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Za wykonanie powyższej pracy Wiktoria Perkowska, uczennica II klasy Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na kartkę wielkanocną.
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Restrukturyzacja jest potrzebna

Rozmowa z Małgorzatą Rosłońską, p.o. dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej w Nasielsku.
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Od trzech miesięcy jest Pani dyrektorem Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Jak postrzega Pani tę firmę? Czy
wprowadziła Pani jakieś zmiany?
Czy były zwolnienia pracowników?
– Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej to firma o różnorodnych płaszczyznach świadczenia usług. Większość problemów
w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców
realizowana jest właśnie w tym
zakładzie. Niespełna trzy miesiące
mojej obecności na stanowisku
p.o. dyrektora to czas, w którym
należało utrzymać ciągłość pracy
zakładu oraz wdrożyć się w jego
obowiązki i problemy. Jak postrzegam firmę? Pytanie ogólne, na
które trudno odpowiedzieć w jednym zdaniu. ZGKiM jest zakładem
budżetowym. W tej strukturze nie
widzę jego wielkich szans rozwoju.
Zauważam brak możliwości inwestowania w rozwój zakładu bez
udziału wsparcia zewnętrznego.
Płaszczyzn, które należy doinwestować, jest wiele. Poczynając od
sprzętu technicznego, by móc
świadczyć usługi w sposób ciągły
i dobrej jakości, a kończąc na siedzibie przy ul. Płońskiej.
Zmiany zasadnicze to: nowy regulamin organizacyjny zakładu,
który jest efektem nowego statutu
Zakładu, zatwierdzonego uchwałą
Rady Miejskiej w Nasielsku.
Nie było zwolnień pracowników.
Ruch kadrowy opiera się przede
wszystkim na zagospodarowaniu
osób w ramach robót publicznych,
obsłudze osób skierowanych przez
sąd do wykonywania wyroków poprzez roboty na cele społeczne.
Czy jest planowana restrukturyzacja przedsiębiorstwa? Były
plany stworzenia Spółki Komunalnej – czy jest to realne, a jeśli
tak, to w jakim czasie?
– Od jakiegoś czasu mówi się
o restrukturyzacji ZGKIM poprzez
przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę komunalną gminy. Ze swojej strony widzę takie
możliwości i uważam, że powinno
nastąpić to jak najszybciej, jednak
o tym zadecyduje Burmistrz i Rada
Miejska w Nasielsku.
Co jest, Pani zdaniem, największym problemem w działalności
ZGKiM? Czy pojawiają się kłopoty
ze ściąganiem należności? Jak
można je zniwelować?
– Największy problem w tym zakładzie to oczywiście ten finansowy. Zakład utrzymuje się przede
wszystkim z opłat z tytułu świadczonych usług. Sytuacja w zakresie
terminowych płatności przez naszych usługodawców jest, mówiąc
delikatnie, mało komfortowa. Zaległości z tytułu niepłaconych czyn-

szów to ponad trzysta tysięcy
złotych, a z tytułu dostaw wody
i wywozu odpadów stałych –
ponad dwieście. Ściągalność
należności na chwilę obecną nie
jest imponująca, ponieważ jest to
proces długotrwały i kosztowny.
Jednak to jedyna skuteczna droga do odzyskania przez zakład
tego, co mu się należy. Podmioty, które zalegają z płatnościami
za wodę, otrzymały od zakładu
informacje, że w przypadku
tych zaległości będą stosowane
niebawem inne konsekwencje,
a mianowicie: w notorycznych
przypadkach niewywiązywania
się z obowiązku płacenia za wodę
będzie podejmowana decyzja
o jej wyłączeniu. O takiej sytuacji
zostanie również powiadomiony
Sanepid, a równocześnie będzie
prowadzone dochodzenie przed
sądem w sprawie odzyskania
należności.
W sprawie zniwelowania zaległych należności należy zwrócić
się przede wszystkim do mieszkańców naszego miasta i gminy
Nasielsk o systematyczne regulowanie zobowiązań wobec ZGKiM
w Nasielsku. Dobra kondycja finansowa zakładu przełoży się na jakość
świadczonych przez niego usług.
A budynki komunalne? Czy są
kłopoty z ich lokatorami?
– Budynki komunalne to bardzo trudna dziedzina działalności
ZGKiM. Zasoby mieszkaniowe
są stare. Wymagają remontów
i modernizacji. Mieszkańcy tych
budynków często przychodzą
do mnie z różnymi problemami
i często mają rację. Tyle że, jak
powiedziałam już wcześniej, żeby
inwestować, trzeba mieć środki finansowe, a zaległości czynszowe,
to ponad trzysta tysięcy złotych.
ZGKiM otrzymuje od gminy tzw.
dotację mieszkaniową do 1m2 powierzchni, jednak jest to kwota zbyt
mała w stosunku do potrzeb. Niesystematyczne wykonywanie niezbędnych remontów pogarsza stan
naszych zasobów mieszkalnych.
Poza tym należy dodać, że wysokość czynszów w mieszkaniach komunalnych jest na poziomie roku
2001, kiedy to ostatnio ustalono
stawkę czynszu za 1m2 . Wszyscy
wiemy, jak od tego czasu wzrosły
ceny za materiały budowlane.
Co dalej ze zrujnowanym budynkiem przy skwerze, w którym
nadal jeszcze mieszkają dwie
rodziny?
– Budynek przy skwerze, czyli przy
ul. Kościuszki 18 – zamieszkują tam
jeszcze dwie rodziny. W związku
z koniecznością przekwaterowania przygotowane są dla nich dwa
mieszkania komunalne. Jednej rodzinie przedstawiliśmy propozycje
zamieszkania w mieszkaniu w Po-

powie Borowym, po byłym Domu
Nauczyciela. Główny najemca
odmówił zgody na dobrowolne
przekwaterowanie, w związku
z czym zwróciliśmy się do komornika o pomoc w tej sprawie i mam
nadzieję, że niebawem ta sytuacja
się unormuje. Drugiej rodzinie na
początku kwietnia zostanie zaproponowane mieszkanie.
Potrzeby mieszkaniowe w naszej gminie są ogromne. Czy jest
szansa na powiększenie zasobów komunalnych w najbliższym
czasie?
– Potrzeby mieszkaniowe są rzeczywiście duże. Mieszkania uzyskuje się poprzez adaptację niezagospodarowanych części istniejących budynków bądź w wyniku
sytuacji losowych. Obecnie na
liście oczekujących na mieszkanie
jest 6 rodzin, a złożonych podań
o przydział mieszkania ok. 150.
Czy są planowane podwyżki
cen usług świadczonych przez
ZGKiM? Jeśli tak, to ceny jakich
usług wzrosną w pierwszej kolejności?
– Na rynku usług świadczonych
w zakresie wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych działa
kilka podmiotów. Konkurencja wymaga, by koszt świadczonych usług
wykonywanych przez ZGKiM nie
był wygórowany, ale jednak musi
on być w granicy opłacalności.
Wzrosły ceny opłat z tytułu korzystania ze środowiska, odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego.
Powinno to mieć odzew w cenach
jednostkowych. Zaproponowałam
już nowe kalkulacje cen w zakresie
wywozu nieczystości i odpadów
stałych, nie uzyskały one jednak
akceptacji wszystkich komisji Rady
i temat został na tę chwilę zawieszony. Jednak już od stycznia tego
roku zakład ponosi podwyższone
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koszty w tej dziedzinie. Liczę na to,
iż w niedługiej przyszłości sytuacja
ta się wyjaśni. Na chwilę obecną
mogę powiedzieć, że cena w zakresie dostarczania wody zostanie
utrzymana na dotychczasowym
poziomie. Wspomniałam wcześniej
o stawkach czynszu za 1m2 obowiązujących od roku 2001. Niedługo zwrócę się do Rady Miejskiej
w Nasielsku o zmianę tej stawki,
z obszernym uzasadnieniem takiej
konieczności.
Jakie zadania zostaną wykonane
w najbliższym czasie w ramach
zadbania o estetykę naszego
miasta? A szczególnie jeśli chodzi
targowicę przy ul. Lipowej i teren
przy skrzyżowaniu ulic Płońskiej
i Kościuszki?
– Estetyka miasta to dziedzina,
poprzez którą oceniani jesteśmy
na zewnątrz i która doskwiera nam
na co dzień. W tej kwestii jest wiele do zrobienia. Okres wczesnej
wiosny jest rzeczywiście czasem,
w którym wszystkie niedoskonałości zostają obnażone. Wielką
bolączką mieszkańców Nasielska
jest niewystarczająca liczba koszy
ulicznych, ale takich koszy, do których wrzuca się tylko te drobne odpadki, a nie śmieci z gospodarstw
domowych. Chciałabym, aby na
terenie naszego miasta było czysto,
i dołożę wszelkich starań, by tak się
stało, niemniej potrzebuję pomocy wszystkich mieszkańców. Nie
bądźmy obojętni na to, co się wokół nas dzieje. Uczmy swoje dzieci
kultury ekologicznej, segregujmy
śmieci, a z pewnością wszystkim
będzie milej.
Wracając do estetyki… W Nasielsku są trzy tereny zielone: skwer
Jana Pawła, skwer przy ul. Kościuszki i mały teren przy Baszcie. Ze
swojej strony dopilnuję, by na tych
skwerach był porządek. Niebawem
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na tych terenach zostaną ustawione na próbę kosze specjalnie przeznaczone na odchody naszych
czworonożnych przyjaciół. Proszę,
by mieszkańcy korzystali z tych
urządzeń, a każdemu będzie milej
spacerować po czystym skwerze.
Teren przy ul. Lipowej rzeczywiście wymaga naprawy. ZGKiM
jest inkasentem opłat targowych,
a właśnie przy Lipowej odbywają
się targi. Do kasy zakładu wpływa
niewielki procent kwoty z tytułu
opłat targowych. Nie ma na tę
chwilę wolnych środków, by teren
przy Lipowej poprawić w sposób
znaczący. Zostanie jednak przeprowadzone bieżące wyrównanie
terenu oraz naprawa elementów
ogrodzenia. Z chwilą zabezpieczenia na ten cel pieniędzy miejmy
nadzieję, że powstanie targowica
z prawdziwego zdarzenia.
Rzeczywiście, u zbiegu ul. Płońskiej i Kościuszki znajduje się wolny
teren (po byłym Biokonie), który
wygląda jak zaniedbany teren
zielony. Od marca teren ten jest
w zarządzaniu ZGKiM w Nasielsku.
Do czasu podjęcia decyzji o jego
docelowym przeznaczeniu będzie on przez zakład utrzymywany poprzez omiatanie, sprzątanie
i usuwanie chwastów.
Jednym z zadań ZGKiM jest dbanie o nawierzchnię naszych dróg
gminnych i powiatowych. Czy
oszacowano już ich stan po zimie, czy rozpoczęły się remonty?
W jakiej kolejności będą one prowadzone?
– Po drogach poruszamy się codzienne. Każdy chciałby, by ich
stan był jak najlepszy. Zima wyrządziła na nich wiele szkód. Podjęliśmy działania związane z łataniem
istniejącej infrastruktury drogowej.
Trwało to długo, ponieważ aura
była dla nas nieprzychylna. Jednak
już pierwsze efekty widać, a prace
te przybiorą wyraźnego tempa.
Kolejność wykonywania napraw
nie jest ustalana z góry i wynika
z bezpośrednich potrzeb. Na terenie gminy w pierwszej kolejności
będą prowadzone bieżące prace na
drogach, którymi poruszają się autobusy dowożące dzieci do szkół,
a zaraz potem wszystkie pozostałe
drogi. Po naprawach wykonamy
również czyszczenie ulic z zalegającego po zimie piasku i myślę, że
dopiero wówczas będzie widoczny
efekt naszych prac.
Przy okazji naszej rozmowy chcę
zwrócić się z apelem do naszych
mieszkańców.
Szanowni Państwo!
To, w jakich warunkach żyjemy,
mieszkamy i pracujemy, zależy
przede wszystkim od nas samych.
Bądźmy odpowiedzialni za nasze otoczenie i szanujmy pracę
innych, a z pewnością będzie się
nam wszystkim żyło spokojnie
i miło.
Dziękuję za rozmowę
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Kolejna decyzja o lokalizacji wiaduktu

wania. Ośrodek zostanie przygotowany dla osób niepełnosprawnych.

Wojewoda mazowiecki wydał
w ostatnich dniach następną decyzję
o lokalizacji budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi z terenami kolejowymi. Tym razem dotyczy
ona budowy wiaduktu w ciągu drogi
gminnej Dębinki–Studzianki. Lokalizacja inwestycji obejmuje działki
znajdujące się przy przejeździe kolejowym na tej drodze. Mieszkańcy
zainteresowani budową wiaduktu na
tym terenie mogą zgłaszać się do
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, do
Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Tam można uzyskać informacje o tym, które działki objęte są
realizacją inwestycji. Osoby, które
nie zgadzają się z decyzją o takiej
lokalizacji, mogą złożyć odwołanie do Ministra Infrastruktury. Nie
spowoduje to jednak wstrzymania
inwestycji.

fot. M. Stamirowski

Garaże, komórki i gołębniki na
terenach gminy
12 marca br. Burmistrz Nasielska
powierzył Zarządowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywanie czynności polegających
na administrowaniu zabudowanymi
i niezabudowanymi nieruchomościami należącymi do gminy
Nasielsk. Osoby, które dotychczas
miały podpisane umowy na dzierżawę terenów pod garaże, komórki
i gołębniki, powinny zgłosić się do
ZGKiM w Nasielsku w celu przedłużenia umów. Poprzednie umowy
dotyczące tych terenów wygasły
z końcem roku 2008.
Ruszyła modernizacja bloku żywieniowego w nasielskiej podstawówce
Od przekazania placu budowy
rozpoczęły się prace związane
z remontem bloku żywieniowego
w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
Zakres prac budowlanych obejmuje
m.in. rozbiórkę i wykonanie ścianek
działowych, rozbiórkę posadzek
z lastryko, wykonanie posadzki
z terakoty i gresu, wymianę drzwi,
montaż okien, malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji
elektrycznej oraz wodno–kanalizacyjnej. Termin realizacji zadania
upływa 30 czerwca br. Zatem już
w nowym roku szkolnym nasielscy
uczniowie będą korzystali z odnowionego bloku żywieniowego.
Modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Pieścirogach
18 marca br. rozstrzygnięto przetarg
na zadanie „Modernizacja Ośrodka
Zdrowia Pieścirogi w celu pełnego
dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach”. Wybrano ofertę firmy BUDOMUR z Pułtuska. Firma wykona
roboty budowlane, m.in. rozbiórkę
ścian wewnętrznych i ustawienie
ścian z płyt karton–gips, położenie
tynków wewnętrznych, wymianę
posadzki na gres i terakotę, wykonanie wentylacji, wymianę stolarki
drzwiowej, malowanie pomieszczeń oraz instalacje wodno–kanalizacyjną oraz centralnego ogrze-

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy niech będą czasem
odpoczynku i wytchnienia od ciężarów codzienności.
Ufam, że czas ten skłoni nas wszystkich do zadumy nad
życiem, przemijaniem, a przede wszystkim do refleksji
nad odrodzeniem i stanie się nadzieją
na Zmartwychwstanie.
Życzę wszelakiego dobra na czas przeżywania Wielkiej
Tajemnicy. Niech Zmartwychwstanie zagości
w naszych domach, w naszych sercach,
pośród naszych rodzin i przyjaciół.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku
/-/ Dariusz Leszczyński

Termin realizacji zadania upływa
31 lipca 2009 r.
Wniosek o odnowę Cieksyna złożony
Przebudowa chodników i zatoczek
parkingowych, budowę placu zabaw i terenów sportowo–rekreacyjnych to główne zadania wniosku,
jaki został złożony w marcu przez
Urząd Miejski. Wniosek dotyczy
rozwoju i odnowy wsi Cieksyn. Jego
celem jest poprawa bezpieczeństwa
tamtejszych mieszkańców oraz
szeroko rozumiana poprawa jakości
ich życia.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii
Europejskiej, ale za jego realizację
odpowiada Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wniosek dotyczący
wsi Cieksyn związany jest z aktywizacją społeczności wiejskiej
oraz wzrostem atrakcyjności turystycznej miejscowości. O dalszych
losach postępowania dotyczącego
wniosku będziemy informować na
bieżąco.
Nie masz podpisanej umowy na
wywóz nieczystości, słono zapłacisz
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z 13 września 1996 r. art. 5 pkt 7 nakłada na

samorządy wiele obowiązków,
m.in. kontrolowanie, czy każdy
mieszkaniec gminy ma podpisaną
umowę z zakładem, który zajmuje
się wywozem nieczystości. Jeżeli
ktoś nie dopełni tego obowiązku,
urzędnicy za niego podpiszą umowę. Ale nie będzie wtedy taryfy
ulgowej. Koszty, którymi zostanie
obciążana osoba niewypełniająca
swoich obowiązków, będą znacznie
wyższe niż normalnie. Nasielscy
samorządowcy już sprawdzają, jak
wygląda sytuacja umów w naszej
gminie. Zatem przypominamy
o obowiązku posiadania takiego
dokumentu.
Młodzież zapobiega pożarom
Pod takim tytułem rusza kolejna
edycja konkursu plast ycznego związana z postępowaniem
w przypadku powstania zagrożenia dla życia i zdrowia. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Nasielsk.
Warunk iem prz ystąpienia do
niego jest wykonanie pracy plastycznej dowolna techniką, w formacie A4 lub A3, i złożenie jej do
15 kwietnia w Miejsko–Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku.
Prace należy zaopatrzyć w atest
wykonawczy autora. Przedmiotem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa,
obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. Laureaci pierw-

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
szych trzech miejsc wezmą udział
w eliminacjach powiatowych.
O wynikach konkursu poinformujemy w najbliższych wydaniach ŻN.
Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do włączenia się w akcję i ufundowanie nagród dla
uczestników konkursu plastycznego. Środki finansowe na ten cel
można przekazywać na konto nasielskiej biblioteki – Nr: 76 8226
0008 2001 0000 3636 0002,
z dopiskiem „Konkurs strażacki”.
NOK zaprasza
Już po raz trzeci na nasielskiej scenie
odbędzie się koncert z cyklu „Scena Zaułek”. 20 kwietnia br. o godz.
19.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury będziemy mogli usłyszeć wiersze
autorstwa Ewy Stangrodzkiej–Kozłowskiej – poetki, dziennikarki
oraz działaczki społecznej, która
będzie promować swój nowy tomik
poezji Siedem Łez. Przed nasielska
publicznością wystąpi także znakomity olsztyński bard i dziennikarz,
Piotr Szauer. Podczas poniedziałkowego koncertu będziemy mogli
podziwiać również debiutującego Macieja Kosmalę. Tradycyjnie
gospodarzem sceny będzie bard
Wojtek Gęsicki.
Bilety na koncert można nabyć
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Ceny biletów: 10 zł – normalny,
5 zł – młodzież szkolna i studenci.
Opracowała K.T.

Zmiany kadrowe

Wiceburmistrz Nasielska został
wiceministrem
Tadeusz Nalewajk, który od roku pracował w gminie Nasielsk na stanowisku
wiceburmistrza, we czwartek, 26 marca br. został powołany na wiceministra
rolnictwa przez szefa tego resortu
Marka Sawickiego.

Nalewajk będzie nadzorował m.in.
KRUS, Inspekcję Weterynaryjną oraz
Centrum Doradztwa Rolniczego. W
kierownictwie resortu, po odejściu
do ARiMR wiceministra Bogusława
Nadolnika, był od połowy ubiegłego
roku wakat.
Przypomnijmy, że T. Nalewajk, który
pracował przed laty na stanowisku
wiceburmistrza Pułtuska, przez kilka lat
był starostą pułtuskim, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale podał się do dymisji w związ-

ku z zarzutami lustracyjnymi, z których
później został oczyszczony.

Jeszcze w połowie lutego br. media
donosiły, że od początku marca br.
Nalewajk będzie pracował w resorcie
sprawiedliwości. Miał wypełnić wakat
po poprzednim wiceministrze z rekomendacji PSL, odpowiedzialnym
za więziennictwo, Marianie Cichoszu.
Jednak na to miejsce powołany został senator Krzysztof Kwiatkowski,
kandydat PO.
Nalewajk jest związany z PSL. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną
w Olsztynie, Studium Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Wyższy Kurs Obronny na Akademii
Obrony Narodowej w Rembertowie.

Był prezesem zarządu Związku
Powiatów Polskich. Jest członkiem
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wiceprezesem Zarządu Powiatowego
Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Pułtusku.
(p)
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Nowe auta dla policji
We poniedziałek, 23 marca br.
w Nowym Dworze Maz. odbyło
się uroczyste przekazanie nowych policyjnych samochodów
komendom powiatowym policji
z regionu okołowarszawskiego.
W uroczystości udział wzięli Adam
Struzik, marszałek województwa
mazowieckiego, i Ludwik Rakowski,
wicemarszałek woj. maz.

fot. D. Panasiuk

zachodniego oraz
wołomińskiego.
Na dofinansowanie
zakupu samochodów
samorząd województwa mazowieckiego
ok. 216 tys. zł. To kolejne finansowe wsparcie
dla mazowieckiej policji. W latach 20052008 dofinansowano
zakup 253 samochodów, 13 motocykli i 8
łodzi motorowych.
Na ten cel przeznaczono łącznie blisko
6,5 mln zł.
(p)

Do komend powiatowych trafiło
dziewięć nowych oznakowanych
samochodów policyjnych. Auta
służyć będą policji na terenie powiatów: piaseczyńskiego, otwockiego, mińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, legionowskiego,
pruszkowskiego, warszawskiego-

za: www.mazovia.pl

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Ulga internetowa
J

eżeli ponosisz wydatki
z tytułu użytkowania
sieci internet, zapoznaj
się z warunkami korzystania z ulgi podatkowej,
zwanej dalej „ulgą internetową”.
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. 2000r., nr 14,
poz. 176 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 listopada
1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze
zm.).

1) poniosłeś w roku podatkowym
wydatki za użytkowanie internetu
w lokalu (budynku) będącym Twoim miejscem zamieszkania oraz

Ważne:

Ważne:

Kwota, którą możesz odliczyć,
dotyczy tylko wydatków związanych z korzystaniem z internetu.
Musisz o tym szczególnie pamiętać
w przypadku, gdy usługi internetowe dostarczane są przez firmy
zapewniające równocześnie dostęp np. do telewizji kablowej czy
telefonu stacjonarnego, bowiem
faktura VAT obejmuje wszystkie
udostępnione usługi. Dlatego też,
dla potrzeb korzystania z omawianej ulgi, istotne jest wyodrębnienie
wydatków dotyczących użytkowania internetu.

Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania
internetu ponosisz łącznie z inną
osobą zamieszkującą razem z Tobą
(np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co potwierdzają faktury
VAT wystawione na imię i nazwisko
osób ponoszących wydatki, to każdy z Was ma prawo do skorzystania
z ulgi internetowej w ramach osobnego limitu.

Przykład:
W roku podatkowym za korzystanie z usług teleinformatycznych
firma wystawiła fakturę VAT na
kwotę 2784 zł 23 gr, z czego 720
zł. za usługi internetowe. A zatem
odliczeniu od dochodu w ramach
ulgi internetowej podlegają wydatki poniesione w pełnej wysokości,

2) wydatek jest udokumentowany
fakturą w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku od towarów
i usług, zwanej dalej „fakturą VAT”.
Pamiętaj!
Ulga internetowa jest limitowana.
Od dochodu możesz odliczyć
wydatki poniesione w roku podatE

tj. 720 zł, gdyż mieszczą się w limicie ulgi.

Jednocześnie pamiętaj, iż ulga internetowa nie przysługuje z tytułu
wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę i modernizację,
a także serwis i obsługę techniczną
sieci internet.

Możesz skorzystać z odliczenia
od dochodu z tytułu ulgi internetowej, jeśli:

R

kowym, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł.
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Przykład:
W roku podatkowym małżonkowie otrzymali od dostawcy usług
telefonicznych faktury VAT wystawione na imię i nazwisko obojga, na
kwotę 3312 zł 44 gr, z czego 1560
zł za usługi sieci internet. Biorąc
pod uwagę fakt, że limit ulgi wynosi 760 zł. dla każdego podatnika,
w tym wypadku każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia
od dochodu w maksymalnej wysokości 760 zł.
Więcej informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych na stronie:
www.szybkipit.pl
Artykuł ma charakter informacyjny
i nie stanowi wykładni prawa.
M

A

3–16 kwietnia

Najpierw ukradli,
a potem oddali

KRONIKA
POLICYJNA

Policjanci z Nasielska ustalili, że
sprawcy najpierw ukradli szlaban,
a potem go oddali. Mimo to nie unikną odpowiedzialności za kradzież.
Dodatkowo, jeden z podejrzanych
w chwili zatrzymania kierował ciągnikiem, mając 2,4 promila alkoholu.
Nie posiadał także prawa jazdy.
Wszystko zaczęło się 30 marca od informacji, która dotarła do policjantów
od poszkodowanego. Z wiadomości
wynikało, że skradziono mu szlaban.
Podczas rozmowy z mundurowymi zasugerował jednocześnie potencjalnych
sprawców. Ci najprawdopodobniej wiedząc, że funkcjonariusze są na ich tropie,
postanowili oddać skradziony szlaban.
Nic im to jednak nie pomogło, ponieważ
i tak zostali zatrzymani.
Mundurowi znaleźli dwóch podejrzanych
jadacych ciągnikiem. Mężczyźni na widok
radiowozu zatrzymali pojazd, z ktorego wysiadł kierowca wraz z pasażerem
i obaj zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali Kazimierza W.
(29 l.) i Pawła W. (36 l.). Jak się okazało
kierowca Kazimierz W. nie miał prawa jazdy. Badanie alkomatem wykazało u niego
2,4 promila alkoholu w oraganizmie.
Kolejnym krokiem, jaki wykonali policjanci było zatrzymanie trzeciego
podejrzanego. Okazał się nim 49-letni
Eugeniusz B. Policjani ustalają okoliczności
kradzieży oraz udział poszczególnych
osób w sprawie.

15.03. w Lelewie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
i skradli butle gazowe 11-kg i 5-kg.
Straty wynoszą 130 zł na szkodę
Małgorzaty S.
20.03. w Nowych Pieścirogach
nieznani sprawcy z terenu posesji
Waldemara K. skradli 20 szt. tui
ozdobnej. Straty wynoszą 260 zł.
23.03. na ulicy Staszica nieznany
sprawca skradł z budynku Gimnazjum Publicznego kamerę przemysłową. Straty wynoszą 550 zł.
25.03. na ulicy Broninek Robert
D., mieszkaniec Pianowa-Daczek,
umyślnie uszkodził lusterko w samochodzie Justyny S. Straty wynoszą 260 zł.
25.03. w Wiktorowie nieznani sprawcy włamali się do garażu Wiesława
M. i skradli agregat prądotwórczy,
2 piły spalinowe i wiertarkę. Straty
wynoszą 5680 zł.
27.03. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do pomieszczeń
gospodarczych Jerzego K. i skradli
kosiarkę elektryczną, spawarkę,
wkrętarkę i motorower. Straty wynoszą 2000 zł.

ij KPP Nowy Dwór Maz.

Policyjne
mieszkanie jak
każde inne

Pijani na drodze
13.03. na ulicy Nowa Wieś Mariusz
O., mieszkaniec Lelewa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,16 mg/l).

W

łaściciele prywatnych mieszkań, którymi dysponuje minister
spraw wewnętrznych i administracji oraz podległe
mu organy, odzyskają
możliwość dysponowania
nimi na ogólnie obowiązujących zasadach.

13.03. w Kątnych Kazimierz J.,
mieszkaniec Konar, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,61
mg/l).
16.03. w Kosewie Sławomir J.,
mieszkaniec Konar, powoził zaprzęgiem konnym po spożyciu alkoholu
(1,42 mg/l).

Oznacza to przyznanie właścicielom
lokali prawa, np. do wypowiedzenia
stosunku najmu, z zachowaniem
obowiązujących warunków i okresów wypowiedzenia, co będzie
przesłanką dla właściwych organów
do wydania decyzji o opróżnieniu
lokalu – wyjaśnia Rządowe Centrum
Legislacji, autor nowego przepisu.

17.03. w Starych Pieścirogach Andrzej M., mieszkaniec Chlebiotek,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,49 mg/l).
21.03.na ulicy Reymonta Łukasz Ż.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,33 mg/l).

Rada Ministrów zaaprobowała projekt zmian w ustawie o Policji.

22.03. w Nowych Pieścirogach
Arkadiusz W., mieszkaniec Cegielni
Psuckiej, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,79 mg/l).

Konieczność wprowadzenia zmian
jest konsekwencją wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 18 września ubiegłego roku, w którym zakwestionowano bezterminowe dysponowanie
przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji oraz podległe mu
organy, użytkowanymi dotychczas
lokalami mieszkalnymi w prywatnych domach.
dar
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23.03.w Dobrej Woli Henryk J.,
mieszkaniec Dobrej Woli, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,64 mg/l).
25.03. w Nowych Pieścirogach
Arkadiusz W., mieszkaniec Cegielni
Puckiej, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).
L
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W tym miejscu należą się podziękowania dla wszystkich współpracujących przy rozgrywkach Ligi:
• Panu Andrzejowi Koniorowi za
umożliwienie organizacji Ligi oraz
sponsorowanie,
• Koledze Markowi Prusinowskiemu za sprawną organizację Ligi

Wręczone zostały również inne
nagrody i wyróżnienia. Klasyfikację fair play drużynową wygrał
NEON ŚWIERCZE (jako jedna z 6
drużyn o jednakowej liczbie punktów – zadecydowało losowanie).
Najstarszym zawodnikiem Ligi był
Grzegorz Wesołowski z drużyny
RUM TEAM, zaś najmłodszym
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Mistrzowie gminy - reprezentacja SP Nasielsk

HALOWA PIŁKA NOŻNA
DLA GIMNAZJALISTÓW

Sport w skrócie:

26 marca br. na hali sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się
powiatowe zawody w tenisa stołowego.
Chłopcy z Cieksyna (Kancerek Damian i Zembrzuski Paweł) zajęli I miejsce
Dziewczęta z Nasielska (Hermanowska Kasia i Grycz Ola) zajęły II miejsce
26 marca br. w Wieliszewie chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli V miejsce na
zawodach rejonowych w mini-piłkę ręczną.

M.K.

x

Miejsce

24 marca br. w Nasielsku na powiatowych zawodach w piłkę ręczną chłopców doszło
do chuligańskiej bójki pomiędzy drużynami gimnazjalistów z Cieksyna i Nowego
Dworu Mazowieckiego. Drużyny ukarano zakazem reprezentowania powiatu na
zawodach międzypowiatowych oraz zrezygnowano z ceremonii wręczenia zawodnikom medali sportowych.

Punkty

24 marca br. w Nasielsku na powiatowych zawodach w piłkę ręczną, dziewczęta
z Publicznego Gimnazjum w Nasielsku zajęły II miejsce

ZS - Pieścirogi

KATEGORIA DZIEWCZĄT
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III
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Skład żeńskiej drużyny z Cieksyna:
Przeorska Ewelina, Haber Sandra,
Mazurkiewicz Monika, Jastrzębska
Ola, Trzaskoma Milena, Sobczyńska

Paulina, Ostrowska Alicja, Waśniewska Sylwia, Klimkowska Agata, Niezgoda Anita, Borkowska Dominika.

Miejsce

Punkty

x

ZS – Pieścirogi

KATEGORIA CHŁOPCÓW
PG – Nasielsk

Tydzień po zakończonym turnieju w halową piłkę nożną dla szkół
podstawowych swoją rywalizację
rozpoczęły szkoły gimnazjalne.
Podobnie jak w szkołach podstawowych, w turnieju wzięły udział
wszystkie szkoły gimnazjalne z gminy Nasielsk. Po losowaniu ustalono
kolejność meczów i rozpoczęto gry.
Wyniki przedstawiamy poniżej.

ZS - Cieksyn

Każda z t ych druż yn
otrzymała dyplom z podziękowaniem za udział
i zdjęciem drużyny oraz
pamiątkowy puchar.
Trzecie miejsce w Lidze zajęła drużyna RUM
TEAM, drugie – drużyna
NUNA, zaś zwycięzcami pierwszej edycji Ligi
Halowej o Puchar Prezesa Firmy
„Konior” została drużyna PIJANI
POWIETRZEM. Każdy z graczy tych
drużyn otrzymał medal, zaś kapitanowie: Marek Maluchnik, Marek
Kowalski i Przemysław Zubel, odebrali z rąk Andrzeja Koniora puchary
i dyplomy ze zdjęciami drużyn.

Po zakończeniu turnieju wręczono
puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
M.K.

Punkty

Liga Halowa stała się już przeszłością. Ale – zgodnie z deklaracją
prezesa Andrzeja Koniora – już
niedługo ma ruszyć edycja ligi na
trawie, a za rok – druga edycja ligi
halowej.

i sędziowanie podczas meczów,
a także pozostałym osobom pomagającym w sędziowaniu: Arturowi
Bącikowi, Mariuszowi Chrzanowskiemu, Dariuszowi Kordowskiemu
i Pawłowi Wrońskiemu,
• Pracownikom Hali Sportowej
w Nasielsku za współpracę podczas
rozgrywek Ligi,
• Koledze Markowi Łyczkowskiemu za graficzne opracowanie
dyplomów,
• Koledze Wiesławowi Rosłońskiemu za oprawę muzyczną podczas uroczystego zakończenia
Ligi,
• zawodnikom za sportową postawę oraz kibicom za dopingowanie drużyn,
• wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
sprawnego przebiegu Ligi.

PG - Nasielsk

Miejsca w Lidze od XI do IV:
• miejsce XI – drużyna AMATOR,
• miejsce X – drużyna POPOWO,
• miejsce IX – drużyna KOSEWO,
• miejsce VIII – drużyna MAZEWO,
• miejsce VII – drużyna
OUTSIDERZY,
• miejsce VI – drużyna
NEON ŚWIERCZE,
• miejsce V – drużyna
MAJSTER,
• miejsce IV – drużyna
DREAM TEAM.

– Damian Gągolewski z drużyny
KOSEWO. Najlepszym, najwartościowszym zawodnikiem Ligi został
uznany Ryszard Świątecki z drużyny
NUNA, najlepszym bramkarzem
– Mariusz Smukowski z drużyny
NEON ŚWIERCZE, zaś „Królem
Strzelców Ligi” z dorobkiem 15
bramek – Mariusz Załoga z drużyny
RUM TEAM.

ZS - Cieksyn

W pierwszej kolejności nagrodzeni
zostali najlepsi zawodnicy każdej
drużyny. Byli nimi:
• w drużynie AMATOR – Piotr
Gawęda,
• w drużynie DREAM TEAM –
Piotr Osiński,
• w drużynie KOSEWO – Wojciech Kurpiewski,
• w drużynie MAJSTER – Cezariusz Prusinowski,
• w drużynie MAZEWO – Arkadiusz Dzierzbiński,
• w drużynie NEON ŚWIERCZE –
Mariusz Smukowski,
• w drużynie NUNA – Marek Kowalski,
• w drużynie OUTSIDERZY – Arkadiusz Mostowski,
• w drużynie PIJANI POWIETRZEM – Rafał Załoga,
• w drużynie POPOWO – Zbigniew Mysłowski,
• w drużynie RUM TEAM – Mariusz Załoga.

Jak co roku, turniej Kategoria chłopców
w halową piłkę nożną cieszył się dużą
popularnością.
x
W zawodach wzięły udział reprezentacje wszystkich
szkół podstawo- SP Cieksyn x 1:1 0:7 0:2 0:1 0:2 1 (1:13) VI
w yc h z g m i n y
SP Budy
1:1 x 0:4 1:5 0:2 1:1 2 (3:13) V
Nasielsk. W piątek,
Siennickie
20 marca o go- SP Nasielsk 7:0 4:0 X 5:0 3:0 3:0 15 (22:0) I
dzinie 9.15 w hali SP Dębinki 2:0 5:1 0:5 x 1:3 1:0 9 (9:9) III
sportowej w Na- SP Popowo 1:0 2:0 0:3 3:1 x 0:1 9 (6:5) II
sielsku rozpoczął SP Pieścirogi 2:0 1:1 0:3 0:1 1:0 x 7 (4:5) IV
się gminny turniej w halową pił- Skład zwycięskiej drużyny z nasielskiej podstawówki:
kę nożną. Emocje Chmielewski Sebastian, Drwęcki Maciej, Lipiński Konw trakcie meczów rad, Branicki Patryk, , Maglarski Dominik, Zakrzewski
udzielał y się nie Wojciech, Prusinowski Paweł, Stańkowski Marcin,
t ylko z awodni- Wroński Jakub, Gortad Łukasz, Milewski Mateusz,
kom, ale również Ślesicki Bartek, Kamiński Damian, Tobolski Piotr.
i opiekunom, któKategoria dziewcząt
rzy przeżywali rywalizację swoich
podopiecznych z innymi szkołami.
Jednakże, po każdym meczu zarówno zawodnicy, jak i ich opiekuX
nowie, dziękowali i gratulowali sobie
zwycięstwa i zdrowej rywalizacji.
Łącznie rozegrano 18 spotkań, których wyniki przedstawiamy obok.
SP Budy
SP- Cieksyn

W dniu 22 marca br. w Nasielsku odbyło się uroczyste podsumowanie
i zakończenie Ligi Halowej o Puchar
Prezesa Firmy „Konior”. Liga ta grała
przez 11 kolejnych niedziel i co tydzień gromadziła w Hali Sportowej
w Nasielsku liczne grono kibiców
piłki nożnej. W Lidze wzięło udział
11 drużyn, zgłoszonych zostało 125
zawodników. Rozegranych zostało
55 meczów, padło w nich 655 bramek (przeciętnie około 12 bramek
na mecz).

Gminny turniej w halową piłkę nożną
dla szkół podstawowych
SP-Nasielsk

ZAKOŃCZENIE LIGI HALOWEJ O PUCHAR
PREZESA FIRMY „KONIOR”

5

SP-Budy Siennickie
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ZS
4
x 2:2 8:0
I
(10:2)
- Cieksyn
PG
3
2:2 X 8:2
II
- Nasielsk
(10:4)
ZS
0
0:8 2:8 X
III
- Pieścirogi
(2:16)

Skład męskiej drużyny z Cieksyna:
Kęciński Bartek, Suska Damian, Gołyźniak Artur, Włodarczyk Marcin,
Chmiel Maciej, Ołtarzewski Sebastian, Przeorski Kamil, Ostrowski
Przemek, Kado Daniel, Gerasik
Szymon, Ostaszewski Łukasz, Lewandowski Mateusz, Kostro Cezary, Gerasik Mateusz, Zakrzewski
Damian, Ciosek Rafał.
M.K.
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Ekopatrole już ruszają! Nic o nas bez nas
Interwencja

N

ikt i nic nie umknie ich
uwadze. Poruszają się
nieoznakowanym samochodem, są wyposażeni
w aparat fotograficzny
i za pomocą kamer reagujących na ruch złapią
każdego, kto wyrzuca
śmieci w nieodpowiednim miejscu.
Dzikie wysypiska wyrastają jak grzyby po deszczu. Przy drogach i na
obrzeżach lasów widok jest przerażający. I mimo umów na wywóz
nieczystości, śmieci lądują gdzie
popadnie. Właścicieli tych ekologicznych „niespodzianek” w wielu
wypadkach można bardzo łatwo zi-

dentyfikować. Wystarczy dobrze się
przyjrzeć i znajdziemy np. odcinek
renty, fakturę, a nawet dowód tożsamości. I wtedy na próżno można
się wypierać, że nie wiemy, skąd się
to tam znalazło… Jednak składowisk
odpadów nadal przybywa.
Nasielscy urzędnicy rozpoczęli
walkę z osobami, którzy w nielegalny sposób pozbywają się śmieci.
Tereny, gdzie znajdują się dzikie
wysypiska, będą monitorowane.
W wypadku złapania sprawcy zostanie skierowana przeciwko niemu
sprawa do sądu. A kary za nieekologiczne postępowanie są naprawdę
surowe.
K.T.

Do naszej redakcji mieszkańcy
osiedla Krupka przynieśli petycję,
którą złożyli również w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku w środę, 25
marca br. Dotyczyła ona fatalnego
stanu nawierzchni dróg w tym rejonie miasta.

mamy, a dalej niszczymy
auta i b uty
na drogach
gruntowych
– dodają rozgoryczeni.

My, mieszkańcy osiedla Krupka,
domagamy się natychmiastowego
doprowadzenia nawierzchni ulic do
stanu umożliwiającego bezpieczną jazdę (ulice nieutwardzone).
Żądamy, aby Wydział urzędu odpowiedzialny za stan nawierzchni
uwzględnił w harmonogramie prac
cykliczną naprawę nawierzchni ulic
gruntowych, szczególnie po okresie
zimowym i po każdych większych
opadach deszczu. Pod pismem
swoje podpisy złożyło ponad 30
mieszkańców osiedla.

J a k z a p e wnił nas Bernard Mucha,
burmistrz
Nasielska,
nadal planowana jest budowa ulic na
tym osiedlu. – Jesienią ubiegłego roku został złożony wniosek
o środki unijne na przebudowę
ulic na terenie miasta Nasielsk,
w tym właśnie osiedli Krupka
i Klonowa. Opiewający na kwotę
ponad 13 mln zł. Z tego, co wiem,
wnioski przeszły już pierwszy
etap oceniania, czekamy teraz
na ostateczną decyzję – wyjaśnia burmistrz. – Do tego czasu
nawierzchnia wszystkich dróg
gruntowych będzie poprawiana
w naszej gminie systematycznie
i w zależności od potrzeb. Z pewnością mieszkańcy mają rację,
domagając się lepszego stanu
dróg i postaramy się sprostać ich
oczekiwaniom – dodaje.

Sprawdziliśmy, rzeczywiście stan
drogi osiedlowe na Krupce były po
zimie bardzo zniszczone.
– Każdy ma samochód, dlatego
drogi są powybijane. A chyba największe dziury są przy zjazdach
z ulicy asfaltowej w drogę gruntową
– mówili mieszkańcy. – Obiecano
nam, że kiedy już będziemy mieli
wszystkie media i będzie również
wykonana kanalizacja, to wtedy
zbudowane zostaną ulice z prawdziwego zdarzenia. Wszystko już
fot. M. Stamirowski (archiwum)

Nasielsk, dnia 18.03.2009 r.
GP. 7145/21/08-09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/, Uchwały
Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży podaję do
publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Nasielsk, ul. Sportowa 10 B
526/6
557 m2
23012
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną uchwałą
Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
20.10.12006 roku przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.
Numer lokalu
2
Powierzchnia użytkowa lokalu
40,40 m2
Udział w częściach wspólnych
440/1206
Opis lokalu
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający
się z:
– pokoju z aneksem kuchennym,
– pokoju,
– łazienki z wc,
– przedpokoju.
Do lokalu należy pomieszczenie przynależne
w budynku mieszkalnym (kotłownia) o pow.
6,6 m2
Cena nieruchomości
37 000,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), upływa w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29 kwietnia 2009 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni, tj. od 19 marca 2009 r. do 8 kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Na szczęście tym razem mieszkańcy osiedla nie musieli długo czekać.
Już w poniedziałek, 30 marca br. od
samego rana na ich ulicach pojawiła
się równiarka. Teraz wszystkimi ulicami tego osiedla można poruszać
się już bez obaw, że w jakieś dziurze
zostawimy koło czy inny element
naszego samochodu.
– Tylko na jak długo to wystarczy?
– pytają mieszkańcy i dopowiadają
zaraz – do pierwszych większych
deszczów.
No cóż. Pewnie wtedy znowu będzie niezbędna jakaś interwencja.
A póki co, na poprawę nawierzchni
swoich dróg i ulic czeka jeszcze wielu mieszkańców naszej gminy.
(p)
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z BIBLIOTEKI...

Książka na telefon
K

ażdy, kto z powodu złego stanu zdrowia nie jest w
stanie samodzielnie przyjść do biblioteki w Nasielsku, może zamówić sobie książkę telefonicznie z dostawą do domu. Jeśli tylko będzie ona dostępna w bibliotece, jeszcze tego samego dnia trafi do czytelnika. Pod
warunkiem, że mieszka on na terenie Nasielska.
– Wiem, że w naszym mieście jest wiele osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, dla których dotarcie do biblioteki jest ogromnym wysiłkiem.
Większość lubi czytać książki, dlatego postanowiliśmy umożliwić czytelnikom
korzystanie z naszego księgozbioru, w nieco inny sposób. Składają zamówienie telefonicznie, a tego samego dnia, oczywiście bezpłatnie, trafia do
nich książka – mówi Stanisław Tyc, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w
Nasielsku. – Trudno przewidzieć, czy nasz pomysł spodoba się czytelnikom
i czy sprawdzi się w praktyce. Przekonamy się, jakie jest zapotrzebowanie,
dopiero po kilku tygodniach – dodaje.
Zamówienia na książki można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki, czyli od 9.00 do 17.00, pod nr tel. (023) 69 12 552.
Zapraszamy!
(p)

Biblioteka poleca
Z cyklu
„… nad rozlewiskiem”

Ogromnym zainteresowaniem wśród
czytelników naszej biblioteki cieszą się
książki Małgorzaty Kalicińskiej z serii
sagi mazurskiej: „Dom nad rozlewiskiem”
(2006), „Powroty nad rozlewiskiem”
(2007) i „Miłość nad rozlewiskiem”
(2008). Już pierwsza powieść – „Dom
nad rozlewiskiem” – bestseller roku
2006, uhonorowana została Nagrodą
KsięgarzyWITRYNA dla najlepszej książki
roku.Są to powieści współczesne,łączące
losy tych samych bohaterów i miejsca,
w którym toczy się akcja. Autorka zaprasza czytelników nad urokliwe, pełne
ciepła i miłości rozlewisko. Uzmysławia
nieprzemijające prawdy: o potrzebie
miłości, o tym, jak ważna jest w naszym życiu rodzina i przyjaciele oraz
odwaga w realizacji własnych marzeń,
niezależnie od wieku czy zakrętu życiowego, na jakim się właśnie znaleźliśmy.
To doskonałe książki dla wielbicieli literatury obyczajowej.Wydawcą wszystkich
tomów jest Zysk i S–ka.

(p)

Zrób to sam

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
W poniedziałek, 30 marca br.
część uczniów Szkoł y Podstawowej w Nasielsku wzięła udział
w warsztatach plastycznych. W
interesującym spotkaniu ze sztuką
uczestniczyły wszystkie klasy „0”
oraz klasy I c, II d i III d (łącznie
ponad 90 osób). Zajęcia poprowadził zespół animatorów „Guliwer”
z Legionowa, który przyjechał do
naszego miasta na zaproszenie
Beaty Łukowskiej.

Tematem zajęć było kultywowanie
tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Uczestnicy warsztatów
po krótkim instruktarzu wykonywali
ozdoby świąteczne, m.in. kurki i zajączki z siana. Zadanie wcale nie było
łatwe. Trzeba było na początku wykonać podstawę określonej ozdoby,
a następnie przyczepić do niej mniejsze elementy. W tej drugiej czynności najmłodszym pomagały panie
instruktorki, gdyż klej, którego używa
się do wykonywania tego
typu prac, ma bardzo
wysoką temperaturę.
Wsz yscy uczniowie
z dużym zaciekawieniem tworzyli swoje
ozdoby, ćwicząc przy
tym ruchy rąk, angażując
dłonie i palce. Zabawy
plastyczno-konstrukcyjne z pewnością podobały się najmłodszym.
Na zakończenie każdy
uczestnik warsztatów
mógł zabrać swoje dzieło do domu i pochwalić się nim rodzicom.
Taka ozdoba na wielkanocnym stole na pewno zbuduje wspaniałą
świąteczną atmosferę
w domu.
K.T.
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Duchowe witaminy
Widziane „zza kratek”
Temat spowiedzi jest zawsze „na czasie”, a już szczególnie w Wielkim
Poście. Osobiście przerażają mnie tasiemcowe kolejki wijące się od Niedzieli Palmowej aż po Wielką Sobotę do konfesjonału, w którym bądź
co bądź zasiada ksiądz, który nie jest po to, aby kąsać, ale rozdzielać
Boże miłosierdzie. W takiej sytuacji, gdy kolejka wije się niemiłosiernie
jak wąż i nie widać jej końca za filarem, to księdzu pozostaje już chyba
tylko zastosowanie „strajku włoskiego”, aby tych najbardziej „gorliwych”
doprowadzić do głębszej skruchy. Bo przy spowiedzi pośpiech jest raczej
niewskazany.
Tak sobie myślę, że postronny obserwator zadaje sobie na temat spowiedzi
wiele pytań, a wśród nich pewnie znajduje się kwestia: po co to wszystko?
Jaki jest sens opowiadania o swoich ciemnych stronach i dotykania życiowych ran, pozbywanie się z życia tylu przyjemnych rzeczy „wartych
grzechu”? A ja odpowiadam, że chodzi o to, aby łaską sakramentu przemienić owe rany w perły. Jest to możliwe dzięki „szczęśliwej winie”, która
została zgładzona przez tak wielkiego Odkupiciela. Nie znam osobiście na
ziemi innej możliwości, która bardziej otwierałaby na nowe i lepsze życie
niż odpuszczenie grzechów.
Kiedy ktoś mnie pyta, jak dobrze przeżyć spowiedź, to wskazuję na
elementarz, czyli pięć warunków, dzięki którym spowiedź będzie ważna
i przyniesie wewnętrzne odnowienie i nawrócenie. Do tego jeszcze wymagane jest osobiste stawienie się przy konfesjonale, bo przez internet
to można jedynie z kolegą zza granicy porozmawiać.
Kiedy sięgam pamięcią do lat dziecięcych, to życie i świat były wtedy
o wiele mniej skomplikowane. Dla dorosłego chrześcijanina sytuacja
wygląda zupełnie inaczej, bo pomiędzy wyraźnym „czarnym” i „białym” znajduje się całą gama odcieni szarości. Stąd potrzebne jest dobre
rozeznanie sytuacji i niezamazywanie granic pomiędzy dobrem a złem.
Człowieka rozumiejącego to nie dziwi, że niekiedy słyszy się od kapłana
słowa wcale nie będące miodem, ale być może smakujące jak ocet: „dziś
nie mogę udzielić rozgrzeszenia” (np. życie w związku cywilnym) lub
„trzeba to rozgrzeszenie odłożyć, aż grzeszna sytuacja ulegnie zmianie”
(np. dwoje ludzi żyjących w konkubinacie zawrze sakramentalny związek
małżeński). To po prostu znak, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, żeby na serio powalczyć o swoje życie z Bogiem.
Zastanawiam się przy okazji „pierwszego kroku”, czyli rachunku sumienia,
dlaczego tak wiele osób boi się uczciwego spojrzenia na swoje życie. Powodów takiego stanu rzeczy jest pewnie wiele, a wśród nich jest „utrata
poczucia grzechu” i brak należytej formacji sumienia. Możemy mieć
wtedy do czynienia z sumieniem szerokim („nikogo nie okradłem, nikogo
nie zabiłem – nie mam grzechów”), wąskim i skrupulanckim (dostrzeganie
grzechu w każdym działaniu), faryzejskim (sumienie zakłamane), wątpliwym bądź błędnym (sumienie, które nie potrafi sklasyfikować czynu).
Trudno jest wtedy dostrzec w swoim życiu coś, co teologia nazywa
grzechem. Łatwiej określić to językiem codzienności jako pomyłkę,
przeoczenie, niedopatrzenie, i sugerować linię „obrony koniecznej”: „nic
nie wiem, niczego nie widziałem, niczego nie słyszałem”.
Czy to już koniec? Powiem tak: sama spowiedź nie kończy się przy kratkach konfesjonału. Nie wystarczy otrzymać ważne rozgrzeszenie i jak
z procy wyskoczyć ze świątyni… grzeszyć od nowa. Trzeba jeszcze
zadośćuczynić, czyli naprawić wyrządzone krzywdy. Choć często będzie to niewspółmierne z popełnionym grzechem, to pozostaje jednak
moralna powinność zadośćuczynienia, w imię miłość i sprawiedliwości,
zarówno wobec Boga, jak i człowieka. Często nie jest łatwo pokonać siebie
i przeprosić, coś oddać, odwołać nieprawdziwą informację, złożyć coś na
cel charytatywny, popracować na rzecz jakiejś wspólnoty, a może zamówić mszę, bo w inny sposób nie jesteśmy w stanie wynagrodzić komuś,
kogo nie ma już wśród nas. Obserwuję, że dość łatwo odchodzimy od
zadośćuczynienia, które ma stawać się też postawą życiową, a nie tylko
pojedynczym aktem.
Z doświadczenia „zza kratek” wynika, że dobre przeżycie spowiedzi domaga się dobrego przygotowania i niezbyt długiego odkładania, bo po
latach wraca się trudniej. To przygotowanie jest możliwe, pod warunkiem,
że nam na nim zależy i chcemy przeżyć nawrócenie.
ks. Leszek Smoliński
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Nasielskie dzwony mają prawie 60 lat

Te dzwony biły dla nas 55 lat

W tym roku, w maju, będziemy obchodzić okrągłą, bo setną rocznicę
konsekracji nasielskiej
świątyni. O tym ważnym
wydarzeniu pisaliśmy już
w „Życiu Nasielska” przed
laty. Przypomnimy o nim
w jednym z kolejnych numerów naszej gazety – zamieścimy również ponownie informacje dotyczące
historii budowy kościoła
i niektórych ważniejszych
wydarzeń z jego dziejów
oraz dziejów parafialnej
wspólnoty.
Pisaliśmy też o dzwonach umieszczonych na wieży naszego kościoła.
Informacje na ich temat pragniemy
również przypomnieć, uzupełniając
je jednocześnie nowymi faktami
i przemyśleniami.
Dzwony odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdej parafialnej
społeczności. Zwołują wiernych na
wspólną modlitwę. Ich głos odprowadza ich na miejsce wiecznego
spoczynku. To najważniejsze, ale
nie jedyne funkcje, jakie są im
przypisane. Przez wieki wyznaczały
one życiowe cykle prawie każdej
społeczności, akcentując momenty
najważniejsze. Zarówno te radosne,
jak i tragiczne.
Współczesny człowiek zwraca
mniejszą uwagę na ich bicie niż
było to przed laty. Świadczy o tym
chociażby fakt, że nawet nie zauważyliśmy tego, że nasze, nasielskie
dzwony bić przestały. A stało się to
już kilka lat temu. To, co słyszymy
od czterech lat, to dźwięk innych
dzwonów, dzwonów nagranych na
urządzenia rejestrujące dźwięk. Ich
głos odtwarzany jest przez odpowiedniej mocy urządzenia nagłaśniające. Są jednak tacy, którzy tę
zmianę zauważyli i martwią się tym.
Możliwości takiego ,,dzwonienia” są
wprawdzie ciekawe, ale nie zastąpią
głosu prawdziwego dzwonu, własnego parafialnego dzwonu.

Fakt ten wpłynął z pewnością na
decyzję nasielskiego proboszcza
i dziekana ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego o przeprowadzeniu remontu
całego dzwonnego systemu. Zakres
prac był bardzo duży. Nie wchodząc w szczegóły, informujemy,
że dotyczył on samych dzwonów,
ich umocowań, automatycznego
systemu wprawiania ich w ruch.
Naprawy i modernizacji wymagała również aparatura, dzięki
której odtwarzane są
dźwięki nagranych
dzwonów i wygrywanych melodii. Były
to prace wymagające
dużej precyzji, bardzo żmudne i kosztowne, ale konieczne
do podjęcia, zważywszy nie tylko ich
naturalne zużycie, ale
i fakt jubileuszu setnej rocznicy konsekracji kościoła. Prace
te musieli wykonywać wysokiej klasy
specjaliści, których
obecnie brakuje.

Poświęcenia dokonał biskup płocki
ks. Tadeusz Zakrzewski.

Świadkowie ci pamiętają również
swojego ówczesnego proboszcza
– ks. kan. Witolda Grotowskiego,
który w trudnym powojennym
okresie podjął ogromny trud odbudowy nasielskiego kościoła
zniszczonego w okresie wojny
i wyposażenia go w dzwony. Ten

Nasze dzwony zbliżają się tak że do
jubileuszu, tyle że
pięćdziesięciolecia,
ich służby Bogu i nasielskiej parafii. Prace
przy ich wykonaniu
rozpoczęto jeszcze
w 1949 r. Najważniejsze zaś prowadzono
w roku 1950 w pra- Fot. kronika parafialna.
cowni Franciszka
świątobliwy kapłan w nasielskiej
Bręgosza w Płocku. Ich poświęce- parafii pasterzował bardzo krótko,
nie i ,,chrzest” nastąpił w przeddzień bo zaledwie 4 lata. Zmarł w kwiecie
odpustu św. Wojciecha, 22 kwietnia wieku. A dokonał rzeczy wielkich,
1950 r.
co zostało zauważone przez jego
W nasielskiej parafii żyje jeszcze
wielu świadków tego wydarzenia.
Dzwony umieszczone był y na
specjalnej drewnianej konstrukcji
w pobliżu drzwi głównych kościoła.

przełożonych. Mocno podkreślił
to w pożegnalnej mowie biskup
płocki.

Każdy z naszych dzwonów ma
swoje imię. Imię to i krótka historia

wraz z dedykacją wyryte są na
zewnętrznej stronie każdego
z nich.
Największy waży 700 kg. Napis
na nim głosi: „Imię moje Wojciech. Powstałem z ofiar parafian
nasielskich w roku Dogmatu
Wniebowzięcia Jubileuszowym
1950 – staraniem Dziekana ks.
Witolda Grotowskiego. Głoszę chwałę Bożą
i Maryi. Zwołuję
żywych, opłakuję
umarłych”.

Mniejszy dzwon
waży 350 kg. Napisano na nim: „Imię
moje Jan. Wołam:
Biskup płocki ks. Tadeusz Zakrzewski.
Ofiarą baranka od- (fot. kronika parafialna)
kupieni, przyjdźcie
składać z nim razem w tej czynności bardzo często
wasze ofiary. Parafia wyręczany był przez ministrantów.
Nasielsk 1950. Wy- Lubili to robić, ponieważ po pociąkonał FR. Bręgosz gnięciu za linę w dół porywani byli
do góry. Było to przyjemne, ale
w Płocku”.
chyba niezbyt zdrowe dla dzwoNajdźwięczniejszym nu. Samo dzwonienie było pewną
i najmilszym dla ucha sztuką, ponieważ trzeba było dojest najmniejszy z całej stosować pociąganie liną do wahań
trójki. Na nim wypi- dzwonu.
sane są słowa: „Imię
moje Stanisław Kost- W okresie późniejszym dzwony poka. Młodzieży piękna ruszane były za pomocą urządzenia
i czysta – Twoją siłą elektrycznego. Obecnie urządzenie
wiara i cnota. Dzwon to zostało naprawione i zmoderniten ufundowała Mło- zowane i będzie można nim sterodzież i Dzieci parafii wać nawet z pewnej odległości.
Nasielskiej 1950”.
Przez wiele miesięcy po zawiePonadto na małej wie- szeniu dzwonów na wieży naszej
ży (wieżyczce) został świątyni wiele osób oddalało się od
zawieszony maleńki kościoła w godzinach, kiedy dzwodzwon, tzw. sygnatur- ny miały być używane, aby zbaka. Używany był do zasygnalizo- dać, jak daleko dochodzi ich głos.
wania, że za pięć minut rozpocznie Mówiono, że największy słychać
się nabożeństwo. Sznur, którym go było przy odpowiedniej pogodzie
wprawiano w ruch, zawieszony był nawet z dziesięciu kilometrów. Tego
nie doświadczyłem, ale słyszałem
przy ambonie.
je, będąc oddalony od kościoła
Duże dzwony poruszane były pier- 6 kilometrów.
wotnie przez pociąganie za długie
liny zwisające od dzwonów aż do I tak na dodatek. Pamiętajmy, o czym
wysokości chóru. Należało to do pisał też poeta, że w samo południe
obowiązków kościelnego, ale ten Na Anioł Pański biją dzwony.
xyz

Zmagania młodych recytatorów
R

ecytacja to sztuka
głosowej interpretacji
tekstu. Nie każdy może
być dobry recytatorem.
Aby doskonalić tę sztukę,
już od najmłodszych lat
dzieci uczestniczą w różnego rodzaju konkursach
mających na celu doskonalenie odpowiedniego
posługiwania się środkami głosowymi, takimi jak:
siła i barwa głosu, wysokość tonu oraz tempo
wypowiadanego tekstu.
W takich zmaganiach 12 marca br.
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Nasielsk. Nasielski Ośrodek
Kultury już od wielu lat organizuje
eliminacje gminne do Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. W konkursie biorą udział
uczniowie w trzech kategoriach

wiekowych: klasy 0–III, klasy IV–VI
oraz gimnazjum.
Uczestników tegorocznych zmagań
oceniało Jury w składzie: Regina
Olszewska, Andrzej Zawadzki i Katarzyna Tyc. Jak co roku, największy problem był z wyłonieniem
zwycięzcy w najmłodszej kategorii
wiekowej. Jury miało twardy orzech
do zgryzienia. Wśród gimnazjalistów
też nie było łatwo. Kilkoro uczestników prezentowało w konkursie
wiersze z poprzednich lat, jednak
Jury uznało, iż nie jest to porządku
w stosunku do pozostałych recytatorów.
Po negocjacjach wyłoniono zwycięzców. W kategorii klas 0–III laureatką I miejsca została Izabela Mauer
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
która wierszem Zakochana Żaba
zachwyciła komisję oceniającą oraz
słuchaczy znajdujących się w sali Nasielskiego Ośrodka Kultury. II miejsce

w tej kategorii wiekowej
przyznano Natalii Łyczkowskiej z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Starych
Pieścirogach, a III miejsce
Magdalenie Zielińskiej z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie.
W kategorii klas IV–VI serca
Jury zdobyła Kinga Kutra ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku z wierszem Nie pieprz
Pietrze. II miejsce przyznano Radosławowi Ciosek ze
szkoły w Pieścirogach, a III
Magdalenie Podgrudnej, Uczestnicy finału gminnego w kategorii klas 0-III
również uczennicy tamtejzachwycił Jury recytacją wiersza K.I.
szej podstawówki. W kategorii klas Gałczyńskiego Strasna zaba. III miejgimnazjum laureatką została Alek- sce przyznano Joannie Mackiewicz,
sandra Suwińska z Zespołu Szkół Nr również uczennicy nasielskiego
3 w Cieksynie, która zaprezentowała gimnazjum. W tej kategorii komisja
fragment utworu K.I. Gałczyńskiego konkursowa przyznała także wyróżButy szewca Szymona. II miejsce nienie. Zdobył je Marcin Świderski,
w tej kategorii wiekowej zajął Domi- który zaprezentował dwa wiersze
nik Rzeczkowski, uczeń Publicznego Adama Asnyka Ludzkości oraz MiejGimnazjum Nr 1 w Nasielsku, który cie nadzieję.

fot. M. Stamirowski

Wszyscy laureaci I miejsc eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zakwalifikowali się do finału
tego konkursu, który odbył się
w dniach 28 i 29 marca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie.
K.T.
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Koncert poezji śpiewanej

Konkurs
O wartościowym zabijaniu czasu
na kartkę wielkanocną
rozstrzygnięty
19 marca br. w Nasielskim Ośrodku Kultury nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem. Uczestniczyły w nim przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych z Nasielska, Bud Siennickich, Popowa Borowego,
Cieksyna, Starych Pieścirogów oraz Dębinek.
Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej i artystycznej
oraz przekazywanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Prace oceniało Jury w składzie: Leszek Gałężewski, Katarzyna Tyc i
Janusz Zawadzki. Laureatką I miejsca została uczennica klasy II Zespołu
Szkół Nr 3 w Cieksynie – Wiktoria Perkowska. Praca jej autorstwa została
opublikowana na pierwszej stronie ŻN. II miejsce zajął Łukasz Borzym,
uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Dębinkach, a III miejsce przyznano
Katarzynie Wiktor z klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach. Gratulujemy!
Prace wszystkich uczestników konkursu na kartkę wielkanocną można
podziwiać na wystawie w Nasielskim Ośrodku Kultury.
K.T.

jak przystało na artystę
wykonującego piosenki poetyckie, w czerni,
z gitarą w ręku. Skromnie
i cicho, w ramach wstępu,
informując widzów, że
nie tańczy na lodzie, nie
występuje w cyrku i generalnie nie jest sławny.
A piosenki z jego płyty
Zabijanie czasu, w ramach promocji Polskie
Radio puszczało w godzinach od 2 do 4.30
rano. Stąd wnioskuje, że
mogą być znane jednie wśród osób
cierpiących na bezsenności i kierowców tirów. I rozpoczął się koncert…

W środowy wieczór, 18 marca br.,
miłośnicy poezji śpiewanej mogli wziąć
udział w drugiej odsłonie Sceny Zaułek.
Wydarzenie kulturalne miało miejsce
w holu kina „Niwa” w Nasielsku, który
specjalnie na tę okazję przemienił się
w nastrojowo udekorowaną płonącymi światełkami kameralną salkę
koncertową.

Gospodarzem spotkania był znany
nasielszczanom Wojtek Gęsicki z Ciechanowa, który wielokrotnie gościł ze
swoimi recitalami w naszym domu
kultury. Tym razem jednak ten, jak sam
o sobie mówi „największy bard świata”,
przybył do Nasielska wraz z Jarosławem Chojnackim. Najpierw pan Wojtek przywitał się z nasielską publicznością piosenką, a potem w kilku ciepłych
słowach zapowiedział występ gwiazdy
wieczoru, wykonawcę nazwanego
przez Jana Poprawę „fenomenem
wokalnym”, który na scenie pojawił się,

Jednak wszyscy, którzy oczekiwali
smętnych, licznych dźwięków i balladowych klimatów z utworu na utwór
coraz bardziej byli porażeni skalą
możliwości wokalnych Chojnackiego.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy m.in.
Balladę o przegranych, Zabijanie
czasu, Noemi. Piosenki pochodzą
z płyty Zabijanie czasu, w której to
zostały wykorzystane teksty poety
Krzysztofa Buszmana. Poza tym artysta
wykonywał także utwory A. Asnyka,
A. Achmatowej, K.I. Gałczyńskiego,
czy hiszpańskiego poety F.G. Lorki. Do
większości z nich sam skomponował
muzykę.

HaHa RaGGa Attack 2

18 kwietnia br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbędzie
się druga edycja imprezy
prezentującej muzykę hiphop, reggae i dancehall,
czyli HaHa RaGGa Attack
2. Na scenie pojawią się
tacy wykonawcy, jak: Młody i Tematis (Obryte); Beer
Beer (Grodzisk Maz.); Nastyk (Warszawa).
Materiał ze swojego nowego
albumu (prz ygotow y wanego
obecnie w Londynie) zaprezentuje na żywo prekursor nasielskiej
sceny hip-hop – Domalak (więcej
na: www.domalak.pl).

Za sterami gramofonów pojawią
się: Dj Krenio (BS Brygada), oraz Dj
Bart (znany ze współpracy z grupą
Kaliber 44).
Natomiast jako gwiazda wieczoru
wystąpi zespół Jamal (tym razem
jako Sound System), którego
pierwsza pł yta, głównie dzięki
piosence Policeman, odniosła
ogromny muzyczny sukces w kraju. Zespół gra utwory w klimatach
reggae, raggamuffin, hip-hop,
a nawet inspirowane jazzem.
Dzięki wielu koncertom, zagranym tak w kraju, jak i za granicą,
zarówno z żywym zespołem, jak
również z Dj-em, Jamal zyskał
ogromne uznanie tysięcy słuchaczy. Obecnie w nieco rozszerzo-

Artysta potrafił nawiązać doskonały
kontakt z publicznością, która żywo
reagowała na mistrzowską interpretację tekstów poetyckich, jak i na
kilkuzdaniowe wtręty zapowiadające
poszczególne piosenki. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi, że
jest artystą niekonwencjonalnym, zaangażowanym w swoją pracę, który
nym składzie promuje swój drugi
album Urban discotheque. Płyta
ta spowodowała, po raz kolejny,
przełom na polskim rynku muzycznym.
Już 18 kwietnia w NOK będzie
można posłuchać muzyki i odczuć na własnej skórze energię,
której bez wątpienia tego wieczoru
nie zabraknie (jak to zwykle bywa
podczas koncertów Jamala).
Bilety do nabycia w budynku kina
NIWA w cenie 10 zł (przedsprzedaż) i 15 zł w dniu koncertu. Uwaga
– liczba miejsc ograniczona.
Organizatorem koncertu jest
Nasielski Ośrodek Kultury, przy
wsparciu Burmistrza Nasielska
Bernarda Muchy.
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sam określa się mianem pieśniarza
dramatycznego.
Blisko półtoragodzinny koncert, podczas którego kilkakrotnie słuchacze
mieli wrażenie, że budynek, w którym
się znajdują, drży w posadach, planowo
miał zakończyć piosenką Wojciech
Gęsicki. Ten, owszem, zaśpiewał i ponownie zaprosił na scenę Chojnackiego, ponieważ publiczność gromkimi
brawami domagała się bisów.
Trzeba przyznać, że zarówno umiejętność operowania skalą głosu, jak
i ogromna ekspresja w wykonywaniu
tekstów poetyckich sprawiają, że należy
go zaliczyć do grona najwybitniejszych
interpretatorów piosenki poetyckiej
w naszym kraju. Z niecierpliwością
oczekujemy na następne spotkanie
z artystami ze Sceny Zaułek.
(p)
Jarosław Jar Chojnacki urodził się
1 kwietnia 1964 r. w Bydgoszczy.
Obecnie mieszka w okolicach Szczytna. Jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich festiwali. W roku 2003 r.
Polskie Radio wydało jego płytę pt.
Zabijanie czasu.
M

A
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Płatności zwierzęce – mniej ograniczeń Wielkie pieniądze rolnictwo
R
W 2009 r. płatność zwierzęca nadal będzie przyznawana do powierzchni
trwałych użytków zielonych zadeklarowanych
w danym roku we wniosku
o przyznanie płatności,
jednak nie więcej niż do
powierzchni maksymalnej
określonej dla każdego
rolnika na podstawie danych historycznych (referencyjnych).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydał rozporządzenie w sprawie
rodzajów roślin objętych płatnością
uzupełniającą oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego. Reguluje ono m.in. zasady
przyznawania płatności zwierzęcej
za 2009 r. W porównaniu do roku
2008 rozporządzenie to wprowadza szereg zmian mających na celu
wyeliminowanie dotychczasowych
trudności występujących przy stosowaniu tego mechanizmu.
Dla zdecydowanej większości rolników uprawnionych do uzyskiwania płatności zwierzęcej w 2008
r. sposób określania maksymalnej
powierzchni trwałych użytków
zielonych, do jakiej mogą uzyskać
wsparcie nie zmieni się, czyli będzie
ustalany na podstawie:
- liczby zwierząt (bydła lub owiec,
lub kóz, lub koni), które były zgłoszone przez tego rolnika lub jego
małżonka do odpowiedniego rejestru w okresie od 1 kwietnia 2005 r.
do 31 marca 2006 r. oraz
- powierzchni trwałych użytków
zielonych lub traw na gruntach ornych, do których rolnik ten otrzymał płatność w 2006 r.
Zmiany umożliwiają uzyskanie płatności zwierzęcej tym producentom,
którym przyznano płatności do powierzchni upraw paszowych w 2006
r., lecz produkcję zwierzęcą rozpoczęli w okresie od 1 kwietnia 2006
r. do 14 marca 2007 r. Rolnicy ci nie
mogli uzyskać płatności zwierzęcej
na podstawie dotychczasowych
przepisów, gdyż nie posiadali zwierząt
w pierwotnie zdefiniowanym okresie
referencyjnym, tj. od 1 kwietnia 2005
r. do 31 marca 2006 r. oraz nie mogli
zostać uznani za nowych producentów, gdyż składali wniosek o przyznanie płatności na 2006 r.
Maksymalna powierzchnia trwałych
użytków zielonych, do jakiej rolnicy
ci będą mogli uzyskać płatność będzie
określana na podstawie powierzchni
upraw paszowych (trwałych użytków
zielonych, traw na gruntach ornych lub
mieszanek roślin motylkowatych z trawami), do których uzyskali oni płatności za 2006 r. oraz na podstawie liczby
zwierząt (bydła lub owiec, lub kóz, lub
koni) wpisanych przez tego rolnika lub
jego małżonka do odpowiedniego
rejestru w okresie od 1 kwietnia 2006
r. do 14 marca 2007 r. Pod uwagę
będzie brany dzień, w którym liczba
zwierząt przeliczona na duże jednostki
przeliczeniowe (DJP), we wskazanym
okresie była największa.
Przy określaniu maksymalnej powierzchni trwałych użytków zielo-

nych, do jakiej rolnik może uzyskać
płatność zwierzęcą, uwzględniana
będzie (na żądanie rolnika) powierzchnia paszowa (trwałe użytki
zielone, trawy na
gruntach ornych,
mieszanki roślin
motylkowatych
z trawami - jeśli
taki rodzaj mieszanki został wskazany we wniosku),
do jakiej w 2006
r. przyznano płatność małżonkowi
rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności
zwierzęcej. Dotychczas możliwe
było uwzględnienie jedynie zwierząt
posiadanych przez małżonka takiego
rolnika w okresie referencyjnym.

Od tego roku za „nowych rolników”
mogą zostać uznani wszyscy rolnicy,
którzy nie występowali z wnioskiem
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej
w latach 2004-2006, a więc przed
wprowadzeniem w Polsce płatności zwierzęcej. Jednocześnie nadal
wymagane będzie posiadanie przez
tych rolników zwierząt w okresie
bezpośrednio poprzedzającym złożenie pierwszego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej, czyli od
14 września roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku do 14 marca
roku złożenia wniosku.
Dla rolników, którzy uzyskali płatność
zwierzęcą jako „nowi” w latach 2007
i 2008, maksymalna powierzchnia
trwałych użytków zielonych, do jakiej
mogą uzyskać wsparcie w danym
roku, będzie zatem określana na podstawie liczby zwierząt posiadanych
przez nich w okresie, który został
uwzględniony przy przyznawaniu im
płatności zwierzęcej po raz pierwszy.
Natomiast rolnicy, którzy dotychczas
nie mogli uzyskać płatności zwierzęcej i nie składali wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w latach
2004-2006, będą mogli uzyskać
takie wsparcie, jeżeli posiadali (oni lub
ich małżonkowie) zwierzęta w okresie
od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do 14
marca roku złożenia tego wniosku.
Tak jak w pozostałych przypadkach,
fakt posiadania zwierząt musi być potwierdzony wpisem w odpowiednim
rejestrze. Pod uwagę będzie brana
średnia liczba zwierząt (przeliczonych
na DJP) we wskazanym okresie.
Ministerstwo rolnictwa poinformowało też o złagodzeniu dotychczasowych przepisów ograniczających
maksymalną powierzchnię, do jakiej
„nowi rolnicy” mogą uzyskać płatność
zwierzęcą. Dotychczas obowiązujące
ograniczenie powierzchni trwałych
użytków zielonych uprawnionych
do wsparcia wynoszące maksymalnie 50% wszystkich gruntów rolnych
w gospodarstwie, zwiększono do
75%. Zmiana ta dotyczy zarówno rolników, którzy uzyskiwali już płatność

olnicy masowo sięgają
po unijną kasę. Prawdopodobnie w tym roku
padnie rekord. Wszystko
wskazuje na to, że rolnicy
otrzymają największą - od
przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej - kwotę
pieniędzy z dopłat bezpośrednich, przeróżnych
unijnych programów pomocowych i pomocy krajowej. W 2007 roku wysokość wypłat dla rolników
z tych źródeł wyniosła
14,2 mld zł, w ubiegłym
18,3 mld zł, a w pierwszych dwu miesiącach
tego roku już 4,2 mld zł.

zwierzęcą w poprzednich latach, jak
i tych, którzy dopiero będą się o nią
ubiegać.
Ponadto możliwe będzie przejęcie
prawa do uzyskiwania płatności
zwierzęcej wraz z przejęciem gospodarstwa. Dotychczasowe przepisy umożliwiały nabywcy gospodarstwa, jedynie ponowne określenie
powierzchni, do jakiej przysługuje
mu płatność na podstawie aktualnie
posiadanych zwierząt, tak jak miało
to miejsce dla „nowego rolnika”.
Od 2009 r. rolnik przejmujący gospodarstwo od rolnika dotychczas
otrzymującego płatność zwierzęcą,
będzie uprawniony do otrzymywania płatności zwierzęcej w wysokości
przyznawanej zbywcy niezależnie
od stanu aktualnie utrzymywanych
zwierząt, a jeśli przed tym nabyciem
sam również był uprawniony do
otrzymywania płatności zwierzęcej
- w wysokości sumy swoich dotychczasowych płatności (nabywcy) oraz
płatności przyznawanych wcześniej
zbywcy gospodarstwa. Analogiczna zasada będzie obowiązywała
w stosunku do rolników zawierających związek małżeński z rolnikiem
uprawnionym do uzyskiwania płatności zwierzęcej.
Rozporządzenie umożliwia uzyskanie płatności zwierzęcej tym
producentom, którzy w roku 2006
uzyskali płatność uzupełniającą do
mieszanek roślin motylkowatych
drobnonasiennych z trawami. Dotychczasowe przepisy dotyczące
płatności zwierzęcej obejmowały
jedynie tych producentów, którzy
za 2006 r. uzyskali płatność uzupełniającą do trwałych użytków
zielonych (TUZ) lub do powierzchni
traw przeznaczonych na pasze
uprawianych na gruntach ornych.
Nie obejmowały one natomiast
producentów uprawiających mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami. W 2009
r. powierzchnia takich mieszanek
będzie mogła zostać uwzględniona przy określaniu maksymalnej
powierzchni trwałych użytków
zielonych, do jakiej dany rolnik
może uzyskać płatność zwierzęca, o ile we wniosku o przyznanie
płatności na 2006 r. wskazał taki
rodzaj mieszanki.
dar

Takie optymistyczne wnioski wynikają z informacji Marka Sawickiego,
ministra rolnictwa, przekazanej
podczas dzisiejszego (27 marca)
spotkania z dziennikarzami.
M. Sawicki powiedział, że jeśli utrzyma się tendencja ze stycznia i lutego, to na koniec roku będzie to
kwota zdecydowanie przekraczająca 20 mld zł.
Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wczoraj (26 marca) zespół
akredytacyjny programów unijnych

rekomendował ministrowi finansów uruchomienie programu na
rozwój mikroprzedsiębiorczości
na wsi. Zdaniem Marka Sawickiego,
uruchomienie naboru wniosków
będzie już możliwe w kwietniu.
Również w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków
na modernizację gospodarstw, różnicowanie produkcji na działalność
nierolniczą i zwiększanie wartości
dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej.
Z szacunków ministerstwa rolnictwa
wynika, że od momentu uruchomienia przyjmowania wniosków na
płatności bezpośrednie (od 16 marca 2009 r.), wpłynęło ich już prawie
dwa razy więcej niż w 2008 r.
W tym roku stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie blisko
120 euro na ha. Płatność uzupełniająca dla upraw podstawowych
wyniesie prawie 85 euro na ha,
a dla trwałych użytków zielonych
- ok. 119 euro na ha. Przy wypłatach będzie obowiązywał kurs wymiany z 30 września 2009 roku.
Wypłaty rozpoczną się 1 grudnia
2009 r.
dar

Rolnictwo ekologiczne
bez biurokracji
W
reszcie zielone światło dla rozwoju rynku
produktów ekologicznych.
Ma się zmniejszyć biurokracja związana z rozpoczęciem funkcjonowania
firmy ekologicznej. Osoba,
która zamierza podjąć
działalność w rolnictwie
ekologicznym, będzie musiała złożyć tylko jeden
wniosek do wybranej jednostki certyfikującej.
Dotychczas wniosek taki trzeba było
wysyłać również do wojewódzkiego
inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wniosek
dotyczący podjęcia działalności
ekologicznej będzie można złożyć
na formularzach, które będą dostępne
na stronach internetowych Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.
Każdy produkt znajdujący się na
rynku i oznakowany jako produkt
rolnictwa ekologicznego będzie
musiał być wyprodukowany przez
producenta znajdującego się pod
kontrolą jednostki certyfikującej.
Ministerstwo ostrzega, ze za sprzedawanie produktów wytworzonych
metodami konwencjonalnymi, jako
produktów ekologicznych, wprowadzone będą kary pieniężne. Kary
będą również dotyczyć producentów
wprowadzających do obrotu środki
do produkcji ekologicznej czy środki
ochrony roślin (np. materiały paszowe
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produkty służące do czyszczenia
i odkażania budynków, narzędzi czy
urządzeń do produkcji lub przechowywania w gospodarstwie), które nie
nadają się do zastosowania w tego
typu produkcji. Kara będzie nałożona

wówczas, gdy na produkcie znajdzie
się oznakowanie „ekologiczny”, „bio”
lub „eko”, a produkt lub substancja nie
spełniają kryteriów upoważniających
do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Wszystkie produkty sprzedawane
w sklepach podlegać będą kontroli
urzędowej, która zweryfikuje m.in.
poprawność ich oznakowania.
Nadzór nad jednostkami certyfikującymi będzie sprawować Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja ta ma
ponadto weryfikować poprawność
oznakowania produktów ekologicznych przeznaczonych na rynek.
Decyzję o imporcie do Polski produktów rolnictwa ekologicznego
wydawać będzie Główny Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.

Resort rolnictwa nie wyklucza możliwości dofinansowania prowadzenia
koordynacji badań dotyczących rolnictwa ekologicznego. Dotacje będą
również udzielane na dofinansowanie
badań nad środkami (w tym ochrony
roślin) do produkcji ekologicznej.
Pojawienie się na rynku większej liczby tzw. bezpiecznych ekologicznie
środków ochrony roślin czy innych
produktów stosowanych w procesie produkcji czy przechowywania,
powinno przyczynić się do rozwoju
rolnictwa ekologicznego.
Nowe przepisy dostosowują polskie
prawo do rozwiązań obowiązujących
w Unii Europejskiej.
Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, przyjął rząd.
dar
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W stulecie konsekracji
nasielskiego kościoła – część II
Z chwilą wybuchu II wojny
światowej w 1939 roku,
kościół nasielski z początkowego okresu wojny wyszedł bez szwanku. Było to
zapewne skutkiem przejęcia Nasielska przez hitlerowców bez walki. Jak
podaje kronika: „Dnia 25
stycznia 1941 roku kościół
zamieniono na skład żydowskich mebli. Do użytku
pozostawiono jedynie
zakrystię.”
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woda przenikała ściany, niszcząc
tynki. W wielu miejscach straciły
one spoistość z murem i zaczęły
odpadać. Wewnątrz kościoła ściany
pokryte były zmurszałym tynkiem
i pleśnią.

Pierwsze remonty wykonano jesienią od 14 października do końca

nowych grubych belek (36 x 28
cm), bo poprzednie spróchniały od
deszczów i zacieków. Po tym dokładnym remoncie wieży nad czym
pracowano około 6 tygodni, wysokie rusztowanie przesunięto dalej
i tak przesuwano je na około całego
kościoła, aby naprawić z górą 150

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz smacznego jajka życzy
			

Redakcja Notatnika NTK
nię w Warszawie, oraz z malarzami:
Marią Zabłocką, Władysławem
Królikiewiczem oraz inżynierem
Andrzejem Krzyżanowskim. Po
zatwierdzeniu projektów w marcu
tego roku, rozpoczęto budowę ołtarza głównego, przedstawiającego
scenę Wniebowzięcia NMP.

Pierwsza fala działań militarnych
oszczędziła kościół, jednak zamieniony na skład żydowskich mebli
w drugiej fali działań wojennych po
1941 roku ponownie został ostrzelany. „Pocisk artyleryjski uderzył
w skarbiec, przebijając sklepienie,
inny w okolicę dużego okna z południowej strony. Zawalił się wówczas
filar zewnętrzny na kaplicę, gdzie się
udziela chrztu świętego, rujnując jej
sklepienie. Inne wreszcie uderzyły
w mury wieży, pod balkonikami
wyrywając duże szczerby.
I wreszcie mała bombka uderzyła
w kaplicę św. Franciszka i rozerwała się wewnątrz kościoła, czyniąc
liczne znaki na posadzce i tynkach
kościoła. Znaczna część dachówek
spadła na ziemię. Z tego też zapewne czasu pochodzą duże pęknięcia
sklepienia nad prezbiterium.”
W 1942 roku Niemcy aresztowali
proboszcza ks. Stanisława Pujdo
i innych księży. Posługę w parafii
pełnił w tym czasie ks. Konrad Gąsiorowski z Ciechanowa. Trzy lata
później nasielska świątynia doznała
zniszczeń. Została ostrzelana przez
wycofującą się artylerię niemiecką.
Zniszczeniu uległ dach, wieża, i obie
kaplice boczne.
Po wyzwoleniu Nasielska rozpoczęto intensywne prace restauracyjne świątyni. Pracami kierował
ks. Piotr Mazurczak, skierowany
tymczasowo do Nasielska. Ks. Stanisław Pujdo po powrocie z obozu
w Dachau nie był w stanie koordynować działań remontowych. Zmarł
3 maja 1948 roku.
Nowy dziekan Witold Grotowski
rozpoczął gruntowny remont nasielskiego kościoła, gdyż dach był
w stanie całkowitej ruiny, a ciągłe
zacieki spowodowały gnicie krokwi, łat, a nawet zakończeń belek.
Oprócz tego rynny leżące i spadowe były uszkodzone, a spływająca

W kwietniu rozpoczęto wymianę
instalacji elektrycznej oraz tynkowanie ścian kościoła. 7 maja 1950 na
zebraniu rady parafialnej utworzono
Komitet Budowy Ołtarza w kościele
parafialnym w Nasielsku, w skład
którego wchodziło 5 członków
świeckich i proboszcz jako przewodniczący. W czerwcu rozpoczęło się
malowanie prezbiterium, a we wrześniu B. Langmann rozpoczął pracę
nad ołtarzem w domu parafialnym
obok kościoła. Był on gotowy pod
koniec grudnia tego roku.
Kościół nasielski. Ołtarz tymczasowy z lat 1920-1950 i odnowiony ołtarz z 1950 roku (fotografie z kroniki parafialnej).

listopada. „Pracowało
stale sześciu murarzy,
dwaj cieśle, blacharz
z pomocnikiem i sześciu
stałych pracowników do
pomocy. Dzięki suchej
jesieni cały dach na rozkrzyżowaniu kościoła i na
połowie nawy głównej
został całkowicie przełożony. Wszystko uszkodzone drzewo zastąpiono nowym. Dachówkę
na całym dachu ułożono
jednego gatunku, przymocowując ją drutem
do krokwi i zaprawiając
na krawędziach wapnem
i cementem. Wszystkie
rynny, podkładki (...) dano
z nowej blachy.” Roboty
został y przerwane na
czas zimy i wznowiono
je 6 czerwca następnego
roku .

Kościół w Nasielsku. Twórcy nowego tabernakulum.

Prace restauracyjne roz- Fotografia z lat 50-tych XX w. (kronika parafialna).
poczęto od wieży kościoła: „Przemurowano i poprawiono nowych wyrw, okaleczeń, rozbitych
uszkodzone przez wojnę 4 balkony, gzymsów i daszków na murach
wszystkie węgły, spady i gzymsy i skarpach całego kościoła. Usunięto
wieży. W środku wieży dano 16 8 wieżyczek wpuszczonych w kon-

strukcję dachu, które powodowały zacieki, a w to
miejsce dano właściwe
zakończenie skarp, na całej
długości bocznych ścian. (...)
Równocześnie nową dachówkę, karpiówkę pokryto
obydwie nawy boczne oraz
6 wyniosłych wieżyczek
nad kaplicami i zakrystią,
przy czym wszędzie nowym drzewem zamieniono wszystkie spróchniałe
części. Na froncie kościoła przerobiono wszystkie
przydaszki i gzymsy. W ten
sposób uzdrowotniono zewnętrzne mury i wieżę. Kościół zabezpieczony przed
zaciekami nabrał świeżego
wyglądu. Na zachodniej
ścianie, wysoko na zewnątrz
wmurowano trzymetrowy
krzyż, ze sztucznego kamienia. Przebudowano stopnie,
prowadzące do wszystkich
pięciu wejść kościoła”.

W roku 1949 proboszcz
Grotowski skontaktował się z rzeźbiarzem Bogusławem Langmannem
z Krakowa, mającym swoją pracow-

Dnia 22 kwietnia 1951 roku ołtarz
został konsekrowany, wraz z trzema
nowymi dzwonami, przez biskupa
płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W lipcu rozpoczęto pracę
nad wykonaniem tabernakulum
według projektu pana Wasiewicza
– architekta wnętrz z Poznania.
Wykonawcami tego projektu byli
pan Kosicki i pan Gromadziński –
mistrzowie brązowniczy z Poznania.
W tym samym roku pan Powalisz
wykonał cztery witraże w miejsce
starych okien. Zimą zakończono
tynkowanie świątyni nadzorowane
przez pana Paprockiego – mistrza
murarskiego z Pułtuska i pomagającego mu miejscowego murarza
pana Millera.
Do roku 1951 został wyremontowany dach, mury zewnętrzne zostały
naprawione, otwory w wieży i w dachu zostały zabezpieczone siatką.
W dalszym ciągu brakowało pięciu
przęseł parkanu przykościelnego.
Remont ten pozwolił świątyni nasielskiej dotrwać w dobrym stanie do
czasów obecnych. W późniejszym
czasie nie było już takich gruntownych restauracji kościoła.
Małgorzata Pakuła
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Śladami zabytkowych grobów
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku przystąpiła do programu „Ślady
przeszłości – uczniowie
adoptują zabytki”. Program ten organizowany
jest od 2001 roku przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy
z Narodowym Centrum
Kultury. Działania realizowane w roku szkolnym
2008/2009 finansowane
są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

roku Urzędu Konserwatora
Zabytków w byłym województwie ciechanowskim
przeprowadził badania nad
stanem pomników. Okazało się wówczas, że mamy
116 zabytkowych obiektów,
obelisków, tumb i krzyży.
Wszystkie one są skatalogowane, opatrzone fotografiami
i zostały wpisane do rejestru
z własnym numerem. Wśród
zabytkowych obiektów są
nagrobki: byłych kapłanów
nasielskich, burmistrza, nauczyciela, obywateli ziemskich i żołnierzy. Właśnie
o tych grobach i ludziach
w nich spoczywających
uczniowie postanowili zabrać
jak najwięcej informacji.

Nauczyciele naszej szkoły zainteresowani realizacją tego programu
w 2008 roku uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Ślady przeszłości
– wprowadzenie do programu”. Program ten jest doskonałą propozycją
na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla
uczniów wszystkich rodzajów szkół.
Cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród nauczycieli, jak
i uczniów. Od początku jego istnienia
wzięło w nim udział ponad 2500
szkół, to oznacza, że w prace na rzecz
ochrony zabytków zaangażowało się
blisko 50000 uczniów.
Młodzież pełni rolę „adwokatów”
zapomnianych zabytków. Przypomina innym o znaczeniu i roli wybranych miejsc i obiektów. Organizuje
wycieczki dla młodszych kolegów,
opracowuje foldery informacyjne,
przygotowuje wystawy fotografii
i prac plastycznych, widowiska teatralne, a nawet kręci filmy. W pracy
pomagają im różne instytucje i organizacje kulturalne: Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i wielu
innych partnerów, którzy chętnie
dzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami, wiedzą i pomysłami.
O projektach uczniów piszą, chętnie
i wiele, media – zarówno lokalne,

Franciszek Stankius. Fotografia z 1885 r.

W pierwszej kolejności zajęliśmy się dokumentacją związaną
z grobem Franciszka Stankiusa, nauczyciela w Nasielsku. Już wcześniej
otrzymaliśmy o nim informacje od
prof. dr hab. med. Grażyny Świąteckiej, krewnej pana Stankiusa. Pani
profesor przesłała nam wiele cennych
informacji oraz rodzinnych zdjęć.

jak i ogólnopolskie. Bardzo ważnym
elementem pracy nad projektem jest
możliwość jego publicznej prezentacji – organizowane są regionalne
uroczystości, w czasie których dzieci
i młodzież mają okazję pokazać
efekty swojej pracy, zaprezentować
zdjęcia, prezentacje multimedialne,
opowiedzieć o swoich odkryciach
i planach na przyszłość. W czerwcu
2009 roku zorganizowany zostanie,
pod patronatem pana Tomasza Merty,
podsekretarza w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolski Finał Ślady Przeszłości.
Wszystko zaczyna się od wyboru
zabytku. Wybór zabytku musi być samodzielną decyzją uczniów. Ucznio-

Ewa z Kowalskich. Żona Franciszka Stankiusa z córką Rudolfiną Eufemią.
Fotografia z 1885 r.

wie naszej szkoły zapytani, co według
nich jest w naszym mieście lub w jego
okolicy zabytkiem, najczęściej wskazywali następujące obiekty: kościół,
„basztę” w centrum miasta, budynek
biblioteki, okoliczne dworki, „zamek”
w Chrcynnie oraz cmentarz. To właśnie cmentarz zyskał
najwięcej głosów poparcia wśród uczniów
i to on jest tematem
naszego projektu.

Przy głównej cmentarnej alei, po
prawej stronie – patrząc od głównego
wejścia – znajduje się grób Franciszka
Stankiusa. Spośród innych grobów
w tej części cmentarza wyróżnia go
znajdująca się na cokole figura pochylonej z zadumą Matki Bożej.
Franciszek Stankius, syn Jerzego
i Marii z Garmusów, urodził się
16 marca 1855 roku w Gogach

Pierwsze cmentarze
zakładano wokół kościołów. Później lokowano je poza obrębem
miasta. Spowodowane to było stałym powiększaniem się terenu
cmentarza oraz względami sanitarnymi. Nie
znamy dokładnej daty
założenia cmentarza
w Nasielsku. Najstarsza jego część mogła
powstać na przełomie
XVIII i XIX wieku lub
w pierwszej połowie
XIX wieku, o czym
świadczy najstarszy,
jak do tej pory, znaleziony przez uczniów
grób z 1828 roku. Jak
wynika z opisów ar- Rodzina Franciszka Stankiusa. Fotografia z 1904 r.
chiwalnych nasielski
cmentarz w 1887 roku
koło Kowna, spolonizowany Lizajmował 3 morgi i 195 prętów twin, nauczyciel i kierownik szkoły
(ok. 1, 68 ha). Zawsze otoczony był w Nasielsku. Był krzewicielem kulogrodzeniem. Czasami jego stan tury, posiadał dużą bibliotekę. Zmarł
budził duże zastrzeżenia. W 1986 3 lipca 1912 roku
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F. Stankius ożenił się z Ewą Kowalską,
urodzoną w 1855 roku w Nunie.
Potomkowie rodziny Kowalskich
do dziś mieszkają w Nunie. Żona
F. Stankiusa zmarła w 1916 roku
w Warszawie.
Z małżeństwa E. Kowalskiej i F. Stankiusa urodziła się 25 lipca 1880 roku

w Nunie jedyna córka, Rudolfina
Eufemia. W roku 1904 wyszła ona za
mąż za Henryka Romualda Świąteckiego, syna Władysława Makarego
Świąteckiego i Anny z Marynowskich. Władysław M. Świątecki był
właścicielem tartaku w Nasielsku,
zmarł w 1919 roku, a jego żona, Anna
zmarła w Nasielsku w 1918 roku.
Z małżeństwa Rudolfiny E. Stankiusówny i Henryka M. Świąteckiego
urodziło się dwoje dzieci: Witold
Jerzy Świątecki urodzony w 1905,
zmarł w1974 roku w Gdańsku i Danuta Maria Świątecka urodzona
w 1907 roku, zmarła w 1987 roku
w Gdańsku. Córka Franciszka Stankiusa zmarła w 1960 roku w Warszawie.
Witold J. Świątecki ożenił się z Emilią Wendeker urodzoną w 1907
roku, a zmarłą w 2004
roku w Sopocie. Z tego
związku urodziła się
Grażyna Maria Świątecka, od której to dostaliśmy wszystkie informacje na temat Franciszka
Stankiusa.
W zakończeniu niniejszego artykułu chcielibyśmy podziękować
pani Grażynie Świąteckiej za to, że zechciała podzielić się
z nami informacjami
o swojej rodzinie.

Cykl artykułów o zabytkowych grobach
nasielskiego cmentarza oraz o ludziach na
nim spoczywających
będzie kontynuowany w miarę, jak pozyskiwać będziemy
nowe informacje. Zachęcamy jednocześnie Czytelników do dzielenia się z nami swoją
wiedzą na interesujący nas temat.
Nawet i groby z czasem przeminą,
wspomnienia utrwalone w naszej
pamięci pozostaną wieczne…
Informacje o cmentarzu
w Nasielsku czerpaliśmy z:
„Adalbertus” nr 7 z 2002 r.
„Tygodnik Mazowiecki” z 2003 r.
Krzysztof Macias
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Ratuj się kto może!
Więcej do Karola już raczej nie
pojadę! Chyba że samochodem
ratownictwa medycznego… Bo
ostatnio co wizyta, to przygoda.
W Wielkim Tygodniu miałam wracać od syna do domu autobusem,
pojechałam więc na Dworzec Zachodni. Chciałam prędko dojść na
platformę, z której odjeżdżają do
nas autobusy, żeby zająć wygodne
miejsce, przyspieszałam więc co
rusz kroku, nie bacząc, że przede
mną były schody. Moment – a potknęłam się na nich, spróbowałam
zachować równowagę, ale noga
uciekła mi w bok i wylądowałam
na ziemi.
Natychmiast pojawił się przy mnie
jakiś mężczyzna i zaczął mnie podnosić. Próbowałam stanąć pewnie
na obu nogach, szło mi jednak
jakoś kiepsko.
– Nic się pani nie stało? – spytał
grzecznie mój ratownik.
– Prawdopodobnie skręciłam nogę
– odpowiedziałam po zastanowieniu, rozpoznawszy swój stan.
Słysząc te słowa, ratujący mnie
mężczyzna natychmiast zniknął.
– Bał się zarazić? – pomyślałam ze
złością, zirytowana tą niemądrą
reakcją. Może raczej obawiał się,
że trzeba będzie wezwać do mnie
karetkę ratownictwa. Ale co w tym
strasznego?
Nie miałam jednak czasu na takie
rozważania. Do odjazdu autobusu
pozostało niewiele czasu, a następny był za kilka godzin. Automatów
telefonicznych wokół siebie nie widziałam, zresztą i tak nie miałam do
nich karty… Ani telefonu komórkowego. Pierwszy raz przyznałam
rację Zosi i Piotrkowi, którzy już
dawno chcieli mi kupić komórkę.

Miałam jednak zdrowy rozsądek
i na niego liczyłam. Uznałam, że
najlepiej będzie, gdy dojadę jak
najszybciej do domu i tam dopiero
będę się zastanawiać, co robić z tą
skręconą (najprawdopodobniej)
nogą.
Łatwiej było to wymyślić, niż wykonać. Nie mogłam liczyć, że ktoś mi
pomoże, miałam już jedną próbkę zachowania samozwańczego
ratownika. Na kogo mogę więc
liczyć? – spytałam samą siebie. Na
siebie właśnie!
Na szczęście nie miałam bagażu,
tylko torebkę. Chwyciłam więc
nogę w dwie ręce (czy coś w tym
rodzaju) i powlokłam się do autobusu. Kierowca już z daleka
widział, że idę, ciągnąc nogę za
sobą. Sam nie najmłodszy, wyskoczył z wozu, podbiegł do mnie
i pomógł mi wsiąść. Dopiero gdy
usiadłam, poczułam, jak drżą mi
kolana.
G dy dojech aliś my, kierowc a
zaproponował, że zadzwoni ze
swojej komórki po pomoc dla
mnie. Miałam przy sobie telefon
do Piotrka, wolałam, żeby to on
pierwszy się dowiedział.
Przyjechał bardzo szybko i z miejsca zawiózł mnie do lekarza. Nic
nie mówił, to znaczy nie lamentował ani nie jojczył. Czego nie
odmówiła sobie Zosia, gdy po
pracy dotarła do domu.
– A co, a jak, a dlaczego – tak było
przez pierwsze pół godziny. Potem
zapoznała się ze wskazówkami
lekarza i unieruchomiła mnie
w fotelu. Nie odmówiła sobie też
paru cennych rad.
– Gdybyś miała telefon komórkowy… – zaczęła.

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.– 20.04.
– Tobym nie skręciła nogi? – spytałam niewinnie.
Skręcona noga – nic przyjemnego. Wielu rzeczy nie mogę
robić… Ale to skręcenie uratowało mnie od świątecznego gotowania i pieczenia, nawet mojej
babki drożdżowej, o porządkach
już nie mówiąc. A na Wielkanoc
mam dostać od zięcia telefon
komórkowy. Wiem, bo Kasia
zdołała podpatrzeć i już mnie
uprzedziła.
Babcia Jadzia

Babka wielkanocna
drożdżowa
10 dkg masła, szklanka mleka (na
zaczyn), 5 dkg drożdży, 15 dkg
cukru, 2 jajka i 2 żółtka, 0,5 kg
mąki tortowej, rodzynki, skórka
pomarańczowa, skórka cytrynowa, migdały, cukier waniliowy

Kochaj i tańcz
(Polska, 2008);Taneczny; Reżyseria: Bruce Parramore; Scenariusz: Maciej Kowalewski;
Współpraca scenariuszowa: Renata Frydrych, Bruce Parramore; Obsada: Izabella
Miko – Hania, Mateusz Damięcki – Wojtek, Katarzyna Figura – Basia, Rafał
Królikowski – Remigiusz, Krzysztof Globisz – Krzysztof

Główna bohaterka filmu to debiutująca dziennikarka (w tej roli Iza Miko),
której świat jest poukładany, świetnie zorganizowany i niemalże perfekcyjny. Ma oddanego narzeczonego (Wojciech Mecwaldowski), który
daje jej poczucie bezpieczeństwa, wspaniałą matkę (Katarzyna Figura)
i szansę na pracę w popularnym piśmie dla kobiet. Życie jednak jest nieprzewidywalne i na jej drodze stanie młody tancerz, marzący o karierze
na Broadwayu pasjonat street dance (Mateusz Damięcki). Dzięki niemu
zamknięta dotychczas pod szklanym kloszem dziewczyna odkryje
świat pasji i tańca, który już na zawsze zburzy dobrze znany jej porządek.
W tym świecie znajduje się także ktoś wyjątkowo ważny – ojciec, którego nigdy nie poznała.
17–19 kwietnia

Wyspa dinozaura 2
Urmel voll in Fahrt (Niemcy, 2008); Animowany; czas 84 min.; Reżyseria: Reinhard
Klooss, Holger Tappe; Scenariusz: Reinhard Klooss, Max Kruse, Oliver Huzly, Sven
Severin.
17–19 kwietnia, godz. 19.00

Lektor

The Reader (USA,Niemcy, 2008); Dramat/Romans; Reżyseria: Stephen Daldry;
Scenariusz: David Hare; Na podstawie książki: Bernhard Schlink; Obsada: Ralph
Fiennes – Michael (jako dorosły), David Kross – Michael, Kate Winslet – Hanna
Schmitz, Alexandra Maria Lara – Ilana, Volker Bruch – Dieter Spenz.

Najbliższe dni będą wyjątkowo sympatyczne. Zawarte znajomości
okażą się korzystne i trwałe. Poczujesz przypływ optymizmu. Szybko
uporasz się z trudnymi sprawami i zajmiesz się planowaniem spotkania
towarzyskiego lub wyjazdu na weekend.

Byk 21.04.– 21.05.
Będziesz pochłonięty nauką i rozwijaniem kariery zawodowej. Będziesz
niezwykle ciekawski i bez trudu zajmiesz się kilkoma sprawami naraz. W
miłości możesz stać się zazdrosny, ale uważaj, bo urazisz partnera zbyt
ostrą reakcją.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Masz przed sobą udany czas i to zarówno w życiu zawodowym jak
i osobistym. Możesz liczyć na dodatkowy przypływ gotówki w związku
z dawno zapomnianą inwestycją. Niektóre Bliźnięta będą marzyć
o dalekich podróżach z ukochaną osobą. Powodzenia.

Rak 23.06.– 22.07.
Przez najbliższe dni będziesz skłonny do zadumy. Okażesz wszystkim
dookoła dobre serce, a nawet postarasz się komuś pomóc. W miłości
zdecydujesz się porozmawiać z partnerem o bardzo ważnych
sercowych sprawach.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz się zastanawiać jak zamienić obowiązki na przyjemności.
Przekonasz kogoś uczynnego, aby Ci pomógł. Odniesiesz także sukces
towarzyski. Bez trudu pogodzisz wrogów i pomożesz nieśmiałym. Za
Twoje starania spotka Cię nagroda.

Panna 23.08.– 22.09.
Do naczynia z ciepławym mlekiem dodać drożdże i łyżeczkę
cukru, posypać mąką i odstawić
w ciepłe miejsce, aby zaczyn
wyrósł. Rozpuścić masło i pozostawić, by nieco przestygło. Jajka
i żółtka utrzeć z cukrem; dodać
do n i c h w yroś n ięt y z ac z yn,
a następnie 0,5 kg mąki tortowej.
Wymieszać dokładnie, dodając
po trochu masło, startą skórkę
z cytryny, cukier waniliowy i bakalie. Ciasto wyrobić, przykryć
ściereczką i odstawić w ciepłym
miejscu do w yrośnięcia. Nagrzać piekarnik do temperatury
180–200 st. C i piec babkę ok.
30 minut, aż wyrośnie i będzie
odstawać od formy. Podawać
posypaną cukrem pudrem lub
polukrowaną.

Kino NIWA ZAPRASZA
3–5 kwietnia, godz. 18.00

HOROSKOP

W życiu zawodowym zbierz siły, a przegonisz wrogów i pozbędziesz
się konkurencji. Nie oddasz nikomu tego, na co sobie zasłużyłeś lub
zapracowałeś. Koniecznie potem znajdź trochę czasu na odpoczynek
w gronie przyjaciół.

Waga 23.09.– 22.10.
Odniesiesz sukces organizacyjny i finansowy, choćby miało to być
tylko uporządkowanie domowych rachunków. Warto skorzystać
z zaproszenia i miło spędzić czas wśród przyjaciół. Wiosenne porządki
mogą jeszcze trochę poczekać.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz szukać i wygody. Trudno będzie Ci się zmusić do pracy
i codziennych obowiązków. Samotne Skorpiony mogą spotkać
miłość sprzed lat,a te w stałych związkach obsypią partnera szczerymi
komplementami.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Czekają Cię pracowite dni. Ważne sprawy zawodowe zajmą Ci dużo
czasu. Będziesz musiał podjąć odważne decyzje, które w przyszłości
przyniosą spore korzyści finansowe. W życiu osobistym czeka Cię wiele
niespodzianek.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy nie obiecuj ludziom zbyt wiele, bo pewne zaległości mogą
wyjść na jaw i nie na wszystko wystarczy Ci czasu. W życiu rodzinnym
zapragniesz poznać problemy i troski najbliższych, a potem zajmiesz się
wiosennymi porządkami.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W najbliższym czasie będziesz postępować wbrew utartym
schematom, odkryjesz nowe możliwości i dzięki temu odniesiesz
sukces. Nie przekazuj niesprawdzonych informacji, bo ktoś
przewrażliwiony może się na Ciebie obrazić. Samotnym Wodnikom
dopisze szczęście w miłości.

Ryby 19.02.– 20.03.
W życiu zawodowym zdobyte informacje lepiej zachowaj dla siebie.
Niedługo poznasz kolejne zaskakujące fakty i wtedy zdecydujesz, co robić
dalej. W życiu osobistym doradzisz komuś w ważnej sprawie i możesz
liczyć na dowody wdzięczności. Będzie miło.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, kompletny, stan idealny.
Tel. 0 507 047 485.
Sprzedam biurko w idealnym
stanie, Tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam
kolekcję akwareli oprawionych
przedstawiających perły architektury kresowej. Tel. 0 502 035
852.
Piękne obrazy olejne, wykonane
przez profesjonalnych artystów
plastyków – tanio sprzedam.
Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam domek holenderski
10,5 x 3 m. tel. 693 061 604.

Nowy sezon - Liga Siódemek !
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ligi Siódemek o Puchar
Burmistrza Nasielska. Rywalizacja toczy się na boisku przy ul. Platynowej w Nowych
Pieścirogach, systemem każdy z każdym i rundą rewanżową. Start ligi przewidziany
jest na 18 kwietnia, a koniec na miesiąc październik/listopad, zależne od zgłoszonej
ilości drużyn. Zapisy trwają do 15 kwietnia. W poprzednim sezonie nagrodami dla
najlepszych drużyn były 3 komplety koszulek, puchary i dyplomy. W lidze nie ma
granicy wiekowej, może grać każdy, liczy się dobra zabawa. Więcej pytań, poniżej
podaje kontakt:
Kontakt
gg: 9159726; email: kamil.leszczynski.89@gmail.com
telefon: 798293757

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 989 m2 położoną w Nasielsku, ul. Sosnowa. Tel. 602 419
494.
Atrakcyjna pożyczka bez BIK,
pomoc dla zadłużonych, bank Ci
odmówił? Zadzwoń. Tel. 886 500
152 PROFICREDIT.
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. tel. 604 480 599
Sprzedam słomę w kostkach. Tel.
509 212 350.
Sprzedam motor MZK 250.
Tel. 516 908 394.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku, ul. Warszawska, 72 m2,
parter. Tel. 023 69 12 931.

ogłasza nabór uczniów do klasy
I

Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 600 889 684.

przy Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2009/2010.

Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych. Tel. 602
426 878.

Publicznego Gimnazjum

1. Kandydaci do pierwszej klasy Gimnazjum są przyjmowani
na podstawie aktualnego zarządzenia Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w Warszawie, które decyduje o formie rekrutacji na terenie
województwa mazowieckiego.
2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz na prośbę rodziców, uczniowie zamieszkali
poza jej obwodem.
3. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmowani są uczniowie
zamieszkali poza obwodem szkoły, gdy dysponuje ona wolnymi
miejscami. Pierwszeństwo mają uczniowie którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na sprawdzianie. W następnej kolejności decyduje średnia ocen uzyskanych na świadectwie i zachowanie.
4. Rekrutacji dokonuje się w oparciu o następujące dokumenty:
- opracowany przez szkołę kwestionariusz.
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.
Kwestionariusz do pobrania na stronie Gimnazjum
www.lonasielsk.pl lub w sekretariacie szkoły.
W celu uzyskania bliższych informacji
zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod nr tel (0-23) 691-23-13
lub na stronie www.lonasielsk.pl

Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 609 927 506.

Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 796 654 980.
Kupię gospodarstwo rolne.
Tel. 602 496 580.
Sprzedam działkę rolną 1,94 ha
w okolicach Nasielska, podłączona woda. Tel. 508 372 507.
Sprzedam dom w Nasielsku
o pow. 200m2. Działka:550m2.
Media, centralne ogrzewaniepiec miałowo-węglowy, dom
ocieplony, instalacja alarmowa.
Do zamieszkania! Tel. 0 604 182
957.
Sprzedam działkę budowlaną, ul.
Sosnowa. Tel. 606 143 942.
Wynajmę opiekę do dzieci 9 lat
i 7 lat. Tel. 605 554 821.
Sprzedam mieszkanie M4,
ul. Warszawska. Tel. 602 777
189.

3–16 kwietnia

OGŁOSZENIA
DROBNE

Nadzory budowlane, ekspertyzy,
opinie. Tel. 501 508 427, 023 69
12 255.
Sprzedam witrynę sklepową wraz
z drzwiami z PCV o wymiarach,
rama dwudzielna 242÷2 m plus
drzwi 242÷1 m (przeszklone,
szkło wzmocnione). Tel. 501 508
427, 023 69 12 255.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie. Tel. 510 276 706.
Schody, drzwi, balustrady, łóżka
do sypialni. Tel. 503 401 399.
Sprzedam działkę budowlaną
910 m2 w Nasielsku, uzbrojoną
– osiedle Ogrodowa – Sosnowa.
Cena do uzgodnienia. Tel. 664
206 944.
Nasielsk - mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. Tel. 504
564 684.
Nasielsk – 126p 1996 r. – sprzedam. Tel. 504 564 684.
Sprzedam TANIO dwie maszyny
do szycia. Tel. 023 69 12 228.
Wynajmę pomieszczenie 36 m2
na działalność gospodarczą,
ul. Płońska. Tel. 606 163 684.
Sprzedam fiata 126 p, rok prod.
1996, stan b.dobry. Tel. 504 078
760.
Sprzedam pszenicę. Tel. 503 081
192.
Zespół muzyczny – wesela. Tel.
602 630 680.
Sprzedam pług „2”, przyczepkę
samochodową i okna używane
wym. 2007x145 – 2 szt. I 87x145
– 1 szt. Tel. 609 209 325.
Wylewki mixokretem. Tel. 783
013 120.
Wideofilmowanie. Tel. 790 225
144
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 602 432 338.
Usługi hydrauliczne – dachy,
ocieplenia. Tel. 500 287 920
Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki ze spacerówką. Tel. 023 69
30 350.
Sprzedam mieszkanie w kamienicy I-piętrowej w centrum
Nasielska - parter, 5 pokoi
+ kuchnia, 99 m2 + budynki gospodarcze, udział w 1/3 działki.
Instalacja gazowa - przewodowa, wodno-kanalizacyjna,
telefon, ogrzewanie gazowe
- etażowe. Tel. 058 553 44 13,
603 624 413
Sprzedam siedlisko gospodarcze
1200 m. Tel. 510 838 731
Ocieplenia budynków. Tel. 601
498 330.
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Niepokojące wieści z piłkarskich aren

Żbik został już na starcie
Miłośnicy piłki nożnej w Nasielsku z dużymi
nadziejami oczekiwali na rozpoczęcie rundy
rewanżowej grupy I warszawskiej ligi okręgowej. Dobra końcówka rundy jesiennej pod
wodzą nowego trenera Andrzeja Bujakowskiego, wysoka czwarta lokata, mała strata
punktowa do dwóch poprzedzających Żbika
zespołów kazały oczekiwać, że nasza najlepsza w gminie drużyna będzie pięła się w górę
tabeli. Oczekiwania były tym bardziej zasadne,
że przerwa między rundami była stosunkowo
długa i był czas na usuwanie mankamentów,
których świadkami byliśmy w rundzie jesiennej. Pomyślne wieści nadchodziły również po
spotkaniach sparingowych. Rzeczywistość
każe jednak te nadzieje zweryfikować.

łów. Po prostu
zostaliśmy na
starcie w dołkach. Do prowadzącej w tabeli drużyny
Bugu Wyszków
tracimy już 20
punktów.

Mecze, w których Żbik jest
gospodarzem,
rozgrywane są
w dalszym ciągu na boisku Jarek Unierzyski wymanewrował bramkarza i umieścił piłkę w siatce
kładnie. Piłka trafiła na głowę Marcina Szweda.
w Pułtusku. Jesteśmy tam gościnnie przyjNasielscy obrońcy zachowali się wyjątkowo
Pierwsze dwie kolejki były dla naszej drużyny mowani i wspierani dopingiem miejscowych
biernie. Adresat nie miał żadnych problemów
zdecydowanie niepomyślne. Jesienią w me- kibiców, ale sytuacja ta może zaowocować
z umieszczeniem piłki w siatce. Wynikiem 1:1
czach z tymi samymi drużynami zdobyliśmy odejściem i tak niewielkiej już liczby kibiców
zakończył się mecz, a jego końcówka była
trzy punkty i straciliśmy też trzy. To już była naszej drużyny. Odzwyczajamy ich bowiem
bardzo nerwowa. I tak Żbik zupełnie niepoduża strata. Obecnie zdobyliśmy tylko jeden od piłki. A trawa na naszej płycie, jak mówią
trzebnie stracił dwa punkty.
punkt, a straciliśmy aż pięć. To fatalny począ- fachowcy od powierzchni trawiastych, po tak
tek i strata dystansu do najlepszych zespo- długim okresie od wysiewu winna być już do- Podobnie wyglądała sytuacja w czasie meczu
brze ukorzeniona, zaś rozegranie raz Żbika z warszawskim Legionem. Tu Żbika
na dwa tygodnie meczu nie może jej zgubiła zbytnia pewność siebie. Gospodaw żaden sposób zaszkodzić.
rze strzelili gola niejako na powitanie, bo już
w 90. sekundzie meczu. W tym czasie nasi
Pierwszym przeciwnikiem naszej druzawodnicy byli już dwukrotnie w okolicach
żyny był zespół garwolińskiej Wilgi.
bramki przeciwnika. Gospodarze nie dopuJesienią w Garwolinie po obiecującej
ścili do stworzenia sytuacji strzeleckich, sami
pierwszej połowie ulegliśmy Wildze
przejęli piłkę i trzema podaniami znaleźli się
wysoko, bo aż 6:0. O wszystkim zatuż przy linii bocznej na wysokości naszego
decydowała druga połowa, w której
pola karnego. Dziwnie niemrawo zachowali
całkowicie oddaliśmy pole przeciwsię nasi obrońcy. Krystian Ryczkowski bez
nikowi. A wszystko zaczęło się bardzo
większych problemów wrzucił piłkę w nasze
obiecująco, tyle że swej przewagi
pole karne wprost na głowę swego kolegi
w pierwszej połowie nie potrafiliśmy
Pawła Szybowskiego Ten niewysoki zawodudokumentować bramką. A zmarnonik, nie niepokojony przez nikogo, skierował
wane okazje zazwyczaj się mszczą.
ją do naszej siatki. Paradoksem jest to, że
Podobnie wyglądała sytuacja w pierw- jeszcze niedawno piłkarz ten był zawodnikiem
szym meczu rundy wiosennej. naszego klubu.
W pierwszej połowie byliśmy zdeŻbik podjął walkę, próbował zmienić wycydowanie lepsi, ale nie potrafiliśmy
nik, ale przeciwnik był wyjątkowo dobrze
tego udowodnić strzeloną bramką.
zorganizowany i zdyscyplinowany. Kiedy
A okazji po temu nie brakowało.
podejmowano atak na naszą bramkę i przeTomek Gumowski jest silnympunktem Żbika
Przeciwnik, pamiętający pierwszy suwano się całą drużyną na naszą połowę,
mecz, zaraz po gwizdku rozpo- dbano o pełne zabezpieczenie tyłów. Poczynającym drugą połowę ruszył zostawienie jednak za plecami około 30
do zdecydowanego ataku. Żbik metrów pustego pola dawało szansę na
Wyniki turnieju „szóstego” 27.03.2009 r.:
tym razem nie ,,oddał pola”. Podjął wyprowadzenie kontry. Potrzebna była
1. Grzegorz Nowiński – Paweł Wróblewski 94 pkt (65,28%) walkę. Przewaga naszej drużyny nie długa piłka i dwóch szybkich zawodników.
była już jednak tak zdecydowana Nasi piłkarze po przejęciu piłki wykonali kilka
2. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal
83 pkt (57,64%)
jak w części pierwszej. Na szczęście kółek, efektownie piłkę na małej przestrzeni
3. Maciej Osiński – Janusz Wydra		
81 pkt (56,25%)
dla naszej drużyny sędzia w 63. rozklepali, ale w tym czasie przeciwnik już
4. Piotr Kowalski – Stanisław Sotowicz
76 pkt (52,78%)
minucie
meczu dopatrzył się faulu był gotów na przyjęcie ataku. I było to jak
5. Krzysztof Gałek – Sławomir Kołodziejski 76 pkt (52,78%)
w polu karnym po ataku garwoliń- walenie głową w mur.
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 75 pkt (52,08%)
skiego obrońcy na szarżującego na
7. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś
63 pkt (43,75%)
Za tydzień czeka
bramkę Wojciecha Barana. Rzut karE
K
naszą drużynę R
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 63 pkt (43,75%)
ny wykonywał Jarosław Unierzyski.
mecz z prowa9. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek 60 pkt (41,67%)
Uderzył lekko, technicznie i zmylił
dzącym w ta10. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński
49 pkt (34,03%) bramkarza.
beli Bugiem WyStrzelona bramka nie uskrzydliła szków. Przewaga
naszych zawodników. Zamiast punktowa w taCzołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
iść za ciosem i bardziej zdecy- beli nie oznacza,
1.
Grzegorz Nowiński			
44 pkt
dowanie starać się strzelić drugą że nasza druży2–3. Maciej Osiński				
43 pkt
bramkę, zwalniali grę. Mnożyły na jest bez szans.
Janusz Wydra				
43 pkt
się niecelne podania. Za to goście A ten mecz wy4. Janusz Muzal				
42 pkt
wyraźnie przyśpieszyli, ale nie stwa- jątkowo warto
5.
Piotr Kowalski				
40 pkt
rzali bezpośredniego zagrożenia. byłoby rozegrać
6.
Grzegorz Kosewski			
39 pkt
W 70. minucie meczu egzekwo- nie w Pułtusku.
7.
Paweł Wróblewski				
37 pkt
wali rzut rożny. Wydawało się, że Bo w Pułtusku
8. Stanisław Sotowicz			
36 pkt
nie jest to groźna sytuacja i po tych nie będziemy
9–10.Kazimierz Kowalski				
28 pkt
rzutach rzadko padają bramki. Wi- w pełni gospoKrzysztof Morawiecki				
28 pkt
dać było, że ten wariant gry goście darzami . Namieli dokładnie przećwiczony. Z szych kibiców
prawej strony boiska (naszej lewej) będzie garstka,
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009, K.S. „Sparta” egzekwował go lewą nogą Marcin a kibiców Bugu
zaprasza w piątek 17 kwietnia na godz. 18.45. do hali sportowej Makule. Z ławki rezerwowych in- będzie bardzo
w Nasielsku.
struowano go głośno, gdzie i jak dużo.
PK ma zagrać piłkę. Wykonał to doxyz
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Coca-Cola
Cup 2009
Z

akończyły się zapisy do XI
edycji turnieju Coca-Cola Cup.
Prawie 46 000 młodych piłkarzy z całego kraju zagra o tytuł
Mistrza Coca-Cola Cup 2009
i wyjazd na mecz ligowy znanej
drużyny europejskiej. W rozgrywkach wystąpi 210 mazowieckich
szkół podstawowych i 213 szkół
gimnazjalnych, w tym szkoły z naszej gminy (Szkoła Podstawowa
w Nasielsku, Gimnazjum nr 1
w Nasielsku, i Gimnazjum nr 2
w Starych Pieścirogach). Turniej
rozpocznie się na początku kwietnia i zakończy się dwudniowym
Finałem Krajowym w czerwcu
tego roku.
Tak duża liczba zgłoszonych szkół z całej
Polski potwierdza, że turniej Coca-Cola Cup
jest nadal najbardziej popularnym szkolnym
turniejem piłkarskim w Polsce i jednym z największych tego typu turniejów prowadzonych przez Coca-Colę na świecie. Patronat
nad turniejem objęło Ministerstwo Sportu
i Turstyki oraz Szkolny Związek Sportowy.
Jak co roku, na zwycięskie szkoły czeka
wiele atrakcyjnych nagród. Dwie najlepsze szkoły pojadą na mecz ligowy jednego
z najlepszych zespołów w Europie. Poza tym,
na uczestników Finału Krajowego czekają
wspaniałe nagrody w postaci profesjonalnego sprzętu sportowego oraz sprzętu
elektronicznego.
Oficjalny początek rozgrywek turnieju
Coca-Cola Cup 2009 planowany jest na
początek kwietnia, kiedy to rozpocznie się
pierwsza runda eliminacyjna. W drugiej połowie kwietnia i na początku maja odbędzie
się II runda eliminacyjna. Później drużyny
przystąpią do Finałów Wojewódzkich,
które odbędą się między 5 a 19 czerwca. Mistrzowie Województw awansują
do Finału Krajowego, który odbędzie się
w czerwcu. Tam podczas dwudniowego
turnieju zostaną wyłonieni zwycięzcy
Coca-Cola Cup.
Drużyna startująca w Coca-Cola Cup
może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
Jednocześnie na boisku może grać 5 zawodników oraz bramkarz. Wszyscy zawodnicy
muszą być uczniami szkoły, którą reprezentują. Kategoria szkół podstawowych
obejmuje uczniów z rocznika 1996/1997,
którzy w momencie uczestnictwa w turnieju
ukończyli 12 lat. Zawodnikami drużyny
zgłoszonej w kategorii szkół gimnazjalnych
mogą być uczniowie tej szkoły z roczników
1994 i młodszych.
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