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Osiedle w rozbudowie
Czytaj na str. 3
olorowe bloki przy ulicy Płońskiej prezentują
K
się okazale. Są tu parkingi i dzięki staraniom
mieszkańców teren zielony wokół budynków zo-

Podwieczorek u biskupa

stał zamieniony w prawdziwy ogród.

hoć jeszcze zaledwie kilka miesięcy temu nie
C
brakowało malkontentów, którzy uważali, że
rozwój tego osiedla nie jest możliwy, widać już,

że ich obawy się nie sprawdziły. Właśnie kilka dni
temu rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego bloku, inwestorem jest oczywiście Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. A w planach są kolejne trzy takie obiekty, boisko, plac
zabaw i budynek administracyjny. Wszystko po to,
by można było teren ogrodzić i zorganizować tu
zamknięte osiedle.
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Straż Miejska,
ul.Kościuszki 29
tel.: 23 691 22 11
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26
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Podwieczorek u biskupa płockiego

Z UM

Spotkanie
z lokalnymi mediami

Zostali ratownikami

Biskup płocki
ks. dr Piotr Libera ceni sobie współpracę
z mediami. Rok
temu zaprosił
do siebie przedstawicieli mediów działających na terenie
diecezji płockiej
na spotkanie,
którego celem
było wzajemne
poznanie się, wymiana doświadczeń, a także nawiązanie bliższej współpracy.
Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem przez większość redakcji z terenu
diecezji. Na tym pierwszym spotkaniu postanowiono, że kolejne odbywać się
będą przynajmniej raz w roku. Pora dnia, w jakim odbyło się to spotkanie, oraz
fakt, że rozmawiano przy kawie i herbacie, nasunęły myśl, aby spotkaniom tym
nadać nazwę „Dziennikarski podwieczorek u biskupa”.
Z zadowoleniem informujemy, że wśród redakcji zaproszonych na spotkanie
znalazła się również nasza. Wspólnie z przedstawicielami wielu redakcji odpowiedzieliśmy na zaproszenie i 12 października stawiliśmy się w Sali Biskupów Płockich
w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Zabraliśmy ze sobą wszystkie numery
naszej gminnej gazety z całego roku, wskazując te strony, na których zamieszczone były teksty informujące o tym, co dzieje się w parafiach funkcjonujących
na terenie naszej gminy. A tekstów tych zebrało się dużo, przynajmniej jeden
w każdym numerze. Materiały te przekazaliśmy pani rzecznik diecezji płockiej
dr Elżbiecie Grzybowskiej.
Historia spotkań jest jeszcze krótka, ale już są w nich pewne charakterystyczne
elementy. Jednym z nich jest wykład wybitnego medioznawcy. W tym roku
wprowadzenia do dyskusji dokonała dr Monika Przybysz, adiunkt w Instytucie
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.
Jej wykład miał formę prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Kościół i media.
Na stykach iskrzenia”.
O tym, jak trafny był temat prelekcji, świadczyła dyskusja. Bo na styku Kościół–
media niejednokrotnie iskrzy, a przyczyna tego iskrzenia leży po obydwu stronach. Prelegentka ujęła to w sposób bardzo obrazowy, nazywając pewne działania „grzechem”. I wyłuszczyła 7 „grzechów głównych” ze strony Kościoła
i 7 „grzechów głównych” ze strony mediów. Dyskusja na interesujące tematy
była rzeczowa i szczera. Ksiądz biskup nie unikał trudnych tematów. Jednym
z wniosków wypracowanych na tym spotkaniu była sugestia, aby proboszczowie zostali przeszkoleni, jak rozmawiać z mediami.
Pani adiunkt wskazała też, że diecezja płocka i jej biskup są prekursorami w budowaniu właściwych relacji na styku Kościół–media. To jedna z czterech pierwszych
diecezji, w których powołano rzeczników prasowych, a już zupełnym ewenementem jest powołanie na to stanowisko kobiety. Rzecznikiem prasowym w diecezji płockiej jest Elżbieta Grzybowska, dziennikarka i doktor teologii. Lepszych
rekomendacji chyba nie trzeba.
andrzej zawadzki
Nasielsk, dn. 12.10.2010r.
Niniejszym informuję, iż na posiedzeniu w dniu 11 października br. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku właściwej
do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 roku, powołanej postanowieniem
Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października
2010 roku:
1. Janina KOWNACKA – Przewodnicząca,
2. Andrzej KRZYCZKOWSKI – Zastępca Przewodniczącej,
3. Anna Zofia AUSFELD – Członek,
4. Anna BRODOWSKA – Członek,
5. Katarzyna BRZOZOWSKA – Członek,
6. Radosław KASIAK – Członek,
7. Piotr MYCHLIŃSKI – Członek.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
/-/ Janina Kownacka

W połowie lipca br. gmina Nasielsk
rozpoczęła projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Lokalna inicjatywa
Gminy Nasielsk”. Był on skierowany
był do grupy 20 osób, mieszkańców naszej gminy, zatrudnionych
lub pełniących służbę w jednostkach współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa
Medycznego.
Głównym celem projektu było
podniesienie poziomu kwalifikacji
udzielania pierwszej pomocy oraz
wytworzenie w uczestnikach poczucia współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo zarówno własne,
jak i zbiorowe.
Do procesu rekrutacji, który zakończył się w drugiej połowie sierpnia,
zgłosiło się 26 osób (16 mężczyzn
i 10 kobiet). Komisja Rekrutacyjna
powołana zarządzeniem burmistrza
Nasielska wybrała 20 uczestników,
w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn.
Zgodnie z założeniem projektu,

endów (soboty i niedziele) szkoleniu
uczestnicy 10 października przystąpili do egzaminu składającego
się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej.
Komisja egzaminacyjna, w której
skład wchodzili: Tomasz Liber – dyplomowany ratownik medyczny,
Karol Szymański – specjalista chirurgii i medycyny ratunkowej, oraz
dr n. med. Mikołaj Musiał – specjalista chirurgii ogólnej, tytuł ratownika
przyznała 17 osobom, wyróżniając
spośród nich cztery najbardziej aktywne.
Ponieważ tytuł ratownika zobowiązuje, na egzaminie nie było łatwo.
Komisja wymyślała scenki, które mogłyby zdarzyć się w życiu,
a uczestnicy musieli udowodnić, że
gdyby takie wydarzenia rozegrały
się naprawdę, byliby w stanie sobie
z nimi poradzić. Nie zawsze było łatwo – czasem nerwy brały górę. Ale
w rzeczywistości pierwsza pomoc
to też ogromny stres.
Spośród wszystkich tylko trzem

w sobotę 11 września uczestnicy
rozpoczęli zajęcia w bezpłatnym
kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzonym przez firmę
Centrum Szkoleniowo Usługowe
MedAID Tomasz Liber, które odbywały się w Szkole Podstawowej
w Nasielsku. Po trwającym 5 week-

osobom nie udało się zdobyć tytułu
ratownika. Z pozostałych siedemnastu możemy być dumni. Należy
jednak pamiętać, że zdobyty tytuł
ratownika nie jest przyznawany
bezterminowo i trzeba go odnawiać
co trzy lata.
aga

WAŻNE!
OGŁOSZENIE

dla mieszkańców wsi
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo,
Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki,
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ
Przypominam mieszkańcom następujących wsi: Chrcynno, Dąbrowa,
Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne,
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. będą Państwo mogli oddać swój
głos w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, która mieścić się
będzie w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy
ul. Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS), czyli w miejscu, gdzie lokal
komisji wyborczej funkcjonuje od roku 2007.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Osiedle w rozbudowie
Kolorowe bloki przy ulicy Płońskiej
prezentują się okazale. Są tu parkingi
i dzięki staraniom mieszkańców teren zielony wokół budynków został
zamieniony w prawdziwy ogród.
Choć jeszcze zaledwie kilka miesięcy temu nie brakowało malkontentów, którzy uważali, że rozwój

siębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „Truszkowski” z Nasielska.
– Wstępna kalkulacja wskazuje, że
inwestycja kosztować nas będzie
ok. 5 mln 300 tys. zł. Liczymy oczywiście na zwrot kosztów i jakiś zysk,
ale nie chcemy kierować się tylko
względami finansowymi. Chcemy,

tego osiedla nie jest możliwy, widać
już, że ich obawy się nie sprawdziły.
Właśnie kilka dni temu rozpoczęły
się prace przy budowie kolejnego
bloku, inwestorem jest oczywiście
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. A w planach są
kolejne trzy takie obiekty, boisko,
plac zabaw i budynek administracyjny. Wszystko po to, by można
było teren ogrodzić i zorganizować
tu zamknięte osiedle.
Do przetargu nieograniczonego
pod nazwą „Wykonanie budynku
wielorodzinnego mieszkalnego
przy ulicy Płońskiej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem
terenu” przystąpiły firmy m.in. z Legionowa, Warszawy, Nasielska. W
sumie było ich pięć, ale jedna nie
spełniała warunków udziału w postępowaniu. Jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta firmy Przed-

żeby w naszym mieście przybywało nowych mieszkańców i żeby
opłacało im się tu mieszkać. Zainteresowanie lokalami mieszkalnymi
jest bardzo duże i na chwilę obecną z 40 mieszkań, które powstaną
w nowej inwestycji 36 jest już zarezerwowanych – mówi Wojciech
Piątkowski, prezes Nasielskiego Towarzystwa Budowlanego Sp. z o.o.
– W każdym lokalu mieszkalnym
jest także balkon oraz przyporządkowane do niego pomieszczenie
przynależne, czyli piwnica, a cena
jednego m2 powierzchni użytkowej
została ustalona na 2. 950 zł netto
– dodaje.
Prace przy budowie nowego budynku mieszkalnego w rozpoczęły się 13 października br. i potrwają
przez najbliższe 14 miesięcy, tyle
bowiem ma wykonawca na realizację tej inwestycji. Już wykonany
został wykop pod fundamenty

i jak zapewnia kierownik budowy
przed zima powinny już być gotowe piwnice.
– W planie zagospodarowania są
jeszcze trzy budynki wielorodzinne. Będą to bloki czterokondygnacyjne, każdy z 48 mieszkaniami,
tarasami i garażami podziemnymi.
Mam nadzieję, że już
w przyszłym roku ruszy kolejna inwestycja – zapowiada W.
Piątkowski. – Chcemy jeszcze dokupić działkę, by można było zrobić na
niej parkingi i z czasem ogrodzić całość. Wszystkie bloki
są tak usytuowane,
żeby ich mieszkańcy
nie zaglądali sobie
do okien, chcemy,
by nasi mieszkańcy
czuli się tu dobrze
i swobodnie. Już niedługo powstaną tu
również punkty usługowe – dodaje.
Na osiedlu Płońska działają wspólnoty mieszkaniowe, dzięki czemu
możliwe jest znaczne obniżenie
opłat ponoszonych przez mieszkańców. Warto dodać, że od roku
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., na mocy podpisania umowy z gminą Nasielsk,
zarządza także nieruchomościami
komunalnymi usytuowanymi na
terenie Nasielska, Cieksyna, Starych Pieścirogów, Mogowa, Popowa Borowego, Nuny i Chrcynna.
W większości z nich został y u t wo r zo n e
wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie
działają już 32, ale
będą prawdopodobnie tworzone
następne.
(red.)

INFORMACJA
O ZAMKNIĘTYCH ULICACH
I DOSTĘPNYCH PARKINGACH
W DNIU 1 LISTOPADA 2010 ROKU
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) niniejszym informuję wszystkie osoby zmotoryzowane, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym
udającym się na cmentarz w Nasielsku, jak co roku, zostaną w tym dniu wyłączone z ruchu kołowego (poza samochodami osób sprzedających) następujące ulice dojazdowe
do cmentarza w Nasielsku:
• ulica Żwirki i Wigury (od placu parkingowego za rzeczką),
• ulica Folwark,
• ulica Cmentarna.
Jednocześnie informuję, iż dostępne do parkowania dla samochodów będą następujące miejsca:
• parking przy Skwerze im. Jana Pawła II (Rynek),
• parking przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (ul. Kościuszki),
• parking przy kościele (ul. Żwirki i Wigury),
• parking za rzeczką Nasielną (ul. Żwirki i Wigury),
• parking na targowicy (ul. Lipowa).
Zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, o korzystanie z dostępnych
parkingów oraz o niezastawianie ulic dojazdowych do cmentarza, szczególnie w okolicach kościoła. Proszę również o stosowanie się do poleceń służb porządkowych, które
będą kierować ruchem w okolicach kościoła i cmentarza.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nowy przystanek
już zdemolowany
Wiata przystankowa w miejscowości Kosewo, pod którą mogły się schronić dzieci
podczas niesprzyjającej pogody, została zniszczona przez
wiatr już wiele miesięcy temu.
Naprawa tego, co z niej zostało, nie miała sensu, ponieważ
zniszczone został elementy
całej konstrukcji. Dzieci oraz
ich rodzice przez długi czas musieli sobie jakoś radzić, czekając na przyjazd autobusu. Pisaliśmy o tym na naszych łamach.
W tym roku szkolnym znalazła się grupa osób, które postanowiły działać.
– Postanowiłam, że problem przystanku w Kosewie musi być rozwiązany jak
najszybciej, ponieważ zbliża się zima i jeśli nic nie zrobimy, to dzieci kolejny rok,
czekając na autobus, będą stały pod gołym niebem, moknąc i marznąc – mówi
Elżbieta Jasińska, mieszkanka Kosewa. – Dlatego też udałam się do burmistrza
Nasielska, który wyraził chęć pomocy i sfinansowania całego przedsięwzięcia.
Zawarliśmy umowę o dzieło, obliczając całkowity koszt budowy przystanku na
kwotę 1000 zł, oczywiście od tej kwoty odprowadziliśmy podatek do Urzędu
Skarbowego. Po rozmowach z mieszkańcami wsi doszliśmy do porozumienia, gdzie ma stanąć przystanek, tak żeby dzieci miały do pokonania podobną
odległość – dodaje.
W budowę przystanku zaangażowali się mieszkańcy Kosewa: Stanisław Jasiński,
Jan Wysocki, Krzysztof Wysocki, Mirosław Małkiewicz oraz Dariusz Bombalicki,
który udostępnił na swojej działce miejsce pod nowy przystanek.
Przez kilka dni dzieci mogły spokojnie pod dachem oczekiwać na przyjazd szkolnego autobusu. Jednak z soboty na niedzielę w nocy (23 na 24 października br.)
bezmyślni wandale zniszczyli pracę wymienionych wyżej osób. Zdemolowali
nowy przystanek, wyłamując i niszcząc jego elementy. Być może chuligani czuli
się tam zupełnie bezkarni, ponieważ ta część miejscowości, w której postawiono
przystanek, nie jest oświetlona. Mieszkańcy po takim ataku wandalizmu nie czują
się tu bezpiecznie. Tym bardziej że – jak widać – są tacy, którym przeszkadza przystanek. Dlatego warto zabiegać o ustawienie w tym miejscu latarni ulicznych.
O całym zdarzeniu została poinformowana nasielska policja, która, miejmy
nadzieję, ustali sprawców i będzie częściej razem ze strażą miejską patrolować
wieś Kosewo.
(k)

AKTUALNOŚCI

4

Z GMINY

POZNAJ
SWOJEGO
DZIELNICOWEGO

Nowe auto dla naszych policjantów

Uroczyste przekazanie radiowozu, dofinansowanego przez
marszałka województwa mazowieckiego,
nasielski samorząd
oraz policję odbyło
się, w środę, 20 października br., przed
Komisariatem Policji
w Nasielsku.
Pojazd został zakupiony ze środków
p ol ic yj nyc h, p rz y
dofinansowaniu marszałka województwa
mazowieckiego i samorządu lokalnego.
Jego s ymb oliczne
przekazanie odbyło się przed
Komisariatem Policji w Nasielsku, w obecności księdza kanonika Tadeusza Pepłońskiego,
proboszcza parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, który poświęcił auto.
Następnie Bernard Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska, wręczył

Od 1 października do końca grudnia br. mamy możliwość oddania głosu za pomocą internetu
na ulubionego dzielnicowego
w konkursie „Mój dzielnicowy”.
Konkurs ma na celu ocenę pracy i relacji między mieszkańcami
a dzielnicowymi swoich rewirów.

Dlatego postanowiliśmy przedstawić Czytelnikom naszych dzielnicowych pracujących na terenie
gminy Nasielsk.

Mł. asp. Tadeusz Banik
tel. 600 997 258
Pochodzi z Koszalina. Interesuje się sportem i motoryzacją.
Od 15 lat pracuje w policji, a w
nasielskim komisariacie policji
pełni służbę od 6 lat. Do najważniejszych zadań dzielnicowego
zalicza: stały kontakt z mieszkańcami, w celu zrozumienia ich
problemów, także współpracę z
innymi instytucjami oraz szkołami w kształceniu świadomości
młodych ludzi. W swojej pracy
spotyka się najczęściej z problemami rodzinnymi, kradzieżami, pobiciami, a także sprawy
związane z nieletnimi. O swoich
codziennych obowiązkach służbowych mówi krótko: „Każdego
dnia staram się dobrze wykonywać swoją pracę”.
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kartę do pojazdu kom. Markowi
Ujeździe, komendantowi powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Ten natomiast
przekazał go asp. Radosławowi
Miłoszowskiemu, zastępcy Komendanta Policji w Nasielsku.
Nowe auto ma wysokie parametry techniczne, jest ekono-

miczne, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na koszty
związane z jego eksploatacją.
Jest to samochód dynamiczny,
wyposażony w wiele nowoczesnych systemów zapewniających
policjantom maksymalne bezpieczeństwo.
za:www.kppnowydwor.pl

Z POLICJI

Czołowe zderzenie
We środę, 13 października br. ok.
godz. 12.30 na nasielskiej stacji PKP
doszło do czołowego zderzenia pociągu i pojazdu służącego do podbijania torów. Choć wszystko brzmi
groźnie, to na szczęście nikomu nic
się nie stało.
W pusty pociąg relacji Nasielsk–
Warszawa Wola, oczekujący na bocznym torze na planowy odjazd do

Rejon służbowy Nr 3 – dzielnicę stanowi obszar administracyjny południowo-zachodniej
części gminy Nasielsk, na której
terenie znajdują się następujące
miejscowości (siedziby sołectw):
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Chlebiotki, Czajki, Dobra Wola, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Miękoszynek, Mogowo, Mokrzyce
Dw., Mokrzyce Włość., Morgi,
Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi,
Nowiny, Siennica, Stare Pieścirogi, Toruń Dw., Toruń Włość.,
Ruszkowo, Wiktorowo, Zaborze.
Więcej na temat konkursu na
stronie: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
(k.)
O
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wpływem alkoholu. Badanie alko- przesłuchany. Wszystko wskazuje
matem wykazało u Piotra D. ponad na to, że będzie odpowiadał także za
promil alkoholu w organizmie. Po kierowanie pojazdem, będąc w stanie
wykonaniu niezbędnych czynno- nietrzeźwości.
ści kierowca został przekazany pod
za: www.kppnowydwor.pl
opiekę swojego R
E
K
L
A
M
A
przełożonego. Mężczyzna
w najbliższym
czasie zostanie

KRONIKA
POLICYJNA
15.10. w Krogulach Tomasz S.,
mieszkaniec Kosewa, i Ewelina M.,
mieszkanka Krogul, skradli motorower o wartości 3196 zł. na szkodę
Anny B.
16–18. 10. w Nowych Pieścirogach nieznani sprawcy skradli z terenu firmy Elgrunt dwa agregaty
prądotwórcze. Straty wynoszą 52
460 zł.
18.10. w Mazewie nieznani sprawcy
włamali się do domu Krzysztofa R.
i skradli laptop, aparat fotograficzny
i wyroby ze złota. Straty wynoszą
5000 zł.
16–19.10. w Wągrodnie nieznani
sprawcy ze szklarni skradli pilarkę
elektryczną, pilarkę spalinową, kosę
elektryczną i przewód elektryczny.
Straty wynoszą 1950 zł.
17–21.10. w Lelewie z garażu Andrzeja Ż. nieznani sprawcy skradli
piłę łańcuchową, komplet kluczy
nasadowych i przedłużacze. Straty
wynoszą 1000 zł.
20–22.10. w Toruniu Dworskim
z domu w budowie nieznani sprawcy skradli wymienniki ciepła i złączki
hydrauliczne. Straty wynoszą 3500
zł. na szkodę Grzegorza Z.
Nocą z 24 na 25.10. w Dobrej Woli
nieznani sprawcy skradli elementy
transformatora. Straty wynoszą 20
000 zł. na szkodę Zakłady Energetycznego w Płocku.

Pijani na drodze

15.10. w Cieksynie Andrzej T.,
mieszkaniec Andzina, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,06
mg/l).
23.10. w Mazewie Józef Ł., mieszkaniec Mazewa, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu
(0,86 mg/l).

Kronika straży pożarnej
Warszawy o godz. 13.11, uderzył plaser,
który znalazł się na tym samym torze,
co skład osobowy. Pociąg nie wyjechał
na trasę zgodnie z rozkładem jazdy.
O zdarzeniu poinformowano policję.
Podczas sprawdzania okoliczności
zdarzenia policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego ustalili, że 55-letni
kierowca maszyny może być pod
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03.10. nasielscy strażacy wyjechali do kolizji drogowej na ul. POW.
Działania polegały na uprzątnięciu z jezdni pozostałości pokolizyjnych.
10.10. strażacy z Nasielska, Psucina i Nuny wyjechali do palącej
się sterty słomy w miejscowości
Nuna. Straty oszacowano na ok.
500 zł.
11.10. nasielscy strażacy wezwani
byli do palącego się samochodu
na parkingu przy ul. Elektronowej.
15.10. strażacy zabezpieczali lądowanie i start śmigłowca LPR przy
ul. Sportowej.
24.10. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru piwnicy w budynku jednorodzinnym w Nowych Pieścirogach. Po dojechaniu na miejsce
stwierdzili duże zadymienie, jednak pożar nie rozprzestrzenił się
po sąsiednich pomieszczeniach.

AKTUALNOŚCI
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Pozbywamy się
azbestu
Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z azbestu – na refundację takich działań mogą liczyć mieszkańcy naszej gminy. Wszystko dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gmina Nasielsk już w zeszłym roku gromadziła dane
dotyczące tego, ilu mieszkańców w 2010 r. zdecyduje
się na zmianę pokryć dachowych. Dzięki zebranym informacjom urzędnicy mogli zakwalifikować właścicieli
nieruchomości, którzy wypełnili ankiety, do programu
gwarantującego refundację demontażu azbestu, jego
odbiór z posesji właściciela i utylizację. Ze względu na
ograniczone środki finansowe przyznane na ten cel nie
wszyscy chętni w tym roku zakwalifikowali się do odebrania azbestu. Jak poinformował nas Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, firma ALGADER
HOFMAN Sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie
działań związanych z usunięciem azbestu z terenu naszej gminy, odebrała go od 114 osób. Utylizacji poddano
zatem ok. 2203 m2 azbestu. Jednak chętnych ubiegających się o refundację jest więcej. W związku z tym nasi
urzędnicy już złożyli wniosek o dofinansowanie takich
działań na rok 2011. Aby pozbyć się eternitu, zainteresowani muszą powiadomić Urząd Miejski o zamiarze wymiany dachu. Zgłoszenia można składać w pokoju 201
nasielskiego UM.
Pamiętajmy jednak, że refundacja obejmuje demontaż
pokryć z azbestu, ich odbiór i utylizację. Pokrycie dachu
właściciel posesji musi wykonać na własny koszt. Z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby prowadzące
działalność gospodarczą.
K.T.

Pozycja nr 2 na liście nr 2
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Spółka prawa handlowego
mająca siedzibę w Nasielsku zatrudni na stanowisko

Głównego Księgowego.
Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane wyższe),
– bardzo dobra znajomość
zasad rachunkowości i prawa
podatkowego,
– znajomość zasad i przepisów
kadrowo – płacowych,
– minimum 2–letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
– bardzo dobra znajomość
programów MS Office,
– odpowiedzialność, skrupulatność, uczciwość.
Prosimy o przesłanie CV
na adres mailowy:
nbm@nasielsk.coml.pl.
lub kontakt pod numerem
tel. (23) 6930143.
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Anna Kaczmarek,

Grzegorz Paczewski,

Kazimierz Cezary Drabik,

Andrzej Malon,

Jolanta Łabęda-Kalicka,

Janusz Obidziński,

Dariusz Obojski,
51 lat, Jackowo Dworskie

Teresa Przybysz,
52 lata, Popowo Północ

Wojciech Bronisław Sierzputowski,

Hanna Szumska,

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

48 lat, Mogowo

51 lat, Nasielsk

42 lata, Studzianki

49 lat, Andzin

64 lata, Nasielsk

E

OGŁOSZENIE

KANDYDACI DO RADY POWIATU

45 lat, Wągrodno

I

30 lat, Nuna

51 lat, Nasielsk

LISTA nr 2
NASZYM KANDYDATEM NA BURMISTRZA NASIELSKA JEST BERNARD DARIUSZ MUCHA
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KULTURALNIE
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Z NOK-u
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Z BIBLIOTEKI

Teksty kabaretowe i nie tylko Internet bez zarzutu

W środę, 20 października br.,
w NOK-u gościła pierwsza, po wakacyjnej przerwie, Scena Zaułek.
Jej gospodarz, Wojtek Gęsicki,
tym razem zaprosił do Nasielska
Jana Kazimierza Siwka, autora m.in.
tekstów kabaretowych i piosenek,
a także bajek dla dzieci, z którym
współpracuje już od wielu lat.
Tym razem występ zaułkowych
artystów składał się z dwóch części. W pierwszej, po wspólnym odśpiewaniu na przywitanie piosenki
pt. Na Wojtusia z popielnika, bard
z Ciechanowa zaprezentował utwory ze swojej najnowszej płyty. Były
to interpretacje piosenek Leonarda Cohena, oczywiście w polskim
tłumaczeniu. Natomiast w drugiej
części spotkania swoje teksty zaprezentował publiczności Jan Kazimierz
Siwek, który po raz pierwszy gościł
w macierzystej stacji Nasielsk, choć
znał nasze miasto ze słyszenia. Opowiadał o swojej twórczości i przedstawiał zgromadzonym jej próbki,
pochodzące zarówno z audycji
radiowych, jak i przedstawień kabaretowych. Dużo dobrego humoru
można było znaleźć w zręcznie na-

pisanych historyjkach. Publiczność
szczególnie rozbawił wiersz o skutkach niedofinansowania oświaty oraz historia powstania słynnej
Rozprawy o metodzie Kartezjusza
i znacząca w niej rola niemieckiej
służącej. Wiersze, a także anegdoty, takie jak utwór o Szopenie, który nie został zaakceptowany przez
kierownictwo jednej z telewizji, ponieważ kojarzył się z… alkoholem,
były okraszane piosenkami wykonywanymi przez Wojtka Gęsickie-

go. Autorem tekstów do nich był
zaułkowy gość. I tak usłyszeliśmy
z tej serii m.in. piosenkę o drwalu,
o dziewczynce z zapałkami i szalonym bibliotekarzu.
Wszyscy, którzy ten jesienny wieczór poświęcili na spotkanie z piosenką poetycką i żartem literackim,
na pewno nie żałowali tej decyzji. W
listopadzie w ramach naszej Sceny
Zaułek wystąpi Basia Stępniak-Wilk.
Zapraszamy.
(red.)

Nasielska biblioteka dzięki współpracy z Fundacją Orange i TP SA
od kilku miesięcy korzysta z dostępu do internetu za darmo. Jest to
możliwe, ponieważ nasza biblioteka przystąpiła do programu pn. Akademia Orange dla Bibliotek.
Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystywania, tak by gminne biblioteki
publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
– W czerwcu br. złożyliśmy wniosek o przystąpieniu do tego programu grantowego, zaś umowę podpisaliśmy w lipcu br. Potem
pracownicy TP SA skontaktowali się z nami i zainstalowali modem.
Teraz możemy korzystać z neostrady bez limitu transferu danych we
wszystkich naszych trzech jednostkach – wyjaśnia Izabela Mazińska
z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. – Prawdopodobnie program będzie prowadzony do 2012 r. Przez cały ten czas
będziemy mogli korzystać z internetu za darmo – dodaje.
W macierzystej jednostce MGBP w Nasielsku znajdują się trzy komputery do pracy na stanowiskach pracowniczych, dodatkowo dwa są na
wyposażeniu filii bibliotecznych w Pieścirogach i Cieksynie. Poza tym
dla wszystkich chętnych dostępne są też trzy komputery w ramach
pracowni internetowej. Teraz internet w bibliotece działa bez zarzutu
i, co ważne, nie trzeba płacić za niego rachunków.
(red.)

Z NOK

Rockandrollowe Święto Narodowe

asielski Oś rodek
N
Kultury zaprasza 12
listopada br. na wspól-

ne świętowanie odzys ka n i a p r z e z Po l s kę
n iepod leg łoś ci , cz y l i
„Rockandrollowe Święto
Narodowe”. Wieczorem
na nasiels kiej scenie
w ystąpią: SEXBOMBA ,
NAST Y HABITS, BANG
BANG i WHATEVER.
Podobnie jak w zeszłym roku, na scenie NOK pojawi się SEXBOMBA, czyli
punkrockowo-rockandrollowa dawka
pozytywnej energii. Zespół gra nieprzerwanie od 1986 r. Ma na swoim
koncie już 12 płyt. I na każdej możemy
usłyszeć charakterystyczne, wiecznie
żywe rock’n’rollowe brzmienie. Ponadto będziemy mogli posłuchać amerykańsko-polsko-brytyjskie trio grającego punk rock z elementami death
rocka i psychobilly, czyli zespółu NASTY HABITS. Obok nich wystąpi także

grupa BANG BANG
z Legionowa. Młodzi
muzycy z Nasielska,
zespół WHATEVER,
także zdecydowali
się wesprzeć inicjatywę Święta Niepodległości w klimacie
rock and rolla. W ich
wykonaniu usłyszymy utwory zespołu
Nirvana.
Zatem zapraszamy
już w piątek, 12 listopada o godz. 18.00
na Rockandrollowe
Święto Narodowe
w Nasielsku. Cena
biletu w przedsprzedaży – 5 zł, w dniu
koncertu – 10 zł. Bilety można nabyć od 2
listopada w NOK.
K.T.

Podziękowania wszystkim,
którzy w bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św.
i uroczystościach pogrzebowych

Śp. Stanisława Wierzchonia
składa
Rodzina Wierzchoniów

Biblioteka poleca

Chaosik w rodzince Pruskych

Pogrążona w żałobie rodzina

Śp. Tadeusza Trzaska
serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej,
za modlitwę,
współczucie
i wyrazy pocieszenia.

Kiedy Paweł Klimczak rozpoczął pisanie swojego bloga, czyli internetowego pamiętnika, zapewne nie przypuszczał, że zdobędzie on całą
rzeszę czytelników. Jednak popularność okazała się bardzo wymierna
w skutkach, ponieważ przyniosła mu nagrodę za najlepszy blog 2005
roku w plebiscycie portalu Onet. W tym samym konkursie zdobył również pierwszą nagrodę przyznawaną przez internautów w kategorii Męski
punkt widzenia. W 2007 r. część wpisów z bloga została opublikowana
w formie książki zatytułowanej Jędrne kaktusy, zaś w 2009 r. ukazała
się jej kontynuacja pt. Ballada o chaosiku.
Głównym bohaterem polecanej Ballady o chaosiku jest alterego autora
o pseudonimie Wawrzyniec Prusky (zapożyczony z filmu Miś). Występują w niej również pozostali członkowie rodziny: MŻonka (żona),
Dziedzic (syn) i Potomka (córka) a także incydentalnie takie postacie jak:
Śfagier, Rabi (dobry kolega Wawrzyńca) oraz dziadkowie: babcia Stejsi
i dziadek Fabian oraz babcia Janina i dziadek Oktawian. Tak naprawdę
książka (blog) to kronika rodzinna, powstająca na bazie różnych codziennych mniej lub bardziej ważnych zdarzeń, pisana na ogół w trzeciej
osobie, z ogromnym poczuciem humoru i ironią. Jest więc tam mowa
m.in.: o przeprowadzce do nowego mieszkania, remontach, zakupach,
pracy, spotkaniach z przyjaciółmi i rodziną, czyli o zwyczajnej codzienności, w której poczesne miejsce zajmują dzieci i refleksje autora nad ich
pomysłowością. A wszystko to zamknięte w niewielkiej anegdotycznej
formie. Każda historyjka, potwierdzająca doskonały zmysł obserwacyjny autora, zaopatrzona jest zazwyczaj w dowcipną puentę. Ballada
o chaosiku dowodzi, że pasjonującą, a przy tym serdeczną i dowcipną
lekturą może być trochę podkolorowana opowieść o najzwyklejszej
rodzince, przekazana w dość niekonwencjonalny sposób, przypominający nieco typ humoru reprezentowany przed laty przez kabaret Potem.
Atutem książki jest przede wszystkim optymizm, z jakim Wawrzyniec
podchodzi do świata i ludzi.
(i.)

MOIM ZDANIEM
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W poszukiwaniu straconego czasu Duchowe witaminy
Przesłanie nadziei
czasowych. Argumentem przeciwko nim są m.in. wyniki jedno z niewielu wydanych na ten temat opracowań; w raporcie sporządzonym
przez Amerykański Departament
Energii(ADE) wykazano, że zmiana
czasu zmniejsza zużycie energii tylko o 1% i tylko w marcu i kwietniu.
Były to badanie sprzed ponad 30 lat,
a obecnie używa się wielu sprzętów
zużywających elektryczność, które
włącza się niezależnie od pory dnia
(np. bojler czy komputer). Podobnie
lampy uliczne nie ,,patrzą” na godzinę,
tylko działają od zmierzchu do świtu.
Wynika z tego, że oszczędności są
tylko iluzoryczne. Na końcu tekstu
pojawia się konkluzja, że zmiany czasu
wpływają tylko na bezpieczeństwo na
drogach. Dzięki temu, że podczas powrotów z pracy kierowcy wciąż mają
jasno, zdarza się mniej wypadków.
Z minusów spoza artykułu należy dodać również to, że operacje związane
ze zmianą czasu są bardzo kosztowne,
należy przecież przestawić ,,wskazówki” na kolei czy w rządowych
systemach informatycznych.

Mamy czas, mamy czas, czas nie
goni nas – brzmią słowa piosenki
Arki Noego. Ale czy aby na pewno?
Czemu więc w nocy z 30 na 31 października należy przestawić, począwszy od 3.00, zegarki o jedną godzinę
do tyłu? Czy idea wymyślona jakoby
przez Benjamina Franklina w XVIII w.
ma sens w naszych czasach?
Wszystko zaczyna się od czasu letniego. Jest on czasem lokalnym różniącym się od standardowego czasu
geograficznego najczęściej o godzinę. W naszym kraju w tym roku
zmiana nastąpiła 28 marca z 200 na 300
w nocy. Służy to teoretycznie efektywniejszemu wykorzystanie światła
dziennego i zaoszczędzeniu energii
elektrycznej. Uzasadnienie to budzi
kontrowersje, ale o tym za chwilę.
Gdy następuje później czas zimowy,
cofa się na zegarkach wskazówkę
o godzinę do tyłu, by ,,odzyskać”
straconą godzinę.
Ten zabieg stosowany jest w większości krajów uprzemysłowionych,
pomijając niektóre kraje azjatyckie,
na przykład Japonię i Chiny. Polskę
obowiązuje w tym wypadku dyrektywa UE 2000/84/EC zastosowana
w całej Wspólnocie Europejskiej. Czy
jest w sens w tym całym ,,poszukiwaniu straconego czasu?”

Czas letni i zmowy ma też wpływ na
ludzi, nie tylko na wspomnianych kierowców. Szczególnie mocno może
to dotykać osoby o ustabilizowanym
trybie życia. W ich przypadku dostosowanie biologicznego zegara do
zmiany czasu może potrwać kilka dni,
choć zdaniem dr. Michała Skalskiego
z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy

Swego (nomen omen) czasu w ,,Gościu Niedzielnym” pojawił się artykuł kwestionujący celowość zmian
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Szanownej Pani
Annie Koryckiej
oraz Jej rodzinie
z powodu śmierci ojca

Pana Tadeusza Trzaski
wyrazy głębokiego
współczucia
składają
wychowankowie
z klasy V C
ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku
wraz z rodzicami.
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Uniwersytecie Medycznym w Warszawie ten okres może trwać nawet
tydzień. Dodaje on również, że zaraz
po zmianie czasu możemy spodziewać się dolegliwości podobnych do
tych, które odczuwają ludzie przekraczający podczas podróży strefy
czasowe. Będą to z całą pewnością
zaburzenia snu, niemożność skupienia uwagi, dezorientacja, ogólne złe
samopoczucie, zmęczenie, również
kłopoty z apetytem i problemy żołądkowo-jelitowe. Przyczyną występowania takich objawów jest rozregulowanie homeostazy organizmu (czyli
stanu równowagi pomiędzy ciałem
a środowiskiem zewnętrznym).
Czy więc skóra warta jest wyprawki?
Mam co do tego wątpliwości, choć
ból dostosowania się do zmian czasu
zimowego osładza mi fakt, że oprócz
mnie przeżywają to co roku nieszczęśnicy z 70 innych krajów Europy
i świata. Ból, zdaje się, nie tak mocno
dotkliwy, skoro nie słychać o inicjatywach zmierzających do zrzucenia
jarzma okrutnego CEST-u (ang. Central European Summer Time, określenie europejskiego czasu letniego).
Tak pozostaje cierpieć w milczeniu,
posiłkując się aforyzmami o czasie.
O, taki: Jeżeli kochasz, czas zawsze
odnajdziesz, nie mając nawet chwili,
księdza Jana Twardowskiego, jest bardzo odpowiedni.

Paweł Kozłowski
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Watykańska „fabryka świętych” wypuściła ostatnio nowy, oryginalny
„egzemplarz”: kanonizowaną 17 października Australijkę Mary MacKillop
(1842–1909). „Model” przetestowany w szczególnie trudnych warunkach.
W drodze do świętości przeszła nawet, na skutek fałszywych oskarżeń,
przez ekskomunikę, czyli wykluczenie ze wspólnoty Kościoła. Wierna
charyzmatowi nauczania i troski o ubogich, nie straciła miłości do Kościoła. Czy to „model” na dzisiejsze czasy, dzisiejsze potrzeby? Zdecydowanie tak. Wskazuje wartość wewnętrznej wolności, zapał, otwartość
i niemalże bohaterstwo w tym, co robiła. Zakładała szkoły, organizowała
opiekę nad kobietami, sierotami i ludźmi biednymi. Jej dzieła miłosierdzia, przytułki i opieka nad potrzebującymi pomocy są równie ważne
i stanowią także dla nas przykład do naśladowania.
Przesłanie nadziei jest związane z obecnością Boga w świecie. Chrześcijanie poszukują źródła nadziei, otwierając się na Chrystusa przez modlitwę i słuchanie słowa Bożego, doświadczając Kościoła jako miejsca
komunii dla wszystkich. To w Kościele Duch Święty, który poszerza serce,
odnawia siły, gdy przychodzi zmęczenie i zniechęcenie.

Tę prawdę o powszechnym powołaniu do świętości uświadamia nam
dzień 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, przez wielu
nazywany błędnie „świętem zmarłych”. Każdy z wierzących, niezależnie od jego drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy
zakonu, do życia w pojedynkę, jest powołany do świętości. Tej pełni
człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest
pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą
łaską. Każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za
wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.
Święty nie jest człowiekiem z innej gliny. To często nie jest ani bohater, ani
uosobienie męstwa. Święty jest przykładem, że istnieje taka możliwość
dla każdego spośród nas: idąc za Jezusem, dojść do nieba. Żeby stać się
świętym, wystarczy przepełnić nasze życie miłością do Niego. To znaczy
kochać Boga i bliźnich ze względu na Niego. Czasem mówi się – a w tym
stwierdzeniu zawarta jest głęboka prawda – że święci są najważniejszym
komentarzem do Ewangelii. Są jednocześnie konkretnym przykładem
dla nas. Nie w naśladowaniu ich życia, ale w naśladowaniu wolności,
z jaką szli z Jezusem Chrystusem.
Wszyscy Święci, którzy oglądają Boga twarzą w twarz, nie przestają
o nas pamiętać. Oczekują, by nas powitać w domu Ojca, a ich modlitwa
nieustannie nam towarzyszy. Święta Teresa z Lisieux stwierdziła: „Pójdę do nieba, żeby czynić dobro na ziemi”. Podobne myśli znajdujemy
w „Dzienniczku” św. Faustyny: „Taka jest właśnie misja moja, którąś mi
sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu (…) czuję w duszy, że
po śmierci więcej będę mogła (…) uprosić niż teraz”.
W niebie my także będziemy oglądać Boga we wspaniałości Jego chwały,
będziemy sycić się pięknem Jego stworzenia. Tam też – w Domu Ojca,
do którego zmierzamy – spotkamy znowu wszystkich tych ludzi, którzy
byli nam bliscy tutaj, na tym świecie. Będziemy się mogli wspólnie radować nowym stworzeniem, będziemy mogli podziwiać i doświadczać
niewyczerpanej Bożej miłości. Znajdziemy się we wspólnocie – w rodzinie wszystkich zbawionych, doskonale zjednoczonej w Bogu, ze
wszystkimi świętymi.
Terenem zdobywania świętości jest nasze życie codzienne. W pracy,
w rodzinie, w zdrowiu lub chorobie, w przepracowaniu i w problemach
skromnego, ubogiego życia mamy stawać się kimś, kto zawsze znajduje
sposób kochania, właściwy dla danego miejsca i czasu. „Niezwykłość”
świętości polega na poszukiwaniu Boga z determinacją i uporem w wielkich i małych sprawach w życiu. Być świętym nie znaczy być doskonałym, gdyż doskonały jest tylko Bóg, ale z pokorą przeżywać ludzką
niedoskonałość wobec miłosiernej wielkości Boga.
Z uroczystości Wszystkich Świętych płynie więc dla każdego z nas przesłanie nadziei. Pozwala nam to odkryć więzy, które łączą nas ze świętymi
i błogosławionymi w niebie. W ten sposób wyznajemy wiarę w Świętych
Obcowanie, mając nadzieję, że i my – wsparci mocą Ducha Świętego
– osiągniemy pełną dojrzałość w wierze i „będziemy podobni do Boga,
bo ujrzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3,2).
ks. Leszek Smoliński
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KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ
KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 2

Agnieszka Bombalicka
29 lat, mężatka, jedno dziecko,
wykształcenie wyższe magisterskie.
Zamieszkała Nasielsk, ul. Klonowa.

Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk
35 lat, wykształcenie wyższe,
mąż Krzysztof, synowie: Olaf i Igor.
Zamieszkała Nasielsk, ul. Warszawska.
www.agnieszkaczachorowska-jakoniuk.pl

Dawid Domała

26 lat. urodzony i zamieszkały w Nasielsku.
Kawaler. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Współorganizator i aktywny uczestnik imprez
kulturalno-rozrywkowych dla młodzieży.

Okręg wyborczy nr 4

Andrzej Pająk

57 lat. Wykształcenie wyższe.
Agent ubezpieczeniowy. Żonaty, 2 synów.

Okręg wyborczy nr 6

Okręg wyborczy nr 7

Wojciech Krzyczkowski

Stanisław Śmietański

Okręg wyborczy nr 5

żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie,
zamieszkały - Popowo Borowe..

Dariusz Leszczyński

Andrzej Wierzchoń

Antoni Kalinowski

48 lat, wykształcenie wyższe.
Żona Jolanta, synowie Kamil i Marcin.
Zamieszkały w Nowych Pieścirogach.

52 lata,
żonaty - 2 synów.
Wykształcenie średnie techniczne.
Zamieszkały w Starych Pieścirogach.

60 lat,
pracownik ZGKiM,
zamieszkały - Lubommin 38.

Okręg wyborczy nr 8

Krzysztof Fronczak
lat 52, żonaty, syn Piotr.
technik mechanik,
pracownik PKP.
Sołtys wsi Mogowo.
Radny trzech kadencji.
Dziadek siedmioletniego
Damianka.

Agnieszka Żurawska
31 lat, z wykształcenia nauczyciel.
Studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 11 lat pracownik firmy telekomunikacyjnej.
www.agnieszkazurawska.bloog.pl

Okręg wyborczy nr 9
Jerzy Lubieniecki
Wykształcenie średnie
techniczne.
Rencista PSP.
Wieloletni
działacz społeczny.
Sołtys
wsi Lelewo - od 12 lat.
Radny obecnej kadencji.

Okręg wyborczy nr 10

Lat 54, zam. Psucin.
Wykształcenie średnie. Prowadzi
gospodarstwo rolne.
Radny dwóch ostatnich kadencji.

NASZ KANDYDAT
NA BURMISTRZA

Albert Dublewski
40 lat, żonaty,
ma dwóch synów.
Wykształcenie średnie
- technik technolog
żywności.
Rodzina o tradycjach
młynarskich.

Bernard Dariusz Mucha
46 lat, żonaty,
dwoje dzieci.
Wykształcenie wyższe.
Burmistrz Nasielska
trzech ostatnich kadencji.
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Śladami zabytkowych grobów Pamiętnik Tomasza Kowalskiego
W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. W czerwcu bieżącego roku zakończył się prawie dwuletni okres realizacji zadań wynikających z przystąpienia do tej akcji. Warunkiem ukończenia projektu było sporządzenie
dokumentacji historycznej i fotograficznej w formie prezentacji multimedialnej i przesłanie
jej do organizatorów – Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Podobnie jak w zeszł ym
roku także i w tym realizowany przez uczniów projekt: „Śladami zapomnianych
grobów nasielskiej nekropolii” zyskał uznanie organizatorów, a szkoła otrzymała
dyplom.
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie najbardziej
zaangażowani w realizację
projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Do realizacji projektu zaGrób Anieli i Emiliana Siebiecińskich
inspirowały nas dwa listy.
Pierwszy list był od pani Grażyny z Sopotu, której przodkiem był Franciszek Stankius (pisaliśmy o nim w numerze 73 z kwietnia 2009 roku), drugi zaś był od pani Małgorzaty z Warszawy, w którym prosi – burmistrza Nasielska – o zajęcie się grobem powstańca styczniowego, Sybiraka, Emiliana Siebiecińskiego i jego pierwszej żony, Anieli oraz znajdującym się
obok grobem drugiej żony, Marii.
W swoim liście pani Małgorzata pisze między innymi: „Zbliża się kolejne Święto Zmarłych i ponownie powraca dotkliwa dla mnie sprawa zapomnianych grobów w starej części cmentarza
w Nasielsku. Nie bardzo wiem, do kogo apelować, by zajął się tymi grobami. (…) Od wielu lat
rokrocznie w miarę swoich możliwości porządkowałam te groby, by całkowicie nie zarosły trawą i inną roślinnością, kosiłam, wyrywałam chwasty, zamiatałam, wyrzucałam narzucone przez
sąsiadów śmieci. Wiele, wiele lat temu stawiałam na tych grobach znicze z moimi Rodzicami
– był to dla nich gest pamięci o przeszłych pokoleniach. Przejęłam ten zwyczaj po Nich, nie
zapominam o tych grobach w dniu Święta Zmarłych, ale także w ciągu całego roku staram się
utrzymywać porządek. (…) Te nasze zabiegi, to jest moje i mojego męża doprowadziły do tego,
że jeszcze te groby istnieją i nie zostały unicestwione. Ale siły nasze do walki z przyrodą są ograniczone. Jesteśmy już także pokoleniem nie najmłodszym i brak nam po prostu siły, by opiekować się tymi grobami. Do tego nie jesteśmy osobami zamieszkałymi w Nasielsku, przyjeżdżamy
z Warszawy na groby moich Rodziców, Dziadków i Pradziadków”. W zakończeniu tego bardzo
wzruszającego listu czytamy: „Groby, o których napisałam powyżej i których dotyczy mój list,
to przecież nasza historia. Jest to grób Sybiraka,
powstańca z 1863 roku, człowieka, który walczył o naszą Ojczyznę, o naszą niepodległość
(…). Może warto byłoby zachować je dla następnych pokoleń. Uczulić obecne pokolenie,
przypomnieć o wartościach nadrzędnych. Nie
żyjemy tylko dniem dzisiejszym.”
Ten list zmotywował nas do zajęcia się nie tylko
tymi grobami, ale również innymi, które znajdują
się pod opieką konserwatora zabytków. Niestety,
stan wielu grobów – jak pisaliśmy w poprzednich
artykułach – nie jest najlepszy. Niektórych nagrobków figurujących w wykazie konserwatora
sporządzonym w 1986 roku po prostu już nie ma,
a te, które jeszcze pozostały, popadają w ruinę. Tak
niewiele czasu potrzeba, aby i o nich zapomniano,
aby znikły z naszego cmentarza.
Listopad jest miesiącem, gdy najczęściej odwiedzamy cmentarze i znajdujące się na nich
groby
naszych bliskich. Dbamy o nie, sprzątamy,
Nie istniejący już grób Mieczysława Ławrynowicza
stawiamy
kwiaty, zapalamy znicze. Pamiętajmy
z 1912 r.
także o opuszczonych i zapomnianych grobach,
których już nikt nie odwiedzi, bo jak możemy przeczytać na jednym z nagrobków nasielskiego
cmentarza: „Istniejemy tak długo, jak długo trwa pamięć o nas”. Pamiętajmy o tych, o których już
nikt nie pamięta, gdyż oni także zasługują na naszą pamięć.
Krzysztof Macias

z kampanii wrześniowej 1939 roku – część II
Walcząc w kampanii wrześniowej, Tomasz Kowalski,
nie otrzymał szczególnych indywidualnych zadań,
podobnie jak podległy mu pluton. Pełnił natomiast
przejściowo obowiązek dowódcy plutonu artylerii, co wynika ze wspomnień: „Po kilku dniach na
miejsce naszego zakwaterowania przybył adiutant
pułku, któremu zameldowałem się jako pełniący
obowiązek dowódcy plutonu artylerii.” Jak wynika z dalszego fragmentu pamiętnika, dowodził
wówczas – w rejonie Cybulic – ponad 40 ludźmi,
2 działami i ponad 30 końmi.
Gdybyśmy pokusili się o przeliczenie w kilometrach trasy pułku, w którym służył Tomasz Kowalski
podczas całej kampanii wrześniowej, to wynik wahałby się w granicach pięciuset – pięciuset pięćdziesięciu kilometrów i obejmował teren
Mazowsza, zamykający się na północy linią granicy polsko – niemieckiej, a na południu
skrajem Puszczy Kampinoskiej. Obszar ten był ważnym terenem w czasie działań wojskowych we wrześniu 1939 roku. Na Północnym Mazowszu najeźdźcy niemieckiemu stawiła
czoło przede wszystkim Armia „Modlin” i Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”, gdzie
w walkach o utrzymanie pozycji na Wiśle i Narwi brał udział 13 p.p. z Pułtuska. Szczególnie
ten pułk otrzymał zadanie osłony od strony zachodniej Warszawy, a wcześniej, jako jeden
z oddziałów Armii „Modlin” zabezpieczał północne rubieże Mazowsza.
Historycy wojskowości podają szczegółowe straty pułku. Dla potrzeb niniejszej pracy należy stwierdzić, iż były one znaczne, co znajduje również swoje potwierdzenie w pamiętniku autorstwa Tomasza Kowalskiego: „24 września pułk nasz otrzymał rozkaz dokonania
wypadu na Łomne. Brał w tym udział również nasz pluton. W wypadzie tym pułk nasz
poniósł ciężkie straty. Zginął dowódca pułku, podpułkownik Alojzy Nowak.(...) Mieliśmy
duże straty w zastępach konnych.”
Warto na zakończenie dodać, iż 13 p.p. z Pułtuska doczekał się dwu rzetelnych monografii autorstwa Aleksandra Kociszewskiego oraz Tadeusza Kowalskiego i Józefa Szczepańskiego.
Do dziś żywa i pielęgnowana jest pamięć wśród żyjących, żołnierzy kombatantów związana z tradycjami i szlakiem bojowym 13 p.p z Pułtuska. Taką żywą tradycją pułku są też
omawiane wspomnienia spisane przez Tomasza Kowalskiego – żołnierza tego pułku.
Inaczej ukształtowane są płaszczyzny przestrzeni i czasu we wspomnieniach Tomasza
Kowalskiego. Wszystkie sytuacje wojenne, w tym przesunięcie jednostki, postoje, walki
na pozycjach autor przedstawia w kategoriach wypełniania rozkazu. W tym celu używa
określeń: „pułk nasz otrzymał rozkaz”, „przystąpiliśmy do zmiany stanowisk”, „zostaliśmy
skierowani”, „wymaszerowaliśmy rankiem”, „zostaliśmy przerzuceni”. Autorowi wspomnień wystarczyły całkowicie rozkazy przełożonych. Sam nigdy nie zadawał sobie pytań typu: po co? jak daleko? jak długo? Będąc natomiast uczestnikiem walk, obserwował
pogarszającą się sytuację jednostki, nigdy nie pomyślał jednak o niewykonaniu któregoś
z rozkazów. Miał świadomość trudnej sytuacji pułku, dowodem tego może być ostatni
wers części pamiętnika zatytułowanej „W obronie Modlina”, który brzmi: „Były to trudne
dni do przeżycia, bez żadnej nadziei na zmianę sytuacji.”
Tomasz Kowalski – żołnierz kampanii wrześniowej – ufał swoim przełożonym, ufał do
tego stopnia, że nie śmiał nawet podważyć rozkazu o kapitulacji. Pisze: „Jestem pewny,
że gdyby ktokolwiek z przełożonych powiedział, że nie zdamy broni, a raczej zginiemy
z nią, to pewny jestem, że wszyscy byli gotowi zginąć. Ale to było bezcelowe. W rozkazie podkreślono, że wojna się jeszcze nie skończyła, walka trwa nadal i życie każdego
z nas jeszcze się przyda.” Jest to dowód typowego rozumienia rozkazu dowódcy jako
świętości w wojsku.
Tomasz Kowalski znosił trudy kampanii wrześniowej wraz ze swoim oddziałem. Nie odnajdujemy w jego pamiętniku skarg na własny los. Wszystkie pojęcia czasu: rano, po południu, wieczorem, o świcie, nocą, występują w tekście wspomnień w kontekście otrzymanych zadań i ich wypełnienia przez żołnierza, całkowitego wypełnienia, niezależnie
od oczekiwanych efektów.
Szlak kampanii wrześniowej – Tomasza Kowalskiego żołnierza 13 p.p. z Pułtuska nie był
zbyt długi, biorąc pod uwagę przebytą przez ten pułk drogę i czas walk. Ograniczył się do
obszaru Mazowsza i był tylko fragmentem działań wojennych polskiego września. Kapitulacja jego jednostki nastąpiła 29 września.
Magdalena Suwińska – Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska”
zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej w Nasielsku.
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia X

Kabaret Pyza – druga Brązowa Jodła dla Nasielska
Po powrocie z Festiwalu „Kleszcz”
włączył do swojego programu kilka
piosenek z bogatego repertuaru prezentowanego przez szkolne zespoły
w Kielcach. Największą popularnością
cieszyły się takie przeboje kabaretowe, jak: „Czarny chleb, czarna kawa”,
„Lekomania” i „Ja dojeżdżam”. Piosenki te łączyły w sobie elementy
satyry, czarnego humoru z leciutkim
obłokiem poezji, który chyba trochę
chronił je przed czujnym okiem ówczesnych cenzorów. Mimo że nie
przedstawiały ówczesnej rzeczywistości w różowych barwach. Brawurowe wykonanie podobało się zarówno
dorosłej publiczności w klubie ciechanowskiego NOT-u, jak i na wielu
występach przed młodzieżowymi
widzami. Warto dodać, że piosenkę
„Ja dojeżdżam” napisaną dla chłopca
doskonale wykonywała Kasia Mostowska. Bardzo dobrze rozwijał się
również talent najmłodszego nabytku
kabaretu – Grażynki Skurczyńskiej,
która już na festiwalu kieleckim wyróżniła się znakomitym wykonaniem
piosenki „Cesarz Neron” (słowa Jacek
Muracki, muzyka Darek Zawadzki).
Grażynka opanowała też szybko grę
na gitarze i kiedy nasz kierownik muzyczny – Darek nie mógł dojechać,
akompaniowała w czasie prób i występów w szkole. Kabaret „Kleszcz”
swój ostatni program zatytułował
„Wspomnienia z Kielc”, bo trzeba
przyznać, że ten ostatni festiwal wzbogacił znacznie nasz repertuar.
Ostatnim szkolnym kabaretem, który przez dłuższy czas (w latach 1983
– 1987) działał w LO w Nasielsku
była „Pyza”. Przeważającą większość
uzdolnionej artystycznie młodzieży

stanowiły w nim również dziewczęta,
tym razem wyłącznie z mojej szkoły.
Były to: Beata Białorucka, Mariola Dalecka, Aldona Dejer, Katarzyna Fryc,
Beata Łukowska, Katrzyna Michnowska, Katarzyna Romanowicz i Renata
Zawadzka. Naturalnie nie mogło się
obyć bez chłopców – reprezentowali ich w zespole Marcin Modzelewski i Jacek Kosiński. Kierownictwo
muzyczne kabaretu objął Andrzej
Jacek Gerek z Pułtuska, o którym
już pisałem w poprzednim odcinku
wspomnień. Ten znakomity muzyk
nie tylko biegle grał na wielu instrumentach, ale również często komponował muzykę do nowych piosenek.
Pełnił w tym czasie funkcję dyrektora
Powiatowego Domu Kultury w Pułtusku. Prowadził dużą orkiestrę dętą
przy Zespole Szkół Zawodowych
w tym mieście i jeszcze znalazł czas
na dojazdy do Nasielska. Za udział
w próbach zespołu i akompaniament
w czasie występów nigdy, tak jak
wszyscy kabaretowicze nie pobierał
żadnego wynagrodzenia.
Dosyć długo zastanawiałem się nad
programem trzeciego już kabaretu.
Aby powtórzyć sukcesy poprzednich
zespołów i zakwalifikować się do ścisłej czołówki na kolejnym już Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej trzeba było nie tylko
wyszlifować formę (poprawna dykcja,
śpiew, ruch sceniczny i inne podstawowe reguły gry aktorskiej – naturalnie na miarę zespołu amatorskiego),
ale przede wszystkim pokazać coś
nowego, czego dotychczas w tego
rodzaju zespołach nie było. Intuicja mi
podsunęła myśl, że skoro nie można,
ze względu na obowiązującą wtedy

Kabaret „Pyza” w komplecie: Marcin Modzelewski, Katarzyna Romanowicz, Jacek Kosiński, Mariola Dalecka, Izabela Ujazda, Renata
Zawadzka, Beata Łukowska, Katarzyna Fryc, Katarzyna Michnowska. Akompaniament Jacek Gerek – pianino, Wojtek Tyc – gitara.
Ciechanów 16 – 18. 10. 1987 r.

cenzurę powiedzieć wprost tego, co
się myśli – to można sięgnąć do aluzyjnego gatunku literackiego, jakim
jest bajka. W omawianych na lekcjach
języka polskiego utworach klasyka
naszego bajkopisarstwa – Ignacego
Krasickiego - ten wybitny poeta
przedstawił krytyczny obraz współczesnego sobie społeczeństwa pod
postacią zwierząt. Więc dlaczego nie
spróbować zrobić tego w kabarecie?
Warto jeszcze zaznaczyć, że działo się
to na długo przed tym, zanim specjalny program złożony z bajek przedstawił zielonogórski kabaret „Potem”.
Nasz program zatytułowaliśmy „My
bajki lubimy ogromnie”. Rozpoczynał go wstęp - „Zaproszenie na bajki” - ( rozpisany został na głosy):
„Zapraszamy na bajki małych, dużych i średnich,
Zapraszamy na program i bogatych i biednych.
Bajek jest pod dostatkiem, każdy
swoją dostanie.
Tutaj nie ma pośpiechu cni Panowie i Panie.
Bajki świeże, chrupiące - tak jak
świeże ciasteczka.
Bajki są bardzo cenne - każda
morał zamieszcza.
„Bajka o szkole” tak się kończyła (cytuję wszystko z pamięci):
„Nikt tu nie krzyczy,
nikt tu nie ryczy.
Nauczyciele pełni słodyczy,
Do takiej szkoły byście chodzili,
Lecz ona w bajkach jest – moi
mili”.
Do fragmentów programu jeszcze
wrócę. Teraz chciałbym zrelacjonować najważniejsze występy kabaretu
„Pyza”. Kiedy w 1966 r. Komenda
Chorągwi ZHP w Ciechanowie przy
współpracy z Kuratorium Oświaty
i Wydziałem Kultury Wojewódzkiej
Rady Narodwej zorganizowały w tym
mieście I Ogólnopolski Festiwal Ma-
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łych Form Artystycznych zostaliśmy
zakwalifikowani na tę imprezę, po której zostały nam miłe wspomnienia nie
tylko dlatego, że za program „My bajki
lubimy ogromnie”, otrzymaliśmy I
miejsce, ale szczególnie zapamiętaliśmy bardzo interesujące spotkanie
kierowników zespołów z członkami
jury: Haliną Machulską, Jaremą Stępowskim i Mieczysławem Czechowiczem, którzy potrafili z dużą dozą
serdeczności i niezwykle pięknie
zachęcić młodych ludzi do występowania na scenie.
Następnie zostaliśmy zakwalifikowani
na kolejny Harcerski Festiwal Kultury
w Kielcach.
Tym razem pierwsze dwa tygodnie
spędziliśmy na warsztatach artystycznych w Jędrzejowie – oddalonym
o kilkadziesiąt kilometrów od Kielc
mieście powiatowym, które słynie
w całej Polsce z Muzeum Zegarów.
Pod Jędrzejowem, w miejscowości
Nagłowice, urodził się Mikołaj Rej.
Mieliśmy okazję zwiedzić te okolice,
ponieważ wybieraliśmy się tam kilkakrotnie do jeziora, w którym można
było się kąpać. Po dwóch tygodniach
warsztatów artystycznych, które się
odbywały w jędrzejowskim Domu
Kultury, zostaliśmy przewiezieni do
Kielc, gdzie spotkały się wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu i tym
razem odbywające te zajęcia w różnych miejscowościach województwa
kieleckiego. Po kilku tradycyjnych
koncertach, na których mieliśmy okazję obejrzeć różne zespoły, główne
jury Festiwalu dokonało przeglądu
wszystkich zespołów mającego na
celu wytypowanie najlepszych z poszczególnych grup warsztatowych
do nagród – Złotych, Srebrnych
i Brązowych Jodeł. Innowacją tego
festiwalu było zaproszenie wszystkich
nagrodzonych zespołów, tym razem również kabaretów, do występu
w finałowym koncercie w pięknym
amfiteatrze na Kadzielni, gdzie każdy
z nagrodzonych zespołów miał możliwość pokazania jednego ze swoich
najlepszych numerów programu. Kabaret „Pyza” z Nasielska został nagrodzony Brązową Jodłą, a do prezentacji
w koncercie finałowym została wy-

brana „Piosenka o sloganie”, do której
słowa ja napisałem, natomiast muzykę
skomponował Andrzej Jacek Gerek.
A oto tekst nagrodzonej piosenki:
Choć dziś w smoka nikt nie wierzy,
Nie boi się Baby Jagi,
Ale ile w naszym życiu
Jeszcze głupstwa, zwykłej blagi.
		 Nic, że mamy komputery,
		 Kosmos śmiało zdobywamy,
		 Ale to nam nie przeszkadza,
		 Że my bajek wciąż słuchamy.
I wesoło, i wesoło
Niech się bajda toczy wkoło,
Za sloganem, slogan leci,
My bawimy się jak dzieci.
		 Słucha bajek pan inżynier,
		 Słucha docent też uczony,
		 Nikt nie powie, że to bzdura,
		 Każdy bije jej pokłony.
I ubrana w pozór prawdy
Bzdura naprzód śmiało kroczy,
A my tego nie widzimy,
Przymykamy skromnie oczy
		 I wesoło, i wesoło
		 Niech się bajda toczy wkoło.
		 Za sloganem slogan leci,
		 My bawimy się jak dzieci.
Dzisiejszy czytelnik moich wspomnień może nie zauważyć, jakie zmiany zaszły w PRL-u w ciągu kilku lat.
W roku1977 cenzor skreślał z programu kabaretowego każdą wzmiankę
o niedostatkach panującego systemu
(np. braki w zaopatrzeniu w mięso).
W tym czasie w ogóle kabarety nie
występowały na wielkich scenach,
tylko wolno im było pokazywać swoje programy w małych salach. W roku
1980 nie wolno było nam jeszcze
podczas występów na ulicach Kielc
nic mówić (abyśmy czegoś niestosownego nie powiedzieli), tylko śpiewać.
A tymczasem w roku 1986 już zapraszają nas na wielką scenę amfiteatru i przed kilkutysięczną widownią
pozwalają śpiewać piosenkę, która
jest zawoalowaną krytyką ówczesnej
propagandy („za sloganem slogan
leci” a wszystko to jest „bajdą i bzdurą”).
I jeszcze nas za to nagradzają .O tych,
co tak ładnie śpiewali i tych, którzy
nam pomagali w następnym odcinku
wspomnień. Powoli już zbliżamy się
do końca.
Henryk Śliwiński
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Nasielsk, dnia 14.09.2010 rok

Nasielsk, dnia 11.10.2010 r.
GP. 72243/17/10

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09–10

OGŁOSZENIE O III 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 2010
roku Nr 102, poz. 651 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 7 grudnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się III 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 754. 290,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 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.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/375/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku, z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,
podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu użytkowego, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Lokal użytkowy o pow. 12,60 m2, znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym,
zlokalizowanym w mieście Nasielsku, przy ulicy Warszawskiej 3, położonym na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1380/6, KW Nr 26171.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego następuje na czas nieoznaczony.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 11.10.2010 r. do 31.10.2010 r.

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 76.000,00 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 2 grudnia 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 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 11.10.2010 r.
GP. 72243/16/10
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/376/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku, z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,
podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu użytkowego, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Lokal użytkowy o pow. 30,00 m2, znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym,
zlokalizowanym w mieście Nasielsku, przy ulicy Młynarskiej 1, położonym na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 697, KW Nr 20035.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego następuje na czas nieoznaczony.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 11.10.2010 r. do 31.10.2010 r.

Nasielsk, dnia 15.10.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 7 /10
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały Nr
LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia
kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy
ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Nasielsk, ul. Sportowa 4A
526/11
2309m2
23016
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Nasielska przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne
i małe domy mieszkalne z dopuszczeniem usług
wolno stojących lub wbudowanych w partery
budynków mieszkalnych.
4
33,0 m2
33/512
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- pokoju,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej, w tym w działce nr 526/11.
29.100,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia
28 listopada 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 18 października 2010 roku do dnia 7 listopada 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIA

12

Nasielsk, dnia 22.10.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 8 /10
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651
z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Nasielsk, ul. Sportowa 8
526/8
1713 m2
23013
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska
przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne i małe domy
mieszkalne z dopuszczeniem usług wolno stojących lub wbudowanych w partery budynków
mieszkalnych.
12
Numer lokalu
44,0 m2
Powierzchnia użytkowa lokalu
44/463
Udział w częściach wspólnych
Lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z:
Opis lokalu
- 3 pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem w nieruchomości
wspólnej, w tym w działce nr 526/8.
42. 600,00 złotych
Cena nieruchomości
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 5 grudnia 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 25 października 2010
roku do dnia 14 listopada 2010 roku.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 5 października 2010 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaję do wiadomości publicznej informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
Nr obwodu
głosowania

1

2

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

3

z dnia 23 września 2010 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach
i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Nr okręgu
wyborczego
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Granice okręgu wyborczego
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa,
Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, Topolowa, Tylna, Warszawska
(bloki), Wąska, Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa, Henryka
Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Juliana Tuwima,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika
Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa,
Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez
bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego,
Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego,
Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa,
Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa,
Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna,
Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury.
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi.
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”,
Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo,
Winniki.
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne,
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo,
Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń
Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo.

Liczba radnych
wybieranych w
danym okręgu
wyborczym
2
2

5

6

7
2

8

9
2
1

10

1

11

2
1
1
1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
I piętro, sala nr 112.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Granice obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji
Wyborczej
(adres)

Miasto Nasielsk – ulice:Brzozowa,Dolna,Działkowa,
Liceum
Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska
Ogólnokształcące
Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa,
w Nasielsku,
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska,
ul. Starzyńskiego 10
Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa,
Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Garbarska,Generała Józefa Bema,Gen.Władysława
Andersa,Grabowa,Henryka Dąbrowskiego,Jadwigi
Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa,
Publiczne Gimnazjum
Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Nr 1
Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Leśna,
w Nasielsku,
LudwikaWaryńskiego,Malinowa,Marszałka Józefa
ul. Staszica 1
Piłsudskiego, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa,
Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana
Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez
bloków),Wielokwiatowa,Wiśniowa,Władysława
Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny
Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Broninek,
Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa,
Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna,
Szkoła Podstawowa
Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa,
im. St. Starzyńskiego
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa,
w Nasielsku,
Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej
ul. Tadeusza Kościuszki
Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa,
23
Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś,
Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji
(lokal dostosowany
Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa,
do potrzeb osób
Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego
niepełnosprawnych)
Wojciecha,Tadeusza Kościuszki,Tęczowa,Wiejska,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka,
Władysława Stanisława Reymonta,Wspólna,Żwirki
i Wigury.
Zespół Szkół Nr 2
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce
w Starych Pieścirogach,
Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi.
ul. Kolejowa 65
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie,
Zespół Szkół
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”,
Zawodowych
Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie,
w Nasielsku,
Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo,
ul. Lipowa 10
Winniki.
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo,
Filia Miejskiego
Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, KrzyczkiOśrodka Pomocy
Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo- Społecznej w Nasielsku,
Północ.
ul. Warszawska 48
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka,
Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo, Szkoła Podstawowa
Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, w Budach Siennickich
Żabiczyn.
Ośrodek Zdrowia w
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Starych Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn,
Szkoła Podstawowa
Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń
w Dębinkach
Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa
Zespół Szkół Nr 3
Wrona, Nowiny, Wiktorowo.
w Cieksynie
Dom Pomocy
Społecznej w Nasielsku,
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
ul. Tadeusza Kościuszki
25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony najpóźniej do
dnia 16 listopada 2010 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 21 listopada
2010 roku, będą otwarte w godz. 8.00-22.00.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie,
opublikowanie na łamach „Życia Nasielska” oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl .

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

SPORT
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ZE SZKÓŁ

UROCZYSTOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień 14 października to dzień szczególny. Dlaczego?
Ponieważ jest to Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Pamiętając o tym dniu, pokazujemy nauczycielom i pracownikom szkoły, jak bardzo jesteśmy im wdzięczni za trud i wysiłek, jaki wkładają
w nasze wychowanie.
W naszej szkole obchody Dnia Nauczyciela odbyły się 15
października 2010 r. Ten uroczysty apel przygotowywały panie Dorota Podgórska, Edyta Pałaszewska i Bożena
Chrzanowska. Miał on formę telewizyjnych wiadomości.
Reporterzy, w których rolę wcielili się uczniowie klas IIB i IIIG, kolejno przedstawiali nam nowości szkolne z całej
Polski. Wiadomości były przerywane występami muzycznymi pod nadzorem pani Katarzyny Popielarskiej. Całość utrzymana była w bardzo śmiesznym charakterze i rozbawiła w szczególności nauczycieli.
Natalia Sierzputowska II A, Joanna Matusiak II A - Koło Dziennikarskie PG Nr 1

Dzień Nauczyciela w Starych Pieścirogach

Uroczystości związane z Dniem Nauczyciela miały miejsce w piątek, 15 października br. Gdy wszyscy zebrali się w sali
gimnastycznej, Barbara Markowicz, dyrektor naszej szkoły, bardzo gorąco przywitała zaproszonych emerytowanych
nauczycieli i wszystkich obecnych pracowników szkoły. Podziękowała za trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie uczniów, wyróżniając ośmioro nauczycieli oraz trzech pracowników administracji i obsługi. Zaprosiła do obejrzenia akademii przygotowanej przez uczniów klas II b i III c gimnazjum, którzy sparodiowali lekcję języka polskiego, biologii
i godzinę wychowawczą. Na języku polskim okazało się, że nie warto się uczyć, bo im więcej człowiek umie, tym więcej
zapomina, a im więcej człowiek zapomina, tym mniej umie. Biologia upłynęła na rozmyślaniu, czym ludzie oddychali,
zanim w 1781 r. odkryto tlen, a wnioski z godziny wychowawczej są następujące: czasami poszczucie sąsiada psem, może
być dobrym uczynkiem… Przedstawienie, jak wszystkie uroczyste wystąpienia w naszej szkole, uatrakcyjnił śpiew chóru
pod kierunkiem pani Hanny Sotowicz. Dekoracje przygotowali uczniowie klasy III c gimnazjum z pomocą pani Małgorzaty
Krzyczkowskiej i pana Radosława Skrzyneckiego, a do ciągłych prób
zmuszała młodych aktorów pani Magdalena Makowska.
Swoim kabaretowym występem gimnazjaliści dziękowali wychowawcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły „za trud,
za serce, za uśmiech”. Mamy nadzieję, że nasi koledzy i koleżanki
dołączają się do życzeń artystów i będą starać się szanować pracę
swoich nauczycieli oraz doceniać ich trud nie tylko w tym jednym
dniu w roku, ale także na co dzień. Tego życzymy zarówno uczniom,
jak i naszym wspaniałym nauczycielom.
„Wiadomości z Plecaka” ZS nr 2 w Starych Pieścirogach
R
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Nagrody i gratulacje
Z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej we
wszystkich szkołach w naszej gminie odbyły się uroczyste akademie
z udziałem uczniów.
Natomiast w piątek, 15 października br., w sali kina „Niwa” z tej okazji
odbyło się również gminne Święto Nauczyciela, na które zaproszeni zostali nauczyciele i pracownicy szkół z naszej gminy oraz wielu
gości.
Po krótkim przywitaniu obecnych Bernard Dariusz Mucha, burmistrz
Nasielska, złożył życzenia cierpliwości i wytrwałości w pracy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szkół.
Następnie wręczył Nagrody Burmistrza nauczycielom: Krystynie
Raczkowskiej, Elżbiecie Hyży, Beacie Jadwidze Janiszek, Edycie Pałaszewskiej, Iwonie Góreckiej i Bożenie Gąsiorowskiej.
W dalszej części uroczystości burmistrz wręczył listy gratulacyjne tym
nauczycielom, którzy przeszli kolejny etap swojej kariery zawodowej. Za uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymali je:
Agnieszka Pelkowska, Kinga Majchrzak, Ewa Wilczyńska Katarzyna
Popielarska, Iwona Podgrudna i Beata Skoczylas. Za uzyskanie stopnia
nauczyciela mianowanego: Martyna Sosnowska, Ewa Korycka, Beata
Kownacka, Justyna Duczman, Beata Zawadzka i Wioletta Miętek. Za
uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego: Anna Wasiak, Marta
Stasiak, Edyta Rudzińska, Maciej Renkiewicz, Ewa Krajewska, Edyta
Zakrzewska, Marta Brzeska, Anna Hyży, Małgorzata Krzyczkowska
i Magdalena Makowska. Odczytano także nazwiska osób nagrodzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
W części artystycznej tego wieczoru wystąpił krakowski kabaret „Grupa Rafała Kmity”. W jego wykonaniu zobaczyć można było zabawne
skecze przedstawiające w krzywym zwierciadle nasze społeczeństwo,
np. widownię telewizyjną, były też żarty sytuacyjne i scenki z purnonsensem w tle (Radio). Doskonały aktorski warsztat wykonawców
dał znać o sobie nie tylko w dopracowanej choreografii, ale przede
wszystkim w świetnie wykonywanych piosenkach poetyckich i dowcipach z kontekstem literackim.
Kiedy „Grupa Rafała Kmity” zakończyła swój występ goście udali się
na poczęstunek przygotowany dla nich w holu kina „Niwa”.
(red.)
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ROZMOWA Z…

Poznawać ludzi, ich zwyczaje i kulturę
W jednym z ostatnich numerów ŻN
opublikowaliśmy wywiad z Martą
Romanowicz i Kasią Dynakowską,
dziewczętami, które odważyły się
same pojechać do Francji, aby tam
pracować w ramach wolontariatu.
Tym razem o swoich perypetiach
opowie nam Karolina Osińska, również wolontariuszka.
– O całej tej akcji z wolontariatem
powiedziała mi nasza nauczycielka języka francuskiego, pani Anna
Łączyńska. To ona zadzwoniła do
Michela Le Roy z organizacji Les

z latarką i sprawdza, czy u pensjonariuszy wszystko jest w porządku,
nikt nie ma problemów ze snem itp.
Plusem rounde a nuit było to, że na
drugi dzień można spać do południa – śmieje się Karolina.
Początki bycia wolontariuszem były
dla Karoliny trudne. – Wysiadłam
z autobusu na placu de la Concorde
i byłam przerażona, bo nie wiedziałam, w która stronę iść – wyznaje.
– Od razu musiałam komunikować się po francusku, jak dojść tu
czy tam, i przez pierwsze dwa czy

Petits des auvres i oznajmiła mu, że
jest uczennica, która chciałaby zostać wolontariuszką – mówi Karolina. – Później Michel osobiście się
ze mną skontaktował, a w kwietniu
odwiedził Nasielsk i wtedy skonkretyzowaliśmy plany na temat wolontariatu, zamówiliśmy bilety itp.
W dniu 20 sierpnia Karolina wyjechała do Paryża, a stamtąd do Cabourg – miejscowości położonej nad
kanałem La Manche, gdzie przez 3
tygodnie opiekowała się starszymi
ludźmi. – Byliśmy tak zorganizowani, że na jednego wolontariusza
przypadał jeden pensjonariusz.
Mnie przydzielono panią Danielle
Foux – zdradza.
Jak wyglądał tam typowy dzień
wolontariusza? Karolina Osińska
opowiada: – Pobudka jest o 7.40.
Potem budzimy osoby starsze, którymi mamy się zajmować. Dalej, jak
oni zjedzą śniadanie, spotykamy
się wszyscy razem w salonie i gramy w gry, np. szachy, warcaby czy
scrabble. Następnie o 12.15 przychodzi czas na obiad, który potrafi trwać bardzo długo, ponieważ
składa się z kilku elementów: przystawki, dania głównego, podawania
serów, a potem deseru i kawy. Dalej następują dwie godziny ,,sjesty”
i wszyscy wolontariusze mają wtedy
wolne, poza dwoma, którzy organizują dla starszych osób jakieś gry,
zabawy czy konkursy. Trwa to do
końca sjesty, a potem zabieramy
pensjonariuszy na wycieczki, na
przykład do ogrodu botanicznego.
O 19.15 jest kolacja i oglądanie filmów, oczywiście po francusku, aż
do 22.00–22.30, kiedy to starsi ludzie muszą udać się do łóżek. Ale
to nie koniec zajęć wolontariuszy,
czeka ich jeszcze spotkanie organizacyjne, a jednemu z nich trafia
się rounde a nuit, czyli nocny dyżur, podczas którego o północy
i godzinie 3 w nocy przechadza się

trzy dni istniała pewna bariera językowa. Ale potem osłuchałam się
z językiem i praktycznie nie miałam
większych kłopotów. Co fajniejsze,
to jeszcze lepiej zmotywowało
mnie do nauki języka, co na pewno
przyda mi się na studiach.
Wolontariat, poza okazją bezinteresownej pomocy ludziom, pozwalał
nawiązać nowe znajomości. Karolina
poznała wielu wolontariuszy, ale najbardziej zaprzyjaźniła się z inną Polką,
Sylwią. Wiadomo, że język bardzo
łączy, szczególnie w obcym kraju –
tłumaczy. Z innych znajomych należy wymienić Czeszkę Zuzanę, Hiszpana Oscara albo też uzdolnionego
muzycznie Francuza Jerome’a.
Z ciekawych historii dotyczących
wolontariatu Karolinie utkwiła w pamięci szczególnie jedna:
– Była to akcja na sam
koniec mojego pobytu. Każdy dostał balonik napełniony helem,
miał doczepić do niej
karteczkę z zapisanym
przez niego tekstem
na dowolny temat i go
wypuścić. Ja napisałam
,,Jestem Karolina. Jestem Polką. Te wakacje
spędzam w Cabourgu
z moimi le petit frère
(mali bracia ubodzy)”,
a na końcu dodałam
swój adres mailowy
– zwierza się Karolina
i dodaje ze uśmiechem
– Wciąż liczę, że mój
liścik przeczyta jakiś
przystojny Francuz.
Pobyt we Francji dał również Karolinie okazję na zwiedzanie tego kraju.
Zobaczyła np. Hipodrome, ogród
botaniczny pełen egzotycznych
roślin i specyficzne okrągłe kino.
Z tym ostatnim zresztą związana
jest pewna anegdota. – W środku
kina nie było jednego ekranu, tylko

kilka małych, poza tym w miejscu
siedzeń znajdowały się metalowe
rurki. Nie wiedziałam, co zrobić,
więc usiadłam na tych rurkach.
Podeszła do mnie jakaś pani i zaczynamy rozmawiać po francusku.
W pewnym momencie ta kobieta
wymówiła nazwę kina i wtedy ja
zaczęłam tłumaczyć, że nie jest
to dla mnie łatwe słowo, bo nie
jestem Francuzką. Ta pani spytała
mnie o narodowość, a gdy odpowiedziałam, że jestem Polką, to ona
zaczęła się śmiać i powiedziała po
polsku, że świat jest jednak
mały – opowiada.
Ale Karolina nie tylko ludziom i budowlom przyjrzała się w trakcie swego
wolontariatu. Miała również okazję doświadczyć
zwyczajów żywieniowych
Francuzów. – Na początku ciężko było mi nawet
nakryć do stołu, ponieważ u nas zupę je się zwykle po południu na obiad,
a tam wieczorem na kolację. Rano nie pije się
kawy w szklankach, tak
jak w Polsce, tylko w boul,
takich miseczkach. I macza
się w nich bagietkę z czekoladą, miodem albo dżemem.
Zauważyłam też, że po każdym
posiłku Francuzi piją bardzo mocna kawę. Ze specjałów tamtejszej
kuchni Karolina miała okazję posmakować naleśników z lodami oraz
moules czyli małży. Próbowała też
serów, które jada się we Francji codziennie na obiad, kolację i rozmaitych okolicznościach. – Pewnego
dnia trafiłam na spotkanie młodych
ludzi, w mieszkaniu jednego z nich.
Siedzimy i nagle pada pytanie, czy
czegoś byśmy nie zjedli. Wtedy gospodarz domu (w wieku dwudziestu
paru lat) przynosi na desce ser, który
potem krąży dookoła, każdy sobie
kroi i je. U nas takie coś byłoby nie
do pomyślenia.

Wolontariat we Francji tak przypadł
Karolinie do gustu, że chętnie wróci
tam jeszcze w czasie tegorocznych
świąt Bożego Narodzenia i sylwestra.
– Organizowany jest wtedy krótszy,
tygodniowy wyjazd do miejscowości znajdujących się bliżej Paryża niż
Cabourg – opowiada.
Paweł Kozłowski

Szansa na

zagraniczne stypendium

Rafałem Fanti, nauczycielem jednej z warszawskich szkół, mieszkańcem sąsiedniej gminy Świercze i koordynatorem projektu stypendialnego z ramienia Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, o szansach
gimnazjalistów, także tych z terenu naszej gminy, na roczne stypendium naukowo-socjalne w Wielkiej Brytanii.
Skąd wziął się pomysł organizowania dla młodych ludzi przez fundację, w której Pan działa, wyjazdów na stypendia zagraniczne?
– Prawdę powiedziawszy, trochę z przypadku. Fundacja, która zajmowała się tym
wcześniej, przestała odpowiadać na listy HMC, czyli organizatora całego przedsięwzięcia. Wtedy HMC skontaktowało się z moim kolegą, który brał udział w programie stypendialnym HMC dla młodych nauczycieli, z pytaniem, czy może zna
kogoś, kto mógłby się tym zająć. Pogadaliśmy i postanowiłem to zrobić. Zwłaszcza
że cały pomysł doskonale wpisuje się w całokształt działalności KFON.
Kto może się ubiegać o takie stypendium? Nabór wniosków na następny
rok nauki trwa do 20 grudnia 2010 r. Jakie należy spełnić warunki, żeby
wyjechać na cały rok nauki do Wielkiej Brytanii?
– Wyjechać może każda uczennica i każdy uczeń w wieku 16 lat do 17 lat i 6
miesięcy w dniu rozpoczęcia nauki w Wielkiej Brytanii, czyli 1 września 2011.
Konieczna jest znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym pobieranie
nauki w tym języku, czyli dobra komunikatywność po angielsku, mile widziane
są dobre stopnie i jakieś szkolne osiągnięcia, ale nie jest to warunek konieczny.
Łączny dochód roczny rodziców osoby ubiegającej się o stypendium nie może
przekraczać 25 000 GBP – to jest warunek konieczny, ponieważ stypendia
przeznaczone są dla zdolnych, młodych ludzi, których sytuacja finansowa nie
pozwoliłaby na tego typu doświadczenie edukacyjne, jak roczny pobyt w szkole
poza granicami kraju. Ponadto rodzice osób ubiegających się o stypendium muszą się zobowiązać do wpłaty na rzecz HMC 1000 GBP w przypadku uzyskania
stypendium przez ich dziecko. Część tych pieniędzy stypendyści otrzymują
w postaci kieszonkowego 300 GBP – reszta przeznaczona jest na finansowanie
działalności HMC.
W jaki sposób są finansowane wyjazdy i stypendia?
– Podróż stypendyści muszą opłacić sobie sami. Koszt nauki pokrywany jest
przez szkoły, do których trafiają uczennice i uczniowie z Polski. Koszt rocznej
nauki w szkołach przyjmujących stypendystów zaczyna się od kilkunastu tysięcy funtów, a niejednokrotnie przekracza dwadzieścia tysięcy funtów, tak więc
wartość stypendium jest wysoka. Jeżeli rodziców którejś z osób, którym zostaje
przyznane stypendium, nie stać na wpłatę 1000 GBP czy pokrycie kosztów
podróży, można ubiegać się o zwolnienie z tych opłat – wtedy pokrywane są
przez HMC.
A co z rokiem nauki w polskiej szkole, czy po powrocie do kraju stypendyści
będą musieli uzupełnić zaległości z nauce?
– Zapewne tak, bo różnice programowe są spore. Do tej pory bywało różnie,
w zależności od indywidualnych ustaleń z dyrektorami szkół w Polsce. Niektórzy
stypendyści na bieżąco przerabiali materiał z polskiej szkoły, inni wracali po roku
do Polski i zaczynali normalnie liceum, jakby nigdy nie wyjeżdżali.
Jest Pan koordynatorem projektu stypendialnego, proszę powiedzieć czy
bierze w nim udział młodzież z całej Polski?
– Tak. Największe zainteresowanie w latach ubiegłych było wśród młodzieży
ze Śląska i Pomorza.
Co może Pan powiedzieć o dotychczasowych uczestnikach tego projektu?
– Wszyscy wspominają czas spędzony w szkole brytyjskiej jako bardzo cenne
życiowe doświadczenie. Część wróciła do Polski i tu kontynuuje naukę, część
została w Wielkiej Brytanii, tam skończyła liceum i poszła na studia, jeszcze inni
wrócili do Polski, zdali polską maturę i pojechali studiować w Wielkiej Brytanii.
Zdarzały się też przypadki, że szkoły fundowały przyjętym u siebie stypendystom HMC drugi rok nauki (liceum brytyjskie trwa dwa lata) jako nagrodę za
doskonałe osiągnięcia.
Jakie Pańskim zdaniem korzyści zyskują młodzi ludzie wyjeżdżający na
zagraniczne stypendium? Dlaczego warto spróbować?
– Możliwość spędzenia roku w kompletnie innym otoczeniu, posługiwania się
obcym językiem w sytuacjach codziennych, przebywanie z ludźmi z innych
krajów – w prywatnych szkołach brytyjskich są uczniowie z całego świata – daje
doświadczenia nie do zdobycia w inny sposób. Znajomość języka, jakiej się po
takim roku nabiera, jest nie do przecenienia, nie jest jednak moim zdaniem najważniejsza. Istotne jest nauczenie się funkcjonowania samodzielnego, w innej
kulturze. To poszerza horyzonty, pozwala na zawarcie wielu interesujących znajomości. Na początku zawsze jest trudno, nie ma co ukrywać, ale po roku człowiek
wraca bardziej samodzielny, z poczuciem własnej, niemałej wartości – coś przecież osiągnął w młodym jeszcze wieku, przeżył początkowy stres i trudności, co
z pewnością uczyniło go silniejszym, zdobył doświadczenie owocujące do końca
życia. Stypendium HMC współorganizowane w Polsce przez KFON daje szansę
uczennicom i uczniom z niezbyt zamożnych rodzin na zdobycie doświadczeń
prawdopodobnie nieosiągalnych dla nich w innych okolicznościach. Warto, na
pewno warto. Sporo osób biorących udział w programie mówiło, że już sama
rozmowa kwalifikacyjna była cennym i ważnym, zwykle pierwszym tego typu
doświadczeniem w ich życiu. A co dopiero mówić o wyjeździe…
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Iwona Pęcherzewska
Więcej informacji na temat stypendium znaleźć można na stronie www.kfon.pl.
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KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU*
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OKRĘG WYBORCZY nr 8 – OKW OŚRODEK ZDROWIA w Starych Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Ostrowski Piotr
30 l.
Siennica
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Nowak Małgorzata Izabela
30 l.
Mogowo
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Fronczak Krzysztof
52 l.
Mogowo
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Krzeszewska Barbara
50 l.
Morgi
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OKRĘG WYBORCZY nr 9 – OKW SZKOŁA PODSTAWOWA w Dębinkach
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1
Siwek Tomasz Dariusz
31 l.
Miękoszyn
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Lubieniecki Jerzy
51 l.
Lelewo
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Fabisiak Piotr Paweł
30 l.
Toruń Dworski
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Dalecki Zenon
53 l.
Malczyn
OKRĘG WYBORCZY nr 10 – OKW ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 w Cieksynie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
Jadczak Bogusława
45 l.
Andzin
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Błońska Wanda
63 l.
Borkowo
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Dublewski Albert Jakub
40 l.
Cieksyn
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Strzelczak Wiesława Janina
55 l.
Wiktorowo
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Gerasik Marek
45 l.
Cieksyn
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OKRĘG WYBORCZY nr 4 – OKW ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Szulkowski Artur Sylwester
39 l.
Nowe Pieścirogi
2
Zalewski Marek
50 l.
Nowe Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SOLIDARNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ROZWÓJ”
1
Choroś Grzegorz Wojciech
40 l.
Nowe Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY MARKOWICZ Z DOMU LARA
1
Markowicz Leszek
42 l.
Nowe Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Kazimierski Marcin Kazimierz
43 l.
Nowe Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Leszczyński Dariusz
48 l.
Nowe Pieścirogi
2
Wierzchoń Andrzej
52 l.
Stare Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Kalinowski Hubert
19 l.
Nowe Pieścirogi
2
Żurawińska Marta
26 l.
Nowe Pieścirogi
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Ziemiecki Ireneusz Wojciech
52 l.
Stare Pieścirogi
2
Chojnacki Arkadiusz
27 l.
Chlebiotki
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SKRZYNECKIEGO
1
Skrzynecki Radosław Antoni
39 l.
Nowe Pieścirogi

OKRĘG WYBORCZY nr 7 – OKW SZKOŁA PODSTAWOWA
w Budach Siennickich
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1
Różalski Jarosław
31 l.
Cegielnia Psucka
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
Domżała Tomasz Bronisław
55 l.
Nuna
2
Latkowski Tadeusz
46 l.
Studzianki
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Kacperski Grzegorz Józef
61 l.
Lorcin
2
Rączka Zbigniew Aleksander
60 l.
Studzianki
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ZAWADZKIEGO
1
Zawadzki Janusz
27 l.
Cegielnia Psucka
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Jaskulski Roman Mariusz
36 l.
Nuna
2
Strzelczak Wojciech Mirosław
36 l.
Wągrodno
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Śmietański Stanisław Wojciech
55 l.
Psucin
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Romanowska Mirosława
41 l.
Budy Siennickie
2
Zawartko Grzegorz Andrzej
24 l.
Żabiczyn
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Suska Wiesław
37 l.
Cegielnia Psucka
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA BURMISTRZA DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1
Sterbicka Edyta
30 l.
Nuna
2
Nożewski Michał
20 l.
Nasielsk
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OKRĘG WYBORCZY nr 3 – OKW SZKOŁA PODSTAWOWA w Nasielsku, ul. Kościuszki 23
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
Biernacka Magdalena
41 l.
Nasielsk
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Lisiecki Tadeusz Leonard
30 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Wójciak Michał
52 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA BURMISTRZA DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1
Rutkowski Dariusz
41 l.
Nasielsk
2
Gródek Robert Przemysław
27 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DUCHNOWSKIEGO
1
Duchnowski Grzegorz
56 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Fijalska Elżbieta
47 l.
Nasielsk
2
Zakrzewski Mirosław Marek
59 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASIELSZCZANIE”
1
Zawadzki Andrzej
69 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Bombalicka Agnieszka
29 l.
Nasielsk
2
Żurawska Agnieszka
31 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Antosik Henryk
52 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Żbikowski Mariusz Janusz
37 l.
Nasielsk
2
Płomiński Damian
21 l.
Nasielsk

OKRĘG WYBORCZY nr 6 – OKW Filia MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nasielsku, ul. Warszawska 48
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
Wóltański Zbigniew Stefan
43 l.
Popowo Borowe
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASIELSZCZANIE”
1
Charzyński Stanisław
44 l.
Popowo-Północ
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Winnicka Krystyna
41 l.
Krzyczki Szumne
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Krzyczkowski Wojciech
50 l.
Popowo Borowe
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Królak Wojciech
38 l.
Krzyczki Pieniążki
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Kutra Katarzyna
39 l.
Krzyczki-Żabiczki
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OKRĘG WYBORCZY nr 2 – OKW PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
Baranowski Mariusz
25 l.
Nasielsk
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Podgrudny Dariusz
52 l.
Nasielsk
2
Rostkowski Krzysztof
44 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA BURMISTRZA DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1
Umiński Jacek Robert
38 l.
Nasielsk
2
Krzyżewski Łukasz
20 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA SUWIŃSKIEGO
1
Suwiński Maciej Aleksander
32 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TURKA
1
Turek Krzysztof Grzegorz
53 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Łapińska Anna Małgorzata
61 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ŚWIDERSKIEJ
1
Świderska Katarzyna Jolanta
46 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Pająk Andrzej
57 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Białorucki Adam
47 l.
Nasielsk
2
Parzonka Robert
38 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Namielska Agnieszka
34 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA
1
Grabarek Adam Władysław
51 l.
Nasielsk
2
Gronowski Mirosław Andrzej
39 l.
Nasielsk

OKRĘG WYBORCZY nr 5 – OKW ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Nasielsku,
ul. Lipowa 10
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Górecki Aleksander Michał
63 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Kalinowski Antoni
60 l.
Lubomin
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WOJCIECHA KARASIA
1
Karaś Andrzej Wojciech
54 l.
Pianowo-Daczki
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Banach Jolanta
33 l.
Kędzierzawice
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1
Brodzikowski Jan Cezary
48 l.
Jackowo Włościańskie
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA”
1
Bachanek Czesław
67 l.
Mazewo Włościańskie
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Kalinowska Jolanta
25 l.
Mazewo Dworskie A
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA BURMISTRZA DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1
Bryśkiewicz Jerzy
44 l.
Mazewo Dworskie B
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OKRĘG WYBORCZY nr 1 – OKW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1
Frączkowska Hanna
54 l.
Nasielsk
2
Jóźwiak Marek Bogdan
57 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1
Czachorowska-Jakoniuk Agnieszka Anna
35 l.
Nasielsk
2
Domała Dawid
26 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PERSPEKTYWA
1
Szemborski Krzysztof Marian
50 l.
Nasielsk
2
Kosewska-Piotrowska Małgorzata
42 l.
Pniewska Górka
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA SOTOWICZA
1
Sotowicz Stanisław
46 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NA BURMISTRZA DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1
Skoroszewski Adam
46 l.
Nasielsk
2
Podgrudny Łukasz
20 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA ŚWIDERSKIEGO
1
Świderski Mirosław
52 l.
Nasielsk
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
1
Arciszewski Albert
30 l.
Nasielsk
2
Kobrzyńska Monika
38 l.
Nasielsk

* źródło www.pkw.gov.pl, stan na dzień 27 października 2010 r., godz. 18.30.
W dniu przekazywania materiałów do druku ogłoszone były jedynie numery list ogólnopolskich komitetów
wyborczych. W następnym numerze opublikujemy pełną listę kandydatów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu,
a także listę kandydatów na burmistrza.
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Z WTZ

Na turnus ruszyli w góry
We wrześniu br. na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Korbielowie przebywała
25-osobowa grupa uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze
Starych Pieścirogów. Korbielów
to piękna miejscowość położona
w Beskidzie Żywieckim przy granicy ze Słowacją.
– Mieszkaliśmy w bardzo dobrze
wyposażonym ośrodku, w którym
były sale zabiegowe i basen. Plan
dnia był tak ułożony, że do południa korzystaliśmy z rehabilitacji,
a po obiedzie na ogół były różnego
rodzaju wycieczki i zajęcia – opowiada o wyjeździe Krystyna Sech,
uczestniczka wyjazdu.
Wśród atrakcji oferowanych przez
ośrodek były m.in.: jacuzzi, okłady
borowinowe, masaże, laser, kąpiel
perełkowa, a także ćwiczenia w basenie. Dla wszystkich, którzy czuli
się na siłach, regularnie organizowano piesze wędrówki po okolicy.

Baran 21.03.–19.04.

Pozostali mieli
w tym czasie
zorganizowane
zajęcia w świetlicy, np. oglądanie filmów,
wykonywanie
prac plastycznych czy gry
planszowe. Nie
brakowało też
dyskotek i imprez integracyjnych z elementami folkloru – były
i góralskie stroje, i góralskie przyśpiewki.
Przez całe dwa tygodnie było bardzo słonecznie i dość ciepło, dlatego uczestnicy WTZ-ów chętnie
zwiedzali okolicę. Byli w Żywcu,
gdzie oglądali browar, a w pobliskiej Wiśle podziwiali naturalnych
rozmiarów posąg Adama Małysza
wykonany z białej czekolady. Niestety, nie udało się nikomu sprawdzić jakości tej słodyczy, ponieważ

NASZE DZIECI

Uroczyste pasowanie

podobizna mieszkańca Wisły znajduje się za szkłem. W Koniakowie
oglądali słynne koronkowe serwetki
i stringi, natomiast w Istebnej odwiedzili kurną chatę Jana Kawuloka, w której znajdują się zabytkowe
pasterskie instrumenty muzyczne.
W sąsiedniej Słowacji mogli skorzystać z kąpieli w wodach termalnych.
– Zawsze na turnusy rehabilitacyjne
jeździliśmy nad morze, a tym razem
dla odmiany postanowiliśmy wybrać
się w góry. Dopisywała nam pogoda, więc bardzo dużo udało
nam się zobaczyć. Wszystkim
podobały się też nasze piesze
wędrówki, braliśmy kijki i ruszaliśmy w trasę, a widoki były naprawdę wspaniałe. Wróciliśmy
z Korbielowa wypoczęci i bardzo zadowoleni z wyjazdu –
mówi Luiza Kapczyńska, która
mimo że była uczestnikiem turnusu, społecznie pełniła funkcję
kierownika grupy z WTZ.
Wyjazd dla dwóch osób był
dofinansowany przez WTZ,
dla jednej osoby dofinansowała
go firma JAN-POL, zaś pozostali otrzymali dofinansowanie
z PCPR.
(red.)

HOROSKOP

W najbliższym czasie czeka Cię mnóstwo pracy
i powinieneś liczyć tylko na swoje siły. Każdy
będzie zajęty własnymi sprawami. Przybędzie
Ci zdecydowania i wiary we własne możliwości.
W domu wspaniała atmosfera.

Byk 20.04.–20.05.
W sprawach zawodowych zapanuje teraz spokój.
Pokonasz wszelkie ewentualne przeszkody, a dzięki
swojej pracowitości znacznie podreperujesz domowy
budżet. W miłości postaw wszystko na jedną kartę.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
W pracy będziesz mieć okazję na zrealizowanie
swoich pomysłów. Wszystko na pewno się
uda dzięki Twojej intuicji i dobrym kontaktom
z otoczeniem oraz ogromnej chęci działania.
W uczuciach nie marnuj czasu na głupstwa.

Rak 22.06.–22.07.
Najbliższe dni nie będą zbyt łatwe ani przyjemne,
ale i tak uporasz się z najcięższymi obowiązkami
i pokonasz wszystkie trudności. W sprawach
osobistych możesz liczyć na łut szczęścia.

Lew 23.07.–22.08.
Możesz śmiało teraz podejmować wszelkie decyzje
dotyczące spraw zawodowych i finansowych. Ułóż
wielki plan i przystąp do jego realizacji. Powiodą
się także każde Twoje negocjacje w sprawach
uczuciowych.

Panna 23.08.–22.09.
W życiu zawodowym czekają Cię same sukcesy.
Będziesz energiczny i otwarty na pomysły
i propozycje współpracowników. Zdobędziesz ich
szacunek. Samotne Panny mają szansę na udane
spotkanie, a może prawdziwą miłość.

Waga 23.09.– 22.10.
Najbliższe dni będą niełatwe i to zarówno w życiu
zawodowym jak i osobistym. Mała gafa może
wywołać zadrażnienia w pracy, a w domu pamiętaj
o comiesięcznych zobowiązaniach i rachunkach.

W czwartek, 7 października br. w samorządowym przedszkolu w Nasielsku
odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Najpierw każda grupa przedszkolna zaprezentowała się w krótkim występie artystycznym. Następnie dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w przedszkolu,
złożyły uroczystą przysięgę i zostały przez Hannę Szumską, dyrektor naszej placówki, tradycyjnym ołówkiem i buziakiem pasowane na przedszkolaka.
Po oficjalnej części uroczystości rodzice i dzieci wspólnie mogli wziąć udział w loterii fantowej, ozdobić twarz fantazyjnymi, kolorowymi wzorami. Największym
powodzeniem wśród najmłodszych cieszyła się trampolina, z której dzieci mogły
korzystać do woli za niewielką opłatą. Poza świetną zabawą można było też zjeść
coś smacznego. Były wyśmienite kiełbaski z bigosem i przepyszne ciasta.
(p)

KONKURS PLASTYCZNY

Bezpiecznie do szkoły

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pod honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego.
Damian Ujazda z SP w Budach Siennickich zajął w nim trzecie miejsce.
Głównym celem konkursu plastycznego było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających
naukę szkolną, jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad
i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły. W konkursie udział wzięli
uczniowie Szkół Podstawowych w: Budach Siennickich, Głusku, Nasielsku,
Nowym Dworze Mazowieckim, Popowie Borowym oraz Zakroczymiu.
W uroczystości, która odbyła się w czwartek 21 października br., udział wzięli
zwycięzcy szkolnych etapów konkursu wraz z opiekunami. Etap powiatowy,
a tym samym i cały konkurs, wygrała Patrycja Mizerska, uczennica Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. Drugie miejsce zajęła praca Idy Kołakowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Decyzją w jury trzecie miejsce zajął Damian Ujazda ze Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich.
Nagrody wręczali dzieciom Krzysztof Kapusta – starosta powiatu nowodworskiego, i nadkom. Przemysław Suchecki – I zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
(red.)

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym czeka Cię bardzo
satysfakcjonujący awans. To nagroda za
mobilizację, pomysłowość i siłę działania, którymi
ostatnio błysnąłeś. Uważaj w sprawach uczuć.

Strzelec 22.11.–21.12.
Czekają Cię teraz poważne decyzje. Możesz
podpisać korzystną umowę, zawierać transakcje
finansowe, wchodzić w spółki albo powiedzieć
sakramentalne ‘’tak’’. Wszystko to da Ci wiele
zadowolenia i szczęścia.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Czas będzie sprzyjał nie tylko pracy, ale
i rozrywkom. Masz szansę na zrobienie kariery
zawodowej, a każde zajęcie szybko przyniesie Ci
wymierne efekty. Czekają Cię także liczne spotkania
towarzyskie, a samotne Koziorożce gorąca miłość.

Wodnik 20.01.–18.02.
Masz przed sobą udane dni, choć nie będzie
czasu na przyjemności. Mimo początkowej
stagnacji w sprawach zawodowych możesz liczyć
na przypływ gotówki. W miłości nie będziesz
narzekać na nudę, jeśli jesteś wolnym Wodnikiem.

Ryby 19.02.–20.03.
Trudności w pracy zmobilizują Cię do działania.
Ktoś w Twoim otoczeniu będzie mieć inne plany
i zdanie na temat istotnych dla Ciebie spraw.
Postaraj się nie denerwować i rozsądnie podejść
do rozwiązywania problemów.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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29–31 października godz. 16.30

OGŁOSZENIA
DROBNE

Kupię mieszkanie. Tel. 697 912 526

Karate Kid

Hydraulika , kompletne instalacje, C.O, C.
W. U Kan- Gaz. Tel. 506 178 967.

Karate Kid, the (USA,Chiny, 2010); Akcja/
Familijny/Sportowy; Reżyseria: Harald Zwart;
Scenariusz: Christopher Murphey; Na podstawie opowiadania Roberta Marka Kamena;
Obsada: Jaden Smith - Dre Parker, Jackie
Chan - Pan Han, Taraji P. Henson - Sherry
Parker, Wenwen Han - Meiying, Rongguang
Yu - Mistrz Li.

Masz problem z komputerem, telewizja satelitarną? Potrzebujesz pomocy?
Tel. 721 775 723.
Sprzedam działkę budowlaną w centrum
Nasielska. Tel. 692 461 741.
Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę
ogrodową dębową ręcznie wykonaną,
komplet wypoczynkowy, sofę dwu i trzy
osobową; dwa biurka, ławo-stół, dywany,
heblarkę,. dwie opony z felgami do fiata
126p nowe; rowery używane. Tel. 505
359 438.

Matka z 12-letnim synkiem przeprowadza
się, za pracą, z Detroit do Chin. Chłopiec
nie może się przystosować do życia w tak
egzotycznym środowisku kulturowym,
cierpi z powodu braku przyjaciół. Trafia
pod opiekę mistrza Pana Han, który uczy
go kung fu.

Sprzedam działki rolno-rekreacyjne
o pow. ok. 3000 m2, Omięciny gm. Joniec.
Tel. 502 279 946.

29 października–4 listopada godz. 19.00

Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie.
Tel. 604 561 031.

Śluby panieńskie

DJ. Tel. 512 726 847.

(Polska, 2010); Komedia; Reżyseria: Filip Bajon;
Scenariusz: Filip Bajon; Obsada: Anna Cieślak
- Aniela, Marta Żmuda Trzebiatowska - Klara,
Edyta Olszówka - Dobrójska, Borys Szyc - Albin,
Maciej Stuhr - Gustaw, Robert Więckiewicz
- Radost.

Wynajmę dom. Pieścirogi Stare. Tel. 604
906 513.
Sprzedam zamrażarkę ze szklanym wierzchem, 400 zł. Tel. 502 026 392.
Sprzedam mieszkanie, os. Piłsudskiego,
64 m2, 3 piętro. Tel. 506 755 675.

Ekranizacja „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Historia Klary i Anieli, które
postanowiły nigdy nie wyjść za mąż oraz
starających się o ich względy mężczyzn.
Piękne dziewczyny zrobią wszystko, żeby
pokrzyżować plany nałogowych podrywaczy i spektakularnie utrzeć im nosa.
Wybucha wielka wojna męsko-damska, w
której intryga goni intrygę, seryjnie łamane
są serca, a każdy chwyt jest dozwolony.

Pranie dywanów, tapicerki samochodowej-czyszczenie wnętrza pojazdu.
Ul. Warszawska 95/97. Tel. 691 138 678.
Zatrudnimy osobę zajmująca się reklamą w Internecie. Wymagania: bardzo
dobra znajomość netu, dyspozycyjność,
dodatkowym atutem będzie znajomość
podstawowych programów do tworzenia stron www. Oferujemy: pracę w miłej
atmosferze, umowę o pracę lub umowę
zlecenie po okresie próbnym. CV przesyłać
na adres: praca2000@o2.pl z dopiskiem
Internet.

www.noknasielsk.pl

Zatrudnimy osobę do przyuczenia na stanowisko kelner, kelnerka. Wymagania:
pełnoletność, dyspozycyjność. Oferujemy:
pracę w miłej atmosferze, umowę zlecenie, wynagrodzenie 10 zł. brutto / h.
CV przesyłać na adres: praca2000@o2.pl
z dopiskiem kelner/ka.
Zatrudnimy osobę do pracy fizycznej
przy montażu i demontażu hal namiotowych i estrad zadaszonych. Wymagania:
pełnoletność, dyspozycyjność. CV
przesyłać na adres: praca2000@o2.pl
z dopiskiem praca fizyczna.

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

lp.
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Cena netto zł
40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

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

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

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

Zatrudnimy osobę na stanowisko –
Event manager. Wymagania: bardzo
dobra znajomość branży eventowej,
dyspozycyjność, pełnoletność, prawo
jazdy kat. B. Oferujemy: pracę w miłej atmosferze umowę o pracę. CV
przesyłać na adres: praca2000@o2.pl
z dopiskiem Event manager.
Sprzedam działkę na ul. Grabowej;
wszystkie media. Tel. 501 095 257.
Sprzedam garaż, ul. Garbarska. Tel. 695
355 019; 600 473 739.
Sprzedam Audi 80, benzyna, gaz, stan
bardzo dobry. Tel. 507 353 597.
Sprzedam piec CO na węgiel, drzewo
o mocy 1040 KW, stan bardzo dobry.
Dostępna cena. Tel. 693 052 432;
(23) 69 31 791.
Zakład garmażeryjny zatrudni kierowcę kat. B do rozwożenia towarów po
Warszawie i okolicach. Siennica k.Nasielska. www.ampik.pl. Tel. 601 278
766.
Do wynajęcia 3 pokoje – kuchnia, łazienka, wc. Oddzielne wejście. Tel. (23)
69 30 025; 602 793 096.
Zatrudnimy do sklepu osobę mającą
doświadczenie przy naprawie pilarek
spalinowych. Tel. 513 143 956.
Kupię kombajn ziemniaczany ANNA.
Tel. 501 385 800.
Sprzedam atrakcyjną działkę w ogrodzie w Nasielsku. Tel. (22) 671 46 79
po godz. 21.00

29 października–11 listopada 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę na ulicy Przemysłowej
w Nasielsku, pow. 2800 m2..Tel. 609 509
607.
Kupię stare motocykle do remontu.
Tel. 790 590 586.
Poszukujemy grafika do poprawy kolorystyki zdjęć oraz utworzenia katalogu
produktów. E-mail: nordmet@nordmet.
pl. Tel. 504 101 080.
Poszukujemy handlowca z doświadczeniem do hurtowni materiałów budowlanych (od A do Z) w Nasielsku. Własny
samochód, jęz. angielski. Wynagrodzenie
2000-5000 netto. E-mail: nordmet@nordmet.pl. Tel. 504 101 080.
Wynajmę pokój – wciąż aktualne
(Broniewskiego 16, Nasielsk). Tel. 668
524 131.
Nowe osiedle działek jednorodzinnych
– Pniewska Górka – sprzedam działki.
Tel. 693 861 544.
Sprzedam Seicento 900; 2000 r., gaz.
Tel. 500 553 222.
Sprzedam ladę chłodniczą „Jordan”
130/80; wiertarkę stołową, szlifierkę
stołową 2 szt.; silnik 6 CT 107. Tel. (23)
69 12 431; 608 407 497.
Korepetycje z języka rosyjskiego. Tel. 511
146 203.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 513 297 113.
Poszukuję mieszkania, domu do wynajęcia
w Nasielsku lub Siennicy. Tel. 796 161 277;
792 398 610.
Sprzedam mieszkanie 36 m2 – 2 pokoje.
Tel. 692 422 564.
Salon strzyżenia psów – Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam działki w Błędowie o pow.3654
i 982m2, niedaleko pole golfowe. Tel. 500
255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Skupujemy stare motocykle oraz stare
samochody. Tel. 500 143 011.
Sprzedam Mazdę 323F rok prod. 1998.
Tel. 698 319 748.
Poszukuję pani do opieki nad dziećmi.
Tel. 691 553 551
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459 .

REKLAMA
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Żbik – Dolcan II Ząbki
Drukarz W-wa – Żbik

SPORT

7:0 (3:0)
2:1 (0:0)

SPORT

SPORT

(+3)
(–3)

Mankamentem tego spotkania było to,
że rozegrane zostało na nietypowym
boisku. Miało to ogromny wpływ na
przebieg spotkania, a chyba i na wynik.
Płyta boiska miała sztuczną nawierzchnię. Do gry na takim boisku zawodnicy
używają specjalnego obuwia. Tego
dnia Żbik nie zabrał ze sobą takich butów, ponieważ nie spodziewał się, że
mecz ligowy zostanie rozegrany na
rezerwowej płycie boiska, gdy w tym
czasie na głównym boisku odbywały
się zawody i zabawy dzieci.
Boisko rezerwowe ma jeszcze jeden
mankament. Jest bardzo krótkie i wąskie. Bardzo często piłka od jednego
bramkarza trafiała bezpośrednio do
bramkarza drużyny przeciwnej. To
był zupełnie inny mecz niż te, które
są rozgrywane na normalnych boiskach.
Taki obrót sprawy dawał fory naszemu przeciwnikowi, który często trenuje na tym boisku. Nic więc
dziwnego, że zawodnicy i działacze
z Nasielska czują się oszukani i traktują to jako niesportowe zachowanie
działaczy Drukarza.
Mimo tej przykrej niespodzianki zawodnicy Żbika podjęli walkę. Mecz był
wyrównany, a gra toczyła się głównie pod bramkami obydwu drużyn.
Było wyjątkowo ciasno. Najtrudniej
mieli bramkarze, ponieważ większość zawodników obydwu drużyn
okupowała pole karne. Łatwo było
o rykoszet i na to liczyli zawodnicy.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.
W 9 minut po rozpoczęciu drugiej
połowy powodzeniem zakończyła
się akcja Chinwendu Chukwukere,
Gumowskiego i Załogi. Rafał, nasz
najlepszy strzelec, znalazł miejsce
w gąszczu nóg i piłkę podaną przez
Marcina Gumowskiego czubem buta
skierował z najbliższej odległości do
siatki (54’).
Wyrównanie padło w dość nietypowej sytuacji. Sędzia podyktował
rzut karny za dość problematyczne
przewinienie Przemka Zubla. Nawet
kibice gospodarzy byli przekonani
w pierwszej chwili, że sędzia przerwał grę i pokaże kartkę ich zawod-
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TENIS STOŁOWY

Zwycięstwa tenisistów

Przerwany sen o potędze
Od kilku lat w Nasielsku marzy się
o powrocie piłkarzy Żbika do IV ligi.
Ostatnio wydawało się, że są to marzenia realne. Przez kilka kolejek nasza
drużyna przewodziła ligowej stawce.
Mieliśmy więc podstawy, aby wierzyć,
że wszystko jest na najlepszej drodze
i że awans jest w zasięgu ręki.
Zapominaliśmy, że dotychczasowa
pozycja w tabeli była w dużej mierze wynikiem tego, że do tej pory
graliśmy ze słabszymi zespołami.
A już w tamtym czasie straciliśmy trzy
ważne punkty, przegrywając z „czerwoną latarnią” tabeli – Promnikiem
Łaskarzew. To było pierwsze poważne
ostrzeżenie. Później przyszło kolejne.
Zremisowaliśmy u siebie mecz z beniaminkiem ligi parafialnym Klubem
Sportowym z Radości. Jeszcze jednak
wtedy byliśmy liderem ligi. Wyprzedzaliśmy wprawdzie najgroźniejszego
rywala tylko stosunkiem punktów, ale
jednak wyprzedzaliśmy.
Ci, którzy regularnie czytają nasze
informacje, zauważali, że o awansie
pisaliśmy dość ostrożnie, zwracając
przy tym uwagę na te elementy w grze
naszej drużyny, które mogą sprawić,
że awans pozostanie w sferze marzeń.
Przez niektórych działaczy zostało to
uznane za czarnowidztwo. Wydawało
się im, że Żbik jest potęgą i nie ma tu
żadnej dyskusji.
Powyższe uwagi nasuwają się po ostatnim meczu Żbika. Warszawski Drukarz
minimalnie, ale jednak pokonał naszą drużynę (2:1). Przez to straciliśmy
trzy cenne punkty i szansa awansu
wyraźnie się oddaliła. Żałować tylko
należy, że nasze przewidywania się
sprawdziły.
W ostatnią sobotę na stadionie w Parku
Skaryszewskim w Warszawie naprzeciwko siebie stanęły dwie godne siebie drużyny: Żbik i Drukarz. Obydwie
marzą o awansie i obydwie mają na
to realne szanse. Prezentują podobny
poziom. Trzeba od razu powiedzieć,
że bardzo wysoki poziom. Wyższy,
niż prezentuje więcej niż połowa drużyn czwartoligowych. W grze obydwu
zespołów widać też solidną pracę trenerów. Naszego, Cezarego Molędy,
i Drukarza, Łukasza Stasiuka.

SPORT

nikowi za symulowanie na nim faulu.
Trudno dyskutować z sędzią (Anglik
komunikujący się z zawodnikami po
rosyjsku), który wcześniej kilka razy
zwracał w takich sytuacjach uwagę
gospodarzom, ale nie pokazywał im
żółtych kartek. Rzut karny bezbłędnie wykonał Sebastian Groszek.
Obraz gry nie zmienił się. Lekką przewagę miał w tym czasie nasz zespół,
ale w 75. minucie meczu niedokładne zagranie naszego obrońcy
wykorzystał grający trener Drukarza Łukasz Stasiuk. Ładnym technicznym uderzeniem z 30. metra
skierował piłkę dość mocno po
sztucznej murawie do naszej bramki.
Zasłonięty nasz bramkarz zareagował
zbyt późno.
Ostatni kwadrans to podejmowanie
nieustannych prób przez nasz zespół,
aby zmienić niekorzystny wynik.
Gospodarze opóźniali grę, wybijali
piłkę w aut i poza ogrodzenie, i w ten
sposób „dowieźli” do końca korzystny wynik.
Tydzień wcześniej Żbik grał w Nasielsku z rezerwami Dolcanu Ząbki. Wynik 7:0 najlepiej świadczy o przebiegu gry. Dobrze świadczy też o naszej
drużynie, ponieważ rezerwy Dolcanu nie są słabeuszem. W zespole tym
wystąpiło trzech zawodników z aspiracjami na grę w pierwszym zespole
(pierwsza liga). To Rafał Leszczyński,
Arkadiusz Sojka i Jakub Kabała.
Ciekawostką tego spotkania jest historia strzelenia siedmiu bramek.
Trzy pierwsze w ciągu dwudziestu
pięciu minut zdobył Rafał Załoga (3’
asysta Dariusz Kordowski; 20’ asysta Maxwell Elota; 25’ asysta Marcin
Gumowski). Ostatnie trzy bramki
w ostatnich piętnastu minutach zdobył Fabian Kotarski. Jedną bramkę
zdobył Jarosław Unierzyski z karnego
podyktowanego za faul na Marcinie
Gumowskim.
Żbik ma do rozegrania jeszcze trzy
spotkania. Najtrudniejszy będzie
wyjazdowy mecz z liderem – Targówkiem w Warszawie. To będzie
najważniejszy mecz w rundzie jesiennej.
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W niedzielę, 24 października br., odbyła się druga kolejka lig tenisowych.
Uczestniczące w nich drużyny z naszej gminy były gospodarzami tych
meczów. Zespół z Cieksyna gościł tenisistów Tęczy Budki Piaseckie,
a nasielska Sparta zawodników Wkry Sochocin.
Oba nasze zespoły pokonały swoich przeciwników po 10:5 i, będąc
bez porażek, zajmują czołowe miejsca w swoich ligach. Drużyna LUKS-u Cieksyn (IV liga) z pewnymi obawami przystąpiła do gry, ponieważ
w poprzednim meczu zespół z Budek Piaseckich dość gładko pokonał
trzecią drużynę poprzedniego sezonu, Pokrzywnicę, w stosunku 10:5,
z którą nasi zawodnicy wówczas wyraźnie przegrali. Zaś ich najlepszy
zawodnik Piórkowski zanotował komplet punktów. Jednak od pierwszych pojedynków wszystko odbyło się pod dyktando naszej drużyny.
Najpierw dość gładko Kamil Białorudzki ograł swojego przeciwnika 3:0,
potem Arek Ziemiński, również 3:0, wygrał z drugą rakietą z Budek,
Nowakiem, a kiedy Marek Stamirowski pokonał najlepszego zawodnika,
Piórkowskiego, 3:0, goście zwątpili w ewentualny sukces w Nasielsku,
chociaż przed meczem liczyli na dobry wynik. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 10:5, a punkty zdobyli: Białorudzki 4, Stamirowski
i Ziemiński po 3.
W drugim meczu Sparta Nasielsk spotkała się z zawodnikami z Sochocina. Mimo osłabienia (nie mógł zagrać w tym mecz Krzysztof Zalewski)
tenisiści Sparty pokonali swoich rywali 10:5. Chociaż wynik wskazuje na pewne zwycięstwo, jednak pojedynki były bardzo wyrównane
i zacięte. W drużynie Sparty zadebiutowali bracia Kosewscy z Pianowa, Jerzy i Mirek, którzy zamierzali stworzyć własny zespół, ale ostatecznie zdecydowali się na przyłączenie się do istniejących już sekcji.
Punkty w tym meczu zdobyli: Marek Grycz 4,5, Sławek Szadkowski 3,5,
Krzysztof Michnowski i Jerzy Kosewski po 1. Kolejne mecze w dniu
11 listopada nasi zawodnicy rozegrają na wyjeździe, a w niedzielę,
14 listopada będą gospodarzami meczów, na które na godzinę 11.00
zapraszamy kibiców i sympatyków tenisa stołowego do hali sportowej
w Nasielsku.
as

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dwunastego” 08.10.2010 r.:

1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
55 pkt (76,32%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
42 pkt (58,33%)
3. Krzysztof Michnowski – Piotr Turek		
33 pkt (45,83%)
4. Marek Olbryś – Maciej Osiński			
31 pkt (43,06%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
31 pkt(43,06 %)
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
30 pkt (41,67%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
30 pkt (41,67%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:

1–2. Janusz Muzal			
Janusz Wydra			
3.
Waldemar Gnatkowski		
4. Grzegorz Nowiński		
5–6. Maciej Osiński			
Piotr Kowalski			
7–8. Stanisław Sotowicz		
Paweł Wróblewski			
9. Krzysztof Michnowski		
10. Kazimierz Kowalski		

69 pkt
69 pkt
59 pkt
57 pkt
56 pkt
56 pkt
55 pkt
55 pkt
54 pkt
41 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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