Dariusz Kosiński Sołtys Sołectwa Dobra Wola,
Pan Piotr Gogolewski Sołtys Sołectwa Głodowo,
Pani Renata Włodarska Sołtys Sołectwa Jackowo Dworskie,
Pani Katarzyna Sekutowicz Sołtys Sołectwa Jackowo Włościańskie,
Pani Bożena Nowosielska Sołtys Sołectwa Jaskółowo,
Pan Zdzisław Rutkowski Sołtys Sołectwa Kątne,
Pan Edward Grzegorz Topczewski Sołtys Sołectwa Kędzierzawice,
Pan Jarosław Rudnik Sołtys Sołectwa Konary,
Pani Hanna Rusin Sołtys Sołectwa Kosewo,
Pani Kamila Deoniziak Sołtys Sołectwa Krogule,
Pani Danuta Rosłońska Sołtys Sołectwa Krzyczki-Pieniążki,
Pan Sławomir Krzyczkowski Sołtys Sołectwa Krzyczki Szumne,
Pan Andrzej Dłutowski Sołtys Sołectwa Krzyczki Żabiczki,
Pan Jerzy Lubieniecki Sołtys Sołectwa Lelewo,
Pan Zbigniew Grzymkowski Sołtys Sołectwa Lorcin,
Pani Teresa Pasztak Sołtys Sołectwa Lubomin,
Pan Dawid Obojski Sołtys Sołectwa Lubominek,
Pan Daniel Miśkiewicz Sołtys Sołectwa Malczyn,
Pani Dorota Krajewska Sołtys Sołectwa Mazewo Włościańskie,
Pan Krzysztof Niesiobęcki Sołtys Sołectwa Mazewo Dworskie,

Pani Iwona Wróblewska Sołtys Sołectwa Miękoszyn,
Pan Marek Sielczak Sołtys Sołectwa Miękoszynek,
Pani Teresa Borzyńska Sołtys Sołectwa Młodzianowo,
Pan Krzysztof Fronczak Sołtys Sołectwa Mogowo,
Pani Teresa Szpygiel Sołtys Sołectwa Mokrzyce Dworskie,
Pan Adam Kosewski Sołtys Sołectwa Mokrzyce Włościańskie,
Pani Barbara Krzeszewska Sołtys Sołectwa Morgi,
Pani Urszula Dąbrowska Sołtys Sołectwa Nowa Wieś,
Pan Zygmunt Kantorowski Sołtys Sołectwa Nowa Wrona,
Pan Eugeniusz Hegemajer Sołtys Sołectwa Nowiny,
Pan Wojciech Andrzej Królak Sołtys Sołectwa Nuna,
Pani Wioletta Zawadzka Sołtys Sołectwa Paulinowo,
Pan Dariusz Romański Sołtys Sołectwa Pianowo,
Pan Marek Jaroszewski Sołtys Sołectwa Pieścirogi Nowe,
Pan Dariusz Sawicki Sołtys Sołectwa Pieścirogi Stare,
Pani Justyna Ostaszewska Sołtys Sołectwa Pniewo,
Pani Barbara Kosewska Sołtys Sołectwa Pniewska Górka,
Pani Marzena Czernecka Sołtys Sołectwa Popowo Borowe,
Pan Dariusz Załoga Sołtys Sołectwa Popowo Północ,
Pan Zbigniew Wóltański Sołtys Sołectwa Popowo Południe,
Pan Andrzej Kiliś Sołtys Sołectwa Psucin,
Pan Andrzej Wójcik Sołtys Sołectwa Ruszkowo,
Pan Mirosław Stelmach Sołtys Sołectwa Siennica,
Pan Zbigniew Bucholc Sołtys Sołectwa Słustowo,
Pani Renata Szpręgiel Sołtys Sołectwa Studzianki,
Pan Krzysztof Rzepiński Sołtys Sołectwa Toruń Dworski/ Włościański,
Pani Urszula Kruszewska Sołtys Sołectwa Toruń Dworski 2,
Pan Janusz Kopacz Sołtys Sołectwa Wągrodno,
Pani Bożena Śmigasiewicz Sołtys Sołectwa Wiktorowo,
Pani Monika Szostak Sołtys Sołectwa Winniki,
Pan Mirosław Ziółkowski Sołtys Sołectwa Zaborze,
Pan Paweł Sekutowicz Sołtys Sołectwa Żabiczyn.

Przyłączamy się do podziękowań sołtysom, jakie złożyli przedstawiciele nasielskiego magistratu. Zwracamy tak-
że uwagę na fakt, że wielokrotnie sołtysi swoją funkcję pełnią przez kilka kadencji, dlatego już teraz życzymy im, 
jak i nowym kandydatom, powodzenia podczas zbliżających się wyborów sołeckich zaplanowanych w gminie 
Nasielsk. 

(red.)

W kwestii lodowiska i jego powsta-
nia, burmistrz przychylił się do opi-
nii radnego Domały dotyczącego 
potrzeby jego budowy, i nadmie-
nił, że proponowane miejsce przez 
radnego Dariusza Kordowskiego, 
na terenie Stadionu Miejskiego, 
uważa za słuszną koncepcję. 

Radny Mirosław Świderski pod-
czas sesji dopytywał o możliwość 
zagrożenia strajku nauczycieli 
w gminie Nasielsk. Jak dowiedział 
się 7 placówek ogłosiło, że weźmie 

w nim udział. Radny Andrzej Paco-
cha przyłączył się do apelu miesz-
kańców ul. Owocowej w kwestii 
budowy oświetlenia ulicznego.

Blok uchwał 
W dalszej części sesji burmistrz, 
wraz z Radosławem Kasiakiem 
kierownikiem Wydziału Inwestycji 
wyjaśniali m.in. wątpliwości doty-
czące budowy sali w Popowie Bo-
rowym. Jak przedstawił kierownik, 
okna, które obecnie zostały za-
montowane, posiadają certyfikaty 
i nie przekroczyły żadnych norm. 
Kwestionowany współczynnik 
jednego z okien 1,04, w opinii in-
westora nadzoru jest tylko dopre-
cyzowaniem przez f irmę, która 
powinna zaokrąglić wymiar. Jak po-
daje inspektor, po przecinku podaje 
się pełne dziesiątki. W tym przy-
padku współczynnik powinien być 
zaokrąglony do 1. Kontynuując te-
mat budowy hali sportowej zauwa-
żono, że inspektor Mendalka nie 
został zwolniony, mimo zapowiedzi 
burmistrza. Jak się okazało, inspek-
tor odwołał się od decyzji gminy.  
Po konsultacjach z biurem praw-
nym, podjęto decyzję, że nie po-
winien on ponosić konsekwencji  
za błędy projektowe. Dodatkowo 
jednak zatrudniono drugiego in-
spektora nadzoru budowlanego.

Burmistrz poinformował zgroma-
dzonych, że trwają prace nad dru-
gą częścią planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Jaskółowo. 
Co do wątpliwości zgłaszanych 
przez jednego z mieszkańców gmi-
ny w sprawie rzekomych usterek 
sali w Budach Siennickich, Bogdan 
Ruszkowski zauważył, że cały czas 

obowiązuje gwarancja w związku 
z czym część prac naprawczych 
zostało już  wykonanych. Pozosta-
łe będą zrobione w okresie waka-
cyjnym.

Kontrowersyjną sprawą w czasie 
sesji okazała się uchwała dotyczą-
ca zmiany miejsca położenia po-
mnika w Borkowie. Na ten temat 
mówili m.in. wiceprezes koła węd-
karskiego PZW w Cieksynie, sołtys 
Borkowa. Twierdzili oni, że właści-
cielka terenu, na którym stoi po-
mnik utrudniała przygotowania do 
uroczystości. Za każdym razem, 

w opinii sołtysa, miało chodzić 
o większe opłaty, jakie miałaby po-
nosić gmina za umożliwienie do-
stępu do pomnika. 

Sprawa nie była wcale tak oczy-
wista dla radego Rodryga Czyża, 
który był zdziwiony, że Rada ma 
podjąć już decyzję, mimo że nie 
została zapoznana ze szczegółami, 
czyli m.in. kosztami przeniesienia 
pomnika. Poza tym, jak zauważył, 
zawsze są dwie strony. Podczas sesji 
został przedstawiona opinia sołtysa 
Borkowa i obecnego radnego tych 
terenów, zabrakło natomiast zdania 
właścicielki tego terenu. Jednak radni 
13 głosami „za”, przy 2 „wstrzymu-
jących się” przyjęli projekt uchwały 
dotyczący przeniesienia pomnika. 

Odnosząc się dodatkowo do terenu 
w Borkowie, radny Dariusz Kordow-
ski wyszedł z inicjatywą, aby zaaran-
żować ten teren dla mieszkańców, 
którzy mogliby tam wypoczywać 
w okresie letnim. Zaproponował 
m.in. budowę altany, stworzenia 
miejsc do zrobienia ogniska.

W czasie sesji burmistrz poinfor-
mował zgromadzonych o planie 
powstania referatu do spraw pro-
mocji, w którym pracować będzie 
2 - 3 pracowników. Burmistrz od-
niósł się także do tematu strażnika 
miejskiego. Zauważył, że pracow-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 
nie będzie mógł nadkładać manda-
tów. A jego działania miałyby mieć 
charakter profilaktyczny.

W wyniku wyczerpania tematów 
obrad zamknięto V sesję Rady 
Miejskiej.

E.G.

OBRADOWAŁA RADA

Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej
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Z NOK

Ojciec wie najlepiej
Na scenie Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury, w sobotę 30 marca, 
zagościł Teatr Tup Tup z bajką 
pt. Ojciec wie najlepiej . Inte-
raktywny spektakl bardzo przy-
padł dzieciom do gustu. Razem 
z jednym z bohaterów, w rolę 
którego wcielił się Dariusz Dzie-
więcki, młodzi widzowie od-
gadywali nazwy zwierząt po 
wydawanych przez nie odgło-
sach. Główna postać przedsta-
wienia, czyli ojciec, wyruszył 
ze wsi do miasta na jarmark, aby 
sprzedać bądź wymienić konia 
na inne zwierzę. Po drodze na-
potkał wiele kukiełkowych po-
staci, które proponowały mu 
zamianę. I tym sposobem koń 
został wymieniony na krowę, 
potem na owcę, kaczkę, kurę, 
a ostatecznie na kosz jabłek. Czy to była jednak słuszna decyzja? W końcu 
ojciec wie najlepiej. Wydawać by się jednak mogło, że koń jest pożytecz-
niejszy od jabłek, ale matka, do której wrócił ojciec, była bardzo zadowo-
lona z tej zamiany. Podczas teatrzyku dzieci cały czas brały czynny udział 
w toczącej się na scenie historii i towarzyszyły ojcu podczas jego przygód. 
Wspólnie pomagały mu wyobrazić sobie, jak maszeruje przez las, którego 
faktycznie nie było, ale one udawały drzewa i machały rękoma jak gałąz-
ki na wietrze. Maluchy wykazały się także swoją znajomością języka an-
gielskiego, co pomogło głównemu bohaterowi bajki w porozumieniu się 

z kukiełką Johnem. Ostatecznie, gdy bajka dobrze się zakończyła, zaśpie-
wana została piosenka o szczęściu, którego czasem może nie zauważamy, 
a można je odnaleźć wszędzie.

E.G.

Z NOK. Gminne eliminacje - „Warszawska Syrenka”

Konkurs recytatorski 

Z okazji imienin 

Proboszczowi Parafii Cieksyn,  
Księdzu Ryszardowi 

życzymy wszelkiej pomyślności  
w realizacji planów i zamierzeń,  

wytrwałości, spokoju, pogody ducha  
oraz radości z posługi kapłańskiej,  

a przede wszystkim wielu Łask Bożych,  
mocy Ducha Świętego  
oraz opieki Matki Bożej. 

     Parafianie

W  ś r o d ę ,  27  m a r c a  b r . , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
odbyły się gminne eliminacje do 
42. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Na na-
sielskiej scenie zaprezentowało 
się łącznie 36 uczestników z 6 
placówek oświatowych z gminy 
Nasielsk.

Konkurowali w trzech katego-
riach wiekowych: kl. 0-III, kl. 
IV-VI i kl. VII, VIII i gimnazjum 
o to, aby reprezentować gminę 
Nasielsk podczas Finału 42. Kon-
kursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”. Odbędzie się 
on 13 i 14 kwietnia br. w Mazo-
wieckim Instytucie Kultury.

Młodzi recytatorzy nie ukry-

wali  tremy i przejęcia, jednak 
w większości przypadków działa-
ły one mobilizująco i sprawiły, że 
z przyjemnością słuchało się ich 
występów. Niektórym także uda-
ło się zaskoczyć jury doborem 
repertuaru, co także miało potem 
odzwierciedlenie podczas wyłania-
nia laureatów konkursu. Na pewno 
w pamięci słuchaczy zapadł występ 
małej Natalii Bziuk, która zaprezen-
towała utwór Sowa , zdradzając 
duże zdolności aktorskie. 

Bardzo ciekawie długą historię 
pewnego boćka, który niczym pan 
Hilary zgubił swoje okulary, wyre-
cytował Krystian Pasztelan  uczest-
nik I kategorii konkursu. 

Starsze grupy przygotowały utwo-
ry zdecydowanie poważniejsze, 
często pojawiały się wiersze pa-
triotyczne. Wielokrotnie pojawiały 
się także utwory poetyckie Wisławy 
Szymborskiej.

W tym roku finalistów oceniało jury 
w składzie: Małgorzata 
Suzuki – aktorka, filo-
log polski, nauczyciel 
dyplomowany teatru 
i Wojciech Gęsicki 
– bard, kompozytor 
i Iwona Pęcherzewska 
– redaktor naczelna 
Życia Nasielska.

Komu w tym roku 
udało się wygrać? 
Prezentujemy wy-
niki tegorocznych 
gminnych elimina-

cji. Przypominamy także, że w finale 
w Warszawie zaprezentują się laureaci 
I miejsc.

Kategoria klas 0-III

I miejsce Natalia Bziuk (Sowa Jan Brze-
chwa)  – SP nr 1 w Nasielsku;

II miejsce Natalia Ostrowska (Żuk Jan 
Brzechwa) - SP w Starych Pieściro-
gach;

II miejsce Karolina Truchel (Jeż, który 
zaspał Jan Brzechwa) - SP w Starych 
Pieścirogach;

III miejsce Dominika Krysińska (Jak 
rozmawiać trzeba z psem Jan Brze-
chwa) – SP nr 1 w Nasielsku; Zuzanna 
Jasińska (Zosia Samosia Julian Tuwim) 
- SP w Dębinkach.

Wyróżnienie Krystian Pasztelan (Bo-
ciek Marek Wnukowski) - SP w Popo-
wie Borowym.

Kategoria klas IV-VI

I miejsce Karolina Różalska (Dziew-
czynka tańcząca z wiatrem Katarzyna 
Zychla, Gdyby … Janusz Minkiewicz) 
– SP w Starych Pieścirogach;

II miejsce Franciszek Żabik (Daktyle 
Danuta Wawiłow, Paweł i Gaweł Alek-
sander Fredro) - SP nr 2 w Nasielsku;

III miejsce Wiktoria Zalewska (Srebrne 
i Czarne Władysław Broniewski, Kot 
w pustym mieszkaniu Wisława Szym-
borska) - SP nr 2 w Nasielsku ;

III miejsce Daria Lasocka (Daktyle Da-
nuta Wawiłow, Ślimak Jan Brzechwa) - 
SP nr 2 w Nasielsku.

Kategoria klas VII-VIII i gimnazjum

I miejsce Julia Liberadzka (Wszelki wy-
padek Wisława Szymborska, Colloqu-
ium niedzielne na ulicy Julian Tuwim) 
- SP nr 1 – Gimnazjum w Nasielsku;

II miejsce Jan Biernacki (Życie to nie 
teatr Edward Stachura, Stepy aker-
mańskie Adam Mickiewicz) - SP nr 2 
w Nasielsku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy udziału w Gminnych Eli-
minacjach.

E.G.

U HARCERZY

Pamiętamy!
W 14 rocznicę śmierci wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, harcerze 
i harcerki z nasielskiego środowiska ZHR oraz ZHP, zebrali się o go-
dzinie 21.30, aby oddać hołd i dać świadectwo pamięci i przywiązania  
do Jego osoby. Została odśpiewana ulubiona pieśń papieża Barka. Następ-
nie ks. Paweł Perdion poprowadził modlitwę. Na koniec harcerze, har-

cerki i zgromadzeni mieszkańcy Nasielska związali krąg wokół popiersia  
św. Jana Pawła II i odśpiewali pieśń Bratnie słowo sobie dajem, po czym 
zostało udzielone błogosławieństwo wszystkim zebranym. 

D.K.
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ABC OGRODNICTWA

Narcyzy – wiosenna 
ozdoba ogrodów
Wiosną kwitnie wiele roślin cebulowych. Do najpiękniejszych i najczę-
ściej uprawianych, kwitnących od marca do maja zaliczają się narcy-
zy. Kwiaty narcyzów pojawiają się na bezlistnej łodydze pośród wąskich 
długich liści, podobnych do liści trawy, utrzymujących się do lata. Li-

ście te po przekwitnięciu zasychają. Narcyzy są roślinami wieloletnimi. 
Kwiaty narcyzów pojedynczych składają się zawsze z sześciu płatków 
i ozdobnej rurki (czy trąbki) zwanej przykoronkiem, wyrastającej na koń-
cu łodygi w środku każdego kwiatka. Przykoronki bywają małe, stano-
wiące małą kryzę. 

Niektóre odmiany mają kilka kwiatów ułożonych na jednej łodydze 
w kwiatostany np. odmiana Sweetness, czy narcyzy Poeticus np. od-
miana Queen of Narcissi, czy żonkile wielokwiatowe. W sprzedaży są 
też narcyzy o kwiatach pełnych np. Rip van Vinkle. W zależności od od-
miany, kwiaty narcyzów występują w kolorach białych, pomarańczo-
wych, kremowych a najczęściej żółtych. Tak samo jak płatki kwiatowe, 
przykoronki mają różne kolory: żółte, pomarańczowe, łososiowe, a na-
wet czerwone lub żółte z czerwonym obrzeżem. Często słyszymy, jak 
ludzie nazywają narcyzy żonkilami, ale nie każdy narcyz jest żonkilem.

Kwiaty żonkili są żółte, mają żółte zarówno płatki, jak i przykoronek. Bar-
dzo ładne są małe narcyzy Tete-a-tete o żółtych kwiatkach, które są 
często wykorzystywane do dekoracji stołów wielkanocnych. Urokliwe 
też są znane i uprawiane nawet przed wojną narcyzy pachnące Recu-
rvus. Narcyzy te mają białe płatki i żółty przykoronek z czerwoną ob-
wódką. Ładne kwiatki ma również kwitnąca w kwietniu odmiana Salome 
o białych płatkach i miedziano - różowym przykoronku.

Uprawa narcyzów nie sprawia problemów. Narcyzy preferują stanowisko 
słoneczne lub częściowo ocienione i glebę przepuszczalną wymieszaną 
z kompostem. Warto jest wczesną wiosną zasilić podłoże kompostem, 
a odwdzięczą się nam pięknymi kwiatami.

Cebule narcyzów sadzi się na przełomie sierpnia i września. Głębokość 
sadzenia zależy od wielkości cebul. Im większa cebula, tym głębiej ją 
sadzimy. Zaleca się sadzenie na głębokość 2 - 3 razy wysokość cebuli. 
Narcyzy kwitnące w marcu można sadzić też pod drzewami i krzewami 
liściastymi.

Cebule narcyzów mogą rosnąć kilka lat na tym samym miejscu. Jednak 
co kilka lat (3-4) - najlepiej w czerwcu lub lipcu - należy je przesadzić 
w inne, a nawet to samo miejsce, oddzielając przy tym cebulki przy-
byszowe. Nie zaleca się usuwania im korzeni. Rozmnażając narcyzy, 
należy zwrócić uwagę, czy cebulki potomne dobrze oddzielają się od 
cebuli narcyza. Jeśli oddzielają się trudno, to oznacza, że cebule te nie są 
jeszcze gotowe do samodzielnego wzrostu. Narcyzy nie wykopywane 
przez wiele lat, zapadają się coraz bardziej w głąb ziemi i mniej obficie 
kwitną, a ich kwiaty stają się coraz drobniejsze. Nie zaleca się ścinania 
liści zanim zżółkną, gdyż taki zabieg ogranicza wzrost cebul. 

Cebule narcyzów wykopujemy kilka tygodni po zakończeniu kwitnie-
nia, gdy zaschną ich liście. Po wykopaniu zaleca się ich przechowanie 
w suchym torfie lub piasku.

Cebule narcyzów ładnie wyglądają posadzone w grupach, w kompozy-
cji z innymi roślinami cebulowymi np. cebulicami, szafirkami, krokusami, 
zawilcami powabnymi, ale także bratkami, barwinkami.

Kwiaty narcyzów wysokich często wykorzystywane są do bukietów. 
Z ich łodyg wydziela się śluz, który jest najbardziej toksyczny przez 
pierwszą dobę i źle wpływa na inne kwiaty w wazonie. Zaleca się prze-
trzymanie ściętych kwiatów przez noc w pojemniku z ciepłą wodą i do-
piero połączenie ich z innymi kwiatami. Kwiaty narcyzów są wspaniałą 
ozdobą wiosennych rabat i wielkanocnych stołów. Warto jest mieć je 
w swoim ogrodzie.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

XI edycja Gminnego  
Konkursu Informatycznego 
W obecnych czasach następuje stały i dynamiczny rozwój technologiczny, dlatego też niezbędne jest opanowanie 
wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Żyjemy z nią na co dzień, sprawdzając pocztę elektroniczną, przeglądając 
wpisy na Facebooku, czytając wiadomości, korzystając z map, dokonując przelewów i zakupów, czy wreszcie korzy-
stając z gier. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku stara się dotrzymać kroku rozwojowi tech-
niki komputerowej, dlatego też w tym roku nauczyciele informatyki zorganizowali już 11. edycję Gminnego Konkursu 
Informatycznego, który odbywał się pod patronatem Burmistrza Nasielska. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania 
uczniów informatyką, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, stworzenie możliwości współzawodnictwa, wyłanianie 
talentów oraz wspieranie uczniów uzdolnionych. Konkurs odbył się w dwóch etapach.

Etap szkolny - Nauczyciel uczący informatyki (zajęć komputerowych) w danej szkole przeprowadził TEST KONKUR-
SOWY wśród uczniów klas IV - VIII. W wyniku eliminacji szkolnych utworzona została pięcioosobowa drużyna danej 
szkoły – po 1 uczniu z poziomu każdej klasy, która reprezentowała ją w etapie gminnym. 

22 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się finał Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Burmistrza 
Nasielska.

Etap gminny odbył się w nieco innej odsłonie niż było to dotychczas. W tym roku uczestnicy rozwiązywali zadania 
drużynowo. Każdy zespół otrzymał kopertę, w której umieszczony był test oraz różne wskazówki i zadania do części 
praktycznej.

Test wiedzy składał się z 50 pytań (po 10 z każdego poziomu edukacyjnego). Część praktyczna polegała na ułożeniu 
hasła dotyczącego uzależnień, składającego się z pięciu słów. Należało je wcześniej odnaleźć na komputerze w odpo-
wiednich plikach. Aby dotrzeć do szukanych wyrazów, uczestnicy musieli rozwiązać pięć zadań według przygotowa-
nych wcześniej wskazówek.

Uczestnicy wykazywali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi programów: Paint, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, programowania w Scratchu oraz umiejętnością przeliczania systemu dziesiętnego na system binarny (dwójkowy), 
którym posługuje się komputer.

Na wykonanie zadań konkursowych uczniowie mieli 75 minut. W II etapie rywalizowało między sobą 35 uczestników 
z 7 drużyn ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Poziom jak zwykle był wysoki i wyrównany. Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek, odbyło się ogłoszenie wyników.

Najlepszą drużyną okazała się być Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, która pokonała 
swoich rywali, zdobywając 80 punktów. W skład drużyny wchodzili: Rafał Caliński kl. VIII, Jakub Rzepkowski kl. VII, Julia 
Kamińska kl. VI, Piotr Czarnecki kl. V, Stanisław Lisiecki – kl. IV.

Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, zdobywając 79 punktów. W skład 
drużyny wchodzili: Julia Polańska kl. VIII, Jan Chyliński kl. VII, Klara Kutra kl. VI, Patrycja Czyż kl. V, Daniel Woźniak kl. IV.

Trzecie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku uzyskując 76 punktów. W skład 
drużyny wchodzili: Adam Laskowski kl. VIII, Weronika Gontarz kl. VII, Krzysztof Bełtowski, Szymon Laskowski kl. V, Ja-
kub Broma kl IV.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach informatycznych.
Organizatorzy:

p. Joanna Czyż, p. Monika Paluszek, p. Agnieszka Sztabnik, p. Mariusz Kraszewski

U NAS

Spotkania z poseł Anitą Czerwińską 
W  s o b o t ę ,  2 3  m a r c a  b r , 
w gminie Nasielsk gościła Ani-
ta Czerwińska poseł RP repre-
zentująca PiS. Organizatorem 
spotkań z mieszkańcami był 
Andrzej Pacocha pełnomoc-
nik PiS w gminie Nasielsk i rad-
ny nasielskiej Rady Miejskiej. 
Wra z z  pan ią  p ose ł  w sp o -
tkaniach uczestnicz yl i :  Ewa 
Sztejnert - asystent społeczna 
pani Poseł, Łukasz Suchecki 
- pełnomocnik PiS w powie-
cie nowodworskim i Zbigniew 
Niezabitowski radny powiatu 
nowodworskiego.

Najpierw w Spółdzielni Spo-
łecznej Nasielszczanie, z jej 
prezesem Januszem Koner-
bergerem, goście omawiali problemy tego typu placówek oraz zmiany ustawodawcze mające na celu 
zmniejszenie obciążeń finansowych. Następnie w spotkaniu w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod 
Fiołkami” udział wzięli mieszkańcy Nasielska, zaś w Cieksynie – członkowie stowarzyszenia „Dolina 
Wkry”. Pani poseł zaprezentowała główne założenia polityki obecnego rządu, w tym propozycje pro-
gramowe PiS, tzw. nowej piątki Morawieckiego, a poza tematami ogólnokrajowymi podejmowano także 
zagadnienia związane z lokalnym samorządem – w spotkaniu w Nasielsku uczestniczyli także radni nasiel-
skiej RM (Dariusz Kordowski, Mirosław Świderski). Jak informuje nas Andrzej Pacocha, spotkania z poseł 
Czerwińską, która w maju br. kandydować będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cechowała 
merytoryczna dyskusja i przyjazna atmosfera. 

(red.)
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 15 marca 2019 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc 

na terenie Gminy Nasielsk  
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych  
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-
borczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na tere-
nie Gminy Nasielsk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarzą-
dzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędo-
wych obwieszczeń wyborczych
Tablica ogłoszeń oraz wejście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3.

Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Rynek 
(przystanek autobusowy).

Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 
12.

Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie 
Gminy Nasielsk (65 szt.).

Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:

Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku), 

Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 

Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 

Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 

Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 

Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 

Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 

Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plaka-
tów wszystkich komitetów wyborczych
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie 
Gminy Nasielsk (65 szt.).

Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku), 

Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 

Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 

Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 

Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 

Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 

Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 

Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.

Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miej-
scach do tego przeznaczonych. Wywieszanie plakatów komitetów wy-
borczych w sołeckich gablotach ogłoszeniowych winno nastąpić po 
uprzednim uzgodnieniu z sołtysem. 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można 
je było usunąć bez powodowania szkód. 

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

ZPN.7125.3.2018.2.AS
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6  
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a 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. 2018 r. 
poz. 2204 z późn.zm.), Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu miesz-
kalnego 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 działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00018573/2 zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny Starzyńskiego 4 a. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku o powierzchni 52,00 m2 
wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części  w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal 
wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie zdalaczynne 
z kotłowni zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje się do remontu 
i modernizacji.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m 2 .

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W/w nieruchomość znajduję się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż 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 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji.

4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
137 300,00 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta 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 6 maja 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 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które 
wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 26 kwietnia 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 kwietnia 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 zawarcia 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 odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców), 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 Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

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

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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Witaj wiosno! 
Po wielu chłodnych i po-
chmurnych dniach, w końcu 
nadeszła! Ze snu zimowego 
budzą się zwierzęta, bocia-
ny przylatują z ciepłych kra-
jów, a słońce głaszcze nas 
nieśmiało coraz cieplejszymi 
promykami… O nadejściu 
wiosny oraz o pożegna-
niu zimy, 21 marca 2019 r., 
opowiedzieli dzieciom z Sa-
morządowego Przedszko-
la w Nasielsku m.in.: bocian, 
wiewiórka, jeżyk, bałwanek 
oraz mali ogrodnicy. A w ich 
role wcieliły się najmłodsze 
przedszkolaki z grupy „Mi-
siów” pod kierunkiem mgr Moniki Stachowicz. Trzylatki fantastycznie i bez cienia tremy 
przybliżyły swoim kolegom i koleżankom w wierszykach i piosenkach zmiany zacho-
dzące wiosną w przyrodzie. Nie zabrakło oczywiście Marzanny, która symbolicznie 
zakończyła panowanie zimy. 

Nie zapominajmy, że wiosna to czas porządków i pracy w ogrodzie. Wspólnie z małymi 
aktorami publiczność śpiewała o wszelkich niezbędnych czynnościach, aby ogródeczki 
się zazieleniły. Po przedstawieniu, wszystkie grupy udały się ze swoimi wychowawczy-
niami na spacery w poszukiwaniu oznak wiosny. A pogoda tego dnia dopisała.

OI

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Kolorowy Dzień Wiosny
Zgodnie z wieloletnią tradycją w Szkole Pod-
stawowej w Popowie Borowym, 21 marca 
2019 r., uczniowie i nauczyciele wspólnie 
świętowali nadejście wiosny. 

Tego dnia Samorząd Uczniowski wraz ze swo-
imi opiekunami: p. J. Szymańską, B. Łaniewską, 
A. Gąseckim przygotował bogaty program, 
w którym znalazły się między innymi poka-
zy zatytułowane Mam Talent, podczas któ-
rych uczniowie prezentowali różne talenty: 
akrobatyczne, wokalne, taneczne i recy-
tatorskie. W tym wesołym dniu nie mogło 
zabraknąć Marzanny – symbolu odchodzą-
cej zimy. Piękne, kolorowe panny Marzanny 
przygotowały dwie najstarsze klasy: VII i VIII. 
W barwnym pochodzie wszystkich dzieci 
i nauczycieli nastąpiło symboliczne rozstanie 
z zimą. W trosce o ochronę środowiska kukły 
były wykonane ze słomy, siana, bibuły i gazet. 
Za stelaż posłużyły kije leszczynowe i tektu-
ra. Przy wtórze śpiewanych przez dzieci pio-
senek o wiośnie, odwołaliśmy najzimniejszą 
porę roku. Po tym wydarzeniu wróciliśmy do 
szkoły, gdzie mogliśmy wysłuchać wzorowych recytacji uczniów naszej szkoły, uczest-
niczących w szkolnych eliminacjach do 42. Konkursu Recytatorskiego Warszawska 

Syrenka. Naszą szko-
łę w kategorii klas 0-III 
będzie w eliminacjach 
gminnych reprezento-
wał Krystian Pasztelan 
z wierszem Bociek, zaś 
klasy IV-VIII uczennica 
z klasy V Kamila Mikul-
ska, która recytowała 
wiersz L .J. Kerna Flej-
tuch.

Uczniowie i nauczy-
ciele wykazali się dużą 
kreatywnością: wszyscy 
mieli w swoich strojach 
żółty bądź zielony ele-
ment, a panie nauczy-
cielki, oprócz strojów 

wiosennych, nosiły tego dnia kwietne wianki na głowach. Takie to było radosne świę-
towanie wiosny i wspólna zabawa, która zniechęciła uczniów do uczestnictwa w dniu 
…. Wagarowicza. To nasza alternatywa dla tego niechlubnego zwyczaju. Do zobacze-
nia za rok!

Samorząd Uczniowski 
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KINO NIWA ZAPRASZA
5–7 kwietnia, GODZ. 15:00 

10-11 kwietnia, GODZ. 15:00

Chłopiec z burzy 2D dubbing

Familijny, przygodowy; Australia; Czas trwania 1 godz. 39 min.
Pewnego dnia podczas zabawy na plaży Michael znaj-
duje trzy osierocone maleńkie pelikany. Tak zaczyna 
się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód 
opowieść o przyjaźni i dorastaniu człowieka i zwierzę-
cia. O tym, jak wiele potrafią sobie nawzajem dać i jak 
wiele mogą siebie nauczyć...

5–7 kwietnia, GODZ. 17:00 
10-11 kwietnia, GODZ. 17:00

Całe szczęście
Komedia romantyczna;  Polska; Czas trwania 1 godz. 48 min.
„Całe szczęście” to pełna uroku i wakacyjnej 
energii historia o miłości, która rodzi się w nie-
przewidzianych okolicznościach. W spokojne i uporząd-
kowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej  
(Piotr Adamczyk), który samotnie wychowuje dzie-
sięcioletniego synka, Filipa (Maks Balcerowski), nie-
spodziewanie wbiega pełna energii i uroku popularna 
gwiazda fitness, Marta (Roma Gąsiorowska).

5–7 kwietnia, GODZ. 17:00 
10-11 kwietnia, GODZ. 17:00

Ciemno, prawie noc
Thriller/kryminalny;  Polska; Czas trwania 1 godz. 54 min.
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych za-
ginięć dzieci, do miasta przyjeżdza dziennikarka, Ali-
cja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach  
w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce po-
znać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec 
której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie pry-
watnego śledztwa Alicja, dość nieoczekiwanie, wpada 
na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek 
miały dekady temu.

12–14 kwietnia, GODZ. 14:30 i 17:00 
17-18 kwietnia, GODZ. 14:30 i 17:00

23-28 kwietnia, GODZ. 14:30

Dumbo
Familijny/fantasy;  USA; Czas trwania 1 godz. 52 min.
„Dumbo” to poruszająca opowieść o sile rodziny i ma-
rzeń, oraz o tym, jak cenną wartością może być od-
mienność. Właściciel podupadającego cyrku (Danny 
DeVito) zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera (Colin 
Farrell) do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, 
wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy 
jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk za-
czyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na 
swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. 
Vandevere’a (Michael Keaton), który chce uczynić sło-
nia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki  
o nazwie Dreamland.

12–14 kwietnia, GODZ. 19:30 
17-18 kwietnia, GODZ. 19:30

Miłość i miłosierdzie
Historyczny/dramat/religijny;  Polska; Czas trwania 1 godz. 
44 min.
Nieujawnione dotąd fakty i odkrycia grupy ekspertów 
pozwolą nam poznać prawdę o wpływie Bożego Mi-
łosierdzia na losy świata oraz potęgę przesłania, które 
Jezus przekazał ludzkości za pośrednictwem prostej 
polskiej zakonnicy, a dziś świętej, siostry Faustyny Ko-
walskiej.

24–28 kwietnia, GODZ. 17:00

After
Romans/dramat;  USA; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna 
pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Dosko-
nale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać  
i kim powinna się stać. To uporządkowane życie roz-
padnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka 
tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje 
się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zacho-
wanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w do-
tychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, 
czego Tessa będzie odtąd pragnąć...

24–28 kwietnia, GODZ. 19:00

Hellboy
Fantasy/akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 55 min.
Pojmana i unieszkodliwiona przed wiekami królowa czarownic powraca do naszego 
świata, by znów nieść śmierć i zniszczenie. Jej demoniczny plan zakłada sprowadze-
nie na Ziemię plag tak potężnych, że ludzkość nie ma z nimi żadnych szans. Tylko 
bohater o tak piekielnych korzeniach jak Hellboy jest w stanie stawić czoła zagro-
żeniu i podjąć walkę z czarownicą i jej armią...

Baran 21.03-20.04
Uda Ci się pokonać trudności, szczególnie 
natury zawodowej. To ostatni moment, aby 
naprawić relacje w ważnych związkach, ina-
czej stracisz szansę na zgodne współżycie. 
Uważaj na niespodziewane wydatki.

Byk 21.04-20.05
Z sukcesem zawalczysz o dodatkowe środki 
na realizację ważnych projektów. Nie zabrak-
nie Ci też odwagi, aby starać się o podwyżkę 
lub negocjować lepsze warunki pracy. Uwa-
ga na niezapłacone rachunki, upomnienia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uważaj na swoje relacje ze współpracowni-
kami. Niespodziewanie otrzymasz znaczną 
sumę pieniędzy, które uzupełnią braki w do-
mowym budżecie. Staraj się spełniać oczeki-
wania partnera i okaż mu więcej uczuć. 

Rak 22.06-22.07
Jeśli czujesz, że Twoja zawodowa pozycja 
jest zagrożona, to nie podejmuj radykal-
nych decyzji pod wpływem chwilowych 
emocji. W natłoku zajęć i obowiązków 
pamiętaj jednak o wypoczynku.

Lew 23.07-23.08
Z zapałem zabierzesz się do porządkowania 
otoczenia wokół siebie. Poprawią się Twoje 
relacje z rodzeństwem i sąsiadami. W sta-
łych związkach zapanuje większa harmo-
nia. Zażywaj witaminy.

Panna 24.08-22.09
Zdarzy Ci się zapomnieć o ważnych spra-
wach, ktoś może wprowadzić Cię w błąd lub 
sam coś źle zinterpretujesz. Zejdź na ziemię 
i trzeźwo oceń swoje związki.

Waga 23.09-23.10
Cierpliwość i dobór argumentów spra-
wią, że dasz sobie radę w trudnej sytuacji. 
Przed Tobą szereg miłych spotkań. Zacznij 
uważać na słowa. Możliwe dolegliwości 
układu pokarmowego. 

Skorpion 24.10-22.11
Ktoś kto sądzi, że może Cię wykorzysty-
wać lub poganiać, ten bardzo się teraz po-
myli. Nie będziesz wzorem cierpliwości 
i wyrozumiałości. Wizyta na basenie po-
prawi Twoją kondycję i ukoi nerwy.

Strzelec 23.11-21.12
Bądź przygotowany na spory dotyczące 
pieniędzy. Na szczęście uda Ci się je szyb-
ko zażegnać. Wiosna to idealny moment 
na generalne porządki. Powrócą niezała-
twione sprawy sprzed lat.

Koziorożec 22.12-20.01
Nadmiar obowiązków w pracy sprawi, 
że będziesz przynosić ją do domu. Bądź 
bardziej systematyczny. Pamiętaj, że nie 
można nikogo na siłę zmusić do miłości. 
Unikaj stresujących sytuacji.

Wodnik 21.01-19.02
Uważaj, co mówisz, bo najwyraźniej nie 
zdajesz sobie sprawy z tego, jak szybko 
rozchodzą się plotki. Wszystko co cię 
spotyka, oceniasz przez pryzmat prze-
szłości. Zacznij myśleć o przyszłości. 

Ryby 20.02-20.03
Wszystkie zmiany w swoim życiu wprowa-
dzaj stopniowo, a łatwiej będzie Ci się do 
nich przyzwyczaić. Postaraj się nie mieszać 
w sprawy, które Cię osobiście nie dotyczą. 
Uwaga na urazy kończyn.

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 8 (524); 5.04.–18.04.2019OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Firma KAM-POL poszukuje pracow-
ników na stanowisko: Pracownik 
Produkcji-Sortowacz, Operator 
Wózków Widłowych. Informacja: re-
krutacja@kam-pol.biz, tel. 784 902 549.

Sprzedam dwie jałówki cielne. Tel. 500 
595 876.

Usługi hydrauliczne Tel. 603-905-435

Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 

z dost. do drogi pub. w Cegielni Psuckiej 
k. Nasielska, tel. 602 443 691.

Sprzedam działkę 2000 m2, ul. Piaskowa. 
Tel. 728 812 375.

Gąsocin – działka rolno-leśna ok. 2,5 
ha, pięknie położona, las sosnowy, mały 
stawek, wjazd z drogi asfaltowej. Cena 
85 tys. Tel. 502 115 413.

Nasielsk, Sprzedam działkę budowla-
ną narożną o powierzchni około 1000 
m2 przy ul Sosnowej media w granicy 
działki. Telefon kontaktowy 502 182 991.

Mycie dachów, elewacji i kostki bruko-
wej. Tel. 507 567 910.

Różne możliwości pracy przy budowie 
bram, balustrad, ogrodzeń. Tel. 607 
687 306.

Wykonam balustrady, bramy, ogrodze-
nia. Tel. 607 687 306.

Sprzedam mieszkanie ul. Warszawska, 
pow. 59,5 m2, II piętro. Tel. 606 450 
438.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 
220.

Praca dorywcza w gospodarstwie 
ogrodniczym w Nasielsku. Tel. 691-
138-678.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 
556 774.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha, 
Kędzierzawice Tel. 781 025 950.

Sprzedam ziemię orną 2,5 ha 
w Ruszkowie. Tel. 693 598 230.

Sprzedam aparat na bezdech dla doro-
słego z nawilżaczem Resmed s8 AVTO 
Set i Kit System. Tel. 511 165 308.

Glazura, terakota, roboty w kamieniu, 
łazienki, kuchnie, kompleksowo: hy-
draulika ,elektryka, gipsy wieloletnie 
doświadczenie starannie uczciwie so-
lidnie. Tel. 606 941 770 @remontymarka

Szukam małego mieszkania do wyna-
jęcia. Tel. 575 121 259.

Sprzedam heblarkę stołową. Tel. 505 
359 438.

Przyjmę do montażu okien drzwi 
i bram. Praca od poniedziałku do piąt-
ku. Wynagrodzenie od 3-4 tys. Tel. 695 
199 411.

Sprzedam działkę w Nasielsku przy  
ul. Młynarskiej. Tel. 962 119 982.

Sprzedam dom, piętrowy. Mogowo, 
blisko stacji. Cena 430 tys. zł. Tel. 788 
017 637.

Sprzedam siedlisko 6 tys. m z budyn-
kiem pod działalność i mieszkalnym 
w Chmielewie ok. Nasielska. Tel. 695 
119 982.

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

1.04.–7.04.2019 r. 
Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

8.04.–14.04.2019 r. 
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

15.04.–21.04.2019 r. 
Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

22.04.–28.04.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Dyrektor SPZOZ w Nasielsku  
ul. Sportowa 2

informuje, że dla naszych pacjentów
została już uruchomiona.  

Rejestracja Internetowa
Zapisu do lekarza POZ  

można dokonać  
poprzez stronę  

www.zoz.nasielsk.pl

Z UM

Harmonogram wyborów
Informujemy, że w związku z kończącą się kadencją Sołtysów 2015-2019  
na terenie Sołectw gminy Nasielsk odbędą się zebrania wiejskie, mające na celu 
wybór nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Jednym z punktów ww. zebrań będą 
także konsultacje społeczne w sprawie statutów danych miejscowości. Zebra-
nia sołeckie zostaną przeprowadzone do końca czerwca 2019 roku. Nowa ka-
dencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwać będzie przez okres 5 lat. Przypominamy,  
że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady So-
łeckiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy  
18 lat i stale mieszka na obszarze Sołectwa. Zachęcamy mieszkańców wszyst-
kich Sołectw do udziału w spotkaniach i oddania swego głosu w wyborach.

Poniżej publikujemy ustalony przez Sołtysów harmonogram zebrań wraz z go-
dzinami rozpoczęcia:

Kwiecień
5 kwietnia godz. 18:00 Dębinki

6 kwietnia godz. 16:00 Wągrodno

9 kwietnia godz. 14:00 Miękoszynek

9 kwietnia godz. 18:00 Nuna

10 kwietnia godz. 18:00 Psucin

11 kwietnia godz. 15:00 Lubomin

12 kwietnia godz. 17:00 Dobra Wola

12 kwietnia godz. 19:00 Miękoszyn 

13 kwietnia godz. 16:00 Pianowo Daczki

13 kwietnia godz. 18:00 Cieksyn

14 kwietnia godz. 16:00 Jackowo Dworskie

14 kwietnia godz. 18:00 Lelewo

15 kwietnia godz. 14:00 Chechnówka

24 kwietnia godz. 18:00 Krogule

25 kwietnia godz. 16:00 Młodzianowo

25 kwietnia godz. 18:00 Pieścirogi Nowe

26 kwietnia godz. 17:00 Żabiczyn

27 kwietnia godz. 17:00 Mogowo

27 kwietnia godz. 19:00 Zaborze

28 kwietnia godz. 16:00 Jackowo 

Włościańskie

30 kwietnia godz. 18:00 Głodowo



155.04.–18.04.2019; Życie Nasielska nr 8 (524) ROZMAITOŚCI

ZPN.6840.2.2018.5.AS
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  

2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość obejmująca działkę nr 121/3 o pow. 0,1400 ha położona w obrębie Kosewo zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym i piwnicą betonowo- ziemną.  Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00022421/3.
Obiekt znajduje się w części miejscowości o luźnej zabudowie mieszkaniowej i rolniczej, przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Działka 
leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej, wiejskiej sieci wodociągowej i sieci gazowej. Kształt działki i powierzchnia korzystne.  
Zabudowa. Zasadniczą część zabudowy stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. 
Budynek mieszkalny składa się z czterech części o różnej konstrukcji i stanie technicznym, wybudowanych w różnym czasie. 
Łączna pow. zabudowy bud. mieszkalnego 69,00 m 2  
Pow. zabudowy bud. gospodarczego 15,00  m 2 . Stan techniczny średni.  
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. 
sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, 
uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.

4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

5. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
95 600,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporzą-
dzenia aktu notarialnego.

7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali 
konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.

8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które 
wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 23 kwietnia 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 23 kwietnia 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.

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

10. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu 

ich bez zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego 

wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 

• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta 
jest wymagana.

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do 
uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie 
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).

• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne 
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

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

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

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Porzucony pies
I le czasu potrzeba na to, by zacząć tęsknić? I le czasu potrzeba,  
by z tęsknoty zacząć umierać? Zatrzymaj się. Tutaj, teraz, na chwilę. 
Przypomnij sobie, ile razy widziałeś posty o tym, że znowu ktoś za-
katował psa, kolejna odkryta pseudohodowla, po raz setny pies leży 
gdzieś na poboczu i czeka…

Cichy pies, który umierał powolutku w przydrożnym rowie. Towarzy-
szyło mu jedynie zimno, a głód sprawiał, że jego ciało powoli umie-
rało… On czekał! Słyszysz? Czekał na swojego człowieka. Na tego, 
dla którego stary pies to odpad, zużyta bateria, nie działająca zabaw-
ka… Zgłoszenie. Nie czekamy, jedziemy. Zastajemy staruszka, leżał 
nieruchomo i nie protestował, kiedy prowadziłyśmy go do samo-
chodu. Pies, który nie zwraca na siebie uwagi, chce tylko odejść… 
odejść cichutko w miejsce, gdzie ty człowieku go zostawiłeś… Cze-
kał, bo kochał. Był tobie wierny. Zabieramy ze sobą. Trafia do kojca, 
napoiłyśmy, nakarmiłyśmy. Wizyta u lekarza, choroba… Obserwu-
jemy, pragniemy, by było dobrze. Serce pęka przy każdym karmie-
niu, przy każdym przytuleniu. Widać, jak kocha dotyk człowieka, a 
mimo to jego wzrok mówi: nie mam siły już czekać, chcę odejść . W 
kojcu zawsze siedzi spokojnie, codziennie dostaje leki, lecz widzimy,  
że jest bardzo źle. Przecież nie możemy pozwolić mu odejść, chcemy 
by znalazł ciepły dom i chcemy odbudować jego zaufanie do ludzi.  
To nie może się tak skończyć. Będziemy walczyć o Ciebie rozu-
miesz? Nie…On już nie słucha, poddaje się z minuty na minutę coraz 
bardziej. Od piątku jesteśmy w gabinecie weterynaryjnym. Przecież 
kochamy. Nie odchodź – prosimy. Dziś, 1 kwietnia. Prima aprilis. Nie 
dla nas wolontariuszek. Przegrałyśmy organizm Cichego -  był zbyt 
wyniszczony, lekarz podjął decyzję o eutanazji . Serce stanęło…  
A my możemy tylko powiedzieć: 

Śpij piesku, śpij… już odpocząć trzeba. 

Może będziesz miał swój kawałek nieba. 

Może będzie tam piękniej niż tu teraz. 

Może spotkasz tych, których tu już nie ma… 

Śnij, piesku śnij…
Natalia C.

DO ADOPCJI 
Na swój dom czeka młoda suczka, wiek około 4 miesięcy. Została wy-
rzucona wraz z rodzeństwem w lesie w Psucinie. Jest bardzo mądra i już 
wykazuje cechy dobrego stróża posesji. Będzie średniej wielkości. Tel.  
w sprawie adopcji 570 512 965.

DO ADOPCJI
Bzik ma około roku, nawet troszkę mniej, umie chodzić na smyczy (szel-
ki też zna). Lubi bawić się z psami, nie przeszkadzają mu koty. Nie zała-
twia swoich potrzeb w domu, nie niszczy. Chwilowo dachu nad głową 
użyczyła mu pewna miła Pani Sołtys, ale musi szukać swojego nowego 
domu. Jest odrobaczony, zaczipowany i zaszczepiony. Bzik jest średnim 
psem, przed kolano. Kontakt w sprawie adopcji pod numer 570 512 956.
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Wygrane mecze Żbika
Za nami dwa kolejne mecze wiosennej rundy w okręgowej lidze ciecha-
nowsko-ostrołęckiej. Żbik Nasielsk utrzymuje dobrą kondycję. Po wygra-
nym meczu 1:0 z AFP Płońsk (16 marca br.), przyszedł czas na rewanżowe 
spotkanie wyjazdowe z Kryształem Glinojeck (23 marca br.) oraz z Tę-
czą Ojrzeń, które rozegrane zostało na Stadionie Miejskim w Nasielsku  
(30 marca br.).

Wyjazdowy mecz do Glinojecka nie rozpoczął się najlepiej dla nasielskich 
zawodników. Już w 19. minucie gospodarze strzelili pierwszego w tym me-
czu gola. Jak się jednak później okazało, był to ich jedyny w tym spotkaniu 
gol. Pierwsza połowa to także dwie żółte kartki. Pierwsza powędrowała  
do zawodnika Kryształu, a druga do naszego zawodnika Karola Chrustow-
skiego. 

Druga połowa meczu, jak to zwykle bywa, była bardziej nerwowa, przez 
co nie obyło się też bez kolejnych żółtych kartek. Na początku drugiej po-
łowy zdobył ją zawodnik Kryształu, a pod koniec meczu Marcin Świderski. 
Jeśli chodzi o bramki, to w tym meczu prym wiódł Daniel Gołębiewski. 
Nasz nowy nabytek wyrównał wynik meczu w 53. minucie, a na kilka mi-
nut przed zakończeniem spotkania, w 87. minucie zdobył drugiego gola, 
który okazał się zwycięskim. Tym sposobem Żbik Nasielsk zakończył spo-
tkanie z wynikiem 2:1 i przywiózł do Nasielska 3 punkty.

Warto zauważyć, iż na klub Kryształ Glinojeck nałożona została kara  
w wysokości 500 zł za „zachowanie kibiców podczas spotkania w Strze-
gowie”, który został rozegrany 16 marca. Część kibiców, która przyjechała  
na mecz obrażała związek, sędziów, kibiców gospodarzy, zawodników 
oraz spożywała alkohol na obiekcie sportowym. 

Wiele emocji dostarczył również mecz z Tęczą Ojrzeń rozegrany 30 mar-
ca na nasielskim stadionie. Pierwsza bramka dla gości padła już w 15 minu-
cie, a druga w 44 minucie, tym samym pierwsza połowa zakończyła się 
dla naszych widmem przegranej, choć zarówno Żbik Nasielsk, jak i goście 
wielokrotnie ostrzeliwali sobie wzajemnie bramki.

Jednak druga połowa zaczęła się optymistycznie, gdyż już w 48. mi-
nucie piłkę w bramce udało się umieścić Kamilowi Stańczakowi. Nie-
stety radość ze zdobytego gola nie trwała długo – dosłownie 2 minuty 
później padła trzecia bramka dla Tęczy Ojrzeń. Jednak duch woli walki  
do końca drzemie w drużynie Żbika, która marzy o awansie do IV Ligii.  
Po chwili zwątpienia nasielski zespół kontratakował, padały niecelne strza-
ły, dopiero w 70. minucie wynik uległ zmianie na 3:2, kiedy piłkę w bram-
ce umieścił Mateusz Bramowicz. Jak to nie raz już bywało, ostateczny 
wynik meczu został ustanowiony w ostatnich chwilach doliczonego cza-
su gry przez Daniela Gołębiewskiego, zawodnika pozyskanego niedawno 
do naszego zespołu. W dodatku był to gol z rzutu karnego!

Po 18. kolejce Żbik Nasielsk zajmuje czwartą pozycję w tabeli z 38 punk-
tami, mając na koncie 12 zwycięskich meczy, dwa remisy i cztery prze-
grane, tracąc do obecnego lidera – Makowianki Maków Mazowiecki  
– 7 punktów. Druga w tabeli znajduje się Nadnarwianka Pułtusk z 44 punk-
tami, a trzecie miejsce należy do Kryształu Glinojeck, który tak jak Żbik 
Nasielsk posiada 38 punktów, jednak ma na swoim koncie mniej straco-
nych bramek.

Michał B.

SPORT SZKOLNY. Zawody gminne 

Piłka ręczna 
dziewcząt

W czwartek, 21.03.2019 r., w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku odbyły się gminne zawody w piłkę ręczną dziewcząt 
w kategorii szkół podstawowych. Udział w turnieju wzięły cztery re-
prezentacje szkół z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa w Sta-
rych Pieścirogach,  Szkoła Podstawowa w Cieksynie, Szkoła Podstawowa  
w Dębinkach oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Nasielska. 

Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek systemem „każdy z każdym”. 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.

SP Cieksyn - SP Stare Pieścirogi 1:3
SP Dębinki - SP 1 Nasielsk 2:0
SP Cieksyn - SP Dębinki 0:4
SP Stare Pieścirogi - SP 1 Nasielsk 4:1
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 0:6
SP Stare Pieścirogi - SP Dębinki 2:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Stare Pieścirogi 6 punktów,
II miejsce SP Dębinki 6 punktów,
III miejsce SP 1 Nasielsk 3 punkty,
IV miejsce SP Cieksyn 0 punktów.

M.K.

SPORT SZKOLNY. Zawody 
gminne

Piłka 
ręczna 
chłopców
W czwartek, 28.03.2019 r., w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
nr 1 w Nasielsku odbyły się gmin-
ne zawody w piłkę ręczną chłop-
ców w kategorii szkół podstawowych 
rocznik 2003/2005. Udział w tur-
nieju wzięły następujące reprezen-
tacje szkół z terenu gminy Nasielsk: 
Szkoła Podstawowa w Starych Pieści-

rogach, Szkoła Podstawowa w Cieksy-
nie, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku, 
Szkoła Podstawowa w Budach Sien-
nickich oraz gospodarze ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Nasielska. Po lo-
sowaniu przystąpiono do rozgrywek. 
Poniżej przedstawiono wyniki po-
szczególnych spotkań.

GRUPA I
SP Budy Siennickie - SP 2 Nasielsk 3:7
SP 2 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 0:4
SP Budy Siennickie - SP Stare Pieścirogi 1:6
Klasyfikacja grupowa
I miejsce SP Stare Pieścirogi 6 punktów
II miejsce SP 2 Nasielsk 3 punkty
III miejsce SP Budy Siennickie 0 punktów
GRUPA II
SP Cieksyn - SP Dębinki 8:3
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 1:17
SP Dębinki - SP 1 Nasielsk 0:12
Klasyfikacja grupowa
I miejsce  SP 1 Nasielsk 6 punktów
II miejsce SP Cieksyn 3 punkty
III miejsce SP Dębinki 0 punktów
Mecze międzygrupowe 
Mecz o I miejsce: SP 1 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 
15:5
Mecz o III miejsce: SP 2 Nasielsk - SP Cieksyn 2:7

Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP 1 Nasielsk
II miejsce SP Stare Pieścirogi
III miejsce SP Cieksyn
IV miejsce SP 2 Nasielsk
V miejsce SP Dębinki i SP Budy Siennickie.

M.K.


