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Taksówki zaparkują dalej

Spisali się
na piątkę

Postój taksówek znajdował się w tym miejscu przynajmniej od 30 lat.
Aktualnie w naszym mieście są trzy taksówki. Zwyczajowo już zajmowały one miejsce przy ul. Młynarskiej od przejścia dla pieszych do
wjazdu w uliczkę pomiędzy kamienicami. Teraz miejsce dla taksówek
zostanie wyznaczone za tym wjazdem i zajmować będzie porównywalną do poprzedniej powierzchnię. Właściciele pojazdów oznaczają
je specjalną taśmą, żeby nikt tu nie zaparkował. Nie ma sensu przecież
starać się o jakieś trwalsze oznakowanie, skoro już niedługo kolejna
ekipa rozpocznie prace na tej ulicy i przynajmniej przez pewien czas
w ogóle nie będzie tu parkingu.
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W części obrad RM poświęconej
interpelacjom i zapytaniom radnych głos zabrał radny S. Sotowicz,
który poruszył temat przebudowy
skrzyżowań w Nasielsku. Zapytał
o termin uruchomienia świateł na
tych skrzyżowaniach oraz plany
zamontowania takich urządzeń na
innych skrzyżowaniach w mieście.
Pytał także o możliwość namalowania pasów na ul. Warszawskiej na
wysokości sklepu Biedronka. Po nim
radny M. Świderski zapytał o przebudowę ul. Młynarskiej oraz szansę
wymiany chodnika na ul. Rynek.
Następnie radny W. Krzyczkowski
poprosił o przybliżenie programu
„Kurs na Nasielsk”. Po nim radna
K. Świderska zaznaczyła, że na sesji
obecni są mieszkańcy ulic Traugutta
i Waryńskiego z Nasielska. Przyszli
zapytać, kiedy na ich ulicach zostanie położony asfalt oraz czy istnieje
możliwość zamontowania tam tzw.
„leżących policjantów”...
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UWAGA!
W Mazewie – Kątnych nie ma szlabanów

Ostrożność nakazem
chwili
skrzyżowania tras komunikacyjnych,

Od 21 lipca na przejeździe
kolejowym w Mazewie –
Kątnych nie ma rogatek
(szlabanów). Nie działa
też sygnalizacja świetlna.
Taka sytuacja potrwa co
najmniej przez pół roku.

w ciągu dnia, kiedy będą prowadzone
roboty, w przekraczaniu tego przejazdu pomagać będą pracownicy kolei.
Ponadto pociągi przejeżdżające trasą
Warszawa–Gdynia będą miały w tym
miejscu ograniczoną szybkość do
Nakazem chwili jest więc szczegól- 20 km/h.
na ostrożność osób korzystających Najważniejsze jest jednak zachoz tego przejazdu. Trzeba stosować wanie tu szczególnej ostrożności
się do znaków drogowych. Najważ- o każdej porze dnia i nocy, tym
niejszym z nich jest w tym przypad- bardziej, że przejazd ten i w norku znak STOP.
malnych warunkach do bezpieczAby zwiększyć bezpieczeństwo nych nie należał!!!
pojazdów korzystających z tego

xyz

Z SAMORZĄDU

2

Obradowała Rada
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) 693–30–06
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

We wtorek, 21 lipca br.
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVIII sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Na
wniosek Burmistrza wprowadzono do porządku
obrad pewne zmiany m.in.
ze względu na zmieniony
projekt autopoprawki do
budżetu. Z porządku obrad
wykreślono punkt dotyczący podwyższenia kapitału
zakładowego Nasielskiego
Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.
Po zaakceptowaniu zmienionego
programu sesji oraz protokołu z poprzednich obrad Dariusz Leszczyński,
przewodniczący RM, poinformował
o swoich działaniach. Mówił o poniedziałkowych dyżurach w Urzędzie Miejskim i sprawie, z jaką zwrócił
się do niego mieszkaniec Mogowa.
Chodziło o zalewanie posesji przez
wodę, czego przyczyną jest źle wyprofilowany rów.
Po nim głos zabrał Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha, który również poinformował o swoich działaniach między obradami. W pierwszej
kolejności przypomniał o kontrolach, które prowadzone są w gminie Nasielsk w związku z ustawą
o utrzymaniu porządku i czystości.
W ostatnim czasie zostało skontrolowanych 14 ulic w mieście. Odłowiono
także 3 bezdomne psy. Wspomniał
także o pielęgnacji cmentarza przy
ul. Lipowej, o decyzji środowiskowej
dotyczącej budowy hotelu w Krzyczkach Szumnych oraz dofinansowaniu
budowy drogi w Słustowie. W dalszej
części swojego sprawozdania poruszył sprawę ciepłowni. Temat ten
wiele razy omawiany był podczas
spotkań komisji merytorycznych RM
w nasielskim urzędzie. Zaznaczył, że
niezbędna jest analiza oszacowania
wartości ciepłowni dokonanego
przez spółkę HYDROCHEM, jak również opracowanie koncepcji działania
oraz biznesplanu. Następnie Burmistrz
poinformował o dwóch projektach:
pierwszy z nich dotyczy wyposażenia
klas „0” w Szkole Podstawowej w Nasielsku, drugi natomiast związany jest
z drogami – od Cieksyna przez Konary do Pieścirogów oraz od Głodowa
do Krzyczek. W związku ze zbliżającą się rocznicą Bitwy nad Wkrą B.
Mucha przypomniał o planowanych
z tej okazji uroczystościach w Borkowie. W dalszej części przeszedł do
omówienia przetargów. Ponownie
zostały ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości po byłych szkołach w miejscowościach Krzyczki
i Nuna. Odbędą się one 17 sierpnia br.
W trakcie przygotowywania są dokumenty niezbędne do zbycia działek
w Nasielsku przy ul. Płońskiej (działki
znajdują się między firmą Elektroplast
a nowymi blokami). 10 lipca został
ogłoszony przetarg na zadanie pod
nazwą „Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii i termomodernizacja
obiektów gminy Nasielsk”. Przetarg

ten dotyczy ośrodka zdrowia przy
ul. Sportowej w Nasielsku, Zespołu
Szkół Nr 3 w Cieksynie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach, Szkoły
Podstawowej w Dębinkach oraz
Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym. Ogłoszono także przetarg na przebudowę dróg gminnych:
Konary–Cieksyn–Chlebiotki–Stare
Pieścirogi–Nasielsk (ul. Nowa, Topolowa) –Głodowo–Krzyczki Pieniążki
w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi na
terenie gminy Nasielsk. Trwają prace
nad przygotowaniem specyfikacji na
kolejne przetargi. Następnie poinformował o wnioskach, jakie złożyła
gmina Nasielsk. Pierwszy dotyczy
poprawy infrastruktury i edukacji
w szkołach wiejskich na terenie gminy
Nasielsk w miejscowościach: Budy
Siennickie, Popowo Borowe i Stare
Pieścirogi. Drugi natomiast związany
jest z przyznaniem pomocy w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich, który dotyczy budowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w miejscowościach: Siennica, Stare
Pieścirogi, Cieksyn i Młodzianowo.

W następnej części obrad przyszedł
czas na interpelacje i zapytania radnych. Jako pierwszy głos zabrał radny
Stanisław Sotowicz, który poruszył
temat przebudowy skrzyżowań
w Nasielsku. Zapytał o termin uruchomienia świateł na tych skrzyżowaniach oraz plany zamontowania
takich urządzeń na innych skrzyżowaniach w mieście. Pytał także
o możliwość namalowania pasów na
ul. Warszawskiej na wysokości sklepu
Biedronka. Po nim radny Mirosław
Świderski zapytał o przebudowę ul.
Młynarskiej oraz szansę wymiany
chodnika na ul. Rynek. Następnie
radny Wojciech Krzyczkowski poprosił o przybliżenie programu „Kurs
na Nasielsk”. Po nim radna Katarzyna
Świderska zaznaczyła, że na sesji
obecni są mieszkańcy ulic Traugutta
i Waryńskiego z Nasielska. Przyszli
zapytać, kiedy na ich ulicach zostanie położony asfalt oraz czy istnieje
możliwość zamontowania tam tzw.
„leżących policjantów”, co przyczyniłoby się do ograniczenia prędkości
pojazdów poruszających się na tym
terenie. Temat „leżących policjantów”
kontynuował radny Świderski, zaznaczając, że zamontowanie tego typu
urządzeń przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa w wielu miejscach w mieście. Po nim radny Marek
Gerasik przypomniał o zaniedbanym
terenie wokół pomnika w Borkowie.
Zapytał także o utylizację odpadów
medycznych. Następnie radny Grzegorz Duchnowski przypomniał sprawę pojawiającą się już na poprzednich
obradach, a mianowicie teren przy
Bioconie, który jest zarośnięty i nie
wygląda zbyt estetycznie.
W ramach wyjątku radni zdecydowali,
że Burmistrz udzieli odpowiedzi na
pytania mieszkańców osiedla Pił-
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sudskiego, którzy pojawili się na sesji.
B. Mucha poinformował ich, że gmina nie otrzymała dofinansowania na
drogi gminne z tzw. „Schetynówki”.
Zaznaczył, że jedyną możliwością
kompleksowego rozwiązania problemu tamtejszych ulic jest przygotowanie dużego wniosku. Na pewno
realizacja tych przedsięwzięć w tym
roku jest niemożliwa ze względu na
brak pieniędzy w budżecie. Burmistrz
wyraził nadzieję, że do końca kadencji
uda się wykonać przebudowy ulic na
osiedlu Piłsudskiego I i Piłsudskiego
II. Mieszkańcy obecni na sesji również zabrali głos i omówili problemy
drogowe, z którymi borykają się na
co dzień.
W kolejnej części obrad radni zajęli
się podejmowaniem uchwał. Pierwsza dotyczyła przejęcia przez gminę
Nasielsk zadania powiatu nowodworskiego w sprawie drogi Nasielsk–Prusinowice. Druga zmieniała wcześniejszą uchwałę i wprowadzała zmiany
w budżecie 2009 r. Trzecia również
dotyczyła zmian w budżecie, ale
wprowadzono do niej autopoprawkę.
Te trzy uchwały radni podjęli jednogłośnie. Kolejna uchwała dotycząca
zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego sprawiła, że kilku
radnych poprosiło o wyjaśnienie
pewnych kwestii. M.in. radny Duchnowski zastanawiał się nad tym, kiedy
zakończy się możliwość zaciągania
kredytów przez gminę. 6 głosami za,
5 przeciwnymi i 1 wstrzymującym
uchwałę podjęto. Następną uchwałą
radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2008 r. Kolejna
dotyczyła utworzenia straży miejskiej.
5 głosami za i 7 wstrzymującymi się,
radni spowodowali, że na nasielskich
ulicach już niedługo pojawią się
strażnicy. Pozostałe dwie uchwały,
pierwszą dotyczącą przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Nasielsk na lata 2009–2013” i drugą – w sprawie wyrażenia opinii do
projektu planu aglomeracji Nasielsk,
przyjęto jednogłośnie.
Następnie przyszedł czas na odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych. Na początku głos zabrała
Sekretarz Maria Kowalska, która
przedstawiła sytuację na drogach
wojewódzkich. Poinformowała, że
prace związane z zamontowaniem
sygnalizacji świetlnej przebiegają
sprawnie i z pewnością z początkiem września będziemy już z nich
korzystać. W przyszłości na pewno
przebudowane zostaną inne skrzyżowania. Sekretarz przypomniała
także o zmianie organizacji ruchu
na ul. Warszawskiej. Pasy nie mogą
być malowane zbyt gęsto na drodze
wojewódzkiej. Urząd Miasta wystąpi
z wnioskiem o ich namalowanie, ale
decyzja należy do województwa.
Poinformowała także o ulicy Młynarskiej, gdzie już niedługo zaczną
się prace związane z jej moderni-

zacją. Obecnie firma, która wygrała
przetarg na wykonanie tego zadania, przedłożyła do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. Następnie
poruszyła sprawę chodnika przy ul.
Rynek. Zaznaczyła, że w tej sprawie
należy czekać na decyzję Zarządu
Województwa Mazowieckiego. Po
M. Kowalskiej głos zabrał Bernard D.
Mucha, który wrócił do tematu programu „Kurs na Nasielsk”. Podkreślił,
że projekt ten przebiega prawidłowo. Na kurs prawa jazdy kat. C oraz
kurs kat. D jest już komplet zapisanych osób, na kat. C+E są jeszcze
3 wolne miejsca. Pełna lista osób
zapisana jest na kurs „kosmetyczka/
manicurzystka”. Szkolenia już się zaczęły. Cały czas tworzona jest lista
rezerwowa na wszystkie kursy. Być
może kilka osób zrezygnuje i wówczas kurs będą mogły odbyć te osoby, które zapisały się później. W dalszej części Burmistrz poruszył temat
ograniczenia prędkości i montażu
„leżących policjantów”. Zaznaczył,
że przeprowadzona zostanie analiza, gdzie można montować tego
typu urządzenia oraz ile one kosztują. Z pewnością temat ten jeszcze
powróci. W sprawie zarośniętego
terenu przy ul. Płońskiej (teren Bioconu) głos zabrała dyrektor ZGKiM
Małgorzata Rosłońska, która obiecała, że w najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona. W temacie
odpadów medycznych odpowiedzi
udzielił kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bogdan
Ruszkowski, który poinformował,
że odbieraniem takich odpadów
zajmują się odpowiedni firmy. Gmina Nasielsk prowadzi także zbiórkę
leków przeterminowanych. Można
je oddać w nasielskich aptekach.
Na zakończenie sesji radni zgłaszali
wolne wnioski i zapytania. Radny
Krzyczkowski zwrócił uwagę na
problem przepisywania recept
w nasielskim ośrodku zdrowia.
Niektórzy pacjenci przyjmują
pewne lekarstwa do końca życia.
Zapytał więc, czy można byłoby
przepisywać te leki bez czekania
w kolejce. W tej sprawie głos zabrała dyrektor SP ZOZ w Nasielsku,
która poinformowała, że lekarze
niechętnie wypisują recepty, nie
widząc pacjenta. Temat kontynuowała radna Anna Łapińska, która
podkreśliła, że lekarze odpowiadają za to, co przepisują i komu
przepisują. Po niej ponownie głos
zabrała dyrektor ZGKiM, która
odpowiedziała na pytanie radnego
Świderskiego w sprawie możliwości koszenia trawy. Zaznaczyła, że
ze względu na deszczową pogodę,
która sprzyja szybszemu przyrostowi trawy, ZGKiM ma dużo
pracy, ale stara się sukcesywnie
w miarę możliwości kosić to, co
urosło. Na zakończenie obrad
Elżbieta Wróblewska przedstawiła
projekt edukacyjny dotyczący
budowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Nasielsku.
K.T.
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Z MIASTA

Z GMINY

Taksówki zaparkują dalej
– Podobno zlikwidują postój taksówek, bo tam mają być posadzone
jakieś drzewka czy trawnik. Już
wszystko jest tam zupełnie rozwalone. To jak to będzie wyglądać? Ulicę
zrobią wąską i na dodatek trawę
zasieją przy chodniku? – pytali nas
w ostatnich dniach zaniepokojeni
pracami budowlanymi w ulicy Młynarskiej mieszkańcy Nasielska.

oznaczają je specjalną taśmą, żeby
nikt tu nie zaparkował. Nie ma sensu
przecież starać się o jakieś trwalsze
oznakowanie, skoro już niedługo
kolejna ekipa rozpocznie prace
na tej ulicy i przynajmniej przez
pewien czas w ogóle nie będzie tu
parkingu.
Jak zapewnia Artur Wiercioch, kierownik robót remontowych, które

W miejscu, gdzie do niedawna był
postój taksówek przy ul. Młynarskiej, rzeczywiście teraz będzie
m.in. pas zieleni. Właściciele taksówek są tym faktem zaskoczeni.
Szkoda, że nikt nie poinformował
ich o zmianie.

– Przyjął nas burmistrz Mucha.
Rozmawialiśmy na temat naszego
postoju taksówek i trwającego remontu, ale okazało się, że za zmiany odpowiada Mazowiecki Zarząd
Dróg i nasi urzędnicy niewiele
mają w tej sprawie do powiedzenia
– relacjonują Henryk Łyczkowski
i Grzegorz Kosewski. – Chcieliśmy,
żeby przeniesiono nam oznakowanie, a przede wszystkim telefon
w inne miejsce, dopóki jeszcze
remonty tu trwają. Zarówno burmistrz, jak i pani sekretarz zapewnili
nas, że tak się stanie – dodają.
Jak poinformował nas burmistrz Bernard Dariusz Mucha: – Już zleciłem
przeniesienie skrzynki telefonicznej
kilka metrów dalej, tak żeby mieli do
niej dostęp właściciele.
Postój taksówek znajdował się
w tym miejscu przynajmniej od 30
lat. Aktualnie w naszym mieście są
trzy taksówki. Zwyczajowo już zajmowały one miejsce przy ul. Młynarskiej od przejścia dla pieszych
do wjazdu w uliczkę pomiędzy
kamienicami. Teraz miejsce dla
taksówek zostanie wyznaczone za
tym wjazdem i zajmować będzie
porównywalną do poprzedniej powierzchnię. Właściciele pojazdów
E

K

Jednak jak to będzie wyglądało
w praktyce, zobaczymy dopiero we
wrześniu. – Nasze prace przebiegają

Rakotwórcze
podkłady kolejowe
O

d kiedy w okolicach
nasielskiego dworca
PKP rozpoczęły się prace
związane z modernizacją
linii kolejowej, mieszkańcy naszej gminy skuszeni
niską ceną nabywają
stare drewniane podkłady kolejowe. I najczęściej
są one po prostu spalane
w domowych piecach.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska alarmuje – nie wolno tych
podkładów spalać! Nasączone olejem kreozotowym są szczególnie
niebezpieczne podczas spalania. W
wysokiej temperaturze z podkładów
uwalniają się rakotwórcze związki

– Raz, że nikt z nami nie rozmawiał,
dwa, co będzie dalej z telefonem na
postój taksówek i co z miejscami
parkingowymi? Przecież przez te
remonty nie będzie gdzie stanąć samochodem – mówili taksówkarze.
W końcu nie każdy znał dokładnie
projekt przebudowy skrzyżowania.
Na szczęście właściciele przyjazdów
zachowali się przytomnie i kiedy
zauważyli na jakim etapie są prace,
sami zgłosili się do urzędu, by przenieść ich budkę telefoniczną i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

R

swoich pasach. Na pewno łatwiej
byłoby stąd wyjechać dużym pojazdom, np. autobusom. Sądzę, że
same światła wszystkich problemów
nie załatwią i za jakiś czas okaże się,
że znowu będą kolejne remonty –
twierdzi pan Krzysztof.

L

zgodnie z planem. Aktualnie jesteśmy
10 dni roboczych na budowie. Ekipa,
w której jest średnio 15 osób, pracuje
codziennie od 7 do 17 – informuje A.
Wiercich. – Co prawda natrafiliśmy
na 14 studzienek ściekowych, które
będziemy musieli przebudować. Ale
mam nadzieję, że to nie wpłynie na
termin zakończenia prac – dodaje.

Światła zostaną ustawione w czterech
miejscach: naprzeciwko budynku kina
„Niwa” będzie przejście na drugą stronę ul. Kościuszki z wysepką na środku.
Następne przejście dla pieszych ze
światłami będzie przy ul. POW. Kolejne sygnalizatory staną przy baszcie
i po drugiej stronie ul. Kilińskiego oraz
w ul. Młynarskiej. Zniknie przejście na
ul. Kościuszki na wysokości sklepu
obuwniczego i rogu ul. Kościuszki–
Młynarska. Tu pojawi się ogrodzony
barierkami chodnik dla pieszych
i pas zieleni. I właśnie jego przedłużenie pojawi się na dawnym postoju
taksówek. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo tzw. uczestników ruchu, ale
trzeba przyznać, że nowe rozwiązania
drogowe cały czas wywołują sporo
emocji wśród mieszkańców, którzy
nieustannie je komentują. Narzekają
na to, że problemem będzie wyjazd
z ul. Młynarskiej, która teraz zostanie
znacznie zwężona. – Będą tylko dwa
pasy ruchu, a można było zrobić trzy
przy samym dojeździe do skrzyżowania, wtedy samochody skręcające
w prawa i w lewo ustawiałyby się na

Przesunięcie postoju taksówek kilka metrów dalej właściwie nie jest
żadnym wielkim problem ani dla
ich właścicieli, ani dla potencjalnych
klientów. Ale za to może stanowić
kłopot dla zwyczajowo parkujących
tu auta mieszkańców naszej gminy.
I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
kilkadziesiąt miejsc do parkowania
zniknie też z mocno do niedawna
„obłożonych ” parkingów przy
ul. Kościuszki, to za chwilę okaże się, że budowa parkingów na
terenie miasta będzie po prostu
konieczna.
(i.)
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Dlatego zaleca się stosowanie podkładów co najwyżej w ogrodach,
np. do utwardzania nawierzchni,
wykonywania schodków, ścieżek
i różnego rodzaju umocnień.

Jak mówi Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska nasielskiego Urzędu
Miejskiego: – Informacje o szkodliwości podkładów kolejowych zostały rozesłane już po całej gminie.
Otrzymali je sołtysi i przekazują je
dalej. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy, jaką można wyrządzić
krzywdę sobie i swoim najbliższym,
spalając tak niebezpieczne odpady
w piecu.
fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

prowadzi w Nasielsku firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
z Mińska Maz. – Wszystkie prace
wykonujemy zgodnie z projektem.
Akurat w tym miejscu, gdzie był postój, został zaplanowany pas zieleni,
uważam, że to rozwiązanie będzie
bezpieczniejsze zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców.

A

3

NASZE INICJATYWY

Dla
powodzian

Młodzież z koła PCK działającego w nasielskim Gimnazjum nr 1
dwukrotnie, 3 i 10 lipca br. przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na
rzecz powodzian w markecie Tesco. Za pomoc w pakowaniu zakupów klienci sklepu wrzucali do
puszek oznaczonych znaczkiem
PCK datki. W akcji uczestniczyli
uczniowie: Just yna Dr węcka,
Aleksandra Zakrzewska, Daria
Hermanowska, Damian Stachowicz i Dariusz Moczydłowski.
Młodym ludziom, którzy mimo
wakacji postanowili pomagać
innym, towarzyszyły: Edyta Pałaszewska i Katarzyna Popielarska,
opiekujące się szkolnym kołem
PCK w Gimnazjum nr 1.
(i)

chemiczne. Dym z drewna zaimpregnowanego olejem kreozotowym
jest śmierdzący i duszący. Spalając
je, aplikujemy sobie i swojej rodzinie
sporą dawkę substancji wywołujących nowotwory, chłoniaki i mięśniaki, powodujących bezpłodność,
uszkadzających płuca i nerki oraz
wywołujących poronienia.

Niska cena, za jaką można kupić
wysłużone podkłady kolejowe,
sprawia, że mieszkańcy naszej
gminy ryzykują swoim zdrowiem
i używają toksycznego drewna jako
opału. A za nierozsądne spalanie
podkładów możemy przecież zapłacić najwyższą cenę…
K.T.
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KRONIKA
POLICYJNA

Punkt dla Lorcina

Wysprzątany przystanek autobusowy, wokół niego świeżo skoszona trawa, a tuż obok zadbana
otoczona kwiatami przydrożna
figurka Matki Boskiej – to charakterystyczne punkty krajobrazu
Lorcina, miejscowości leżącej przy
trasie Nasielsk – Dębe. Z pewnością
znają je wszyscy, którzy kiedykolwiek podróżowali tą trasą. Problem
tylko w tym, że mogli nie wiedzieć,
że są właśnie w Lorcinie, ponieważ
oznakowanie tej trasy wprowadza
w błąd nawet mieszkańców naszej
gminy, w tym także dziennikarzy ŻN. A przyjezdni, którzy ufają
GPS-om mogą dosłownie wylądować w polu.
Jak się okazało pokazany w poprzednim numerze „Życia Nasielska”
przystanek autobusowy wyglądający, jak śmietnik nie znajduje
się w miejscowości Lorcin, choć
tak sugeruje znak drogowy, lecz
w Chechnówce i żeby zamieszania
było jeszcze więcej służy przede
wszystkim mieszkańcom Popowa
Borowego. Kto za jego obecny
skandaliczny stan odpowiada trudno dociec, najwyraźniej jednak
nikomu nie zależy, żeby było tam
czysto.
Jakim cudem udaje się to w Lorcinie? Zbigniew Milewski, od wielu
lat sołtys tej miejscowości, z dumą
mówi o przystanku, figurce, i mieszkańcach Lorcina. Przyznaje bowiem, że to dzięki ich zaangażowa-

fot. K. Tyc

30.06. w Nowych Pieścirogach nieznani sprawcy ze stojącego w torach
postojowych pociągu skradli trzy
siedzenia. Straty wynoszą 660 zł na
szkodę Kolei Mazowieckich.

niu, a szczególnie
dzięki staraniom
pani, która mieszka
najbliżej przystanku
jest tam taki porządek. I choć przy
przystanku nie ma
żadnego kosza na
śmieci, nigdzie nie
ma ani niedopałków papierosów,
ani papierków.

– Pamiętam, że
przed laty na tej
trasie zbudowano tylko trzy przystanki w Chrcynnie, Chechnówce
i Nunie. W Lorcinie
był przystanek na
żądanie. Jakieś 25
lat temu w czynie
społecznym postawiliśmy wiatę przystankową i od
tamtej pory o nią mieszkańcy dbają
– wspomina sołtys. – Nie oznacza
to jednak, że ludzie tam w ogóle nie
śmiecą, bywa różnie. Pamiętam,
że kiedyś obok przystanku ktoś zostawił stary telewizor. Ale został on
natychmiast sprzątnięty – dodaje.
Kiedyś na przystanku postawiono
także ławeczkę, żeby podróżni
mogli chwilę odpocząć, ale po
pewnym czasie ktoś ją zdewastował.
– Postanowiliśmy więc, że ławki już
nie będzie, ale za porządek wszyscy

10.07. na ulicy Kościuszki Piotr Z., kierowca samochodu Chrysler, podczas
wykonywania manewru cofania potrącił rowerzystkę. Kobietę z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.
11–12.07. w Żabiczynie nieznany
sprawca z niezabezpieczonej obory
skradł cielaka. Straty wynoszą 1000 zł
na szkodę Jana R.
Nocą z 13 na 14 lipca nieznani sprawcy
sprzed Domu Handlowego „Majster”
skradli ławkę. Straty wynoszą 400 zł.

Pijani na drodze

mieszkańcy czują się odpowiedzialni – mówi sołtys.
Podróżni korzystający z przystanku
w Lorcinie z pewnością nie doznają
uczucia dyskomfortu, stojąc pod
wiatą. Może on posłużyć jako przykład dla innych miejscowości w naszej gminie, gdzie na ogół niestety
nie jest już tak ładnie.
Przyznajemy zatem punkt dla Lorcina
za godne do naśladowania nieprzeciętne podejście do spraw estetyki. Tamtejsi mieszkańcy mogliby
nauczyć innych, jak dbać o swoje
otoczenie.

06.07. w Studziankach Bogdan A.,
mieszkaniec Siennicy, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,78 mg/l).

Zachęcamy naszych Czytelników do
zgłaszania redakcji ŻN takich ciekawych
pomysłów i przedsięwzięć. Będziemy
punktować wyróżniające się lokalne
inicjatywy na łamach naszej gazety.
Punkt może otrzymać klimatyczny
ogródek, ciekawie zaaranżowana
przestrzeń na wsi lub w mieście, osoba,
która wnosi swoim działaniem coś pozytywnego w życie całej społeczności.
Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do naszej redakcji: Nasielsk, ul.
Kościuszki 12 (budynek kina Niwa) lub
pod nr tel. (023) 69 12 343 bądź e–mail:
nok@noknasielsk.pl.
K.T.

07.07. w Wągrodnie Stanisław K.,
mieszkaniec Wągrodna, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,94
mg/l).
07.07. na ulicy Rynek Piotr H., mieszkaniec Nuny, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,43 mg/l).
08.07. na ulicy POW Roman R.,
mieszkaniec Jackowa Wł., kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,52 mg/l).
08.07. na ulicy Płońskiej Mirosław
S., mieszkaniec Olsztynka, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,91 mg/l).

INTERWENCJE

Mamy śmietnik pod nosem
– Ta góra śmieci znajdująca się
w krzakach, a właściwie w dawnym
bajorku, które zasypano ziemią,
systematycznie rośnie. Jest tam
wszystko: deski, odpady budowlane, opakowania po napojach
i wiele, wiele innych śmieci. Nie
wiem, czy może w ten właśnie sposób pozbywa się pozostałości po
trwającym ciągle remoncie przychodni firma budowlana, która go
wykonuje, czy może ktoś z okolicy
postanowił tu sobie zorganizować
śmieciowisko. Proszę przyjechać
i zobaczyć, jak to wygląda – z takim
problemem zatelefonowali do nas
mieszkańcy Starych Pieścirogów.

fot. K. Tyc

śmieci, za to jest kupka pozostałości po remoncie przy wykonanym niedawno podjeździe.
Bardzo możliwe, że robotnicy
każdego dnia wywozili śmieci ze
sobą i za „niespodziankę” w pobliskich krzakach odpowiada zupełnie kto inny. W każdym razie
oficjalnie zgłaszamy śmieciowy
problem i z niecierpliwością czekamy na jego rozwiązanie. Adres
góry odpadków: ul. Sikorskiego,
Stare Pieścirogi.
(p)

14.07. w Cegielni Puckiej Marian N.,
mieszkaniec Cegielni, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,80 mg/l).
15.07. w Dębinkach Ariel J., mieszkaniec Morgów, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,07
mg/l).
15.07. w Starych Pieścirogach Stanisław T., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,75 mg/l).
R

Sprawdziliśmy. Śmieci w krzakach
dokładnie vis-á-vis wejścia do przychodni zdrowia w Starych Pieścirogach prezentują się okazale. Zdecydowanie wśród nich przeważają
odpady budowlane.
– Trudno powiedzieć, kto w okolicy
ostatnio przeprowadzał remont i kto
jest sprawcą tego bałaganu, bo nikt
nikogo za rękę nie złapał. Ale ktoś
powinien się tym zainteresować.
Bo jeśli to jest dodatkowy wynik remontu przychodni, to firma w lipcu
go kończy i znika, a my zostaniemy
ze śmieciami pod nosem – mówią
mieszkańcy sąsiedniej posesji.
Remont przychodni trwa nadal, ale
w pobliżu budynku nie ma żadnego
kontenera na odpady, do którego
ekipa budowlana mogłaby wrzucać

14.07. w Krzyczkach Waldemar M.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,10 mg/l).

NA MINUSIE

Był kiosk jest dziura
Przez całe lata w tym miejscu stała zielona budka – kiosk z prasą. Budka zniknęła już jakiś
czas temu i dosłownie została po niej wyrwa w trotuarze. Czekamy i czekamy, kto coś
z tym zrobi, a tu nic. Może by tak załatać dziurę i położyć kilka kostek?

(red)
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Uroczystości

fot. M. Stamirowski

W uznaniu za optymizm

We wtorek, 21 lipca br., uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy P.P.H.U. JAN – POL
ZPCH w Pieścirogach Starych odebrali
pamiątkowe dyplomy na zakończenie kolejnego roku wspólnej pracy.
Uroczystość rozpoczęła punktualnie
o godz. 11.00 Teresa Skrzynecka,
kierownik WTZ, witając wszystkich
przybyłych, w tym szczególnie osoby
wspierające funkcjonowanie Warsztatów i rodziców uczestników zajęć.
Wśród gości znaleźli się także przed-

stawiciele Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Maz. oraz Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku.

Przypomnijmy, że na zajęcia WTZ
od 3 lat systematycznie uczęszcza
25 osób niepełnosprawnych, przede
wszystkim z terenu naszej gminy,
które znajdują tu pomoc i rehabilitację
społeczno-zawodową, ułatwiającą
im funkcjonowanie w codziennym
życiu. We wtorek wszystkim uczest-

nikom zajęć wręczone
zostały dyplomy uznania
za to, jak powiedziała T.
Skrzynecka, że podczas
codziennej, wytrwałej
pracy zmagają się z własnymi słabościami i zarażają innych swoim optymizmem. Dla szczególnie
wyróżniających się osób
poza dyplomami uznania przygotowano także upominki – czajniki
elektryczne, ufundowane
przez sklep Marka Wróblewskiego. Nagrodzeni
zostali: Agnieszka Domżała, Beata
Walasiewicz, Piotr Adamski, Adam
Garlej, Wiesio Dąbrowski. Pamiątkowy dyplom otrzymał także Norbert
Szulim, który już po raz drugi spędzał
jeden wakacyjny miesiąc na zajęciach
w pracowniach warsztatowych.
Następnie uczestnicy WTZ zaprezentowali zgromadzonym swoje
umiejętności artystyczne w specjalnie
przygotowanym na tę okazję progra-

mie słowno-muzycznym, w reżyserii
Grażyny Budek i opracowaniu muzycznym Lucyny Pawlak. Wykonali
też kilka swoich ulubionych piosenek
cygańskich.
Po oficjalnej części spotkania był czas
na poczęstunek i rozmowę oraz możliwość zwiedzenia obiektu, na którym
działają WTZ. Trzeba przyznać, że
dzięki ogromnemu zaangażowaniu
T. Skrzyneckiej oraz wszystkich pracowników WTZ panuje tu atmosfera

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Parafiada

Warsztaty językowe, czyli język angielski w praktyce

towarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza oddział terenowy w Nasielsku od kilku lat
organizuje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
wyjazdy integracyjne połączone z możliwością zwiedzania ciekawych miejsc.
W bieżącym roku w ramach projektu „Poznajmy
piękno Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Znajomość języków obcych to standard we współczesnym świecie. Internet, otwarte granice, rynek pracy,
turystyka pozwalają w pełni korzystać
z uroków egzotycznych zakątków, ale
jednocześnie wymagają znajomości
języków obcych. Prym w tym względzie wiedzie język angielski. Sposobów na skuteczną naukę tego języka
jest wiele, ale wiadomo, że nauka jest
najbardziej efektywna w kraju, gdzie
używany jest on jako ojczysty. Z takiej
możliwości postanowiły skorzystać
dwie szkoły naszej gminy: Publiczne
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku oraz
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Starych
Pieścirogach.

Poznawali piękno
Zamku Królewskiego
S

50- osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami uczestniczyła w czerwcu br.
w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzali Zamek Królewski
- pomnik historii i kultury narodowej.
Mieli możliwość zwiedzania bogato
wyposażonych wnętrz i ekspozycji
muzealnych związanych nierozerwalnie z Zamkiem oraz poznania dziejów

państwa polskiego. Program zwiedzania był dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Lekcja
muzealna była ciekawym przeżyciem
dla młodych ludzi, którzy pierwszy raz
mieli możliwość zwiedzania Zamku
Królewskiego w Warszawie. Spacer
po Ogrodzie Saskim, oddanie czci
przy Pomniku Nieznanego Żołnierza
to kolejne miejsca, które odwiedzili

uczestnicy wyjazdu. Na koniec wycieczki w Mc Donald`s dla wszystkich uczestników przygotowany był
smaczny poczęstunek.
Projekt ten udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu ze strony:
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków PFRON i Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.
Dzięki życzliwości księdza Proboszcza Tadeusza Pepłońskiego i Akcji
Katolickiej w Nasielsku uczestnicy
wyjazdu spożyli słodki poczęstunek.
Partnerami w realizacji wyjazdu był:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, które włączyły się
w organizację wycieczki. Wspólne
działania organizacji pozarządowych,
instytucji pomocowych oraz osób,
którym leży na sercu dobro drugiego człowieka przynoszą owocne

efekty. Satysfakcję organizatorom
daje ciepłe słowo i uśmiech ze strony
uczestników.
Podziękowania za organizację projektu kierowane są do organizatorów,
sponsorów oraz partnerów wyjazdu.
Ponadto dziękujemy radnemu – Bogdanowi Ruszkowskiemu za pomoc
w sprawnej realizacji projektu.
Wioletta Zawadzka

wzajemnego zrozumienia, szacunku
i akceptacji, która sprawia, że każdy
czuje się tam po prostu dobrze. Natomiast uczestnicy warsztatów z roku
na rok zdobywają nie tylko nowe
umiejętności, ale nabierają także więcej pewności siebie, występując przed
publicznością czy wyjeżdżając na
wycieczki. Życzymy Wam, kochani,
dalszych sukcesów, a póki co, zarówno
uczestnikom, jak i pracownikom WTZ
udanych wakacji.
(i)

Gimnazjaliści w Londynie

W dniach 12–18 czerwca 2009 roku
uczniowie obecnych klas II i III oraz
absolwenci wspomnianych szkół wzięli
udział w warsztatach językowych zorganizowanych przez ATAS sp. z o.o.
Młodzież wyjechała pod opieką trzech
nauczycielek – Mai Grubeckiej, Beaty
Rączki oraz Ewy Wilczyńskiej. Warsztaty były uzupełnieniem programu
nauczania języka angielskiego, a także
geografii i historii. Stanowiły doskonałą
okazję do poznania kultury i tradycji
Wielkiej Brytanii.

Uczniowie zakwaterowani byli
u rodzin angielskich, co sprzyjało rozwijaniu umiejętności
językowych i stanowiło mobilizację do dalszej nauki. Program warsztatów był niezwykle
bogaty i intensywny. Gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić
wszystkie najważniejsze i najpiękniejsze zabytki Londynu.
Najwięcej emocji wzbudził Zmiana warty przed Buckingham Palace
pobyt w Muzeum Figur Woi twórczość najsłynniejszego pisarza
skowych Madame Tussaud’s. Odwie- Anglii, Williama Szekspira. Poszliśmy
dziliśmy Tower of London, znane dziś również do Buckingham Palace (rezymuzeum i miejsce przechowywania dencja królowej), aby zobaczyć słynną
klejnotów koronnych, dawniej wię- zmianę warty (Changing of the Guard)
zienie i miejsce straceń skazańców. a także pojechaliśmy do bardzo uroSpacerowaliśmy nad Tamizą oraz po kliwego miasteczka Windsor, w któnajbardziej rozpoznawalnym moście rym znajduje się Windsor Castle, czyli
Europy – zwodzonym Tower Bridge letnia rezydencja królowej Elżbiety II.
w stylu wiktoriańskiego gotyku oraz Podróżowaliśmy piętrowym autobunajnowszym Millenium Bridge, zbu- sem (double–decker bus) przez Eton,
dowanym na pamiątkę nowego tysiąc- w którym mieści się najbardziej prestilecia. Podziwialiśmy monumentalne żowa uczelnia prywatna dla chłopców
budynki parlamentu, czyli Houses Eton College. Wyjazd był okazją do
of Parliament z najbardziej znanym poznania bliżej kultury i sztuki. Odwiesymbolem Anglii – wieżą Clock To- dziliśmy najważniejsze brytyjskie muwer, często nazywaną Big Benem od zea i galerie: British Museum, National
znajdującego się wewnątrz dzwonu. Gallery oraz Tate Modern. W GreenDzięki wizycie w Shakespeare’s Globe wich zobaczyliśmy słynne królewskie
Theatre uczniowie poznali bliżej postać obserwatorium astronomiczne Old
Royal Observatory oraz mieliśmy
okazję znaleźć się po dwu stronach
południka „0”. Nie zabrakło również
czasu na pamiątki i zakupy w markowych sklepach na Oxford Street
oraz Piccadilly. Londyn pożegnaliśmy wycieczką na 135 metrowym
kole widokowym London Eye,
z którego podziwialiśmy po raz
ostatni panoramę miasta.

Uczestnicy warsztatów przed wejściem do St. Paul’s Cathedral

Młodzież wróciła zachwycona,
pełna wrażeń oraz ochoty do
wzięcia udziału w kolejnych takich
warsztatach. Mamy nadzieję, iż wyjazdy zagraniczne staną się tradycją
w naszych gimnazjach. Uczą one
otwartości i tolerancji wobec innych
narodów oraz ich kultury.
Beata Rączka
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Wypadek w Chrcynnie

Ostatnie loty
Pawła Witkowskiego
I

nformacje dotyczące
tego, co wydarzyło się 5
lipca około godz. 13.00 na
lotnisku w Chrcynnie były
enigmatyczne. Niewiele
osób, nawet tych mieszkających w pobliżu lotniska
wiedziało, że wydarzyło się
tam coś tragicznego.

Lokalna społeczność przywykła
do warkotu samolotów, dźwięków
wydawanych przez motolotnie
i widoku spływających z nieba ku
ziemi spadochronów. Przywykła
też do tego, że czasami pojawia
się na lotnisku karetka pogotowia.
Wiadomo, że latanie niesie ze
sobą pewne ryzyko. Przekonać
się o tym można czytając zapis
zdarzeń, jakie miały miejsce na
tym lotnisku w ciągu ostatnich
lat. Trochę ich było, ale kończyły
się zazwyczaj tylko kontuzjami.
Każde zostało szczegółowo zbadane przez Komisję do Badania
Wypadków Lotniczych. Wszystko
po to, aby było ich jak najmniej,
aby unikać błędów, które już inni
popełnili.
Wypadek, który miał miejsce 5 lipca był o tyle szczególny, że w jego
wyniku spadochroniarz, który
mu uległ, zmarł. A był nim Paweł
Witkowski z Rembertowa, który
przeżył zaledwie 30 lat.
Przebieg zdarzenia i przyczyny
niefortunnego zakończenia skoku
są przedmiotem badań odpowiednich komisji. Na chwilę obecną
wiadomo tyle, że spadochroniarz
wykonując lot ku ziemi z dużą
szybkością ,,schodził” w dół. Będąc
już blisko niej wykonał energiczny
zakręt i w końcowej fazie tego manewru uderzył z dużą szybkością
o murawę lotniska. Wstępnie jako
przyczynę podaje się źle obliczoną
ostatnią fazę lądowania.
Wezwano karetkę pogotowia ratunkowego z Nasielska. Ta przyjechała bardzo szybko. Obrażenia
były bardzo poważne, postanowiono więc wezwać na pomoc
w przetransportowaniu rannego do
szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zaopatrzony przez obydwie
ekipy ratownicze ranny, nieprzytomny, ale wydolny oddechowo
i krążeniowo ruszył śmigłowcem
LPR w swój, jak się później okazało,
ostatni podniebny lot. Celem był
szpital bródnowski. Niestety, po
trzech godzinach zmarł.

Chrcynno
było wyjątkowo mocno wpisane
w ż yc ior ys
P a w ł a W i tkowsk i e go.
Można p o wiedzieć, że
był chłopcem stąd. W
jednostce wojskowej w Chrcynnie
pracowali przed laty jego rodzice,
Halina i Remigiusz Witkowscy.
Mieszkał z nimi i z bratem Tomaszem, tak jak prawie wszyscy
członkowie kadry nasielskiej jednostki, w Nasielsku. Tu wzrastał
w cieniu munduru wojskowego
i harcerskiego, bo z nasielskim
harcerstwem mocno związani
byli jego rodzice. Później mieszkał
w Sochaczewie, Rembertowie i Zawadach Starych. W ostatnich latach
swego życia często przyjeżdżał do
Chrcynna na lotnisko, aby szybować na spadochronie.

Paweł Witkowski był człowiekiem
sukcesu. Wychowany w duchu
ładu, obowiązku, dyscypliny i szacunku dla ludzi osiągnął w swym,
jakże krótkim życiu, wiele. Ukończył Akademię Obrony Narodowej
uzyskując tytuł magistra ekonomii,
spełniał się zawodowo prowadząc
wspólnie z ojcem dr Remigiuszem
Witkowskim poważne firmy. Założył rodzinę. Tak jak był bardzo dobrym synem i wnukiem, tak też był
bardzo dobrym mężem i ojcem.
Pasjonowała go technika, a jego
drugą miłością było spadochroniarstwo. Pierwsze skoki oddał 15 lat
temu. Potem, była prawie 10-letnia
przerwa. Kiedy jednak ta miłość
wróciła, oddał się jej bez reszty. I
wrócił tu, gdzie stawiał pierwsze
kroki. Do Chrcynna. Zachłysnął
się lataniem. Oddał 487 skoków.
Skakał w Polsce i poza jej granicami.
Był członkiem Amerykańskiej Organizacji Spadochronowej. Podjął
działania, aby wybudować w Polsce tunel aerodynamiczny. Taki,
w jakim on trenował w Moskwie
i Paryżu. Czynił to z myślą o edukacji lotniczej młodzieży.
Śp. Paweł Witkowski został pochowany11 lipca na cmentarzu parafialnym w Rembertowie. W pogrzebie
uczestniczyła delegacja instruktorów byłego hufca im. Jadwigi
Rostkowskiej w Nasielsku.
A.

Druhowie Halino i Remigiuszu Witkowscy, Pani Moniko
Witkowska, Martynko i Maju, Tomku Witkowski.
Łączymy się z Wami w bólu,
jaki odczuwacie po śmierci
swego syna, męża, ojca i brata.

Śp. Pawła Witkowskiego

			

Pomni na słowa harcerskiej piosenki,
którą tak często wspólnie śpiewaliśmy:
,,Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina”
Instruktorzy byłego hufca ZHP w Nasielsku
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Z biblioteki

Kto jest kim w bibliotece
P

rzypadający w tym roku jubileusz nasielskiej biblioteki był pretekstem do rozmowy z jej dyrektorem Stanisławem Tycem, który ukazał się w nr. 12 „Życia
Nasielska”. W najbliższych wydaniach naszego dwutygodnika chcemy zaprezentować Czytelnikom pracowników tejże placówki. Tym razem przedstawiamy panie
Izabelę Mazińską i Zofię Niesłuchowską. 						
(i.)

Zofia Niesłuchowska (bibliotekarz)

Izabela Mazińska (starszy bibliotekarz)

z nasielską biblioteką związana od
1975 r. Wcześniej
p ra c owa ł a j a ko
kierownik filii bibliotecznej w Chrcynnie, a następn i e w P i e ś c i ro gach. Od dwóch
lat jest w oddziale
dla dzieci w Nasielsku. W swojej
pracy ceni najbardziej codzienny
kontakt z dziećmi, któr ym w ypożycza książki.
Współpracuje też podczas organizacji zajęć dla dzieci
odbywających się na terenie biblioteki (np. lekcje biblioteczne, Lato i Zima w mieście). Chciałaby, żeby
jej miejsce pracy było bardziej kolorowe, pełne zabawek, plakatów, podobizn postaci lubianych przez
dzieci i, oczywiście, jak największej liczby nowych
książek, czyli po prostu zachęcało je do częstszych
odwiedzin biblioteki.

w nasielskiej bibliotece pracuje
od 6 lat, chociaż jej przygoda z tą placówką
rozpoczęła się
tak naprawdę
w 1984 r. i trwała nieprzerwanie
przez 6 lat. Potem nastał czas
pracy w innej
jednostce samorządu gminnego. Pani Izabela jest absolwentką studium bibliotekarskiego, ukończyła również wyższe studia
z zakresu administracji oraz studia podyplomowe
z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Mężatka, mama dwójki dorosłych dzieci: Magdaleny
i Marcina. Jej prawdziwą pasją jest ogród, lubi zbierać
grzyby i odpoczywać w ciszy.

Zakup książek

W bibliotece zajmuje się tworzeniem i komputerowym opracowaniem księgozbioru poprzez
system MAK. Odpowiada również za działającą
od 3 lat pracownię internetową. Szczególnie jest
jej bliski oddział dla dzieci. Wspólnie z pracującą
tam koleżanką przygotowuje lekcje biblioteczne,
jest także liderem akcji Cała Polska czyta dzieciom
prowadzonej przez Fundację ABC (od 2003 r.).
Koordynuje współpracę biblioteki ze szkołami, fundacją Centrum Ochrony Środowiska oraz innymi
instytucjami. Marzy jej się w przyszłości stworzenie
księgozbioru multimedialnego.
Mężatka, mama dwóch synów (Bartosza – 11 lat
i Mikołaja – lat 5 lat). Bardzo lubi czytać książki i gotować, kocha zwierzęta, szczególnie psy.

W miniony piątek, 17 lipca br., w ramach tzw. uzupełniania księgozbioru w bibliotece pojawiły się aż 103
nowe, pachnące jeszcze farbą drukarską książki. Dzięki temu czytelnicy
mogą już wypożyczać popularne
powieści sensacyjne, przygodowe
i romanse. – Tym razem zdecydowaliśmy się na zakup bestsellerów,
czyli powieści, o które najczęściej
pytają czytelnicy – wyjaśnia Izabela
Mazińska z nasielskiej biblioteki.

Biblioteka poleca
Dla wielbicieli literatury,
w której poza
romansem
i sensacją
znaj d ziemy
też elementy
wzięte wprost
z horroru,
nasza biblioteka zakupiła
książki autorstwa cieszącej się
dużą popularnością amerykańskiej pisarki Stephenie Meyer.

Na zakup książek przeznaczono ponad tysiąc zł.
(i)

Lato w mieście
Dzieci, które spędzają wakacje w naszym
mieście i okolicach,
m o gą ko r z ys t ać
z zajęć przygotowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną już
w pierwszych dniach
sierpnia br. w godz.
9–13.

W poniedziałek, 3 sierpnia dzieci
będą mogły m.in. zwiedzać bibliotekę i wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Wakacje moich marzeń”. Na następny dzień (wtorek, 4
sierpnia) zaplanowano wycieczkę do
lasu, czytanie książek o przyrodzie
oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. W środę, 5 sierpnia królować
będą bajkowe tematy, czyli odbywać
się będzie czytanie bajek oraz zajęcia

fot. Archiwum

plastyczne, w których dzieci będą
przedstawiać za pomocą różnych
materiałów (farby, kredki, modelina,
plastelina) ulubione postacie. Natomiast ostatniego dnia, w czwartek, 6
sierpnia, przewidziano wspólne śpiewanie piosenek, zabawy z muzyką
i dyskotekę. Tego dnia odbędzie się
również rozstrzygnięcie konkursów
i rozdanie nagród uczestnikom zajęć.
Zapraszamy.
(i)

Są to: Zmierzch – opowiadająca o przygodach siedemnastoletniej Isabelli Swan, która
przeprowadza się do ponurego
miasteczka w deszczowym stanie Washington, gdzie poznaje
przystojnego Edwarda Cullena.
Chłopak ma nadludzkie zdolności, a dziewczyna stara się poznać
jego mroczne sekrety. Na podstawie książki powstał scenariusz
do filmu o samym tytule. Kolejne powieści przedstawiające
dalsze losy Belli i Edwarda to:
Księżyc w nowiu, Zaćmienie,
Przed świtem.
Poza tym cyklem w bibliotece znajdziemy jeszcze powieść pt. Intruz,
w której autorka przenosi czytelnika w daleką przyszłość opanowaną
przez niewidzialnych najeźdźców
żyjących w ludzkich ciałach.
(i.)

MOIM ZDANIEM
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Nasielsk z oddali

To nie jest sezon ogórkowy
Środek lata, miesiące lipiec i sierpień,
zwykliśmy określać terminem „sezon
ogórkowy” (w znaczeniu: sezon zastoju w wielu dziedzinach życia). I rzeczywiście, tak jak co roku, wyludniły
się ulice stolicy i innych większych
miast. Zaroiły się natomiast nadbałtyckie plaże i inne miejscowości wypoczynkowe. Nic dziwnego, przecież
szkoły i uczelnie zawiesiły zajęcia do
jesieni, a tysiące urzędników i biznesmenów udało się na urlopy. Mógłby
więc być to typowy martwy sezon,
gdyby nie pogoda i polityka.
Zacznijmy od pogody, bo chyba nią
interesuje się więcej osób niż polityką. Gwałtowne burze połączone
z ulewnymi deszczami i towarzyszące im silne wiatry i trąby powietrzne
nawiedziły ostatnio różne regiony
kraju. Powodzie i podtopienia spowodowały wielkie straty materialne
i przyniosły też ofiary śmiertelne
Coraz powszechniej mówi się o tym,
że występowanie zjawisk ekstremalnych w przyrodzie jest efektem globalnego ocieplenia, które nastąpiło
na skutek nadmiernej emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, szczególnie dwutlenku węgla. Ma być to
związane z działalnością człowieka
i może w przyszłości doprowadzić
świat do katastrofy.
Trudno waszemu felietoniście, który
nie jest specjalistą w tej dziedzinie,
polemizować z takimi poglądami.
Chciałbym jednak powołać się na
stanowisko Komitetu Geologicznego
Polskiej Akademii Nauk w sprawie
globalnego ocieplenia, które opublikowane zostało 12 lutego 2009
roku. Najwybitniejsi geolodzy polscy
podkreślają, że stała zmienność jest
podstawową cechą klimatu Ziemi
w całej jej historii. W ciągu ostatnich
2,5 mln lat okresy ciepłe przeplatały
się z okresami globalnych ochłodzeń.
Od 12 tys. lat Ziemia znajduje się w kolejnej fazie cyklicznego ocieplenia,
któremu towarzyszy wzrost ilości
gazów cieplarnianych w atmosferze.
Jest on niezależny od działalności
człowieka.
Uczeni zachęcają wprawdzie do podejmowania kroków zmierzających
do ograniczenia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, a szczególnie
do zaprzestania masowego wycinania

lasów, zwłaszcza w rejonach tropikalnych. Jednak podkreślają, że należy
zachować daleko idącą powściągliwość w przypisywaniu człowiekowi
wyłącznej odpowiedzialności za
zwiększającą się emisję gazów cieplarnianych, gdyż prawdziwość tego
twierdzenia nie została udowodniona.
Tyle o pogodzie. Prawdopodobnie
nie pozwoli ona nam się nudzić jeszcze przez całe lato.
Jak na razie, a piszę ten felieton już
w drugiej połowie lipca, nie ma mowy
o sezonie ogórkowym w polityce.
Ciągle jeszcze trwają obrady Sejmu.
Rząd targuje się z prezydentem
o podpisanie zaległych stu dokumentów dotyczących mianowania
i odwołania ambasadorów. Parlament
Europejski podjął historyczną dla nas
decyzję o powołaniu na swojego
przewodniczącego Jerzego Buzka. Powierzenie tak ważnej funkcji
przedstawicielowi Polski jest zarówno
osobistym sukcesem byłego premiera, jak i wyróżnieniem naszego kraju.
Teraz nie może już być mowy o podziale Europy na starą i nową. To Polak
będzie uczestniczył w podejmowaniu
wszystkich istotnych decyzji Unii,
podpisywał najważniejsze dokumenty i reprezentował ją na wszystkich
szczytach ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami.
Ze wzruszeniem oglądałem telewizyjną transmisję posiedzenia Parlamentu
Europejskiego, którego kierownictwo
obejmował nowy przewodniczący.
Jerzy Buzek w nowej roli pokazał
się jako mąż stanu, który już pewnie
zaczyna myśleć i mówić jak szef parlamentu całej zjednoczonej Europy.
A to, że prowadził obrady w języku
polskim, mimo że posługuje się
biegle angielskim, podkreślało jego
przynależność narodową. Świadczy
to również o tym, że wspólnota europejska jest prawdziwą rodziną wolnych narodów. Przynależność do niej
nie oznacza utraty żadnego ważnego
elementu odrębności narodowej.
Nie wiem, co czuje w tej chwili szef
Kancelarii Prezydenta minister Piotr
Kownacki, który jeszcze kilka dni
temu po spotkaniu prezydent Kaczyński–premier Tusk powiedział,
że kandydatura Jerzego Buzka na
przewodniczącego Parlamentu Euro-

pejskiego „nie istnieje”. „Nie ma takiej
kandydatury”. W tym czasie kandydatura Buzka jako przedstawiciela frakcji
była już traktowana bardzo poważnie.
Tego samego dnia, kiedy pan Kownacki zdyskredytował kandydaturę
Buzka, przewodniczący Bundestagu
w parlamencie niemieckim powiedział, że polski kandydat ma poparcie
Niemiec. Czyli że Niemiec angażował
się bardziej w poparcie Buzka niż szef
kancelarii polskiego prezydenta.
Jerzy Buzek na swojej pierwszej
konferencji prasowej po objęciu
nowego stanowiska zaprezentował
cała paletę spraw, którymi chce
się zająć jako przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Na
pierwszym miejscu umieścił przyjęcie i wcielenie w życie traktatu
lizbońskiego. Wszyscy doskonale
pamiętają, że tego traktatu jeszcze
dotychczas nie podpisał prezydent
Kaczyński. Nie uczynił tego mimo
specjalnej uchwały Sejmu , który się
do niego zwracał w tej sprawie. Czy
w tej chwili, kiedy Polak podejmuje
tak trudną i odpowiedzialną funkcję,
nasz prezydent w imię solidarności
narodowej nie powinien złożyć
w końcu swojego podpisu?
Wybór Polaka na najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej to nie
jedyne ważne wydarzenie polityczne ostatnich dni. Warto odnotować
również list kilkunastu byłych prezydentów( między innymi Lecha
Wałęsy, Vaclava Havla i Aleksandra
Kwaśniewskiego), premierów i ministrów spraw zagranicznych krajów
Europy Środkowej do prezydenta
USA Obamy wyrażający zaniepokojenie, iż obecna administracja
amerykańska sprawia wrażenie, że
nie interesuje jej sojusz z Europą
Środkową. Wybór Baracka Obamy
na prezydenta komentowałem
w jednym ze swoich felietonów.
Dotychczas jego polityka spotyka
się z dużym uznaniem zarówno
w Ameryce, jak i poza jej granicami.
List polityków naszego regionu jest
pierwszym głosem krytycznym
sojuszników USA.
O sezonie ogórkowym w Nasielsku
napiszę w następnym felietonie.
Antoni z Ursusa
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Duchowe witaminy
Trawić bez pośpiechu
Nadmiar informacji, wrażeń, nowości w różnych dziedzinach powoduje,
że nie jesteśmy w stanie nadążyć z ich przyswajaniem, by ciągle „być
na topie”. Z pomocą przychodzi nam wtedy dobrze znany „pośpiech”,
którego sukces tkwi w tym, że pozwala więcej usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć. Nawet w czasie wakacji, pomimo większej ilości czasu wolnego, urlopów czy przymusowych przestojów w pracy, nie tak łatwo się
zatrzymać. Powód? Zawsze z czymś można nie zdążyć: dokończyć letnie
remonty, załatwiania dokumentów, spłaty kredytu, przygotowania dzieci
na wyjazd… Sprawy piętrzą się, powodując pośpiech. Tak więc, żyjąc w
cywilizacji nieustannego pośpiechu, zaczynamy postrzegać rzeczywistość codziennego życia – także tę religijną – jako bar w sieci szybkiej
obsługi typu McDonald’s. Ma to swoje plusy i minusy. Plus, gdyż wiele
rzeczy mamy na wyciągnięcie ręki. Minusem – i to bardzo znaczącym
– jest natomiast selektywne patrzenie na świat i niedostrzeganie w nim
prawdziwego piękna. Stajemy się więc wyobcowani ze świata – zarówno
tego wokół nas, jak i z naszego wewnętrznego.
Okazuje się bowiem, że w barze szybkiej obsługi klienci też stoją w kolejce.
Zanoszą do stolika jedzenie, potem odnoszą resztki do kubła i układają
na stercie tace. Wykonują zatem sporo czynności za pracowników.
Jak to wygląda w odniesieniu do naszej religijności? Pojawia się problem
choćby ze znalezieniem czasu na kontakt z Bogiem – modlitwę. A czas
modlitwy jest jak tlen dla oddychającego – gdy go braknie, człowiek
zaczyna się dusić. Odpowiednia ilość czasu pomaga natomiast wyciszyć
się, nabrać dystansu do rzeczywistości otaczającego nas świata. Wtedy –
pomimo niezliczonej ilości sieci zależności – możemy dopiero poczuć
wewnętrzną wolność. Temu ma służyć także przestrzeń sacrum, którą
możemy znaleźć, wchodząc do pobliskiej świątyni.
Jedną z form modlitwy, która pozwala nam na zatrzymanie się w pośpiechu codzienności, na spotkanie z Bogiem i ze sobą, jest medytacja
chrześcijańska oparta na lekturze Pisma Świętego – słowa samego Boga.
Słuchanie tego, co mówi do człowieka Bóg, daje wzrost wiary. Bez słuchania Słowa Bożego nie ma rozwoju w wierze. Słuchanie w sposób
konieczny zakłada milczenie. Jakże trudno o nie, gdy ma się tyle do powiedzenia, a przez głowę przebiegają w tempie pociągu ekspresowego
różne myśli, słowa czy obrazy. Jednak gdy usta człowieka nie zamykają
się, nie może wtedy słuchać. Gdy brakuje milczenia, można usłyszeć
słowo, ale nie można go w pełni zrozumieć, nie można go przyjąć,
stworzyć mu miejsce do wzrostu i owocowania w nas.
Ludzie, którzy poważnie traktują swoje życie duchowe i pragną coraz
bardziej zbliżać się do Boga – cenią czas i milczenie. Aby słuchać, aby
zrozumieć Mówiącego, muszę umieć zamknąć usta – przynajmniej od
czasu do czasu. Ojcowie Pustyni określali tę postawę serca słowem „przeżuwanie”, czyniąc przy tym obrazem medytacji chrześcijańskiej dobrze
znaną nam krowę, u której – ze względu na czterokomorowy żołądek
– proces trawienia odbywa się dokładnie, bez zbędnego pośpiechu.
Uczenie się słuchania bez pośpiechu ma wiele dobrych stron, bo powoduje, że możemy usłyszeć głos Boga w codziennym życiu, wśród
wielkiej ilości głosów i dźwięków. Nie tylko usłyszeć, ale i rozpoznać.
Słowo usłyszane od Boga musi człowieka skłaniać do zastanowienia,
do postawienia sobie pytań. Dobrą jest rzeczą, że w Słowie Bożym nie
wszystko jest jasne, zrozumiałe, że to Słowo często nas przerasta i musimy pytać. To stawianie pytań jest bardzo ważne i twórcze. Słowo Boże
jest rzeczywistością tak „żywą i skuteczną”, że nie sposób zamknąć go
w jakieś ramy. Nie sposób przewidzieć, co ono w sobie kryje, jakie orędzie od Boga niesie. Niekiedy usłyszane Słowo Boże zasiewa w sercu
człowieka jakiś niepokój, niepewność, niezrozumienie. To jest zupełnie
normalne. Słowo Boże musi doprowadzić człowieka do niepokoju. To
Słowo musi człowieka wręcz zranić w słabości, jednocześnie podnosząc
i umacniając w wewnętrznym walce czy trudnościach. Mówiąc krótko:
to Słowo musi doprowadzić człowieka do nawrócenia.
Stare łacińskie przysłowie mówi: „Spiesz się powoli”. Może więc warto
znaleźć chwilę ciszy, sięgnąć po leżący na półce zakurzony egzemplarz
Biblii i w ciszy serca spotkać się z Tym, który zawsze jest. Bez pośpiechu,
by nie stracić sprzed oczu tego, co w życiu najważniejsze.
ks. Leszek Smoliński
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Cieksyn

W podziękowaniu za posługę duszpasterską
W niedzielę, 12 lipca br.
w kościele pw. św. Doroty
w Cieksynie odbyło się
pożegnanie proboszcza,
ks. kan. Józefa Szczecińskiego, który z dniem 20
czerwca został mianowany proboszczem parafii
pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
11.30 mszą św., podczas której ks.
kan. Szczeciński dokonał podsumowania osiągnięć parafii Cieksyn
w ciągu ostatnich dziewięciu lat,
zarówno w sferze duchowej, jak
i materialnej.
Następnie odbyło się pożegnanie
proboszcza przez licznie zgromadzonych parafian, a także przybyłych
gości. Za lata pracy kapłańskiej dziękowali: przedstawiciele władz samorządowych, na czele z burmistrzem
Nasielska Dariuszem Bernardem
Muchą, sekretarzem Marią Kowalską,
reprezentującą również Samorząd
Województwa Mazowieckiego, oraz
skarbnikiem Ludwiną Turek, a także
delegacje z Rady Miejskiej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Dębinkach i Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, ministranci, schola, członkowie
Oazy Rodzin, Ochotniczej Straży
Pożarnej z Cieksyna, przedstawiciele
parafian, Kół Żywego Różańca, Akcji
Katolickiej z parafii pw. św. Wojciecha
w Nasielsku, konserwator zabytków
sztuki Krzysztof Kaliściak, pracownicy kościelni i ks. prefekt Przemysław
Krysztofiak. Wzruszające podziękowanie złożył również ks. prałat Kazimierz Śniegocki, który jako dziekan
nasielski 23 lipca 2000 r. wprowadził
ks. Szczecińskiego w kanoniczne objęcie urzędu proboszczowskiego.
Wypowiedziano wiele słów wdzięczności za owocną posługę duszpasterską, dokonania na polu restauracji
zabytkowej świątyni oraz inicjowanie
wielu pożytecznych przedsięwzięć,
takich jak choćby utworzenie Parafialnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Bractwo św.
Doroty. Wielokrotnie padało stwierdzenie, że wielką szkodą dla parafii
będzie odejście ks. kan. Szczecińskiego.

pracy w parafii, to okazja do
zapoznania szerszego grona
Czytelników „Życia Nasielska”
z osobą i dokonaniami cieksyńskiego proboszcza.
Ks. Józef Szczeciński urodził się
6 grudnia 1948 r. w Krzynowłodze Małej. Święcenia kapłańskie
przyjął 18 czerwca 1972 r., z rąk
bpa Bogdana Mariana Sikorskiego. Następnie został skierowany
do parafii w Bieżuniu, gdzie
przebywał przez rok. Później pracował w latach: 1973–1976 w parafii pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Płocku, 1976–1978
w parafii w Wieczfni, 1978–1982
w parafii w Goworowie (obecnie diecezja łomżyńska). W
1982 r. został prefektem w Niższym Seminarium Duchownym
w Płocku, a także diecezjalnym
referentem ds. duszpasterstwa
służby liturgicznej. Uczestniczył
w obradach XLII Synodu Diecezji
Płockiej, w komisji ds. kultu Bożego. W latach 1990–2000 pełnił
funkcję dyrektora Niższego Seminarium Duchownego, przeniesionego
w 1998 r. do Sikorza koło Płocka.
W 1999 r. założył tam Niepubliczne
Gimnazjum Katolickie. Tymczasem
ks. Szczeciński uzyskał tytuł magistra pedagogiki pastoralnej, a także
ukończył licencjat i kurs doktorancki
na ATK w Warszawie. W latach 1994–
2002 pełnił funkcję diecezjalnego
referenta ds. duszpasterstwa sportu
i rekreacji. Nominacja wiązała się
z zainteresowaniami ks. Szczecińskiego sportem, zwłaszcza szachami,
tenisem stołowym, piłką siatkową
i piłką nożną, a także turystyką. Był
prezesem Seminaryjnego Klubu
Sportowego „Alumn” w Płocku.
W 1995 r. został wyróżniony przez
bpa Zygmunta Kamińskiego nadaniem tytułu kanonika honorowego
Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Natomiast za swą działalność w dziedzinie kultury fizycznej otrzymał Srebrną Odznakę Turystyki Młodzieżowej
(1994), Srebrny Krzyż Zasługi (1994)
i Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz
Kultury Fizycznej” (1998). W 2008 r.
został uhonorowany Nagrodą „Lew
Nasielska”.

Słów kilka o biografii księdza W parafii w Cieksynie
Czas podsumowań i refleksji, po
zakończonej dziewięcioletniej

Ks. Józef Szczeciński został mianowany proboszczem parafii w Ciek-

synie 13 czerwca 2000 r. Uroczyste objęcie kościoła odbyło się
23 lipca. Obok codziennej pracy
duszpasterskiej oraz katechetycznej, udzielania sakramentów, organizowania rekolekcji, pielgrzymek
proboszcz inicjował i wspierał działanie stowarzyszeń kościelnych:
Kół Żywego Różańca, Wspólnoty
Krwi Chrystusa, Akcji Katolickiej,
Oazy Rodzin. Podtrzymał tradycję
nocnych czuwań i wznowił odprawianie nabożeństwa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
W dniach 1–8 maja 2005 r. odbyły się w Cieksynie Misje święte.
Ważnymi wydarzeniami w życiu
parafii były dożynki, połączone
z festynem. W 2005 r., kiedy parafia
organizowała dożynki dekanalne,
ks. Szczeciński zaprosił na występy
Zespół Tańca Ludowego „Masovia” wraz ze Stanisławem Jopkiem,
„pierwszym furmanem Rzeczypospolitej”, oraz Tomka Kamińskiego.
Szczególną formę duszpasterstwa
realizował w powstałym w 2001
r. parafialnym klubie sportowym.
Organizowane były turnieje (m.in.
Memoriały Szachowe im. bł. abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego
oraz bł. bpa Leona Wetmańskiego),
imprezy sportowe, obozy treningowe, wycieczki.
Trosce o rozwój życia religijnego parafian towarzyszyła
dbałość o świątynię i cmentarz
grzebalny. W ciągu
dziewięciu lat staraniem proboszcza
zrealizowano wiele
prac, dzięki którym
kościół parafialny
został zabezpieczony przed zniszczeniem. Wykonano izolację poziomą oraz osuszono
zewnętrzne i wewnętrzne mury.
W latach 2001–
2004 na całości
świątyni wymieniono więźbę dachową oraz położono nowe tynki

fot. T. Zawadzki

na kościele i parkanie. Natomiast
w latach 2004–2005 odkuto tynki
wewnątrz świątyni, wymieniono instalację elektryczną, nałożono tynki
renowacyjne i wykonano malaturę.
Ponadto założono podwójne okna
w kościele, wstawiono nowe drzwi
do zakrystii, założono instalację
alarmową oraz wyremontowano
plebanię. Wokół kościoła przeprowadzono niwelację terenu i drenaż

terenie Cieksyna i okolic działkowiczów. Część kosztów pokryły
dotacje uzyskane z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta
i Gminy Nasielsk, Kurii Diecezjalnej.
Należy podkreślić, że w pozyskiwa-

odwadniający, położono kostkę
brukową oraz ufundowano stacje
Drogi Krzyżowej. Została przeprowadzona konserwacja figury Matki
Bożej z Dzieciątkiem, a także figury
św. Rocha, drzwi głównych oraz
lampy wiecznej. Dokonano również pierwszego etapu restauracji
ołtarza głównego, który obejmował
konserwację obrazów i rzeźb. Wykonane prace upamiętniła tablica
wmurowana w prezbiterium.

niu funduszy na restaurację świątyni
parafia Cieksyn zajmowała jedno
z czołowych miejsc.

Cechująca ks. Szczecińskiego wrażliwość historyczna sprawiła, że przy
okazji remontu, z jego inicjatywy,
przeprowadzono badania architektoniczne, które wzbogaciły wiedzę
na temat świątyni parafialnej. 5 listopada 2005 r. po mszy św. odbyła się
w Cieksynie sesja naukowa, na której
Ewa Łużyniecka, Jolanta Marszalska
i ks. Waldemar Graczyk przybliżyli
dzieje kościoła i historię parafii
Cieksyn. Ukazała się również książka pt. Kościół i parafia w Cieksynie.
Remonty przeprowadzono z ofiar
pieniężnych składanych przez parafian oraz wypoczywających na

Wkład w realizację wykonanych prac
miało wiele osób dobrej woli, którym
dziękował ks. kanonik Szczeciński
podczas homilii. Wyrazy wdzięczności złożył również parafianom,
nauczycielom, współpracownikom,
księżom z dekanatu. Na zakończenie
Proboszcz zwrócił uwagę na potrzebę dalszej pracy, zarówno w sferze
duchowej, jak i materialnej.
Ksiądz Szczeciński dzięki trosce
o rozwój parafii, dbałości o zabytkową świątynię, a także optymistycznemu podejściu do życia, otwartości na drugiego człowieka i gościnności pozostanie we wdzięcznej
pamięci mieszkańców tych okolic.
Okres jego dziewięcioletniej pracy
na stałe wpisze się w dzieje parafii
Cieksyn. Życzymy ks. kanonikowi
Józefowi Szczecińskiemu dalszej
owocnej posługi duszpasterskiej
w nowej parafii.
Anna Witkowska
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TAM BYLIŚMY

Cygańskie rytmy

W m i n i o n y w e e ke n d ,
w piątek (17 lipca) i w sobotę (18 lipca) w Glinojecku, już po raz drugi, odbywał się XIII Międzynarodowy Festiwal Romów.

W oddalonym od Nasielska o ok. 40
km Glinojecku nie zabrakło oczywiście
także nasielszczan, którzy już od wielu
lat bawią się na festiwalu.
– Wcześniej jeździliśmy do Ciechocinka, a teraz do Glinojecka. Zawsze

NASZE DZIECI

Na wakacjach
W sobotnim finałowym koncercie, którego transmisję można
było oglądać „na żywo” w TVP 2,
wystąpili m.in. Golec uOrkiestra,
Dziani, Vasyl Junior, Bogdan Trojanek, Rico Sanchez, Don Vasyl,
Siostry Rainer.

organizacja koncertów była bardzo
dobra, chociaż tu jest chyba lepiej.
Zabawa w każdym razie zawsze
jest świetna i już umówiliśmy się ze
znajomymi na następny rok – mówią wielbiciele cygańskich rytmów
z Nasielska.
(i)

U dziadków w Lorcinie wakacje spędza cała gromadka wnucząt: Artur (12 lat), Wiktoria (roczek), Bartek (8 lat),
Czarek (6 lat), Natalka (9 lat), Julia (7 lat), Klaudia (5 lat) i Patrycja (6 lat). Dzieci chętnie jeżdżą na rowerach, spacerują
po okolicy i bawią się wspólnie, korzystając ze świeżego powietrza.

Ok. godz. 13 na pole bitwy zaczęły
przybywać pierwsze oddziały zakutego w stal rycerstwa. Inscenizacja
w prawie godzinnym programie
przedstawiła zarówno podłoże
historyczne konfliktu polsko-krzyżackiego, jak również przebieg
samej bitwy w najważniejszych jej
punktach. Tylko raz, w roku1410,
wynik starcia nie był z góry przesą-

dzony. W tym roku podobnie jak
w dziesięciu poprzednich nikt nie
dawał najmniejszych szans oddziałom krzyżackim pod wodzą
wielkiego mistrza. Niestety, w tym
roku pogoda nie rozpieszczała.
Żar lejący się z nieba powodował,
że służby medyczne miały sporo
pracy, a karetki obsługujące imprezę musiały być wspierane w transportowaniu osób, które zasłabły
z powodu temperatury, przez
samochody żandarmerii wojskowej.

– Chętnie co roku przyjeżdżam na wakacje do dziadków. Tu nie mamy czasu, żeby się nudzić. Bardzo lubimy
grać w piłkę nożną i koszykówkę – mówi Artur.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa dziadek, a babcia dba, żeby znalazły chociaż chwilę na smaczny posiłek.
(i)

Polska i Litwa – Zakon Krzyżacki 1:0
W sobotę, 18 lipca, na
polach Grunwaldu odbyła się jedenasta już
inscenizacja bitwy, jaka
rozegrał się tam w 1410
r. Od rana na miejsce,
gdzie miało odbyć się
przedstawienie, ciągnęły
nieprzebrane tłumy ludzi,
nie tylko z całej Polski, ale
również z zagranicy.

Sama inscenizacja jest główną częścią największej imprezy historycznej na terenie
naszego kraju. Z roku na rok
coraz większe rzesze turystów
przybywają z namiotami, aby
przez kilka dni oglądać liczne
turnieje r ycerskie, sł uchać
średniowiecznej muzyki czy
obejrzeć wieczorny festiwal
ognia. Nową atrakcją staje się
powoli próba generalna, kiedy
to ok. 1400 osób biorących
udział w sobotniej bitwie wychodzi na pole nie w średnioR
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fot. T. Zawadzki

wiecznych zbrojach, lecz komicznych strojach wywołujących często wśród widzów ataki śmiechu.
W tym roku na polu bitwy pojawili
się m.in.: oddział Krzyżaków na
koniach przebrany za czterech
pancernych, murzyńscy myśliwi
w spódniczkach z trawy niosący
na żerdzi upolowanego białego
człowieka, robot i szturmowcy
z gwiezdnych wojen. Największą atrakcją próby generalnej był
odział krzyżackiej artylerii (często
A

rosłe chłopiska z ogolonymi głowami i brodami do pasa), w różowych minispódniczkach.
Grunwald Anno Domini 2009
przeszedł już do historii. Teraz
tylko czekać na kolejną odsłonę bitwy, w 600. rocznicę tego
ważnego dla Polski wydarzenia.
Zainteresowanych bliżej tematem odsyłam na stronę: www.
grunwald1410.pl.
Tomasz Zawadzki
M

A

10

ROZMAITOŚCI

KRÓTKO

nieczystości. Mimo odpowiednich
przepisów i prowadzonych kontroli,
mieszkańcy nadal w sposób nielegalny
pozbywają się śmieci. Efektem tego
są dzikie wysypiska, których na terenie gminy Nasielsk ciągle przybywa.
Sprzątaniem ich zajmuje się Wydział
ROŚ. Jeżeli śmieci zalegają na terenie
prywatnym, kosztami za ich usunięcie
obarczany jest właściciel działki. Jeżeli
zaś znajdują się na działce gminnej, za
wywóz odpadów zapłacą wszyscy
podatnicy. Jak podkreśla kierownik
Wydziału ROŚ Bogdan Ruszkowski:
Problem jest naprawdę poważny. Z
pewnością wiele w tym temacie się
zmieni, kiedy powstanie Straż Miejska.
Na mieszkańców, którzy nie stosują się
do przepisów o utrzymaniu czystości,
będą nakładane wysokie mandaty.
Tymczasem na wielu działkach zakładane są kamery, które rejestrują,
kto w sposób nielegalny pozbywa się
śmieci. Obraz z kamer to niepodważalny dowód w sądzie. Kara grzywny
za takie postępowanie może wynieść
nawet 5 tys. zł.
Opracowała KT

Piejący kogut zmorą sąsiada?

Kogut pieje, bo taka już jego natura.
Ale takie odgłosy mogą przeszkadzać
sąsiadom. Do Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpłynęło pismo,
w którym mieszkaniec naszej gminy
skarży się na piejącego po sąsiedzku
koguta, a konkretnie – na jego właściciela. Dźwięki wydawane przez koguta,
krowy, a czasem nawet żaby to odgłosy natury. Jedni od nich uciekają, a inni
chcieliby je słyszeć jak najczęściej. Nie
należy jednak popadać w paranoję. Na
wsi odgłosy wielu zwierząt nie powinny dziwić. Sporo osób mieszkających
w mieście ucieka na wieś i cieszy się
z piejącego „budzika”.

Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Również
w naszej gminie znaleźli się chętni

do zbudowania elektrowni zasilanej
wiatrem. Do nasielskiego Urzędu
Miejskiego wpłynęło 5 wniosków
dotyczących utworzenia elektrowni
wiatrowych (4 z Dębinek i 1 z miejscowości Morgi). Energia wiatru jest dziś
powszechnie wykorzystywana w gospodarstwach domowych. Stosowanie
tego typu rozwiązań nie jest bardzo
kosztowne, ze względu na niezbyt
skomplikowaną budowę urządzeń
jak i nieskomplikowaną eksploatację.
Wygląda na to, że w najbliższych latach
na terenie naszej gminy będziemy
mogli podziwiać pierwsze ogromne
wiatraki.

Śmieci nas zasypią
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska nasielskiego Urzędu Miejskiego nieustannie prowadzi walkę
z odpadami na terenie naszej gminy.
Polega ona między innymi na sprawdzaniu umów i rachunków za wywóz

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Zbycie nieruchomości – część I
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw majątkowych (sprzedaż przed upływem 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło nabycie).
Obecnie funkcjonują trzy stany prawne
obowiązujące równolegle. Kluczowe
znaczenie ma data nabycia sprzedawanej nieruchomości lub prawa majątkowego. Podatnicy którzy, nabyli
nieruchomość do 31 grudnia 2006 r.,
stosują opisany poniżej stan prawny.

I stan prawny
Dotyczy osób fizycznych dokonujących odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli nie
następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane
przed upływem 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło nabycie lub wybudowanie
(tj. nieruchomości nabyte do dnia
31.12.2006 r.)
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2006 r. nr 217 poz. 1588);
ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.
zm.)
Podstawa opodatkowania:
– przychód stanowiący wartość nieruchomości i praw majątkowych wyrażony w cenie określonej w umowie,
pomniejszonej o koszty odpłatnego
zbycia.

Wysokość podatku:
– ustala się w formie ryczałtu od uzyskanego przychodu w wysokości
10%.
Zwolnienia przychodu z odpłatnego
zbycia:
1)
a) Art. 21 ust. 1 ust.1 pkt 32 lit a)

w części wydatkowanej nie później niż
w okresie 2 lat od dnia sprzedaży:
– na nabycie budynku mieszkalnego,
lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu
związanych z budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym,
– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
– na budowę rozbudowę, remont
lub modernizacje własnego budynku
mieszkalnego lub własnego lokalu
mieszkalnego,
– na rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkaniowe własnych
budynków niemieszkalnych lub lokalu
niemieszkalnego;
b) art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b
w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła
w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego lub jego części,
c) w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonywaniu lub w związku
z wieloletnią umową o zamianie tych
budynków lub praw do lokali,
d) art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d
w całości – jeżeli nabycie nastąpiła
w drodze spadku lub darowizny,
e) art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e
– w części wydatkowanej, nie później
niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży
na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki
zaciągniętych na cele wymienione
w pkt 1, w banku lub spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Ww. przepis nie ma zastosowania do
podatników, którzy odsetki od kredytu
lub pożyczki odliczali lub odliczają
na podstawie art. 26b (tj. w zeznaniu
rocznym);
2) art. 21 ust.1 pkt 28
– nieruchomości wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego, które
w związku ze sprzedażą nie utraciły
charakteru rolnego lub leśnego;

3) art. 21 ust.1 pkt 32a
– zamiany budynku mieszkalnego lub
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego, gruntu albo prawa
wieczystego użytkowania gruntu
związanych z budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym – jeżeli
przedmiotem zamiany są wyłącznie
ww. nieruchomości i prawa.
Jeżeli nie zostaną spełnione warunki,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.
a) lub e), podatek jest płatny najpóźniej
następnego dnia po upływie terminów
określonych w tym przepisie wraz
z odsetkami naliczanymi:
1) od terminu płatności określonego
w ust.2 (tj. 14 dni od daty zbycia) do
dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości
połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
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Do redakcji
Witam
Jestem czytelniczką Waszego pisma i wiem, że interesuje Was dobry
wygląd naszego miasta. Ja mieszkam tu od niedawna i zauważyłam,
że dzięki publikacjom w gazecie szybciej udaje się naprawić
wiele niedociągnięć. Dziś (tj. 8
lipca br.) wracając do domu
z zakupów, zobaczyłam taki
widok przy ulicy Kościuszki na
wprost „Merkurego".
Ciekawe, czyj to pomysł? Wiem,
że rozpoczęły się remonty dróg,
ale to chyba nie jest część tych
prac?
Wysyłam fotkę.
		
		

Pozdrawiam
M. Krajewska

Kąpiel w fontannie
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na sytuację, której skutki mogły
być naprawdę niebezpieczne, a że całe zdarzenie powtarzało się
kilkakrotnie, to po prostu woła o pomstę do nieba.
Są wakacje i moje dzieci nudzą się, spędzając je w domu, dlatego
staram się, o ile tylko mogę, jakoś urozmaicać im czas. W minionym
tygodniu byłam na urlopie, dlatego mogłam chodzić z nimi przed
południem na plac zabaw znajdujący się na skwerku. Na ogół bawiące
się tam dzieci są pod opieką rodziców, ale zdarza się, że są tam same
i wtedy przychodzą im do głowy różne pomysły. Zwróciłam uwagę
na kilkuletnie dzieciaki, które podczas tych upalnych dni dla ochłody
kąpały się w fontannie, jak w basenie. Skakały sobie beztrosko, chlapały się i bawiły się wesoło. Tyle że woda sięgała im powyżej pasa,
a więc naprawdę dość wysoko. Ten widok zmroził mi krew w żyłach.
Co prawda ja widziałam tylko dwoje dzieci, ale być może bywało ich
tam więcej. W każdym razie zabawy te odbywały się bez nadzoru
osób dorosłych. A przecież wystarczy chwila nieuwagi, jakiejś przepychanki czy nawet zasłabnięcia, żeby dziecko, które zanurza się
w wodzie po prostu się w niej utopiło. Misa naszej fontanny jest na
tyle duża, że naprawdę może się w niej wydarzyć nieszczęście, bo
nie było to zwyczajne chlapanie wodą czy też moczenie nóg. Oczywiście, skoro fontanna już jest, nie ma sensu dyskutować na temat
jej walorów estetycznych, to szczególnie latem powinna działać.
I dawać osobom szukającym wytchnienia trochę ochłody. Beztroska
zabawa dzieci mnie nie dziwi, bo jako matka też muszę być przygotowana każdego dnia na różne pomysły moich pociech, ale beztroska
rodziców, którzy pozwalają na to, by dzieci tak spędzały czas, jest

2) począwszy od następnego dnia
po upływie dwóch lat, licząc od dnia
sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę
pobieranych od zaległości podatkowych.

Obowiązki:
Art. 28 ust.2 i 4 updof.
– w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia należy złożyć
deklarację PIT-23 i zapłacić podatek
na rachunek urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania podatnika,
– w terminie 14 dni od dnia sprzedaży
nieruchomości lub prawa majątkowego należy złożyć deklarację PIT-23 oraz
oświadczenie, że przychód uzyskany
ze sprzedaży podatnik przeznaczy na
własne cele mieszkaniowe, określone
w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a updof.
Pozostałe przypadki opublikowane zostaną w następnych wydaniach „Życia
Nasielska”.
Opracowała:
Katarzyna Jakubowska

naprawdę zatrważająca. Przecież to rodzice albo dorośli opiekunowie
są odpowiedzialni za małe dzieci! W tym wszystkim zaskakująca jest
też reakcja, a właściwie brak reakcji osób dorosłych, które pokazały
wały sobie palcami pluskające się w wodzie dzieci, ale ani nie zwróciły im uwagi, ani nie dały znać służbom porządkowym czy policji, że
dzieje się coś niepokojącego. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek, wszyscy
będą zaskoczeni tragedią i wszyscy będą szukać winnych. A przecież
czasami wystarczy tylko być przewidującym.
			

Joanna S. z Nasielska (nazwisko znane redakcji)

OGŁOSZENIA
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Nasielsk, dnia 17.06.2009 rok

Nasielsk, dnia 06.07.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/41/09

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/42/09

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr Nr XXXII/221/09 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz § 3 ust.1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam
że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna , oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 184/3 o powierzchni 1457 m2.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych + należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób
trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej.
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt działki dobry.
Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych na
konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami oraz
wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość,
a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są
przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki,
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na wydzierżawienie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,
a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115
oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr Nr XXXII/220/09 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz § 3 ust.
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)
ogłaszam
że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Krzyczki – Pieniążki , oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych + należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób
trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej.
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt działki dobry.
Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Na dachu obiektu znajduje się antena nadawczo-odbiorcza do sieci internetowej „RAXEL”
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych na
konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami oraz
wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość,
a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są
przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki,
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na wydzierżawienie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,
a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 14.07.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie
GP.72241/ 5 / 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 / oraz Uchwały Nr XXXVII/260/09 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Lp.
Położenie nieruchomości i opis nieruchomości
Numer działki
1
2
3
395/1,
1. Lokalizacja – Nasielsk. Niezabudowane działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar o korzystnym kształcie. Znajdują się na skraju istniejącej zabudowy miejskiej, przemysłowo – usługowej
396/1,
w otoczeniu gruntów o podobnym charakterze. Działki leżą w kompleksie gruntów położonych
397/1,
między ul. Płońską a Przemysłową i nie przylegają do żadnych z ulic. Stanowią część większej
398/1,
nieruchomości mającej dostęp do ulicy Płońskiej na zasadzie służebności gruntowej. Przylegająca
399/1,
do kompleksu dziełek od południa wąska droga gminna nie ma połączenia z układem komu400/1,
nikacyjnym, nie jest widoczna na gruncie i nie spełnia obecnie funkcji komunikacyjnej. Stanowi
401/3,
pozostałość dawnej struktury władania. Powierzchnia gruntu ma lokalne nierówności powstałe
402/3,
na skutek robót ziemnych z lat 70-tych i 80-tych oraz późniejszych. Uzbrojenie techniczne gruntu:
440/3
grunt nie uzbrojony, dla dokonania podłączeń – konieczność rozbudowania sieci.

Pow. działki w m2 Cena działki w złotych
4
5
1097
34.490,00
1224
38.482,00
1065
33.484,00
1119
35.181,00
634
19.933,00
629
19.776,00
591
18.581,00
254
7.986,00
8
252,00
208.165,00

Przeznaczenie nieruchomości
Numer KW
6
7
Zgodnie ze Zmianą Studium uwarun- 18577
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk uchwalonego uchwałą
Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje na
terenie istniejącego zainwestowania
przemysłowo- składowo-usługowego,
uzupełnienia i modernizacja.

Pozostałe warunki:
1.
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.
2.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi: 1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 2. Roszczenia osób
trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Nasielsku w okresie od dnia 16.07.2009 roku do dnia 06.08.2009 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
EB
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Długa historia
W zasadzie ostatnio nie było aż tak
gorąco, ale gdy Zosia postanowiła
zrobić jakiś wyrafinowany włoski deser na zimno, nie usłyszała
słowa sprzeciwu. Właśnie wrócili
z Piotrkiem i dziećmi z wakacyjnego wyjazdu i moja córka zatęskniła
najwyraźniej za starą kuchnią i domowym jedzeniem. Pochwaliła
pierogi z wiśniami mojej roboty
i powiedziała, że ona też chce coś
przygotować – ale na wieczór.
Piotrek wziął się za robienie kawy,
a reszta rodziny uzbroiła się w cierpliwość.
Reszta, czyli ja. Usiadłam sobie
w ogrodzie z kryminałem w ręku
i zagłębiłam się w tajemniczy świat
przedwojennych zbrodni. Nagle
wyrwał mnie z niego głos córki:
– Mamo, weź dzieci!
– Weź dzieci? To znaczy? – spytałam Zosię, która pokazała się na
progu domu.
– Ciągle kręcą się po kuchni, ich jest
czwórka, a nawet piątką, z Zoją, a ja
jedna. Albo będę ich pilnować, żeby
nie podjadali, albo robić.
Słusznie, pomyślałam, i udałam się
po wnuki. Wszystkie, bo warszawskie przyjechały wraz z Zosią i jej
rodziną.
– Ile potrzebujesz czasu? – spytałam.
– No, niecałą godzinę. A potem 4
godziny mrożenia.
– To straszne! – powiedziałam, ale
zwołałam wnuczęta i otoczona
nimi jak kwoka kurczętami, z powrotem zasiadłam w swoim fotelu
w ogrodzie. Zoja drzemała obok.
– Co będziemy robić? – zapytał
Jurek.
Właśnie, co.
– Mogę wam poczytać.
– To? „Komisarz Maciejewski”? –
upewnił się Jurek. – Marcelina jest

za mała – dodał, a jego siostra aż
podskoczyła z oburzenia.
– Franek też – westchnęłam. –
Możemy zagrać w karty. Albo
w chińczyka.
– Nie bardzo, jest nas pięcioro.
– A sami nie możecie?
– Już wiem – powiedziała Kasia. –
Pobawimy się w 20 pytań.
Pod jej wodzą gra toczyła się tak
wartko, że ośmieliłam się wrócić
do komisarza.
– A o czym to jest? – spytała nagle
Marcelina, stając nade mną. Skonfundowana, zastanawiałam się, jak
jej opowiedzieć o handlu kobietami i domach publicznych.
– To długa historia – wybrnęłam.
– To się przyda, bo przed nami teraz czekanie, aż się deser zamrozi
– powiedział Piotrek, zjawiając się
z Zosią w ogrodzie.
– A skąd masz przepis na to cudo?
– zignorowałam uwagę zięcia. Zosia wzruszyła ramionami.
– To też długa historia – odpowiedziała. – Usłyszałam w pociągu,
jak jedna pani podawała drugiej
pani przez telefon. A ona z kolei
usłyszała w radiu… albo może
w telewizji.
– Włoskiej?
– Lepiej, mamo, naprawdę opowiedz coś długiego. Z czasów
swojej młodości.
Z czasów mojej młodości? Niby
co? Wtedy długie to były przeważnie kolejki przed sklepami.
Choć może potem były jeszcze
dłuższe…
– Opowiedz, jak poznałaś dziadka
– wypaliła Marcelina.
– O, to dopiero była długa historia
– zaśmiałam się, przypominając
sobie okoliczności poznania pewnego młodego człowieka, który

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.–20.04.

potem został moim mężem. – Jechałam wtedy pociągiem… Jak
wy wczoraj.
– Babciu, a ja wziąłem to z pociągu – Franek podał mi zadrukowaną kartkę, którą wyjął z kieszeni
spodenek. Trudno uwierzyć, ale
była to ankieta skierowana do
pasażerów PKP. Pytano o komfort
podróżowania, ocenę warunków
itd. Zupełnie jakby nie wiedzieli,
co ludzi o nich myślą! Jedno z pytań zainteresowało mnie bardziej
niż inne.
– Franiu, a robiłeś w wagonie
siusiu?
– Tak! – odpowiedział mój najmłodszy wnuczek. – Ale tam
brudno było, babciu! Prawie się nie
dało wejść.
– Hm – odrzekłam i jeszcze raz
spojrzałam na pytanie. Brzmiało:
„Czy korzystał Pan/Pani z toalety w wagonie? a) TAK, b) NIE, c)
TRUDNO POWIEDZIEĆ”. Co miała
oznaczać to ostatnia odpowiedź?
To dopiero musiała być długa
historia…
Babcia Jadzia

Letni deser włoski
śmietana kremówka, jajka, cukier,
cukier waniliowy, bezy, czekolada, owoce jagodowe (jagody,
maliny)
Śmietanę kremówkę ubić z cukrem waniliowym. Żółtka utrzeć
z niedużą ilością cukru, a białka
ubić na sztywną pianę. Delikatnie
wymieszać kremówkę z pianą
z białek i żółtkami. Do masy dodać pokruszone bezy, połamaną
czekoladę i owoce (truskawki się
do tego nie nadają, ponieważ mają
za dużo soku). Całość wymieszać,
a potem wstawić do zamrażalnika
na 4 godziny.

Kino NIWA ZAPRASZA
24–26 lipca, godz. 18.00

U Pana Boga za miedzą
(Polska, 2009); Komedia; Reżyseria: Jacek Bromski; Scenariusz: Jacek Bromski;
Obsada:Krzysztof Dzierma – Ksiądz Antoni, proboszcz, Andrzej Zaborski – Henryk,
komendant policji, Wojciech Solarz – Marian Cielęcki, Emilian Kamiński – Józef Czapla
"Żuraw", Małgorzata Sadowska – Halinka Struzikowa.

Tym razem jednym z głównych wątków fabuły będą wybory burmistrza Królowego Mostu. Kandydaci prowadzić będą negatywną kampanię wyborczą,
wzorowaną na ostatnich wyborach parlamentarnych w kraju.
31 lipca–5 sierpnia, godz. 16.00 i 18.00

Epoka lodowcowa 3
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs (USA, 2009);Animacja; Reżyseria: Carlos Saldanha, Mike
Thurmeier; Obsada: John Leguizamo – Sid (głos), Queen Latifah – Ellie (głos), Denis Leary –
Diego (głos), Ray Romano – Manny (głos), Chris Wedge – Scrat (głos).

Kolejna część popularnej animacji, przedstawiającej przygody sympatycznych
bohaterów "Epoki lodowcowej".
7–9 sierpnia, godz. 18.00

Każdy chce być Włochem
Everybody Wants to Be Italian (USA, 2007); Komedia romantyczna; czas 105 min.; Reżyseria:
Jason Todd Ipson; Scenariusz: Jason Todd Ipson; Obsada: Jay Jablonski – Jake Bianski, Cerina
Vincent – Marisa Costa, John Kapelos – Steve Bottino, John Enos III – Gianluca Tempesti,
Marisa Petroro – Isabella.

We wtorki i czwartki o godz. 10.00 zapraszamy na Filmowe lato w NOK.
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Zapragniesz coś zmienić w swoim otoczeniu. Nowe znajomości będą
ciekawsze, niż myślisz. Warto zapomnieć o starych sprawach i nie
żywić do nikogo urazy. Nie zabraknie Ci interesujących propozycji na
spędzenie weekendu.

Byk 21.04.– 21.05.
Możesz liczyć na dobre wiadomości, które dotyczyć będą pieniędzy.
Będziesz myśleć o awansie, nie forsuj na siłę swojego zdania i nie kłóć
się o drobiazgi. Chwila odpoczynku dobrze Ci zrobi.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz bardzo radosny i uprzejmy. Zapragniesz poznać nowych
przyjaciół i odwiedzić nieznane miejsca. Jednak nawet na urlopie
okaże się, że musisz podejmować ważne decyzje lub czekać Cię
będzie dyskusja z organizatorem wycieczki.

Rak 23.06.– 22.07.
Unikniesz kłopotów dzięki właściwemu wyczuciu sytuacji
i intuicji. Czas sprzyja także porządkom i przemyśleniom. Pamiętaj
o samotnym przyjacielu, który czeka na wiadomość od Ciebie.

Lew 23.07.– 22.08.
Zapragniesz pokazać się wszystkim z lepszej strony. Pochwały
i uznanie otoczenia będą dla Ciebie ważne. Nie przesadzaj jednak
z uprzejmościami, bo ktoś szybko to wykorzysta i wejdzie Ci na głowę.

Panna 23.08.– 22.09.
Masz dobry czas w pracy i szybko uporasz się z zaległymi sprawami.
Poczujesz przypływ energii i chęć działania. Oderwij się więc od
codzienności i wybierz się na urlop z rodziną lub choćby na spacer.

Waga 23.09.– 22.10.
W życiu zawodowym masz szansę uzyskać to, o co od dłuższego
czasu zabiegałeś. Może czeka Cię nagroda, premia lub nowe
stanowisko. Będziesz mieć szczęście w miłości, a Twoje starania
z pewnością zostaną docenione.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz bardzo pomysłowy, a Twoja inteligentne uwagi mogą
pomóc wielu osobom. Nie angażuj się jednak bezpośrednio
w konflikty i doradzaj z boku. Zajmij się także domowymi sprawami
i porozmawiaj z rodziną o urlopie.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Zarazisz wszystkich swoim entuzjazmem i zapałem, ale niestety nie do
pracy. Tylko miłość i randki będą Ci w głowie oraz układanie planów
wakacyjnych wyjazdów.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy nadrobisz zaległości i uporasz się z trudnymi zadaniami.
Warto załatwić także sprawy w administracji dotyczące mieszkania.
Później czekają na rozwiązanie również problemy domowników. Tak
więc najbliższy czas masz bardzo pracowity.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Najbliższy czas sprzyja decyzjom finansowym. Możesz śmiało
wybrać się do banku lub omówić ważne transakcje ze wspólnikiem.
Problemy wreszcie okażą się mniejsze, a świat sympatyczniejszy.

Ryby 19.02.– 20.03.
Będziesz rozkojarzony i roztargniony. Pilnuj kluczy i innych
przedmiotów, bo możliwe są zguby lub pomyłki. W pracy nie
bierz na siebie dodatkowych obowiązków i zajmij się lepiej życiem
uczuciowym.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena netto
zł

lp. Rodzaj ogłoszenia

KOMUNIKAT Nr 1
Państwowy Inspektorat Sanitarnyw Nowym Dworze Maz. działając na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2006 r. Nr 122 poz. 851) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja
1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w
górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 poz.
358), a także § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002
r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U.
Nr 183 poz. 1530) w oparciu o wyniki badań wody z kąpielisk przeprowadzonych
w miesiącu lipcu 2009 r. informuje, że:
dopuszcza do kąpieli kąpieliska:
1)
rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – przy Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym
2) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – Kąpielisko Miejskie
Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w sezonie letnim. W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpieliska mogą być wyłączone z
użytkowania.
W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystana do kąpieli należy umieścić
tablice informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że w wodzie, w której
widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic nie wskazana jest kąpiel.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Maz.
lek. med. Andrzej Kudelski

1.
2.
3.
4.
5.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

SPRZEDAM
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE
NOWE

Tel. 502 370 080; 604 752 913

Sprzedam samochód marki TOYOTA
CAMRY, automat, 2.2 l + gaz, rok
prod. 1992. Tel. 661 971 343.
Zatrudnię osobę do prac biurowych.
Wymagania: znajomość obsługi
komputera, skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków, samodzielność i umiejętność
organizacji pracy własnej, komunikatywność i swoboda w nawiązywaniu
kontaktów interpersonalnych. CV
proszę przesłać na adres: biurocv@
wp.pl z dopiskiem praca biurowa.
Wylewki mixokretem. Tel. 783 013
120.
Wideofilmowanie. Tel. 790 225 144
Ekspertyzy, opinie techniczne, nadzory budowlane. Tel. 501 580 427, 023
69 12 255.
Sprzedam działki rekreacyjne od800
do 1200m2 wieś Lelewo, gmina
Nasielsk. Tel. 600 821 846.
Sprzedam rusztowania warszawskie
nowe. Tel. 502 370 080, 604 752
913.
Sprzedam dom piętrowy w Nasielsku, pow. 200m2. Działka:550m2.
Media, centralne ogrzewanie–piec
miałowo–węglowy, dom ocieplony,
instalacja alarmowa. Do zamieszkania! Tel. 0 604 182 957.
Sprzedam garaż murowany o pow.
Użytkowej 26,30m2 przy ul. Warszawskiej. Tel. 516 839 925.
Sprzedam działkę budowlaną
3tys. m – ogrodzoną z możliwością
podziału. Blisko stacji Nasielsk PKP.
Cena. 320 tys.zł. Tel. 502 222 556.
Fryzjerkę do dobrze prosperującego
salonu w Legionowie. Oczekiwania:
uprawnienia czeladnicze, umiejętność budowania pozytywnych relacji
z klientami i współpracownikami,
kreatywność. Tel. 605 996 779.
Kupię działkę rekreacyjną nad Wkrą,
1–2ha. Tel. 601 417 415.
Centrum Opieki Pielęgniarskiej Caritas
Diecezji Płockiej w Nasielsku przyjmie
do pracy 2 pielęgniarki. Wymagane
prawo do wykonywania zawodu.
Tel. 023 693 14 28 lub 605 365 040.
Poszukuję lokalu do wynajęcia na
biuro. Tel. 608 011 230.
Sprzedam stemple sosnowe.
Tel. 695 975 402.
Sprzedam M4 w Nasielsku ul. Płońska
41 parter. Tel. 604 99 75 23.
Sprzedam samochód osobowyVolvo
340 z 1984r. Cena do uzgodnienia.Tel.
661 797 000.
Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 696 456 655.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 35m 2, blok I piętro Nasielsk. Cena 127.000 zł.
Tel. 604 561 295; 604 561 286.
Stowarzyszenie wspierania edukacji
i przedsiębiorczości zatrudni ankieterów 0 513–637–596, autoszkolenia@
wp.pl.
Szukam miłej Pani chętnej do
odprowadzania dwojga 5–letnich dzieci do przedszkola. Praca
w Nasielsku od września (pon.
– pt. w godz. 6.00 – 8.30 rano).
Tel. 600 384 607.
Wypożyczę lawetę do przewozów
samochodów osobowych – Nasielsk.
Tel. 600 835 782.
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Sprzedam 5 działek budowlanych
od 800 do 1400 m2 w Paulinowie
k/Siennicy. Tel. 790 434 699, 023 69
31 533.
Sprzedam pług 2, przyczepkę samochodową i krajzegę. Tel. 609 209
325.
Sprzedam silnik 7,5 KW. Tel. 023 661
92 38.
Sprzedam mieszkanie na ul. Warszawskiej w Nasielsku – M4, 61 m2,
II piętro. Tel. 602 777 189.
Do wynajęcia dom w Nasielsku na
hotel pracowniczy – wszystkie media.
Tel. 510 046 724.
Sprzedam działkę 100 m2 w Nasielsku. Tel. 023 69 12 651.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415.
Sprzedam kuca. Tel. 504 062 869,
512 916 344.
Sprzedam rozrzutnik, kopaczkę, zgrabiarkę do siana, dojarkę dwukonwiową. Tel. 023 69 31 931 wieczorem.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie zatrudni w pełnym wymiarze
godzin nauczyciela języka niemieckiego. Tel. 608 511 504.
Sprzedam słomę żytnią po kombajnie z 10 ha w Nasielsku. Tel. 023 611
06 62.
Sprzedam Skodę Felicję 1,6, 1998 r.,
benzyna+gaz. Tel. 509 724 284.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
mieszkanie 3–pokojowe w bloku przy
ul. Starzyńskiego. Tel. 728 866 887.
Zatrudnię fryzjerkę – Nasielsk.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam Volkswagen Polo Fun
z 2004 r., 112 tys km, 1,4 Diesel,
75 KM, bogata wersja. Cena 29 tys.
PLN (brutto). Tel. 505 359 438.
Wynajmę kawalerkę w Nasielsku,
36 m2, widna kuchnia, balkon.Parter.
Tel. 606 144 105.
Zawiozę do ślubu Volvo S 80 – Limuzyna. Tel. 603 068 999.
Zespół muzyczny – WESELA.Tel. 602
630 680.
Okazja – wyprzedaż kolekcji obrazów
wybitnych polskich malarzy.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 akwarele przedstawiające perły architektury kresowej. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam działkę z domem 2000 m2
w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk
z dostępem do mediów. Tel. 696
990 459.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole
golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 797
766.
Wynajmę 3 pokoje + kuchnia, łazienka WC, przedpokój, oddzielne
wejście, centralne ogrzewanie, woda.
Tel. 023 693 00 25.
Sprzedam wózek dziecięcy 3-częściowy. Tel. 791 497 986.
Sprzedam wózek dziecięcy głęboki.
Tel. 023 69 30 350.

Nasielski Ośrodek Kultury zatrudni mężczyzn do montażu sceny plenerowej. Praca w weekendy. Umowa o dzieło. Wymagania: wiek do 35 lat, mile widziane doświadczenie w montażu rusztowań typu Layher i uprawnienia
wysokościowe. CV prosimy składać w siedzibie NOK.
Kino Niwa, ul. Kościuszki 12
lub przesłać mailem na adres: nok@noknasielsk.pl.
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Przygotowania do nowego sezonu rozgrywkowego rozpoczęte

,,Rewitalizacja” Żbika
O

publikowana została ostateczna tabela podsumowująca
wyniki rozegranych spotkań ligowych w zakończonym przed miesiącem sezonie rozgrywkowym. Są
w niej pewne różnice w stosunku
do tabeli, jaką zamieściliśmy w poprzednim numerze. Dotyczą one
także naszej nasielskiej drużyny.
Ostatecznie nasi piłkarze zajęli 5. lokatę, a nie 7., jak
podawaliśmy dwa tygodnie temu. Zmiana nastąpiła w wyniku decyzji odpowiedniego wydziału
Mazowieckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej odnośnie do wydarzeń, jakie miały miejsce
w czasie meczu Żbik Nasielsk – DKS Targówek. Za
burdy na stadionie w Pułtusku odebrano punkty
drużynie warszawskiej, a przydzielono je naszej
drużynie. W wyniku tej decyzji Żbik ma obecnie
46 punktów, czyli tyle samo, ile ma drużyna z Targówka. O tym, że Żbik w tabeli wyprzedził drużynę z Warszawy, zadecydował korzystniejszy
dla naszej drużyny wynik meczów rozegranych
między tymi dwoma zespołami.
Przesunięcie się Żbika w górę tabeli nie zmienia
w niczym ogólnej opinii, że miniony sezon nie
był dla Żbika udany. Był to niezbyt dobry czas
dla wszystkich klubów z naszej gminy biorących
udział w regularnych rozgrywkach. Wkra Andzin
i Płomień Nuna grają w klasach B. Wyższą lokatę
w swej grupie zajmuje Wkra, ale pamiętać należy,
że drużyna ta gra w grupie ciechanowskiej, natomiast Płomień – w grupie warszawskiej. Panuje
powszechna opinia, że drużyny z klas prowincjonalnych odbiegają poziomem od drużyn z grup
warszawskich.

wiedzieć, że z powodzeniem. Jest wymagający,
ale i wiele wymaga od siebie. To bardzo dobra
cecha każdego człowieka, a nauczyciela i trenera
w szczególności. W chwili obecnej ma drużynę
w rozsypce. Czy zdąży ją poukładać i nadrobić
zaległości narastające przez kilka ostatnich lat?
Należy wierzyć, że tak.
Do drużyny powrócił Dariusz Kordowski. Zapowiadał się na bardzo dobrego piłkarza. Nie mógł
się jednak odnaleźć w Żbiku. Ostatnio grał w Sonie Nowe Miasto. Jeśli chce znaleźć stałe miejsce
w zespole, musi solidnie popracować.
W zespole pojawiają się też nowi zawodnicy, jak
np. Szymon Janakos, Grzegorz Brzeziński czy Nigeryjczycy. Drużynę zasilą też wychowankowie
klubu z drużyny juniorów. Decyzja o tym, kto
ostatecznie założy kostium nasielskiej drużyny,
zapadnie tuż przed rozpoczęciem rozgrywek.
8 lipca rozpoczęły się treningi. Trener i zawodnicy ostro pracują. Czasu na przygotowania jest niewiele. Oprócz treningów Żbik
będzie rozgrywał spotkania kontrolne, po
dwa w tygodniu. W pierwszym, które odbyło
się w ostatnią sobotę, Żbik zremisował ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:3. Nie była to
jednak pierwsza drużyna Świtu, lecz jej zaplecze. W składzie wystąpiło trzech zawodników
z pierwszego zespołu. Trenerem drużyny
z Nowego Dworu jest Grzegorz Zmitrowicz.
Przed kilku laty trenował nasz zespół. Zna dobre, ale i słabe strony naszej drużyny i chyba
dlatego jego chłopcy już po dwóch minutach
meczu prowadzili 1:0.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

W finałach XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

Spisali się na piątkę
P

ięć medali przywieźli z finałów XXI Międzynarodowej Parafiady
Dzieci i Młodzieży młodzi sportowcy z Zespołu
Szkół nr 3 w Cieksynie.
Odbyła się ona w Warszawie w dniach 4–12 lipca
w obiektach Akademii
Wychowania Fizycznego
i kampusu Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.

fot. A. Zawadzki

Na ten szczebel rywalizacji zakwalifikowali się członkowie Parafialnego
Ludowo-Uczniowskiego Klubu
Sportowego (PLUKS) w Cieksynie,
zajmując w zawodach diecezjalnych
diecezji płockiej drugie miejsce.
Ekipa Cieksyna, zgodnie z regulaminem, liczyła 15 osób. Kierował
nią ks. proboszcz kanonik Józef
Szczeciński.

Bezpośrednią opiekę nad sportowcami sprawowała Julita Kozaczuk.
Ze swego obowiązku wywiązała się
na szóstkę. Jej rola była wyjątkowo
ważna, ponieważ ksiądz proboszcz Mateusz Gerasik
ze względu na to, że żegnał się ze
Dwa medale zdobyli szachiści. Mateusz Gerasik
swoją parafią i przygotowywał się do objęcia wywalczył medal srebrny, a Adrian Kozaczuk
kolejnej parafii, często musiał wyjeżdżać z War- medal brązowy. Wydaje się, że te dwa medale
szawy. Był jednak ze swymi podopiecznymi sprawiły księdzu proboszczowi szczególną raw chwilach, gdy toczyli najważniejsze ,,boje”, dość, ponieważ to on zainteresował młodzież
walcząc o miejsce na podium i medale.
cieksyńskiej parafii tą dyscypliną sportową,
To spotkanie kontrolne było bardzo pożyteczw której liczy się nie tyle tężyzna fizyczna,
Trzy srebrne i dwa krążki brązowe to cenna
Piłka nożna, czy się to komuś podoba, czy nie, ne ze względów szkoleniowych. Uwidoczco tężyzna umysłowa. Memoriały szachowe
zdobycz młodych sportowców z Cieksyna. To
odgrywa ważną rolę w całości wizerunku każ- niły się w nim prawie wszystkie słabe strony
błogosławionych biskupów męczenników
jednocześnie wyjątkowy prezent dla księdza
dej jednostki administracyjnej i o nią powinno Żbika, jak na przykład brak skuteczności czy
sprawiły, że o szachach w Cieksynie mówiono
się dbać, nie umniejszając roli innych dyscyplin. zwalnianie gry w momencie, gdy trzeba ją proboszcza od jego młodych parafian na jego w całej Polsce, a udział w rozgrywkach brali też
Nasielsk (jako cała gmina) w tej dziedzinie miał przyspieszyć. Trener Moleda bacznie mecz pożegnanie z Cieksynem. Szkoły w Cieksynie mistrzowie klasy międzynarodowej.
spore osiągnięcia. Dzisiaj dyscyplina ta przeżywa obserwował, na niektóre mankamenty reago- i Dębinkach, znajdujące się na terenie parafii,
chwile trudne i warto zastanowić się, jak tę sytu- wał od razu, inne z pewnością będzie starał się zawsze miały dobrych sportowców. Praca Niemniej cenne są dwa pozostałe medale:
ację zmienić. Chodzi tu zwłaszcza o odpowiedź usunąć w trakcie treningów. Widać było, że księdza Szczecińskiego wzbogaciła sportową srebrny, wywalczony przez tenisistę stołowego
na pytanie, czy postawić na ilość, czy na jakość. najweselszej miny nie miał. Nie przypuszczał ofertę i pozwoliła wielu utalentowanym spor- Kamila Białorudzkiego, i brązowy – zdobyty
towcom na pokazanie się na szerszej arenie, przez Mateusza Lewandowskiego. Dystans
A odpowiedzieć trzeba, zwłaszcza na podsta- chyba, że czeka go taki ogrom pracy.
300 metrów, na jakim ten medal wywalczył,
wowe pytania, jak najszybciej, w przeciwnym W kolejnych meczach kontrolnych Żbik spotka w tym i międzynarodowej.
jest obecnie rzadziej biegany, ale to jeden
bowiem, i najlepszym wypadku, będziemy się z: MKS-em PrzaMedal srebrny zdobyła
z najstarszych dystansów, jakie pokonywali
dreptać w miejscu.
snysz (21.VII – Nasielsk),
drużyna piłki nożnej. Grali
lekkoatleci od czasów starożytności. A do
w niej: Mariusz LewanPierwsze decyzje odnośnie do dalszych losów Błękitnymi Raciąż (25.
starożytnych zawodów nawiązuje sama idea
dowski, Damian Suska, SeŻbika zapadły zaraz po zakończeniu sezonu roz- VII), NigeryjczykaParafiad. Opiera się ona na triadzie: stadion–tebastian Ołtarzewski, Bartek
grywkowego. Wynikły one z ogólnego niezado- mi (29.VII – Nasielsk),
atr–świątynia.
wolenia (tak Zarządu, działaczy, sympatyków, jak Makowianką Maków 19.07.2009 r. odbył się jednodniowy turniej na Kęciński, Maciej Chmiel,
i samych zawodników) z tego, co prezentowała Maz. (1.VII) i Legionovią stadionie w Nasielsku o puchar Prezesa Firmy Konior. Artur Gołyżniak, Kamil Parafiadę można krótko zdefiniować jako
Poniżej przedstawiamy wyniki i tabelę rozegranego Białorudzki. W walce o finał spotkanie młodzieży różnych kultur, języków,
drużyna w trakcie rozgrywek. Postanowiono do- II (6.VII).
turnieju:
xyz
musieli między innymi po- a nawet wyznań. Ważnymi jej elementami są rykonać gruntownych zmian – przygotować rodzaj
WYNIKI
konać silne ekipy z Czech walizacja umysłowa i fizyczna oraz modlitwa.
swoistego programu ,,rewita1. Kosewo–Mazewo
1–1
i Białorusi.
xyz
lizacji” drużyny. Pierwszym
WAKACYJNA LIGA
2. Skuci–Kowalewice
0–1
posunięciem była zmiana na
3. Manchester–Warszawianka
3–0
PIŁKI NOŻNEJ
R
E
K
L
A
M
A
stanowisku trenera. Odszedł
4. Mazewo–Skuci
0–0
Andrzej Bujakowski. Nie moż- O PUCHAR PREZESA FIRMY
5. Kosewo–Manchester
0–1
na powiedzieć, że był to zły
KONIOR
6. Warszawianka–Kowalewice
1–2
trener. O jego niepowodzeniu TABELA PO 8 KOLEJCE
7. Kosewo–Skuci
0–2
zadecydował raczej brak do- 1. MANCHESTER		
8. Mazewo–Warszawianka
2–2
9
17 23-22
świadczenia w pracy z ludźmi. 2. SKUCI			
9. Manchester–Kowalewice
1–0
8
15 18-8
Zwłaszcza z ludźmi mającymi 3. KOSEWO			
10. Kosewo–Warszawianka
2–0
9
13 22-17
na każdy temat swoje, jedynie 4. KOWALEWICE		
11. Mazewo–Kowalewice
1–0
9
12 15-22
słuszne, zdanie. Zaczął bar- 5. MAZEWO		
12. Manchester–Skuci
3–3
8
11 23-8
13. Kosewo–Kowalewice
2–0
dzo dobrze, ale skończył nie 6. WARSZAWIANKA 9
1 8-24
14. Mazewo–Manchester
1–1
najlepiej.
KRÓL STRZELCÓW PO 8 KOLEJCE

O PUCHAR
PREZESA

Załoga Rafał
8 bramek Manchester
Jakubiak Michał 8 bramek Kosewo
Rutkowski Kamil 8 bramek Mazewo
4 KOLEJKA 26.07.2009
1. Mazewo-Kowalewice		
godz. 15.00
2. Manchester-Skuci		
godz. 16.00
3. Warszawianka-Kowalewice 		 2-3
5 KOLEJKA 01.08.2009
1. Kosewo-Skuci			
godz. 16.30
Powrócił trener Cezary Mo- 2. Mazewo-Warszawianka godz. 17.30
leda. Przed kilku lat pracował 3. Kosewo-Manchester			 9-2
z naszą drużyną. Można po- Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy
na Stadion Miejski w Nasielsku.

Kolejne zmiany nastąpiły
w składzie zespołu. Odszedł
Łukasz Wieraszko, Radosław
Cytloch, Kamil Krawczyk,
Mikołaj Wielgus. Na treningach
na razie nie widać Mariusza
Krzyczkowskiego i Michała
Bącika.

15. Warszawianka–Skuci
0–1
TABELA PO TURNIEJU:
1. Manchester
11 9–4
2. Kowalewice
9 4–4
3. Skuci Lodem
8 6–4
4. Kosewo		
7 5–4
5. Mazewo		
4 4–5
6. Warszawianka
1 3–10
Najlepszy bramkarz turnieju
SITKIEWICZ ARKADIUSZ z drużyny
Manchester
Król Strzelców turnieju:
RUTKOWSKI KAMIL z drużyny Mazewo

