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Ogłoszeniowy
problem

– Nasielskie słupy ogłoszeniowe wyglądają jak śmietniki – żalą się mieszkańcy
naszego miasta. – ZGKiM sprząta je
tylko w wypadku, gdy plakaty i ulotki
odpadają na ziemię lub kiedy na słup
przewrócą jacyś wandale po nocnej
imprezie – mówią.
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Wieszanie plakatów i ogłoszeń w naszym mieście jest bezpłatne. Mieszkańcy
Nasielska i okolicznych miejscowości na
słupach mogą umieszczać ogłoszenia,
plakaty, czyli dosłownie co chcą i kiedy
chcą. Nikt tego nie pilnuje.

Moc atrakcji w NOK
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Pielgrzymowali
na Jasną Górę
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Zaskakująca
porażka Żbika
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Pracowite wakacje
iedy starsi i młodsi
K
uczniowie korzystali z wakacyjnego wy-

poczynku, w naszych
szkołach trwały prace remontowe. W jednych większe, w innych
mniejsze. W nasielskiej
podstawówce
gruntownie odnowiono pomieszczenia kuchenne,
a w wielu szkołach odświeżano sale lekcyjne
i sanitariaty. Trwa jeszcze wielkie sprzątanie
przed 1 września.
W nasielskim samorządowym
przedszkolu w wakacje przeprowaR
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dzano drobne remonty w salach,
natomiast na zewnątrz naprawiano
dach i rynny. – Przeprowadzenie
większego remontu planujemy
w następnym roku, wtedy mam
nadzieję, że uda się zdjąć eternit z dachu do utylizacji – mówi
Hanna Szumska, dyrektor przedszkola.
W Szkole Podstawowej w Nasielsku
podczas tegorocznych wakacji odbywał się planowany już od kilku lat
gruntowny remont pomieszczeń
kuchennych. – Dokładnie 7 sierpnia kuchnię oddano już do użytku,
a uruchomimy ją na dobre już 1
września. Wykonana została wentylacja, instalacja gazowa, elekA
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tryczna i instalacja wodno-kanalizacyjna, remont pomieszczeń oraz
wyposażenie kuchni – informuje
Mariusz Kraszewski, wicedyrektor
SP Nasielsk. – W części naszego
obiektu wymieniliśmy też instalację elektryczną, wymieniliśmy
podłogi na korytarzu i w pięciu
klasach. Zmodernizowaliśmy świetlicę i wyposażaliśmy ją w nowe
meble i sprzęt dydaktyczny. Teraz
przygotowujemy pomieszczenia
na szatnię i sanitariaty dla oddziału
przedszkolnego. A dwie klasy oddziału przedszkolnego już zostały
wyposażone w nowe sprzęty –
dodaje.

Czytaj na str. 3

Panuje więc wolna amerykanka, której
efekty możemy podziwiać codziennie.
Wiele ogłoszeń nie jest zdejmowanych
od miesięcy. Plakaty są naklejane jedne
na drugie, a gdy zawieje silniejszy wiatr,
fruwają po ulicach. Widać gołym okiem,
że kultury plakatowania nie ma u nas
za grosz. Słupy są brzydkie, odrapane
i zalega na nich gruba warstwa papieru.
Być może wielu mieszkańców naszej
gminy nadzieję na poprawę tej sytuacji
pokłada w powstaniu nowych służb
porządkowych, a mianowicie w Straży
Miejskiej. W razie zaśmiecania terenu
funkcjonariusze będą mogli nakładać
mandaty. Tylko jak to będzie wyglądało
w wypadku słupów ogłoszeniowych
w Nasielsku? Czy mandat za zaśmiecanie
dostanie Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej?
Wiele miast uporało się już z problemem
plakatowania i wieszania ogłoszeń.
Słupy przeznaczone do tego użytku
przekazano odpowiedniej instytucji,
która nadzoruje wieszanie plakatów,
pilnuje terminów i pobiera opłaty. Ceny
dostosowane są do wielkości plakatu
oraz miejsca jego umieszczenia. Słupy
podzielono na pas górny, dolny i środkowy. Nie ma problemu z rezerwacją
miejsc. Plakaty są stemplowane i pilnowane, by nikt ich nie zakleił. Nielegalnie
powieszone ogłoszenia są natychmiast
usuwane, a na firmy, które je umieściły
bez zezwolenia, nakładane są kary.
Może warto więc zadbać także o estetykę nasielskich słupów ogłoszeniowych.
Z pewnością poprawiłoby to wizerunek
naszego miasta.

K.T.

Awaria obok skrzyżowania

Wyglądało groźnie
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Tropem naszych publikacji

Miasto w obiektywie
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

Udało się zlikwidować chwasty, okalające chodnik przy
ulicy Żwirki i Wigury, o których pisaliśmy w poprzednim
numerze. Być może
działania porządkowe
były spowodowane
uroczystością złożenia kwiatów grobie
poległych żołnierzy
w wojnie 1920 roku,
która miała miejsce
w minioną sobotę,
a być może po prostu
przyszedł czas na uprzątnięcie tej
właśnie ulicy. Zniknął również gruz,
który leżał obok uporządkowanego już miejsca po kiosku Ruchu
nieopodal kina Niwa. „Zdobiła”
ona chodnik przez kilka tygodni. W
imieniu mieszkańców dziękujemy
za porządek.

Przypomnijmy, że
do n ie dawna p o radnia mieściła się
w budynku prz y
ul. Warszawskiej 52.
Poradnia jest czynna od
poniedziałku do piątku
w godz. 9–14. Placówka w tym roku będzie
obchodzić 20-lecie
swojego istnienia.
(r)

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

Z interwencji, o których pisaliśmy
został jeszcze do oczyszczenia teren zielony przy markecie Biedronka. Ale być może trwają ustalenia
kto miałby to zrobić. Jeśli potrwają
dłużej może się okazać, że co
prawda mamy tu bujną zieleń, ale
wszystkie drzewka uschły.
(red)

Od poniedziałku, 10 sierpnia br. w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego, w której mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, funkcjonuje też Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43

NASZ SAMORZĄD

Jak zarobić na zdrowiu?
Kilka dni temu do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Nasielska,
pracująca do niedawna jako główna księgowa w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, z prośbą o wydrukowanie tekstu dotyczącego działalności tej placówki.
Publikując obszerne fragmenty tekstu, mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy sami ocenią zasadność krytyki działań dyrektor SPZOZ Nasielsk,
a także wysokość płac w tej jednostce samorządowej. Natomiast
Burmistrz Nasielska, podobnie jak i radni Rady Miejskiej w Nasielsku,
w trybie nadzwyczajnym zainteresują się tym tematem. (Tytuł pochodzi od redakcji).

Poradnia w nowym miejscu

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00

LISTY DO REDAKCJI

Od redakcji:
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Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
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Przywilejem dyrektorów jest to, że kluczowe stanowiska w zakładzie są
obsadzane „swoimi” ludźmi – niekoniecznie fachowcami. Nie trzeba
zbytniej przenikliwości, by się zorientować, do czego takie swobodne,
wewnętrzne awansowanie może doprowadzić i o co tak naprawdę
chodzi. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o kasę.
W nasielskim SP ZOZ-ie od 15 czerwca nastąpiły zmiany personalne,
zapowiadane wcześniej przez panią Dyrektor, mianowicie została
zatrudniona „doświadczona kadrowa, aby uporządkowała i zweryfikowała procedury dotyczące obsługi kadrowej zakładu”. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ustalone wynagrodzenie. Już
w okresie próbnym pani kadrowa otrzymała wyższe wynagrodzenie
niż główna księgowa. Za 15 dni czerwca pani kadrowa otrzymała […]
niemal trzykrotność netto minimalnego wygrodzenia obowiązującego w tym roku (1276 zł brutto, czyli 954,96 zł netto – przyp. red.)
za pół miesiąca.
W lipcu sytuacja była jeszcze bardziej interesująca: obie panie przebywały na urlopie, pani kadrowa 5 dni, a pani główna księgowa 9 dni.
Skąd u pani kadrowej po 2 tygodniach pracy 5 dni urlopu? Nie wzbudzałoby to podejrzeń, gdyby nie różnica w wynagrodzeniu za urlop:
5 dni kadrowej to kwota […] niemal dwukrotnie wyższa niż ta, jaką za
9 dni urlopu otrzymała główna księgowa.
Za lipiec pani kadrowa otrzymała wynagrodzenie netto […] przekraczające o kilkaset zł pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia netto,
a pani główna księgowa otrzymała o 200 zł mniej od pani kadrowej.
Jak doświadczony fachowiec może się tak pomylić w obliczeniach
i zaliczyć stały składnik wynagrodzenia do zmiennych mających wpływ
na wysokość stawki urlopowej? Przecież to są finanse publiczne, które
zostały nienależnie wypłacone o kwotę wyższą od należnej o około
750 zł (łącznie ze składkami). Czyżby to był brak doświadczenia, fachowości czy celowe działanie…?
DOKOŃCZENIE NA STRONIE 10

POMOC DLA UCZNIÓW

Po wyprawkę do 11 września
Rok szkolny już za pasem. Dzieci martwią
się końcem wakacji,
a wielu rodzicom spędza sen z powiek koszt
zakupu podręczników
do szkoły. A te z roku na
rok są coraz droższe.
Rodzinom, którym możliwości budżetu domowego nie wystarczają
na kupno książek, pomoże państwo.

O dofinansowanie mogą starać się
osoby, których dochód na jednego
członka rodziny nie przekracza 351
zł netto. Jest to kryterium określone
w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr
64, poz. 593 z późn. zm.). Zdarzają
się także sytuacje, kiedy dochód
będzie nieco wyższy, ale dofinansowanie zostanie przyznane, np.
ze względu na niepełnosprawność,
przemoc w rodzinie czy wielodzietność.

Rząd przygotował program „Wyprawka szkolna”, którego celem
jest udzielenie pomocy materialnej
uczniom oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów rozpoczynających
w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I–III szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.

Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
a także nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych. Wnioski
należy składać do 11 września br.
w szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie o docho-

dach. Pieniądze wypłacane będą
po przedstawieniu dowodu zakupu
podręczników, którym w wypadku zakupów indywidualnych jest
faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica,
prawnego opiekuna albo rodzica
zastępczego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć 150
zł dla uczniów rozpoczynających
naukę w I i II klasie szkoły podstawowej, 170 zł dla rozpoczynających naukę w III klasie szkoły
podstawowej i 280 zł dla uczniów
rozpoczynających naukę w I klasie
gimnazjum.
Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku udziela
wsparcia wszystkim, którzy kwalifikują się do zasiłku rodzinnego.
Jak mówi dyrektor MOPS Monika
Nojbert, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wypłacany

jest dodatek w wysokości 100 zł na
dziecko. Jego celem jest częściowe
pokrycie wydatków związanych
z rozpoczęciem w szkole nowego
roku szkolnego oraz przedszkolnego, czyli „zerówki”.
Dla wielu mieszkańców naszej
gminy sierpień oznacza wzmożone wydatki i deficyt w budżecie
domowym, ponieważ koszt przygotowania wyprawki szkolnej dla
dziecka z roku na rok rośnie. Wiele
rodzin staje przed dylematem: jak
dokonać zakupów, by jednorazowo
nie nadwyrężać swojego portfela?
Jak wynika z sygnałów docierających do nas ze szkół znajdujących
się na terenie naszej gminy, rodzice
już składają wnioski o dofinansowanie do podręczników w ramach
programu „Wyprawka szkolna”.
Przypominamy zatem, że na złożenie dokumentów jest czas do 11
września.
K.T.
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REMONTY W SZKOŁACH

Awaria obok skrzyżowania

Pracowite wakacje

Jak mówi Barbara Markowicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowych Pieścirogach – Malowane
było ogrodzenie naszej szkoły, odnawialiśmy niektóre sale lekcyjne oraz
główny korytarz i toalety. Poza tym
dla pierwszoklasistów będziemy mieli
w tym roku nowe meble. Natomiast
generalny remont przeprowadzany
jest w przedszkolu. Wszystkie prace
wykonują pracownicy naszej szkoły
– dodaje.

naprawialiśmy dach. Wszystko
oczywiście w miarę posiadanych środków – mówi Teresa
Przybysz, dyrektor SP w Popowie
Borowym.

W nasielskim Gimnazjum nr 1 prace
remontowe rozpoczęły się zaraz
po zakończeniu roku szkolnego.
– Udało się kompleksowo odnowić salę do nauki języka polskiego,
w której pomalowano na kolorowo
ściany, wymieniono oświetlenie
oraz ułożono nową podłogę z de-

ści: dla starszych i młodszych dzieci. W
tym roku dla pierwszoklasistów mamy
nowe ławki. Poza tym prowadzone są
ogólne prace porządkowe – informuje Marianna Danisiewicz, dyrektor SP
w Budach Siennickich.

sek. Materiały pozyskane zostały
w dużej mierze od sponsorów: farby sponsorowała już po raz kolejny
firma Dulux oraz nasielska firma
Stan–Bud – wyjaśnia Ireneusz Domański, kierownik administracyjny
w Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. –
Ponadto wykonano też tynk mozaikowy w łączniku szkoły – 160m
kw. Zmieniono także nawierzchnię
na schodach prowadzących do
kuchni. Aktualnie kompleksowo
odnawiane są sanitariaty dla chłopców i dla dziewcząt znajdujące się
w łączniku szkoły. Wymieniane są
podłogi, drzwi, futryny w łazience
chłopców oraz wymieniony zostanie tzw. biały montaż i oświetlenie.
Odnowione zostaną tam ściany
i położona glazura. Takie totalne
wymiany w sanitariatach konieczne są co roku – dodaje.

W Zespole Szkół w Cieksynie również pracowano przez całe wakacje.
– Wydzielaliśmy pomieszczenie na
bibliotekę, jedną klasę podzieliliśmy
na dwie mniejsze. Udało się odnowić
siedem klas, a w czterech salach oraz
w jednym gabinecie wymieniono
oświetlenie. Teraz trwa jeszcze sprzątanie przed przyjściem uczniów –
mówi Justyna Nowacka, dyrektor ZS
w Cieksynie.
Małe remonty w trakcie wakacji
przeprowadzano także w Szkole
Podstawowej w Popowie Borowym. – Odnawialiśmy korytarze
oraz niektóre klasy, poza tym
E
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Prace prowadzone
obecnie w centrum
naszego miasta
nie obejmują swym
zasięgiem wszystkich
urządzeń związanych
z krzyżującymi się
w tych miejscach
drogami. Nie dotyczą
one podziemnej
infrastruktury
komunalnej.

W Szkole Podstawowej w Dębinkach w tym roku nie przeprowadzano dużych remontów. – W wakacje wykonywaliśmy tylko drobne prace porządkowe i oczywiście
odbywało się wielkie sprzątanie
szkoły przed 1 września – mówi
Grażyna Menich Masanowska,
dyrektor SP w Dębinkach.

W Szkole Podstawowej w Budach
Siennickich, w czasie kiedy dzieci
odpoczywały na wakacjach, trwały
przygotowania do nowego roku szkolnego. – Pomalowane zostały dwie
sale lekcyjne, wymieniliśmy posadzkę
ze starego lastryka na gres na górnym
korytarzu. Udało się nam także zmodernizować szatnię, zrobiliśmy ściankę
działową, która podzieli ją na dwie czę-

R

Wyglądało
groźnie
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Wszystkie prace remontowe są
wykonywane przez pracowników
szkoły, ich zakończenie planowane
jest już 20 sierpnia. Warto wiedzieć,
że od 16 lipca szkoła wpisana została do rejestru zabytków i każdy remont
będzie musiał być
teraz konsultowany
z konserwatorem
zabytków.
W nasielskich
szkołach średnich
t e ż t r wa ł y p r a c e remon towe .
W Liceum Ogólnokształcącym,
w którego budynku funkcjonować
od września będzie
gimnazjum, już na
początku wakacji
ruszył gruntowny
remont czterech sal
lekcyjnych.
– Było skuwanie starych tynków,
usuwanie zagrzybienia, potem

gipsowanie i malowanie. Przy tej
okazji wymieniliśmy też instalację
elektryczną. Odnowiliśmy też harcówkę – mówi Robert Parzonka,
dyrektor LO Nasielsk. – W sumie
na przestrzeni ostatnich miesięcy udało nam się odnowić 8 sal
lekcyjnych. A w niektórych nawet
wymienić wyposażenie. Oczywiście wszystko zależy od środków
finansowych, jakimi dysponujemy
– dodaje.
W Zespole Szkół Zawodowych,
najnowszego obiektu oświatowego,
jaki znajduje się na terenie naszej
gminy, jak poinformował nas Grzegorz Duchnowski, dyrektor placówki, w tegoroczne wakacje przeprowadzano tylko drobne remonty
i uzupełnienia, było też malowanie
i odświeżanie pomieszczeń.
Już za kilka dni odnowione i pachnące świeżością szkoły będą czekały na uczniów, którzy z pewnością już z niecierpliwością czekają
na pierwszy dzwonek nowego
roku szkolnego.
(i)

UROCZYSTOŚCI

Pamiętamy o poległych

W sierpniu, już tradycyjnie, mieszkańcy naszej
gminy spotykają się na
uroczystościach upamiętniających
bitwę
nad Wkrą 1920 roku,
które odbywają się
w Nasielsku i Borkowie.
W sobotę, 15 sierpnia przed południem na nasielskim cmentarzu
zebrali się przedstawiciele władz
samorządowych, delegacje szkół
i instytucji z naszej gminy, by oddać
cześć żołnierzom poległym 89 lat
temu. Zgromadzonych przywitał

Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska,
który wygłosił również krótkie
przemówienie na temat działań
wojennych prowadzonych na naszych terenach w 1920 r. Następnie
modlitwę za poległych odmówił
ks. Tadeusz Jabłoński, a delegacje
poszczególnych jednostek złożyły
kwiaty na zbiorowej mogile, przy
której honorową straż pełnili harcerze z nasielskich szkół.
Po tej krótkiej uroczystości, o godzinie
12.00 w kościele św. Wojciecha odbyła
się msza święta w intencji Ojczyzny.
(r)

Chodzi tu zwłaszcza o rozbudowaną w tym miejscu sieć wodociągową i niewielką, ale bardzo
ważną sieć kanalizacyjną. A te
też wymagają natychmiastowej
modernizacji. W ostatnich dniach
mieliśmy w pobliżu awarię sieci
wodociągowej i w obrębie samego już skrzyżowania sieci kanalizacyjnej. Widomym znakiem, że
pod skrzyżowaniem dzieje się coś
niedobrego, jest częste zapadanie
się krzyżujących się tu dróg. Doraźne naprawy przynoszą krótkotrwały efekt. Dowodem na to jest
to, że niecałe trzy miesiące temu
pracownicy działu Wodociągów i Kanalizacji ZGKiM-u starali
się solidnie naprawić zapadniętą
w dwóch miejscach jezdnię. Już
po kilkunastu dniach zauważono,
że jezdnia na nowo się obniża. Dramatyczna sytuacja miała miejsce
w godzinach popołudniowych
w ostatnią niedzielę. Tylko dzięki
spostrzegawczości i poczuciu
odpowiedzialności mieszkającej
w pobliżu pani Barbary Filipowicz
nie doszło w tym miejscu do groźnego wypadku. Jezdnia zapadła się
na dość dużej przestrzeni tuż przy
krawężniku. Głębokie zapadlisko
nie było widoczne dla osób jadących ul. Kościuszki.
Prace naprawcze zaplanowano na
poniedziałkowy wieczór, kiedy
ruch pojazdów będzie mały i nie
będą już pracowały ekipy modernizujące skrzyżowanie. Prowadziła
je nocą z poniedziałku na wtorek
ekipa Działu Wodociągów i Kanalizacji naszego ZGKiM-u. Tej nocy
miał za zadanie ustalić przyczynę
zapadania się ulicy, ustalić miejsce
awarii i dokonać naprawy. Okazało
się, że zniszczeniu uległ duży odcinek rury kanalizacyjnej. Pod ulicą
płynęła rzeka nieczystości i powodowała osuwanie się ziemi. Pracę
trzeba było prowadzić w głębokim
wykopie zalewanym cuchnącą
cieczą. Kiedy miasto już spało, na
nasielskiej głównej ulicy pracowali:
hydraulicy – Bronisław Pałaszewski,
Andrzej Chmielewski, operatorzy
sprzętu – Dariusz Liwski, Mirosław
Oleksa, Mirosław Bajer, Mirosław
Kęsicki. Pracami kierowali: kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Dorota Nawrocka i dyrektor techniczny ZGKiM Zbigniew Ciskowski.
Wspierał ich p. Wojciech Wawrzyński. Bardzo dobra organizacja pracy
sprawiła, że zadanie zostało szybko
i sprawnie wykonane. Tym bardziej
było to ważne, ponieważ o 4.00 nad
ranem nad Nasielskiem rozszalała
się burza.
xyz
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Znaku nie ma

Zasypują nas śmieci

Z GMINY

– Dlaczego przy naszym moście nie
znaku ograniczającego prędkość do
40 km na godzinę? Kiedyś był tu na
pewno, ale ktoś go połamał i wyrzucił, i teraz kierowcy nie zachowują tu
bezpiecznej prędkości jazdy – mówi
mieszkaniec Cieksyna. – Zgłaszałem tę
sprawę na policji w Nasielsku i w Nowym Dworze Maz., ale mówią, że to
nie jest ich sprawa. To kto powinien się
tym zająć? – pyta.
Przez most nad rzeką Wkrą w Cieksynie – Borkowie nie tylko jeżdżą auta,
ale też, szczególnie w sezonie wakacyjnym, wędrują nim piesi. Najczęściej
spieszą nad rzekę, żeby się wykąpać
i opalać. Jest też bardzo wielu rowerzystów. Dlatego właśnie kierowcy na tym
odcinku drogi powinni wykazać się
szczególną ostrożnością i jechać wolniej. Czy pamiętają o tym,
jeśli nie ma znaku, który by
im o tym przypominał?

Z MIASTA

uchodzić za próbę wprowadzenia
własnego oznakowania. Na kawałku
kartonu jakiś dowcipniś namalował
wielkimi literami następujący tekst:
„Kontrola radarowa – za 100 metrów
strefa nietrzeźwości”.
Może niektórych znaków tu brakuje,
za to społeczność ma przynajmniej
poczucie humoru.

Przez Cieksyn i Borkowo przebiega
droga rangi wojewódzkiej, a więc to
do mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich należy również oznakowanie tej drogi. Ale mieszkańcy
naszej gminy nie muszą sami zgłaszać
tego typu spraw do tej instytucji, powinno wystarczyć, że odpowiednia
informacja trafi do nasielskiego Urzędu
Miejskiego.
(v)

Nasz reporter sprawdził,
jak wygląda oznakowanie
najbliższej okolicy mostu.
Znaków ograniczających
prędkość nie zauważył,
natomiast tuż za barierką
mostu od strony Borkowa
leżało coś, co może już

Co robimy, jeśli zauważymy gniazdo
os albo szerszeni? Do niedawna najbezpieczniej było poprosić o pomoc
strażaków, którzy do usuwania owadów mieli odpowiednie kombinezony
i przyrządy. I co więcej, interweniowali za darmo. Od kilku dni jednak
obowiązują nowe przepisy. Według
nich strażacy nie muszą już jeździć na
każde wezwanie dotyczące usunięcia
owadów. Teraz będziemy musieli rozpędzać roje własnoręcznie lub będą
nam w tym mogły pomóc odpłatnie
specjalistyczne firmy.
Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej przygotowała zasady postępowania podczas usuwania rojów lub
gniazd owadów. Strażacy już nie będą
likwidować wszystkich gniazd, a jedynie te, które będą zagrażać grupom
dzieci lub osobom mającym ograniczone możliwości poruszania się, na
przykład osoby niepełnosprawne czy
w podeszłym wieku. W pozostałych
wypadkach owady usuwać powinny

R
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Każdy z nas produkuje śmieci.
A w mieście, gdzie dużo jest budynków wielorodzinnych i punktów
usługowych, kosze zapełniają się
w błyskawicznym tempie. Co zrobić,
żeby na ulicach nie tworzyły się małe
składowiska odpadów? Sprawdzać
umowy i terminowość opłacanych
rachunków? Ustawić więcej kontenerów czy też częściej je opróżniać?
Warto się zająć tym problemem, bo
widok ulicy Wąskiej naprawdę jest nie
do pozazdroszczenia.
(i)

7 sierpnia w Kątnych na drodze nr 618 paliły się paczki słomy. Strażacy
ugasili pożar i uprzątnęli jezdnię.
9 sierpnia około godz. 2.30 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie
o palącej się słomie w Popowie Borowym. Zgłoszenie to okazało się
fałszywe.
10 sierpnia w Pianowie zapalił się kombajn zbożowy. Strażacy po dojechaniu na miejsce dogasili komorę silnika i komorę z ziarnem.
17 sierpnia w Czajkach zapaliło się
rżysko. Na szczęście strażacy z OSP
Nasielsk bardzo
szybko dotarli na
miejsce zdarzenia.
W naszej gminie
w sierpniu strażacy
aż trzykrotnie byli
wzywani do usunięcia gniazd z osami.
K

28–29.07.w Psucinie nieznany sprawca z nieogrodzonej posesji skradł 30
kur niosek. Straty wynoszą 360 zł na
szkodę Marii B.

Nocą z 30 na 31 lipca w Mogowie
nieznany sprawca skradł skuter marki
Keeway. Straty wynoszą 3200 zł na
szkodę Andrzeja Z.

6 sierpnia na ulicy Płońskiej zderzyły się samochód osobowy i dostawczy. Strażacy z OSP Nasielsk zabezpieczali i uprzątnęli miejsce
wypadku.

specjalistyczne firmy, a strażacy po
dojechaniu na miejsce zgłoszenia
powinni podjąć działania polegające
na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej
strefy, poinformowaniu właściciela,
zarządcy lub użytkownika obiektu
o występowaniu roju lub gniazda wraz
z informacją o konieczności likwidacji
gniazda przez specjalistyczną firmę
dezynsekcyjną. Straż będzie udostępniać adresy i telefony takich firm.
Każdego roku strażacy wielokrotnie
wyjeżdżają na interwencje związane
z usuwaniem agresywnych owadów.
Większość wyjazdów nie była wcale
potrzebna, bo nie było realnego zagrożenia ze strony owadów. A przecież
takie interwencje w skali powiatu i kraju
zdarzały się wielokrotnie. Stanowiły
więc ogromne koszty. Teraz ma być
(r)
inaczej.

KRONIKA
POLICYJNA

29.07. na ulicy Dąbrówki nieznani
sprawcy włamali się do domu w budowie i skradli pompę do wody i sprzęt
elektrotechniczny. Straty wynoszą 610
zł na szkodę Mariusza A.

KRONIKA OSP

Specjalista
zamiast strażaka

– Czy straż pożarna jest od biegania za
osami? Przecież kiedy oni akurat ściągają takie gniazdo os, może zdarzyć
się pożar albo jakiś poważny wypadek,
w którym mogliby pomóc – mówi
pan Krzysztof. – Sam widziałem taką
akcję straży, kiedy mieli usunąć rój
szerszeni, zajęło im to trochę czasu.
Szerszenie wcale nie były agresywne,
czy naprawdę nie mogła zrobić tego
jakaś firma? – pyta.

także sklepikarze. A na dodatek właśnie
teraz jeden z mieszkańców remontuje
swoje mieszkanie. Dlatego teraz jest
jeszcze większy bałagan.

– Czy moglibyście przyjechać i zrobić zdjęcie, jak wyglądają teraz kosze
na ulicy Wąskiej? Śmieci się z nich
wysypują. Już dwa razy dzwoniłam
do ZGKiM, żeby to
uprzątnęli jak najszybciej, bo wiatr
zawieje i trawnik
będzie zasypany
papierami. Zdarzało się, że pampersy zawiewało
nam pod balkony.
Ani tam dobrego
przykrycia nie ma,
ani jakiejś siatki –
interweniowała
w naszej redakcji
mieszkanka z os. Starzyńskiego. – Któregoś roku zdarzyło się, że w pierwszy
dzień świąt Wielkanocy mieliśmy taki
śmietnik przed blokiem, że wstyd było
wyjść z domu – dodaje.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że kontenery na odpady są
zapełnione po brzegi, a obok nich
piętrowo ułożone są różnego rodzaju
resztki budowlane. Od mieszkańców
dowiedzieliśmy się, że często do tych
właśnie kontenerów śmieci przynoszą
nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale

NOWE PRZEPISY W STRAŻY POŻARNEJ

Już od kwietnia zaczynają się problemy
z agresywnymi owadami i zazwyczaj
trwają aż do jesieni. Najwięcej problemów sprawiają zazwyczaj: osy
i szerszenie. Owady, których użądlenia, mogą być niebezpieczne dla
człowieka. Nowodworska Państwowa
Straż Pożarna tylko w tym roku odnotowała już 92 wyjazdy do tego typu
zgłoszeń.

21 sierpnia–3 września 2009
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W okresie 25.07.–01.08. w Zaborzu
nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli mienie o wartości 350 zł. na szkodę Aleksandry W.
02.08. nieznany sprawca z klatki schodowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej skradł rower górski. Straty wynoszą 300 zł na szkodę Krystiana H.
W okresie 31.07.–08.08.na ulicy
Młynarskiej nieznany sprawca włamał się do domu Barbary C. i skradł
mienie o wartości 1000 zł. W wyniku
pracy policji sprawca został ustalony
(Władysław M.) i odzyskano część
skradzionego mienia.
10.08. w Starych Pieścirogach Piotr
G., mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem pomimo zakazowi
sądowemu.
W okresie 05–16.08. w Lelewie nieznany sprawca włamał się i skradł
z budynku gospodarczego skradł piłę
spalinową. Straty wynoszą 1400 zł na
szkodę Jakuba Z.

Pijani na drodze

08.08. w Studziankach Sylwester P.,
mieszkaniec Dębinek, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,27 mg/l).
10.08. w Starych Pieścirogach Wiktor
I., obywatel Ukrainy, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,59 mg/l).
11.08. w Mazewie Dworskim Waldemar L., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,44 mg/l).
15.08. w Nowych Pieścirogach Michał T., mieszkaniec Lelewa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,59 mg/l).
M

A
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Guliwer, sklep jakich mało
– Od samego początku robię w tym
sklepie zakupy, ponieważ mogę tu
znaleźć wszystko. Poza tym podoba mi się to, że jego właściciele nie
są anonimowi, często ich można
spotkać w sklepie, jak rozmawiają
ze swoimi klientami. A do tego rozdają kobietom kwiaty z okazji Dnia
Kobiet. Tylko tam jest taka kultura
i sympatyczne podejście do ludzi
– mówi pani Ewa z Nasielska.
Sklep Guliwer, którego właścicielami są Witold Estkowski i Andrzej
Sawicki, znajduje się w Nasielsku
przy ulicy Tylnej. Mało kto pamięta
nazwę ulicy, za to każdy wie, gdzie
mieści się ten sklep, ponieważ przez
5 lat funkcjonowania zapracował
już na swoją markę i swoich stałych
klientów.

A wszystko zaczęło się
od …Pułtuska

Firma pod nazwą Guliwer została
założona w 1990 r. i jej domeną był
handel artykułami spożywczymi.
Miała swoją siedzibę w Pułtusku,
ponieważ jeden z jej właścicieli tam właśnie mieszka. Od 1993
r. dystrybucja obejmowała już
byłe województwo ciechanowskie
i ościenne.

Tak było...

– Docieraliśmy do klientów z Serocka, Wyszkowa, Ostrołęki, Ostrowii Maz., Żuromina, Lidzbarka
Welskiego. W 1997 r. w organizowanym przez firmę Agros Łowicz
rankingu dystrybutorów ich towarów znaleźliśmy się na 8. miejscu
na 54 hurtownie spożywcze – opowiada Andrzej Sawicki. – Rozwijanie

tej działalności wymagało od nas
przede wszystkim koncepcyjnego
działania, bo aktywna dystrybucja,
której uczyliśmy się przez tyle lat,
wymagała staranności, rzetelności,
przewidywalności – dodaje.
Od samego początku swojej działalności wspólnicy postanowili, że
będą działać uczciwie, pomagać
potrzebującym i działać na rzecz lokalnej społeczności. Swoje założenia wcielali w życie najpierw w Pułtusku, gdzie co roku uczestniczyli
w organizowanym przez miasto
święcie patrona Pułtuska, wspierali
inicjatywy sportowe, współpracowali z ciechanowskim oddziałem
PFRON-u, wspomagali hospicjum.
Jeszcze w latach 90. tych postanowili stworzyć filię swojej hurtowni
w Nasielsku, ale ten pomysł nie
przyniósł spodziewanych korzyści,
więc zrezygnowali. Ale o Nasielsku
pamiętali cały czas i kiedy realia
rynkowe sprawiły, że trzeba było
szukać pomysłu na firmę, znaleźli
wyjście alternatywne – otwarcie
sklepu o dużej powierzchni handlowej.
– Nie sztuka zacząć biznes, ale
trzeba wiedzieć, kiedy go skończyć
i wykazać się
tylko mobilnością – mówi
A. Sawicki. –
Zn aleźli ś my
niszę, uznaliśmy, że w Nasiel sku b rakuje dużego
sklepu, i postanowiliśmy
taki stworzyć
– dodaje.
Jak się okazało,
zanim w ogóle można było
coś stworzyć od podstaw, najpierw
trzeba było zacząć od wielkiego
sprzątania. W lipcu 2003 r. od syndyka firma zakupiła działkę o pow.
11 tys. m kw., na której znajdowały
się wtedy ruiny byłej mleczarni.
Wiosną 2004 r. rozpoczęły się pra-

ce. Najpierw porządkowanie terenu,
a później budowa obiektu.
– Początkowo sporo kłopotów
sprawiło uprzątnięcie z tego terenu
całych ton betonu, potem natrafiliśmy na palisadę dębową z XIII w.,
a w końcu pojawiły się problemy
z centralą wentylacyjna i płytkami, ale to już na etapie budowy.
Okazało się, że mamy 2 miesiące
opóźnienia, i otwarcie odbyło się
w grudniu – wspomina A. Sawicki. –
Trzeba przyznać, że spotkaliśmy się
z dużą przychylnością władz miasta
i rzetelnością pracowników Urzędu
Miejskiego i jednostek organizacyjnych. Nie było żadnych opóźnień,
jeśli chodzi o dokumentacje czy
pozwolenia, a to bardzo ważne przy
inwestycjach. Dzięki tej współpracy
udało się zrobić ulicę i lampy przy
ulicy Tylnej, a nasza firma ułożyła
chodnik – dodaje.
...tak jest
– Staramy się, żeby nie tylko klienPrezenty i konkursy
ci, ale i pracownicy czuli się u nas
Guliwer to sklep, w którym znaleźć
dobrze, doceniamy ich pracę, ormożna właściwie wszystko; znajduje
ganizujemy wspólne imprezy intesię w nim ok. 22 tys. artykułów rozgracyjne, a dla tych, którzy przepramieszczonych na ok. 700 m kw.
cują 3 lata, są nagrody rzeczowe lub
powierzchni handlowej.
wyjazdy – mówi A. Sawicki.
Oferta sklepu jest zróżnicowana
Już zwyczajowo klienci Guliwera
cenowo, czyli każdy może znaleźć
są obdarowywani upominkami
tu produkt dla siebie.
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.
– Staramy się być otwarci na sy- Z okazji świąt np. Bożego Narodzegnały naszych klientów i jeśli czego nia i Sylwestra są losowane nagrody
brakuje w naszym sklepie, to oczy- rzeczowe dla wszystkich, którzy
wiście zabiegamy, żeby ten produkt zrobią zakupy za kwotę powyżej
się tu znalazł. Ale bywa i tak, że za- 50 zł. A od 2006 r. funkcjonuje
skakujemy klientów, pamiętam, jak program lojalnościowy Karty Stakiedyś pewna pani poszukiwała kar- łego Klienta, w którym uczestniczy
damonu i znalazła go właśnie u nas. kilka tysięcy osób nie tylko z naszej
Czym ja też byłem mile zaskoczony, gminy, ale także np. z Nowego
bo przecież nie jestem w stanie spa- Dworu Maz., Legionowa, Serocmiętać całej naszej oferty – mówi ka, a nawet Warszawy. W nagrodę
W. Estkowski. – Dbamy o to, żeby zebrane punkty można wymienić
nasz towar był dobrej jakości i był na nagrody, takie jak: telewizory,
świeży, mamy zaufanie do naszych rowery, kino domowe, sprzęty gospodarstwa domowego.
pracowników – dodaje.
Na przestrzeni 5 lat funkcjonowania sklepu, jak podkreślają jego
właściciele, udało się stworzyć
wspaniały zespół ponad 40 pracowników, który w większości
stanowią mieszkańcy Nasielska.

A w piątą rocznicę powstania sklepu szykują się kolejne atrakcje dla
klientów Guliwera.
– Już niedługo dla naszych klientów odbędą się trzy losowania
nagród: 30 września, 15 listopada
i 31 grudnia. Wśród nagród znaj-

dą się weekendy w Mikołajkach
w hotelu Gołębiewski, 32-calowy
telewizor Samsung i kino domowe Yamaha. Po trzy nagrody co
losowanie – wylicza W. Estkowski.
– Postanowiliśmy też ufundować
dla najlepszych uczniów dwóch
szkół: Liceum Ogólnokształcącego
w Nasielsku i Szkoły Podstawowej
w Budach Siennickich, stypendia
naukowe. Dwóch uczniów będzie je
otrzymywać co miesiąc przez cały
rok kalendarzowy – dodaje.
Dewizą właścicieli nasielskiego
Guliwera nadal jest stała obecność
w środowisku lokalnym, chcą identyfikować się z mieszkańcami naszej
gminy. Stąd właśnie ich aktywny
udział w imprezach organizowanych przez władze miejskie i kościelne, kluby sportowe, organizacje
społeczne. Chcą, aby w ich sklepie
ludzie czuli się jak w domu i żeby
w korzystnych cenach mogli nabyć
dobre produkty. Z pewnością im
się to udaje, bo klientów w sklepie
nigdy nie brakuje.
Właściciele Guliwera mają jeszcze
mnóstwo wspaniałych planów na
przyszłość, dlatego życzymy im
powodzenia w ich realizacji.
(i)

LATO W MIEŚCIE

Na sportowo
W ramach gminnej akcji „Lato w mieście”,
w dniach od 13 do 18
sierpnia, dzieci i młodzież szkolną spędzającą wakacje w Nasielsku
gościła hala sportowa.

Podczas zajęć odbyły się turnieje halowej piłki nożnej, i tenisa stołowego
oraz gry i zabawy w piłkę siatkową,
koszykową i kometkę. Z uwagi na
bardzo ładną pogodę, frekwencja
była umiarkowana, znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Jednak, ci
którzy przyszli na zajęcia sportowe,
byli bardzo zadowoleni, ponieważ
ich trud na parkiecie był nagrodzony pucharami, dyplomami i słody-

czami. A po zabawie można było
zjeść obiad w stołówce nasielskiego
gimnazjum.
Najwięcej emocji było podczas turnieju piłkarskiego i tenisa stołowego.
W halowej piłce nożnej pojedynek
o pierwsze miejsce pomiędzy zespołami FC „Królewscy” (w którym wystąpili: Rafał Chojnacki, Piotrek Tobolski, Emil Szostak, Maciek
Drwęcki, Oktawian Szostak i Daniel
Jechalik) z drużyną FC „Czerwone
Diabły” (grającą w składzie: Łukasz
Maluchnik, Patryk Branicki, Bartek
Ślesicki, Konrad Karpiński i Konrad
Lipiński) zakończył się wynikiem
12:7 dla Czerwonych Diabłów. Za
najlepszego bramkarza uznano Ra-

fała Chojnackiego (mimo że puścił
12 bramek), a królem strzelców został
Bartek Lesicki, któremu udało się
zdobyć 7 bramek.
Tak więc Puchar tegorocznego
„Lata w mieście” zdobyła drużyna
Czerwonych Diabłów. Będzie on,
jak mówili zawodnicy tej drużyny,
przekazywany co kilka dni do domu
każdego z nich.
Nie mniej ciekawy był turniej tenisa
stołowego dzieci szkół podstawowych. Zawodnicy grali systemem
„każdy z każdym” Po trwającym
około trzech godzin turnieju zwycięzcą wśród chłopców został Piotrek Tobolski, który wygrał wszystkie
pojedynki, przed Maćkiem Drwęc-

kim i Emilem Szostakiem. Wśród
dziewcząt natomiast zwyciężyła, grająca razem z chłopcami, Asia Osiecka
– najmłodsza uczestniczka turnieju (2
klasa szkoły podstawowej).

Zwycięzcy otrzymali puchary,
dyplomy i smakołyki, a wszyscy
pozostali uczestnicy turnieju tenisowego dyplomy i słodycze.
as

KULTURA
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MUZYCZNIE

Nasielski hip hop z angielskiej ziemi
20 sierpnia 2009 r. odbyła się premiera
najnowszej solowej płyty Domalaka pt.
Samotny wśród tłumu. Do współpracy
nad krążkiem zaprosił on kilku swoich
znajomych z Polski, jak również anglojęzycznego rapera z Jamajki, z którym
nagrał jeden kawałek w klimatach
muzyki reggae. Nowy materiał promuje singiel Daje radę – był on rozdawany zgromadzonej publiczności
w NOK-u podczas ostatniej kwietniowej imprezy „HaHa RaGGa Attack 2”,
na której m.in. wystąpił Domalak. Na
singlu znalazły się 4 pełne utwory oraz
promomix nadchodzącej płyty. Do
tytułowego kawałka Daje radę został
również zmontowany teledysk, którego realizacja odbyła się aż w Egipcie!
Samotny wśród tłumu to płyta wyprodukowana domowymi sposobami,
która jednak niewiele

odbiega od legalnych wydawnictw
proponowanych przez wielkie wytwórnie muzyczne. Profesjonalnie wydrukowana okładka, kolorowy nadruk
na krążku (CD), a przede wszystkim
prawie 80 minut prawdziwej szczerej
muzyki w wykonaniu Domalaka. Nie
jest to typowa dla tego gatunku muzycznego płyta opowiadająca w kółko
o tematach typu: bloki, ulice, imprezy
itd., przepełniona wulgaryzmami,
przemocą i negowaniem otoczenia.
Tak, znajdziecie na niej utwory mocne,
dobitnie opisujące sytuacje, problemy
i codzienność. Ale również kawałki
spokojne, refleksyjne, które dają do
myślenia i skłaniają do zadumy. Brak
bliskości ludzi, zmiana otoczenia, tęsknota za ojczystą ziemią, wspomnienia
dawnych czasów – to częste tematy
poruszane w piosenkach. Przemyślenia i opowieści młodego artysty,
który przebywa z daleka od
swojego rodzinnego domu,
żyjąc w ogromnym mieście, jakim jest Londyn
– tak chyba można podsumować
ten album, którego
tytuł mówi sam za
siebie – Samotny
wśród tłumu.
Patronat medialny
nad tym krążkiem
sprawują najbardziej znane i sza-

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

nowane w tym kręgu muzycznym
portale internetowe (www.mhh.pl,
www.rapstrefa.pl, www.hhzone.pl,
www.radiorewers.pl), newsy ukazały
się także na popularnym serwisie –
www.hip-hop.pl.
Więcej na temat płyty, twórczości muzycznej Domalaka, darmowe próbki
mp3 i wiele innych ciekawych rzeczy
znajdziecie na oficjalnej stronie – www.
domalak.pl.
Dawid Domała (znany bardziej jako
Domalak) to prekursor nasielskiej
sceny hip-hopowej. Założyciel ekipy
„BS Brygada”, z którą w ciągu 10-letniej współpracy nagrał 5 płyt (wydanych w „podziemiu”). Współorganizator wielu imprez i koncertów, na
które przez kilka lat swojej działalności zapraszał młodych wykonawców z całego woj. mazowieckiego.
Człowiek, który włożył mnóstwo
czasu, serca i poświęcenia w rozwój
młodzieżowej muzyki w Nasielsku
i który współpracował z wieloma
składami z okolicy.
Jak wielu naszych rodaków, skończył
studia i opuścić swój rodzinny dom
w poszukiwaniu lepszego bytu. W tę
podróż wyruszyła z nim także miłość
do muzyki, którą nosił w sercu od
bardzo dawna. Od ponad dwóch lat
mieszka w Londynie i tam właśnie
kontynuuje swoją niecodzienną
pasję.
DD

rys. Jacek Gałężewski
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Biblioteka poleca
O problemach nastolatków

W oddziale dla dzieci i młodzieży znaleźć można książki, które z pewnością pomogą nastolatkom w rozwiązywaniu ich mniej i bardziej poważnych życiowych problemów. Na polecaną przez nas serię pisanych
przez różnych autorów książek składa się aż 27 części. Wśród nich
znajdują się m.in.: Alicja z Krainy Kakadu Patrici Marvell, Ciao, bambina
Natalie Fields, Czarniejsza niż czarna owca Natalie Fields, Czerwień,
żółcień, pomarańcz Patsy Brooks, Moja babcia ma chłopaka Katherine Parker, Za jakie grzechy? Patsy Brookes. Dużą popularnością książki
te cieszą się szczególnie wśród dziewcząt w wieku 14–17 lat.

Z BIBLIOTEKI

Stażyści pomagają
Już od kilku lat w bibliotece pracują stażyści, którzy bardzo dobrze wywiązują
się z powierzanych im zadań.
– Radzą sobie doskonale w pracy
z dziećmi podczas zajęć bibliotecznych, a jeśli ktoś potrafi ładnie rysować, to zawsze jest to dodatkowy atut.
A poza tym pomagają nam w codziennej pracy, czy to z czytelnikiem podczas
wypożyczania książek, czy też podczas komputerowego wprowadzania
księgozbioru – mówi Izabela Mazińska, Anna Zakrzewska
z nasielskiej biblioteki. – Uważam, że
stanowią dla pracowników biblioteki
naprawdę dużą pomoc – dodaje.
Przez ostatni rok, dokładnie od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2009, w nasielskiej bibliotece pracowały na stażu dwie
młode studentki, absolwentki nasielskich szkół średnich: Ania Zakrzewska
i Monika Grudek.
(i)

Monika Grudek

Z BIBLIOTEKI

Kto jest kim w bibliotece

W trzeciej części naszego cyklu, w którym prezentujemy
pracowników nasielskiej biblioteki przedstawiamy osoby
pracujące na tzw. placówkach, czyli kierowników filii bibliotecznych w Cieksynie i Nowych Pieścirogach.

Grażyna Jakubiak (bibliotekarz) – od wielu lat
pracuje w filii nasielskiej biblioteki w Cieksynie. Ma dużo
czytelników, w większości są to osoby dorosłe. Martwi
ją to, że w tym rejonie naszej gminy spadła aktywność
czytelnicza dzieci młodzieży. Za to w okresie wakacji
dużą grupę czytelników stanowią osoby przyjeżdżające
w te strony na lato. Wtedy największą popularnością
cieszą się romanse, powieści obyczajowe i kryminały. Jej
marzeniem jest pozyskanie dla swojej placówki większej
liczby nowych książek.
Ma dorosłego syna i wnuka Huberta (8 lat). Lubi czytać
książki i rozwiązywać krzyżówki.

Jadwiga Chorzela

(starszy bibliotekarz)
– z nasielską biblioteką związana jest od 1981 roku,
w całej swojej dotychczasowej karierze zawodowej
pracowała w czytelni, oddziale dla dorosłych, a także
w oddziale dla dzieci i młodzieży. Prowadziła także
punkty biblioteczne np. w Jackowie Dworskim, Włościańskim, Głodowie, Kędzierzawicach. Od dwóch lat
jest kierownikiem filii bibliotecznej w Nowych Pieścirogach, która kilka miesięcy temu zmieniła siedzibę
i z ciemnego baraku została przeniesiona do jasnego
i przestronnego pomieszczenia na dworcu PKP po
starej aptece. Nowa lokalizacja sprawia, że do bibliotecznej czytelni trafia, poza mieszkańcami okolic, także
sporo osób czekających na pociąg. – Na przestrzeni ostatnich miesięcy liczba czytelników naszej
placówki podwoiła się. Wzrosła tym samym liczba wypożyczanych książek. Okresowo zasilam nasz
księgozbiór w nowości wypożyczając go z jednostki macierzystej, oraz pozyskuję je dzięki darom
naszych czytelników – mówi p. Jadwiga. – Ale moim marzeniem jest to, by nasz księgozbiór był
systematycznie odnawiany. Teraz jest zdecydowanie za mało nowości wydawniczych oraz brakuje
większego wyboru czasopism. Przydałoby się także xero i Internet.

Kapliczka w miejscowości PAULINOWA, na trasie Chrcynno–Siennica

Pani Jadwiga bardzo lubi zwierzęta, jest szczególnie wrażliwa na los bezdomnych psów. Kolekcjonuje figurki słoni. W lipcu brała wygrała konkurs na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Winnicy i od 1 września br. zmieni miejsce pracy. Gratulujemy!
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NASZE SPRAWY

NASIELSK Z ODDALI

Duchowe witaminy

Rodacy, nie zabijajmy się!
Od tego wydarzenia minęło już kilkadziesiąt lat, jednak ciągle nie mogę zapomnieć
twarzy dawnego kolegi, który opowiadał
mi o nieszczęściu, jakie go kiedyś spotkało.
Była pełnia lata i piękny słoneczny dzień,
kiedy wybrał się swoim samochodem do
sąsiedniej miejscowości odległej o prawie
dwadzieścia kilometrów.Asfaltowa droga,
o jeszcze niezniszczonej nawierzchni, wiła
się wśród łąk, pól uprawnych i łanów zbóż.
Ruch był niewielki, bo przecież w Peerelu
samochód osobowy był luksusem dostępnym dla nielicznych. Mój kolega należał do
tych szczęśliwców – drogą wielu wyrzeczeń i długoletnich oszczędności stał się
posiadaczem enerdowskiego wartburga.
Samochód ten potrafił z łatwością przekroczyć magiczną wtedy szybkość 100
kilometrów na godzinę. Jednak mojego
kolegę nigdy nie ponosiła ułańska fantazja
i rzadko pozwalał sobie na tak ryzykowną jazdę. W ten fatalny dla niego dzień
strzałka szybkościomierza błądziła między
liczbami 80 a 85.
Właśnie przejeżdżał obok długiego zagonu
porośniętego wysokim żytem, gdy nagle
z wydeptanej w zbożu dróżki, prosto pod
pędzący samochód, wyskoczył kilkuletni
chłopiec. Kierowca nie miał żadnych szans,
rozpędzony samochód odrzucił dziecko
kilka metrów w pole. I to był początek jego
traumy. Zanim zatrzymał auto i dobiegł
do leżącego chłopca, pojawiła się matka, która biegła za nim przez wyrośnięte
zboże. Nie pozwoliła obcemu człowiekowi
dotknąć dziecka, z płaczem i krzykiem
tuliła je do siebie. Pobiegł więc w kierunku
najbliższych zabudowań, gdzie udało mu
się znaleźć telefon i wezwać pogotowie
i milicję. Kiedy wrócił na miejsce wypadku, rozpaczającą nad dzieckiem kobietę
otaczała grupa gapiów, którzy głośno
komentowali wydarzenie. Zbliżającego
się mężczyznę przywitały wrogie okrzyki.
Do samosądu na szczęście nie doszło, tylko
stojący nieopodal samochód został trafiony
kilkoma kamieniami. Później już wszystko
potoczyło się normalnie: lekarz pogotowia
stwierdził zgon dziecka, badania alkomatem potwierdziły trzeźwość kierowcy,
a wstępne ustalenia funkcjonariuszy wykluczyły jego winę. Najważniejszymi ofiarami
tragedii, która rozegrała się w ten piękny
letni dzień, zostali – nieszczęsna matka,
która straciła samotnie wychowywanego
syna, i mimowolny sprawca wypadku, który
pewnie do końca życia będzie odczuwał
wyrzuty sumienia, chociaż formalnie został uniewinniony. Świadczyło o tym jego
dalsze zachowanie – zdołał przeprosić
nieszczęśliwą kobietę i wręczyć jej pewną
sumę na koszta pogrzebu; po żałobnej
ceremonii złożył na świeżej mogile kwiaty.
Świadczyła jednak przede wszystkim twarz
udręczonego, nieszczęśliwego człowieka
w chwili, gdy mi o tym opowiadał.

Od dnia, w którym rozegrała się ta tragedia
na szosie, minęło kilkadziesiąt lat i obecnie
wypadek samochodowy nie jest już tylko
jednym z nieszczęsnych wydarzeń, takich,
jakie mogą spotkać człowieka w jego
ziemskiej egzystencji. Jest znacznie więcej
niż dawniej, czynników, które je powodują. Zmieniła się również mentalność
użytkowników dróg.
Po odzyskaniu pełnej niepodległości, wraz
z rozwojem gospodarczym naszego kraju,
gwałtownie wzrosła liczba samochodów.
Rosnąca ilość aut osobowych jest wyznacznikiem sukcesu cywilizacyjnego Polski
i wzrostu zamożności jej obywateli. Jednak
postęp niesie za sobą również zjawiska
negatywne. Ostatni raport Europejskiej
Rady Bezpieczeństwa Transportu alarmuje, że nasz kraj jest na drugim miejscu
od końca w całej Unii Europejskiej pod
względem ilości wypadków śmiertelnych
spowodowanych przez kierowców. Nie
mamy żadnych szans, aby wywiązać się
z postawionego przez Unię zadania, by
do końca 2010 r. ograniczyć o połowę
liczbę wypadków śmiertelnych (licząc od
początku tego roku). Niestety, Polska jest
jednym z nielicznych krajów Unii, które
w ciągu ostatnich lat nie zdołały obniżyć
liczby osób zabitych w wypadkach drogowych. W roku 2008 na naszych drogach
zginęło 5437 osób. Czyli to jest tak, jak
byśmy z mapy naszego kraju skreślili miasto prawie tak duże jak Nasielsk.
Można wymieniać wiele przyczyn tego
stanu rzeczy. Kierowcy zwykle skłonni
są winić nasze wąskie i dziurawe jezdnie. Trzeba jednak zauważyć, że żadna
droga, choćby najgorsza, sama z siebie
nikogo nie zabiła. Mówi się też często
o zbyt dużej liczbie pojazdów na ulicach
miast, ich kiepskim stanie technicznym i za
długim okresie eksploatacji. Europejska
Rada Bezpieczeństwa Transportu uważa,
że najważniejsze jest nieprzestrzeganie
przepisów drogowych.
Musimy chyba przyznać jej rację. Najwięcej
wypadków powoduje nadmierna szybkość
i siadanie za kierownicą po spożyciu alkoholu. Na ulicy i na drodze możemy się
też często spotkać z przejawami arogancji
i agresji Wśród naszych kierowców jest
wielu ludzi, którzy patrzą z pogardą na
tych w gorszych samochodach. Jeśli się
taki nie usunie w porę z lewego pasa,
oślepiają światłami, podjeżdżają bardzo
blisko, trąbią, wykrzykują obraźliwe epitety.
Reguły zachowania na jezdni narzucają ci
najbardziej agresywni. W zakresie przestrzegania przepisów, kultury zachowania
się na ulicach i szacunku dla cudzego
życia wielu naszych rodaków jeszcze jest
daleko od poziomu, którego wymaga się
od członków ucywilizowanej społeczności
europejskiej.
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A jak z tymi sprawami jest w Nasielsku?
Felietonista ma prawo do formułowania
własnych opinii, nie zawsze zgodnych
z oficjalnie obowiązującymi. Kto jednak
zaręczy, że te głoszone oficjalnie są właśnie najbliższe opisywanej rzeczywistości? Jednak ponieważ ten felieton jest
utrzymany w poważnym tonie, więc chcę
swoją ocenę wyrazić w sposób najbardziej
obiektywny.
Wydaje mi się, że opisane wyżej zjawiska
dotyczą w pełni i naszego miasteczka.
U nas też, tak jak w całej Polsce, trwają remonty dróg. Dobrze, że tym razem
ekipy remontowe wkroczyły do centrum
miasta i nie tylko poprawiają nawierzchnię
jezdni, ale przebudowują najważniejsze
skrzyżowania i wprowadzają nowoczesną
organizację ruchu. Dotychczas, przez kilka
ostatnich lat, więcej się działo na trasach
wylotowych i wlotowych. One otrzymały
dobre jezdnie, rowy przepustowe, a nawet
często doskonałe chodniki, znacznie lepsze
niż już mocno zniszczone na niektórych
najbardziej uczęszczanych ulicach w centrum, np.: jedna strona Warszawskiej,
Kilińskiego i część dawnego rynku.
Przy okazji przeprowadzanego remontu nasz dwutygodnik publikował różne
opinie na temat rozwiązań szczegółowych nowego projektu. Przedstawiciele
władz lokalnych w swoich wyjaśnieniach zasłaniali się faktem, że decyzje
zapadły gdzieś wyżej i oni nie mają na
nie wpływu. Z takim stanowiskiem nie
można się zgodzić. W mieście i gminie
wszystkie działania władz wyższego
szczebla powinny być skonsultowane
z gospodarzami tego terenu, którymi są
Rada Miejska i Urząd, kierowany przez
Burmistrza.To jest nie tylko wymóg demokracji, ale i zdrowego rozsądku. Władza
lokalna zna najlepiej wszystkie problemy swojego terenu i taka konsultacja
pozwala uniknąć popełniania błędów,
które mogą drogo kosztować. Jedna taka
błędną decyzją w sprawach drogowych
zapadła niedawno i wymaga szybkiej
korekty. Chodzi o wytyczone niedawno
dodatkowe przejście dla pieszych przez
ulicę Warszawską. Przyjechali urzędnicy
z powiatu czy województwa, wymierzyli
ściśle zgodnie z przepisami i namalowano
przejście dla pieszych, przez które nikt nie
przechodzi. Mieszkańcy największego
w mieście osiedla przy ul. Warszawskiej,
zmierzający do centrum miasta, nie mają
w zwyczaju cofać się kilkaset metrów
w kierunku wylotu miasta, aby przejść
przez nowe przejście, więc przebiegają
chyłkiem między coraz większą liczbą pędzących tirów. Oby tylko nie powiększyła
się liczba ofiar wypadków, o których była
mowa w felietonie.

Antoni z Ursusa

Duchowa bliskość
Jeszcze nie tak dawno lato – okres wakacyjny i urlopowy – miało szczególnie sympatyczny wyznacznik – listy i widokówki. Kolekcjonowane
przez dzieci, ze wzruszeniem czytane przez babcie i mamy. Ślad, że
ktoś kocha, myśli, pamięta, chce podzielić się przemyśleniami, wzruszeniami… Kiedy trzymało się list w ręku, nieważny stawał się czas, który
minął od napisania do odczytania. Bo ten czas był wypełniony ciepłem,
pamięcią, uczuciem. Dziś, w dobie „globalnej wioski” XXI wieku, tę rolę
przejęły inne środki. Dzięki zdobyczom techniki słowo w jednym momencie dociera nawet do najbardziej odległego zakątka świata. Wystarczy tylko jedno kliknięcie pilotem czy komputerową myszką. Ma to
oczywiście swoje dobre i złe strony, ale właściwe korzystanie z techniki
– przy użyciu rozumu i serca – daje te same możliwości: utrzymanie
i rozwijanie kontaktu. Nie jest ważne, czy nasze dobre, serdeczne myśli
prześlemy mailem, sms-em, listem, widokówką… Ważne jest to, żeby
nie zagubił się nam sprzed oczu człowiek ze swoją wrażliwością, pamięcią, odczuwaniem.
Istnieje także kontakt inny – mniej osobisty – dotyczący choćby pisarza
czy autora artykułów. Ma on łączność ze swoimi czytelnikami, którzy
może nigdy nawet nie zobaczą, jak autor wygląda. Okazuje się jednak,
że to nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Wierni czytelnicy wyczekują bowiem na kolejny tekst czy przemyślenia. I to im wystarczy. Innym
razem ktoś „przypadkowo” sięga po jakiś tekst, który akurat przyciągnął
jego wzrok frapującym tytułem.
Nieraz zdarzają się miłe spotkania z Czytelnikami, jakby wyreżyserowane, przy okazji różnych wydarzeń religijnych, kulturalnych czy zwykłych
spacerów. One pokazują, że to pisanie ma sens. Wtedy ujawnia się sfera
duchowa, wspólna dla autora i czytelnika. Bez tego typu kontaktu człowiek byłby okaleczony, pozostawiony sobie samemu, na pastwę losu,
zredukowany do poziomu „zwierzęcia popędowo-instynktownego”.
A to nie wystarczy. Ten, który powstał na obraz i podobieństwo Boga,
nie może być opisywany wyłącznie jako trochę bardziej cywilizowane
zwierzę, będące wynikiem ślepych sił ewolucji. Często zastanawiam
się, dlaczego takie poglądy ograniczające możliwości człowieka, który
powołany jest do nieograniczonego rozwoju, mają jeszcze miejsce –
i to często dość zaszczytne – przy okazji różnych dyskusji, kończących
się zwykle na narzekaniu… Człowieczeństwo kształtuje się w kontakcie
z ludźmi, a przez nich – z Bogiem. I w taki sam sposób się sprawdza.
Świetnie rozumiał to św. Paweł. Po swoim nawróceniu, kiedy stał się
gorliwym wyznawcą Chrystusa, którego uczniów wcześniej prześladował, odwiedzał młode Kościoły i nauczał. Tam, gdzie nie mógł dotrzeć sam, wysyłał listy. Pozostały one świadectwem jego zatroskania
i stały się okazją do tego, by poruszać aktualne problemy dotyczące
ludzi żyjących w Kościele. Podawał w swoich listach bardzo konkretne
wskazania, dotyczące małżeństwa i rodziny. Sporo miejsca poświęcał
wynaturzeniom skierowanym przeciwko małżeństwu, rodzinie, czyli
przeciwko świętości życia. Wszystko to ze świadomością perspektywy,
którą wyznacza główny cel naszego życia – niebo. Stąd przypomnienie,
że „nasza ojczyzna jest w niebie”.
Apostoł Paweł nie miał takich możliwości, jakie daje współczesna
cywilizacja. Swoim życiem pokazał jednak, że najważniejszą cechą
kontaktów z ludźmi jest miłość. To ona nadaje kierunek zmianom i rozwojowi człowieka. I ważne, by człowiekowi, który chce się zmieniać,
towarzyszył ktoś, kto go zna, rozumie jego problemy i potrafi wskazać
właściwy kierunek.
Pomiędzy autorem a czytelnikami rodzi się swoista więź duchowa, która
przekracza kilometry. Pozwala także z oddali widzieć radości i problemy,
a jednocześnie utrzymywać bliski i serdeczny kontakt przez słowo pisane
czy drukowane. Piszę o tym, ponieważ kończy się moja dwuletnia posługa kapłańska w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, natomiast – dzięki
życzliwej współpracy z Redakcją – nie kończy się pisanie felietonów.
Pamiętam rozmowy z moim seminaryjnym wychowawcą, który kładł
akcent na to, byśmy byli „ludźmi siewu”. Ten, który wrzuca ziarno w ziemię, ma dobrze wykonywać powierzone zadanie, nie zastanawiając się,
co będzie dalej. Bo może efekty swojej pracy zobaczy dopiero za kilka
czy kilkanaście lat. A może będzie miał poczucie, że mimo zasiewu plon
okazał się mizerny. Ale to Bóg daje wzrost.
Stałych i życzliwych autorowi Czytelników, którzy chcieliby nadal zaglądać do rubryki „Duchowe witaminy”, zapraszam do lektury kolejnych
numerów „Życia Nasielska”.
ks. Leszek Smoliński
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Moc atrakcji w NOK

asielski
Ośrodek
N
Kultury, jak co roku,
prowadził zajęcia dla

dzieci w ramach wakacyjnego
programu
„Lato w mieście”. Przez
cztery sierpniowe dni: 7,
10,11,12 i 13 br. dzieci,
które nie wyjechały na
wakacje, mogły ciekawie spędzić czas w swoim mieście. W ośrodku
kultury czekało na nie
mnóstwo atrakcji.
W piątek, 7 sierpnia, zaraz po filmie dla
dzieci, przyszedł czas na zabawę „Pomaluj mi dłonie”. Każdy z uczestników
„Lata w NOK” mógł namalować co
tylko zapragnie, stosując technikę malowania rękami. Pomysłowość dzieci
w pracy bez użycia pędzli zaskoczyła
zarówno instruktorów NOK, jak i rodziców, którzy pomagali zwłaszcza
tym najmłodszym. W końcowym
efekcie powstało wspólne dzieło, które ozdobiło hol Nasielskiego Ośrodka
Kultury.
W poniedziałek, 10 sierpnia, o godz.
9.00 dzieci przyszły na specjalnie
przygotowany dla nich seans filmowy.
Zaraz po nim każdy mógł wziąć udział

w konkursie plastycznym „Wakacyjne
pozdrowienia”. Konkurs polegał na
wykonaniu dowolną techniką widokówek z wakacji. Z uwagi na bardzo
wyrównany poziom, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczestnikom naszej
zabawy. W nagrodę każde dziecko
otrzymało czasopismo dziecięce
z prezentem.

We wtorek o godz. 9.00 na scenie
w sali widowiskowej w ośrodku kultury pojawili się aktorzy z Krakowa,
którzy przygotowali dla dzieci spektakl
teatralny Cudowna lampa Alladyna.
Wiele osób z publiczności miało okazję zagrać kilka scen razem z aktorami
na scenie. Po spektaklu przyszedł czas
na spotkanie z przygodą i zabawę
w piratów. Na początku każde dziecko
samodzielnie wykonało strój pirata.
Nieodłącznym elementem prawie
każdego stroju była opaska na oczy
i szabla. Tak przygotowani mali piraci
wyruszyli na wyprawę w celu odnalezienia skarbów. Na pokładzie NOK nie
było ani jednego pirata, który wróciłby
z pustymi rękami. Na każdego czekała
niespodzianka.

uznania. Wśród chłopców przeważały
dekoracje związane ze Spidermanem
oraz samochodami, a na pojemnikach
dziewczynek można było podziwiać
motylki, kwiatki i biedronki.
Każdego dnia „Lata w NOK” najmłodsi mogli też uczestniczyć w zabawach przy muzyce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa

„Taniec z gwiazdami”, która polegała
na uzbieraniu jak największej ilości
rozsypanych na podłodze gwiazdek.
Wiele radości dostarczyło dzieciom
wykonywanie latających stworków
z woreczków foliowych i gazet oraz
rzut nimi do celu. Podczas tych czterech dni każde dziecko otrzymało
upominek – swoje ulubione czasopismo z prezentem. Dziewczynki
cieszyły się najbardziej z Winx i H2O,
a chłopcy ze Scooby Doo i Ben 10.
Sponsorem nagród na tegoroczną akcję „Lato w NOK” była firma
Media Sernice Zawada z Warszawy
– wydawca czasopism i książeczek
dla dzieci. Każdego dnia w południe
dzieci mogły zjeść obiad przygotowany przez Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Nasielsku. A że każdego dnia
panie kucharki przygotowywały
bardzo smaczne posiłki, dlatego nie
obyło się bez dokładek.
Lato powoli dobiega końca, ale
Nasielski Ośrodek Kultury już zaprasza najmłodszych na zajęcia,
które będą prowadzone od września, m.in. kółko plastyczne, oraz
koncerty i imprezy dla tych nieco
starszych. Więcej informacji na www.
noknasielsk.pl.
(red)

Ostatniego dnia letnich zabaw
w ośrodku kultury dzieci wykonywały
kolorowe pojemniki m.in. na długopisy, spinacze, kredki, spinki i inne drobiazgi. W pracy posłużyły się pojemniczkami po lodach i jogurtach. Każdy
ozdobił pojemnik wedle własnego

W DROGĘ Z NAMI...

Pielgrzymowali na Jasną Górę
W czwartek, 6 sierpnia ze Wzgórza
Tumskiego w Płocku pod hasłem
„Życiu, Miłości, Bogu – TAK!”
wyruszyła 28. Piesza Pielgrzymka
Płocka na Jasną Górę. Do dziś ta
jakże długa i wymagająca nie lada
wysiłku forma rekolekcji w drodze
cieszy się wielkim zainteresowaniem wiernych, jak zawsze bardzo
zróżnicowanych pod względem
wiekowym. Pielgrzymkę tworzyło
11 zorganizowanych grup (liczyła
1530 uczestników) pod przewodnictwem jedenastu wspaniałych
księży. Na czele 130-osobowej gru-

py błękitnej, tworzonej w znacznej
mierze przez nasielskich pątników
(54 osoby), po raz kolejny stanął niezmordowany i zdeterminowany ks.
Tadeusz Jabłoński, który już po raz
szesnasty po brał udział w pielgrzymim szlaku na Jasną Górę. Najstarszą
pątniczką była siostra Barbara – 74
lata. Najmłodszą zaś Wiktoria – 4 latka. Wśród błękitnych była też siostra
Grażyna, która szła na Jasną Górę po
raz trzydziesty czwarty. W grupie
błękitnej miały miejsce rocznice ślubu dwóch par, który zawierały związek w Głogowcu, na pielgrzymim
szlaku.
W sobotę, 8
sierpnia
przed
południem,
na górze
św. Małgorzaty
ks. T. Jab łoński
o d p ra wił mszę

św. w intencji świętej pamięci Krystyny Łodzińskiej, lekarza medycyny, która była bardzo ceniona przez
mieszkańców Nasielska.
Pielgrzymi wędrowali z relikwiami
bł. Karoliny Kózkówny, patronki
Ruchu Czystych Serc. Wielu z nich
przystąpiło do Ruchu, podjęło się
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, podpisało Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka, a także przyjęło szkaplerz
karmelitański. Gościem specjalnym
pielgrzymów był m.in. ks. Tomasz
Źwiernik, kapelan Zakładu Karnego w Zamościu, wraz z czterema
więźniami, skazanymi za zabójstwa,
którzy podzielili się z wędrującymi
na Jasną Górę świadectwem swojego
życia. Nasielską tradycją stało się już,
że wierni z naszej parafii, którzy nie
mogą podjąć trudu na pątniczym
szlaku, gromadzą się każdego dnia
trwania pielgrzymki w nasielskiej
świątyni na Apelach Jasnogórskich,
tworząc grupę pielgrzymów duchowych. Tak też było i w tym roku. Stanowią oni zawsze swoiste duchowe
zaplecze pielgrzymki.

Pogoda dla naszych pielgrzymów
była łaskawa, ponieważ przez siedem
dni świeciło słońce, a tylko przez
dwa dni padał deszcz. W tym roku
pielgrzymia kuchnia gotowała tylko
przez dwa dni obiady – przez resztę
dni to mieszkańcy wiosek i miast,
przez które przechodziła pielgrzymka, częstowali pielgrzymów ciepłymi
posiłkami. Natomiast kuchnia dbała
o to, aby na śniadanie i kolację zawsze
była gorąca kawa i herbata.
Oto jej relacja Kasi, która w tym
roku po raz pierwszy pielgrzymowała do Matki Boskiej na Jasną Górę:
– Wstawałam rano z bólem serca,
bo jestem śpiochem, ale słysząc
siostrę Adelajdę, która woła: „Pobuuuudka, Bracia i Sioooostry,
wstajeeeemy!”, nie było wyjścia.
Świt zazwyczaj był chłodny i trzeba było się szybko zwijać. W tle
odgłos z tuby: „Grupa błękitna,
wychodzimy”. Ani się obejrzeliśmy, a grupa porządkowa już
zatrzymywała nas na pierwszy
postój, który dla mnie zawsze
oznaczał śniadanie. Naprawdę
w żadnym innym miejscu bułka
z pasztetem czy konserwą nie
smakuje tak wspaniale! Małe
pół godzinki odpoczynku i dalej

w drogę. Każdy następny odcinek naszej trasy to: śpiew, gitara,
modlitwa i optymizm. Był czas na
radosne przeżywanie każdego
kilometra, był wesoły śpiew ku
chwale Matki Bożej, było klaskanie, tupanie. Były też szlakowe
pogawędki, jak mówił nasz ksiądz
Tadeusz – przewodnik grupy –
„pięć minut dla Siostry i Brata”.
Ale przede wszystkim była modlitwa, chwile refleksji, rozważania, konferencje interesujących
ludzi. Każdego dnia odmawialiśmy różaniec. Najważniejszym
punktem dnia była msza święta,
która dodawała nam sił na dalszą
drogę. Jak wiadomo, każdy dzień
kończy się Apelem Jasnogórskim,
kiedy to wszystkie grupy łączą się
na wspólnej modlitwie podsumowującej mijający dzień.
Grupa Błękitna jako pierwsza z całej Płockiej Pielgrzymki weszła na
Jasną Górę. Wprowadził ją ks. biskup Piotr Libera. Gdy pielgrzymi
dotarli na Jasną Górę, ks. Tadeusz
Jabłoński – Przewodnik Grupy
Błękitnej, wypowiedział słowa: To
żeśmy Częstochowę zdobyli i Pan
wynagrodził męstwo!
(s)

LETNI WYPOCZYNEK

LATO W BIBLIOTECE

Kolonie nad morzem

Bajkowe inspiracje

D

zięki Stowarzyszeniu
PARAFIADA im. św.
Józefa Kalasancjusza,
oddział
terenowy
w Nasielsku, w tym roku
w okresie od 30 lipca do
9 sierpnia grupa dzieci z naszej gminy wypoczywała w Ośrodku
Wypoczynkowym
„Dukat” w Dąbkach.
Stowarzyszenie już od 8
lat jest organizatorem
wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci.

Uczestnikom kolonii zorganizowano aktywny wypoczynek
w nadmorskiej scenerii. Zabawy, zawody sportowe, ogniska,
dyskoteki, wybory Miss i Mistera
kolonii – takie atrakcje przygotowano dla dzieci. Myślą przewodnią tegorocznego wypoczynku
było hasło: „Ruch rzeźbi umysł,
serce i ciało”. Dodatkową atrakcją
na kolonii była wycieczka krajoznawcza do Darłowa, zwiedzanie
Zamku Książąt Pomorskich i rejs
statkiem.
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Nie były to jednak zwykłe kolonie,
ponieważ katolickie Stowarzyszenie
stara się wychowywać młodzież
w duchu chrześcijańskim, dlatego
dzień rozpoczynał się i kończył
modlitwą. Grupa z Nasielska liczyła
16 osób. Były to dzieci w wieku od
11 do 15 lat.

Z wypowiedzi uczestników i ich
rodziców można wywnioskować,
że tak zorganizowany wypoczynek po raz kolejny przyniósł jego
uczestnikom radość i wielkie zadowolenie.

W pierwszych dniach sierpnia (od 3 do 6) dzieci z naszej gminy mogły
korzystać z zajęć przygotowanych przez pracowników Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Były zabawy na świeżym powietrzu,
różne gry i konkursy. Uczestnicy spotkań wzięli też udział w konkursie
plastycznym pod hasłem „Wakacje moich marzeń”. Dla wszystkich organizatorzy zabaw przewidzieli drobne upominki i słodkości.
W bibliotece gościło codziennie kilkanaście osób. Wśród stałych uczest-

Wioletta Zawadzka
S E R D E C Z N O Ś C I

TAM BYLIŚMY

Wakacyjnie
W tegoroczne wakacje kilka dni rodzina spędziła na odwiedzaniu
pięknych polskich miast: byli w Płocku, zwiedzili zamek krzyżacki
w Malborku oraz spacerowali po starym mieście w Gdańsku.
Dla Adriana (12 lat) i Piotra (11 lat), to była prawdziwa przygoda.
Na zdjęciu widzimy chłopców, którzy gościli w płockim ogrodzie
zoologicznym.
(i)

„Dzisiaj ślub Wasz
i wesele, życzymy więc
Wam szczęścia wiele,
stadka dzieci, mrowia
wnuków i… zgadnijcie –
tak! Prawnuków!
Oprócz tego powodzenia,
marzeń, planów, snów
spełnienia, dużo zdrowia,
pełnej kasy
i miłości po wsze czasy”.
Szczęśliwym
Nowożeńcom

Magdalenie
Kucharskiej
i Norbertowi
Antosik
z okazji zawarcia
związku małżeńskiego
najlepsze życzenia przesyłają:

ników zajęć byli m.in.: Dawid Kuczyński (9 lat), Daniel Kuczyński (8 lat),
Natalia Kuczyńska (11 lat), Rafał Ćwik (10 lat), Natalia Ćwik (7 lat), Karolina
Szyszka (7 lat), Nadia Parzonka (8 lat), Adrian Stańczak (9 lat) i Dominik
Stańczak (8 lat).
(i)
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„Ile płatków ma stokrotka,
ile jabłek ma szarlotka,
ile kurek jest w kurniku,
ile ząbków jest w grzebyku,
tyle Słońca bez cienia goryczy,
ktoś, kto pamięta serdecznie Ci życzy!”

Kochanemu Mikołajkowi Mazińskiemu
z okazji 5 urodzin
zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń

Rodziny Kosewskich i Charzyńskich
R

D

życzą Rodzice z Bartoszem i Babcia Irenka
A

M

A
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Podobno…ważne jak się kończy

Zaskakująca porażka Żbika

Nasz Żbik zaczął, nie ma co ukrywać, fatalnie. W pierwszym meczu ligowym przegrał z warszawskim Drukarzem bardzo wysoko, bo aż 3:0.
Takiego początku sezonu rozgrywkowego 2009/2010 nikt się nie spodziewał. Do tej porażki należy jednak podejść wyjątkowo spokojnie. I nie tylko dlatego, że nie zawsze to, co się źle zaczyna, źle się kończy. Ten mecz,
mimo wszystko, pokazał, że drużyna jest w stanie walczyć o miejsce premiowane awansem.
W Nasielsku z dużymi nadziejami
oczekiwano rozpoczęcia rozgrywek piłkarskich w warszawskiej
lidze okręgowej. Ten sezon powinien bowiem odwrócić wyraźny
regres nasielskiego piłkarstwa. Jest
to przewidywane, ponieważ trend
spadkowy został w ubiegłym sezonie zatrzymany. O przygotowaniach
do nowego sezonu informowaliśmy
naszych Czytelników wielokrotnie. Co więcej, sugerowaliśmy, że
wszystko jest pod kontrolą i należy
spokojnie patrzeć w przyszłość.
Przestrzegaliśmy przed zbytnim
pesymizmem, nie rozbudzając
jednocześnie nadmiernych nadziei.
Piłkę nożną możemy bowiem mieć
tylko na miarę możliwości, a nie na
miarę oczekiwań. Oczekiwania są
wysokie, sięgają co najmniej III ligi.
Możliwości, na dzisiaj, są mniejsze.
Nasielsk powinien i może grać z powodzeniem w IV lidze.
Cieszyliśmy się z doskonałych wyników Żbika w meczach sparingowych, ale zdawaliśmy sobie sprawę,
że właściwą odpowiedź co do możliwości naszej drużyny da nam dopiero pierwszy mecz ligowy. W tym
meczu los jako przeciwnika dał nam
bardzo dobrą, marzącą o awansie,
drużynę warszawską, drużynę z najwyższej w tej lidze półki. To Drukarz
– duma warszawskiego Grochowa.
Pokonanie tej przeszkody, w dodatku na jej stadionie w Parku Skaryszewskim, ustawiłoby nasz zespół na
całą rundę jesienną. Stało się inaczej,
więc czas na pierwsze przemyślenia
i, czego też nie można ukrywać,
pierwsze korekty. Mecz w warszawskim Parku Skaryszewskim, gdzie
Drukarz ma swój stadion, miał ładną
oprawę. Zawodnicy obydwu drużyn wyszli z tunelu na płytę boiska
w asyście młodziutkich kandydatów na piłkarzy. Następnie chłopcy

ci w czasie meczu podawali piłkę,
kiedy ta wyszła poza linie boiska.
To bardzo dobre stare obyczaje, że
rzemiosła piłkarskiego winno się
uczyć od podawania piłki. Nie jest
to żadną ujmą, bo wielu dzisiejszych
gwiazdorów tak zaczynało. Piłkę
do gry wprowadzili nasi piłkarze
Janakakos i Brzeziński. Pierwsze
pięć minut przypominało pewną
ceremonię. Najpierw nasi piłkarze

uderzali piłkę wzdłuż i w poprzek
boiska, następnie, po przechwyceniu jej, gdy nasi zawodnicy próbowali rozpocząć akcję zaczepną,
zrobili podobnie
gospodarze.
Obydwie drużyny czuły respekt
przed sobą. Starannie przygotowywały akcje
zaczepne, ale na
każdą taką akcję
odpowiadano
bardzo konse kwentną obroną.
Gra była bardzo
dynamiczna, lecz
brakowało mocnyc h strz a łów.
Akcje w zasadzie
był y kończone
strza łami, le c z
były one za słabe, aby mogł y
wywołać dreszczyk emocji. W
tej części gra była
w zasadzie wyrównana. Nasza drużyna nie stworzyła w tym czasie
żadnej okazji do strzelenie bramki,
gospodarze mogą mówić o dwóch
poważniejszych zagrożeniach. W
tym czasie nasi zawodnicy egzekwowali 7 rzutów rożnych, gospodarze tylko trzy.
Przełomowym momentem była
35. minuta meczu. Gospodarze
rozpoczęli akcję w środkowej strefie
boiska. Na 30. metrze piłkę przejął
szybki zawodnik Jakub Muzyka.
Był to moment zawahania naszej
obrony. Piłkarz ten wszedł dynamicznie między naszych obrońców.
Ściągnął na siebie ich dwóch i oddał
piłkę do nieobstawionego Rafała
Szkamruka. Ten tylko dopełnił formalności. Bramka
nie załamała naszego zespołu, ale
też chwilowo nie
pobudziła go do
żywszej gry. Stało
się to dopiero po
przerwie. Pierwszych piętnaście
minut tej części
to w zasadzie najlepszy okres gry
naszej drużyny.
Piłkarze pokazali
kilka ciekawych
zagrań. Trafiali nawet pod bramkę
gospodarzy.
Wydawało się, że za chwilę padnie
wyrównująca bramka. I rzeczywiście padła, ale nie została uznana
przez sędziego. Dopatrzył się spalonego. Trudno to komentować, gra
bowiem przez kilka sekund toczyła
się już nie tyle w polu karnym, lecz
wręcz w polu bramkowym. Zaczęły
się nerwy. Efektem była druga żółta

kartka dla Stephena Ewaha, co zaowocowało kartką czerwoną (60’).
Grając w dziesiątkę, Żbik nie załamał
się, lecz podjął heroiczne próby
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Jak zarobić na zdrowiu?
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 2

Pani główna księgowa otrzymała propozycję podpisania kolejnej umowy
o pracę za stawkę 3000 zł brutto, gdyż w ocenie pani Dyrektor, ZOZ-u nie
stać na wypłacanie dotychczasowej pensji głównej księgowej. Biorąc pod
uwagę wynagrodzenie pani Dyrektor w kwocie 10 800 zł brutto (umowa
na czas nieokreślony) i wynagrodzenie pani kadrowej ( w okresie próbnym),
sytuacja ta wydaje się zrozumiała.
Efekty pracy pani głównej księgowej, która posiada wyższe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i Certyfikat Ministra Finansów, były kontrolowane i oceniane dwukrotnie przez biegłego rewidenta z wynikiem
pozytywnym, więc wynagrodzenie jest również uzasadnione. Natomiast
pani kadrowa na starcie, nie wykazując się jeszcze żadnymi efektami,
otrzymała wynagrodzenie wyższe od głównej księgowej. Czym to jest
spowodowane i dlaczego ZOZ stać, aby wypłacać takie wynagrodzenie
pani kadrowej?
Warunki podpisania kolejnej umowy z poprzednią główną księgową
miały polegać na odciążeniu jej z części obowiązków, które miała wykonywać pani kadrowa (zmiana stanowiska na księgową), natomiast zakres
odpowiedzialności, by się nie zmienił. W tej sytuacji oprócz odpowiedzialności dochodzi jeszcze sprawowanie nadzoru nad całością (sprawdzanie i ewentualne korygowanie), czyli w rezultacie zakres obowiązków
byłby jeszcze większy. Widząc fachowość pani kadrowej, nie dziwi fakt,
że główna księgowa nie zgodziła się na ponoszenie odpowiedzialności
za działania pracownika bez kwalifikacji i przygotowania zawodowego,
który nawet w kadrach jest wątpliwej miary fachowcem. Zadziwia zatem
tym bardziej decyzja dyrekcji o przekazaniu finansów w ręce osoby bez
doświadczenia.
Obserwując politykę kadrową i widząc, w jakim kierunku zmierza sytuacja finansowa nasielskiego ZOZ-u, nie dziwi decyzja głównej księgowej
o niewiązaniu się z ZOZ-em kolejną umową. Na efekty takiego zarządzania długo nie trzeba będzie czekać. Czyżby czarne chmury znów zawisły
nad przychodnią?

doprowadzenia do remisu. Było to
jednak trudne, ponieważ gospodarze grali jeszcze uważniej w obronie,
nie wzmacniając przy tym linii ofensywnych. Dramatyczna sytuacja
miała miejsce w 66’. Piłka zdążała
do naszej bramki, ale na szczęście
w ostatniej chwili wybił ją Darek
Kordowski.
Dramat naszej drużyny zaczął się
w 75’. Za faul w polu karnym i czerwoną kartkę boisku musiał opuścić
Uzama Emeka. Nasi zawodnicy
mocno protestowali po decyzji sędziego. Na szczęście nasz bramkarz,
Robert Grudek, w tę sobotę miał
swój bardzo dobry dzień. Obronił
karnego. Nasi zawodnicy potraktowali to wyraz sprawiedliwości.
Gra 9 zawodników przeciwko 11
jest bardzo trudna. Nic dziwnego,
że nasza drużyna nie ustrzegła
się utraty dalszych bramek. W
85’ strzelił bramkę Jakub Muzyka,
a w doliczonym czasie gry (93’)
Michał Kaczor.
Mimo że przez 30 minut gospodarze mieli przewagę liczebną, dopiero
w ostatnich minutach mogli być
pewni zwycięstwa. Ataki Żbika, wcale
niesporadyczne, były bardzo groźne.
Brakowało skuteczności i to jest najważniejszy element piłkarskich umiejętności, który trzeba poprawić.
Żbik: Robert Grudek, Tomasz Gumowski, Obi Uche, Stephen Ewah,
Uzama Emska, Hubert Wierzchowski, Jarosław Unierzyski, Elota Maxwell, Dariusz Kordowski, Grzegorz
Brzeziński, Piotr Janakakos, Robert
Branicki, Rafał Załoga, Łukasz Ćwikliński. Karol Romanowicz, Mateusz Paczkowski. Trener Cezary
Molęda.
xyz

Nie jest prawdą informacja przekazana pracownikom przez nową panią
księgową, jakoby nie był tworzony fundusz socjalny czy występowały inne
braki w zakładzie. Wszystko było sprawdzane i weryfikowane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Jaki cel chciała osiągnąć
osoba wprowadzająca w błąd pracowników i opinię publiczną, podważając przy tym raport z opinii biegłego rewidenta i jego kompetencje?
Już trzeciego dnia po odejściu głównej księgowej i przejęciu obowiązków
przez nową księgową – kadrową pracownicy SPZOZ w Nasielsku zostali
poinformowani o braku środków ZFŚS na wypłatę „wczasów pod gruszą”.
Stwierdzono, że nie ma środków, bo fundusz będzie dopiero tworzony.
Nasuwa się pytanie: gdzie się podział już utworzony?
Powyższe stwierdzenie mija się z prawdą, gdyż zaległy odpis z 2007 r.
i 25% z 2008 r. zostały przekazane 2 czerwca 2009 r., a kolejne 75%
odpisu za rok 2009 miało być przekazane w lipcu, ale niestety dyrekcja
SPZOZ środków tych nie przekazała. […] Na rachunku ZFŚS powinna być
kwota ok. 50 tys. zł, która do końca roku powinna się zwiększyć o kolejne
25% odpisu za 2009 r. W tym momencie nasuwa się pytanie, gdzie się
podziały pieniądze?
Dlatego też na łamach „Życia Nasielska” proszę pana Burmistrza o skierowanie kontroli wewnętrznej w celu ustalenia i zweryfikowania przedstawionych wyżej faktów i poinformowania opinii publicznej o wynikach
kontroli.
Gratuluję dyrekcji SP ZOZ-u w Nasielsku troski o dobro pacjentów i o kondycję finansową zakładu.
Była główna księgowa SP ZOZ Nasielsk
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W związku z planowanym remontem
sali widowiskowej i wymianą foteli
Nasielski Ośrodek Kultury
zawiadamia o możliwości nabycia
używanych dotychczas foteli kinowych.
Wszystkich, którzy są zainteresowani
zakupem prosimy o zgłaszanie się do biura
NOK przy ul. Kościuszki 12,
codziennie w godz. 9.00-17.00

E

OGŁOSZENIA
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Nasielsk, dnia 12.08.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/14/09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży
podaję do publicznej wiadomości

Nasielsk, dnia 06.08.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/14/08–09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków
jego sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

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

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Nasielsk, ul. Garbarska 7
1157/5
2104 m2
44882
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie skupiska istniejącej
zabudowy mieszkaniowo usługowej – uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcenia.
3
36,4,0 m2
405/2456
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
– 1–go pokoju,
– kuchni
– 2–ch przedpokoi,
– łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce
nr 1157/5.
Do lokalu należy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,10 m2
w oddzielnym budynku gospodarczym.
29.900,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj.
do dnia 28 września 2009 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 21 dni tj. od
17 sierpnia 2009 roku 07 września 2009 roku.
									
B U R M I ST R Z
								
mgr inż Bernard Dariusz Mucha
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Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Cieksyn, ul. Sportowa 2
147/5
1000 m2
39918
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie ze Zmianą Miejscowego
Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nasielsk dot. Zespołu wsi Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola,
Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona i Zaborze w rejonie rzek:Wkry,
Naruszewki i Nasielnej – leży na terenie usług oświaty.
4
55,0 m2
6540/30208
Lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z:
– 3–ch pokoi,
– kuchni
– przedpokoju,
– łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym
w działce nr 147/5.
Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w piwnicy budynku mieszkalnym o powierzchni 10,40 m2.
48.500,00 złotych

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. do dnia 20 września 2009 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.
od 10 sierpnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.
									
B U R M I ST R Z
								
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Nowy Dwór Maz., dn. 28.07.2009 r.

Zbycie nieruchomości – część II
O

podatkowanie 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.
Pierwszy stan prawny obowiązujący dla podatników którzy, nabyli nieruchomość do 31 grudnia
2006 r. został opisany we wcześniejszym numerze Gazety. Osoby które nabyły nieruchomości
lub prawa majątkowe w okresie
od 01.01.2007 do 31.12.2008r.
stosują przepisy opisane poniżej
jako II stan prawny.
W dniu 01.01.2007r. weszły w życie nowe zasady opodatkowania
dochodów z odpłatnego zbycia
nieruchomości, podobnie jak w latach poprzednich dotyczą 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 w okresie od 01.01.2007
do dnia 31.12.2008r).

Podstawa prawna

– ar t 8 u st 1 u st aw y z dn ia
06.11.2008 o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób
fizycznych , ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (DzU
z 2008r nr 209, poz 1316)
– ustaw z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób
fizycznych (DzU z 2000r nr 14,
poz 176 z późn zm)

Podstawa opodatkowani:

– opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego
zbycia (tj. wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego
zbycia –art. 19 updof) a kosztami
(tj. udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o nakłady, które zwiększyły
wartość rzeczy i praw – art. 22 ust
6c i 6d updof)
Wysokość podatku: 19% podstawy
opodatkowania

Zwolnienia
1)

art. 21 ust 1 pkt 126 updof

KOMUNIKAT Nr 3
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim
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 z 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 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r 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 sierpniu2009r.
Informuje, że:

– budynku mieszkalnego, lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego –jeżeli podatnik:
Był zameldowany w w/w budynku lub lokalu ma pobyt stały przez
okres nie krótszy niż 12 miesięcy
przed data sprzedaży (wskazany
okres nie musi być liczony wstecz
od daty sprzedaży)

dopuszcza do kąpieli kąpieliska:
1)
rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – przy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym
2) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – Kąpielisko Miejskie
3)
Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w sezonie letnim.W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpieliska mogą być wyłączone z użytkowania.

W terminie złożenia zeznania
za rok podatkow y, w któr ym
nastąpiło odpłatne zbycie złoży
oświadczenie, że spe łnia warunki do zwolnienia w urzędzie
właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma
zastosowanie łącznie do obojga
małżonków.

W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystana do kąpieli należy umieścić tablice
informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy powiatowy Inspektorat Sanitarny przypomina, że w wodzie, w której
widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic nie wskazana jest kąpiel.

2) art. 21 ust 1 pkt 28 updof
N i e r u c h o m o ś c i wc h o d z ą c e
w skład gospodarstwa rolnego,
które w związku ze sprzedażą
nie utraciły charakteru rolnego
lub leśnego.

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

E

Obowiązki

Podatek jest płatny w terminie
złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne
zycie, podatek należy wykazać
jednym z trzech wymienionych
zeznań PI T–36, PI T–36L lub
PIT–38.
Opracowała:
Katarzyna Jakubowska
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe,
dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha

Jadwidze Kopczyńskiej
		

Składają

		

Córki, zięciowie, wnuki i prawnuki
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Przekaz myśli
Podczas niedawnej wizyty u Karola i jego rodziny trafiłam na istny
gejzer telefonów. Najpierw przez
godzinę słuchałam – mimo woli –
rozmowy Ludwiki z jej siostrą, która
miała problem z doborem bluzki
do spódnicy, a może odwrotnie,
a moja synowa występowała w roli
eksperta. Potem odebrałam telefon
od pani z telemarketingu, która serdecznie zapraszała nas na pokaz nie
pamiętam już czego. Odłożyłam
słuchawkę.
– Tu tak ciągle dzwonią, nie przejmuj się, mamo – powiedział Karol
i zadzwonił do kolegi z pracy. Później zadzwonił inny kolega mojego
syna, w sprawie doboru krawata do
garnituru, a z kolei mój syn występował w roli eksperta.
Zdolne mam dzieci, pomyślałam
zadowolona, ale moja radość była
przedwczesna. Gdy zasiedliśmy do
obiadu, zadzwonił jeszcze kolega
do Jurka i przyjaciółka do Marceliny.
Na szczęście przygotowana przez
Karola pieczeń była wystarczającym argumentem do szybkiego
kończenia rozmów.
– U was tak ciągle? – spytałam, gdy
Ludwika postawiła na stole ciasto.
– O, tak, staram się często piec –
odpowiedziała synowa.
– Nie, ja pytałam o telefony.
– Jakie telefony? – spytała nieuważnie Ludwika, polecając jednocześnie dzieciom wyjęcie talerzyków
i widelczyków do ciasta.
– To już wolę jeść rękoma – zaprotestował Jurek.
– Na pewno nie wolisz, przecież to
ciasto z wiśniami. A w środku ma
czekoladę.
– Czekoladę? – zainteresowałam
się, ale w tej samej chwili zadzwonił
O

G

Ł

O

S

więcej, ani myślę tracić mój fluid
na jakieś rozmowy o pokazach.
Żegnam panią.

– W zasadzie tak… – powiedziałam
niepewnie, ale moja córka oświadczyła, że musi kończyć, bo dzwoni
jej komórka. Westchnęłam.

– Karol – jęknęłam. Tylko na to
mogłam się zdobyć, gdy mój syn
się rozłączył.

Ciasto było rewelacyjne, a Jurek, p o godzony z widelczykiem, jadł, aż mu się uszy trzęsły.
I wtedy znów zadzwonił telefon.
Ponieważ siedziałam najbliżej,
odebrałam i poznałam głos pani
od pokazu.
– Ja to załatwię – powiedział mój
syn, odbierając mi słuchawkę
z ręki.
– Słucham – zwrócił się do telefonu.
– Ale mnie pani nazwisko nic nie
mówi, więc i moje pani nic nie
powie – dodał po chwili, a potem
nacisnął klawisz loudspeakera.
– Ale ja właśnie dzwonię z Poznania, z firmy, żeby zaprosić pana na
pokaz… – zaszczebiotał damski
głos w słuchawce.
– Jak to pani dzwoni? – ton głosu
Karola wyrażał najwyższe zdziwienie. – Przecież ja nie mam
telefonu!
– Ale… – zająknęła się pani ze słuchawki – przecież rozmawiamy…
– Tak, ale nie przez telefon!
– A jak?
– Przez bezpośredni przekaz myśli – oświadczył z przekonaniem
Karol. Pani nie znalazła na to
odpowiedzi, co prawdę mówiąc,
wcale mnie nie zdziwiło. – Dzięki
telepatii. I, wie pani, ten metafizyczny sposób porozumiewania
się jest bardzo wyczerpujący, proszę więc nie kontaktować ze mną
E

N

HOROSKOP

Baran 21.03.– 20.04.

telefon. Tym razem Zosia chciała
wiedzieć, jak się miewam i czy
wszystko w porządku.
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– Nie pożegnała się! – powiedział
z żalem. – Niegrzeczna czy co?
– Pewnie spieszyła się do apteczki
po krople na serce – wyjaśniła mu
żona.
– Mam nadzieję, że więcej nie
zadzwoni – powiedział Karol i dołożył sobie ciasta.
– Jedzcie, jedzcie – zachęcała
Ludwika. Ja natomiast uznałam,
że był to prawdziwy przekaz telepatyczny i że może do pani
z telemarketingu dotrze to, co
mieliśmy na myśli.
Babcia Jadzia

Ciasto z wiśniami
250 g masła, 3/4 szklanki cukru, 5
jajek, 2 szklanki mąki pszennej 450,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
1/2 szklanki zmielonych migdałów,
wiśnie, mleczna czekolada
Masło utrzeć na puszystą masę,
dodać cukier i ucierać do połączenia. Kolejno dodawać jajka, całość zmiksować. Mąkę wymieszać
z proszkiem do pieczenia i dodać
do reszty składników. Migdał y
(zmielone na drobno) dodać do
ciasta. Wiśnie wydrylować. Czekoladę posiekać i wymieszać
z ciastem. Całość rozprowadzić na
włożonej papierem do pieczenia
blasze. Na wierzchu ułożyć wiśnie.
Piec w piekarniku nagrzanym do
180 st. C przez 45 minut. Po upieczeniu pozostawić na kwadrans
w piekarniku, po czym wyjąć i posypać cukrem pudrem.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne,
podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.
5.

Cena
netto zł

40,00
60,00
20,00
0,82

artykuł promocyjno-rekla800,00
mowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie)
0,10
– 1 szt.

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

Zrobisz coś nowatorskiego i pożytecznego. Będziesz czuł się
potrzebny i wykażesz się przedsiębiorczością. Sporo czasu zajmą
Ci też oficjalne spotkania i zawodowe kontakty. W domu czekają
dodatkowe obowiązki związane z wakacyjnym wyjazdem.

Byk 21.04.– 21.05.
W najbliższym czasie możesz liczyć na wyjątkowo pomyślne
wiadomości w sprawach zawodowych i finansowych. Wyjaśnią się
także wszystkie towarzyskie nieporozumienia, a samotne Byki będą
mieć powodzenie w miłości.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz mieć dobrą rękę do spraw finansowych, dlatego nie
przejmuj się ostrą krytyką i nie odpowiadaj na zaczepki, tylko zajmij
się własnymi sprawami. W życiu uczuciowym warto porozmawiać
z bliską osobą o wspólnych planach na przyszłość.

Rak 23.06.– 22.07.
Nie zabraknie Ci odwagi i determinacji w działaniu. Będziesz
w swoim żywiole. Zajmiesz się negocjacjami i umowami. Zrobisz
dobre wrażenie na przełożonych. Dzięki urokowi osobistemu
partner będzie w stanie wiele Ci wybaczyć.

Lew 23.07.– 22.08.
Trudno będzie Ci się zainteresować i zająć pracą i obowiązkami
w najbliższych dniach. Będziesz doskonałym kompanem do zabawy
i wieczornych wyjść z przyjaciółmi. Samotne Lwy mają szansę poznać
kogoś miłego.

Panna 23.08.– 22.09.
Czas będzie Ci sprzyjać, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu
osobistym. Będziesz otwarty na nowe propozycje i pomysły w pracy.
Pomyślisz też o domu i rodzinie. Zajmiesz się upiększaniem ogrodu,
zrobisz zakupy, a może nawet przygotujesz kolację dla najbliższych.

Waga 23.09.– 22.10.
W pracy będziesz mieć więcej obowiązków, ale poradzisz sobie
doskonale ze wszystkim i zdobędziesz uznanie przełożonych. Każde
nowe doświadczenie bardzo Cię wzbogaci. Dobre wiadomości
otrzymasz od sąsiadów i przyjaciół.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz myśleć o konkretach. Zaplanujesz wydatki i określisz swój
budżet domowy. Czas sprzyja rozwiązywaniu spraw urzędowych,
sądowych i wszelkich nieporozumień, także uczuciowych. Nie
zapominaj o komplementach i upominkach dla ukochanej osoby.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Zajmiesz się swoją karierą zawodową i pomyślisz o awansie. Będziesz
sumienny i obowiązkowy. Postaraj się nie wchodzić z nikim
w konflikt i starannie podejmuj wszystkie decyzje. Czas sprzyja
również rzucaniu nałogów i rozpoczynaniu zdrowego stylu życia.

Koziorożec 22.12– 19.01.
W pracy będziesz silny i zdecydowany w działaniu. Nie ustąpisz,
dopóki nie osiągniesz tego, co zaplanowałeś. Masz szansę pokonać
przeciwnika i szybko znaleźć rozwiązanie problemów. Sprzyja Ci też
szczęście w miłości. Powodzenia.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Zastanowisz się, co możesz zmienić w swoim życiu, a co naprawić.
Będziesz niepokorny i skrytykujesz kogoś, kto uważa się za
mądrego i wpływowego. Powrócisz do porzuconych projektów
i niedokończonych spraw, które mają teraz szansę na rozwiązanie.
W uczuciach odkryjesz w sobie artystyczną duszę.

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższym czasie będziesz zadowolony. W prosty i skuteczny
sposób rozwiążesz każdy trudny problem w pracy. Szczęście będzie
Ci sprzyjać w kontaktach z ludźmi. Uda Ci się zaplanować wyjazd na
weekend dla najbliższych.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
SPRZEDAM RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIE NOWE. Tel. 502 370
080; 604 752 913.
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.
Sprzedam działkę 1000 m2 w Nasielsku.
Tel. 023 69 12 651.
Wypożyczę lawetę do przewozów
samochodów osobowych – Nasielsk.
Tel. 600 835 782.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie
zatrudni w pełnym wymiarze godzin
nauczyciela języka niemieckiego.
Tel. 608 511 504.
Zawiozę do ślubu Volvo S 80 – Limuzyna.
Tel. 603 068 999.

Zaproszenie

Zespół muzyczny – WESELA. Tel. 602
630 680.

Urząd Miejski w Nasielsku i Klub Sportowy „Wkra” Andzin
zapraszają na festyn sportowo – rekreacyjny
w dniach 22-23 sierpnia 2009 do Andzina.
Program festynu:

I.
-

-

Sprzedam rusztowania warszawskie
nowe. Tel. 502 370 080,
604 752 913
Stowarzyszenie wspierania edukacji
i przedsiębiorczości zatrudni ankieterów
0513-637-596, autoszkolenia@wp.pl.

22.08.2009 (sobota) godz. 11.00-22.00

godz. 10.00-12.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet (2 osobowy)
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
godz. 12.00-16.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn (2 osobowy)
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
godz. 16.00-17.30 Konkursy dla dzieci (żonglerka piłką, konkurs rzutów
karnych itp.)
godz. 18.00-20.00 Mecz towarzyski KS „Wkra” Andzin vs WKS
Mystkówiec
godz. 20.00-22.00 Dyskoteka

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380.
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

II. 23.08.2009 (niedziela) godz. 10.00- 22.00
-

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 35m2, blok I piętro Nasielsk. Cena
127.000 zł. Kontakt: 604-561-295; 604561-286.

godz. 10.00-19.00 Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich z Gminy Nasielsk
o Puchar Burmistrza Nasielska
godz. 18.00-22.00 Zabawa Taneczna

Sprzedam działkę z domem 2000 m2
w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk
z dostępem do mediów. Tel. 696 990
459.

Ponadto w programie festynu: wesołe miasteczko dla dzieci, ogródki gastronomiczne (napoje, grill, zimne piwo, słodycze itd.), przejażdżki kucykiem, loteria
fantowa, oraz inne atrakcje.
UWAGA!!! ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU DRUŻYN WIEJSKICH PRZYJMOWANE
BĘDĄ DO 20.08.2009 (CZWARTEK) DO GODZ. 16.00 POD NUMEREM
TEL. 0 606-423-338
							
Organizatorzy :
							
Urząd Miejski w Nasielsku
							
Ks „Wkra ” Andzin

Sprzedam działki rekreacyjne od 800 do
1200 m2 wieś Lelewo, gmina Nasielsk.
Tel. 600 821 846.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia, kawalerki lub pokoju w okolicach Nasielska.
Tel. 692 726 919.
Sprzedam działki rekreacyjne od 800
do 1200 m2, wieś Lelewo, gm. Nasielsk.
Tel. 600 821 846.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 600 895 229.
Sprzedam dwa kontenery. Tel. 501 966
791.
Sprzedam M4 w Nasielsku – Płońska
41. Tel. 600 018 882.
Sprzedam ziemię orną 0,9 ha przy szosie
głównej w Pianowie. Tel. 605 124 776.

PRZYGARNIJ

ZWIERZAKA
W SCHRONISKU
W CHRCYNNIE RÓŻNEJ
WIELKOŚCI I BARWY PSY
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!
Nadal na dom czekają szczeniaki, pamiętajcie o nich, nie skazujcie ich na
wegetację w klatkach i cierpienie!
Słodkie szczeniaczki: piesek Rubcio;
suczka Misia; suczka Pestka, suczka
Myszka bardzo pilnie potrzebują dobrych domów.
Szczenięta mają ok. 2-3 m-ce, są pełne
wdzięku, lubią się bawić i jak każdy maluch są bardzo ruchliwe. Nie pozwólcie
im spędzić życia za kratkami schroniska,
przyjedźcie po nie do Chrcynna.

Sprzedam Skodę Felicję 1.6 benzyna
+ gaz z 1998 roku. Tel.500 806 578.
Sprzedam działkę 1600 m2 – Nasielsk,
ul. Kolejowa. Tel. 607 606 593
Sprzedam króliki. Tel. 607 857 343
Sprzedam działkę budowlaną 855 m2 –
Nasielsk, ul. Leśna. Tel. 607 101 181
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym
remoncie o powierzchni 74,90 m 2
w Nasielsku. Tel. 502 358 502.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 505 169 325.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku.
Tel. (023) 693 12 97.
Poszukuję pracownika do skoszenia trawy. Tel. (023)693 12 97-WIECZOREM.
Sprzedam ziemię rolną 1,94ha-podłączona woda. Tel. 508 372 507.
Sprzedam przyczepę HL – wywrotkę, ładowność 8300, na balonach, zarejestro-

21 sierpnia–3 września 2009

OGŁOSZENIA
DROBNE

REKLAMA

15

wana, stan dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. (023) 69 12 002, 606 281 735.
Sprzedam ciągnik Belarus 50S, r. prod.
1997, sprowadzany z zagranicy, stan
bardzo dobry, zarejestrowany, cena do
uzgodnienia. Tel. (023) 69 12 002, 606
281 735.
Sprzedam ładowarkę teleskopową JCB526/55, 1997 rok silnik Parking Turbo
wersja rolnicza. Cena-55tys. zł. Nasielsk.
Tel. 602 303 143.
TANIO sprzedam ciągnik T 25. Tel.
(023)691 62 37(wieczorem).
Roboty hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Sprzedam mieszkanie M4
ul. Warszawska. Tel. 602 777 189.
Sprzedam bale jesionowe suche, sztachety olcha. Tel. 506 405 330.
Zakład stolarski zatrudni mężczyznę
w wieku 30-45 lat ze znajomością komputera do pracy przy maszynie CNC.
Umowa o pracę, bardzo dobre zarobki.
Lokalizacja 500 m od stacji PKP Nasielsk.
Tel. 0 602 219 556.
Zakład stolarski zatrudni lakiernika.
Lokalizacja 500 m od stacji PKP Nasielsk.
Tel. 0 602 219 556.
Sprzedam działki budowlane pow. 1100,
960m2 Stare Pieścirogi ul. Makowa.
Tel. 693 896 479-wieczorem d/N.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia dla
nauczycielki; w Nasielsku. Tel. 600 618
321.
Sprzedam M4 w Nasielsku. Tel. 512 342
603.
Sprzedam Volkswagen Passat rok. 1995,
przebieg 255tys.km. cena 9,5tys. Tel.
608 618 321.
Znaleziono złotą obrączkę z dedykacją
na Stawach w Paulinowie. Tel. 668 841
414.
Sprzedam 4 ha ziemi w okolicach
Nasielska. Tel. 501 695 351.
Kupię siedlisko lub ziemię koło gospodarstwa (3 tys. m lub więcej) w okolicach Nasielska, Serocka, Pomiechówka.
Tel. 506 142 954; (022) 853 24 52 (wieczorem).
Sprzedam działkę budowlaną
w NASIELSKU. Tel.604 337 062.
Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
Tel. 500 397 566.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową w cenie
złomu użytkowego, betoniarkę, wiertarkę stołową. Tel. 504 300 369.
Sprzedam 2,02ha ziemi w miejscowości
NUNA, kierunek WÓLKA. Tel. 798 099
066.
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
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE
NOWE

Tel. 502 370 080; 604 752 913

