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Z RADY

Radni nie chcą drogi
W ŻN pisaliśmy już o niewielkiej działce znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego i Armii Krajowej, której właściciel wystąpił do nasielskiego Urzędu Miejskiego o warunki zabudowy. To działka 
niezabudowana, która przed laty, zgodnie z obecnie już nieobowiązującym planem zagospodarowania miasta, była przeznaczona pod drogę łączącą ulice POW poprzez Wyszyńskiego 
i Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego. Kwestię tę radni rozważali już podczas komisji infrastruktury – właściciel działki nie zamierza jej sprzedawać gminie, a mieszkańcy złożyli dwie pety-
cje, jedną za udrożnieniem drogi, a drugą przeciwko jej udrożnieniu. Na sesji, 23 maja br., burmistrz Ruszkowski zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

 – Jestem za połączeniem ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego. Trzeba sobie zdać sprawę z konsekwencji powstania takiego skrzyżowania, które na pewno wpłynęłoby pozytywnie na ruch 
w naszym mieście. To skrzyżowanie ma znaczenie perspektywiczne i przyszłościowe. – mówił radny Michał Brodowski. – Po pierwsze, pomysł połączenia ulic był już w tym uchylonym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Trzeba podkreślić, że ta dodatkowa droga dojazdu, to zwiększenie bezpieczeństwa. Poprawiłoby też komunikacyjność i stworzyło 
siatkę ulic z różnymi alternatywnymi. Odciążyłoby ruch w centrum Nasielska. Obecnie nie ma żadnego połączenia ul. POW z Piłsudskiego. Trzeba mieć 
też na uwadze, jak będą wyglądały nasze objazdy w przypadku budowy ronda przy stacji paliw „Orlen” – dodał radny Brodowski.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

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

Konkurs  
Nasz Zielony Nasielsk 
Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłych lat, ogłaszamy 
konkurs pt. Nasz Zielony Nasielsk organizowany przez Burmistrza Nasielska, 
w trzech kategoriach:

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk,

Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk, w tym:

 – gospodarstwo rolne,

 – działka rekreacyjna,

 – zabudowana nieruchomość,

Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk.

Wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów znalazły się 
zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcanie mieszkańców do podjęcia dzia-
łań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody 
przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, 
tarasie z udziałem roślin miododajnych.)

W ocenie równie ważne będą min. takie kryteria jak:

* gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),

* gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe oczyszczal-
nie ścieków),

* zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 
2019 r. do godz. 17.00 osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektro-
nowa 3, Biuro Obsługi Klienta, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych 
zgłoszeń w terminie od 27 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach, do przygotowywa-
nia aranżacji swoich posesji czy balkonów, a także zwrócenie uwagi na problem 
ginięcia pszczół i podjęcie działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczest-
nicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ŚWIADCZENIE 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od dnia 
01.07.2019 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach „Pro-
gramu Rodzina 500 plus” wyłącznie drogą elektroniczną (platforma 
ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna). 

Natomiast od dnia 01.08.2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego będzie można składać osobiście w formie 
papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 31.10.2019 r. 

W przypadku osób, które obecnie nie pobierają świadczenia wycho-
wawczego (500+) na pierwsze dziecko, konieczne jest, aby wnioski 
na pierwsze dziecko zostały złożone najpóźniej do dnia 30.09.2019  r. 
co gwarantuje wyrównanie świadczenia począwszy od lipca 2019 r. 

W nowym wniosku należy zawnioskować o świadczenie na wszystkie 
dzieci, także te, na które decyzją prawo do świadczenia wychowaw-
czego obowiązuje do dnia 30.09.2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres 
składania wniosków  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami na okres świadczeniowy 2019/2020  w wersji papiero-
wej trwać będzie od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r., natomiast w wersji 
elektronicznej od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. 

Wnioski należy składać:

• osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 
lub

• drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl 
oraz bankowość elektroniczna).

Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z do-
datkami dołączyła do wniosku dokumenty potwierdzające okres za-
trudnienia.

W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2018.

DOBRY START
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od dnia 
01.07.2019 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach pro-
gramu „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną (platforma ePUAP, 
portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna). 

Natomiast od dnia 01.08.2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia „dobry start” będzie można składać osobiście w formie papie-
rowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.11.2019 r. 

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się 
z prośbą  o zapisywanie się od dnia 17.06.2019 r.:

• telefonicznie pod nr 23 693 30 05 lub

• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu 
ustalenia daty  i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane 
świadczenia. 

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych 
kolejkach. 

W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, 
którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 
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dokończenie ze str. 1

OBRADOWAŁA RADA

Burzliwa sesja
W czwartek, 23 maja br., odbyła się 
VI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Na wstępie przyjęto protokół 
z poprzedniej sesji, przegłosowa-
no porządek obrad. Po czym Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował obecnych 
o swojej działalności między se-
sjami. Natomiast burmistrz Bogdan 
Ruszkowski przedstawił najważ-
niejsze działania poszczególnych 
wydziałów nasielskiego magistra-
tu. Mówił m.in.: o podpisaniu umo-
wy na wykonanie dokumentacji 
kosztorysowej i projektowej m.in.  
ul. Leśnej, ulicy od Biedronki do  
ul. Elektronowej, ul. Nowa Wieś. 
Podał do wiadomości, że 16 maja 
ogłoszono przetarg na budo-
wę drogi w Paulinowie (930 m 
bieżących). Poinformował tak-
że o wyłonieniu dzięki zapytaniu 
ofertowemu, wykonawcy doku-
mentacji projektowej skweru przy 
ul. Rynek (158 tys. zł brutto). Dodat-
kowo burmistrz mówił o trwających 
pracach przy budowie dróg w Kę-
dzierzawicach, Pniewie i Pniewskiej 
Górce. Zauważył także, że w cen-
trum miasta odebrano już kanali-
zację. Poinformował również, że 
wpłynęła do urzędu jedna oferta na 
zarządzanie stadionem miejskim, 
na kwotę 15 900 zł brutto.

Zmiany w porządku sesji
Jerzy Lubieniecki, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej poinformował 
zgromadzonych radnych, że od tej 
pory interpelacje i zapytania rad-
nych będą składane pisemnie. Ma 
to m.in. skrócić czas trwania sesji. 
Radny Mirosław Świderski zasy-
gnalizował potrzebę wykoszenia 
rowów oraz aranżacji nasielskiego 
ronda. Przypominał także o niewy-
korzystanym obiekcie w Krzycz-
kach, który, w opinii radnego, 
mógłby zostać przeznaczony np. 
na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 
Zauważył także, że nadszedł już 
czas na działanie, a nie teoretyzo-
wanie na temat brakującego przej-
ścia dla pieszych obok nasielskiego 
cmentarza i przy remizie strażac-
kiej.

W odpowiedzi radny usłyszał, że 
przygotowywana jest wycena 
chodnika po drugiej stronie zlokali-
zowanej remizy. Podczas tych prac 
mają też zostać wykonane te zada-
nia, o których mówił radny Świder-
ski. Co do proponowanego ZOL-u, 
burmistrz powiedział, że w tym kie-
runku zmierzają wszelkie plany. Jeśli 
chodzi o rondo, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przy-
gotował koncepcję, jak docelo-
wo ma ono wyglądać. Burmistrz 
stwierdził również, że rozważa 
możliwość przystąpienia do prze-
targu na wykonanie ulicy Dębowej. 
Radny D. Domała złożył trzy zapy-
tania dotyczące: skweru Jana Pawła 
II, budowy placu zabaw i przebudo-
wy chodników w Nasielsku.

Radny A. Pacocha złożył pisem-
ne zapytanie o chlewnie w Psuci-
nie. Dodatkowo wnioskował, aby 

w  p u n kc i e  o b ra d  s e s j i 
„Sprawy różne” dodać po 
przecinku sformułowanie 
„Zapytania mieszkańców”. 
Radny Michał Brodowski 
przytoczył, że w sąsied-
nich gminach: Zakroczym, 
Pomiechówek, Legiono-
wo istnieje wyłącznie za-
pis „Sprawy różne”, ale np. 
w Krakowie są „Komunika-
ty i oświadczenia”, w dziel-
n ic y Mokotów „Wolne 
wnioski i oświadczenia”. 
Radny Dawid Domała do-
pytywał, czy w punkcie 
„Sprawy różne” będą mo-
gli zabierać głos mieszkań-
cy. Wiceprzewodniczący, 
Dariusz Kordowski, poin-
formował, że owszem będą 
mogli, ale to prowadzący 
obrady będzie decydował o przy-
znaniu im głosu. Wniosek radnego 
Pacochy nie zyskał poparcia więk-
szości radnych. Decyzja radnych 
nie spodobała się mieszkańcom 
obecnym na sesji, ale wiceprze-
wodniczący RM Dariusz Kordow-
ski zapewniał - Mieszkańcy będą 
mogli zabierać głos i nie ma z tym 
żadnego problemu.

O debatę w tej sprawie apelował 
także uczestniczący w obradach 
Andrzej Zawadzki.

Pisma i interpelacje
Wśród pism kierowanych do na-
sielskiej RM znalazł y się m.in.: 
opinie różnych środowisk wyra-
żające poparcie dla pomysłu prze-
niesienia pomnika w Borkowie 
(strażacy z Cieksyna, mieszkań-
cy Cieksyna), prośba komendan-
ta komisariatu policji w Nasielsku 
o dofinasowanie nowego pojaz-
du dla policji. Z pismem do Rady 
z wróci ł  s ię burmistrz Bogdan 
Ruszkowski, który prosił radnych 
o zajęcie stanowiska w sprawie 
zasadności połączenia ul. Armii 
Krajowej i Piłsudskiego. Przy 8 gło-
sach „przeciw”, 5 „za” i 2 głosach 
wstrzymujących się radni opowie-
dzieli się za tym, aby nie doszło do 
połączenia tych dróg.

W kolejnym punkcie obrad do-
tyczącym interpelacji i zapytań 
mieszkańców mec. Karol Pod-
górny pytał o planowane chlewnie 
w Nunie. Podczas tego wystąpienia 
prowadzący obrady D. Kordowski, 
wiceprzewodniczący RM, stwier-
dził, że interpelacje należy składać 
na piśmie, a podczas sesji można 
zadawać tylko krótkie i zwięzłe py-
tania bez wstępu. 

Głos próbowała zabrać także Iwo-
na Dąbrowska, właścicielka terenu, 
na którym stoi pomnik w Borkowie 
wywołujący ostatnio wiele emocji. 
- Mam wrażenie, że nie chcecie 
usłyszeć państwo mojej prawdy, 
tylko to wyłącznie, co powiedział 
pan Gers – mówiła. Poinformowała, 
że skoro nie może się wypowiadać 
tak jak inni, wszelkie sprawy do-
tyczące kwestii uroczystości przy 
pomniku w Borkowie prosi, aby 
załatwiać z nią wyłącznie pisemnie.

Temat skargi na dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 poruszył Ryszard 
Piątkowski, zaś Bogumiła Banasz-
kiewicz pytała o termin wylania 
asfaltu na końcowym odcinku ul. 
Tuwima. 

Z licznymi pytaniami wystąpił Mar-
cin Tracz, przedstawiciel stowarzy-
szenia Aktywny i Czysty Nasielsk. 
Pani Aldona Sucharzewska dopy-
tywała o sprawę spowalniacza na 
ul. Lipowej w Psucinie oraz o od-
rzucenie petycji mieszkańców tej 
miejscowości w sprawie powsta-
nia tam chlewni. Jak wyjaśnia B. 
Strzelecka, kierownik wydziału za-
gospodarowania przestrzennego 
i nieruchomości, sprawa budowy 

inwestycji należy do kompetencji 
starosty, a nie burmistrza. 

Ze swoją interpelacją zwrócił się do 
radnego Rodryga Czyża przewod-
niczący Jerzy Lubieniecki przepra-
szając go za to, że na poprzedniej 
sesji stwierdził, że ma on „rozdwo-
jenie jaźni”.

Wolne wnioski i informacje
W ostatniej części sesji burmistrz 
p o i n fo rm owa ł  m i e szk a ń c ów 
o powołaniu komisji do szacowania 
strat, przede wszystkim w związku 
z przymrozkami. Apelował do rol-
ników o zgłaszanie się do gminy, 

jeżeli mają straty, np. w uprawach 
truskawek czy ziemniaków.

Radny Andrzej Pacocha, zwrócił 
się do Rady o zastanowienie się 
nad możliwością dofinansowania 
kupna nowego pojazdu nasielskiej 
policji. Dodatkowo zwrócił uwagę 
na możliwość zagrożenia uroczy-
stości w Borkowie, do czego gmi-
na nie powinna dopuścić. 

W wyniku wyczerpania porządku 
obrad wiceprzewodniczący RM 
Dariusz Kordowski zakończył se-
sję nasielskiej Rady, mimo że rad-
ni dalej chcieli debatować, o głos 
uniesioną ręką prosił radny Rodryg 
Czyż. 

E. Gizińska

Z RADY

Radni nie chcą drogi
Zupełnie odmienną opinię na ten 
temat miał wiceprzewodniczą-
cy RM Dariusz Kordowski. Jego 
zdaniem połączenie ulic sprawi,  
że osiedle będzie mniej bezpiecz-
ne dla mieszkańców i przede 
wszystkim dla dzieci, które, jak za-
uważył, bawią się na tamtejszych 
ulicach, chociażby jeżdżąc na rol-
kach. Radny Kordowski podkreślił, 
że zasadnym jest najpierw utwar-
dzenie szeregu istniejących już 
tam ulic, przez które mieszkańcy 
mają problemy z przedostaniem 
się z powodu kałuż oraz błota.

Natomiast radny Rodryg Czyż powiedział: – Jestem jak najbardziej za tym, żeby utwardzać ulice, które nie są 
utwardzone. Ale jeżeli zamkniemy w tym momencie naszą decyzją  wykupienie tej działki, to nie będziemy mo-
gli w przyszłości jej odzyskać. A co do pierwszego zdania, które pan powiedział (do D. Kordowskiego – red), to 
dzieci nie powinny się bawić na ulicach tylko na podwórkach i bezpieczeństwo będzie wtedy zagwarantowane.

W wyniku głosowania większość radnych opowiedziała się przeciwko połączeniu ulic: Armii Krajowej i Piłsud-
skiego (8 przeciw, 5 za, 2 osoby wstrzymały się od głosu).

Przypomnijmy, że zgodnie z dawnymi planami droga biegnąca od ul. Wyszyńskiego do Piłsudskiego miała mieć 
szerokość 15 metrów i dawać możliwość objazdu centrum miasta wszystkim, którzy jadą w stronę lub od strony 
Pomiechówka. 

Nadal w naszym mieście nie ma żadnych objazdów, które pozwoliłyby ominąć korki w centrum. Jak bardzo 
Nasielsk może być „zatkany” wiedzą wszyscy, którzy w sobotę lub dni targowe przed południem próbują się 
„przebić” z ulicy Płońskiej na Warszawską. Podobnie jest w godzinach rannych i popołudniowych – miasto „stoi”  
w korkach. Jak będzie wyglądał ruch w Nasielsku gdy rozpoczną się prace przy budowie ronda na obecnym 
skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego obok stacji paliw Orlen? 

(red.)

ul. Armii Krajowej. Źródło: geoportal.gov.pl
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KRONIKA OSP
17 maja strażacy zostali wezwani do Krzyczek Żabiczek, gdzie miało 
miejsce zagrożenie - zatrzymanie akcji serca u 50-letniego mężczyzny. 
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy OSP Nasielsk przystąpili  
do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem defi-

brylatora AED. Po chwili na miejscu dojechał ZRM oraz wylądował śmi-
głowiec LPR. Wspólnie z załogą ratowników kontynuowano udzielanie 
pomocy. Niestety po godzinnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

W akcji udział brali: OSP Nasielsk, KP Nasielsk, ZRM Nowe Miasto, OSP 
Nuna, LPR Ratownik 12.

19 maja  strażacy zostali wezwani na ul. POW w Nasielsku, w związku  
z włączeniem się czujki pożarowej w sklepie Tesco. W akcji uczestniczyli: 
OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

20 maja strażacy byli wezwani do pożaru transformatora przy ul. Ko-
ściuszki. Na miejscu zdarzenia jako pierwszy pojawił się strażak miesz-
kający obok, który praktycznie samodzielnie ugasił pożar swoją gaśnicą. 
Dodatkowo oczywiście pojawiły się odpowiednie służby tj. OSP Nasielsk, 
WSP Pomiechówek i Pogotowie Energetyczne.

22 maja strażacy OSP Nasielsk brali udział w próbnej ewakuacji w Szkole 
Podstawowej w Popowie Borowym.

28 maja strażacy zostali wezwani na ul. Elektronową celem udzielenia 
pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w transporcie pacjenta 
do karetki.

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 22.05.2019 r. w Komisa-
riacie Policji w Nasielsku złożono 
zawiadomienie dotyczące znęca-
nia się nad żoną. W tym samym 
dniu funkcjonariusze prewencji 
KP Nasielsk dokonali zatrzymania 
32-letniego sprawcy powyższego 
czynu, wobec którego Prokuratu-
ra zastosowała środki zapobiegaw-
cze w postaci policyjnego dozoru, 
nakazu opuszczenia zajmowanego 
lokalu mieszkalnego, zakazu kon-
taktowania się oraz zbliżania się  
do pokrzywdzonej.  

W dniu 25.05.2019 r. w miejscowo-
ści Kosewo funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk dokonali kontroli drogo-
wej kierującego rowerem 61-let-
niego mieszkańca gminy Nasielsk. 
W trakcie czynności okazało się,  
że mężczyzna posiada obowiązują-
cy zakaz kierowania pojazdami ka-
tegorii rowery wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

Sporz. RW

Z GMINY

Zapomnieli o znaku
W ubiegłym roku Starostwo Powiatu Nowodworskiego wykonało inwe-
stycję drogową w Siennicy polegającą m.in. na wylaniu nawierzchni as-
faltem. O konieczności takiej inwestycji mówiono od dawna, ponieważ 
droga prowadząca obok Domu Opieki była w opłakanym stanie. Kierow-
ców o utrudnieniach na jezdni ostrzegał znak drogowy, z wyjaśnieniem 
„Uwaga! Wyboje w nawierzchni”.  Zadanie zostało włączone w zbiorowy 
projekt, w ramach którego wykonano 11 odcinków w całym powiecie 

nowodworskim, co miało podwyższyć efektywność i bezpieczeństwo 
komunikacji w sieci dróg powiatu nowodworskiego. 

Wyremontowaną drogą jeździ się świetnie, ale drogowcy zapomnie-
li o znaku i do tej pory przy drodze stoi znak ostrzegający o wybojach, 
a dalej nakaz jazdy do 30 km/h!

E.G.

Z POWIATU

„Bombowa” matura
Egzamin dojrzałości rozpoczął się dla tegorocznych abiturientów 6 maja 
o godz. 9.00, kiedy to zasiedli przed arkuszami egzaminu z języka polskiego 
na poziomie podstawowym. O godz. 14.00 tego samego dnia chętni zdawali 
j. polski na poziomie rozszerzonym. 

Kolejnego dnia odbywał się egzamin z matematyki na poziomie podstawo-
wym i z j. łacińskiego. Natomiast w środę, 8 maja, pisano egzaminy z j. an-

gielskiego. Terminarz matur kończył się 23 maja, wtedy można było zdawać 
egzaminy z takich przedmiotów jak: języki mniejszości narodowych, wiedza 
o tańcu i historia muzyki.

W powiecie nowodworskim, w szkołach zarządzanych przez Starostwo Po-
wiatu Nowodworskiego do matur przystąpiło 233 uczniów z 4 placówek edu-
kacyjnych.

 – 114 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowym Dworze Mazowieckim; 34 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku; 
48 w Technikum przy Zespole Szkół 
Zawodowych  nr 1 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim; 39 w Technikum 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Jednocześnie informuję, 
że mimo strajku nauczycieli wszyscy 
uczniowie  byli klasyfikowani i przy-
stąpili do matur – informuje starosta 
Krzysztof Kapusta.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Nowym Dworze Maz. mieli jed-
nak dodatkową dawkę adrenaliny, 
a wszystko z powodu alarmu bom-
bowego. 

 – W Zespole Szkół nr 1 w Nowym 
Dworze Mazowieckim miała miejsce 
informacja dotycząca alarmu bom-
bowego, natomiast po wezwaniu 
odpowiednich służb i sprawdzeniu 
budynku szkoły, maturzyści zostali 
wpuszczeni do jednostki i rozpoczę-
li pisanie egzaminu z pół godzinnym 
opóźnieniem. W pozostałych jed-
nostkach nie było podobnych zda-
rzeń – mówi starosta Krzysztof 
Kapusta.

Do szkoły został wysłany mail, w któ-
rym poinformowano, że zdesperowa-
ny uczeń zbudował zasobnik z gazem 
bojowym fosgen. O godzinie 11 na-
stąpi jego detonacja, a znajduje się on 
rzekomo w sali, w której zaplanowa-
no, że maturzyści przystąpią do egza-
minu. 

Jak się okazało 6 maja i 7 maja do wie-
lu szkół w całej Polsce trafiły e-maile 
o podłożeniu ładunku wybuchowego. 
Wszystkie okazały się fałszywe. 

Kiedy będzie można poznać wy-
niki matur? Termin ogłoszenia 
wyników pisemnych matur, to  
4 l ipca br. Wtedy zostaną one 
przekazane do szkół i wydawa-
ne będą świadectwa. Dodatkowo 
maturzyści będą mogli sprawdzić 
wyniki swoich egzaminów online.

E.G.

Nietrzeźwy 20-latek 
Policjanci z komisariatu policji w Nasielsku zatrzymali, 19 maja br., po godz. 
16.00 na ul. Żwirki i Wigury 20-letniego kierującego motorowerem m-ki 
SYM. Jak informuje st. sierż. Sylwia Ochmańska, mężczyzna po przeba-
daniu miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za 
jazdę po pijanemu.

(e)

UWAGA! ZWIERZĘTA 
NA DRODZE!
Jadąc drogą wiodącą przez tereny leśne lub w pobliżu nich należy za-
chować szczególną ostrożność. Na jezdnię mogą nagle wybiec dzikie 
zwierzęta. Tak, jak dzisiaj (27.05 br. – red) rano na drodze nr 7, w którym 
kierujący toyotą uderzył w sarnę, a audi w łosia. Zwierzęta nagle wtargnęły 
na drogę, wykluczając możliwość jakiejkolwiek reakcji. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał w tych zdarzeniach. Policjanci z nowodworskiej komendy in-
formują, że w tym roku doszło na drogach naszego powiatu do 25 zdarzeń 
drogowych z udziałem dzikich zwierząt.

KPP
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Konflikt w Psucinie
Lokalizacja na wsi budynków inwen-
tarskich (chlewni) nikogo nie powinna 
dziwić. A jednak mieszkańcy Psucina 
nie zgadzają się na to, by w centrum 
wsi powstała taka inwestycja.

Po raz pierwszy temat powstania 
chlewni w Psucinie pojawił się na se-
sji Rady Miejskiej, 28 marca br. Wtedy 
pani Aldona Sucharzewska z Psucina 
pytała o to, dlaczego wydano dwie 
decyzje o warunkach zabudowy na 
budowę chlewni na dwóch sąsied-
nich działkach.

– Większość mieszkańców sprzeci-
wiła się temu, w Psucinie jest ujęcie 
wody, z której korzysta kilka sołectw. 
Czy wzięto pod uwagę ilość ziemi, 
którą inwestorzy posiadają? To jest 
ważne, jeśli będą wylewać gnojowi-
cę. Nie ma drogi dojazdowej do tej 
inwestycji od ulicy Polnej – wyliczała 
pani Sucharzewska.

Zarówno Burmistrz Nasielska, jak i Bo-
żena Strzelecka kierownik Wydziału 
Zagospodarowania Przestrzennego 
i Nieruchomości odpowiedzieli, że 
zrobiono wszystko zgodnie z prawem. 

 – Zostały złożone dwa wnioski, na 
dwóch oddzielnych działkach, przez 
dwóch inwestorów. Nie ma czegoś 
takiego jak zamieszczanie informacji 
na BIP-ie, zostały zawiadomione stro-
ny, a decyzje wydano zgodnie z prze-
pisami prawa – wyjaśniła B. Strzelecka 
dodając, że nie są to inwestycje po-
wiązane technologicznie.

Mieszkańcy Psucina o inwestycji do-
wiedzieli się dopiero w marcu br.,  
dlatego przygotowali w tej sprawie 
petycję, którą podpisało ok. 90 osób. 

W swoim piśmie mieszkańcy pod-
noszą kilka argumentów, które, ich 
zdaniem, nie zostały wzięte pod 
uwagę przy wydawaniu warunków 
zabudowy dla budynku inwentar-
skiego (chlewni) w konkretnej loka-
lizacji w Psucinie (działki nr 564/2, 
565/2 i 565/3). Przede wszystkim pi-
szą, że: Inwestor w 2017 roku wystą-
pił o wydanie decyzji środowiskowej 
dla chowu lub hodowli zwierząt na 60 
dużych jednostek przeliczeniowych 
(DJP), jednak wniosek ten wycofał. 
Podzielono działkę i przeprowadzo-
no procedurę darowizny nierucho-
mości. Następnie dwóch inwestorów 
spokrewnionych w pierwszej linii wy-
stąpiło do Burmistrza Nasielska o wy-
danie decyzji o warunkach zabudowy 

dla inwestycji mającej na celu chów 
lub hodowlę zwierząt w liczbie nie 
większej niż 40 DPJ. Inwestycje do 40 
DJP nie wymagają uzyskania decyzji 
środowiskowej. Możemy traktować 
to jako lukę prawną, dającą furtkę in-
westorom na ominięcie prawa w po-
staci braku konieczności wydawania 
decyzji środowiskowej. Wystarczy 
podzielić działkę i wystąpić o po-
zwolenie na dwie mniejsze inwesty-
cje zamiast jednej dużej, na terenie 
rozdzielonym tylko kreską na mapie. 
Burmistrz Nasielska traktuje przedsię-
wzięcia jako dwie niezależne, niepo-
wiązane technologicznie inwestycje. 
Jednak są to bliźniacze projekty (ta-
kie same wymiary budynku, rampy 
przeładunkowej i silosów), a inwesto-
rzy mieszkają w jednym domu, za-
tem mamy dwa czy jedno siedlisko 
rolne? Istnieje bardzo wysokie praw-
dopodobieństwo, że obie inwestycje 
powstaną. Szerokość działek dla każ-
dej z planowanych inwestycji wynosi 
ok. 23 m., zatem inwestycje te będą 
zlokalizowane bardzo blisko siebie 
i oddziaływanie na środowisko bę-
dzie skumulowane. Organ wydają-
cy decyzję o warunkach zabudowy 
w 2019 r. nie uwzględnił potencjalne-
go oddziaływania z decyzji wydanej 
w 2018 r. dotyczącego oddziaływa-
nia działki sąsiedniej.

Kolejne argumenty to: brak informa-
cji w warunkach zabudowy na temat 
miejsca do gromadzenia i przecho-
wywania odchodów zwierząt . 
Podkreślają, że duża kumulacja od-
chodów zwierzęcych to zagrożenie 
mikrobiologiczne, które może do-
tyczyć zarówno powietrza, jak i wód 
podziemnych, a więc zagrożeni będą 
nie tylko mieszkańcy Psucina, ale tak-
że Cegielni Psuckiej, Aleksandrowa 
i Wólki Kikolskiej. Ponadto na terenie 
tej miejscowości znajduje się użytek 
ekologiczny „Psucin”, jeziorko Zieleń, 

stawy, które również mogą zostać za-
nieczyszczone, w przypadku gdyby 
gnojowica miała być rozlewana na 
polach. Niewielka odległość chlew-
ni od placu zabaw – ok. 150 metrów 
oraz od domów jednorodzinnych 
– przy ul. Lipowej, Polnej oraz War-
szawskiej. Wskazują też że wartość ich 
nieruchomości położonych w pobliżu 
tej inwestycji straci na wartości.

Na kolejnej sesji z 23 maja br. pani 
Aldona Sucharzewska pytała o za-
instalowanie spowalniacza w ulicy Li-
powej w Psucinie, ale nie otrzymała 
na nie odpowiedzi. Dodatkowo pro-
siła o wyjaśnienie odrzucenia petycji 
mieszkańców sprzeciwiających się 
powstaniu chlewni w Psucinie. – Wy-
stosowaliśmy petycję do burmistrza 
jako zwykli mieszkańcy, a dostałam 
odpowiedź, że pan burmistrz nie 
jest właściwym organem do jej roz-
patrzenia, ponieważ to należy do 
starosty. Byłam u pani Strzeleckiej, 
wyjaśniła, że użyliśmy słowa „budo-
wa”, a nie lokalizacja budowy, stąd 
odrzucenie tej petycji. Czy nie można 
interpretować jej po ludzku? – pytała 
pani Sucharzewska.

Jak wyjaśniła kierownik B. Strzelec-
ka – To był sprzeciw wobec budowy, 
a kompetencje z prawa budowlanego 
i to, czy może budowa zaistnieć nale-
żą do starosty.

Również na ostatniej sesji RM mece-
nas Karol Podgórny, działając w imie-
niu jednego z mieszkańców, złożył 
wniosek o wznowienie postępowania 
zakończonego ostateczną decyzją 
burmistrza Nasielska z 31 sierpnia 2018 
r. – decyzja nr 83.2018 o warunkach 
zabudowy (dotycząca chlewni w Psu-
cinie) z uwagi na to, że mieszkaniec nie 
brał udziału w postępowaniu, ponie-
waż nie został o nim powiadomiony 
oraz w decyzji brakowało oceny od-
działywania na środowisko. 

(red.)

Z GMINY

Teren zabudowany przesunięty
Po tragicznym wypadku, który miał miejsce,  
19 kwietnia br., w Siennicy na skrzyżowaniu  
ul. Akacjowej z ul. Krańcową i ul. Gen. Sikorskiego, 
nastąpiła zmiana w organizacji ruchu drogowego 
na tym odcinku. Do tej pory jadąc od Nasielska w 
kierunku Pomiechówka, teren zabudowany koń-
czył się na wysokości dawnych torów kolejowych 
po wąskotorówce. Skrzyżowanie, gdzie doszło 
do śmiertelnego wypadku, znajdowało się wtedy 
na terenie niezabudowanym, co oznaczało moż-
liwość jazdy z prędkością 90 km/h. W ostatnich 
dniach znak drogowy oznajmujący o obowiązują-
cych ograniczeniach ruchu pojazdów, a tym samym nakazujący jazdę do 50 km/h, został przesunięty za wspo-
mniane skrzyżowanie. Dodatkowo ustawiono znaki „Stop” dla kierowców jadących od Siennicy oraz Paulinowa.

E.G.

WYBORY 2019. Parlament Europejski

Kto pojedzie  
do Brukseli?
W minioną niedzielę, 26 maja 
br., wybraliśmy 52 europarla-
mentarzystów. W okręgu wy-
borczym nr 4 (Warszawa I), 
w obrębie którego znajduje się 
nasza gmina i powiat nowo-
dworski, mogliśmy oddać swój 
głos na jednego kandydata spo-
śród tych, którzy znajdowali się 
na 7 listach komitetów wybor-
czych. 

W całym okręgu wyborczym 
nr 4 (Warszawa I) – frekwencja 
wyniosła 60,37% (ważnych kart 
oddano 1 385 306), zaś upraw-
nionych do głosowania było 
2 306 657 osób.

Do Parlamentu Europejskiego 
w naszym okręgu wybrani zo-
stali: Włodzimierz Cimoszewicz – 219 677 głosów (KW Koalicja Europej-
ska), Jacek Emil Saryusz – Wolski – 186 851 głosów (KW PiS), Danuta Maria 
Hübner – 146 746 głosów (KW Koalicja Europejska), Ryszard Henryk 
Czarnecki – 134 629 głosów (KW PiS), Robert Biedroń – 96 388 głosów 
(KWW Wiosna) i Andrzej Witold Halicki – 87 422 (KW Koalicja Europejska).

W powiecie nowodworskim frekwencja wyborcza wyniosła 44,02% (od-
dano 27 131 ważnych kart), a uprawnionych do głosowania było 62 219 
osób.

Poszczególne komitety wyborcze osiągnęły następujące wyniki:
1.Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 12 869 (47,43%). Najwięcej 
głosów otrzymali: Ryszard H. Czarnecki – 4 703; Jacek E. Saryusz Wolski  
– 4 016; Anita Czerwińska – 1 544.
2. Lista nr 3 – KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD. N Zieloni – 9 143 
(33,70%). Najwięcej głosów otrzymali: Włodzimierz Cimoszewicz – 3 786, 
Danuta M. Hübner – 1 341, Andrzej W. Halicki – 1 282, Kamila Gasiuk – 
Pihowicz – 1 042, Władysław T. Bartoszewski – 905.
3. Lista nr 2 – KW Wiosna Roberta Biedronia – 2148 (7,92%). Najwięcej 
głosów zdobył: Robert Biedroń – 1 659.
4. Lista nr 1 – KWW Konfederacja KORWiN BRAUN Liroy Narodowcy  
– 1 181 (4,35%). Najwięcej oddano na Krzysztofa Bosaka – 625.
5. Lista nr 6 – KWW Kukiz’15 – 1 146 (4,22%). Najlepszy wynik z tej listy 
osiągnął Stanisław Tyszka – 751. 
6. Lista nr 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 349 
(1,29%). Najwięcej głosów zdobył Robert Andrzej Gwiazdowski – 177.
7. Lista nr 5 – KWW Lewica – Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 
295 (1,09%). Najlepszy wynik uzyskał Adrian T. Zandberg – 200.

W gminie Nasielsk frekwencja wyborcza wyniosła 38,60% (5 975 oddano 
kart ważnych), a uprawnionych do głosowania było 15 657 osób.

Oto jakie wyniki osiągnęły komitety wyborcze w naszej gminie:
1.Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 3625 (60,67%). Najwięcej gło-
sów zdobyli: Ryszard H. Czarnecki – 1 604; Jacek E. Saryusz Wolski – 899, 
Anita Czerwińska – 579.
2. Lista nr 3 – KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD. N Zieloni – 1 431 
(23%). Najlepsze wyniki wyborcze osiągnęli: Włodzimierz Cimoszewicz – 
608, Władysław T. Bartoszewski – 219, Andrzej W. Halicki – 180, Kamila 
Gasiuk – Pihowicz – 144, Danuta M. Hübner – 131.
3. Lista nr 2 – KW Wiosna Roberta Biedronia – 319 (5,34%). Najlepszy wy-
nik z tej listy osiągnął Robert Biedroń – 252.
4. Lista nr 6 – KWW Kukiz’15 – 250 (3,77%). Najwięcej głosów zdobył Sta-
nisław Tyszka – 163.
5. Lista nr 1 – KWW Konfederacja KORWiN BRAUN Liroy Narodowcy – 
225 (3,77%). Z tej listy najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Bosak – 125.
6. Lista nr 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski – 68 (1,14%). 
Najlepszy wynik uzyskał Robert Andrzej Gwiazdowski – 32.
7. Lista nr 5 – KWW Lewica – Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 
57 (0,95%). Najwięcej głosów z tej listy zdobył Adrian T. Zandberg – 39.

W skali całego kraju frekwencja w wyborach do PE wyniosła 45, 68%. Naj-
więcej, 27 mandatów zdobył KW Prawo i Sprawiedliwość, 22 mandaty 
uzyskał KW Koalicja Europejska, zaś 3 mandaty zdobył KW Wiosna Ro-
berta Biedronia.

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat.
(red.) za:www.wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Świat z siedmiu 
perspektyw
L ub ię or yg ina lne k s iążk i , 
szczególnie te, których ory-
ginalność nie polega na wy-
myślaniu od nowa koła, a na 
znalezieniu prostego koncep-
tu, który innym pisarzom do 
tej pory umykał. Przykładem 
takiego dzieła jest z pewnością 
Chrobot Tomasza Michniewi-
cza.

Pomysł jest następujący: opisać 
życie siódemki ludzi z całego 
świata począwszy od kolebki. 
Bohaterowie nie znają się wza-
jemnie, nic ich nie łączy, nie 
dane im się było nigdy spo-
tkać. To też nie są żadne wybitne postacie, politycy, artyści, naukowcy. 
Przeciętni mieszkańcy swoich krajów. Książka nieco kokieteryjnie nosi 
podtytuł Życie najzwyklejszych ludzi świata i tak jest. Jednak w tej zwy-
kłości jest metoda.

Jak było wspomniane, siódemka bohaterów urodziła się w podob-
nych czasach w różnych częściach świata: USA, Finlandii, Ugandzie, 
Zimbabwe, Indiach, Kolumbii i Japonii. Miejsce urodzenia determinuje 
w praktyce prawie całe ich życie. Jedni dużo podróżują, inni nigdy nie 
opuszczają swojej wioski; część ma wysokie aspiracje i chce zostać kimś 
znanym i poważanym, podczas gdy marzenia pozostałych, to po prostu 
pełna miska jedzenia i dach nad głową. Momentami Chrobot czyta się, 
jak opis eksperymentu naukowego polegającego na rozrzuceniu ludzi 
po świecie i sprawdzeniu, co z tego wyszło po latach.

Książka jest wymagającą lekturą. Po wstępnym przestawieniu bohate-
rów i miejsc, w których się urodzili autor nie ułatwia sprawy czytelnikom 
w dalszej części i nie przypomina kontynuację czyjej historii właśnie po-
znajemy (dlatego warto dobrze zapamiętać wstęp, a szczególnie imiona 
i nazwiska postaci!). 

Książka dzieli się na części i na początku każdej zasygnalizowany jest 
jej temat (dzieciństwo, szkoła, dorastanie czy też np. lokalne wierzenia), 
a następnie czytamy wspomnienia bohaterów. Nie mają one równej dłu-
gości, a pewne tematy, dla niektórych bohaterów będą obce, więc nie 
zabiorą głosu w tym wątku. Jak to w życiu bywa, nie zawsze dzielimy 
wspólne doświadczenia i w pewnych kwestiach nie dogadamy się z in-
nym człowiekiem i nie ma co na siłę szukać wspólnego mianownika. Jest 
to jeden z elementów budujących piękno Chrobotu.

Wyjątkowe jest również to, że każdy z bohaterów ma swój własny styl 
narracji, a autor bawi się stylem pozwalając na różne sposoby narra-
cji, w zależności od temperamentu postaci. Pozornie najnudniejszy  
ze wszystkich, żyjący w dobrobycie, Mika z Finlandii, opisywany jest 
w równie bezbarwny sposób, ale uważny czytelnik na pewno dostrze-
że kryjące się w tym dramaty jak np. tęsknota za wiecznie nieobecnym 
ojcem. Podobnie w przypadku Kanae z Japonii oficjalny i beznamiętny 
język opisu jest przykrywką dla z góry przegranej walki o własną tożsa-
mość w społeczeństwie, w którym od dziecka narzucone są role i cele 
do zrealizowania, i nade wszystko trzeba być uprzejmym niezależnie od 
sytuacji.

Chrobot ma w sobie coś z eksperymentu literackiego i choćby z tego 
powodu warto zwrócić na niego uwagę. Nie jest to książka dla wszyst-
kich, ale jeżeli kogoś interesuje odważny temat spojrzenia na świat 
z wielu różnych perspektyw, to z pewnością powinien zainteresować się 
utworem Tomasza Michniewicza. 

Paweł Kozłowski

Z DKK

Sekrety 
londyńczyków
W sobotę, 18 maja, odbyło 
się kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. Mó-
wiliśmy o książce Pod osłoną 
nocy autorstwa Sarah Waters. 
Tym razem lektura nie zrobiła 
na nas zbyt dużego wrażenia. 

Powieść „Pod osłoną nocy, 
to historia czworga londyń-
czyków – trzech kobiet i mło-
dego mężczyzny o burzliwej 
przeszłości – intymna i praw-
dziwa aż do bólu. Kay, któ-
ra w czasie wojny żyła pełnią 
życia, dziś nosi się jak męż-
czyzna i nie ustaje w poszu-
kiwaniach czegoś, co wciąż 
jej się wymyka. Helen, pełna 
wdzięku i powszechnie lubia-
na, skrywa bolesną tajemnicę. 
Viv dochowuje wierności ko-
chankowi, na przekór cierpieniu, którego przez niego doświadczyła. Na 
pozór niewinny Duncan ma za sobą walkę z własnym demonem. Życie 
i sekrety tych czworga łączą się ze sobą i przeplatają na wiele zaskakują-
cych sposobów. Wojna prowadzi do dziwnych sojuszów...

Kolejne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 15 czerwca br., rozpoczy-
namy o godzinie 11.30. Omawiać będziemy powieść Magdy Szabó pt. Ta-
jemnica Abigél. Czeka nas pasjonująca lektura, na podstawie której został 
nakręcony serial. Zapraszamy wszystkich chętnych! 

(m)

Z BIBLIOTEKI

Czytamy dzieciom  
z Wiolettą Piasecką

Figura
Przy drodze wiejskiej, błotnistej,

stoi figura drewniana, 

na niej jest Chrystus srebrzysty,

co świeci w nocy i z rana.

To miejsce święte i drogie, 

tu się coś kończy, zaczyna, 

tutaj witamy się z Bogiem, 

tu jest nadzieja jedyna.

Chrystus rozkłada ramiona, 

patrzy na ciebie z miłością, 

możesz trudności pokonać,

jeśli zaufasz wartościom.

Stań przy figurze na chwilę, 

pomyśl o Bogu w skupieniu, 

bo On może ci dać tyle,

ile ty dałeś innemu.

Stanisława Wiśniewska

Dnia 17 maja br., w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki działającego 
przy nasielskiej bibliotece oraz ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”, do 
której corocznie przyłącza się na-
sza placówka, odbył się cykl spo-
tkań z pisarką Wiolettą Piasecką. Jest 
ona autorką ponad 40 baśni i bajek 
dla dzieci, dwóch biografii m.in. 
Hansa Chrystiana Andersena i Fau-
styny Morzyckiej, czterech sztuk 
teatralnych, wielu słuchowisk radio-
wych. Zadebiutowała w 1999 roku 
zbiorem pt. Zaczarowana kraina 
bajek, jednak sukces wydawniczy 
i autorski przyniosła jej współpra-
ca z wydawnictwem Drozd Elbląg, 
która zaowocowała serią pt. Baśnie 
Wioletty Piaseckiej. W 2005 roku 
książka Dawno temu…  zosta-

ła uznana za najlepszą książkę 
roku i otrzymała główną na-
grodę Fundacji Elbląg. W 2004 
roku Wioletta Piasecka za swoją 
twórczość otrzymała wpis ho-
norowy w złotej księdze ludzi 
wielkiego umysłu, talentu i ser-
ca fundacji „Zdążyć z pomocą” 
w Warszawie. Utwory pisarki 
wielokrotnie wykorzystywa-
no jako baśnie terapeutyczne, 
wygrywały też plebiscyty czy-
telnicze. 

W naszej gminie odbyły się czte-
ry spotkania z autorką, a każde 
przebiegło w niezwykle ciepłej 
i miłej atmosferze.  Dwa z nich mia-
ły miejsce w Niepublicznej Szkole 
i Przedszkolu „Pod Fiołkami”, jed-
no w Samorządowym Przedszkolu 

w Nasielsku i ostatnie w Niepublicz-
nym Przedszkolu „Sakolandia”. Pisar-
ka przybliżyła dzieciom ze wszystkich 
placówek sylwetki postaci ze swoich 
najnowszych książek pt. Ignaś i Fau-

stynka. Następnie, 
z pomocą dzie-
ci, zaprezento-
wała inscenizację 
do bajki Psiaczek 
wędrowniczek , 
a później przy-
szedł czas na za-
gadki dotyczące 
bajkowych bo-
haterów. Na za-
kończenie dzieci 
mogł y zakupić 
książki z dedyka-
cją i autografem 
pisarki. 

(bibl.)

KĄCIK POETYCKI
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Dźwięki, szepty, 
zgrzyty
Współczesna muzyka poważna była tematem spotkania filharmoników  
z dziećmi. Odbyło się ono we wtorek, 28 maja br., w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Tym razem na widowni zasiedli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich oraz z Zespo-
łu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Maz. Program pt. Dźwię-

ki, szepty, zgrzyty prowadził Jarosław Praszczałek. Zapewniał on dzieci,  
że utwory współczesnych kompozytorów, choć często kojarzą się z trza-
skami i zgrzytami, to jednak mogą pobudzać wyobraźnię słuchaczy, być 
ciekawe, pełne magii i melodii. Takie właśnie kompozycje podczas wtor-
kowego spotkania zaprezentowało trio fortepianowe w składzie: Patrycja 

Szymańska – skrzypce, Łukasz Laksy – wiolonczela i Agata Kucharska 
– pianino. 

Dzieci wysłuchały m.in. kompozycji autorstwa Andrzeja Panufnika, Mi-
łosza Magina (polonez, mazur, taniec góralski), Adrianny Furmanik – 
Celejewskiej (Baśń o zepsutym zegarze), Kazimierza Turewicza (utwór  
o Warszawie), Wojciecha Kilara (walc z filmu Ziemia obiecana) oraz Pio-
tra Wróbla (Little happy jazz trio). Okazało się, że młodym melomanom 
bardzo spodobały się te powstałe kilka lub kilkadziesiąt lat temu utwory 
muzyczne. 

(i.)

Z NOK

Las zamknięty w słoiku
W Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne warsz-
taty w ramach projektu „Kreatywne Maluchy” z pro-
gramu Inicjatywa Lokalna ogłoszonego przez gminę 
Nasielsk. 

Tym razem zajęcia nosiły tytuł „Las zamknięty w sło-
iku”, a prowadziła je instruktorka Magdalena Zadrożna 
z firmy Little World. Udzieliła ona młodym ogrodnikom 
i ich rodzicom wiele przydatnych wskazówek na temat 

p i e l ę g n o wa n i a 
roślin. Uczestnicy 
bardzo uważnie 
przysłuchiwali się, 
w jaki sposób powinien być skonstruowany mały zielony świat, który pla-
nowali stworzyć w swoich słojach.

 – Pamiętajcie, wszystkie rośliny są żywe i musimy o nie dbać i je pielę-
gnować – przypominała Magdalena Zadrożna.

Dzieci przygotowywały starannie swoje słoiki, rozsadzały roślinki, a na-
stępnie je sadziły. Dodatkowo ciekawą propozycją instruktorki była prośba 
o zamknięcie słoi korkową przykrywką po zakończeniu prac. Jak rośli-
ny będą oddychać? Okazuje się, że nieocenioną rolę spełnia tu keramzyt 
ułożony na dole słoja. Po podlaniu roślin wodą raz na tydzień, wsiąka ona 
w ziemię, a jej nadmiar spływa zatrzymany przez keramzyt. Przy zamknię-
tym słoiku woda paruje i skrapla się. Ten zamknięty obieg wody korzystnie 
wpływa na wzrost roślin. Warto też pamiętać, że lepiej delikatnie nawet 
kwiatki przesuszyć, niż je zalać.

Warsztaty okazały się nie tylko cenną lekcją dla dzieci, ale także wspania-
le spędzonym czasem z rodzicami, którzy na każdym etapie tworzenia 
„Lasu zamkniętego w słoiku” towarzyszyli swoim pociechom.

E. Gizińska

Z BIBLIOTEKI. 

Rajd rowerowy
W niedzielę, 19 maja br., odbył się ko-
lejny, 34. już rajd rowerowy, podczas 
którego nasz przewodnik, dr Stanisław 
Tyc – dyrektor Miejsko Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nasielsku, zaprosił 
nas do zwiedzania południowo-za-
chodniej części gminy. Tym samym 
trasa rajdu wiodła przez Nową Wieś, 
Mogowo do Czajek, gdzie dowie-
dzieliśmy się z ust naszego prelegenta,  
że jest to stara szlachecka wieś 
o średniowiecznym rodowodzie. 
W pierwszej połowie XIX wieku jej 
właścicielem był Grzegorz Damięc-
ki herbu Dąbrowa. W 1840 roku po-
wstała tu gmina Czajki, w skład której 
wchodziły takie wsie jak Pieścirogi, 
Olszany, Budy Pieścirowskie, Pieści-
rogi, Morgi, Kossewo, Konary, Chle-
biotki, Wymysły i Łyczno stanowiące 
własność Hilarego Ostrowskiego mar-
szałka szlachty gubernii płockiej. Miało 
to ścisły związek z piastowaną godno-
ścią, ponieważ gmina Czajki przynale-
żała do obwodu płońskiego gubernii 
płockiej. 

Podczas wojny północnej, w czerwcu 
1703 roku, koncentrowały się tu od-
działy sasko-litewskie feldmarszałka 
Steinau i strażnika litewskiego Pocieja. 
W 1806 roku, podczas I wojny pol-
skiej, stacjonowały tu oddziały francu-
skie m.in. 20 Pułk Dragonów generała 
Lassala. Mowa była także o przedwo-
jennych właścicielach majątku ziem-
skiego Czajki, czyli braciach Reszke 
i ich postawie wobec władz okupa-
cyjnych podczas II wojny światowej.

Po wysłuchaniu informacji oraz po-
krzepieniu sił słodkim batonikiem, 
peleton ruszył w kierunku wsi Le-
onówka, gdzie przywitała nas pani 
sołtys Urszula Kruszewska, która 
w skrócie przybliżyła nam historię 
miejscowości i przydrożnej kapliczki 

oraz etymologię nazwy. Dalej wy-
ruszyliśmy do wsi Toruń Dworski, po 
drodze mijając dawną wieś Majdan, 
która dzisiaj funkcjonuje w strukturach 
Torunia. W Toruniu Dworskim powitał 
nas sołtys – pan Krzysztof Rzepiński, 
który pochodzi z Ostrołęki, a przeka-
zał nam wiele informacji o wsi, którą 
obecnie reprezentuje. Pan dyrektor 
natomiast uzupełnił wypowiedź o to, 
że założycielami Torunia Dworskie-
go byli dwaj bracia Dawid i Chaim 
Toruńczykowie, którzy wycięli duży 
kompleks leśny znajdujący się w tym 
miejscu i pozyskane w ten sposób 
grunty sprzedawali kolonistom. Po 
uwłaszczeniu chłopów w 1864 roku, 
z części gruntów Torunia Dworskiego 
utworzono wieś Toruń Włościański. 

Następnie, wśród bajecznie kwit-
nących rzepaków, w pełnej krasie 
majowej aury, pojechaliśmy przez 
Miękoszyn do wsi Dębinki. Tam gorą-
co przywitał nas nowo wybrany soł-
tys – pan Mirosław Kasiak z małżonką 
i synkiem Antosiem, który zaprosił 
uczestników wyprawy do niezwy-
kle urokliwego zakątka w głębi lasu, 
gdzie na wstępie wysłuchaliśmy gar-
ści historii o tej wsi. Dębinki to również 
stara szlachecka wieś, która wydała co 
najmniej dwie nietuzinkowe postaci. 

W tej wsi m. in. urodził się Jan Jankow-
ski żyjący w latach 1551-1601, który 
wstąpił do zakonu jezuitów, następnie 
został rektorem Kolegium Jezuickiego 
w Pułtusku, a potem we Wilnie. W Dę-
binkach urodził się również w 1811 
roku Aleksander Napoleon Dybowski, 
syn właściciela wsi, który był później 
uczestnikiem powstania listopado-
wego i działaczem emigracyjnym we 
Francji i Anglii, gdzie opublikował kil-
ka prac naukowych o tematyce poli-
tycznej. Od schyłku XVIII wieku wieś 
Dębinki była skupiskiem ludności nie-
mieckiej ściągniętej tu w ramach pru-
skiej kolonizacji. W okresie II RP około 
połowę mieszkańców stanowili Niem-
cy, stąd też została zlokalizowana tam 
szkoła, w której, obok Polaków, kształ-
ciła się również młodzież o niemiec-
kiej proweniencji.

Po wysłuchaniu historycznych infor-
macji,  przystąpiliśmy do pieczenia 
kiełbasek, które w tym niezwykłym 
miejscu smakowały wybornie. 

Na następny rajd zapraszamy,  
23 czerwca br., tym razem o godz. 
10-tej. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc prosimy o zapisy tele-
foniczne 23 69 12 552 Zapraszamy 
serdecznie.

(bibl.)
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Duży sukces programu „Ja w Internecie”
„Działam w sieciach społeczno-
ściowych”, „Rolnik w sieci”, „Ro-
dzic w Internecie” oraz „Moje 
finanse i transakcje w sieci” – to 
tematy bezpłatnych szkoleń, które 
Urząd Miejski w Nasielsku propo-
nuje mieszkańcom gminy w ra-
mach programu „Ja w Internecie”.

100 osób skorzystało ze wsparcia

Realizacja programu „Ja w Interne-
cie” rozpoczęła się w październiku 
ubiegłego roku. – Po podpisaniu 
umowy z operatorem środków, 
Fundacją Legalna Kultura,  przystą-
piliśmy do realizacji harmonogra-
mu projektu. Pierwszym etapem 
był zakup 13 komputerów o odpo-
wiednich parametrach. Następnie 
rozpoczęliśmy promocję. I to był 
czas wielkiej niepewności. Będzie 
zainteresowanie czy nie? Jak wi-
dać, zainteresowanie jest. Z czego 
niezmiernie się cieszymy– mówi 
Marta Czarniecka, koordynator 
projektu. Obecnie w 8 szkoleniach 
uczestniczyło 100 osób powyżej 
25 roku życia. – Warto wspomnieć, 
że nie są to tylko mieszkańcy na-
szej gminy. Na szkolenia przy-
jeżdżały osoby z Pomiechówka, 
Winnicy, a nawet z Warszawy – 
kontynuuje M. Czarniecka. Do tej 
pory największym zainteresowa-
niem cieszył się moduł „Rolnik 
w sieci”. – Bardzo cieszy mnie fakt, 
że rolnicy tak chętnie wzięli udział 
w programie. Tym bardziej, że 
szkolenia udało się zrealizować do 
połowy marca, kiedy to rozpoczę-
ły się nabory wniosków do ARiMR. 
Wypełnianie wniosków o dopła-
ty bezpośrednie czy na restruktu-
ryzację gospodarstw rolnych było 
jednym z punktów naszych spo-

tkań – mówi Albert Jaworski, trener 
modułu „Rolnik w sieci”.   

Różnorodna tematyka

 – Już na etapie pisania wniosku sta-
raliśmy się dobrać tak tematy, aby 
zainteresowały jak największą ilość 
osób – tłumaczy M. Czarniecka. 
Spośród 7 dostępnych modułów 
wybrane zostały 4: „Działam w sie-
ciach społecznościowych”, „Rolnik 
w sieci”, „Rodzic w Internecie” oraz 
„Moje finanse i transakcje w sie-
ci”. – Chcemy nie tylko podnosić 
umiejętności obsługi komputera 
i Internetu ale także zwrócić uwa-
gę na zagrożenia oraz pokazać, ja-
kie możliwości daje wykorzystanie 
nowych technologii w życiu co-
dziennym i w pracy. Chcemy także 
wyczulić osoby dorosłe, zwłaszcza 

rodziców, opiekunów i pedagogów 
na jakże niebezpieczne w dzisiej-
szym świecie zjawisko hate speech, 
czyli mowę nienawiści. To właśnie 
do nich w głównej mierze adreso-
wany jest moduł „Rodzic w Interne-

cie”, który ma pokazać, 
jak rozmawiać z dziec-
kiem o niebezpiecznych 
trendach, jak uczyć aser-
tywności oraz nie dać się 
zwariować na popular-
nych portalach społecz-
nościowych – dodaje 
Burmistrz Nasielska, Bog-
dan Ruszkowski.

Daj sobie szansę...

…. i weź udział w bez-
płatnych szkoleniach. – 
Najtrudniejszą rzeczą 
jest przełamanie strachu. 
Większość osób, które 
decydują się na udział w szkoleniu, 
podkreśla, że bardzo długo zasta-
nawiało się, czy  w ogóle przyjść. 
Niestety panuje przekonanie „nie 

poradzę sobie”, „inni wiedzą wię-
cej ”. Jest to b łędne myślenie . 
Szkolenie właśnie po to jest, żeby 
nadrobić braki – tłumaczy koor-
dynator projektu. – Chcemy dać 
mieszkańcom naszej gminy szanse, 

by mogli podnieść swoje umiejęt-
ności i lepiej funkcjonować w pracy 
czy w życiu prywatnym. W sposób 
szczególny zachęcam do korzysta-

nia ze szkoleń osoby bezro-
botne, które dzięki zdobyciu 
nowych umiejętności będą 
mogły wzmocnić swoją 
pozycję na rynku pracy – 
dodaje Burmistrz. Niepokój 
towarzyszący uczestnikom 
szkolenia znika po pierwszej 
wymianie zdań. – Stresowa-
łem się. Nawet bardzo. My-
ślałem, że nie będę nadążał 
za grupą. W końcu mam 
już ponad 60 lat. Okaza-
ło się jednak, że wszyscy 
sobie pomagamy. Nie ma 
podziału na lepszych i gor-
szych. – mówi pan Kazi-
mierz Osiński, uczestnik 
modułu „Rolnik w sieci”.

Teoria i praktyka

Zaletą szkoleń jest różnorodność 
metod, które stosowane są do jak 
najlepszego przyswajania wiedzy. 

Uczestnicy mogą liczyć na 
prezentacje multimedial-
ne, filmy czy otwarte dys-
kusje, ale przede wszystkim 
na ćwiczenia, które utrwa-
lają zdobytą wiedzę. Każda 
osoba otrzymuje laptopa 
z dostępem do Internetu, 
aby samodzielnie wykonać 
polecenia trenera. – Oczy-
wiście zadania dostosowa-
ne są do możliwości danej 
grupy. Jeśli ktoś zgłasza pro-
blem lub widzę, że sobie 
nie radzi, od razu reagu-
ję i tłumaczę ponownie.  
Tu nie liczy się to, kto bę-
dzie pierwszy. Tu liczy się 
to, aby uczestnicy wyszli 
z nowymi umiejętnościa-
mi – komentuje Radosław 
Skrzynecki, trener modu-
łów „Rodzic w Internecie” 
oraz „Moje finanse i trans-
akcje w sieci”.

Przyjemne z pożytecznym 

Jeden cykl szkoleniowy trwa 12 go-
dzin i prowadzony jest według sce-
nariusza przygotowanego przez 
ekspertów. W związku z tym trene-
rzy, zanim przystąpili do realizacji 
zajęć, przeszli dwudniowe szko-
lenie pod okiem przedstawicie-
li Fundacji Legalna Kultura. Dzięki 
temu uczestnicy spotkań mogą być 
pewni, że mają zapewniony wysoki 
poziom merytoryczny zajęć. Pod-
czas szkoleń, które odbywają się 
w sali konferencyjnej UM, uczest-
nicy mają zapewniony słodki po-
częstunek. – Przerwa jest nie tylko 
okazją do odpoczynku, ale sprzy-
ja także lepszemu poznaniu się 
i rozluźnieniu atmosfery. Mniej się 
później człowiek stresuje, jak ma 
o coś zapytać – mówi pani Teresa 
Kosewska, uczestniczka spotkania 
„Działam w sieciach społeczno-
ściowych”.

Warto podkreślić, że program „Ja 
w Internecie” cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród miesz-
kańców gminy. – Jesteśmy już na 
finiszu realizacji programu. Obec-
nie do przeszkolenia zostało nam 
jeszcze ok. 20 osób. Jednakże, 
widząc ciągłe zainteresowanie 
mieszkańców udziałem w szko-
leniach, rozważamy możliwość 
wnioskowania o dodatkowe środ-
ki – tłumaczy Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski.

Przypomnijmy, że na realizację za-
dania gmina pozyskała 67 200 zł, 
a program „Ja w Internecie” zarzą-
dzany przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, finansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Fundacja Legalna Kul-
tura jest operatorem, który ogłasza 
konkursy grantowe i wspomaga 
pod kątem merytorycznym i rozli-
czeniowym realizację działań szko-
leniowych na terenie gmin. 

T E K S T  P R O M O C Y J N Y
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Z NUTW

Sportowa majówka seniorów
We wtorek, 28 maja br. odbyła się 
druga edycja Sportowej majówki se-
niora. Słuchacze uniwersytetów trze-
ciego wieku spotkali się na boisku 
„orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku. Jak się okazuje mają oni 
w sobie mnóstwo energii i chętnie po-
dejmują aktywność sportową.

Inicjatorką i organizatorką wydarze-
nia była prezes Fundacji „Bądźmy Ra-
zem” Teresa Skrzynecka. W turnieju 
wzięli udział studenci Legionowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Serockiej Akademii Seniora i Nasiel-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Zmagania sportowców zaszczycili 
obecnością m.in. starosta nowodwor-
ski Krzysztof Kapusta, wicestarosta Pa-
weł Calak, burmistrz Nasielska Bogdan 

Ruszkowski, sekretarz Nasielska Ma-
rek Maluchnik, dyrektor MOPS Moni-
ka Nojbert, dyrektor DPS w Nasielsku 
Agata Nowak, a także członkowie klu-
bu Senior+.

Nad prawidłowym przebiegiem 
wszystkich konkurencji czuwali sę-
dziowie – Waldemar Wróblewski, 
Tomasz Czajkowski i Mariusz Chrza-
nowski. Zanim rozpoczęto zawody, 
wszyscy wzięli udział w rozgrzewce 
poprowadzonej przez nauczycielkę 
wychowania fizycznego Annę Skrzy-
necką. Podobnie jak w roku ubiegłym 
rywalizacje sportowe rozegrano w na-
stępujących konkurencjach: rzut piłką 
do kosza, rzut piłką lekarską, mecz 
w „dwa ognie”, drużynowe przecią-
ganie liny i bieg slalomem na czas. 

Pogoda nie pozwoliła zrealizować 
tylko jednej konkurencji – rzutu pił-
ką palantową – kiedy to zaczął padać 
deszcz i zdecydowano, że ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród nastąpi 
w szkolnej sali gimnastycznej.

Seniorz y bawi l i  s ię znakomi-
cie, a nagrody w postaci medali 
i pucharów ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim i  Urząd Miejsk i 
w Nasielsku. Nad bezpieczeń-
stwem zawodników czuwał Punkt 
Medyczny z nasielskiego SP ZOZ. 
O nagłośnienie imprezy zadbał 
Nasielski Ośrodek Kultury, a opra-
wą muzyczną i konferansjerką spo-
tkania zajął się Michał Brodowski.

(red.)

Z NUTW

Kalejdoskop  
Barw Polski
W niedzielę, 19 maja 
br., 44-osobowa gru-
pa słuchaczy NUTW 
pojechała do Otrę-
bus, by wziąć udział 
w koncercie pt. „Ka-
lejdoskop Barw Pol-
sk i ”  w w ykonaniu 
z e s p o ł u  M a z o w -
sze. Widowisko było 
urzekające – barwy zmieniające się jak w kalejdoskopie, muzyka budzą-
ca niezapomniane wrażenia, taniec i śpiew. W programie koncertu zoba-
czyliśmy najciekawsze choreografie z repertuaru zespołu (dzieła Elwiry 
Kamińskiej, Eugeniusza Paplińskiego, a przede wszystkim Witolda Zapały), 
usłyszeliśmy bardziej popularne piosenki oraz podziwialiśmy przepiękne 
stroje z dwudziestu etnograficznych regionów Polski. W wirze kolorów 
pojawiły się więc tańce narodowe, takie jak polonez, krakowiak, oberek, 
mazur czy kujawiak oraz tańce regionalne (wraz z charakterystycznymi, 
oryginalnymi przyśpiewkami). Piękne piosenki, tym razem w wykonaniu 
studentów NUTW, towarzyszyły nam w drodze powrotnej do Nasielska.

Z NOK

Wełniane stworki
W czwartek, 16 maja, odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty 
kreatywne, które prowadziła Beata Olechowicz. Na pożegnanie, poza pysz-
ną czekoladką, instruktorka przyniosła dla dzieci motki wełny. Uczestnicy za-
jęć wykonywali z nich kolorowe, włochate stworki. I tym razem nieoceniona 
podczas procesu ich tworzenia była fantazja dzieci. Wiele z nich żartowało, 
że zabiera swoje „wełnisie” do fryzjera i nożyczkami kształtowały pacynkom 
szalone fryzury. Z panią Beatą dzieci będą mogły się teraz spotkać w sobotę, 1 

czerwca, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, podczas Dnia Dziecka. Instruk-
torka poprowadzi tam swoje zajęcia. Najprawdopodobniej warsztaty kreatyw-
ne powrócą po wakacjach, o czym dokładnie będziemy informować.

E.G.

Z NOK

Poezja na Dzień Matki
W sobotę, 25 maja br., 
w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury odbyło się spotkanie 
literacko-muzyczne. Na 
nasielskiej scenie wystąpili: 
piosenkarka – Danuta Stan-
kiewicz, satyryk – Filip Bo-
rowski oraz wywodząca się 
z naszego miasta poetka – 
Anna Czachorowska. 

Najpierw Danuta Stankiewicz 
bawiła publiczność śpiewając 
popularne przeboje muzy-
ki rozrywkowej i zachęcając 
wszystkich do tańca (m.in. Złoty pierścionek, Nie płacz kiedy odjadę, Serduszko 
puka). Kolejny gość programu, Filip Borowski, wystąpił z krótkim programem 
satyrycznym, wykonał również kilka pieśni. Następnie poprowadził ciekawą roz-
mowę z Anną Czachorowską na temat jej twórczości. Poetka zaprezentowała 
nasielszczanom kilka swoich wierszy. 

Zaproszonym artystom za przybycie gorąco dziękowała Teresa Skrzynecka, 
prezes Fundacji Bądźmy Razem, która była współorganizatorem spotkania.

(i.)
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ABC OGRODNICTWA

Wspaniałe piwonie 
(peonie) 
W maju i czerwcu na rabatach królu-
ją piwonie zwane też peoniami. Piwonie 
są wieloletnimi bylinami lub krzewami. 
Chociaż kwitnienie piwonii ogrodowych 
jest sezonowe i krótkie to warto je mieć 
w swoich ogrodach, gdyż zdobią je dłużej, 
od momentu, gdy wiosną ich grube zielo-
ne lub brązowawe pędy wyłaniają się spod 
ziemi aż do jesieni, gdy przebarwiające się 
efektowne liście zdobią rabaty po zakoń-
czeniu kwitnienia. 

Ich piękne duże kwiaty składają się z jednej lub wielu warstw atłasowych 
płatków tworząc kwiaty pełne, półpełne lub pojedyncze. Ich nabrzmiałe 
pąki pojawiają się na smukłych łodygach i aż kuszą do ścięcia ich w celu 
przygotowania pięknego bukietu. Okres kwitnienia piwonii może się 
nieco różnić w zależności od pogody.

W ogródkach przydomowych najczęściej sadzone są piwonie chińskie, 
które mają liście pierzaste szarozielone lub ciemnozielone przebarwia-
jące się lekko na kolor miedziany. Kwiaty piwonii chińskiej rozwijają się 
pod koniec maja i na początku czerwca, które są pojedyncze, pełne 
w kolorze białym, czerwonym, żółtym, jak np. piwonia Młokosiewicza, 
w różnych odcieniach różu, czy tez piwonie o kwiatach wielobarwnych 
np. odmiana Ursyn Niemcewicz czy Władysław.

Majowe piwonie lekarskie (najczęściej o kwiatach pełnych i pachną-
cych), piwonie Wittmana, piwonie japońskie, piwonie anemonowe białe 
z żółtym środkiem, piwonie pełne oraz piwonie drzewiaste. Wybierając 
piwonie do swojego ogrodu, należy zwrócić uwagę na cechy danej od-
miany. Poszczególne odmiany piwonii różnią się barwą, kształtem kwia-
tów, ulistnieniem, siłą wzrostu, a także zapachem kwiatów i terminem 
kwitnienia. Kwiaty piwonii mogą mieć kolor biały, kremowy, żółty czy 
w różnych odcieniach różu.

Piwonie najlepiej rosną na glebie żyznej i przepuszczalnej, lekko kwaśnej, 
umiarkowanie wilgotnej, bogatej w składniki pokarmowe. Piwonie lubią 
stanowisko słoneczne. Wspaniałe dla nich miejsce to te nasłonecznione 
w drugiej połowie dnia.

Piwonie polecane są do ogrodów wiejskich. Ładnie wyglądają zestawio-
ne z roślinami o odmiennych kształtach np. w towarzystwie naparstnic, 
ostróżek, łubinów, czosnków, szałwii liliowców, kosaćców białych itp. 
Obwódka z bukszpanu zimozielonego, ładnie przyciętego, podkreśli 
urodę piwonii. Rabata taka będzie wyglądała atrakcyjnie również zimą.

Zaleca się ścinanie piwonii w fazie pąka, gdy pierwsze zewnętrzne płat-
ki zaczynają się odchylać. Kwiaty ścięte, gdy pąki są jeszcze zamknięte 
będą utrzymywały się w wazonie bardzo długo. Piwonie są pięknymi 
kwiatami, ale dość wymagającymi, nie lubią częstego przesadzania. Do-
brze rosną w tym samym miejscu wiele lat. Przesadzanie nie służy im. 
Potrafią wtedy nie kwitnąć lub kwitną słabo przez pierwsze 3-4 lata od 
przesadzenia. Warto zwrócić uwagę przy wykopywaniu, żeby nie po-
łamać korzeni. Zaleca się wykopywanie kępy, kopiąc w odległości ok 
20 cm od niej. Przesadzanie piwonii rozpoczynamy w drugiej połowie 
sierpnia i pierwszej połowie września. Zaleca się przygotowanie wcze-
śniej dołka dla przygotowanej do wsadzenia piwonii i wsypania w ten 
dołek warstwy kompostu oraz obfite podlanie.

Ścinając kwiaty do wazonu należy zwrócić uwagę na to, by pierwsze 
listki zaczęły już się odchylać. Zbyt wczesne ścięcie pąków może spo-
wodować, że kwiaty w ogóle się nie rozwiną. Natomiast zbyt późne ścię-
cie, gdy kwiaty już się rozwiną, spowoduje ich krótki żywot. Ich płatki 
szybko poopadają. Ważne też jest, żeby kwiaty piwonii ścinać późnym 
wieczorem i od razu wstawiać je do zimnej wody. Trwałość kwiatów 
w wazonie możemy też wydłużyć dodając do wody rozcieńczoną 
pożywkę Floralife czy Chrysal Professional. Nie zaleca się wycinania 
wszystkich kwiatów i liści na raz i całych łodyg przy ziemi, gdyż taki za-
bieg może osłabić rośliny, co odbije się na jakości kwitnienia.

Elżbieta K.

NASIELSK BASZTA TEAM

Pułtuski Festiwal Biegowy
Początek maja dla nasielskich biegaczy był bardzo pracowity. 
3 maja rozpoczął się Pułtuski Festiwal Biegowy, w skład które-
go wchodziły 4 biegi (piątek – Bieg wokół najdłuższego ryn-
ku w Europie – 1,6 km, Bieg Nocny Śladami historii Pułtuska 
– 3,4 km, sobota – Bieg Dwóch Wysp – 5 km, a w niedzielę 
Bursztynowy Bieg po Puszczy Białej – 10 km). 

Na podium stawali: 
Agnieszka Jankowska – Bieg Nocny Śladami Historii Pułtuska 
– 3 miejsce w kat. K 30-49.

Wiesław Kamiński – Bieg Wokół Najdłuższego Rynku W Eu-
ropie i Bieg Nocny Śladami Historii Pułtuska  – 3 miejsce w kat. 
M 50+. 

Łukasz Malinowski aż 4 razy stawał na podium za 3 miejsce w biegach: Bieg Nocny Śladami Historii Pułtuska, Bursztynowy 
Bieg po Puszczy Białej, Bieg Dwóch Wysp oraz za całą Klasyfikację Festiwalową w kat. M 16-29.  

Do Klasyfikacji Festiwalowej zostali zaliczeni tylko ci, którzy wzięli udział we wszystkich czterech biegach wchodzących 
w skład tej klasyfikacji. 

Wyniki naszych reprezentantów: 
Łukasz Malinowski, czas netto 01:17:42, miejsce open 12, miejsce w kat. M 16-29 – 4,
Wiesław Kamiński, czas netto 01:27:50, miejsce open 26, miejsce w kat. M 50+ – 6,
Artur Piotrowski, czas netto 01:31:18, miejsce open 31, miejsce w kat. M 30-49 – 11,
Agnieszka Jankowska, czas netto 01:41:58, miejsce open 44, miejsce w kat. K 30-49 – 4,
Eliza Witkowska, czas netto 01:48:42, miejsce open 50, miejsce w kat. K 30-49 – 6, 
Jolanta Rucińska, czas netto 02:07:21, miejsce open 56, miejsce w kat. K 30-49 – 7,
Jarosław Ruciński, czas netto 02:10:24, miejsce open 57, miejsce w kat. M 30-49 – 20.

Ponadto, w pojedynczych biegach wzięli udział Sylwia Krzyczkowska, Łukasz Witkowski, Marcin Szarszewski, Krzysztof 
Kołodziejczyk, Tomasz Pietras.

Pułtuski Festiwal Biegów dał się mocno odczuć w nogach biegaczy, ale nie zniechęciło to do wystartowania 
w innych zawodach. Gratulujemy wszystkim biegaczom i czekamy na kolejne sukcesy.

(ICz)
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku  
informuje, że dysponuje wolnymi godzinami  

na realizację  
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Rodzaje specjalistycznych usług, dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wy-
magających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, 
są następujące:
1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 
zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia 
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności spo-
łecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach 
życiowych, w szczególności takich jak:
• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 

w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 

oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
• korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, 

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest 

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 

niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
• w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
• w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
• w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego 

zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, 
zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach 
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

• w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
• w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontak-

tach z pracodawcą,
• w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
• nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
• pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
• zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodziel-

nianie finansowe;
2. pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 
ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu 
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, 
a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej 
lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicz-
nego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby 
korzystającej ze specjalistycznych usług;

4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architek-
tonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospo-
darzem domu;

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli 
nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 nauka, za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży upośledzonych 
umysłowo ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 
111, poz. 535, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Dane kontaktowe:   
MOPS Nasielsk 

ul. Elektronowa 3 
 05-190 Nasielsk

 tel. (23) 6933006

Nasielsk, 27.05.2019 rok

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Nasielska - Jerzy Lubieniecki!
My Radni (lokalni przedstawiciele społeczności), byli radni, byli burmistrzowie, lokalni politycy oraz aktywni 
działacze społeczni chcemy zwrócić Panu uwagę na sposób prowadzenia ostatniej Sesji Rady Miasta w dniu  
23 maja 2019 roku. Nasze oburzenie i zaniepokojenie wzbudza fakt wprowadzenia dyktatu i cenzury swobodnej 
wypowiedzi mieszkańców naszej Gminy.  

Na szczególne potępienie zasługuje sposób,  w jaki Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miasta,  
Pan Radny Dariusz Kordowski. Podnoszenie głosu na mieszkańców, limitowanie wypowiedzi czy brak udzielenia 
głosu mieszkańcom oraz radnym zasługuje na szczególne potępienie.  

Chcieliśmy Panu przypomnieć, że do podstawowych czterech funkcji radnego należą: 
• utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami;
• uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wy-
brany lub desygnowany;
• wybór przewodniczącego rady;
• reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytu-
cjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

My, niżej podpisani, wyrażamy nadzieję na wyciągnięcie przez Pana 
Przewodniczącego wniosków z ostatnich wydarzeń oraz podjęcie 
działań dążących ku jedności lokalnego społeczeństwa, a także za-
dbanie o wolność i swobodę wypowiedzi.

L I S T  O T W A R T Y

List otwarty poparli (w kolejności alfabetyczej):
Henryk Antosik (były Radny Miejski), Grzegorz 
Arciszewski (były Burmistrz Nasielska), 
Magdalena Biernacka (była Starosta 
Nowodworska), Jacek Biernacki ( lokalny dzia-
łacz społeczny), Rodryg Czyż (Radny Miejski), 
Dawid Domała (Radny Miejski), Elżbieta Fijalska 
(Dyrektor Szkoły „Pod Fiołkami”), ks. Tadeusz 
Jabłoński (Proboszcz Parafii w Nunie), Marek 
Jaroszewski (były Radny Miejski), Roman 
Jaskulski (były Radny Miejski), Adam Mikucki 
(lokalny działacz społeczny, autor listu), Marek 
Ostaszewski (były Radny Miejski), Andrzej 
Pacocha (Radny Miejski), Tomasz Pietras 
(Radny Miejski), Robert Sierzputowski (lokalny 
działacz społeczny), Kamil Szafrański (Radny 
Powiatu Nowodworskiego, poparcie przesła-
ne osobnym pismem), Marcin Tracz (lokalny 
działacz społeczny), ks. Sławomir Wiśniewski 
(Proboszcz Parafii w Starych Pieścirogach), 
Renata Włodarska (była Radna Powiatu 
Nowodworskiego), Zbigniew Wóltański (były 
Radny Miejski).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Z pełną świadomością i wiedzą odnośnie Państwa prawa do wypowiedzi w trakcie sesji Rady Miejskiej 
w Nasielsku pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności m.in. prawo obywateli do 
wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji. Chciałbym też przypomnieć, iż w porządku każdej se-
sji naszej Rady znajduje się punkt, w którym mieszkańcy mogą zabierać głos. Jest to zgodne z zapisem 
§ 32 Statutu Gminy Nasielsk – pkt 6 tego paragrafu, który po zmianie Statutu brzmi „Sprawy różne”, to 
właśnie wskazanie momentu na wypowiedzi mieszkańców. Warto dodać, iż identyczny zapis funkcjo-
nuje w zawiadomieniach o zwołaniu sesji rad oraz w statutach sąsiednich gmin, m.in. Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Pomiechówek. 

Sesja organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska w Nasielsku, nie może jednak przebiegać dowol-
nie, poza ustalonym porządkiem i bez jakiegokolwiek nadzoru nad jej przebiegiem. Zgodnie z § 18 pkt 
2 i 3 oraz § 29 ust. 1 Statutu Gminy Nasielsk Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, sprawuje 
policję sesyjną oraz otwiera, prowadzi i zamyka sesję. Stosownie do zapisu § 29 ust. 2 Statutu może on 
też powierzyć prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady. Ku temu, aby sesja mogła przebiegać 
sprawnie i bez zakłóceń porządku, służą instrumenty formalne określone w Statucie w § 36 i 37. Przyto-
czę te zapisy w całości:

§ 36.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza 
kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 37.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób 
uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają 
powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, 
nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim 
zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

Zatem, to na Przewodniczącym Rady lub – po powierzeniu zadania – Wiceprzewodniczącym Rady spoczywa 
niełatwy obowiązek dbania o sprawne przeprowadzenie sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. To bardzo odpowie-
dzialne zadanie, które wymaga zrozumienia ze strony wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki
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Guzikowy Mural
Zapraszamy mieszkańców i instytucje do współpracy przy tworzeniu i rozbudowywa-
niu projektu „Szlakiem Nasielskiego Guzika”, którego pomysłodawcami są Kinga i Mirek 
Szczypek ze Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego Skafander. 

Pomysł został „doszlifowany” podczas cyklu warsztatów organizowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy i Starostwo Nowodworskie w ramach Partnerstwa Lokalnego Powiatu 
Nowodworskiego. Projekt obejmuje wykonanie muralu z guzików oraz rzeźby guzika. 
Mural powstanie na budynku przy ulicy Warszawskiej, w którym przed laty znajdowała 
się fabryka guzików, natomiast rzeźba stanie w parku Jana Pawła II. 

Założeniem projek-
tu jest przedstawie-
nie ciekawej historii 
n a s z e g o  m i a s t a , 
związanej z przed-
w o j e n n ą ,  p r ę ż -
n i e  d z i a ł a j ą c ą 
w Nasielsku fabryką 
guzików. Pragniemy, 
aby nasze miasto 
uzyskało rozpozna-
walny wizerunek, 
s tawało s ię coraz 
bardziej przyjazne 
dla  mieszkańców 
i atrakcyjne dla od-
wiedzających. 

Chcemy, aby każdy 
z mieszkańców na-
szego powiatu mógł 
poczuć się współ-
t wórcą powstają-
cego obiektu i miał 
możliwość identy-
f ikować się z nim 
i  z historią swojej 
okolicy. 

(kms)
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KINO NIWA ZAPRASZA
31 maja - 2 czerwca. GODZ. 15:00 3D

1-2 czerwca GODZ. 12:45 3D
5 - 6 czerwca. GODZ. 15:00 3D

Aladyn
Familijny, przygodowy, komedia;  USA; Czas trwania 2 godz. 
8 min.
Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie miejsca na nudę! 
Mistrz kina łotrzykowskiego („Porachunki”, „Przekręt”, 
„Sherlock Holmes”, „Kryptonim U.N.C.L.E.”) wziął na 
warsztat historię ulicznego rozrabiaki Aladyna (Mena 
Massoud), który przeżywa liczne przygody w fikcyj-
nym portowym mieście Agrabah.

31 maja - 2 czerwca. GODZ. 17:15 2D nap.
5 - 6 czerwca. GODZ. 17:15 2D nap.

Iron Sky. Inwazja
Komedia, science-fiction, akcja;  Finlandia, Niemcy, Belgia; 
Czas trwania 1 godz. 30 min.
Mija 20 lat od chwili, gdy inwazja kosmicznych nazi-
stów doszczętnie zrujnowała Ziemię. Niedobitki ludz-
kości, które przetrwały nuklearną zagładę, opuściły 
planetę i znalazły schronienie w byłej bazie wroga na 
Księżycu. Wciąż jednak jest dla nich nadzieja. Okazu-
je się, że głęboko pod powierzchnią zniszczonej Ziemi 
znajduje się coś, co może uratować świat. Sprawę po-
stanawia zbadać grupa śmiałków. 

31 maja - 2 czerwca. GODZ. 19:00 2D nap.
5 - 6 czerwca. GODZ. 19:00 2D nap.

PODŁY, OKRUTNY, ZŁY
Thriller, biograficzny;  USA; Czas trwania 1 godz. 48 min.
Niewinna twarz Teda Bundy’ego (Zac Efron) skrywa-
ła tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer 
(Lilly Collins) długo nie chciała uwierzyć. To była mi-
łość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce 
Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat 
tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został 
aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrod-
ni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, 
okrutny, zły?

7 - 9 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.
7 - 9 czerwca. GODZ. 17:00 3D dubb.

12 -13 czerwca. GODZ. 17:00 3D dubb.
12 - 16 czerwca. GODZ. 15:00 2D dubb.
18 - 19 czerwca. GODZ> 15:00 2D dubb. 

POKEMON  
DETEKTYW PIKACHU

Familijny, przygodowy, akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 
44 min.
Cała historia rozpoczyna się, gdy niezrównany prywat-
ny detektyw, Harry Goodman znika w niewyjaśnio-
nych okolicznościach, a jego 21-letni syn, Tim próbuje 
ustalić co się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były 
partner Harry’ego, detektyw Pikachu - przezabawny, 
dowcipny i uroczy Pokemon, który potrafi wprawić 
w osłupienie nawet samego siebie. Kiedy Tim i Pikachu, 
odkrywają, że są w stanie się ze sobą porozumiewać, 
łączą siły, aby rozwikłać tajemniczą zagadkę.

7 - 9 czerwca. GODZ. 15:00 2D nap.
12 -13 czerwca. GODZ. 17:00 2D nap.

JOHN WICK 3
Akcja, thriller;  USA; Czas trwania 2 godz. 10 min.
Niedościgniony zabójca i miłośnik psów John Wick 
wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując 
jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, 
Wick staje się celem najlepszych i najbardziej bezlito-
snych fachowców w branży. Za jego głowę zostaje 
wyznaczona nagroda, której nikt nie jest w stanie się 
oprzeć. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie mógł-
by się skryć. Nie ma takiego twardziela, który stanąłby 
po jego stronie. Jego tropem rusza też tajemnicza pięk-
ność (Halle Berry), której boją się nawet umarli. Czyżby 
era Johna Wicka dobiegła końca? Bądźmy poważni.

14 - 16 czerwca. GODZ. 17:00 2D
18 -19 czerwca. GODZ. 17:00 2D

Dzień czekolady
Familijny;  Polska; Czas trwania 1 godz. 20 min.
„Dzień czekolady” to zachwycająca ekranizacja peł-
nej magii książki, która opowiada o przygodach Moni-
ki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy, 
nie tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze 
poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia. Czy uda im się spełnić marzenie 
i cofnąć czas?

Baran 21.03-20.04
Sprawy rodzinne będą dla Ciebie priory-
tetem. Dbaj o spokój i harmonię w swoim 
życiu. Poprawiający się nastrój i przypływ 
fizycznej energii sprawią, że szybko nadro-
bisz wszelkie zaległości.

Byk 21.04-20.05
Czeka Cię duże przyspieszenie – zwłaszcza 
na polu zawodowym. Będziesz w świetnej 
formie, dlatego inwestuj swoje siły w ważne 
przedsięwzięcia. Bez problemu poradzisz 
sobie z egzaminami. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Stoisz wobec perspektywy wyboru - wyjazd 
zagraniczny lub generalny remont. Ostatecz-
ną decyzję musisz podjąć wspólnie z najbliż-
szymi. Postaraj się zwolnić nieco obroty, 
uspokoić nerwy i zapanować nad stresem.

Rak 22.06-22.07
Po stosunkowo aktywnym i pracowitym 
okresie minionych tygodni, wkraczasz 
w nieco spokojniejszy i mniej nerwowy 
czas. Większość spraw, na których Wam za-
leży, uda się sprawnie załatwić.

Lew 23.07-23.08
Nadmierny optymizm w ocenie współpra-
cowników oraz błędne założenia w ważnym 
projekcie mogą mieć opłakane skutki. Zanim 
zaczniesz działać, przemyśl swoją strategię. Za-
dbaj o rodzinę.

Panna 24.08-22.09
Narastający stres i emocje w pracy podniosą 
temperaturę w kontaktach z otoczeniem. Jeśli 
coś nie będzie szło po Twojej myśli, nie walcz 
i nie podejmuj żadnych szalonych decyzji, lecz 
zajmij się codziennymi sprawami.

Waga 23.09-23.10
To dobry moment, by odważniej zacząć 
snuć długofalowe plany. Większość spraw,  
na których Ci zależy, uda się sprawnie zała-
twić, ale musisz wszystkiego dopilnować. Po-
czujesz zdecydowaną poprawę nastroju.

Skorpion 24.10-22.11
Twoje sprawy będą się układać bardzo dobrze, 
a w interesach i w pracy wszystko będzie szło 
sprawnym i dobrym rytmem. Możesz też li-
czyć na wiele sympatycznych chwil, niespo-
dzianek i dobrych wiadomości.

Strzelec 23.11-21.12
Poczujesz, że to, co robisz zawodowo daje Ci 
nie tylko satysfakcję, ale też konkretne efekty. 
Twoja motywacja do działania i determinacja 
w walce o lepszą przyszłość będzie coraz sil-
niejsza. 

Koziorożec 22.12-20.01
Po niezwykle intensywnej i aktywnej pierw-
szej połowie wiosny wreszcie pojawią się 
oznaki stabilizacji i przewidywalności. Jedy-
ne, co będzie Cię irytować, to nawał spraw 
do załatwienia.

Wodnik 21.01-19.02
To świetny czas na trudne i skomplikowane 
przedsięwzięcia, które do tej pory napawa-
ły Cię lękiem i wątpliwościami. Zafunduj so-
bie oczyszczającą kurację, zmień dietę, styl 
życia i codzienne nawyki.

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą kilka męczących dni. Jeśli uzbro-
isz się w cierpliwość i konsekwentnie będziesz 
robić swoje, szybko zapanujesz nad negatyw-
nymi zjawiskami i zdarzeniami. Miłe chwile 
czekają Cię na polu towarzyskim.

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 12 (528); 31.05.–13.06.2019OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Firma KAM-POL poszukuje pracowników na 
stanowisko: Pracownik Produkcji-Sortowacz, 
Operator Wózków Widłowych. Informacja: 
rekrutacja@kam-pol.biz. Tel. 784 902 549.

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

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

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 774.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 220.

Mycie dachów, elewacji i kostki brukowej. 
Tel. 507 567 910.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, 
ogrodzoną na osiedlu Krupki. Tanio Tel. 505 
783 819.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie prak-
tykantów, Klasa I ZSZ. Tel. 518 529 925.

Firma elektryczna z Nasielska zatrudni 
elektryków, wymagania prawo jazdy Kat.B.  
Tel. 518 529 925.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 
Gospodarstwa (60 tys.) również dla osób 
nie będących w KRUS, Młody Rolnik - nowa 
kwota 150 tys., Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez rolników (od 150 do 
250 tys.). Wypełnianie wniosków, dojazd 
do rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną ok. Studzianek. 
Tel. 784 528 758.

Sprzedam aparat bezdech dla dorosłego 
z nawilżaczem Resmed s8 AVTO Set i Kit 
System. Tel. 511 165 308.

KAMA usługi brukarskie tel. 507 024 590.
Usługi hydrauliczne. Tel. 660 110 276.

Montaż Kotłów Gazowych Tel. 660 110 276.

Instalacje Gazowe. Tel. 603 640 333.

Sprzedam kombajn zbożowy Forguson 520. 
Tel. 605 173 213. 

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 4-poko-
jowe 72 m2 w Nasielsku. Tel. 696 090 559.

Sprzedam mieszkanie w centrum Nasielska 
41 m2 + garaż. Tel. 503 661 073.

Sprzedam brony „5”. Tel. 791 839 114.

Zatrudnię  pracowników na przetwórnię. 
Pełen etat, na stałe. Okolice Nasielska.  
Tel. 730 731 602.

Zatrudnię traktorzystę na pełen etat, lub 
chętnie rolnika na pół etatu. Okolice Nasielska. 
Tel. 730 731 602.

Sprzedam dom letniskowy (40m2 + ta-
ras 14m2) nad rzeką Wkrą w miejsco-
wości Lelewo. Działka zalesiona 1800m2.  
Tel. (22) 823 54 19 lub 696 807 953.

Rozrzutnik 1-osiowy po remoncie. Tel. 501 
461 424.

Sprzedam krowę termin wycielenia koniec 
maja Tel. 514 230 435.

Sprzedam działkę rolną 85 arów oraz działkę 
91 arów z olszyną samosiejką. Kosewo przy 
drodze do Cegielni Kosewo. Tel. 604 089 
889, 511 904 250.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku od 
lipca. Tel. 601 187 504.

Sprzedam działki rolne po 3 tys. m2 Lorcin. 
Tel. 608 286 168.

Sprzedam gospodarstwo rolne, powierzchnia 
4,92 ha, z domem mieszkalnym (I piętro, 
wodociąg, kanalizacja, c.o.), garażem na 
2 samochody, budynkiem gospodarczym 
i piwniczką. Na działce staw przepływowy. 
Atrakcyjne położenie - Kosewo (przy drodze 
z Nasielska na Pieścirogi), przystanek autobu-
sowy, ok. 2 km do PKP. Kontakt telefoniczny 
- 506 572 862 (po godz. 19.00).

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

27.05.–2.06.2019 r. 
Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk

3.06.–9.06.2019 r. 
Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek

10.06.–16.06.2019 r. 
Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek

17.06.–23.06.2019 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

Z UM

Skąd się wzięły różnice  
w wysokości podatków?
Informuję, że w latach 2017-2018 Spółka z o.o. MGGPAERO z siedzi-
bą w Tarnowie, na wniosek Starosty Nowodworskiego, przeprowadziła 
modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Miasta i Gminy 
Nasielsk. Informacja o pracach zmierzających do modernizacji została 
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona 
na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego w celu 
dostosowania istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków do obo-
wiązujących przepisów.

W wyniku modernizacji, w niektórych przypadkach, zmianie uległa kla-
syfikacja gruntów i budynków. Zmiana klasyfikacji ma natomiast wpływ 
na zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości. Dla-
tego po modernizacji podatnicy muszą zapłacić podatek nawet kilku-
krotnie wyższy niż przed modernizacją.

Zmiana wysokości podatku nie wynika ze zmiany stawek podatkowych, 
które w Gminie Nasielsk nie zmieniły się od 2012 roku.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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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:

Maj
30 maja godz. 16:00 Winniki

31 maja godz. 16:00 Dąbrowa
31 maja godz. 18:00 Słustowo

Czerwiec
1 czerwca godz. 16:00 Czajki
1 czerwca godz. 18:00 Kątne

3 czerwca godz. 18:00 Chrcynno
7 czerwca godz. 16:00 Nowa Wieś

7 czerwca godz. 18:00 Pniewska Górka
7 czerwca godz. 18:30 Pieścirogi Stare

8 czerwca godz. 16:00 Mazewo Włościańskie
8 czerwca godz. 18:00 Malczyn
9 czerwca godz. 12:00 Konary

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

O adoptowaniu 
zwierząt 
Pamiętaj! Ze schroniska należy jechać prosto do domu – nie do sklepu! Na za-
kupy przyjdzie czas.

Zdecydowałeś/aś się adoptować psa ze schroniska i dać mu szczęście, chcesz 
dla niego jak najlepiej. Pragniesz zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa 
i wszystko, czego potrzebuje. Pamiętaj jednak, że adoptowany pies nie rozumie 
twoich intencji, jest zdezorientowany nową sytuacją. Jesteś dla niego człowie-
kiem, którego prawie nie zna i który zabiera go w nieznane miejsce. Nowy dom, 
zmiana otoczenia, podróż – to wszystko wywołuje stres i lęk u nawet najbardziej 
odważnego psa.

Postaraj się pomóc zwierzęciu w trudnej dla niego chwili. Nie lamentuj, nie przy-
tulaj, nie pocieszaj, nie pochylaj się nad psem – to tylko pogłębi lęk psa. Pozwól 
zwierzęciu swobodnie zapoznać się z jego nowym domem, obwąchać wszyst-
kie kąty, znaleźć sobie wygodne miejsce. Jeśli pies przez pierwszy okres pobytu 
w domu nie będzie chciał do ciebie podchodzić lub będzie chował się pod me-
blami, nie wyciągaj go na siłę. Niech sam podejdzie do ciebie wtedy, gdy poczu-
je się na tyle bezpiecznie, aby to zrobić z własnej woli. Jednak każde podejście do 
ciebie nagradzaj przyjazną pochwałą i smakołykiem (nie przejmuj się, jeśli pies 
go nie zje). Pamiętaj, zestresowany pies dużo pije – zapewnij mu miskę z wodą.

Poproś też pozostałych domowników, by przez pierwszych kilka dni nie  zachę-
cali psa do kontaktu ani do zabawy. Ponadto, w początkowym okresie po ad-
opcji, nie zapraszaj do domu gości – niech pies oswoi się najpierw z obecnością 
domowników i poczuje bezpiecznie w ich towarzystwie.

Posłanie dla psa połóż w ustronnym miejscu, z dala od przejść – tak, aby miał on 
tam swoje bezpieczne schronienie. Nie zmuszaj psa do korzystania z posłania – 
początkowo będzie wybierał sobie różne miejsca do odpoczynku.
Pierwsze dni w nowym domu
Przygotuj się na to, że w pierwszym okresie po adopcji pies może reagować 
niepokojem na różne bodźce – odgłosy za oknem, na klatce schodowej, dzwo-
nek telefonu lub pukanie do drzwi, dźwięk włączonej pralki, suszarki do włosów, 
odkurzacza itp. Nie irytuj się, daj psu czas na oswojenie się z nieznanymi dotąd 
odgłosami.

Zazwyczaj pies zabrany ze schroniska nie pachnie zbyt ładnie. Wstrzymaj się 
jednak z kąpielą przynajmniej 4-5 dni, poczekaj, aż zwierzak nabierze do cie-
bie zaufania. Dla większości psów kąpiel jest bardzo dużym przeżyciem. Zrób 
wszystko, żeby zapewnić pupilowi komfort psychiczny i nie dokładać stresów. 
Jeśli zapach psa bardzo ci przeszkadza, kup suchy szampon dla psa lub przetrzyj 
go ściereczką nasączoną wodą z odrobiną octu (w proporcji: 1 łyżeczka octu 
na litr letniej wody).

Przeprowadzka do nowego miejsca, zamieszkanie z niezbyt dobrze znany-
mi osobami, zmiana wody czy rodzaju karmy może być przyczyną biegunki 
u psa w pierwszym okresie po adopcji. Sytuacja powinna się jednak unormo-
wać w ciągu kilku dni. Nie wpadaj więc z tego powodu w panikę. Jeśli stan ten po 
trzech dniach nie minie, udaj się do lekarza weterynarii, aby sprawdzić, czy ze 
zdrowiem zwierzęcia wszystko jest w porządku. 
Źródło: PORADNIK PO ADOPCJI SCHRONISKA NA PALUCHU
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Burmistrz Nasielska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż loka-
lu mieszkalnego nr 6  położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sta-

rzyńskiego 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 mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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 m2 .
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W/w nieruchomość nie znajduje 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 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konfe-
rencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt 
nie przystąpił do licytacji.
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 2 lipca 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 2 lipca 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 przy-

jęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktu-

alnego 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 cudzo-
ziemców), 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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Źródło: www.90minut.pl

Campeon.pl Klasa okręgowa 2018/2019,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „jedenastego”, 24.05.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  66 pkt (68,75%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 58 pkt (60,42%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   55 pkt (57,29%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   52 pkt (54,17%)
5. Mariusz Figurski – Paweł Wróblewski  45 pkt (46,88%)
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra   43 pkt (44,92%)
7. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   42 pkt (43,75%)
8. Piotr Goździkowski – Andrzej Lenart   41 pkt (42,71%)
9. Krzysztof Brzuzy – Robert Truszkowski  30 pkt (31,25%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal     65 pkt
 Janusz Wydra     65 pkt
3-4.  Piotr Kowalski     63 pkt
 Grzegorz Nowiński    63 pkt
5. Waldemar Gnatkowski    61 pkt
6.  Kazimierz Kowalski    55 pkt
7-9. Józef  Dobrowolski    54 pkt
 Zbigniew Michalski    54 pkt
 Krzysztof Morawiecki    54 pkt
10. Robert Truszkowski    43 pkt

PK

SPORT SZKOLNY

Czwórbój lekkoatletyczny
We wtorek,14 maja br., na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku odbyły 
się gminne i jednocześnie powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycz-
nym. Pogoda nie była wymarzona, przez cały czas padał deszcz. Jednakże 
wszyscy zawodnicy i zawodniczki dzielnie znosili złą aurę i walczyli o każ-
dy centymetr czy o każdą sekundę. W zawodach wzięły udział reprezen-
tacje szkół z gminy Nasielsk oraz reprezentacja z gminy Pomiechówek.

Zawody rozpoczęto biegiem na 60 m. Następnymi konkurencjami były: 
rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. Ostatnią konkurencją był bieg dłu-
gi 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy.

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych reprezentacji:

Kategoria dziewcząt
I miejsce – SP Stare Pieścirogi 581 pkt
II miejsce – SP 2 Nasielsk 566 pkt
III miejsce – SP 1 Nasielsk 460 pkt
IV miejsce – SP Cieksyn 451 pkt
V miejsce – SP Pomiechówek 382 pkt
VI miejsce – SP Budy Siennickie 374 pkt
Kategoria chłopców
I miejsce – SP 2 Nasielsk 602 pkt
II miejsce – SP Cieksyn 580 pkt
III miejsce – SP Pomiechówek 540 pkt
IV miejsce –SP Stare Pieścirogi 499 pkt
V miejsce – SP 1 Nasielsk 463 pkt
VI miejsce – SP Budy Siennickie 455 pkt
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli następujący zawodnicy:
Chłopcy: Wiktor Rutkowski (SP-2 Nasielsk) - 180 punktów, Dawid Ostrowski (SP 
Cieksyn) - 178 punktów, Jakub Komornicki (SP Budy Siennickie) - 162 punkty, Dominik 
Łukasiewicz (SP Cieksyn) - 162 punkty
Dziewczęta:
Maja Kopecka  (SP-1 Nasielsk) - 146 punktów, Maria Brzezińska (SP Pieścirogi) - 141 
punktów, Maja Bieżuńska (SP Cieksyn) - 140 punktów
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz puchary. 

M.K.

PIŁKA NOŻNA

Jest jeszcze szansa na baraże
Już tylko 3 mecze zostały do końca 
sezonu 2018/19. Niestety, choć jesz-
cze niedawno matematyczne szanse 
na awans do IV ligi były dość realne, to 
po kolejnych trzech spotkaniach stop-
niały znacząco. W ostatnich dwóch 
tygodniach maja rozegrano aż trzy 
mecze. Jeden zakończył się porażką, 
drugi remisem, a trzeci zwycięstwem.

19 maja w wyjazdowym meczu Żbik 
Nasielsk uległ Mazowszu Jednorożec 
2:1. Zaskoczenie takim wynikiem me-
czu było duże, gdyż w tym wypadku 
faworytem była drużyna nasielska. Na 
tamten dzień nasi rywale zajmowa-
li 13. miejsce w tabeli z 17 punktami, 
mając na koncie 5 zwycięstw, 2 re-
misy i… 18 porażek. Poprzedni mecz 
obu drużyn, rozegrany 6 październi-
ka ubiegłego roku zakończył się iden-
tycznym wynikiem.

Pierwsza połowa meczu z Jednoroż-
cem rozpoczęła się optymistycznie. 
Piłkę w bramce naszych przeciwni-
ków umieścił Rafał Załoga i wynik 1:0 
utrzymał się do końca pierwszej po-
łowy. Gorszą stroną tej części meczu 
było jednak otrzymanie żółtej kartki 
przez Daniela Gołębiewskiego.

Druga połowa zaczęła się żółtą kartką, 
którą otrzymał Cezary Duda. Chwilę 
później, w 47 minucie  rywale dopro-
wadzili do remisu, jednak autor gola, 
Artur Piotrak, jeszcze w tej samej mi-
nucie otrzymał żółtą kartkę. W zaled-
wie 8 minut później, kolejny zawodnik 
Mazowsza Jednorożec strzelił drugie-
go gola dla swojej drużyny i jak się 
okazało decydującego. Pomimo kil-
ku okazji do zremisowania, piłkarzom 
ze Żbika Nasielsk nie udało się tego 
dokonać. W końcówce meczu, kiedy 
wzrasta napięcie i presja czasu sędzia 
jeszcze dwukrotnie pokazał żółtą kart-
kę, jedną dla zawodnika z Jednorożca, 
a drugą Rafałowi Załodze.

Wyjątkowo 26 kolejka spotkań roze-
grana została w środę 22 maja. Żbi-
kom tym razem przyszło się zmierzyć 
z  liderami grupy, czyli Makowian-
ką Maków Maz., na własnym boisku. 
Tego dnia Nasielscy kibice nie mogli 
narzekać na brak emocji. W dodat-
ku na meczu pojawiła się także licz-
na i głośna grupa kibiców z Makowa 
Mazowieckiego. Z tą drużyną w 2018 
roku dwa spotkania zakończyły się 
zwycięstwami Makowianki.

Niestety tym razem mecz nie zaczął 
się najlepiej dla Żbika Nasielsk. Goście 
już w 8. minucie objęli jednobram-
kowe prowadzenie. Już w 28 minu-
cie przewaga bramek na rzecz gości 
zwiększyła się do dwóch. W dodatku 
sytuacji nie sprzyjał padający w trakcie 
pierwszej połowy deszcz, a także aż 
3 żółte kartki podyktowane przez sę-
dziego piłkarzom Żbika (Cezariuszowi 
Prusinowskiemu, Mikołajowi Adam-
skiemu i Marcinowi Chyczewskiemu).

Początek drugiej połowy rozpoczął 
się dwiema zmianami Mateusza Rut-
kowskiego zastąpił Kamil Tomaszyń-
ski, a Cezariusza Prusinowskiego Filip 
Adamski. W drugiej połowie można 
było zauważyć mobilizację Żbika, ale 
i słabszą grę Makowianki, co przeło-
żyło się na odrabianie strat już w 58. 
minucie, kiedy to zrehabilitował się za 

żółtą kartkę Marcin Chyczewski. Strzelił 
on gola, wykorzystując sytuację pod-
bramkową z rzutu rożnego. Nie za-
brakło też kolejnych żółtych kartek, 
najpierw otrzymał ją Kamil Stańczak, 
a dwie kolejne Kamil Tomaszyński, 
co było równoznaczne z otrzyma-
niem czerwonej kartki i opuszcze-
niem boiska. Tym sposobem Żbik 
od 80 minuty kontynuował mecz 
w osłabionym dziesięcioosobowym 
składzie. Jednak jak to nie raz bywało 
nasi piłkarze walczyli do końca. W do-
liczonym czasie gry sytuację na zdo-
bycie bramki wykorzystał Mateusz 
Bramowicz, który wyrównał wynik 
meczu 2:2. 

Chwilę później sędzia oznajmił gwizd-
kiem koniec meczu, a radość z remisu 
zarówno nasielskich kibiców, jak i pił-
karzy była równie duża, jakby to było 
zwycięstwo.

Trzeci z kolei mecz rozegrany zo-
stał 26 maja w Bieżuniu z tamtejszą 
Wkrą. Poprzedni mecz tych drużyn 
w październiku 2018 roku zakończył 
się zwycięstwem Wkry 5:4. Tym ra-
zem z Bieżunia to Żbik wrócił z trzema 
punktami.

Najpierw jednak mecz zaczął się od 
żółtej kartki podyktowanej Mikoła-
jowi Adamskiemu. Do akcji szybko 
przystąpił Mateusz Bramowicz, gdyż 
już w 17 minucie zdobył on pierw-
szego gola dla Żbika. Drugą bramkę 
już w 25 minucie udało się zdobyć 
Piotrowi Nowickiemu i wynikiem 
2:0 zakończyła się pierwsza połowa 
spotkania. Dobra passa nie opuszcza-
ła drużyny Żbika również w drugiej 
połowie, zwłaszcza Mateusza Bramo-
wicza, któremu udało się zdobyć jesz-
cze dwie kolejne bramki – w 62. i w 71. 
minucie. Honorowy gol dla gospoda-
rzy padł w 75. minucie, przez co spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 4:1.

Jeśli udałoby się Żbikowi ukończyć 
sezon na 2 miejscu, to na awans ma 
szanse poprzez mecz barażowy 
z wiceliderem grupy siedleckiej. A do 
końca sezonu wiosennego zosta-
ło do rozegrania tylko 3 kolejki. Żbik 
Nasielsk spotka się na stadionie miej-
skim z GKS-em Strzegowo 1 czerwca 
o godz. 15:00 i z CK Troszyn o godz. 
17:00, a ostatni mecz odbędzie się na 
wyjeździe i rozegrany zostanie z Ko-
roną Szydłowo o godz. 17:00.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Makowianka Maków Maz. 27 67 21 4 2 90-22

2.  Kryształ Glinojeck 27 63 20 3 4 78-25

3.  Nadnarwianka Pułtusk 27 63 20 3 4 90-29

4.  Żbik Nasielsk 27 55 17 4 6 72-42
5.  KS CK Troszyn 27 51 16 3 8 68-47

6.  Ostrovia Ostrów Maz. 27 50 16 2 9 77-42

7.  Wkra Bieżuń 27 41 13 2 12 61-52

8.  PAF Płońsk 27 40 12 4 11 53-48

9.  Korona Szydłowo 27 39 12 3 12 53-53

10.  Tęcza Ojrzeń 27 33 9 6 12 51-58

11.  Iskra Krasne 27 32 10 2 15 46-64

12.  Sona Nowe Miasto 27 24 7 3 17 41-75

13.  Mazowsze Jednorożec 27 21 6 3 18 33-88

14.  GKS Strzegowo 27 19 5 4 18 26-88

15.  Wkra Sochocin 27 14 3 5 19 27-70

16.  Orzyc Chorzele 27 10 3 1 23 25-88
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Zawody lekkoatletyczne 
W dniu 13 maja, w Nasielsku, 
odbyły się powiatowe za-
wody lekkoatletyczne dla 
uczniów z roczników 2005-
2003. Konkurencje biego-
we odbyły się na Stadionie 
Miejskim, zaś konkurencje 
techniczne przeprowadzono 
przy Szkole Podstawowej nr 
2. Do rywalizacji przystąpiło 
71 uczniów z czterech szkół 
powiatu nowodworskiego: 
Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Gimnazjum w Pomiechówku, 
Szkoły Podstawowej w Pomiechówku oraz Gimnazjum przy Liceum Ogól-
nokształcącym w Nasielsku. Rozegrano trzydzieści trzy konkurencje. Po dwie 
najlepsze osoby z każdej konkurencji indywidualnej oraz najlepsze sztafety 
zakwalifikowały się na zawody rejonowe. Reprezentację powiatu nowodwor-
skiego utworzyło 17 uczniów ze szkoły w Starych Pieścirogach (plus trzy szta-
fety), 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pomiechówku (plus jedna sztafeta), 
10 uczniów Gimnazjum w Pomiechówku oraz 2 uczniów z Gimnazjum przy 
L.O. w Nasielsku. 

Rejonowe zawody odbyły się 17 maja na stadionie lekkoatletycznym w Pia-
secznie. Duży sukces odnieśli chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Starych Pie-
ścirogach, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Dziewczęta zaś 
sklasyfikowano na 6. miejscu. Indywidualnie najlepszy wynik, wśród uczniów 
z Pieścirogów, uzyskała Julia Pawłowicz w pchnięciu kulą, zdobywając srebrny 
medal. Również srebrny medal wywalczył Bartłomiej Saliszewski w biegu na 
200 m – uczeń Gimnazjum przy L.O. w Nasielsku. Grono medalistów z naszej 
gminy uzupełnili chłopcy z rocznika 2003 ze Szkoły Podstawowej w Starych 
Pieścirogach, którzy zdobyli brązowy medal w biegu sztafetowym 4x100 m.
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Po lewej stronie - Julia Pawłowicz - srebrny medal  
w pchnięciu kulą


