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Co będzie dalej
z ciepłownią?

Bezpiecznie
do szkoły

Po wodę
do rzeki?

Wydanie dwutygodniowe
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Życie Nasielska

Nasielsk nie tonie w długach
N

a łamach Życia Nasielska dużo miejsca poświęcamy
gminnym inwestycjom infrastrukturalnym - zrealizowanym w ostatnim czasie i planowanym do wykonania
w tym roku. Przedsięwzięcia są kosztowne. Piszemy o tym, że
na większość z nich Urząd Miejski
w Nasielsku zaciąga kredyty
i pożyczki. Nic więc dziwnego, że te
informacje wywołały spore zamieszanie wśród niektórych naszych
czytelników. Mieszkańcy pytają
– i mają do tego prawo – czy
gminę stać na tak kosztowne
inwestycje za pożyczone pieniądze. Jeden z czytelników stwierdził
wprost, że „gmina, która na kredyt
inwestuje – szybko zbankrutuje”.

- 350.000 złotych – z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę
sieci wodociągowej Cieksyn – Andzin. Do spłacenia pozostało 280.000
złotych. W marcu 2006 roku UM w Nasielsku wystąpi o umorzenie 50%
kwoty pożyczki – czyli 175.000 złotych.

O niepokojach naszych czytelników poinformowaliśmy UM w Nasielsku, do którego
zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji finansowej miejskiej kasy.
W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od
Ludwiny Turek, skarbnika gminy, z którego
wynika, że wcale nie jest tak źle.
fot. M. Stamirowski
Poinformowano nas, że zadłużenie gminy na
20 lipca tego roku z tytułu zaciągniętych kre- Budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku
dytów i pożyczek wynosi 1.329.810 złotych
– czyli 4,9% dochodów gminy, które wynoszą 27.142.370 złotych (Uchwała - 600.000 złotych kredytu zaciągniętego w BS Nasielsk na nabycie i
nr XXVII/177/04 z 14.06.2004 r.) Warto przy tym dodać, że zgodnie z pra- adaptację budynku przeznaczonego na nową siedzibę Urzędu Miejskiego.
wem (art. 114 UOFP) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie Do spłacenia pozostało 540.000 złotych.
może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku bieżącym.
- 500.000 złotych wynosi wykorzystanie debetu na rachunku bieżącym.

Zadłużenie gminy Nasielsk przedstawia się następująco:
- 728.268 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wysypiska w Jaskółowie. Do spłacenia pozostało 509.810 złotych. Po spłaceniu połowy pożyczki gmina zwróci się
w czerwcu 2005 roku o umorzenie kwoty w wysokości 364.134 złotych.

Liczby nie kłamią. Wynika z nich, że zatroskani o miejską kasę mieszkańcy
Nasielska mogą spać spokojnie. W tym wypadku gmina, która na kredyt
inwestuje – raczej nie zbankrutuje.

Dariusz Panasiuk

Bezpiecznie
do szkoły
- Jestem mile zaskoczony, że po tylu latach naszych
interwencji próśb kierowanych do radnych kolejnych
kadencji i władz miasta, w końcu uznano, że chodnik
jest w tym rejonie miasta potrzebny - mówi mieszkaniec
ulicy Broniewskiego. - Nareszcie nasze dzieci będą mogły
bezpiecznie chodzić do szkoły. Czekamy teraz na modernizację naszej ulicy - dodaje.
Chodnik z kostki brukowej budowany jest w ulicach: Polnej
i Szkolnej. Wykonawcą inwestycji, której koszt opiewa na
ok.36 tys. zł., jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Powstanie w sumie ok.400 metrów
chodnika. Obecnie prace prowadzone są w ulicy Szkolnej,
ich zakończenie przewidziane jest w najbliższych dniach. To
pierwsza w tym roku tego typu inwestycja na terenie miasta
(prowadzona na drodze gminnej).
Mamy nadzieję, że to dopiero początek tego typu działań,
ponieważ wiele ulic w naszym mieście wymaga modernizacji, w tym także budowy lub remontu chodników, np. drogi
na nasielskich osiedlach domków jednorodzinnych

MK

fot. M. Stamirowski

Trwają prace w ulicy Szkolnej
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„Śmierdzący” wodociąg
Po wodę do rzeki?

„Gdzie jest woda, gdzie są nasze pieniądze?” – te pytania zadaje sobie wielu mieszkańców gminy Nasielsk i nie tylko, ponieważ bulwersująca sprawa
budowy wodociągu we wsiach, w których są tereny rekreacyjne dotyczy
również właścicieli działek – najczęściej są to osoby z Warszawy.
Każdy chce mieć w domu bieżącą wodę - to żaden luksus, a konieczność.
Chcieli ją mieć również mieszkańcy kilkunastu okolicznych wiosek. Kilka
lat temu z olbrzymim zapałem wzięli się ostro do roboty. Wystarczyło
skrzyknąć ludzi, odbyć kilka spotkań, powołać Społeczny Komitet Budowy
Wodociągu...i czekać aż z kranu „poleci” woda. Powolutku, ale skutecznie,
wszystko podążało do, jak się mogło wydawać, uwieńczonego sukcesem
celu. Podążało do tego roku i zdechło. Zamiast wody leją się łzy goryczy i
przekleństwa. - Takiego bałaganu w dokumentacji jeszcze nigdy nie widziałem – powiedział nam jeden z właścicieli „nie podłączonego” domu. Drugi
dodał - nie daruję, jak będzie trzeba oddam sprawę do sądu. A pikanterii
całej sprawie dodaje fakt, że ludzie kilka lat temu wpłacali zaliczki na poczet
budowy przyłączy, których nikt teraz nie jest w stanie się doliczyć. Mało
tego, nie zostali uwzględnieni w planach inwestycji. Fakt ten potwierdza
Jerzy Lubieniecki, członek Rady
Miejskiej w Nasielsku, do którego
codziennie przychodzą „nabici
w butelkę” mieszkańcy gminy
– rzeczywiście, właściciele posesji
mają kopie dowodów wpłat i nie są
ujęci w projekcie - powiedział. Ci,
którzy mają dowody wpłaty, mogą
natychmiast reagować. W gorszej
sytuacji są osoby, które zagubiły
„kwity”. Muszą załatwiać wtórniki
wpłat. To trochę trwa. Jednak, jak
zapewnia Ireneusz Górecki, prezes
Banku Spółdzielczego w Nasielsku – zawsze służymy pomocą
społecznemu komitetowi budowy
wodociągu i chętnie udostępniamy
mu wszelkie potrzebne dokumenty
– pod warunkiem, że zgłoszą się po
nie osoby uprawnione, a nie ludzie
z ulicy
ulicy.
Jak nas poinformowano w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku, społeczny
komitet zobowiązał się do budowy
wodociągu, do zbiórki przedpłat
i do przygotowania niezbędnej
dokumentacji. Inwestycja dotyczy
12 wsi – Lelewo, Zaborze, Cieksyn,
Andzin, Mokrzyce, Ruszkowo,
Malczyn, Wiktorowo, Borkowo, Kran już jest...
Pieścirogi, Konary i Chlebiotki. W
nasielskim urzędzie leży plik podań od mieszkańców, którzy zwracają się z prośbą o ujęcie ich posesji w
planowanej inwestycji i podłączenie do sieci wodociągowej. Są to rzetelnie
przygotowane pisma z podanymi numerami działek, do których dołączone
są kopie potwierdzające uiszczenie przedpłaty. Na podaniach widnieją tegoroczne daty. Dowody wpłat pochodzą z 1999 roku. Wysokość wpłaconych
kwot jest różna – od kilkuset złotych do 1400 zł. Nic więc dziwnego, że
ludzie, którzy kilka lat temu wpłacali pieniądze, teraz czują się oszukani. Urząd
Miejski przygotował już druki umów gotowych do podpisu z „użytkownikami wody” - tylko z tymi, którzy zostali uwzględnieni w projektowanej
inwestycji. Jednak dokumenty te „można sobie wsadzić...”. Nie zgadzają
się w nich kwoty wpłat zaliczkowych. W dokumentacji dostarczonej przez
komitet są podane znacznie niższe sumy od tych, które faktycznie wpłacali
mieszkańcy.
Skąd ten bałagan? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Marka Gerasika, którego UM w Nasielsku wskazał nam jako szefa Społecznego Komitetu Budowy
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Wodociągu. M. Gerasik winą za całe zamieszanie obarczył projektanta inwestycji. Powiedział, że nie wie dlaczego nie uwzględnił on w projekcie ludzi,
którzy wnieśli przedpłaty. Jego zdaniem „mogły być różne przyczyny”. Nie
wykluczył jednak sytuacji, w której wpłata zaliczki nastąpiła już po wykonaniu
pomiarów geodezyjnych, bo, jak dodał - geodeci robili plany, na podstawie
których powstawał projekt, który następnie został przekazany do Urzędu
Miejskiego, a w tym czasie nie było jeszcze wszystkich wpłat
wpłat. Z wypowiedzi
Gerasika wynika, że piłeczka jest teraz po stronie tutejszego urzędu. Jak mówi
m.in. - inwestorem jest urząd miejski w Nasielsku, my zrobiliśmy dokumentację, przekazaliśmy mu wszystkie zebrane pieniądze, wykonaliśmy kawał
dobrej roboty, to, co się dzieje teraz, to jest sprawa między inwestorem a
projektantem. Dodaje, że komitet wywiązał się z wszystkich zobowiązań i
„gmina w to weszła”. - Jeśli ktoś dokonał wpłaty, a nie ma go w projekcie,
to jest tylko kwestia dopracowania i aktualizacji dokumentów – nie wiem
jak do tego podejdą władze gminy – mówi M. Gerasik.
- Dopóki społeczny komitet nie rozliczy się, to my nie możemy nic zrobić.
Przecież ludzie po to wpłacali pieniądze, żeby mieć wodę – a ich po prostu
nie ma w dokumentacji, w projektach technicznych i w pozwoleniach na
budowę. Jak można było dopuścić do tego, że lista osób, które wpłaciły

zaliczki nie zgadza się ze stanem faktycznym. Jestem zbulwersowany całą
sytuacją. Musimy wstrzymać wszelkie działania do czasu ostatecznego i
rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu. Tu musi się zgadzać każda wpłacona złotówka i każdy centymetr
wodociągu! Nie dziwię się, że ta sprawa wzbudza aż tyle emocji wśród
mieszkańców – powiedział Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska.
Do diabła, o co w tym wszystkim chodzi?!
Choć z wodociągu nie leci jeszcze woda, to już wokół niego cuchnie. Nie
zanosi się na to, żeby w najbliższym czasie polała się woda u wszystkich
tych, którzy tego chcieli. Z rozmów z osobami, które mają prawo czuć się
oszukane wynika, że prędzej „poleje się krew”. Żeby uniknąć aż tak drastycznego końca sprawy proponujemy wszystkim stronom konfliktu siąść
za stołem z ołówkiem i kalkulatorem.

Dariusz Panasiuk
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Ciepłownia bez prądu
N

asielska ciepłownia została pozbawiona prądu. Zakład
Energetyczny w Płocku – rejon w Ciechanowie stracił
cierpliwość. Nie mogąc doczekać się zaległych pieniędzy
za dostawy energii elektrycznej zakręcił „kurek”.

Sprawa nie jest błaha, bo w grę wchodzi kilkanaście tysięcy złotych. Tyle
bowiem zalega „za światło” tutejszy właściciel ciepłowni. Potwierdził to
w telefonicznej rozmowie z „Życiem”. - Już teraz muszę zapłacić elektrowni
15 tysięcy – powiedział Andrzej Tyski. Dodał, że brakuje mu pieniędzy na
pokrycie zaległości, ponieważ ma wielu dłużników – prywatnych odbiorców ciepła z bloków komunalnych, od których nawet komornik nie jest w
stanie wyegzekwować długów. Zadłużenie mieszkańców bloków komunalnych wynosi około 60.000 złotych. W poniedziałek (19 lipca) zapewnił
nas, że „sprawa na dniach będzie wyjaśniona” i, że czeka na pieniądze
m.in. z przelewów bankowych, którymi ureguluje zaległości.
Sprawa jest niby oczywista – elektrownia wyłącza światło, ponieważ firma
nie płaci, zaś firma nie płaci, bo jej nie płacą klienci. I koło się zamyka. Nic
dodać, nic ująć. Nie jest to jednak problem wytwórni np. guzików. W tym
wypadku mamy do czynienia z ciepłownią, czyli z przedsiębiorstwem
mającym ogromne znaczenie społeczne. Bez guzika można się obyć
– bez ciepła raczej trudno. Taką sytuację – wcześniej czy później - można
było przewidzieć. Każdy przedsiębiorca, podejmujący się tego typu działalności gospodarczej, musi być przygotowany na ewentualne kłopoty,
nie wynikające z jego winy. Jest to najzwyklejsze ryzyko, przed którym
trzeba się zabezpieczyć finansowo chcąc zapewnić
płynne funkcjonowanie firmy. Dziwi postawa dyrekcji
elektrowni, która nie bacząc na konsekwencje swojej
decyzji ot tak, po prostu, wyłącza światło. Na szczęście
mamy gorące lato.
Okazuje się jednak, że nieuregulowany rachunek za
światło, to dopiero czubek góry lodowej. Problem jest
poważniejszy.
Jeszcze w maju tego roku, do Burmistrza Nasielska oraz
do tutejszej Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „WĘGIELEK” informujące
o stratach firmy poniesionych w ostatnim sezonie
grzewczym (2003/2004) wynoszących ok.160.000
złotych. Pod dokumentem podpisał się właściciel firmy Andrzej Tyski. Z jego treścią zapoznała się Rada
Miejska podczas czerwcowej sesji. W piśmie czytamy
m.in., że „przy obecnym poziomie zapotrzebowania
na energię cieplną, kotłownia przy ulicy Elektronowej
nie jest w stanie funkcjonować z dodatnim wynikiem
finansowym, moc produkcyjna praktycznie jednego
pieca wykorzystywana jest w okresie największego
nasilenia w około 30%”. Dalej czytamy, że mieszkańcy notorycznie uchylają się od płacenia za ciepło, co
spowodowało zadłużenie firmy w wysokości 62.000
złotych (dane z 20 maja br.). Andrzej Tyski zwraca
uwagę na brak koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej
w Nasielsku, co sprawia, że nie wie, czy istnieje szansa
przyłączenia nowych odbiorców ciepła. Jego zdaniem
pozwoliłoby to na zwiększenie stopnia wykorzystania
mocy produkcyjnych kotłowni. Wskazuje przy tym na
techniczną możliwość podłączenia do sieci m.in. gimnazjum oraz szkoły podstawowej nr 2. Zwraca uwagę na
fakt, że energia cieplna wyprodukowana przez kotłownię jest zdecydowanie tańsza od energii otrzymywanej
np. z gazu ziemnego czy oleju opałowego. Dodaje, że
„jeżeli nie zmienią się powyższe uwarunkowania, nie
będę posiadał możliwości finansowych realizacji sezonu
grzewczego 2004/2005”.
A. Tyski zaznacza, że nie oczekuje od Burmistrza środków finansowych. W piśmie skierowanym do Burmistrza Nasielska zaproponował podjęcie dyskusji na temat
koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej oraz podłączeń

fot. M. Stamirowski

nowych odbiorców ciepła. Chce również rozmawiać o zmianie formy organizacyjno - prawnej kotłowni, sugerując przy tym „ewentualne powołanie
wspólnego z Gminą Nasielsk przedsiębiorstwa ciepłowniczego”. Autor pisma
zwraca się również o pomoc Burmistrza w odzyskaniu zaległych środków
finansowych za dostarczone ciepło.
Pismo Andrzeja Tyskiego radni skierowali do rozpatrzenia przez połączone
komisje Rady Miejskiej w Nasielsku.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Burmistrz Nasielska wykluczył możliwość utworzenia spółki
z właścicielem kotłowni Andrzejem Tyskim. W czasie dyskusji zastanawiano się nad różnymi wariantami rozwiązania problemu. Rozważano
m.in. możliwość wykupu kotłowni oraz ewentualnej budowy małych kotłowni osiedlowych. Ostatecznie radni doszli do wniosku, że należy poszukać
najbardziej korzystnego rozwiązania – z punktu widzenia finansowego. Nie
wyklucza się przy tym możliwości korzystania z usług nowej firmy. Jedno
jest pewne – dostarczanie ciepła do mieszkań jest zadaniem własnym gminy,
ale nie jest jej obowiązkiem.
Po „gorącej” dyskusji Komisje jednogłośnie opowiedziały się za sfinansowaniem opracowania programu zaopatrzenia gminy w energię i ciepło. Miejmy
nadzieję, że program ten będzie początkiem końca problemu z dostawami
ciepła do nasielskich mieszkań. Trzeba się jednak spieszyć. Dzień coraz
krótszy, jesień za pasem. Potem przyjdzie zima...

Dariusz Panasiuk
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KRONIKA
POLICYJNA
W okresie kwiecień – maj na cmentarzu parafialnym w Nasielsku nieznani
sprawcy uszkodzili pomnik na szkodę Dariusza L.

Życie Nasielska

5

Medal dla Burmistrza

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Burmistrzowi Nasielska
Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. Bernard D. Mucha został wyróżniony
tym honorowym odznaczeniem na wniosek nadinspektora Ryszarda Siewierskiego, Komendanta Stołecznego Policji.

11-12.07. w Nasielsku przy ul na parkingu przy ul. Piłsudskiego nieznani
sprawcy skradli samochód Audi 100 na szkodę Jacka J.

Przedstawiciele służb mundurowych powiedzieli nam, że „zostały w ten
sposób docenione wysiłki władz miasta mające na celu poprawę bezpieczeństwa”. Wymienili wiele przykładów bardzo dobrej współpracy między komendami policji w Nowym Dworze oraz w Nasielsku z tutejszym
urzędem miejskim. Podkreślano, że B. Mucha jest współautorem dwóch
programów prewencji kryminalnej. Wśród odznaczonych była również
Maria Kowalska, Starosta Powiatu Nowodworskiego, którą odznaczono
Srebrnym Medalem.

11-13 w Mazewie Dworskim nieznani sprawcy z niezamieszkałego budynku skradli instalację elektryczną na szkodę Wiesława W. Straty oszacowano
na 600 zł.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 23 lipca w Komendzie Powiatowej
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podczas obchodów 85 rocznicy
powołania Policji Państwowej.

13-14 w Cieksynie nieznani sprawcy po włamaniu się do domku letniskowego skradli pralkę elektryczną oraz kuchenkę mikrofalową na szkodę
Józefa K. z Warszawy. Wartość skradzionych przedmiotów – 1500 zł.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy, a policji życzymy coraz większych
sukcesów w ściganiu przestępców. A gdy już wszystkich wyłapią – spokojnej
pracy!

09-10.07 w Nasielsku przy ul Elektronowej nieznani sprawcy po wejściu
do garażu skradli wiertarkę Hilti i uszkodzili dwa samochody: Toyotę oraz
Forda.
10-11.07. w Nasielsku przy ul. Jagodowej nieznani sprawcy skradli telefon
komórkowy na szkodę Alicji S.

14.07 w Krzyczkach kierowca samochodu Hyunday – mieszkaniec
Warszawy w bliżej nieustalonych okolicznościach potrącił Krystiana Ł.
Poszkodowany zmarł na miejscu.
14-15.07 w Konarach nieznani sprawcy po uprzednim uszkodzeniu rolety
antywłamaniowej weszli do domku letniskowego, skąd skradli kabinę prysznicową na szkodę Renaty A. z Warszawy.
15.07 w Nasielsku przy ul. Kościuszki Mirosław W. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym (1,47 i 1,53 mg/l).
15-16.07 w Dębinkach nieznani sprawcy skradli silnik elektryczny na szkodę
Wojciecha W. w wyniku przeprowadzonych czynności dochodzeniowych
udało się ustalić pasera i odzyskać skradziony łup.
17.07 w Psucinie nieznani sprawcy dokonali włamania do domu Bożeny W.,
skąd skradli biżuterię i komputer na łączna sumę 6800 zł.
18.07 w Chrcynnie Tomasz W., mieszkaniec Nasielska kierował samochodem Fiat Seicento w stanie nietrzeźwym (0,69 i 0,70mg/l).
21.07 w Nasielsku przy ul. Sportowej Bronisław P. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym (0,47 i 0,49 mg/l)
21.07 Wiesław Ch. mieszkaniec Nasielska kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,69 i 0,70 mg/l)
23.07 w Nasielsku przy ul. Warszawskiej kierowca samochodu Audi 80 Tadeusz Sz. mieszkaniec Krakowa wykonując manewr cofania potrącił Jadwigę
G., która z obrażeniami została przewieziona do szpitala.
24.07 w Nasielsku przy ul. Kościelnej nieznany sprawca dokonał kradzieży
telefonu komórkowego o wartości 400 zł. na szkodę Janusza W.
Nocą z 24-25.07 nieznani sprawcy w miejscowości Miękoszyn podpalili
sklep spożywczy na szkodę Wacława P.
25.07 w Nasielsku przy ul. Płońskiej Stefan P. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym (0,68 i 0,69 mg/l)

Ogłoszenie
Janina Kownacka
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku
zaprasza wszystkich interesantów
we wtorki od godziny 10.00 do 11.00
oraz
w piątki od 13.00 do 14.00
Radna pełni dyżur w budynku Urzędu Miejskiego
– na II piętrze, w pokoju Biura Rady.

Dariusz Panasiuk

SYLWETKI
Kazimierz Drabik

urodził się w 1968 roku w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wraz z żoną Lidią mieszka w miejscowości Studzianki
w gminie Nasielsk. Jest ojcem sześcio
letniej Moniki uczęszczającej do przedszkola w Nasielsku. Z wykształcenia jest
technikiem elektromechanikiem. Pracuje
jako inspektor d/s eksploatacji transportu i sprzętu w jednej z warszawskich firm.
W bieżącej kadencji zasiada w Radzie
Powiatu, gdzie przez kilka pierwszych
miesięcy wchodził w skład Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Obecnie pełni funkcję członka Zarządu
Rady Powiatu. W poprzedniej kadencji
zasiadał w Radzie Miejskiej pełniąc w
niej podobnie jak teraz funkcje członka Zarządu. Na tym jednak nie kończy się społeczna działalność Pana Kazimierza. Sprawuje obowiązki Prezesa
gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Wraz z mieszkańcami organizuje „czyny społeczne”, dzięki temu np. wykonana została podbudowa pod
nawierzchnię asfaltową na drodze Miękoszynek – Studzianki (wartość tego
czynu rzeczoznawca wycenił na 80 tysięcy złotych). Ściśle współpracuje z
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich. Warto zauważyć, że
szkoła w Budach Siennickich jest obecnie najładniejsza i najbardziej zadbana
w naszej gminie. Do podobnej współpracy planuje wciągnąć również szkołę
w Dębinkach. Nie sposób wymienić wszystkich organizowanych przez niego
tego rodzaju akcji. Stara się wypełnić wolny czas młodzieży organizując
np. spotkania przy ognisku i różnego rodzaju konkursy szkolne, w których
sam funduje nagrody dla zwycięzców. Bardzo chwali sobie współpracę ze
Starostą, Panią Marią Kowalską. W trakcie tej kadencji Rady Powiatu zostanie ukończona droga powiatowa Nasielsk – Pomiechówek. W planach jest
również budowa pozostałych mniejszych dróg i budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Lipowej w Nasielsku. Pan Kazimierz Drabik to człowiek niezwykle uczynny, traktujący swoją działalność
jako radnego bardzo poważnie. Jest wyjątkowo otwarty i skromny, nie szuka
własnych korzyści, brzydzi się kombinatorstwem. Jak tylko może stara się
pomagać, nierzadko jest to pomoc materialna.

Informację przygotował Artur Nojbert

6

Życie Nasielska

30 lipiec - 12 sierpień 2004

Zamienię Lwa Nasielska na czysty Nasielsk
Rozmowa z Januszem Konerbergerem, właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno –Handlowo – Usługowego JAN
– POL, Zakład Pracy Chronionej, laureatem Lwa Nasielska
W czerwcu, jako jeden z pierwszych, otrzymał Pan od Burmistrza statuetkę Lwa Nasielska. Jest to honorowa nagroda dla osób
i instytucji, które są szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie
idei samorządowej w Gminie Nasielsk
oraz dla tych, które robią coś dobrego
dla lokalnej społeczności. Lew trafił więc
w dobre ręce.

Przyszło nowe, młode pokolenie. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, ale widzę,
że ten pęd do ciężkiej pracy jest już inny,
wyhamował się. Mówi się, że kiedyś była
inna ideologia. Moim zdaniem żadna
ideologia nie rządziła i nie może teraz
rządzić ekonomią. Nikt w owych czasach
nie myślał o ideologii, tylko brał się do
ciężkiej roboty. Teraz znam ludzi, którzy
jeszcze nie tak dawno wyszli z biedy
i z dnia na dzień zrobili olbrzymie pieniąLew Nasielska dał mi ogromną satysfakcję, bo dze. W jaki sposób?
odebrałem go jako wyróżnienie dla całego
pokolenia, którego ja jestem reprezentantem. W tym co Pan mówi daje się odczuć
Uważam, że jest to pewna forma podziękowania gorycz. Czy to wynik złych doludziom, którzy powrócili po wojnie do tego świadczeń z minionych kilkunastu
miasta i odbudowywali je. Mało kto już teraz lat? Gdyby tak można było cofnąć
pamięta, zwłaszcza ludzie młodzi, że Nasielsk
czas, to co by Pan zmienił?
był bardzo zniszczony. Moje pokolenie nie
marnowało czasu. Ktoś musiał odbudować Gdybym to ja rządził tym miastem, to
szkoły, powołać spółdzielnię mieszkaniową, nigdy bym nie oddał ważnych dla Nasielstworzyć miejsca pracy, zająć się młodzieżą ska, z punktu widzenia gospodarczego,
– chociażby poprzez zorganizowanie prężnej obiektów.
organizacji harcerskiej. Ludzie nie mieliby gdzie
i za co żyć. Moim pokoleniem kierowały silne Na przykład?
uczucia i ambicje, bo nie chcieliśmy być gorsi Na przykład zakład MERA-ZEM,
od innych, okolicznych miast.
bloków przy ulicy Płońskiej. Proszę Janusz Konerberger
Moje pokolenie, patrzy na to, co się stało
Tak jest chyba do tej pory – bez względu na zobaczyć, co się stało z INSTAL - em,
ze Spółdzielnią Ogrodniczą, z GS, z budynkami i widzi, że to wszystko jest już zmarnowane.
wiek czy poglądy. Każdy przecież chce, aby
po WZGS – zaniedbane niszczeją. Szkoda, że Budynki popadają w ruinę. Niestety, swego
jego miasto było lepsze od innych. Czy coś do tego doszło. Przykładów rażącej niegospo- czasu do władzy doszli ludzie, którzy nie
się zmieniło?
darności, w samym tylko Nasielsku, jest wiele. mieli żadnego ekonomicznego doświadczenia
w rządzeniu, nie mieli pojęcia o zarządzaniu. Władza,
po zmianach rynkowych,
nie mogła wykorzystać
nasielskiego potencjału gospodarczego. A przecież to
my, mieszkańcy Nasielska,
mogliśmy na nim zarabiać
i tworzyć miejsca pracy.
Jest mi przykro, że Nasielsk
nie poszedł do przodu, że
nie wykorzystał okresu
przemian. Na szczęście są
w Nasielsku przykłady, że
mimo wszystko można tu
było zrobić wiele dobrego.

To już się stało. W skali
kraju Nasielsk nie jest po
tym względem miastem
osamotnionym. Jest wiele innych, smutnych przykładów nie dostosowania
się do nowych warunków
gospodarczych. Co w Nasielsku można, a nawet
trzeba zrobić dzisiaj?
Można zrobić wiele drobnych rzeczy, pożyteczTak dzisiaj wygląda hala WZGS-u

ciąg dalszy na str. 7
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dokończenie ze str. 6

nych i ułatwiających życie mieszkańcom, a uhonorowanych Lwem – zarazem jest Pan zgłaszali kandydatów, godnych tej zaszczytnej
które wcale nie są kosztowne. Zlikwidowałbym już członkiem Kapituły przyznającej te wy- nagrody. Proponuję, żeby statuetki były wręczane w różnych kategoriach.
„Nasielskie Oskary” można
przecież przyznawać zarówno zasłużonym działaczom,
jak i np. osobom, które dbają
o swoje balkony, czy najlepszemu studentowi... oczywiście są to jeszcze tylko moje
luźne przemyślenia. Myślę, że
w zaszczytnym gronie Kapituły
bez problemu dopracujemy się
ostatecznych reguł. Warto się też
zastanowić czy nie powinno się
„w sposób szczególny wyróżniać” również tych, którzy mają
bałagan na swoim podwórku.

Proszę przybliżyć naszym czytelnikom firmę JAN – POL.

fot. M. Stamirowski

„...kawałek, nikomu niepotrzebnej i zaniedbanej zieleni...” na ulicy Kościuszki

ten przedziwny „pasaż” przy ulicy Kościuszki.
Kiedyś być może był ozdobą miasta, ale teraz
jest to kawałek, nikomu niepotrzebnej i zaniedbanej zieleni, który zajmuje sporą część drogi,
przeszkadza przechodniom i kierowcom, no
i przede wszystkim właścicielom okolicznych
sklepów – a ruch samochodowy mamy coraz
większy. Tak więc przyszedł najwyższy czas,
żeby to zmienić. Można to zrobić małym
kosztem i przy okazji dać zajęcie bezrobotnemu. Jest wiele do zrobienia w okolicach rzeki.
Nadal nie są tu wycięte drzewa, rzeka jest zanieczyszczona, mostki nie mają poprawionej
przepustowości. Ze smutkiem patrzę na zaniedbany park przy kościele, na chwasty w centrum
miasta – zwłaszcza przy drodze prowadzącej do
cmentarza. Denerwują mnie pozarastane rowy,
a wystarczy jeden bezrobotny z kosą. Naprawdę, nie trzeba wiele, żeby było ładniej. Miasto
może być biedne, ale nie może być brudne!
Tu nie ma mowy o wielkich nakładach. Chętnie
zamienię Lwa Nasielska na czyste miasto. No,
nie tak do końca – żartuję, bo mój Lew stoi już
na honorowym miejscu.

różnienia. Komu i za co?

Firma „JAN – POL”, której jestem właścicielem wykonuje
podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Przedsiębiorstwo
jest Zakładem Pracy Chronionej.
Zatrudniam ponad 100 osób
– prawie wszyscy to inwalidzi.
Udało się mi nawiązać dobre kontakty handlowe. Zakłady, z którymi
współpracuję, płacą na czas – jest
to dla nas bardzo korzystne – bo
dzięki temu możemy utrzymać
cały zakład, a jego pracownicy
mają z tego chleb. We wrześniu
JAN – POL będzie miał już certyfikat ISO 9001.

Jako członek Kapituły uważam, że trzeba wy- Gratuluję i bardzo dziękuję za spotkanie
stąpić do mieszkańców Nasielska z prośbą, aby
Rozmawiał Dariusz Panasiuk
to Oni – za pośrednictwem Życia Nasielska -

Zdjęcia Dariusz Panasiuk

Większość zaniedbanych i brudnych terenów
ma przecież właścicieli.
Ludziom trzeba przypominać, żeby dbali o swoje
posesje. Można ich nieustannie informować, że
mają brud i chwasty przy domach. To na pewno
poskutkuje.

Jest Pan jedną z pierwszych trzech osób

Jeden z obrazów Roberta Bernadkiewicza, pracownika JAN-POL-u, które są ozdobą zakładowej stołówki

8

Życie Nasielska

30 lipiec - 12 sierpień 2004

OBCHODY 84 ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ
S

ierpień to miesiąc bogaty w wydarzenia, rocznice historyczne. Dla nas, mieszkańców Gminy Nasielsk, sierpień
to miesiąc, w którym tradycyjnie czcimy pamięć bohaterskich obrońców odrodzonej Rzeczypospolitej w wojnie
z bolszewickim najeźdźcą w 1920 roku. Czcimy tym donioślej,
iż wydarzenia roku 1920 nie ominęły nasielskiej ziemi, a jak
twierdzi wielu historyków – to właśnie tu, nad rzeką Wkrą,
ważyły się losy całej wojny.
W imieniu własnym oraz władz Gminy Nasielsk mam zaszczyt zaprosić
mieszkańców Gminy Nasielsk oraz szanownych gości na uroczyste
obchody 84 rocznicy „Bitwy nad Wkrą”, które w tym roku odbędą się
w dniach 15 i 21 sierpnia.
W dniu 15 sierpnia br. (niedziela) o godz. 11.45 na cmentarzu w Nasielsku
nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie bohaterów wojny
polsko-bolszewickiej, a następnie o godz. 12.00 w kościele parafialnym
w Nasielsku odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Druga część obchodów 84 rocznicy „Bitwy nad Wkrą” odbędzie się
w dniu 21 sierpnia br. (sobota) pod pomnikiem w Borkowie. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 17.00 odegraniem Hymnu RP, później odprawiona zostanie Msza św. polowa, po niej nastąpi uroczystość wojskowa, apel
poległych, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem oraz
program patriotyczny. Wzorem roku ubiegłego, w organizację uroczy-

stości w Borkowie włączyli się wójtowie gmin położonych
nad Wkrą: Bogdan Maranowski – Wójt Gminy Joniec, Dariusz
Starczewski – Wójt Gminy Nowe Miasto, Jan Misiun – Wójt
Gminy Pomiechówek, Tomasz Wiktorowicz – Wójt Gminy
Sochocin oraz Adam Misiewicz – Wójt Gminy Świercze. W
uroczystościach w Borkowie udział wezmą przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, władz samorządowych
województwa, powiatu oraz gmin współorganizujących
obchody oraz duchowieństwo. Tradycyjnie uroczystość
uświetni udział wojska – Kompanii Reprezentacyjnej oraz
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach w dniach
15 i 21 sierpnia wszystkie poczty sztandarowe z terenu naszej
Gminy. Zapraszam również instytucje, firmy, stowarzyszenia
oraz indywidualne osoby, pragnące złożyć wieńce i wiązanki
kwiatów na cmentarzu w Nasielsku w dniu 15 sierpnia oraz pod
pomnikiem w Borkowie w dniu 21 sierpnia.
Zachęcam wszystkich do udziału w tych podniosłych i uroczystych wydarzeniach. Niech nasz wspólny udział, wspólna
modlitwa i zaduma będą hołdem dla tych, którzy 84 lata temu
przelewali krew za wolność odrodzonej Ojczyzny.
Jednocześnie informuję, iż dla pocztów sztandarowych
i wszystkich chętnych na wyjazd do Borkowa w dniu 21 sierpnia
będzie zagwarantowany bezpłatny dojazd autobusami. Wyjazd
do Borkowa spod Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Kilińskiego 10 o godz. 16.00, powrót do Nasielska – po zakończeniu
uroczystości w Borkowie.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Listy do redakcji
W ostatnich dniach do naszej redakcji, podobnie jak do
kilku instytucji i urzędów, wpłynęło pismo od mieszkańców
wsi Nuna. Proszą w nim o interwencję w sprawie wywozu
grzybni pofermentacyjnej. Sprawą zajmiemy się w najbliższym czasie, a dziś przedstawiamy opinię grupy mieszkańców wsi.

o spowodowanie wstrzymania wywozu grzybni do naszej miejscowości.
Wydaje nam się, że ziemia w naszej miejscowości niewiele różni się od ziemi

Red.

Mieszkańcy wsi Nuna proszą o interwencję w sprawie, która częściowo
władzom samorządowym jest znana. Od 9 lat na pola wsi Nuna wywożone są odpady poprodukcyjne w postaci grzybni z zakładu „Polfa”
Tarchomin. Odpady wywożone są przez firmę „Rollas” s.c. Paweł Jaroszewski i S-ka Stanisławów II ul. Wolska 52 05-119 Legionowo.
Oficjalnie sprawa jest znana wszystkim i rzekomo odbywa się legalnie
i zgodnie z opiniami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach, rzeczywistość jest zupełnie inna. W praktyce wywóz
odbywa siuę z naruszeniem norm technologicznych i powoduje nie
tylko dokuczliwości w postaci intensywnego smrodu, ale także realne
zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, a także degradację gleb poprzez
ich skażenie metalami ciężkimi. Mieszkańcy wsi występowali do Starosty
Nowodworskiego o zmianę decyzji nr 58 z dnia 29.06.2001r. znak
ŚR – 7634/11/16/2000/2001 dotyczącej wywozu grzybni na pola
uprawne we wsi Nuna przez firmę „Rollas”. W ślad za złożoną skargą
przez mieszkańców wsi Nuna do Burmistrza Miasta Nasielska została
przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w dniu 21.10.2003r.,
która wykazała, iż w czterech przypadkach zostały przekroczone dawki
stosowania grzybni na 1 ha. Starosta Nowodworski wezwał s-kę „Rollas”
do zaniechania działań niezgodnych z wydanym zezwoleniem nr 58.
Rzeczywistość natomiast wygląda tak: przywóz grzybni odbywa się
całodobowo po 7 samochodów. Podajemy przykład z ostatnich dni:
24.07.br. o godz. 0.15 przywóz odbył się po raz drugi przy kolejnej
interwencji policji (poprzednia wrzesień 2000r.), kierowca kolejny raz
nie posiadał żadnego z trzech dokumentów wymienionych w decyzji
nr 58 z dnia 29.06.2001r. nie posiadał WZ, skąd pochodzi towar, co
wiezie i dokąd wiezie.
Przywóz grzybni do miejscowości Nuna odbywa się od 1996r. samochodami „Tatra” nieprzystosowanymi do przewozu grzybni (nieszczelność, nie przykryty). Po rozładunku grzybni na danych działkach
samochód wracając gubi resztki grzybni na drogę publiczną. Transport
grzybni odbywał się kilkakrotnie dzień i w nocy, a grzybnia składowana
była przez kilka dni, w powietrzu unosił się straszliwy smród i fetor.
Według opinii z dnia 20.04.1999r. wydanej przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach grzybnia jest bez zapachu,
natomiast jest śmierdząca nawet po zaoraniu. Inna opinia wyżej wymienionego Instytutu z dnia 26.04.2001r. zupełnie inaczej opisuje
grzybnię. Następna opinia z dnia 26.03.2002r. przedstawia jeszcze inny
opis grzybni. W związku z powyższym mamy wątpliwości czy grzybnia
przywożona do nas jest tą samą grzybnią, która była zbadana.

w Czarnobylu, może tylko nie promieniuje i zmieniła kolor na biały!
W ostatnim czasie bardzo nasiliła się liczba przypadków chorób skórnych
u dorosłych i dzieci.
Mieszkańcy wsi Nuna, gm.Nasielsk

DROGA PRYWATNA?

Na terenie naszej gminy istnieją nie tylko drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne, ale także prywatne. Znak informujący o tym znajduje się przy
drodze (jak nam się do tej pory wydawało - powiatowej) w Mogowie. Kto
i kiedy ją kupił? Kiedy zacznie pobierać opłatę za przejazd? Wyjaśnimy
niebawem.

Red

Powołując się na pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Ciechanowie nr CI – IN 6763/121
– 36/8/1658/03/MO z dnia 12.11.2003r. według opinii IUNG –u była
opracowana dla dwóch wariantów stosowania grzybni.
Na przestrzeni lat wywozu grzybni ilość odbiorców znacznie zmniejszyła się, natomiast nie zmniejszyła się ilość przywożonej grzybni, co
daje efekt, że wywóz odbywa się w zwiększonej ilości. Spółka „Rollas”
posiada zezwolenie na wywóz grzybni do miejscowości Nuna, a wywóz
odbywa się do miejscowości Popowo Południe i Popowo Północne.
Dnia 23.07.2004r. odbyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Ciechanowie i Inspektora Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Nasielsk z oględzinami pół wskazanych przez protestujących. Czekamy na pobranie próbek i wyniki badań z podanych pól.
Dnia 30.07.2004r. upływa termin decyzji nr 58, s- ka „Rollas” ubiega się
o ponowne zezwolenie na wywóz odpadów, przypuszczamy, że zostały
przekroczone dawki stosowania grzybni i czekamy na końcowe wyniki
badań Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie i prosimy

fot. M. Stamirowski
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Kto zarządza nasielskimi drogami?
Gmina Nasielsk posiada zróżnicowaną sieć drogową, są to:
-drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne, oraz
drogi wewnętrzne ( nie zaliczone do żadnej kategorii).
Podział ten obowiązuje od roku 1999.
DROGI WOJEWÓDZKIE - przez Gmine Nasielsk przebiega łącznie 35
kilometrów, stanowią ciągi drogowe relacji : Płońsk - Nasielsk - Pułtusk,
Przyborowice –Nasielsk, Nasielsk – Dębe oraz Chrcynno – Szadki.
Są to w całości drogi o nawierzchni bitumicznej, jednak pewne ich odcinki
wymagają modernizacji, szczególnie stan chodników pozostawia wiele do
życzenia (ul.Kilińskiego północna pierzeja).
Drogi te znajdują się pod bezpośrednim zarządem:
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki
Z siedzibą w Wołominie ul. Kobyłkowska 1
DROGI POWIATOWE w Gminie Nasielsk stanowią znaczną pozycję, jest
ich łącznie około 100 km z tego 12 km przebiega przez miasto Nasielsk,
stanowią one ciągi drogowe : Nasielsk -Gąsocin, Nasielsk- Strzegocin,
Nasielsk – Prusinowice, Nasielsk – Lipniki , Nasielsk-Lorcin, Nasielsk – Pomiechówek, Nasielsk- Ruszkowo- Nuna, Pieścirogi –Siennica, Pieścirogi
dojazd do stacji PKP, Siennica –Lelewo- Cieksyn, Cieksyn-Władysławowo
i Nowe Miasto, Łosewo- Krzyczki, oraz Nasielsk ul. Rynek.

przy dużym współudziale Gminy Nasielsk.
Drogi te znajdują się pod bezpośrednim zarządem:
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
Wydział Dróg Powiatowych
DROGI GMINNE stanowią na terenie miasta łącznie około 55 km i są to ulice,
natomiast pozostała część to ponad 135 km dróg na terenie gminy.
Znajdują się one pod bezpośrednim zarządem :
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku ul. Płońska 43
Wśród dróg gminnych znajdują się drogi o nawierzchni bitumicznej i jest ich
około 60 km. Jednak w większości są to drogi nie urządzone o nawierzchni
gruntowej ulepszonej lub nie ulepszonej. W ostatnich latach prowadzone
są prace modernizacyjne na drogach gminnych, wybudowano ich około
4,5 km (Studzianki-Miękoszynek i Mogowo ul.Siennicka) oraz na terenie
miasta ul. Czereśniowa i ul.Malinowa. W przyszłym roku zostaną zmodernizowane kolejne drogi na odcinku ok. 4,5 km (Kątne- Chlebiotki-Pieścirogi
Stare oraz Popowo Borowe-Jaskółowo).

um

W następnym numerze naszego pisma mapa gminy z uwzględnieniem
podziału dróg na wojewódzkie, powiatowe i gminne.

W większości są to drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej, a modernizacja tych dróg i wykonywanie nawierzchni bitumicznej odbywa się
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA SIERPIEŃ
Sierpień to pełnia lata, czas końca żniw. Tradycyjnie jest to również czas
dziękowania Bogu i Maryi opiekunce polskiego ludu za zebrane plony,
szczególnie w święto Matki Boskiej Zielnej.
Najkorzystniej pozyskiwać owoce m.in. gruszki, jabłka, śliwy, brzoskwinie,
jeżyny i warzywa owocowe m.in. pomidory, cukinię, ogórki, fasolę i inne
strączkowe w dni słoneczne po południu od 17 do 28, nieco mniej korzystny
czas w kwadrze korzenia do 6.
Powyższe uwagi dotyczą też zbioru zbóż, żniwowania, szczególnie jednak

kwiatów bylinowych np. piwonii, roślin skalnych, przesadzania, sadzenia cebul kwiatów, siewów roślin korzeniowych np. rzodkiewki, wcześniej nieco
mniej korzystny termin to kwadra liścia.
Siewy, nasadzenia roślin liściowych np. sałaty, szpinaku, jarmużu, kalarepy, roszponki, roślin na zielone nawożenie, najlepiej przeprowadzać w czasie przybywania Księżyca (linia ciągła), szczególnie korzystnym terminem jest kwadra liścia.
Również wszelkie rośliny owocujące nad ziemią oraz kwiaty, siejemy,
sadzimy, przesadzamy, rozsadzamy np. truskawki, poziomki oraz kwiaty
dwuletnie dzwonki, bratki, stokrotki, niezapominajki w czasie przybywania
Księżyca, najlepiej jednak w bliskości pełni, w kwadrze owocu . Tym razem
wczesne siewy na polach przeprowadzać od 24 do 28. Wcześniej bardzo
dobry czas też od 17 do 22, później korzystny też czas 31 sierpnia i na
początku września.
Nawozić pola, ogrody pod kolejne uprawy, nawozić kompostem pozbawione
owoców krzewy jagodowe, zasilać nawozem płynnym drzewa najlepiej w trakcie
ubywania Księżyca, szczególnie w okresach zaznaczonych linią przerywaną.
Linia przerywana wyznacza też najkorzystniejszy termin przeprowadzania
wszelkich zabiegów uprawowych w polu: orek, podorywek, bronowania
oraz w ogrodzie: spulchniania, okopywania itp. Również wtedy najlepiej
zwalczać szkodniki, chwasty. Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po
nowiu w kwadrze liścia, jeżeli pragniemy trawę wzmocnić, ścinana w kwadrze
korzenia i uprawy będzie z kolei wolniej odrastać.
Cięcie letnie drzew owocowych, przycinanie krzewów, usuwanie pędów
malin, wilków, odrostów korzeniowych, usuwanie przekwitłych główek
kwiatów, uszczykiwanie wierzchołków pomidorów, brukselki, kukurydzy
najlepiej przeprowadzać w czasie ubywania Księżyca między pełnią i nowiem, najlepiej do 16 i po 30.
Ukorzenianie sadzonek zielonych i zdrewniałych różnych roślin, najlepiej
wykonywać w kwadrze korzenia, mniej korzystna kwadra liścia.
Zabiegi pielęgnacyjne przy pszczołach najlepiej przeprowadzać do 15,
szczególnie dobry czas od 7 do 15 i 31. Dokarmiać zaś od 16 do 30.
Ryby w stawach i oczkach wodnych dokarmiać intensywniej od 16 do 30.
Do wędkowania najlepsze dni od 2 do 4, od 16 do 22 oraz 30 i 31.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH

pozyskiwania nasion do siewu wielu roślin np. maku oraz ziół i kwiatów.
Podane terminy to również najlepszy czas do wykonywania rozmaitych
przetworów np. kompotów, nastawiania win, kwaszenia ogórków, suszenia.
Unikać zbiorów owoców, ziół, nasion kwiatów i innych roślin np. motylkowych, także wykonywania przetworów, w kwadrze uprawy (linia przerywana)
i dniach wykreślonych.
Uwagi podane wyżej odnoszą się też do warzyw liściowych. Najbardziej korzystnym okresem zbiorów dla tych roślin będzie kwadra liścia i kwadra owocu. Gorszym zaś kwadra korzenia, dotyczy to również traw, koszenia potrawów. Rośliny
o mięsistych liściach, trawy, zioła liściowe niearomatyczne, w przeciwieństwie do
owoców, lepiej pozyskiwać rano lub w godzinach przedpołudniowych, dłużej
zachowują jędrność i świeżość, są też bogatsze w wartościowe składniki.
Zbiory roślin korzeniowych, ziemniaków, marchwi, pietruszki, czosnku,
cebuli, buraczków najlepiej przeprowadzać w czasie ubywania Księżyca,
od pełni do nowiu do 15, szczególnie wartościowe będą pozyskane bliżej
nowiu, w kwadrze uprawy od 7 do 15. Kwadra korzenia (do 7) po pełni jest
najkorzystniejsza do rozsadzania, dzielenia wieloletnich roślin korzeniowych,
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POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sadzenia,
wykonywania przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.
RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania i połowu
ryb.
RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do wędkowania i połowu ryb
Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbiorów roślin
liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu i korzenia.
Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia
drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów i przetwarzania
owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności
kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbiorów
roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, w
trzeciej owocu.
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas do
siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich jest
to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). Jest
to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.
Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami).
Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Najbliższe dni poświęcisz wyłącznie rodzinie i sprawom
osobistym. Rozwiążesz domowe problemy, a wypracowany przez Ciebie kompromis wszystkich zadowoli. W pracy nie wydarzy się
nic szczególnego. Będziesz mieć więcej czasu dla siebie i wykorzystaj go
na wypoczynek.

Byk 20.04.- 20.05.

Korzystny czas na zmiany w życiu zawodowym. Przybędzie
Ci energii i chęci do działania. Niestety sprawy finansowe nadal
będą w nienajlepszej kondycji. Nie martw się. Musisz tylko rozsądnie nimi gospodarować. Spędzaj więcej czasu na swieżym
powietrzu.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Czeka Cię mnóstwo spotkań z przyjaciółmi. Będziesz cieszyć się życiem i urlopem. Odwiedzisz dalekich krewnych.
Na początku tygodnia samotne Bliźnięta poznają kogoś bardzo interesującego, kto wprawi Was w dobry nastrój.

Rak 22.06.- 22.07.

Przyjaciele będą potrzebować Twojej porady i pomocy. Ale
pamiętaj nie zaniedbuj swoich obowiązków. Dobry czas na
podjęcie się remontu w domu lub porządków na działce. Zawrzesz korzystną
umowę z pracodawcą.

Lew 23.07.- 22.08.

Niestety mimo urlopowego czasu czeka Cię dużo pracy. Masz
szansę na awans i wyższą płacę, ale musisz zainwestować w siebie.
Zapisz się na naukę języka obcego lub kurs doszkalający umiejętności zawodowe. W życiu osobistym codzienne sprawy.

Panna 23.08.- 22.09.

Takiego czasu jak teraz dawno nie było. Masz mnóstwo spraw
do załatwienia i wszystkie pilne. Nie wiesz od czego zacząć, a tu
jeszcze kłopoty ze zdrowiem. Nie lekceważ dolegliwości i jak najszybciej udaj
się do specjalisty. Możesz liczyć na pomoc przyjaciół.

Waga 23.09.- 22.10.

W tym tygodniu weźmiesz udział w ważnym spotkaniu biznesowym, które przyniesie Ci w późniejszym terminie korzyści
finansowe. Na razie wydatki planuj z ołówkiem w ręku. Zorganizuj przyjęcie
dla przyjaciół, bo w ich gronie wypoczniesz.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Od dawna planowana podróż lub wycieczka dojdzie wreszcie
do skutku. Samotne Skorpiony być może poznają wtedy kogoś
sympatycznego. Koniecznie zwróć uwagę na osoby wokół Ciebie. Gwiazdy ostrzegają przed złodziejami, więc pilnuj kluczy od mieszkania
i samochodu.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Twoja chorobliwa zazdrość będzie przyczyną konfliktów z bliską
osobą i przyjaciółmi. Musisz panować nad emocjami. Skorzystaj
z okazji dodatkowej pracy. Nawiążesz ciekawe kontakty z ludźmi
z zupełnie innej branży.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Otrzymasz wiadomość, na którą tak niecierpliwie czekałeś. Wygląda na to, że sprawy potoczą się po Twojej myśli. Choć będziesz
zmuszony zmienić datę urlopu. Zwróć uwagę na swoje zdrowie. Najbliższe
dni okażą się bardzo udane w miłości.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Słuchaj swojej intuicji. Masz okazję do podreperowania domowego budżetu, ale musisz dokonać właściwej inwestycji. Trud
i wysiłek opłacą się. Teraz praca pochłania Cię, ale nie zapominaj
o swojej rodzinie. W czasie urlopu zadbaj o partnera.

Ryby 19.02.- 20.03.

Według gwiazd czeka Cię wygrana w grze losowej. W pracy
dostaniesz awans i przybędzie Ci nowych obowiązków. Ale
nie narzekaj, bo płaca również będzie inna. Nadchodzące dni sprzyjają życiu
rodzinnemu. Wykorzystaj je na rozmowy, spotkania i wycieczki z bliskimi.
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INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH
USŁUGI HOTELARSKIE

Informuję, iż zgodnie z przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z późn.
zm.) ewidencję obiektów innych niż obiekty hotelarskie, które świadczą usługi
hotelarskie, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu
na miejsce położenia tych obiektów. Jednocześnie art. 39 ust. 3 przywołanej
ustawy stanowi, iż przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć te usługi w gospodarstwie rolnym
jest obowiązany zgłosić ten obiekt do wspomnianej wyżej ewidencji.
W związku z powyższym zwracam się do osób zamierzających prowadzić na
terenie Gminy Nasielsk usługi hotelarskie w formie kwater agroturystycznych,
pokojów gościnnych bądź kwater prywatnych o zgłoszenie się z wnioskiem
dotyczącym wpisania obiektu do ewidencji. Proszę również o zgłaszanie się
z wnioskiem w sprawie wpisu do ewidencji osoby, które już prowadzą wspomniane usługi hotelarskie, a które do tej pory nie dopełniły formalności.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10,
I piętro, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Burmistrz Nasielska mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkalnym, tel.0600153116.
Tłumaczenia - język rosyjski, tłumacz przysięgły Celina
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 80, 0501 265 198
email: biuro@mobirex.pl
Sprzedam samochód ciężarowy - wywrotkę, tel. 69 12 719
Sprzedam działkę budowlaną w Studziankach 800 m.,
tel. 502 063 132 lub (022) 679 83 74
Sprzedam m4 IV piętro w Nasielsku tel. 0605 38 78 95
Kupię używane łóżko piętrowe tel. (023) 69 12 239
Sprzedam ciągnik MF 255 z kabiną 90/91, stan b. dobry,
tel. (022) 794 30 03
Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.), napęd na 4 koła,
tel. (022) 793 18 81
Sprzedam pralkę półautomatyczną czeską (do 2 kg), lodówkę
Mińsk 15 i dużą zamrażarkę, tel. 0605 89 87 84
Sprzedam samochód dostawczy marki Żuk, rok prod. 1989,
tel. 0692 255 577
Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) w Nasielsku lub w Pieścirogach,
tel. 0607 284 236
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie M3 w Nasielsku os. Piłsudskiego, tel. 0506 045 168
Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokoje w Nasielsku lub okolicy,
tel. 0888 052 699
Sprzedam garaż z blachy perforowanej o wymiarach 3x5.
Cena 1350 zł, tel. 691 26 63
Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie poszukuje mieszkania do
wynajęcia, tel. 0888 742 586
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0504 36 36 44
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PROGNOZA POGODY
NA SIERPIEŃ
Sierpień powinien być dosyć ciepły,
pogodny, zwłaszcza w pierwszej oraz
ostatniej dekadzie. Dni słonecznych
dużo. Stosunkowo liczne i gwałtowne
burze.
Na początku miesiąca jeszcze kilka dni parnych z burzami niekiedy bardzo
gwałtownymi. Potem, bardziej słonecznie i sucho. Na początku drugiej połowy
miesiąca możliwa zmiana pogody, więcej chmur, opadów, burz. Potem krótkotrwałe ochłodzenie. Po okresie brzydszej zmiennej pogody w ostatniej dekadzie znowu powinno się bardziej wypogodzić. Będzie sporo dni słonecznych,
suchych, ale już nie upalnych. Noce już chłodne, rankiem pojawią się silne mgły.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę na początku drugiej dekady
sierpnia. Jeżeli jest wtedy ciepło, pogodnie i słonecznie, jest duża szansa na
ciepłą i bardzo pogodą jesień.

Z. Przybylak

KURACJE DOMOWE

Chrzan na grzybice

Prostym i skutecznym lekiem ludowym
usuwającym grzybice były zawsze kąpiele w odwarach sporządzonych z korzeni
chrzanu, można stosować także korzenie
świeże. Cztery łyżki korzeni zalać dwoma
litrami wody. Gotować pod przykryciem nie
dopuszając do wrzenia przez około 10 minut.
Potem odcedzić. Moczyć w odwarze stopy, można też odwar używać tylko
do przemywań, płukania. Zamiast odwaru można również miejsca objęte
grzybicą przemywać, płukać wyciągiem wodnym z chrzanu. Zalać łyżeczkę
drobno utartego chrzanu letnią wodą . Odstawić na co najmniej 2-3 godziny.
Po odcedzeniu używać.

SPORT
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Od poniedziałku, 2 sierpnia
HALA SPORTOWA
w Nasielsku
będzie otwarta codziennie

w godz. 10.00 - 14.00

Zapraszamy dzieci i młodzież
Wstęp wolny
OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zależy na utrzymaniu
dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, do udziału w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych pod okiem absolwentki AWF, które
rozpoczną się w sierpniu, w poniedziałki i piątki o godz. 19.00, na
Hali Sportowej w Nasielsku. Należy zabrać ze sobą dobry humor, strój
i lekkie obuwie oraz karimatę lub kocyk.
Zapraszają

mgr Anna Skrzynecka
oraz Kierownik Hali Sportowej, Andrzej Malon

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

POMÓŻMY MAGDZIE!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączając się do apelu Fundacji Spełnionych Marzeń,
kieruje prośbę o wsparcie do wszystkich ludzi dobrej woli. 12 - letnia Magda potrzebuje naszej pomocy.

Magda Wrzosek ur. 06.01.1992r.
List kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
Jesteśmy rodzicami 12-letniej Magdy Wrzosek. U naszej córki we wrześniu
1999 roku wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL REZ BFM). Leczona
była intensywną chemioterapią na Oddziale Onkologii i Hematologii Szpitala
Klinicznego przy ul. Działdowskiej. Po
2,5 latach leczenia Magda wróciła do
zdrowia, zaczęła uczęszczać do szkoły
tak jak inne dzieci. Nasze szczęście trwało dwa lata. Niestety w lutym 2004 roku nastąpił nawrót choroby. Obecnie
Magda jest poddawana leczeniu na Oddziale Onkologii i

Hematologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. M.
Michałowicza w Warszawie. Czeka ją jeszcze dalsze leczenie i po jego zakończeniu -przeszczep.
Wierzymy we wszystkich ludzi dobrej woli chcących wesprzeć nasze działania oraz pomóc nam
w czasie leczenia i rehabilitacji.
Za okazane serce i hojność już teraz gorąco dziękujemy

Rodzice Magdy Maria i Grzegorz Wrzosek
Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Spełnionych Marzeń
ING Bank Śląski o/Warszawa

52 1050 1025 1000002268440571
z dopiskiem „Dla Magdy Wrzosek”

Konto bankowe Fundacji Spełnionych Marzeń zostało udostępnione dla
Magdy Wrzosek reprezentowanej przez tatę -Grzegorza Wrzoska w dniu
28.05.2004, nr umowy 1/05/2004.

14

Życie Nasielska

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku
w Chrcynnie czeka na nowych,
dobrych panów
Szarik – owczarek
o zrównoważonym
charakterze, wiernie
będzie pilnował dobytku swego pana.
tel. 022 784 05 34

30 lipiec - 12 sierpień 2004

30 lipiec - 12 sierpień 2004

Życie Nasielska
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PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„LATO W MIEŚCIE” W DNIACH 06.08.2004 - 13.08.2004 r.

Program zajęć organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniu 06.08.2004r.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU
10.08.2004r.

* Miejsce spotkania: Kino

*Miejsce spotkania: Stadion

9.00 – 9.30 -CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

9.00 –10.30 – SZÓSTKI PIŁKARSKIE
CHŁOPCÓW I DZIWECZĄT (ze szkół
podstawowych)

9.30 - 11.00 -SEANS FILMOWY
11.00 – 12.00 -KONKURSY I ZABAWY
12.00 - 13.00 -OBIAD (w Zespole Szkół Nr l w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni
przez Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Program zajęć organizowanych przez Stadion i Halę Sportową
w Nasielsku w daniach 09.08.2004 – 12.08.2004r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 09.08.2004R.
*Miejsce spotkania: Stadion
9.00 – 10.30 – BIEGI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (ze szkół podstawowych)
10.30 – 12.00 – BIEGI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (z gimnazjum)
12.00 – 13.00 – OBIAD (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku)

BOCIANY

Na terenie gminy Nasielsk jest 35 gniazd bocianów białych, które mają swoich stałych mieszkańców. Niestety, aż siedem gniazd jest niezamieszkałych.
Zdaniem ornitologów jest to spowodowane walkami pomiędzy parami, w
wyniku których niszczone są jaja.
W 28 gniazdach pary wychowały 77 młodych piskląt. Ogółem na terenie
gminy Nasielsk doliczono się 147 boćków.
Liczenie tych dostojnych ptaków odbyło się 12 i 14 lipca. Przeprowadził
je, podobnie jak 10 lat temu, inspektor wydziału Rozwoju Regionalnego
Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Andrzej Lasocki. Dokumenty „spisowe”
zostały wysłane do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura’’
we Wrocławiu.

10.30 – 12.00 - SZÓSTKI PIŁKARSKIE
CHŁOPCÓW I DZIWECZĄT (z gimnazjum)
12.00 – 13.00 – OBIAD (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 11.08.2004r.
*Miejsce spotkania: Hala Sportowa
9.00 – 10.00 – GRY I ZABAWY DLA DZIECI (rocznik 1993 i młodsi)
10.00 – 11.00 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW (rocznik
1992 i młodsi)
11.00 –12.00 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW (rocznik
1990 i młodsi)
12.00 – 13.00 – OBIAD (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIU 12.08.2004r.
*Miejsce spotkania: Hala Sportowa
9.00 – 10.30 – SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (rocznik 1988
i młodsi)
10.30 – 12.00 – SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (rocznik 1991
i młodsi)
12.00 – 13.00 – OBIAD (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku)
*Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni
przez Kierownika Hali Sportowej w Nasielsku.
Program zajęć organizowanych przez Naiselski Ośrodek Kultury
w dniu 13.08.2004r.
*Miejsce spotkania: Kino
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
9.00 – 9.30 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
9.30 – 11.00 – SEANS FILMOWY
11.00 – 12.00 – KONKURSY I ZABAWY
12.00 – 13.00 – OBIAD (w Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni
przez Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury.

