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Sala Królestwa
już otwarta

Rodzina na swoim

W naszej gminie, przy ul. Broninek 1, przy drodze prowadzącej
do Strzegocina, w ubiegłym roku
w ybudowano Salę Królest wa
Świadków Jehowy. W sobotę, 19
grudnia minionego roku odbyła
się uroczystość jej otwarcia. To,
że na terenie naszej gminy od
wielu już lat mieszkają członkowie zboru Świadków Jehowy,
jest powszechnie znane, jednak
zapewne o powstaniu nowego
obiektu mało kto wie.
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O przedsięwzięciu, jakim jest
w ybudowanie Sali Królest wa
Świadków Jehowy, czyli obiektu,
w którym mogą uczestniczyć
w spotkaniach w yznawc y tej
religii, rozmawiamy z Dariuszem Kucińskim i Andrzejem
Michalskim z Nasielska, starszymi
w miejscowym zborze. Jak mówią
o swojej roli w zborze: – Jest to
funkcja społeczna i nie otrzymujemy z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia. Utrzymujemy
się z własnej pracy zawodowej.
Starsi zaspokajają duchowe potrzeby współwyznawców, przewodzą w nauczaniu, w trudnych
chwilach pokrzepiają i udzielają
praktycznej pomocy.
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Z GMINY. Ostatnie zakupy ZGKiM-u

KRÓTKO

Przybywa zadań i sprzętu
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10

Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w grudniu 2010 r.
wzbogacił swą bazę sprzętową o dwa,
niezwykle potrzebne dla sprostania

firmy zdążyli go w porę wyposażyć w pług i posypywarkę. Ciągnik
będzie przydatny do bieżącego
utrzymania dróg w okresie letnim.

Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

rosnącym zadaniom, urządzenia.
Obydwa są już intensywnie użytkowane i sprawują się wyśmienicie.
To pokazuje, jak bardzo ich zakup
był potrzebny. Zbigniew Ciskowski,
zastępca dyrektora ZGKiM ds. technicznych, podkreśla ich zalety.
Zauważa też, że wielozadaniowy
ciągnik typu AGROFARM 420 DT
produkcji DEUTZ–FAHR trafił do
Nasielska w samą porę, tuż przed intensywnymi opadami śniegu. Teraz
potwierdza swą przydatność w trudnych warunkach zimowych. Jest niezawodny, silny i zwrotny. Pracownicy

Zmieniony zostanie osprzęt i wtedy
będzie można kosić trawę na poboczach, a nawet wycinać odrastające
wciąż w rowach krzewy. Ciągnik ten
został zakupiony
w firmie Rolmech
w Płońsku. Na
ofertę przetargową kupna ciągnika o określonych
parametrach odpowiedziały trzy
firmy. Najniższą
cenę zaproponowała firma z Płoń-

OŚWIATA

Od skargi do skargi
Sprawa zawieszonej w wykonywaniu
obowiązków dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach Barbary Markowicz
i odwołanej z funkcji wicedyrektora
tej placówki oraz zawieszonej
w wykonywaniu obowiązków
nauczyciela Bożeny Majewskiej
toczy się już od kilku miesięcy.
Warto dodać, że pani B. Majewska
od 4 stycznia zgłasza się do pracy,
stwierdzając w ten sposób gotowość
do podjęcia czynności nauczyciela,
ale nie prowadzi lekcji.
Pomiędzy zainteresowanymi a różnego rodzaju instytucjami trwa wymiana
pism. Na jej rezultat pewnie przyjdzie
jeszcze poczekać. Jednym z ostatnich
epizodów tej sprawy była skarga na
burmistrza Nasielska, z 21 grudnia
2009 r., skierowana do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
przez Bożenę Majewską, nauczycielkę
języka polskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Starych Pieścirogach. Wszyscy obecni na ostatniej
w starym roku sesji Rady Miasta mieli
okazję usłyszeć tylko podtytuł tego
pisma i dowiedzieć się, że dotyczy ono
bezczynności burmistrza w sprawie
nauczycielki oraz psychicznego znęcania się nad nią. Skargi nie odczytano
z obawy przed ujawnieniem danych

osobowych. Zajmowała się nią już Komisja Rewizyjna i jej opinię prawdopodobnie usłyszymy na najbliższej sesji.
Do naszej redakcji osobiście zgłosiła
się autorka tego pisma (dodatkowo
przedstawiając szereg załączników)
z prośbą o jego publikację w skróconej
formie do wiadomości mieszkańców
naszej gminy.
(red.)
Skarga na burmistrza Nasielska
(fragmenty)
Od 1983 roku jestem nauczycielem
języka polskiego, w szkole w Pieścirogach pracuję od 1989 roku. Zawsze
pozytywnie oceniano moją pracę
i mój stosunek do ucznia, o czym
świadczą opinie zgromadzone w mojej teczce akt osobowych, liczne podziękowania i nagrody.
W związku z rezygnacją z funkcji
poprzedniego wicedyrektora pani
dyrektor Barbara Markowicz zaproponowała mi stanowisko wicedyrektora
ZSP w Starych Pieścirogach z początkiem roku szkolnego 2009/2010.
Arkusze organizacyjne ZSP zawierające tę zmianę zostały zatwierdzone
przez pana Burmistrza w czerwcu
2009 r. Pani dyrektor wcześniej czyniła starania, by w szkole było dwóch
wicedyrektorów i wówczas już pro-

Moje miasto
wirtualnie

ska. Całkowity koszt zakupu to
175 000 zł.

Gmina Nasielsk przystąpiła do I edycji konkursu „Moje wirtualne
miasto”, który może
być doskonałym sposobem na jej promocję.

Dyrektor Ciskowski zadowolony jest
również z drugiego zakupu. Jest nim
samochód-śmieciarka firmy MAN.
Kupiono ją na przetargu w Szczecinie
od firmy PHU IMPEX Piotr Bęckowski
za sumę 163 480 zł. Nie jest to samochód nowy (rok produkcji 2000). Taki
kosztowałby blisko trzy razy drożej.
Jest to jednak pojazd serwisowany, ma
książkę przeglądów i przed sprzedażą
został poddany wszelkim potrzebnym zabiegom konserwacyjnym,
że nawet wygląda jak nowy. Miesiąc
intensywnej eksploatacji w naszym
przedsiębiorstwie wykazuje, że stan
śmieciarki jest bardzo dobry. Wszystkie urządzenia działają prawidłowo.
Bardzo dobry jest również stan silnika.
Śmieciarka Man może jednorazowo
zabierać do 15 m3 śmieci. Przystosowana jest do pobierania odpadów
z różnego typu pojemników, począwszy od tych o pojemności 110 l
do tych o pojemności 1100 l.
xyz

Jego organizatorem jest firma vtour.pl, a główną nagrodą wykonanie
Wirtualnego Spaceru po zwycięskim mieście (500 panoram).
Dodatkowo miasto, które zajmie
pierwsze miejsce, otrzyma ten
spacer wytłoczony na płytach CD
– 1000 sztuk do wykorzystania do
celów promocyjnych.
Miasto, które otrzyma najwięcej
głosów internautów, zdobędzie
główną nagrodę. Głosowanie na
łamach strony internetowej www.
mojewirtualnemiasto.pl rozpoczęło się 1 stycznia i potrwa do 16
kwietnia bieżącego roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
19 kwietnia 2010 r. – wówczas
poznamy zwycięzców.
Miasto do konkursu może zgłosić jedynie Urząd Miasta, gdyż
takie przedsięwzięcie wymaga
zaangażowania ze strony Urzędu
– opisanie panoram, przekazanie
listy obiektów i zabytków, które
powinny znaleźć się w prezentacji, oraz umieszczenie spaceru na
oficjalnej stronie miasta.

ponowała moją kandydaturę. Dysponowała pozytywną opinią Rady
Pedagogicznej oraz pozytywną opinią
Rady Rodziców. Kilkakrotnie występowała z prośbą o wyrażenie zgody
na powołanie mnie na stanowisko
wicedyrektora.
Już wówczas zostałam potraktowana
w sposób wyjątkowy. Pan Burmistrz
zarządził spotkanie Rady Pedagogicznej i Rodziców w dniu 4 września
2009 r. Wówczas to odczytał zebranym negatywną opinię mojej kandydatury. W uzasadnieniu stanowiska
pojawiły się kłamstwa. Pan Burmistrz
powoływał się na otrzymane skargi
rodziców, nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Nieprawdą jest,
by ktokolwiek z nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wnosił na
mnie skargi. Nigdzie nie przedstawiono
mi ich. Kłamstwo to miało na celu publiczne poniżenie mojej osoby, funkcjonariusza publicznego. Wzbudziło
oburzenie zebranych, o czym możemy przeczytać w protokole spotkania.
We wspomnianej opinii pan Burmistrz
odwołuje się do skarg rodziców, które
przyjął z wielką ufnością. Nie sprawdził,
czy ja w ogóle uczę ich dzieci. […]
Nie dostałam wezwania na rozmowę.
Nie badano stosownej dokumentacji
szkolnej, w której znajdują się notatki
dotyczące wyjaśnienia przyczyn
ucieczki czterech chłopców z lekcji
języka polskiego, do której nawiązuje skarga. Nikt nie analizował ocen

Serdecznie zapraszamy do oddania głosu na gminę Nasielsk. Na
naszej stronie internetowej www.
nasielsk.pl zamieściliśmy banner
reklamowy z napisem „Głosuj
na Nasielsk”. Dzięki kliknięciu
w banner i wpisaniu swojego emaila można oddać głos na naszą
gminę.
(red.)
mojej pracy pisanych przez różnych
dyrektorów.
Wyjaśniam, że do pana Burmistrza
wpłynęły 2 skargi. Jedna została podpisana przez czworo rodziców (jak już
wspomniałam, dziecka jednej z pań
nie uczę), pod drugą widnieje jeden
podpis. Skarga zbiorowa nawiązuje
do ucieczki chłopców z lekcji języka
polskiego w dniu 6 maja 2009 r.
To właśnie na okoliczność usprawiedliwienia swojego działania troje
dzieci wymyśliło obraz „groźnej”
pani Majewskiej. Nadmieniam, że
podczas zebrania rodzicielskiego nikt
z rodziców nie potwierdził zarzutów
chłopców. Dzieci w klasie też nie potwierdziły. Pedagodzy nie odnotowali
żadnych skarg na moją niewłaściwą
postawę wobec ucznia. Żadne skargi
nie wpłynęły też do dyrektora szkoły
i przewodniczącego Rady Rodziców.
Dostrzegam bezczynność pana Burmistrza w tym, że swoją opinię o mnie
oparł na skargach, których nie badał.
Nie wzbudził jego niepokoju fakt, że
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Zasypało i zawiało gminę

Kiedy w nocy z piątku na sobotę (8 na 9 stycznia br.) sypnęło
śniegiem, a później je szcze
sprawę pogorszyły niedzielne
opady, bardzo szybko okazało
się, że w gminie Nasielsk drogowcy na bieżąco nie poradzą
sobie z udrożnieniem wszystkich
szlaków komunikacyjnych ani
w mieście, ani na terenie całej
gminy. Z opóźnieniami kursowały też pociągi i autobusy.

Nie tylko w niedzielę było trudno
przebrnąć przez zwały śniegu, podobnie było w kolejnych dniach.
Ulice nawet w centrum miasta zostały
nieco odśnieżone przez pługi dopiero
w poniedziałek. Wszyscy jednak stan
dróg i chodników na terenie naszej
gminy oceniali jednakowo – katastrofa. Z uwagi na trudne warunki wiele
osób spóźniło się do pracy, a dzieci
nie dojechały do szkoły, np. autobus
szkolny do Cieksyna nie dotarł.
– Na naszych drogach śnieg był po
prostu przepchnięty na jeden samochód, bo już dwa się nie minęły.

Ale już na terenie gminy Pomiechówek, Serock czy Świercze drogi
były bardzo dobrze odśnieżone. Po
prostu dzień a noc – taka jest różnica – mówią mieszkańcy Nasielska,
którzy w minionym tygodniu zmuszeni byli poruszać się autami.

Nieodśnieżone ulice, chodniki
i parkingi, a także wielkie zwały
śniegu zalegające przy przejściach
dla pieszych i na niektórych ulicach
– to obraz naszego miasta, który
utrzymywał się przez kilka dni po
intensywnych opadach śniegu.
– Jadąc do miasta, myślałem tylko o jednym, czy będę miał gdzie
zaparkować auto. Dojechać mi się
udało bez większych problemów.
Parking przy skwerze Jana Pawła był
odśnieżony, ale wszystkie miejsca
były tam zajęte. Dopiero przy sklepie Guliwer się udało – relacjonuje
Paweł, zaś dojeżdżająca z Pułtuska
pani Ela nie może wyjść ze zdumienia – U nas na bieżąco wywożono
śnieg z miasta, nikt nie przerzucał go
z jednej strony na drugą. Nie dość,

że brakuje tu miejsc parkingowych,
to jeszcze wszędzie zalega śnieg
i naprawdę nie ma gdzie zostawić
samochodu, bo przecież straż miejska wlepia mandaty.
Właściciele prywatnych posesji
musieli odśnieżyć chodniki przy
swoich posesjach, bo taki jest ich
obowiązek, dlatego nerwowo reagowali na to, co działo się na
drogach. – Nie było widać pługów,
spycharek, które cały czas zgarniałyby śnieg z głównych ulic miasta.
To brak odpowiedzialności – żaliła
się jedna z właścicielek sklepu przy
ul. Kilińskiego.
Natomiast państwo Arciszewscy
nie mogąc doczekać się na służby miejskie, zaczęli działać sami.
– Postanowiliśmy wykorzystać
swój sprzęt do odśnieżania ul.
Kościuszki, ponieważ samochody
dostawcze, które dowożą nam
towar do sklepów, nie mogły tu
wjechać. Nie możemy sobie na
to pozwolić, musimy mieć towar
w sklepach, by mieszkańcy mogli
bez przeszkód robić zakupy. W
poniedziałek, 11 stycznia, odśnieżyliśmy po raz pierwszy dojazd do
sklepów, a po kolejnych opadach
znowu przystąpiliśmy do odśnieżania w środę, 13 stycznia, bo nikt
nie interesował się odśnieżeniem
tej ulicy. Ten sam problem dotyczył ul. Warszawskiej przy naszym
sklepie mięsnym i monopolowym. Po pierwszych opadach
także na własną rękę odśnieżaliśmy drogę w stronę Paulinowa, by
dostać się do domu – mówi pani
Barbara Arciszewscy.
Ci, którzy nie mieli swojego sprzętu, a musieli korzystać z dróg, szu-

kali pomocy w ZGKiM, w urzędzie
miejskim i straży miejskiej. Tam
właśnie telefonowali zdesperowani mieszkańcy gminy, szukając
pomocy, niejednokrotnie dając
upust swojemu rozgoryczeniu.
– Najgorzej było z soboty na niedzielę, kiedy naprawdę dosypało
dużo śniegu, ale do tej pory cały
czas cały sprzęt, którym dysponujemy, jest wykorzystywany do
przepychania dróg. Najgorzej jest
na wsiach, gdzie cały czas wiatr
zwiewa śnieg na drogi – przyznaje Zbigniew Ciskowski, zastępca
dyrektora ZGKiM. – Mieszkańcy zgłaszają do nas informacje
o tym, gdzie drogi są nieprzejezdne. Mamy jeszcze zapas piachu i soli, ale nie dotarły do nas
jeszcze zamówienia, bo jak się
okazuje, soli brakuje w całej Polsce, a w pierwszej kolejności jest
ona przekazywana do większych
miast – dodaje.
Śniegowe zaspy tworzyły się także na dachach wielu budynków,
dlatego strażacy z nasielskiej OSP

usuwali go z dachów użyteczności
publicznej, takich jak szkoły, urząd
miejski, hala sportowa.
– Na bieżąco policja i straż miejska sprawdzała, jaka warstwa
śniegu zalega na dachach budynków i sklepów, tam gdzie
była potrzebna pomoc, jechali
strażacy z OSP Nasielsk – jak do
szkoły w Starych Pieścirogach
czy z OSP Psucin – do szkoły
w Dębinkach. W tej chwili sytuacja jest już opanowana, chociaż
zima może jeszcze nas zaskoczyć
– mówi Andrzej Krzyczkowski,
z wydziału zarządzania kryzysowego nasielskiego UM. – Na
szczęście na naszych terenach nie
wystąpiły problemy z oblodzeniem drutów i nie było problemów
z dostawą energii elektrycznej
– dodaje.
Sytuacja się powoli normuje, drogi
póki co są przejezdne, a drogowcy wywożą śnieg zalegający
przy głównych ulicach naszego
miasta.
(kr)

NASZE SPRAWY

Rodzina na swoim
Ostatnie święta Bożego Narodzenia
pani Beata Szulim spędziła wraz ze
swoimi dziećmi: Andżeliką i Norbertem w nowym mieszkaniu.

O wyjątkowo trudnej sytuacji tej
rodziny, która znalazła się na życiowym zakręcie bez dachu nad głową i perspektyw na godziwe życie,
pisaliśmy kilka miesięcy temu (w nr.
22 „Życia Nasielska” z 2009 r. w artykule pt. Nadzieja pozwala żyć).
Przypomnijmy, że ta trójka od kilku
lat mieszka w Nasielsku. Do niedawna przebywała w pomieszczeniach,
które udostępnili im za darmo państwo Arciszewscy. Od samego początku pani Beata – samotna matka
wychowująca dwoje poważnie
chorych dzieci (12-letnia Andżelika
wymaga całodobowej opieki, ponieważ choruje na autyzm sprzężony ze znacznym upośledzeniem
umysłowym, zaś 15-letni Norbert
urodził się z przepukliną, był operowany w drugiej dobie życia, cierpi na
wodogłowie i od dziecka porusza
się na wózku inwalidzkim) starała
się o przyznanie jej lokalu komunalnego. Po latach zabiegów udało
się i w wakacje 2009 r. rodzina Szulimów otrzymała mieszkanie, które
wymagało jednak gruntownego

remontu. Niestety, pani Beata przez
kilka miesięcy nie mogła uporać się
z wykończeniem mieszkania. Dotąd
z uwagi na dzieci nie mogła podjąć
żadnej pracy. Przedstawiliśmy jej
sytuację w naszym alarmującym
artykule, w którym opisaliśmy, jak to
pani Beata, mając już mieszkanie, nie
mogła się do niego wprowadzić. Od
września do listopada prace postępowały bardzo powoli, ale później
dzięki zaangażowaniu wielu osób
dobrej woli, które zdecydowały
się pomóc tej rodzinie, udało się
wreszcie całą sprawę doprowadzić
do końca. I tak tuż przed Bożym
Narodzeniem pani Beata i jej dzieci
zamieszkali u siebie.

Narodzenia odwiedziła nas rodzina i naprawdę mogliśmy się
cieszyć tymi świętami. Do tej naszej radości przyczyniło się
wiele osób, którym
chciałam podziękować za wielkie serce, zainteresowanie
i pomoc finansową.
Bez nich na pewno
sama bym sobie nie
poradziła – dodaje.
(red.)
Na szczególne podziękowania zasługują:

– Dzieci wcześniej nie widziały
tych pomieszczeń, zobaczyły je
dopiero wtedy, kiedy wszystko było
już gotowe i umeblowane. Były zachwycone, bo każde ma swój pokój. Norbert nareszcie będzie miał
miejsce do nauki, poza tym może
się poruszać na wózku po całym
mieszkaniu. Zaś Andżelika, z którą
wcześniej były problemy, zaaklimatyzowała się bardzo szybko i wyciszyła, teraz jest zdecydowanie spokojniejsza – opowiada pani Beata.
– W pierwszy dzień świąt Bożego

Pan Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska
– za umożliwienie nam przydziału mieszkania komunalnego;
Państwo Barbara i Grzegorz Arciszewscy
– za bezpłatne udostępnianie mojej
rodzinie przez trzy lata pomieszczeń
mieszkalnych;
Pan Janusz Jeleń z Pułtuska – za wyposażenie naszego mieszkania w centralne
ogrzewanie oraz opłacenie wszelkich
dodatkowych kosztów remontu;
Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku i Publicznego
Gimnazjum w Nasielsku, w tym przede
wszystkim pedagodzy szkolni: pani

Hanna Zawadzka i pani Katarzyna
Świderska – za pomoc finansową
i opiekę;
Państwo Krystyna i Arkadiusz Sobczyńscy
(„Tani dom”) – za przekazanie glazury,
farb i klejów,
Panie Teresa Skrzynecka i Bogumiła
Barcińska-Ekler – za sfinansowanie
prac wykończeniowych;
Panowie Tadeusz Kobuszewski, Mateusz
Stelmach oraz Wojciech Hedemajer –
za to, że przez cały dzień bezpłatnie
rozprowadzali po mieszkaniu przewody
elektryczne,
Pan Grzegorz Szymański - za wykonanie
prac hydraulicznych,
Panowie Stanisław Borowski (Stan Bud)

i Jacek Bachanek;
Pan Tomasz Mięsek – za wykonanie
ścianki oddzielającej pomieszczenia;
Pani Malwina Menich wraz z rodziną
- za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzce,
Dyrekcja i Pracownicy Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– za wykonanie wielu prac budowlanoremontowych;
Wszyscy, którzy wykonali na rzecz naszej rodziny prace budowlane i wykończeniowe oraz podarowali nam meble
i inne sprzęty.

Z wyrazami wdzięczności
Beata Szulim wraz z dziećmi
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Od nadmiaru głowa boli
W naszym mieście nie brakuje niespodzianek – w jednym miejscu
znaki drogowe, zamiast ułatwiać kierowcom poruszanie się po mieście,
wprowadzają niepotrzebny zamęt
i dezorientację, w innym z kolei ulice
aż puchną od natłoku informacji, i to
często wzajemnie się wykluczających.
Oto przykład, o którym mówią kierowcy poruszający się po centrum
naszego miasta:

Odśnież
chodnik i dach

Policjanci przypominają o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się
sopli lodowych. Obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki,
szczególnie przy ciągach komunikacyjnych, mają duży wpływ na
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spadające
z dachów sople lub ciężkie zwały
śniegu mogą stanowić zagrożenie
dla przechodniów.

– Proszę zwrócić uwagę na bezsensowne oznakowanie skrzyżowania w Nasielsku (skrzyżowanie
ze światłami) – gdy jedzie się od
strony Płońska i chce się skręcić
na światłach w prawo do Nowego Dworu Mazowieckiego, znak
informujący pozwala na skręt, ale
zaraz za tym znakiem widnieje
znak nakazu jazdy prosto, który
już nie pozwala na manewr skrętu
w prawo – z tego, co zdążyłem zauważyć, nikt nie przestrzega znaku
nakazu. To absurd czy pomyłka
drogowców, a może indywidualne prawo drogowe ustanowione
w Nasielsku? – pisze do nas w mailu
Krystian Dylewski.

W ostatnich dniach zawitała do nas
zima i biały puch przykrył miasta
i wsie. Na wielu dachach zalega gruba
warstwa śniegu. Nowodworscy policjanci przypominają o konieczności
odśnieżania dachów. Obowiązek
ciąży na właścicielach, zarządcach
i administratorach budynków, którzy powinni spowodować usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien,
balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może
to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
Śnieg w dużej ilości staje się bardzo
ciężki, szczególnie gdy zaczyna się
rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii,
musimy pamiętać o jego regularnym
usuwaniu.

Na ulicy Kościuszki (od strony Szkoły
Podstawowej w Nasielsku) w stronę
kina Niwa około 50 metrów przed
skrzyżowaniem z ul. POW ustawio-

Nie mniejszym zagrożeniem jest
także pozostawienie zaśnieżonych
chodników, szczególnie w pobliżu
ruchliwych ciągów komunikacyjnych. Oprócz uszkodzeń ciała na
skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym
wtargnięciem pieszego na jezdnię.
W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

Policjanci z komisariatu w Nasielsku,
wykonując czynności służbowe,
zapukali do drzwi jednego z domów na terenie gminy. W lokalu
było zapalone światło. Funkcjonariusze nigdzie nie zauważyli jednak
licznika do poboru energii. Jak się
okazało, wcale go tam nie było. Aby
wyjaśnić problem, funkcjonariusze
przystąpili do kontroli wspólnie z pra-

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa
wielu osobom zgodnie z art. 91a
Prawa budowlanego jest zagrożone
karami.
kz/ij
R

E

K

L

A

M

05.01. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca uszkodził karoserię
samochodową. Straty wynoszą
1.500 zł na szkodę Arkadiusza P.
13.01. w Toruniu Włościańskim
funkcjonariusze KP Nasielsk ujawnili
kradzież energii elektrycznej przez
Zbigniewa O.

Pijani na drodze

09.01. w Cieksynie Mariusz M.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,39 mg/l).

no znak, który nakazuje jazdę prosto
przez skrzyżowanie.
– To jak mam dojechać do swojej
posesji – dookoła? – pyta mieszkaniec ul. POW. Podobnie powinni
zachowywać się też wszyscy, którzy
chcą zrobić zakupy w markecie znajdującym się przy ul. POW, czyli też
objechać to skrzyżowanie. Tyle że
większość mieszkańców, uważając
ustawiony znak za zupełnie niepotrzebny, ignoruje go i pomimo zakazu
skręca. Jest jeszcze jedno prawdopodobne rozwiązanie tej zagadki
– ustawiony przed skrzyżowaniem
znak nie dotyczy wcale ul. POW, jak
się wydaje na pierwszy rzut oka, tylko

jednokierunkowej zatoczki znajdującej się przy nasielskim kinie, w którą
i tak nie można wjechać, bo zakazują
tego poziomy znak linii podwójnej
ciągłej oraz pionowy zakaz wjazdu
ustawiony przy wyjeździe z jednokierunkowej zatoczki. Kto ma rację?
W najgorszej sytuacji są oczywiście
kierowcy, dla których Nasielsk to
tylko trasa przelotowa, bo to właśnie
im ten „nadmiar informacyjny” może
sprawiać kłopoty.
Czekamy na Państwa zgłoszenia
dotyczące oryginalnych rozwiązań
komunikacyjnych na terenie naszej
gminy.
(agai)

Był prąd. Nie było licznika
W domu świeciły się żarówki
i było światło, ale policjanci z komisariatu w Nasielsku nie znaleźli
licznika elektrycznego. 50-letni
Zbigniew O. twierdził, że zauważył
brak licznika, ale nie wie, jak to się
stało, że go nie ma. Jeśli potwierdzą
się przypuszczenia policjantów, za
kradzież prądu mężczyźnie może
grozić nawet do 5 lat więzienia.

KRONIKA
POLICYJNA

cownikami zakładu
energetycznego. Ci
w najbliższym czasie oszacują straty,
jakie poniósł zakład
energetyczny z powodu korzystania
z prądu, bez płacenia
za zużytą energię.
Dochodzeniowcy
zaś przesłuchają Zbigniewa O. Jeśli potwierdzą się podejrzenia policjantów,
wówczas 50-letni
mężczyzna usłyszy
zarzut kradzieży
energii elektrycznej.
za:
kpp.nowydwor.pl

A

Dh. Teresie Leśniewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

Składają : Zuchy, Harcerze, Instruktorzy,
Krąg Instruktorów Seniorów ZHP w Nasielsku.

15.01. na ulicy Warszawskiej Piotr
B., mieszkaniec Żabiczyna, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,32 mg/l).
14.01. w nasielskim SP ZOZ policjanci zatrzymali Pawła P., mieszkańca
Nasielska, który dokonał kradzieży portfela z pieniędzmi, dowodu
osobistego, prawa jazdy i kart do
bankomatu.
14.01. w Zaborzu funkcjonariusze
KP Nasielsk ujawnili kradzież energii
elektrycznej przez Sylweriusza R.

Jazda na
podwójnym
gazie
W ręce policjantów
z Nasielska wpadł nietrzeźwy kierowca mercedesa. 35-letni Edward J.
miał ponad 3,6 promila
alkoholu w organizmie,
gdy został zatrzymany
do kontroli drogowej.
Mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu.
W niedzielę, 10 stycznia br.
ok. godz. 20.00 policjanci z komisariatu w Nasielsku podczas
patrolu zauważyli mercedesa jadącego ulicą Polskiej Organizacji
Wojskowej. Zatrzymali kierowcę
do kontroli drogowej. Legitymowanie było bardzo utrudnione,
ponieważ kierowca był kompletnie pijany. Funkcjonariusze
sprawdzili stan trzeźwości Edwarda
J. Badanie alkomatem wykazało
u 35-latka ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie. Po wykonaniu
niezbędnych czynności policjanci przekazali kierowcę oraz
mercedesa pod opiekę rodziny.
W najbliższym czasie mężczyzna
zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usł yszy zarzuty
kierowania pojazdem, będąc pod
wpływem alkoholu. Za taką jazdę
grozić może kara pozbawienia
wolności nawet do 2 lat.
za:
kpp.nowydwor.pl
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Sala Królestwa już otwarta
W naszej gminie, przy ul. Broninek 1,
przy drodze prowadzącej do Strzegocina, w ubiegłym roku wybudowano
Salę Królestwa Świadków Jehowy.
W sobotę, 19 grudnia minionego roku
odbyła się uroczystość jej otwarcia.
To, że na terenie naszej gminy od
wielu już lat mieszkają członkowie
zboru Świadków Jehowy, jest powszechnie znane, jednak zapewne
o powstaniu nowego obiektu mało
kto wie.
O przedsięwzięciu, jakim jest wybudowanie Sali Królestwa Świadków
Jehowy, czyli obiektu, w którym mogą
uczestniczyć w spotkaniach wyznawcy tej religii, rozmawiamy z Dariuszem
Kucińskim i Andrzejem Michalskim
z Nasielska, starszymi w miejscowym zborze. Jak mówią o swojej roli
w zborze: – Jest to funkcja społeczna
i nie otrzymujemy z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Utrzymujemy
się z własnej pracy zawodowej. Starsi
zaspokajają duchowe potrzeby współwyznawców, przewodzą w nauczaniu,
w trudnych chwilach pokrzepiają
i udzielają praktycznej pomocy.
Jak długo trwała budowa Sali Królestwa Świadków Jehowy?
– Dokładnie 3 grudnia 2008 r., został
złożony wniosek o pozwolenie na
budowę. W marcu 2009 r. otrzymaliśmy pozwolenie na rozpoczęcie prac, pod koniec tego miesiąca
przygotowaliśmy plac pod budowę.
Około 11 kwietnia rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniami pod
wylewkę fundamentów, które zostały
zalane 18 i 19 kwietnia. Mury zostały
wzniesione 1 maja. Ściany do stropu
zbudowano w jeden dzień, co ukazuje
determinację i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Budowa była prowadzona systemem weekendowym.
Prace nad stanem surowym zostały
ukończone 23 maja. Natomiast 11 i 12
lipca zakończono główne prace. Pozostały jeszcze do wykończenia drobne

rzeczy, jak podłączenie elektryczne,
położenie fragmentów terakoty, drobne poprawki oraz zagospodarowanie
terenu przed budynkiem. Definitywnie
wykończono budynek na początku
września ubiegłego roku.
Kto brał udział w pracach budowlanych, przecież do budowy takiego obiektu potrzebni są specjaliści
z różnych branż?
– Osoby, które pracowały przy budowie, przyjeżdżały do nas z różnych
części naszego kraju, więc byli wśród
nich nie tylko mieszkańcy naszej
gminy. Świadkowie Jehowy mają zorganizowane z ochotników Regionalne
Komitety Budowlane (RKB). Na terenie
Polski jest ich około dziesięciu i są one
podzielone na działy, czyli branże,
które zajmują się pomocą przy przygotowywaniu dokumentacji związanej

z pozwoleniem na budowę oraz przy
wykonywaniu wszystkich innych prac.
Nasi współwyznawcy współpracujący z RKB posiadają odpowiednie
doświadczanie, wiedzę i umiejętności
związane z prowadzeniem budowy.
Co ważne, robią to społecznie! Bracia, którzy nam pomagali, pochodzą
z Warszawy, Sochaczewa, ale i z Augustowa, Giżycka, Szczytna, Białegostoku
i wielu innych miejscowości centralnej
i północnej Polski.

Skąd pochodziły środki na budowę, bo przecież jest to bardzo kosztowna inwestycja?
– Nie zbieramy pieniędzy na
tacę. Finanse na budowę pochodziły z dobrowolnych datków, które Świadkowie Jehowy ofiarują anonimowo przez
wrzucanie do skrzynek na ten
cel przeznaczonych w miejscach zebrań. Każdy w ramach
swoich możliwości ofiaruje datki
na cel wspólnoty. Pieniądze te są
wykorzystywane choćby przy
budowie Sali Królestwa. Jeśli gdzieś
istnieje potrzeba i możliwość budowy
takiego obiektu, to te środki są w dane
miejsce kierowane.
Jak przyjęli Waszą inicjatywę
mieszkańcy Broninka? Do tej pory
raczej Kosewo słynęło z rodzin należących do Świadków Jehowy…
Czy nie było tu jakiś problemów,
braku akceptacji?
– Jesteśmy mile zaskoczeni bardzo
pozytywnym przyjęciem ze strony
naszych sąsiadów. Było bardzo wiele
pozytywnych gestów, choćby udzielenia pomocy w trudnych sytuacjach.
Praktycznie np. udzielano nam miejsca do parkowania samochodów,
pożyczano narzędzia, udostępniano
pomieszczenie gospodarcze jako
szatnię. Ogólnie biorąc, duża aprobata
i życzliwość sąsiadów. Spotkaliśmy się
także z bardzo profesjonalnym podejściem i życzliwością w nasielskim
Urzędzie Miasta w wydziale gospodarki przestrzennej.
Proszę powiedzieć także kilka
słów na temat samego otwarcia.
Czy było wyjątkowo uroczyste, jak
wyglądał ten dzień?
– Na uroczystość zostali zaproszeni
miejscowi Świadkowie Jehowy, osoby,
które miały większy udział w budowie,
władze Nasielska i sąsiedzi. W programie przedstawiono historię Świadków
Jehowy na naszym terenie, historię

budowy oraz został odczytany list
z życzeniami od Burmistrza Nasielska.
Obecni wysłuchali też okolicznościowego wykładu, który zwracał uwagę
na rolę nadziei w życiu chrześcijanina,
na podstawie przykładów opisanych
w Piśmie Świętym. Po uroczystości był
słodki poczęstunek dla gości.
Ilu członków liczy zbór Świadków
Jehowy w Nasielsku i najbliższych
okolicach?
– Na terenie działania zboru w Nasielsku, między Budami Siennickimi
i Studziankami a Gąsocinem na północ, a także od Rębkowa i Winnicy
do trasy E7 prowadzącej na Gdańsk na
zachodzie jest 60 aktywnych Świadków Jehowy. Wcześniej przed budową
tego obiektu spotykaliśmy się w sali
kina Niwa w Nasielsku, a także przez
pewien czas w prywatnych mieszkaniach. Jednak gdy w spotkaniach zaczęło uczestniczyć coraz więcej ludzi,
postanowiliśmy podjąć kroki w celu
budowy nowego miejsca spotkań.
W jakie dni są organizowane spotkania w Sali Królestwa Świadków
Jehowy? Czy wstęp na nie mają
tylko członkowie Waszego zboru?
– Wszystkie nasze zebrania są otwarte,
czyli każdy, kto ma takie życzenie,
może w nich uczestniczyć, posłuchać i zabrać głos. Godziny spotkań są
stałe, w niedzielę jest to godz. 10.00,
a w czwartek godz. 19.15. W niedzielę
spodziewać się można wykładu biblij-

NASZE DZIECI

Bal dla najmłodszych
Kolorowe baloniki, serpentyny, mnóstwo zabawek, muzyka i suto
zastawiony stół – czyli
wszystko to, czego do
szczęścia
potrzebuje
każde dziecko – to tylko mała część atrakcji,
które umiliły maluchom
w Nasielsku powitanie
Nowego Roku.
W czwartkowe popołudnie, 31
grudnia 2009 r. w budynku nowo
powstałego przedszkola „Pod Fioł-

kami”, a dokładnie w sali zabaw,
która się tam mieści, odbyła się zabawa sylwestrowa dla dzieci. Między godziną 16.00 a 19.00 działo
się tyle, że każdy dorosły mógłby
maluchom pozazdrościć takiej zabawy. Sylwester tradycyjnie zaczął
się kolacją. W menu były gofry,
lody, galaretka i inne pyszności,
na które tego wieczoru każdy powinien sobie pozwolić, ponieważ,
jak wiadomo, należy mieć dużo
energii, aby przetrwać bez szwanku
tańce oraz taką liczbę zabaw, jaką
zapewniali najmłodszym organizatorzy.
D la d zi ewc z ynek
gwoździem programu było malowanie
twarzy specjalnymi
farbkami, chłopcy
natomiast bardziej
byli zainteresowani
męskimi zajęciami,
czyli majsterkowaniem w miniwarsztacie mechanicznym,

kolejką i samochodami. Zabawy typu
l e p i e n i e b a ł wa na
z wat y i łowienie
cukierków sprawiły
wiele radości każdemu. Okazało się,
że największym powodzeniem spośród
zabawek cieszyła się
trampolina i dmuchany zamek.
Witanie Nowego Roku nie mogło
jednak obyć się bez złożenia życzeń i toastu. Gdy zegarek (który
został odpowiednio przestawiony)
wskazał prawie północ, nastąpiło
odliczanie i z hukiem otworzono
szampana bezalkoholowego. Dzieci wzięły także udział w pogadance
o Nowym Roku i dowiedziały się
wielu ciekawych rzeczy o zwyczajach noworocznych. Opiekunowie zapewnili więc wszystkim
uczestnikom dobrą zabawę połączoną z edukacją. Jedno jest
pewne – wszystkie dzieci wyszły
ze swojego sylwestra szczęśliwe

i nikt nie martwił się tym, że jest
już o rok starszy. Po takiej zabawie
maluchy na pewno szybko poszły
spać, a rodzice mogli spokojnie zacząć się przygotowania do swoich
własnych, dorosłych bali.
Podobne inicjatywy dla dzieci będą
podejmowane znacznie częściej,
ponieważ najmłodsi ich potrzebują, a dyrekcja CEWIR-u (Elżbieta
i Sławomir Fijalscy), otwierając
salę zabaw, a przede wszystkim
przedszkole „Pod Fiołkami”, chce
zapewnić im możliwości pełnego rozwoju. Więcej szczegółów
można znaleźć pod adresem www.
cewir.nasielsk.pl .
Marlena Niekurska

nego na różne tematy, zaś w czwartek
program koncentruje się na rozwijaniu
umiejętności przekazywania innym
ludziom wiedzy zawartej w Biblii.
Czy teraz, po ukończeniu budowy
Sali Królestwa, Wasz zbór ma jeszcze jakieś plany inwestycyjne?
– Generalnie nie mamy innych planów,
ponieważ wszystko to, co mieliśmy
wykonać, zostało zrealizowane. Sala
została wybudowana dla większej
liczby osób i na nasze potrzeby na
pewno wystarczy. Mam nadzieję, że
nowy obiekt będzie służył nam bardzo długo.
Jak się mieszka na terenie naszej
gminy członkom Waszego zboru?
Czy Państwa dzieci chodzą do szkół
na terenie gminy Nasielsk? Czy pracujecie tu zawodowo? Czy zdarzają
się w stosunku do Was nieprzyjazne
reakcje ze strony naszych mieszkańców?
– Cieszy nas rozwój, który dostrzegamy, a także zmiany nastawienia ludzi,
którzy nierzadko życzliwie reagują na
nasze wizyty, mimo że nie zawsze podzielają nasze poglądy. Pracujemy tak
jak mieszkańcy gminy; jedni na miejscu, inni dojeżdżają do okolicznych
miast: Nowego Dworu, Łomianek
czy Warszawy. Dzieci naszych współwyznawców uczęszczają zwykle do
szkół publicznych w pobliżu miejsca
zamieszkania. Jesteśmy wdzięczni tym
nauczycielom, którzy z wyrozumiałością podchodzą do naszych przekonań. Spotykamy się niekiedy z nieprzyjaznymi reakcjami, które często
wynikają z niedoinformowania. Jednak
staramy się na tym nie koncentrować
i wzorem Jezusa Chrystusa, kierując
się miłością do Boga i bliźnich, dzielić
się z nimi dobrą nowiną o Bożym rządzie, który wkrótce usunie z ziemi zło
i cierpienia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Kamil Mazurkiewicz

W skrócie:

Sama nazwa – Świadkowie Jehowy – która niekiedy jest błędnie
rozumiana, pochodzi z Biblii. Świadek Jehowy to osoba zajmująca się
świadczeniem, mówieniem o Bogu,
który ma na imię Jehowa – jest to
ojciec Jezusa Chrystusa. W języku
polskim jest używana także inna forma wymowy imienia Bożego: Jahwe.
Świadkowie posługują się formą „Jehowa”, gdyż od wielu lat jest używana
i wykorzystywana w naszym języku
i literaturze. Słowem tymi posługiwali
się znani poeci, jak Adam Mickiewicz
czy Juliusz Słowacki. Nazwa „Sala
Królestwa” wzięła się stąd, że głównym tematem orędzia Świadków
Jehowy jest Królestwo Boże.
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Ferie w NOK

Koncert Farben Lehre
i Ananakofana

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, które
spędzają zimowe ferie w naszej gminie, do wzięcia udziału w przygotowanych specjalnie dla nich
atrakcyjnych zajęciach.

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza na mocny początek Nowego Roku. Już
w piątek, 29 stycznia br.
o godz. 19.00 w Nasielsku
wystąpią: FARBEN LEHRE
– zespół grający energiczną, melodyjną i wolną
od wszelkich kompleksów muzykę oraz ANANAKOFANA – rockowa
formacja z Nowego Miasta Lubawskiego.

W środę i czwartek (3 i 4 lutego) będzie można wziąć
udział w bezpłatnych zajęciach plastycznych, muzycznych, grach zabawach i konkursach. Z pewnością niezapomnianych wrażeń dostarczy dzieciom
Magiczne Show (4 lutego) – wesołe widowisko przeplatane z magią i muzyką z konkursami.
Jak co roku NOK przygotował także propozycje dla
małych kinomaniaków. W poniedziałek i wtorek (1
i 2 lutego) o godz. 11.00 będzie można obejrzeć
Rodzinkę Robinsonów, film, który zabierze każdego
w tajemniczy świat przyszłości.
W kolejnych dniach razem z mał ym szczurkiem
o imieniu Remy będziemy spełniać marzenia o gotowaniu podczas pokazu filmu Ratatuj, który odbędzie się 3 i 4 lutego
– w środę (3 lutego
– godz. 11.00, zaś
w czwartek 4 lutego
– godz. 12.00).
Na godz.11.00 zapraszamy do kina w poniedziałek i wtorek
(8 i 9 lutego) na animowaną opowieść o zwierzętach z nowojorskiego zoo,
czyli na film Dżungla.
Cena biletu wstępu na pokaz filmu w okresie ferii zimowych: 5 zł. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.noknasielsk.pl.
K.T.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...
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rys. Jacek Gałężewski

Farben Lehre istnieje od
1986 r. i ma na swoim
koncie już 9 albumów.
Podczas koncertu w NOK będzie promować swoją nową płytę Ferajna. Grupa dużo koncertuje. Można ich posłuchać na licznych festiwalach, między innymi w Jarocinie, jak również
na Przystanku Woodstock. Ich muzyka to ostre, aczkolwiek przystępne dźwięki oraz garść
szczerych słów, które stanowią próbę duchowego porozumienia się z drugim człowiekiem.
Najbardziej znane utwory zespołu to: Helikoptery, Handel, Egoiści, Matura, Rozkołysanka,
Judasz, Pozytywka, Terrorystan, Spodnie z GS-u, Erato, Corrida czy Kolory.
Ananakofana wykonuje głównie własny repertuar, ale nie stroni również od coverów,
m.in. z repertuaru zespołów Yokashin, Mr Zoob, Shaking Dudi oraz Perfekt. Ich muzyka to
wielobarwny rock z wpływami bluesa i rocka lat siedemdziesiątych. Najmocniejszą stroną
zespołu jest granie na żywo, co będzie można wkrótce sprawdzić.
Bilety na koncert, który odbędzie się 29 stycznia w NOK, już są w sprzedaży. Cena biletu:
15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu.
K.T.

Biblioteka poleca

Niesforni chłopcy i ich przygody
Od momentu kiedy coraz większą popularnością zaczęły się cieszyć zabawne przygody
Mikołajka i Mateuszka, w nasielskiej bibliotece pojawiały się kolejne części ich przygód.
Dziś dzieci mogą znaleźć tam cały komplet tych książek.
Mikołajek to kilkuletni chłopiec, główny bohater serii książek dla dzieci, napisanych przez
René Goscinny’ego i zilustrowanych przez Jean-Jacques’a Sempé. We Francji opowiadania
o przygodach Mikołajka ukazywały się od 1959
r. na łamach czasopism, zaś w latach sześćdziesiątych XX w. ponad 200 historyjek zostało
wydanych w pięciu książkach Mikołajek, Rekreacje Mikołajka, Mikołajek i inne chłopaki,
Wakacje Mikołajka, Mikołajek ma kłopoty.
Kolejne książki z tej serii zostały wydane 30 lat
po śmierci Goscinny’ego przez jego córkę Annę, która znalazła niepublikowane dotąd
opowiadania (Nowe przygody Mikołajka 3 tomy).
W Polsce bohater tej serii pojawił się też w książce Mikołajek w szkole PRL Maryny Miklaszewskiej (tekst) i jej 10-letniego wówczas syna Mikołaja Chylaka (ilustracje). Seria ta
zdobywa ciągle nowych czytelników w różnym wieku. Na zabawnie zilustrowane książki
składają się historyjki o szkolnych kolegach i rodzinie, z humorem opowiadane przez
małego bohatera.
W 2009 r. ukazał się film oparty na serii książek pt. Mikołajek.
Natomiast autorką książek opowiadających o przygodach małego Mateusza (Manolito)
jest hiszpańska pisarka i dziennikarka Elwira Lindo. Seria książek o tym chłopcu powstała
w latach dziewięćdziesiątych XX w., są to m.in.: Mateuszek,
Mateuszek i kłopoty, Jestem super-Mateuszek, Głupek
i ja, Mateuszek i tajemne sprawki, Mateuszek w trasie.
W każdej książce główny bohater przeżywa niezwykłe,
czasem niebezpieczne przygody, wszędzie gdzie się pojawi, trafia w wir zdarzeń, dzięki czemu akcja utworów jest
wartka, a żartobliwe dialogi dodają jej atrakcyjności. Autorem dowcipnych ilustracji do tych historyjek jest Julian
Bohdanowicz.
Co komu bardziej przypadnie do gustu: historie Mikołajka
czy opisanego niemal 30 lat później bardziej roztrzepanego
i bezceremonialnego Mateuszka, czytelnicy muszą ocenić
sami. Zachęcamy do lektury.

MORGI.

(red.)
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Od skargi do skargi
dokończenie ze str. 2
rodzice składają skargę 28 sierpnia
2009 r., czyli ponad trzy miesiące od
zaistniałego problemu (ucieczka miała
miejsce 6 maja 2009 r). […]
Nadawcą drugiej wymyślonej skargi
jest rodzic uczennicy, która we wrześniu 2009 r. zmieniła szkołę. Czyżby
ktoś wykorzystał tę sytuację? […] W
tym właśnie dopatruję się bierności
pana Burmistrza, który nie zbadawszy
żadnej ze skarg, w dniu 8 września
2009 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zawiadomienie
o popełnieniu przeze mnie przestępstwa. Oburza fakt, że zawiadomienie
wzbogacił załącznikami w postaci
ośmiu skarg, z których tylko dwie dotyczą mojej osoby. […]
W dniu 16 września pan Burmistrz
skierował do pani Hanny Golnik, p.o.
dyrektora ZSP w Starych Pieścirogach,
szereg pism „celem podjęcia stosownych działań w stosunku do Pani Bożeny Majewskiej”. (...) W załącznikach
znajdowała się skarga mająca związek
z 4-letnim dzieckiem. Ja nigdy nie pracowałam przedszkolu!
Pan Burmistrz jako organ prowadzący szkołę pozwolił pani Hannie
Golnik skierować zawiadomienie
o naruszeniu prac i dobra dziecka do
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczy-

cieli przy Wojewodzie Mazowieckim (28.09.2009 r.) i zawiesić mnie
w pełnieniu obowiązków nauczyciela
(19.10.2009 r.).
Informuję, że Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego decyzją z dnia 7
grudnia 2009 r. umorzył postępowanie wyjaśniające w mojej sprawie.
Stawiane mi zarzuty nie zostały potwierdzone przez świadków. W dniu
18 grudnia 2009 r. Komisja Dyscyplinarna uchyliła decyzję p.o. dyrektora
ZSP w Starych Pieścirogach Hanny
Golnik dotyczącą zawieszenie mnie
w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
ponieważ nie jest ona zgodna z prawem. Zgoda pana Burmistrza na takie
bezprawie to właśnie bezczynność
organu prowadzącego.
Bierność przejawił pan Burmistrz
również w tym, że nie odpowiedział
na moje pisma. […] Otóż w dniu 11
września 2009 r. złożyłam do pana
Burmistrza prośbę o wyjaśnienie decyzji powołania na pełniącą obowiązki
dyrektora ZSP w Starych Pieścirogach
Hanny Golnik, co jest ewidentnym łamaniem prawa zawartego w Ustawie
o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. z późniejszymi zmianami – art.
36a ust. 5. Minęło trzy miesiące, a ja
nie otrzymałam odpowiedzi. Informuję pana Przewodniczącego Rady

MOIM ZDANIEM
Miejskiej w Nasielsku, że Mazowiecki
Kurator wydał decyzję w tej sprawie.
W tej sytuacji, która została stworzona
w naszej szkole – zawieszenia dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora
zostaje powierzone wicedyrektorowi,
którym wówczas byłam. Nie miałam
tego dnia zwolnienia lekarskiego, jak
podała p.o. Hanna Golnik do wiadomości Kuratorium. […] W tej sytuacji
szokuje fakt, że bezprawnie powołany
p.o. dyrektor odwołuje mnie z funkcji
wicedyrektora szkoły z dniem 1 października 2009 r.
Pan Burmistrz nie uznał za stosowne
odpowiedzieć mi na skargę złożoną
w dniu 14 września 2009 r. na p.o.
dyrektora ZSP w Starych Pieścirogach
Hannę Golnik, która 11 września 2009
r. złamała art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
z późniejszymi zmianami. […].
Bezczynność pana Burmistrza w szybkim rozwiązaniu stworzonego problemu, poniżenie mojej godności, posługiwanie się kłamstwem
i upublicznianie go, podejmowanie
bezprawnych decyzji (bądź ich akceptowanie) naraziły mnie na straty
moralne, zdrowotne i finansowe.
Cała sytuacja ma wpływ na pracę ZSP
w Starych Pieścirogach. Uważam, że
pan Burmistrz zburzył autorytet nauczyciela w naszym zespole.
Z poważaniem
Bożena Majewska

DLA MIŁOŚNIKÓW GIER KOMPUTEROWYCH

Na czym grają nasielszczanie?
Nowy, 2010 rok coraz śmielej wprowadza się do naszego życia i do naszych domostw. Każdy z nas w duchu nakreśla postanowienia,
zrzuca zbędne kilogramy, odstawia na bok nałogi, przemeblowuje mieszkanie – robi coś nowego, coś, co sobie od dawna obiecał.
Tych nowych trzysta sześćdziesiąt parę dni stawia nas na nogi po świątecznym marazmie.
Z drugiej jednak strony są osoby, które dziwnie zasnęły lub nie nadążyły za większością. Kim są? To spadkobiercy gwiazdkowych prezentów, przyklejeni do foteli zapaleńcy, ludzie, którzy nowe odkrywają nie tutaj w „realu”, lecz w piękniejszym/
brzydszym wirtualnym świecie. Gracze. To oni cały rok wyczekują Mikołaja, nie tylko dlatego, że niechybnie im coś przyniesie.
W tym okresie na rynku gier następuje wysyp prawdziwych perełek. Marketing lubi święta, lubi nowe i lubi ...graczy.
Zajmijmy się na początku jednak czymś innym. Jaki rodzaj sprzętu można znaleźć w naszych domach? Wspomniana
wcześniej Gwiazdka przyniosła zapewne niemałą rewolucję w arsenale zapalonego gracza – wymiana sprzętu, nowa
karta graficzna, może nowa konsola...No właśnie, sprawa ma się dzisiaj tak, że walkę o prym w sercach graczy stacza ostatnio
kilka platform, a w szczególności trzy: PC, Xbox 360 i Playstation 3. Ileż to szumu można wychwycić w sieci na temat różnych porównań,
zestawień, gameplayów czy odczuć z rozgrywki.Trudno jest również wyłonić zwycięzcę tego wyścigu, bo każda z platform, jak to zwykle
bywa, ma swoje wady oraz zalety.
Z jednej strony cenimy prostotę i łatwość w połączeniu ze spektakularną grafiką, jaką oferują konsole – miło jest siedzieć w fotelu z padem
w dłoniach przed dużym telewizorem, gdzie odgłosy bitwy okraszają wspaniałe efekty dźwiękowe płynące z zestawu hi-fi. Z drugiej zaś
komputer, służący do pracy i surfowania po internecie także może być w pełni wystarczającym narzędziem dla graczy. Sprzęt w miarę
nowoczesny i odpowiednio wydajny graficznie usatysfakcjonuje niejednego fana gier. Niektórym też myszka lepiej leży w dłoni...
W serwisach traktujących o grach wideo codziennie, gdy dodany zostaje news na temat nowej pozycji, czy pojawia się jakaś
multiplatformowa recenzja – zaraz poniżej pojawiają się jak grzyby po deszczu przedziwne komentarze. Dwie grupy (konsolowcy
i pecetowy) toczą ciężkie boje o pierwszeństwo ich systemu. Są to tzw. fanboje, czyli osoby, które nie kupują sprzętu i gier po to,
aby zagrać w interesujące ich tytuły, ale by pochwalić się kolegom przepiękną grafiką najnowszej gry, która następnie zbiera kurz
na półce – właściciel w tym czasie atakuje wspomniane wcześniej komentarze.
Wojna technologiczna trwa.A ilu graczy, tyle opinii i chyba nie ma co brnąć dalej w spory i niesnaski – każdy powinien spróbować wszystkich
metod i wybrać tę najlepszą dla siebie. Raczej nie warto kłócić się o sprawy techniczne, gdyż każdy z nas w inny sposób ukończy jakąś
fajną grę – stając po stronie dobra czy zła, po czarnej czy jasnej stronie mocy, czy chociażby przechodząc całą grę w trybie god-mode.
I to jest w graniu najpiękniejsze. Zagramy? 								
(r.)
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Duchowe witaminy

Obłok niewiary
Przychodzi ksiądz z wizytą duszpasterską, by wspólnie z wiernymi dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo w nowym roku.
Jedni parafianie wyczekują wizyty księdza z radością. Dla innych przyjęcie
księdza stanowi przykry obowiązek, spełniany jednak pod presją tego,
co powiedzą sąsiedzi. Jeszcze inni twierdzą, że kolęda to tylko zbiórka
pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia,
chowając się, gdzie kto może. Z góry zakładają więc, że spotkanie nic
nie wniesie w ich życie i po prostu z niego rezygnują, wyszukując mało
wiarygodny pretekst swojej nieobecności. Swoją drogą, ciekawe, co
powoduje taki nieuzasadniony lęk… Nieprzypadkowo kolęda odbywa
się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście
Boga na ziemię. Okres Narodzenia Pańskiego jest czasem pogłębienia
więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną
wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest
wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy. Może
jednak okazać się swoistym „obłokiem niewiary”, kiedy pozostaniemy
tylko na poziomie gry pozorów, sztucznych gestów czy wymijających,
zdawkowych odpowiedzi.
W czasie kolędy potrzebne jest też przestrzeganie obyczajowego savoirvivre’u, który nie pozwala tracić głowy i nazywać „panem” przybywającego w wizytą kapłana czy wykonywać nerwowych ruchów zapałką nad
świecą, która nie chce zapłonąć w odpowiednim momencie. Specyfiką
tego wydarzenia religijnego jest to, że to my musimy przygotować dla
niego takie warunki, by mogło ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym znajdować się będą Pismo Święte, krucyfiks, woda
święcona (a nie w pośpiechu wlana prosto z kranu) i kropidło.
Właściwie to o czym można porozmawiać z księdzem przy okazji kolędy?
Polityka, kondycja zdrowotna, pogoda, kryzys gospodarczy… Przecież
nie to jest w takim momencie na pierwszym miejscu. Inaczej z takiego
spotkania pozostanie tylko mielizna, na której nie warto osiadać. Po prostu
szkoda czasu na spotkania, które niewiele wnoszą w życie spotykających
się osób, a tylko zabierają czas lub powodują całkowitą kompromitację,
jak w skeczu przedstawionym przez jeden z rodzimych kabaretów. No
właśnie, o czym warto porozmawiać? Zostawiając niecierpiące zwłoki
sprawy sąsiadów, najnowsze lokalne plotki, pewnie warto porozmawiać
o kondycji duchowej naszej rodziny, o wątpliwościach w wierze, o tym,
co dzieje się w naszej rodzinie i wspólnocie parafialnej. Warto zainteresować się tym, co stanowi istotę naszego życia religijnego – chodzi
o naszą osobistą relację z Bogiem, częstotliwość praktyk religijnych
i korzystania z sakramentów świętych. Jeden z największych teologów
XX wieku Karl Rahner, parafrazując słowa André Malraux, stwierdził, że
„chrześcijanin XXI wieku będzie mistykiem albo go w ogóle nie będzie”.
A mistyka chrześcijańska, która rozpoczyna się od chrzcielnego wszczepienia w Kościół, czyli mistyczne Ciało Chrystusa, ma prowadzić nas do
rozwoju osobistej więzi z Trójjedynym Bogiem.
Droga duchowego rozwoju nie jest wcale taka łatwa i prosta. Przy okazji refleksji kolędowych odwołam się do jednego z najwspanialszych
arcydzieł chrześcijańskiej literatury mistycznej pod tytułem „Obłok
niewiedzy”, dostępnego także w języku polskim. Ten przewodnik
czternastowiecznego mnicha, prowadzącego swojego ucznia ku pełni
zjednoczenia z Bogiem zachwyca głębią osobistego doświadczenia
duchowego oraz doskonałą znajomością ludzkiej psychiki. Mimo że
i mistrza, i jego ucznia dzieli od nas siedem stuleci, ta niewielka książeczka
zadziwia trafną analizą raf i mielizn, które czekają na każdego, kto wyruszy
w tę drogę. „Obłok niewiedzy” wyraża pokorę umysłu przed Tajemnicą
Boga, prawdę o Jego ukryciu, a przecież mimo ukrycia Stwórcę można
pragnąć i kochać.
Patrząc więc z perspektywy „Obłoku niewiedzy”, trudno mi uwierzyć,
gdy na pytanie o poziom życia religijnego, więź z Panem Bogiem słyszę
lakoniczną odpowiedź: wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów. I w tym momencie dopiero rodzi się tak naprawdę problem.
Bo życie duchowe nie jest rzeczywistością statyczną, ale dynamiczną,
podobnie jak cały człowiek. Jeśli tematy dotyczące rozwoju życia duchowego, praktyk religijnych i funkcjonowania parafii będą bliskie nam
i naszym wizytom kolędowym, wtedy owoc naszego spotkania i refleksji
po nim okaże się trwały. Inaczej moment ten, nieróżniący się od pozostałych, uleci jak bańka mydlana.
ks. Leszek Smoliński
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U HARCERZY. Harcerska akcja „PACZKA 2009”

Paczki trafiły na Wileńszczyznę
Grudzień to szczególny czas, w którym czujemy magię zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. Dla harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR) od 1993 r.,
to również okres zbiórki żywności
dla rodaków na Wschodzie.
Nasze nasielskie środowisko harcerskie po raz drugi zorganizowało
„Akcję Świąteczna Paczka”, której
koordynatorem był ks. phm Tadeusz Jabłoński. Zebrane dzięki wsparciu i życzliwości parafian dary w postaci słodyczy, odzieży i maskotek
został y dostarczone dzieciom
na Wileńszczyźnie.
Zadaniem harcerek
i harcerzy było spakowanie tych rzeczy
i przetransportowanie
na Litwę.

Ostrobramskiej dziękowaliśmy Panu
Bogu za wszystkich ludzi o dobrym
sercu. To dzięki ich pomocy doszło do zorganizowania całej akcji.
Wieczorem stanęliśmy w kręgu na
cmentarzu na Rossie, na którym
spoczywają polscy żołnierze polegli w bojach, wokół grobu Marii
z Billewiczów Piłsudskiej i miejsca
pochówku urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Każdemu z nas mocniej
biło serce i tu szczególnie poczuliśmy, czym jest patriotyzm.
W niedzielę rano wyjechaliśmy na
spotkanie dzieci, stanowiące cel na-

szej służby. Polski Dom Dziecka był
położony w pobliżu Wilna i gromadził blisko 100 dzieci różnych narodowości, które z niecierpliwością
czekały na nasz przyjazd. Podzieleni
na grupy wiekowe poprowadziliśmy
dla nich pląsy i zabawy. Nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz
wizyty Świętego Mikołaja. Patrząc
na radość i uśmiech dzieci, które
otrzymywały świąteczne upominki,
odkrywaliśmy głębię naszej służby.
Druhna Ewa Kamińska,
drużynowa 1 NDH-ek Pratum

Spotkanie opłatkowe ZHR

Spotkania opłatkowe są doskonałą okazją do przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia oraz analizy rocznego dorobku. Dla wszystkich harcerek i harcerzy jest
to także znakomity sposób na poszerzenie przyjacielskich relacji, integrację z innymi drużynami oraz na większe zaangażowanie się w działalność harcerską.
W ostatnim czasie odbyło się Spotkanie Opłatkowe Obwodu Północne Mazowsze, hufca męskiego i żeńskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odbyło
się ono w piątek, 8 stycznia 2010 r. Uroczystość poprzedzona była mszą św.
w parafialnym kościele w Nasielsku, podczas której wręczono ks. phm. Tadeuszowi Jabłońskiemu HR nominację księdza biskupa na diecezjalnego duszpasterza
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W uroczystości brali udział hufcowi,
kapelani oraz harcerze i harcerki z Obwodu Północnomazowieckiego, a także
przedstawiciele naszych rodziców.

Tę szczególną służbę
rozpoczęliśmy w piątek, 11 grudnia 2009
r. apelem w Nasielsku.
Po wielogodzinnej podróży dotarliśmy do
polskiego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wilnie, które było dla nas
bazą noclegową.

Dzięki życzliwości Marka Tyca, dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury, dalsza
część spotkania miała miejsce w sali NOK-u. Wprowadzenie stanowiło krótkie
przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, przygotowane przez 1. Nasielską Drużynę Harcerek „Pratum” i 1. Nasielską Drużynę Harcerzy. Po występie
i uroczystym powitaniu gości odbył się poczęstunek, któremu przewodniczył
ks. phm Tadeusz Jabłoński.
Całe spotkanie przebiegało w wyjątkowej i życzliwej atmosferze. Łamaliśmy się
opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy życzenia, nie zabrakło również utworzenia harcerskiego kręgu. Uważam, że podczas tego wyjątkowego spotkania
mięliśmy okazję bliżej poznać harcerzy i harcerki z pobliskich miejscowości, nawiązać nowe znajomości, wzmocnić braterską więź, a także mogliśmy wspólnie
świętować narodziny Jezusa Chrystusa i uczcić nadejście Nowego Roku.

W sobotę od rana
z wiedzając Wilno,
podziwialiśmy uroki Kresów. Przed obliczem Matki Bożej

CIEKSYN. Charytatywne koncerty

Wierni wsparli szpital w Nowym Dworze Maz.
Parafia Cieksyn prowadzi zakrojone na olbrzymią skalę prace mające na celu przywrócenie dawnej świetności swej wielowiekowej
świątyni.
To, mimo dużego wsparcia finansowego
z zewnątrz, duży wysiłek dla wiernych tej
parafii. Dlatego tym bardziej godna podkreślenia jest ofiarność wiernych parafii, którzy
wsparli oddział pediatryczno-noworodkowy

R

U HARCERZY. Jakaś światłość nad Betlejem…

E

nowodworskiego szpitala.
Z prośbą o wsparcie wystąpił do proboszcza ks. Krzysztofa Krawczaka Społeczny
Komitet „Nasze Zdrowie” skupiający ludzi
organizujących pomoc dla nowodworskiego szpitala i członkowie zespołu Rising
Grup działającego przy Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po m y s ł o d a w c y
zaoferowali w zamian dwa koncerty:
chóru parafialnego D’Anielski chór
z parafii Modlin
(Górka) i zespołu Rising. Piękna
inicjatywa bardzo
podobała się księdzu proboszczowi
i zaprosił śpiewaków
na jedną z niedzielnych mszy św. do
K

kościoła w Cieksynie. Koncerty odbyły się
w pierwszą niedzielę stycznia. D’Anielski
chór zapewnił oprawę muzyczną niedzielnej
liturgii i wykonał w czasie mszy św. i na jej
zakończenie kilka kolęd. Po mszy św. zaprezentował się zespół Rising Group. Obydwa
występy bardzo podobały się wiernym
obecnym w kościele w ten mroźny styczniowy poranek. Świadczyły o tym rzęsiste
brawa oraz datki, jakie składano do puszek.
Bo naprawdę były to, nawiązując do nazwy
chóru, piękne anielskie pienia. Nazwa chóru
jest wprawdzie „niebieska”, ale niektóre
osoby uważają,że nazwa ta nawiązuje raczej
do imienia kierownika obydwu śpiewaczych
zespołów – Daniela Taraszkiewicza.
Chór, jak już wspomniano, działa przy parafii
Modlin (Górka). W zespole śpiewają nie
tylko członkowie tej parafialnej wspólnoty,
ale i drugiej modlińskiej wspólnoty parafialnej – Modlin (Twierdza).
Po zakończeniu nabożeństwa i koncertu
L

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest – K. Lutosławski.
Druhna Ilona Sekudewicz
z 1 NDH-ek Pratum
ksiądz proboszcz Krzysztof Krawczak zaprosił chórzystów na plebanię, na herbatę. Uczestniczył w niej również burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek
Kowalski. On sam i jego Urząd opiekują się
zespołem Rising Group. Śpiewają w nim:
Katarzyna Czytrzyńska, Grażyna i Kalina
Kilian oraz Kamil Ciuchciński.
Niedzielny koncert zespołów z Modlina
przyniósł same korzyści. Społeczny Komitet
„Nasze Zdrowie” kierowany przez neonatolog Grażynę Wyględowską ma więcej
pieniędzy na wsparcie oddziału pediatryczno-noworodkowego szpitala powiatowego,
wierni parafii mieli możliwość posłuchania
pięknych pieśni, a śpiewacy byli zadowoleni,
bo ich praca i trud przyjazdu do Cieksyna
sprawiły ludziom przyjemność i dały korzyść
szpitalowi.
Gościom z Nowego Dworu i Modlina bardzo
podobał się pięknie odnowiony kościół. Jak
mówili niektórzy z nich, nie wiedzieli, że tak
A

blisko (15 km) mają tak piękny zabytkowy
obiekt.
Jest jeszcze jeden ważny dla nasielskiej
gminy aspekt styczniowego charytatywnego koncertu w Cieksynie. D’Anielski
Chór, jak wiadomo, jest chórem parafialnym z Modlina (Górki). Proboszczem w tej
parafii jest nasz rodak z Broninka ks. kan.
Edward Pacek.

AZ
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SZKOLNY FINAŁ

PODSUMOWANIE FINAŁU WOŚP

Oj, się działo, czyli WOŚP

Też mamy rekord

w Zespole Szkół Zawodowych
Po raz dziewiąty szkolny finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zorganizował Samorząd
Uczniowski.
Na prośbę młodzieży, która w piątek odbywa praktykę zawodową,
zbiórkę pieniędzy rozpoczęliśmy
już w czwartek, 7 stycznia br. W tym
roku wolontariuszami byli uczniowie klasy III LO: Ewelina Popielarska, Mateusz Rutkowski i Konrad
Borzym. Oni też poprowadzili koncert finałowy pod hasłem „Gwiazdy Szkolnej Estrady – dzieciom
z chorobami onkologicznymi”. Na
szkolnej scenie pojawiła się kolorowa dekoracja, którą wykonały
uczennice klasy IV TE.
Licznie zgromadzonej widowni
szkolni artyści zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, wokalne,
taneczne, a przede wszystkim
ogromny talent aktorski. Koncert
podobał się publiczności, która
świetnie bawiła się
w rytm znanej muzyki i raz po raz
gromkimi brawami
nagradzała występy gwiazd naszej
estrady. Najpierw
na scenie pojawili
się wokaliści, m.in.
Patrycja Figurska,
Aneta Burdon, Jola
Pichalska, Hubert
Kalinowski, Grzegorz Malinowski.
R
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Z kolei Basia Kosewska udowodniła, że ma ogromny
talent komediowy.
Wystąpiła w dwóch
scenkach kabaretowych. Aplauz widowni wzbudził show
przygotowany przez
uczniów klasy I LO.
W parodii programu „You can dance”
popis swoich możliwości tanecznych
dali m.in. Magdalena
Ślepowrońska, Patryk Grymaszewski
i Daniel Wójcik. Potem Agnieszka
Lewandowska jako Michael Jackson dosłownie zahipnotyzowała
publiczność – nie sposób było oderwać od niej oczu. Wreszcie, oczekiwany z dużym zainteresowaniem,
występ zespołu KR² (w składzie:
Mateusz Rutkowski – keyboard,

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego młodzi
wolontariusze zbierali pieniądze na rzecz ratowania dzieci z chorobami nowotworowymi, zakończył się rekordem także w naszej gminie.
W trudnej, zimowej aurze – przy silnym mrozie, poprzez zaspy – udało się wolontariuszom ze Sztabu przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku dotrzeć
do Państwa serc. Okazały się one, jak zwykle, gorące i szczodre.
W niedzielę, 10 stycznia br. już od samego rana w Publicznym Gimnazjum
zbierali się uczniowie i nauczyciele, którzy zaangażowali się w pracę przy zbieraniu pieniędzy na WOŚP i tak naprawdę najwytrwalsi spędzili tam cały dzień.
Wolontariusze bowiem przychodzili do szkoły, żeby się ogrzać i zostawić zebrane pieniądze. Mogli też liczyć na ciepły posiłek i pyszne ciasto. Poza tym na
bieżąco liczono też pieniądze, których podczas kwesty wśród mieszkańców
oraz z licytacji gadżetów udało się zebrać rekordowo dużo.

śpiew; Marcin Rutkowski – perkusja
oraz pan Krzysztof Turek – gitara,
śpiew). Muzycy wykonali własne
kompozycje i znane standardy
bluesowe.
XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazał, że młodzież naszej szkoły jest wrażliwa na
potrzeby innych i chętnie
dzieli się tym, co ma.
Zebraliśmy więcej pieniędzy
niż w ubiegłym roku (785
złotych). Ogromne, z całego serca podziękowanie
dla artystów, wolontariuszy
i całej społeczności szkolnej
za hojne datki. To naprawdę
fantastyczne, że tyle potrafimy dać innym zupełnie
bezinteresownie.
ZSZ w Nasielsku

K

L

Wspaniale tego popołudnia bawiono się także na koncercie w nasielskim kinie
Niwa, gdzie gwiazdą muzycznego finału WOŚP był zespół bluesowy Kasa
Chorych, który wystąpił zamiast mającej trudności z dojazdem do naszego
miasta, z uwagi na warunki atmosferyczne, Martyny Jakubowicz. Były też zapowiadane wcześniej nasze rodzime gwiazdy: Agnieszka Lewandowska oraz
zespoły muzyczne Whatever i Lockhead. Ten pracowity dzień zakończono
puszczeniem „światełka do nieba” na nasielskim rynku.
Wspólne zaangażowanie kwestujących i mieszkańców gminy pozwoliło
nam wpłacić na konto Fundacji WOŚP najwyższą z dotychczasowych kwot
– 16 932,81 zł.
Organizacja całej akcji była możliwa dzięki naszym wieloletnim Przyjaciołom.
Mamy zaszczyt Ich wymienić:
– Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie szkół: SP w Budach Siennickich, SP w Nasielsku,
SP w Świeszewie, ZSZ w Nasielsku,
– Państwo Barbara i Grzegorz Arciszewscy; Panie Hanna Szych i Jolanta Werczyńska;
PaństwoAnna i Marek Olbryś; Pani Stanisława Jóźwiak; PanowieWitold Estkowski iAndrzej
Sawicki; Pan Jacek Białorucki; Pan Paweł Milewski z Sońska; Kierownictwo i Pracownicy
sklepów Guliwer i Tesco; Dyrekcja i Pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury i Banku
Spółdzielczego; wykonawcy, którzy wzięli udział w koncercie w NOK.
Za umożliwienie utworzenia Sztabu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz za pomoc
w organizacji XVIII Finału WOŚP podziękowania składamy Dyrekcji, Nauczycielom
i Pracownikom oraz naszym Uczniom i ich Rodzicom.
Nad naszym bezpieczeństwem w dniu 10 stycznia 2010 roku czuwały nasielskie służby
– Policja i Straż Miejska, którym także serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Pałaszewska,
Katarzyna Świderska,
(red.)
A
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Nasielsk, dnia 21.12.2009 rok

Nasielsk, dnia 21.12.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/ 2 /09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Napodstawieart.38ust.1i2,art.40ust.1pkt1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarce
nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami),Uchwały
Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie
zbycia nieruchomości oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

ogłaszam
że w dniu 9 lutego 2010 roku o godz. 930 (dziewiątej trzydzieści) w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,
położonej w mieście Nasielsku , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/2
o powierzchni 330 m2, za cenę 22.700,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 21810.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość położona jest w mieście Nasielsku przy ul. Składowej
na zapleczu ul. Kościuszki. Ulica Składowa jest wąską uliczką o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo : zaplecze zwartej zabudowy ulicy Kościuszki, stara zabudowa ulicy
Składowej, budynek stacji trafo, nowa zabudowa działki sąsiedniej zlokalizowana przy
granicy. Kształt działki niekorzystny: wielokąt z wąskim dostępem do ulicy.
Uzbrojenie: ul. Składowa na odcinku przylegającym do działki jest wyposażona tylko
w energie elektryczną. Najbliżej położone media znajdują się w ulicy Kościuszki. Działka
nie jest zagospodarowana ani ogrodzona.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonego uchwałą Nr LXVI/442/06
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej. uzupełnienia,
modernizacja oraz przekształcanie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 2.500,00 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku
Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 4 lutego 2010
roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu
z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy
sprzedaży jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która
wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania
umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować
się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia
aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500
lub pod numerem telefonu 23 69 33 108 lub 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Zmgr
inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

ogłaszam

że w dniu 9 marca 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej
we wsi Krzyczki-Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha za cenę wywoławczą
986.000,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z
dnia 05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki-Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej,
a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą
w skład nieruchomości. Działka o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest
równy, płaski. Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych
wbetonowanych punktowo. Podjazd, chodnik przy budynku i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na
działce znajduje się drzewo, kasztanowiec o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena
nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący,
częściowo podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku :
- pow. zabudowy			
- 476,54 m2
- pow. netto			
- 596,77 m2
w tym: komunikacyjna
- 82,88 m2
- pow. użytkowa			
- 489,40 m2
- kubatura				
- 2589,00 m2
Budynek wyposażony jest w instalacje :
- wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
- kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
- elektryczną 3 fazową,
- ciepła woda z własnej kotłowni,
- alarmowa antywłamaniowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2-zdewastowany, w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się
w Strefie „C” tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, modernizacja oraz przekształcanie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 100.000,00 złotych na konto
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000
0034 najpóźniej do dnia 4 marca 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda
ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23 69 33 108 lub 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Krupka czeka na dobre drogi

Poszukuję swoich dzieci

Do naszej redakcji we wtorek,
12 stycznia br. wpłynęło pismo
podpisane przez ok. 40. mieszkańców jednego z nasielskich
osiedli domów jednorodzinnych.
Pismo jest adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Nasielsku i prawdopodobnie
na najbliższej sesji Rady Miasta
zostanie przedstawione radnym,
ale mieszkańcy uznali, że warto je
również zamieścić w naszej gazecie.
(red.)

Zwracam się prośbą do Redakcji "Życia
Nasielska" o pomoc w odnalezieniu moich
synów, którzy razem z matką Sylwią Wierzbowską opuścili Nasielsk i nikt z sąsiadów
ani znajomych nie zna miejsca jej pobytu.

Oto jego treść:
Nasielsk, dn. 04.01.2010 r.
Mieszkańcy Osiedla „Krupka”
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
w Nasielsku
Panie Przewodniczący,
w roku 2009 w wystąpieniach
Pana Burmistrza mieliśmy, jako
mieszkańcy osiedla „KRUPKA”
zapewnienia, że w drugiej połowie roku 2009 ulice na osiedlu
zostaną utwardzone. Minęło półrocze i minął rok, a ulice są nadal
nieutwardzone.
Dziś mamy 2010 rok, nowy budżet, nowe plany. Dlatego zwracamy się do Pana jako przedstawiciela wybranego z mandatu
społecznego z żądaniem, aby
ulice na osiedlu „KRUPKA” już
utwardzone przywitały nowy
2011 rok.
Podpisy mieszkańców:
37 podpisów.

11
„ZIMA W MIEŚCIE”

w dniach 01.02.2010 r. - 12.02.2010 r.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nasielsku
w dniach 01.02.2010r - 02.02.2010 r. godz. 900 – 1300
Tenis stołowy, gry i zabawy z piłką, zajęcia plastyczne, karty matematyczne-gry
usprawniające znajomość tabliczki mnożenia, poruszamy się w świecie internetu –
gry i zabawy przy komputerze, wyścig na wesoło, zabawy na świeżym powietrzu
(lodowisko, górka), pieczenie kiełbasek. Obiady w Szkole Podstawowej w Nasielsku
w godz. 1230-1300
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Każdy, ktokolwiek posiada informacje na
temat miejsca aktualnego pobytu dwóch
obywateli miasta Nasielsk: Kacpra Pieczko,
lat 9 oraz Daniela Pieczko, lat 7 i 8 miesięcy, których poszukuje tęskniący ojciec –
Tadeusz Pieczko, proszony jest o kontakt
telefoniczny: (023) 6930474 i 0 514 – 586
– 109 oraz listownie na adres redakcji ŻN
(ul. Kościuszki 12, 05 – 190 Nasielsk).

Program zajęć organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach 03.02.2010r – 04.02.2010r Godz. 900 – 1300
03.02.2010r. o godz. 1100 Film dla dzieci
04.02.2010r. 1000 „Magiczne Show”, zajęcia plastyczne, gry i konkursy, zabawy
z muzyką, malowanie buziek i wiele innych atrakcji. Obiady w Szkole Podstawowej
w Nasielsku w godz. 1230-1300
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
NOK.

Pragnę dodać, iż posiadam pełnię praw
obywatelskich oraz rodzicielskich, z obowiązków wobec synów wywiązuję się zgodnie z prawem i własnym sumieniem.
Dziękuję za pomoc i zrozumienie.
Z poważaniem
Tadeusz Pieczko
Nasielsk,dn.07.01.2010r

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Nasielsku, uchwały Nr XLIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie, obejmującego obszar w granicach działek
o nr ew. 112, 113/1, 113/2, 114/17, 114/19, 114/20, 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/26,
114/27, 114/28, 114/29, 99/2, 100, 111, 115, 118 oraz część działek o nr 101 i 116.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w lokalu Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3 – w terminie do dnia 20 lutego 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI

„ZIMA NA WSI”
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
w dniach 01.02.2010 r. i 02.02.2010 r. godz. 900–1300
Wyjazd na basen, zabawy ruchowe na śniegu, ognisko i pieczenie kiełbasek.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach
w dniach 01.02.2010 r. – 05.02.2010 r. godz. 900–1300
Zajęcia w pracowni informatycznej i bibliotece multimedialnej, Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej halowej dla
chłopców, zajęcia rekreacyjne na sali gimnastycznej, mecz piłki koszykowej, projekcja filmu i bajek, gry planszowe i językowe,
gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej, turniej tenisa stołowego, konkurs plastyczny na najładniejszy pejzaż związany
z zimą, kulig, ognisko-pieczenie kiełbasek, gry i zabawy ruchowe na śniegu, czy znasz swój język ojczysty? - zabawy słowne.
Obiady w godz. 1230-1300.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Budach Siennickich
w dniach 01.02.2010 r. – 05.02.2010 r. godz. 900–1300
Gry i zabawy świetlicowe, wyścig zaprzęgów slalomem, strzały do bramki na lodowisku, lepienie figur śnieżnych, slalom na lodzie,
rzucanie śnieżkami do celu, ślizganie „strumieniem”, berek na lodzie, „Mini” hokej, kulig z ogniskiem. Drugie śniadania.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dębinkach
w dniach 01.02.2010 r. – 05.02.2010 r. godz. 900–1300
Zajęcia w czytelni multimedialnej, spacer do lasu i zabawy terenowe, gry i zabawy świetlicowe, oglądanie programów edukacyjnych, zabawa z orgiami - wykonanie prac związanych z zimą, zabawy z języka polskiego, zabawy na świeżym powietrzu,
wyjazd na basen do Pułtuska, rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, zajęcia w pracowni informatycznej, konkurs plastyczny
„zima wokół nas”, ognisko - pieczenie kiełbasek, turniej tenisa stołowego, zajęcia plastyczno - techniczne, poznajemy życie
i twórczość Fryderyka Chopina, zajęcia muzyczne - śpiewanie, słuchanie muzyki, nauka tańca. Drugie śniadania.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym
w dniach 01.02.2010 r. – 05.02.2010 r. godz. 900– 1300
Konkurs plastyczny „Przez dziurkę od klucza”, najciekawsze zakątki naszej szkoły, turniej tenisa stołowego, rymowanki zimowe, czyli mali poeci są wśród nas, konkurs „Coś z niczego” - ozdoby z odpadów, gry komputerowe, praca plastyczna „Zima
w przyrodzie”, głośne czytanie fragmentów prozy dziecięcej, gry planszowe - turniej warcabowy, pomagamy zwierzętom
przetrwać zimę, robimy karmnik dla ptaków, zima w poezji - wspólne czytanie, turnieje sportowo - rekreacyjne, zabawy
ruchowe na śniegu, wspólne lepienie bałwana giganta. Drugie śniadania.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator - Barbara Sakowska

Program zajęć organizowanych przez Halę Sportową w Nasielsku
w dniach 05.02.2010r i 08.02.2010 r. godz. 900 - 1300
Turniej piłki nożnej klas podstawowych, gry i zabawy dla dzieci z klas I-IV, turniej piłki
nożnej dla szkół gimnazjalnych, turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych, turniej trójek koszykarskich dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obiady w Szkole Podstawowej w Nasielsku w godz. 1230- 1300
Ponadto Hala Sportowa będzie czynna w godz. 10 00 -13 00 w dniach 0104.02.2010r.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika
Hali Sportowej.
Program zajęć organizowanych
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku
w dniach 09.02.2010r - 10.02.2010 r. godz. 900 – 1300
Teleturniej „Kocham cię Polsko”, układanie puzzli na czas w różnych grupach
wiekowych, gry i zabawy planszowe, czytanie bajek dla najmłodszych, korzystanie
z pracowni internetowej, zabawy z wykorzystaniem słowników - encyklopediileksykonów, malowanie kolorowanek przygotowanych przez bibliotekę, zajęcia
plastyczne (plastelina, modelina, farby, orgiami), ćwiczenia i zabawy przy muzyce.
Obiady w Szkole Podstawowej w Nasielsku w godz. 1230-1300
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
M-GBP.
Program zajęć organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
w dniach 11.02.2010r - 12.02.2010 r. godz. 900 – 1300
Zajęcia plastyczne, zajęcia w pracowni komputerowej, zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 12.02.2010r wyjazd zgłoszonych osób
na basen. Obiady w Szkole Podstawowej w Nasielsku w godz. 1230-1300
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator - Barbara Sakowska

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-190 NASIELSK ul. SPORTOWA 2
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNA SZKOLNA W PODSTAWOWEJ OPIECE
ZDROWOTNEJ - PIELĘGNIARKA SZKOLNA,
NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA
OPIEKA PIELĘGNIARSKA
W OKRESIE OD 01.03.2010 R. DO 31.12.2010 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące
przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne
są w siedzibie Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ NASIELSK, UL. SPORTOWA 2 osobą upoważnioną
do udzielania informacji jest Paulina Stary Tel. 023 691 26 06 wew. 21
w godz. 9:00 - 15:00.
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych” należy składać do dnia 08.02.2010 r.
do godz. 12:00 w siedzibie SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 203).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2010 r. o godz. 14:30 konkurs
zostanie rozstrzygnięty w dniu 08.02. 2010 r. w siedzibie SP ZOZ
Nasielsk, ul. Sportowa 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie
prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert
bez podania przyczyny.
Skargi dotyczące Konkursu należy składać do komisji konkursowej,
a protesty dotyczące rozstrzygnięcia konkursu do Dyrektora SP ZOZ.
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CIEKSYN. Po konserwacji wrócił na swoje miejsce

REPORTAŻ
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Ołtarz w kościele św. Doroty znowu cieszy oczy i raduje serca
Zabytkowa
świątynia
w Cieksynie od kilku lat
przechodzi okres gruntownej odnowy. Efekty są widoczne. Na rok
2008 przewidziano konserwację i renowację
ołtarza głównego.
To ogromne i trudne zadanie, bo jest
to jeden z najcenniejszych zabytków cieksyńskiej świątyni. Do tego
wyjątkowo duży. Prace przy jego
odnowie wymagały wielkiej staranności i dokładności. To zwiększało
koszty i wydłużało czas prac konser-

watorskich. Pośpiech, szczególnie
w tym wypadku, nie był wskazany.
Postanowiono wydłużyć realizację
zadania na lata 2008–2009 i podzielić je na dwa etapy. O wykonaniu
prac przewidzianych dla pierwszego
etapu pisaliśmy już w lutym 2009 r.
Do tego czasu wykonano restaurację
obrazów, rzeźb i tronu eucharystycznego oraz innych elementów z ołtarza
głównego. Pomiędzy dwoma etapami
prac zaprezentowano parafialnej społeczności wyniki dotychczasowych
działań. Chętni mogli zapoznać się ze
stojącymi bezpośrednio przy nich poszczególnymi elementami
ołtarza (wiele z nich znajduje się normalnie bardzo
wysoko).
Poprzez pokaz multimedialny zaprezentowano poszczególne etapy konserwacji i restauracji, zaczynając
od stanu sprzed renowacji
i kolejno pokazując poszczególne działania. Wyjaśnień udzielała pochodząca
z parafii Cieksyn mgr Anna
Witkowska, absolwentka
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Na tę okazję
ówczesny proboszcz, który
zainicjował cały proces odnowy świątyni w Cieksynie,
ks. kan. Józef Szczeciński
zaprosił dyrektora Wydziału
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Budownictwa i Sztuki Sakralnej
Kurii Diecezjalnej Płockiej ks.
kan. Stefana Cegłowskiego
i dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ciechanowie
Krzysztofa Kaliściaka. Zarówno
pierwszy, jak i drugi etap prac
konserwatorskich powierzono
prywatnej pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki mgr Joanny
Ziemlewicz z Torunia. W założeniach konserwatorskich
zapisano m.in. dezynfekcję,
dezynsekcję i wzmocnienie
strukturalne drewna, usunięcie
warstw przemalowań z partii
polichromowanych i partii
złoconych ołtarza, zrekonstruowanie całkowicie zniszczonych partii
architektury ołtarza, wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich
i restauratorskich przy architekturze
nastawy. Przed demontażem ołtarza
wykonano pełną dokumentację fotograficzną. Drugi etap prac trwał od
marca do listopada. Procentowało
doświadczenie i wiedza zdobyte przy
wykonywaniu zadań w pierwszym
etapie. A praca była iście benedyktyńska i trzeba było wykonać ją z zegarmistrzowską dokładnością.
Szczególnej uwagi wymagało uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja
oryginalnej polichromii oraz wykonanie prac pozłotniczych, takich jak
uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja
L

złoceń. Użyto do tego złota płatkowego, złota w proszku i srebra w proszku.
W końcowym etapie zabezpieczono
polichromię ołtarza werniksem. Teraz pozostało już tylko przewiezienie
wszystkich części ołtarza do Cieksyna
i montaż poszczególnych elementów
ołtarza oraz zamontowanie rzeźb,
obrazów i dekoracji snycerskich restaurowanych w pierwszym etapie.
3 listopada wszystko było już na nowo
na swoim miejscu.
Odnowiony ołtarz na nowo cieszy
oczy i raduje serca wiernych. Myślę,
że parafianie z cieksyńskiej wspólnoty
kościelnej są dumni z tego, iż mają
tak piękną świątynię, w niej tak piękny zabytkowy ołtarz i że w sztafecie
pokoleń wiernych zamieszkujących
A

w cieksyńskiej parafii w sposób godny zaznaczyli swą obecność. Ołtarz
do restauracji oddawał poprzedni
proboszcz ks. kan. Józef Szczeciński,
a odbierał nowy już proboszcz ks. mgr
Krzysztof Krawczak. Minęło zaledwie
pół roku jego pobytu w Cieksynie, ale
już się tu na dobre zadomowił. Teraz,
poprzez kolędę, dokładniej pozna parafię, której przyszło mu pasterzować.
Wie już jednak, że na swoich parafian
może liczyć. Kiedy nieśmiało, orientując się w kosztach tego rodzaju prac,
zapytałem o sprawy finansowe, powiedział z przekonaniem, że już po tej
kolędzie parafia powinna mieć czyste
konto. Wypadało tylko powiedzieć:
Szczęść Boże.
andrzej zawadzki
M

A
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Pasuje do pogody…
Okno zatelepało nagle i coś za nim
dziwnie zawyło. Wiedziałam oczywiście, że to wiatr, lecz i tak było mi
nieswojo.
Spojrzałam na Marysię – czytała sobie
spokojnie coś w internecie, aż okulary
zsunęły się jej na czubek nosa. Wróciłam do przeglądania płyt z filmami,
żeby wybrać coś pasującego do tej
pogody. Same w domu, w śnieżycę… Młodzi byli w swoich pracach
i szkołach, a my napawałyśmy się
wolnością wieku emerytalnego.
Zdecydowałam się na jakiś musical,
który Zosia zaczęła kiedyś oglądać, ale zrezygnowała, bo się jej nie
spodobał.
– Właściwie to powinnyśmy robić na
drutach – stwierdziłam.
Moja przyjaciółka zachichotała, zupełnie jak wtedy, gdy chodziłyśmy do
szkoły, i odsunęła się od komputera.
– Nie lubię drutów – odpowiedziała
i dodała nagle – A ten odgłos nie
przypomina ci czegoś?
Posłusznie wsłuchałam się w wycie
wiatru.
– Czy ja wiem…
– Bo mnie tak - oświadczyła Marysia.Głos twojego Józka.
Faktycznie, przez chwilę i mnie zdawało się, że przez śnieżycę przebija się
głos mojego świętej pamięci męża…
Otrząsnęłam się z tego wrażenia.
– Przestań! Co za pomysł!
– Jaki film wybrałaś? Masz może
„Uwierz w ducha”?
Ledwo powstrzymałam się, żeby nie
rzucić w nią płytą.
– A co, stęskniłaś się za swoim Kaziem?
– spytałam z przekąsem, starając się
nie wyobrażać sobie, co takiego może
czaić się za oknem ukryte w padającym śniegu.

– No i dobrze. Czy ty musisz zawsze
przyrządzać coś wydumanego? Nie.
Podaj im po prostu ziemniaki.
– Całkiem dobre jedzenie!

– Bardzo rozsądnie – stwierdziłam,
ukrywając rozczarowanie, i wsunęłam
płytę z musicalem do odtwarzacza.
Po chwili byłyśmy zajęte śledzeniem
skomplikowanej fabuły rozłożonej
pomiędzy kolejne piosenki.

– Wiem. Zapiekanka z ziemniaków.

– Mamo, przepraszam, ale nie zrobię
zakupów. Jechałem w sprawach służbowych i miałem stłuczkę…
– Co takiego?!
– Wiesz, nic kompletnie nie było widać…
– Ale nic ci się nie stało? – doszłam do
siebie. – Dasz sobie radę?
– Tak, tak. Wszystko jest pod kontrolą.
Tylko nie pojadę już do sklepu. Aha, do
Zosi już dzwoniłem. To pa!
Powtórzyłam Marysi najnowsze wieści.
– Cóż, przy tej pogodzie to się zdarza
najlepszym kierowcom – pocieszyła
mnie. – Grunt, że nic mu nie jest.
– No tak… Powiedz mi lepiej, co w takim razie ugotować na obiad, skoro
nie Piotrek nie zrobi zakupów.
– A co masz?
– Ziemniaki.

Kino NIWA ZAPRASZA
22–24 stycznia godz. 18.00

Templatiusze. Miłość i krew
Arn –Tempelriddaren (Dania,Szwecja,Norwegia,Finlandia,Niemcy, 2009);Akcja/Dramat/
Historyczny/Wojenny; czas 139 min.; Reżyseria: Peter Flinth; Scenariusz: Hans Gunnarsson;
Na podstawie książki: Jan Guillou; Obsada: Joakim Nätterqvist – Arn Magnusson, Sofia
Helin – Cecilia Algotsdotter, Morgan Alling – Eskil Magnusson, Bibi Andersson – Matka
Rikissa, Joy Andersson – Kanoniczka.

Urodzony w 1150 roku młody szwedzki szlachcic Arn Magusson od najmłodszych lat kształci się w zakonie Templariuszy, by stać się godnym miana
rycerza. Wskutek niecnej intrygi zostaje oskarżony o grzech nieczystości
i musi odbyć pokutę. Wyrusza wraz z innymi Templariuszami do Ziemi Świętej, gdzie toczy się krwawa wojna pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami.
Jego krucjata to wyprawa pełna przygód i niebezpieczeństw. Przyjdzie mu
stoczyć pojedynek z legendarnym rycerzem Ivanhoe, uratować życie sułtana Saladyna i walczyć o ukochaną Cecilię więzioną w klasztorze.

30–31 stycznia godz. 19.00

Amerykańskie ciacho
Spread (USA, 2009); Komedia; czas 97 min.; Reżyseria: David Mackenzie; Scenariusz:
Jason Dean Hall; Obsada: Ashton Kutcher – Nikki, Anne Heche – Samantha, Margarita
Levieva – Heather, Sebastian Stan – Harry, Sonia Rockwell – Christina.

Ashton Kutcher wciela się w postać pozbawionego skrupułów kobieciarza.
Mężczyzna z lubością wykorzystuje bogate damy, z którymi się spotyka, aby
wkrótce porzucać je dla innych.

5–7 lutego godz. 18.00

AVATAR
(USA, 2009); Science–Fiction/Thriller; Reżyseria: James Cameron; Scenariusz: James
Cameron; Obsada: Sam Worthington – Jake Sully, Sigourney Weaver – Grace Augustine,
Michelle Rodriguez – Trudy Chacon, Giovanni Ribisi – Selfridge, Zoe Saldana – Neytiri.

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.

I wtedy zadzwonił telefon. Całkiem
jak w jakimś horrorze. Nie mogłam
się zdecydować na podniesienie
słuchawki, aż zrobiła to Marysia. To
był Janusz, jej kuzyn z Płońska. Miał
do nas dołączyć, ale przepraszał, że
jednak nie przyjedzie, bo nie mógł
uruchomić samochodu, a autobus
jakoś nie pasował mu do tej pogody.
Tak powiedział i się rozłączył.

Zastanawiałam się, czy scenarzysta
uśmierci jedną z głównych bohaterek,
a jeśli tak, to którą, czy może pozostawi
obie przy życiu, gdy znów rozległ się
dzwonek telefonu. Zatrzymałam film
i odważnie podniosłam słuchawkę.
Zatrzeszczało w niej coś w niej i poznałam głos Piotrka.
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– Jasne, suche z solą.
– To musi być coś pasującego do tej
okropnej pogody…
Zamknęłam oczy i policzyłam
do dziesięciu, żeby się odprężyć
i umożliwić dopływ świeżych pomysłów.
– To przynieś co tam trzeba do obierania i włącz film. Chcę wiedzieć, jak
się skończy.
Trzeci dzwonek był już do drzwi.
Syn Janusza postanowił przywieźć
ojca do nas, a jego żona przysłała
nam nalewkę jeżynową. Jak zapewniali obaj, bardzo pasującą do
pogody…
Babcia Jadzia

Francuska zapiekanka
z ziemniaków

ok. 1 kg dużych ziemniaków,
2 ząbki czosnku, 1,5 szklanki
mieszanki mleka i śmietanki (pół
na pół), tarty ser (np. parmezan),
masło, gałka muszkatołowa, sól,
pieprz, ewentualnie jajko
Ziemniaki obrać i pokroić w cienkie plasterki. Formę do wypiekania wysmarować masłem i ułożyć
w niej warstwami plastry ziemniaków, przesypując warstwy serem.
Całość zalać mieszanką mleka,
śmietanki, czosnku, soli i przypraw (ewentualnie z jajkiem). Piec
godzinę (lub nieco dłużej) w temperaturze 180 st. C.
Zapiekankę można podać ją jako
samodzielne danie alb o jako
dodatek do mięsa – pasuje np.
do wołowiny.

Od jakiegoś czasu będziesz pracować nad zaległościami. Pojawi się
też szansa nawiązania przydatnych zawodowo kontaktów. Wciągną
Cię obowiązki domowe, ale warto w natłoku zajęć znaleźć czas dla
przyjaciół i rodziny.

Byk 20.04.– 20.05.
Czekają Cię sukcesy w sprawach materialnych, urzędowych oraz
w życiu towarzyskim. Los się do Ciebie uśmiechnie i Twoja sytuacja
znacznie się poprawi. Wszystkie sprawy finansowe koniecznie
doprowadź do końca.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Nadchodzący czas będzie bardzo dobry dla spraw zawodowych.
Dzięki swojej cierpliwości i dokładności wiele zyskasz w oczach
przełożonych i współpracowników. Czeka Cię udana zabawa
karnawałowa, a samotne Bliźnięta mają szansę przeżyć cudowną
noc.

Rak 22.06.– 22.07.
W najbliższym czasie otrzymasz ciekawą propozycję zawodową
związaną z wyjazdem na dłużej. Rozważ ją dokładnie i podejmij
decyzję po rozmowie z najbliższymi.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz niezwykle zadowolony i beztroski. Wszystko będzie się
układać po Twojej myśli. Udadzą się zakupy, remonty, zmiana
samochodu czy załatwienie kredytu. A partner zaskoczy Cię swoimi
karnawałowymi pomysłami.

Panna 23.08.– 22.09.
Będziesz mieć okazję pomnożenia oszczędności i jeśli poświęcisz
trochę wysiłków, to sukces jest gwarantowany. Znajdziesz wreszcie
rozwiązanie jakiegoś trudnego osobistego problemu.

Waga 23.09.– 22.10.
Będziesz pełen zapału do pracy. Znakomicie sobie ze wszystkim
poradzisz, a przy okazji zarobisz dodatkową gotówkę. W życiu
osobistym szkoda tracić czasu na rozpamiętywanie tego, co było.
Popatrz śmielej w przyszłość.

Skorpion 23.10.– 21.11.
To dobry czas dla tych, co nie boją się ryzyka. Śmiało inwestuj
pieniądze. Szczęście dopisze Ci w sprawach materialnych ale tylko
wtedy jeśli będziesz twardo stąpać po ziemi i nie ulegać złudzeniom.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Przez najbliższe dni będziesz zajęty pracą i obowiązkami. Ale
uważaj, bo zbyt wygórowana ambicja może wpędzić Cię w kłopoty.
W życiu uczuciowym dobry czas dla samotnych Strzelców, być
może spotkacie kogoś interesującego już na całe życie.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Możesz liczyć na dobry czas. Czekają Cię pochwały, nagrody a może
i awans. W Twojej firmie nastąpią zmiany, a Ty masz doskonałą passę.
Życie towarzyskie dostarczy Ci także wielu emocji.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Wstrzymaj się z nieprzemyślanymi decyzjami. Dotyczy to
zarówno życia zawodowego, jak i osobistego. Każde rozpoczęte
teraz przedsięwzięcie musisz dokładnie rozważyć. Koniecznie
szczerze porozmawiaj z bliską osobą.

Ryby 19.02.– 20.03.
Pracowitością i odpowiedzialnością możesz teraz zaskarbić sobie
uznanie przełożonych. Obowiązki domowe i codzienna krzątanina
przestaną być tak męczące, bo w końcu pomyślisz o zakupie
nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Z przymrużeniem oka

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

lp.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnie poszukuję opiekunki do
rocznego dziecka. Tel. 507 699
287.

Cena netto zł
40,00
60,00

Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 606 321 155.

20,00
0,82

Certyfikaty energetyczne budynków. Tel. 695 735 797.

800,00
0,10

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

Sprzedam działkę 3100 m2 –
Siennica. Tel. 728 920 146.

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

Sprzedam dom w Nasielskustan surowy zamknięty 220 tys.
Tel. 509 666 720.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną o pow. 1,25 ha
w zabudowie wiejskiej (pełne
uzbrojenie) – okolice Nasielska.
Tel. 502 995 125.

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

A

Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowego mieszkania w Nasielsku.
Pilne. Tel. 506-506-898.
Zespół muzyczny. Tel. 602 630
680.
Korepetycje jęz. polski. Szkoła
podstawowa, gimnazjum.
Tel. 694 624 364.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE
RÓŻNEJ WIELKOŚCI I BARWY PSY
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!
Cudowna malutka suczka
(około 1 roczku) została znaleziona 31 grudnia
w Legionowie (okolice ul.
Wiejskiej i Warszawskiej)
Ma brązową obróżkę. Sunia
jest wyjątkowo grzecznym,
miłym i lgnącym do ludzi
psiakiem. Nauczona jest
czystości. Została potrącona
przez samochód, ma problem z nóżką, ale jej stan jest dobry, więc przy
troskliwej opiece szybko dojdzie do pełnej formy.
Czeka na swego właściciela lub kogoś, kto ofiaruje jej nowy, przytulny dom. W przypadku adopcji przez nowego pana zapewniamy
bezpłatną sterylizację. Nie pozwólcie jej długo czekać!

tel. 506 403 514
Sopel - to młody,około 2-letni piesek o bardzo zgrabnej sylwetce i charakterystycznie
osadzonych uszach. Jest trochę nieufny ,
więc czeka na dom , w którym w atmosferze
przyjaźni , przy odrobinie cierpliwości znów
zaufa człowiekowi i stanie się wspaniałym,
oddanym druhem swego pana.
Pchełka

to cudna, milusińska sunia - szczeniaczek,
ma ok. 3 m-cy; Jest zdrowa, zaszczepiona.
Jak każde psie dziecko jest figlarna, kocha
się bawić , wszędzie jej pełno. Pozwólcie jej
dorosnąć w normalnym, pełnym ciepełka
domu, a nie w klatce w schronisku.

tel. 0 660 277 648,
0-23 693 10 81

22 stycznia–4 lutego 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam las mieszany 0,8 ha,gm.
Winnica. Tel. 515 493 112.
Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą 35m 2
ul. Starzyńskiego. Tel. 504 611
078.
Ośrodek szkolenia maszynistów
w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o rozpoczęciu szkoleń w zakresie:koparki,koparko-ładowarki,
ładowarki.W Jachrance Nowej nr
45.Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy 30.01.2010r. o godzinie 17:00.
więcej informacji pod numerem:
606 436 876.
Sprzedam LOKAL USŁUGOWOHANDLOWY o pow. 200 m2 +
mieszkanie 100 m2 nad Zalewem
Zegrzyńskim. Cena: 560 000.
Tel. 664 914 683.
Odśnieżanie koparką. Tel. 604
086 111.
Wynajmę garaż przy ulicy
Warszawskiej. Tel. 500 728 908.
Kupię ziemię lub siedlisko w Psucinie
i okolicy. Tel. 515 091 071.
KREDYTYiPOŻYCZKIHIPOTECZNE.
Duża skuteczność. Konsolidacja
z czystym BIK. Do 300tys. zł. bez
zabezpieczenia hipoteką.Tel. 608
011 230.
Sprzedam działkę budowlaną
1000m2 w Nasielsku, prąd i woda.
Tel. 605 82 79 17.
Sprzedam działkę budowlaną
5700m2 w Nasielsku, prąd i woda.
Tel. 605 82 79 17.
Zakład garmażeryjny zatrudni brygadzistę.Wymagania:wykształcenie min. średnie, ukończone 30 lat,
dyspozycyjność,mile widziane prawo jazdy. Miejsce pracy: Siennica
koło Nasielska. Tel. 601 278 766.
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HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA

W jedności siła
Zwycięzcą turnieju piłkarskiego drużyn wiejskich o Puchar Burmistrza Nasielska została
drużyna będąca swoistego rodzaju „spółką jawną” Mazewa
i Pianowa. Takie połączenie sił było zgodne
z regulaminem i pokazało dobitnie, że w jedności siła.

turnieju obojętnie dla kogo organizowanego stają w szranki wciąż
ci sami zawodnicy. Przykładem
takich wynaturzeń są na przykład
turnieje samorządowe, od szczebla
krajowego zaczynając. W turniejach dla pracowników urzędów
samorządowych w drużynach występują osoby, które nigdy w takich
urzędach nie pracowały. I choć taki
proceder nazywa się oszustwem, to
jednak nikogo on nie razi.

Najważniejszymi postanowieniami
tego regulaminu było ograniczenie
terytorialne zgłaszanych drużyn
do gminy Nasielsk i ograniczenie

Drużyna Mazewo–Pianowo grająca
w składzie: Andrzej Kosewski, Paweł
i Mateusz Paczkowscy, Jarosław
Wojciechowski, Karol Rutkowski

były wyszukane. Nazwa wsi, z której
pochodzili i którą reprezentowali,
była nazwą drużyny. To także pozytywny aspekt tego turnieju. Tak
więc w szranki stanęły drużyny: Mazewo–Pianowo, Budy Siennickie,
Paulinowo, Chechnówka, Andzin,
Psucin, Miękoszyn, Kosewo, Dębinki, Mogowo, Studzianki.
Drużyny podzielono na trzy grupy.
Rywalizowano w nich systemem
każdy z każdym. Po dwie najlepsze
drużyny kwalifikowały się do półfinału. W eliminacjach grupowych
odpadła drużyna z Paulinowa typowana na finalistę turnieju. Do półfi-

zasłużył. Walczył dzielnie i walnie
przyczynił się do tego, że jego drużyna zagrała w finale.

W walce o drugą lokatę lepszy okazał się zespół z Bud Siennickich.
Końcowym akcentem turnieju było
wręczenie pucharów, statuetek
i dyplomów. Wręczał je osobiście
burmistrz Dariusz Bernard Mucha.
Ten najważniejszy puchar, Puchar
Burmistrza za zwycięstwo w turnieju, odebrał kapitan drużyny Mazewo–Pianowo Andrzej Kosewski.

Turniej piłkarskich piątek dla drużyn wiejskich był bardzo dobrze
przygotowany i przeprowadzony.
To zasługa kierownika hali Andrzeja
Malona i pracownika hali Mariusza
Chrzanowskiego. Kierownik hali
pełnił również funkcję sędziego. On
i drugi sędzia, który prowadził tego
dnia zawody, Marek Prusinowski,
są sędziami piłkarskimi ciechanowsko-ostrołęckiego Wydziału
Sędziowskiego. W trakcie całego
turnieju panowała mila, sportowa
atmosfera.
xyz

Statuetkami wyróżnieni zostali:
najlepszy bramkarz turnieju Paweł
Paczkowski (Mazewo–Pianowo)
i uznany za najlepszego piłkarza
turnieju Rafał Romanowski (Budy
Siennickie). Najmłodszy zawodnik
Artur Gołyźniak (Studzianki) otrzymał puchar. Na nagrodę tę w pełni

Zaproszenie
składu tych drużyn do osób, które zamieszkują na terenach wiejskich naszej gminy przynajmniej
od 6 miesięcy. To bardzo trafne
posunięcie, dawało bowiem możliwość pokazania się większej grupie
piłkarzy mieszkających na wsi.
Chroniło również przed rozmaitymi kombinacjami, jakich jesteśmy
świadkami na różnego rodzaju turniejach tego typu, kiedy w ramach

zdobyła Puchar Burmistrza jak najbardziej zasłużenie. Nie przegrała
żadnego meczu. W trakcie całego
turnieju straciła tylko jedną bramkę.
Przeciwnikom piłkarze tej drużyny
zaaplikowali aż 12 bramek. Bramkarz tej drużyny, Paweł Paczkowski,
uznany został za najlepszego bramkarza turnieju.
W niedzielnym turnieju wzięło
udział 11 zespołów. Ich nazwy nie

Hala Sportowa w Nasielsku
zaprasza wszystkie chętne drużyny
do wzięcia udziału w Turnieju Piłki Siatkowej.
Turniej odbędzie się
w dniu 24 stycznia 2010 r. (niedziela)
o godz. 10.00 r.
Wszelkich informacji udzielamy
pod nr tel. 023 69 30 865
Serdecznie zapraszamy.

nału przeszły drużyny: Kosewo,
Dębinki, Andzin, Studzianki, Budy
Siennickie, Mazewo–Pianowo. Teraz rywalizowano w parach.
W fazie tej odpadli kolejni kandydaci typowani przed turniejem do
finału: Andzin i Dębinki. Awans do
finału drużyn z Bud Siennickich
i Studzianek był dużą niespodzianką.
W finale obydwa zespoły nie sprostały teamowi z Mazewa–Pianowa.
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