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Poznaliśmy kandydatów
We wtorek, 9 listopada br., Stowarzyszenie Europa i My zorganizowało,
podobnie jak cztery lata temu, debatę publiczną, dając tym samym
możliwość kandydatom na burmistrza Nasielska prezentacji swoich
planów, a mieszkańcom gminy – zapoznania się z nimi.
Krótkie wprowadzenie na ten temat wygłosiła Elżbieta Wróblewska, koordynator stowarzyszenia, po czym oddała głos Sławomirowi Drągalskiemu (dziennikarz radiowy i telewizyjny), który poprowadził debatę.
Na wstępie przypomniał, że celem spotkania ma być przede wszystkim
rozmowa przedwyborcza z kandydatami na burmistrza, dlatego apelował
o kulturę i rzeczowe argumenty. Wraz z nim na spotkaniu pojawiła się
także psycholog Bożena Kamińska, której zadaniem miało być ewentualne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Przy prezydialnym stole podczas debaty zasiadło najpierw trzech, spośród sześciu, kandydatów: Dariusz Jan Wdowiński, Bernard Dariusz Mucha
i Eugeniusz Michał Winnicki, ale później, po wprowadzeniu, dołączył
do nich również obecny na sali Grzegorz Arciszewski. W debacie nie
wzięli udziału Adam Białorucki i Grzegorz Duchnowski.
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OBRADOWAŁA RADA
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

Dominowały finanse

W ciągu czteroletniej kadencji (48 miesięcy) Rada Miejska w Nasielsku zbierała
się na sesjach 52 razy, a do końca kadencji spotka się przynajmniej jeszcze raz. To
imponujący wynik. Jeśli weźmie się pod uwagę udział radnych w pracach merytorycznych Komisji, można śmiało powiedzieć, że nasielscy rajcy obradowali
właściwie permanentnie. Dobiegając już do mety, nadal ostro pracują.
Na ostatniej 52. sesji głosowali w 13 sprawach. Większość z nich dotyczyła finansów. Trzeba było bowiem dokonać zmian w budżecie 2010 r. i podjąć decyzje w sprawie opłat i podatków, które rzutują na uchwalenie nowego budżetu.
Nasielska Rada Miejska jest wyjątkowo zgodna. W 13 głosowaniach tylko raz jeden
z radnych zgłosił głos wstrzymujący. Wszystkie inne głosowania były jednogłośne. Głosowanie z głosem wstrzymującym dotyczyło przejęcia przez gminę od
powiatu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Obiekcje radnego wynikały
stąd, że kwota, jaką na to zadanie dał powiat w ubiegłym sezonie zimowym, nie
wystarczyła i jednostka gminna wykonująca to zadanie, nawet po awaryjnym
dofinansowaniu prac,
zanotowała pewne straty. Kwota przeznaczona
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na najbliższą zimę jest
o 20% wyższa od ubiegłorocznej i wynosi 98
400 zł. Zadanie to będzie wykonywał nasz
gminny Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Budżet gminy po ostatnich zmianach (zmniejszenia i zwiększenia zarówno w dochodach, jak i wydatkach) wynosi obecnie 62 647 973 zł po stronie dochodów
i 69 322 811 zł po stronie wydatków. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi
6 474 838 zł. Wszystko wskazuje, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja budżetu i jeszcze obecna Rada Miejska dokona jego zmian. To samo zadanie będzie
czekało także nową radę. W zmianie przyjętej na obecnej sesji zapewniono
środki na dofinansowanie nasielskich zabytków. I tak: remont stuletnich organów
w kościele św. Wojciecha w Nasielsku samorząd wesprze kwotą 10 000 zł. Taką
samą kwotę otrzyma zabytkowy kościół św. Doroty w Cieksynie na dofinansowanie instalacji grzewczej.
Pod kątem przygotowania nowego budżetu określono stawki podatku od nieruchomości na 2010 r. Wzrosną one co najwyżej o 2,6% w stosunku do roku
ubiegłego. Podatki od środków transportowych pozostały na niezmienionym
poziomie. Ustalono ponadto stawki opłaty targowej. Na targowisku prywatnym
i innych miejscach, gdzie będzie prowadzony handel, opłata ta wyniesie 1 zł za
metr kwadratowy zajętej pod handel powierzchni. Inne stawki będą obowiązywały na targowisku „rolnym”. Tu podstawą będzie rodzaj pojazdu, z jakiego będzie
się odbywał handel (najwięcej samochód z przyczepą – 15 zł).
Radni zostali poinformowani, że nadal nie będzie pobierana opłata od posiadanych psów. Podstawą zaś do naliczania podatku rolnego będzie kwota 37,74 za 1 dt żyta, a leśnego – cena sprzedaży 1 m3 drewna: 154,65 zł
(z 1 ha lasu – 34,02 zł). Wśród innych uchwał podjętych na tej, przedostatniej
w obecnej kadencji sesji, odnotować należy uchwałę, poprzez którą Rada wyraziła zgodę na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty w wysokości 99% od
przewidzianych opłat rocznych za oddane placówkom oświatowym, w trwały
zarząd, użytkowane przez nie nieruchomości.
az

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.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 3 listopada 2010 r.

Protest
W związku z reklamą wyborczą kandydata na burmistrza Nasielska
z KWW „Wspólna Gmina” Eugeniusza Michała Winnickiego, która ukazała się w „Gazecie Nowodworskiej” nr 44 z 2 listopada br., wyrażamy
swoje oburzenie treścią tego propagandowego tekstu.
Jesteśmy zbulwersowani faktem, że bez naszej wiedzy i zgody zostały
w nim wykorzystane zarówno nasze dane personalne, jak i wizerunek
naszych firm, na który pracowaliśmy przez całe życie. Na dodatek przypisano nam tendencyjne opinie, z którymi się nie zgadzamy.
Co więcej, współpracę z obecnym burmistrzem Nasielska,
Bernardem Dariuszem Muchą oceniamy bardzo dobrze.
Przyznajemy, że każdy, kto nie jest pozbawiony praw wyborczych,
może startować w wyborach samorządowych. Ale kandydat na burmistrza powinien prezentować wyborcom przede wszystkim własne
osiągnięcia, wiedzę i program wyborczy, a nie w swojej nachalnej kampanii wyborczej podpierać się autorytetami innych.

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko
wykorzystywaniu, bez naszej zgody i autoryzacji
naszego wizerunku i dobrego imienia, zważywszy,
że nie ma to pokrycia w stanie faktycznym, do tak bezpardonowych ataków i rozgrywek politycznych.
Stanowczo żądamy również,
aby p. Eugeniusz Michał Winnicki zamieścił na łamach prasy
lokalnej sprostowanie użytych
w swojej reklamie wyborczej sformułowań,
wraz z przeprosinami.
Pod protestem swoje podpisy złożyły następujące osoby:
Tadeusz Czachorowski,
Andrzej Menich,
Zdzisław Pietrzak,
Krzysztof Gogolewski,
Janusz Konerberger,
Tadeusz Truszkowski,
Aleksander Górecki,
Ireneusz Ziemiecki,
Leszek Kaczyński,
Marek Jóźwiak

Listy do redakcji

Szacunek do innych
Do napisania tego listu sprowokowała mnie radosna twórczość jednego z kandydatów na burmistrza Nasielska, którą jesteśmy raczeni od kilku tygodni (a która, niestety, nie napawa optymizmem) w jednej z gazet lokalnych. Rozpocznę
od pytania: skąd w Panu, który „nie chce być przeciwnikiem dla nikogo, chce
jednoczyć i szanować wszystkich ludzi” taka niechęć, a wręcz nienawiść do
osób, które tworzyły Radę Miejską minionej już kadencji. Przecież niektórych
z nas Pan w ogóle nie zna i nie obserwował przy pracy. Odpuścił Pan ostatnio
burmistrzowi – bardzo roztropnie – bez zbędnego ryzyka.
Nigdy w ciągu tych czterech lat, nie uczestniczył Pan w pracach komisji, których
byłam członkiem. Na sesjach widziałam Pana dwa razy. To zdecydowanie za
mało, by dać sobie prawo do wydawania sądów, tym bardziej dla osoby, który
ubiega się o najwyższy urząd w gminie.
Osoby pełniące funkcje publiczne muszą się liczyć z krytyką. Jest na to moja
absolutna zgoda, ale po pewnymi warunkami. Krytyka musi być poparta argumentami, a osoba jej dokonująca powinna posiadać rzetelną wiedzę. Pan,
posługując się ogólnikami, jest po prostu nieuczciwy, niesprawiedliwy i liczy
na tani efekt. Być może jest to przykrywka dla Pana niewiedzy, którą w pełni
unaocznił Pan w debacie publicznej, będąc jednym z głównych jej bohaterów.
Wykazał tu Pan absolutną indolencję, m.in. w kwestii gospodarowania finansami publicznymi.
Do zwycięstwa nie wystarczy zabieganie o głos grupy nasielskich przedsiębiorców, których nazwiska wykorzystał Pan w przedwyborczej batalii. W swoich wystąpieniach pisze Pan o dobru naszej gminy mocno leżącym Panu na sercu oraz
o licznych pomysłach i rozwiązaniach, którymi Pan dysponuje, a które to, w szybkim czasie, przyczynią się do poprawy jakości naszego życia. Wielka szkoda, że
nie zechciał Pan, społecznie podzielić się z nami tymi pomysłami. Może byśmy
je wykorzystali – dla dobra nasielskiej społeczności. Czyżby dopiero stanowisko
burmistrza było w stanie otworzyć tę ogromną „skarbnicę wiedzy”?
Szanowny Panie! Jestem pełna uznania dla Pana dokonań jako prywatnego
przedsiębiorcy. Jednak o pracy w samorządzie musi się Pan jeszcze sporo nauczyć – czego z całego serca życzę.
				
Z poważaniem Katarzyna Świderska
(tytuł pochodzi od redakcji)

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,
Marek Tyc, Paweł Kozłowski.
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Monika Orłowska,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
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DEBATA PRZEDWYBORCZA

Poznaliśmy kandydatów
We wtorek, 9 listopada br., Stowarzyszenie Europa i My zorganizowało, podobnie jak cztery lata
temu, debatę publiczną, dając tym
samym możliwość kandydatom
na burmistrza Nasielska prezentacji swoich planów, a mieszkańcom
gminy – zapoznania się z nimi.
Krótkie wprowadzenie na ten temat wygłosiła Elżbieta Wróblewska, koordynator stowarzyszenia,
po czym oddała głos Sławomirowi
Drągalskiemu (dziennikarz radiowy
i telewizyjny), który poprowadził
debatę. Na wstępie przypomniał,
że celem spotkania ma być przede
wszystkim rozmowa przedwyborcza z kandydatami na burmistrza,
dlatego apelował o kulturę i rzeczowe argumenty. Wraz z nim na spotkaniu pojawiła się także psycholog
Bożena Kamińska, której zadaniem
miało być ewentualne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Przy prezydialnym stole podczas
debaty zasiadło najpierw trzech,
spośród sześciu, kandydatów: Dariusz Jan Wdowiński, Bernard Dariusz
Mucha i Eugeniusz Michał Winnicki,
ale później, po wprowadzeniu, dołączył do nich również obecny na sali
Grzegorz Arciszewski. W debacie
nie wzięli udziału Adam Białorucki
i Grzegorz Duchnowski, co prowadzący spotkanie skomentował
następująco – Być może sprawy
rodzinne, zdrowotne, a może zawodowe nie pozwoliły im na przybycie do kina Niwa. Z drugiej jednak
strony nieobecni nie mają głosu.
Następnie S. Drągalski objaśnił zasady obowiązujące podczas debaty,
zapowiadając, że każdy z kandydatów na burmistrza udzieli odpowiedzi na trzy następujące pytania:
1. Co by Pan zrobił w pierwszej
kolejności po wyborze na burmi-

strza Nasielska?; 2. Co najbardziej
nie podoba się Panu w Nasielsku?;
3.Do jakiej wysokości gminy mogą
zaciągać zadłużenie? (jaka ustawa
reguluje wskaźnik zadłużenia, czy
wykorzystanie środków unijnych
byłoby najlepszym rozwiązaniem
dla rozwoju gminy, jakimi metodami można to uzyskać).
Odpowiedzi padały bardzo różne.
Na pierwsze pytanie Grzegorz Arciszewski stwierdził, że zrobiłby
bilans otwarcia, ponieważ chciałby
wiedzieć, z jakimi finansami zaczyna kadencję. Eugeniusz Michał
Winnicki – zapoznałby się z pracą
urzędu, czyli sprawdziłby, kto co

robi i za co jest odpowiedzialny.
Dariusz Jan Wdowiński – zauważa
bałagan na ulicach miasta, ale dla
niego najważniejsza byłaby kwestia
uregulowania sprawy sądów i przeniesienie ich do Nowego Dworu
Maz. i Warszawy. Natomiast Bernard
Dariusz Mucha, aktualny burmistrz,
zaznaczył, że pierwszym zadaniem,
jakiego się podejmie, jeśli wygra
wybory, będzie przekształcenie
ZGKiM w spółkę.
Na drugie pytanie odpowiadano
następująco: G. Arciszewski – nie
podoba mu się brak zainteresowania
miastem. E. M. Winnicki – zwrócił
uwagę na ogólny bałagan i nieporządek. D.J. Wdowiński – podkreślił
brak sytemu segregacji i pozbywania się odpadów. Natomiast B.D.
Mucha – stwierdził, że największy
kłopot sprawia brak regulacji ustawowych, dotyczących np. koordynacji w sprawie dróg powiatowych
i wojewódzkich znajdujących się
na terenie gminy, które to kwestie
są niezależne od władz samorządu
gminnego.
Wszyscy kandydaci byli zdania, że
należy maksymalnie wykorzystywać środki unijne do rozwoju gminy, chociaż każdy miał inny pomysł na ich pozyskiwanie. Wiedzieli, że gmina może zaciągnąć
zadłużenie do 60% budżetu, ale
jedynie B. D. Mucha wiedział,
że wskaźnik ten reguluje ustawa
o finansach publicznych. Dodał
on, że gmina Nasielsk zadłużona
w 30%, jak większość sąsiednich
samorządów gminnych; zauważył też, że są gminy, które mają
zdecydowanie większe zadłużenie. Przypomniał, że dochód
na jednego mieszkańca w naszej
gminie jest mniejszy niż w gminach, do których często Nasielsk
jest porównywany. W Serocku
wynosi on 1800 zł, a u nas 700
zł na jednego mieszkańca. Kandydaci na burmistrza mieli także okazję
powiedzieć wyborcom, dlaczego
zdecydowali się na udział w wyborach samorządowych.
W dalszej części spotkania z mieszkańcami mieli szansę na przedstawienie, jak to określił prowadzący,
swoich „słownych wizytówek” kandydaci na radnych do samorządów
różnych szczebli. Najpierw zaprezentowali się kandydaci na radnych do
sejmiku województwa mazowieckiego: Maria Kowalska (PSL, radna
sejmiku obecnej kadencji), Elżbieta
Wróblewska (nauczycielka, bezpartyjna, startuje z listy SLD), Grzegorz

Arciszewski (przedsiębiorca, bezpartyjny, startuje z listy PiS), Marek
Papuga (SLD, radny sejmiku obecnej
kadencji). O swojej kandydaturze do
samorządu powiatowego mówiła także Anna Kaczmarek, obecna
wicestarosta (PSL) i Marian Wasierzyński, również kandydat do rady
powiatu (prezes powiatowego PCK,
bezpartyjny, startuje z listy PO).
W debacie publicznej pytania do
kandydatów mogli kierować również mieszkańcy obecni na sali.
Pojawiły się więc różnorodne tematy, począwszy od dopalaczy, po
problemy z budową i remontami
dróg. Ważne pytanie o przyszłość
nasielskiej kultury skierowano też
do wszystkich kandydatów na burmistrza. Odpowiedzi były czasem
dość zaskakujące. D. Wdowiński
stwierdził, że powinno się wybudować ośrodek kultury z pozyskanych środków unijnych i nawiązał do
spraw sportu (boisko, stypendia). B.
Mucha – przyznał, że niezbędna jest
rozbudowa nasielskiego ośrodka
kultury, aktualnie M. Tyc dyrektor
NOK prowadzi działania mające na
celu zarówno docieplenie budynku,
jak i poprawę jego estetyki. Dodał
też, że wyremontowano budynek
biblioteki oraz budynki oświatowe,
wspomniał, że powstało Muzeum
Ziemi Nasielskiej. E.M. Winnicki
stwierdził, że ten budynek NOK-u
nie ma już możliwości, trzeba szukać
innego rozwiązania, a także zwrócić
uwagę na inne formy rozrywki, np.
w okresie zimowym przydałoby się
lodowisko. G. Arciszewski – przypomniał, że kiedy przed laty był
radnym, nie dbano o sprawy kultury, przyznał także, że kultura jest
przyszłością młodzieży i więcej zajęć skierowanych właśnie do dzieci
i młodzieży powinno odbywać się
w NOK-u, który jego zdaniem należy lepiej wyposażyć.
Na zakończenie spotkania po raz
kolejny prowadzący S. Drągalski
przypomniał nazwiska wszystkich
kandydatów na burmistrza Nasielska,
po czym zaprosił publiczność do
prywatnych rozmów, z obecnymi
na sali kandydatami.
Debata publiczna spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców i trzeba przyznać, że
odbywała się w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Każdy, kto miał okazję w niej uczestniczyć, z pewnością
lepiej zapoznał się z kandydatami, na
których już niedługo będziemy mieli
okazję oddać nasze głosy.
(i.)
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Co z chodnikiem?
– Znowu w zimę będę
z wózkiem chodzić
środkiem jezdni. Przecież jak spadnie śnieg,
to tu nie ma nawet pobocza – żali się jedna
z mieszkanek osiedla na
Płońskiej. – Czy ktoś się
w ogóle zastanawia nad
tym, że jak się buduje
osiedle, to wypadałoby
pomyśleć i o chodniku,
tym bardziej że teraz
zaczęła się budowa kolejnego bloku? – dodaje.
Od ponad roku mieszkańcy osiedla Płońska żyją obietnicą budowy chodnika prowadzącego od miasta do ich osiedla. Niestety, im bliżej zimy, tym
częściej słychać rozżalone głosy mieszkańców. Wszyscy zastanawiają się,
jak długo to jeszcze potrwa.
Jest już listopad, więc obietnice budowy chodnika z maja czy czerwca
dawno poszły już dawno w niepamięć. Obietnice terminów rzekomej
budowy z miesiąca na miesiąc były przesuwane. A skoro każdy lokator
miał inne informacje na temat terminów, to przed blokiem osiedla przy
ul. Płońskiej zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców z Bernardem
Dariuszem Muchą, burmistrzem Nasielska, na którym każdy miał możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania.
Budowa chodnika to duże przedsięwzięcie, dlatego burmistrz nie chciał
składać obietnic bez pokrycia i nie padła konkretna daty realizacji tej inwestycji. Powiedział, że rozumie rozżalenie i niecierpliwość mieszkańców
i że zrobi wszystko, aby chodnik powstał jak najszybciej. Do tego czasu,
w porozumieniu z firmą Sanimax, ustalono, że już od drugiej połowy
października autobusy bezpłatnie będą podwozić dzieci do szkoły i odwozić je po zajęciach pod blok.
Teraz trzeba mieć nadzieję, że w nowym roku mieszkańcy osiedla doczekają się upragnionego chodnika.
(z)

Z UM

Dofinansowanie na solary
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że mieszkańcy gminy Nasielsk mogą wziąć udział w ZINTEGROWANYM PROGRAMIE NA ZAKUP ZESTAWÓW SOLARNYCH,
współfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych Organizacji Pomocowych. Program ten skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do danego budynku mieszkalnego oraz do wspólnot
mieszkaniowych.
Celem programu jest uzyskanie przez beneficjenta dotacji w wysokości
45% na zakup kompletnego zestawu solarnego do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej oraz uzyskanie przez operatora informacji na temat
efektywności kolektorów słonecznych na terytorium Polski. Warunkiem
skorzystania z programu jest zaciągnięcie przez beneficjenta preferencyjnego kredytu udzielanego w ramach Programu NFOŚiGW na zakup
zestawu solarnego. Średni koszt zamontowania zestawu solarnego to
około 10 000–15 000 zł.
Koordynatorem programu jest firma Hetman-CB Sp. z o.o., której siedziba
znajduje się w Alejach Jerozolimskich 275, 05-816 Michałowce. Firma
ta nieodpłatnie pomaga klientom przy wypełnianiu wniosków. Chętnych
prosimy o zgłoszenie się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
do końca 2010 r.:
 pokój 201, telefon: (23) 69 33 055,
 pokój 110, telefon: (023) 69 33 061,
 pokój 205, telefon: (23) 69 33 102.
r

INFO z UM

Zamknięty przejazd
w Studziankach
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że w związku z budową wiaduktu
drogowego przez 25 dni zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu
drogi powiatowej w miejscowości Studzianki.
Zamknięcie obowiązywać będzie od godziny 9.00 dnia 03.11.2010 do
godziny 9.00 dnia 27.11.2010 r. – całodobowo.
Objazd poprowadzony przez drogę gminną (Dębowa Łąka pomiędzy
Studziankami a Dębinkami). Za utrudnienia przepraszamy.

AKTUALNOŚCI
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INTERWENCJA

Znaki a niepełnosprawni
– Na trzech dojazdowych ulicach do nasielskiego cmentarza ustawiono
znaki zakazu wjazdu wszelkich pojazdów. Jak więc pod bramę cmentarza
w dzień Wszystkich Świętych miała podjechać nasza znajoma, która jest
osobą niepełnosprawną? Raz, że były ustawione znaki, dwa, że przecież
w każdej chwili straż miejska czy policja mogła dać mandat kierowcy.
Wiem, że zadzwoniono na numer 112 i przyjechała straż miejska i policja, stwierdzili, że znak jest niewłaściwy, i pozwolili kierowcy wjechać.
Ale ludzie się zdenerwowali, bo przy innych cmentarzach nie było takich
sytuacji. Nawet jak tam zmieniono organizację ruchu, to i tak były jakieś
służby mundurowe, które pomagały przyjezdnym. A u nas, choć przez trzy
dni przy cmentarzu był duży ruch, to przez cały czas były utrudnienia –
z taką interwencją zatelefonowała do naszej redakcji pani Anna, mieszkanka
Nasielska. – Dzwoniłam w tej sprawie do nasielskiego Urzędu Miejskiego,
powiedziano mi, że to Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ustawiał znaki. Ale ktoś to powinien koordynować, bo okazuje się, że jak
ludzie przyjeżdżają z innych miejscowości, to nie wiedzą, jak się poruszać.
A przede wszystkim dlaczego osoby niepełnosprawne są dyskryminowane, przecież skoro ktoś ustawił znaki to trzeba ich przestrzegać? – dodaje.
Wszyscy, którzy odwiedzali nasielski cmentarz zarówno przez dwa ostatnie
dni października, jak i 1 listopada, z pewnością zauważyli, że znaki zakazu
rzeczywiście wiele osób lekceważyło, po prostu przejeżdżając obok nich,
po to, by dostać się bliżej bram wejściowych. I nie były to jedynie osoby
handlujące kwiatami i zniczami czy mieszkańcy położonych w pobliżu nekropolii posesji. Co sprytniejsi po prostu liczyli na to, że im się uda i chyba
tak było, ponieważ ani policji, ani straży miejskiej nie było widać. Problem,
jak się okazuje, mogli mieć jedynie niepełnosprawni czy przyjezdni, którzy
uznali, że należy respektować ustawione znaki.
(red.)

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 w kolejnych
numerach ŻN przedstawiamy Czytelnikom naszych dzielnicowych
pracujących na terenie gminy Nasielsk.

Mł. asp.
Andrzej Tymiński
tel. 600-997-273
Pochodzi z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Jego hobby
to motoryzacja i sport. W policji pracuje od 14 lat, zaś w Nasielsku służbę pełni od 6 lat. Do
najważniejszych zadań dzielnicowego zalicza: przede wszystkim kontakt z mieszkańcami, w celu
zrozumienia ich problemów, także współpracę z innymi instytucjami,
rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w trakcje pełnionej służby. Spośród problemów, z którymi ma do czynienia podczas
swojej pracy, wylicza w głównej mierze problemy rodzinne, pobicia,
a także sprawy związane z nieletnimi. Na temat swoich codziennych
zadań mówi: – Staram się tak wykonywać swoją pracę, by każdemu, kto
zgłasza się ze swoimi problemami, udzielić pomocy w zakresie moich
możliwości. Wychodzę z założenia, że moja praca ma służyć innym,
dlatego staram się pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.
Pełni obowiązki w Rejonie służbowym Nr 2 – dzielnicę stanowi obszar
administracyjny południowej części miasta Nasielska, tj. ul. Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Batorego, Bema, Broniewskiego, Chrobrego,
Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektronowa, Garbarska, Graniczna, Jagiełły, Jagodowa, Jaśminowa, Kilińskiego – wszystkie parzyste
numery posesji, Kolejowa, Kościuszki – numery nieparzyste posesji,
do numeru 35, Królowej Jadwigi, Krupki, Leśna, Malinowa, Mieszka
I, Nowa Wieś, Ogrodowa, Gen. Osińskiego, Piaskowa, Piłsudskiego,
Podmiejska, Polna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poniatowskiego,
Sosnowa, Staszica, Szkolna, Traugutta, Warszawska – wszystkie parzyste
numery posesji oraz nieparzyste numery posesji od 1 do 9, Wiejska,
Wiśniowa, Wyszyńskiego.
Więcej na temat konkursu na stronie:www.kppnowydwor.policja.waw.
pl.
(k)
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KRONIKA
POLICYJNA
30.10. na ulicy Kościuszki z budynku gospodarczego znajdującego się przy szkole podstawowej
nieznani sprawcy skradli rower
i złom. Straty wynoszą 300 zł.
Sprawcy zostali ustaleni.
01.11. w Toruniu Dworskim nieznani sprawcy z działki Janusza P.
skradli 25 sztuk tui ogrodowych.
Straty wynoszą 350 zł.
03–04.11. na ulicy Elektronowej
ze sklepu „Biedronka” nieznany
sprawca skradł alkohol. Straty
wynoszą 304 zł.
06.11. na ulicy Młynarskiej nieznany sprawca włamał się do samochodu Krzysztofa K. i skradł
radioodtwarzacz. Straty wynoszą 490 zł.
06.11. w Wągrodnie na wskutek
niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków na
drodze kierowca samochodu
Mazda nie zapanował nad pojazdem i wjechał do rowu. Z obrażeniami ciała został odwieziony
do szpitala.

Z GMINY

Więcej aut i więcej śmieci

E

– Fatalna nawierzchnia ulicy Sikorskiego sprawia, że do Nasielska dojeżdżam najczęściej ulicą Wiejską. A tam
w przydrożnych rowach pojawiło się
ostatnio dużo nowych śmieci – z taką
informacją zadzwonił do naszej redakcji pan Krzysztof.
Najwięcej śmieci, butelek, plastików
i innych odpadów, czasem nawet
upchniętych do plastikowych worków,
znajduje się w olszynowym lasku. To
nieco oddalone od zabudowań miejsce kusi śmieciarzy wszelkiej maści,
którzy czują się tu najwyraźniej bardzo
bezpiecznie, bo poza drzewami jest
tu także mnóstwo gałęzi ograniczających widoczność. Może warto zadbać
o estetyczny wygląd tego miejsca, tym
bardziej że od kilku miesięcy liczba
przejeżdżających tą trasą samochodów
wzrosła kilkakrotnie.
ik.
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Komu warto zaufać?

Każde wybory to czas podsumowań
i krytyki. Niestety, na ogół głównym
zajęciem kandydatów na burmistrzów
i radnych jest dokonywanie rozmaitych „podsumowań”, zwłaszcza cudzej działalności, i krytyka, która jest
najbardziej nachalna wtedy, gdy brakuje własnego sensownego programu
rozwoju gminy oraz podstawowych
informacji.
Nie byliśmy i nie jesteśmy zaściankiem
regionu. Każdy, kto tak twierdzi, działa
na niekorzyść gminy, w której mieszka, i robi to z premedytacją, ponieważ
po prostu nie chce dostrzec tego, co
udało się wykonać na naszym terenie
w ostatnich latach. Możemy pochwalić się zarówno liczbą, jak też wartością
zrealizowanych inwestycji, również
tych wykonanych przy udziale środków unijnych.
Wśród dotychczasowych osiągnięć
wymienić warto rozwiązanie problemów gospodarki komunalnej,
w tym szczególnie wybudowanie
składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków, a także wybudowanie
13,05 km sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami, oraz zwodociągowanie gminy czy prowadzenie działań proekologicznych
takich jak usuwanie azbestu. Udało
się też przeprowadzić restrukturyzację sieci szkół oraz remonty obiektów oświatowych. Gmina zyskała
też nową, godną siedzibę Urzędu
Miejskiego.

W ostatnich latach stworzona została
stabilna służba zdrowia, wyremontowane zostały ośrodki zdrowia, sprawnie funkcjonuje Gminne Ratownictwo
Medyczne.
Przygotowano plany zagospodarowania przestrzennego dla Nasielska,
Pieścirogów oraz innych miejscowości, jak również uchwalono Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk. Funkcjonują też
nasze lokalne media: „Życie Nasielska”
i Internetowe Radio Nasielsk. Realizacja szeregu projektów unijnych pozwoliła na kształcenie i rozwój wielu
naszych mieszkańców, czyli inwestycję w kapitał ludzki. W ramach bardzo
dobrze rozwijającego się Nasielskiego
Budownictwa Mieszkaniowego powstają kolejne budynki wielorodzinne.
A utworzenie Straży Miejskiej i zakup
samochodów strażackich ma wpływ
na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.
Gmina Nasielska zajmuje 20, 6 ha
powierzchni, w jej obrębie znajduje się
65 sołectw z 12 tysiącami mieszkańców i 7,5 tys. osób zamieszkujących
w Nasielsku.
W takiej dużej gminie, oprócz już istniejących, pojawia się wiele nowych
potrzeb, takich jak sporządzanie planów zagospodarowania, wydzielanie terenów pod zabudowę, budowa
dróg, doprowadzanie wody, energii
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elektrycznej, budowa kanalizacji.
Wprawdzie w gminie corocznie przybywa podatników i podatki zbierane
są bardzo skrupulatnie, ale niestety nie
jesteśmy gminą bogatą.
Dochód podatkowy na rok 2011
przyjmowany w wysokości 783,26 zł
na mieszkańca gminy stanowi zaledwie 66,37% dochodu podatkowego
przypadającego na mieszkańca kraju. Sąsiadujące z naszym samorządy,
takie jak: Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Serock, mają dwukrotnie,
a nawet trzykrotnie wyższe dochody
podatkowe na jednego mieszkańca.
Dla przykładu w często porównywanej z Nasielskiem, moim zdaniem niesłusznie, gminie Serock dochód podatkowy na mieszkańca wynosi ponad 1600 zł. A przecież gmina Serock
jest mniejsza, ponieważ liczy 12 tysięcy
mieszkańców, obejmuje 29 sołectw
i trzeba przyznać, że ma wyjątkowo
korzystne położenie geograficzne.
Jest też gminą bogatszą. Planowane na
rok bieżący w Serocku wpływy z podatków lokalnych wynoszą 9631 tys.
zł, podczas gdy w Nasielsku wynoszą
tylko 3748 tys. zł. Natomiast planowane udziały w podatku od osób fizycznych wynoszą w Serocku 7284 tys. zł,
a w Nasielsku 6588 tys. zł.
Wszyscy, którzy dokonują więc takich
prostych porównań, z całą pewnością
tej podstawowej wiedzy nie posiadają.
Powszechnie wiadomo, że łatwiej jest

zarządzać i wydawać pieniądze, gdy się je posiada.
Zdecydowanie trudniej,
gdy ma się ograniczone
środki i bardzo wiele potrzeb. Warto zauważyć, że
piszący o swoich ambitnych planach kandydaci
nie mówią wyborcom,
o tym skąd wezmą pieniądze na ich realizację.
Obiecują tylko, że bardzo
wiele zrobią i zbudują, tak
jakby za swoje dokonania
nie musieli regulować rachunków.
Przed nasielskim samorządem zostało jeszcze
wiele wyzwań, które będą w kolejnych latach realizowane. Należy
do nich m.in. dokończenie budowy
kanalizacji sanitarnej, a także budowa oczyszczalni przydomowych.
Stworzenie dogodnych warunków
dla inwestorów poprzez przygotowanie planów zagospodarowania
przestrzennego. Budowa nowych
ulic, chodników i dróg. Ważnym
zadaniem samorządu jest budowa
nowych przedszkoli oraz nowych
obiektów sportowych i rekreacyjnych, takich jak sale przy szkołach,
boiska sportowe (orlik), pływalnia
przy Szkole Podstawowej w Nasielsku
i Zalew w Pniewskiej Górce. Dla naszej społeczności istotna jest również
rozbudowa Nasielskiego Ośrodka

Kultury i Muzeum Ziemi Nasielskiej,
jak również poprawa estetyki miasta
i gminy oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzięki instalacji
monitoringu miejskiego.

Drodzy Mieszkańcy,
Serdecznie zapraszam do udziału
w nadchodzących wyborach samorządowych. Podejmując decyzję
o wyborze kandydatów na radnych
czy burmistrza, pamiętajmy, że jednocześnie oddajemy w ręce tych ludzi
losy naszego Miasta i całej Gminy na
kolejne cztery lata. Nie dajmy się więc
zwieść obietnicom bez pokrycia. Dokonajmy rozsądnego wyboru.
Z doświadczeniem jest bezpieczniej.
Bernard Dariusz Mucha

UROCZYSTOŚCI

60 lat przedszkola w Pieścirogach

W środę, 27 października br. odbyły się uroczystości jubileuszowe związane
z 60-leciem Przedszkola w Starych Pieścirogach. Przybyli na nie tłumnie zaproszeni goście, a wśród władze Nasielska, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, obecni i emerytowani pracownicy przedszkola, jego absolwenci oraz rodzice przedszkolaków.

Recital Basi Stępniak-Wilk
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną odsłonę Sceny Zaułek. Już
w czwartek, 18 listopada 2010 r. o godzinie 19.00 na nasielskiej scenie
wystąpi artystka o wspaniałym głosie – Basia Stępniak-Wilk.
Z pewnością wiele osób kojarzy jej głos z utworu wykonywanego razem z Grzegorzem Turnaurm Bombonierka, który gościł na listach rozgłośni radiowych przez kilka miesięcy. Artystka zadebiutowała w 1995 r.
w Piwnicy pod Baranami. Jest laureatką licznych nagród, m.in. pierwszego
miejsca i nagrody im. Wojtka Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie, Grand Prix im. Jonasza Kofty Ogólnopolskiego Przeglądu
Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie oraz Stypendium Twórczego
Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki. Basia Stępniak-Wilk wydała 3 autorskie płyty: O obrotach, Słodka chwila zmian, Obce kraje. Pisze i śpiewa
głównie o miłości. Od pierwszej piosenki zachwyca głosem, aranżacją
piosenek, naturalnym i swobodnym sposobem bycia.
Bilety na koncert Basi Stępniak-Wilk do nabycia w Nasielskim Ośrodku
Kultury. Cena biletu: 5 zł ulgowy (młodzież szkolna i studenci), 10 zł normalny. Więcej na www.noknasielsk.pl.
K.T.

Obchody zainaugurowała uroczysta msza św. celebrowana w intencji placówki w kościele św. Katarzyny w Starych
Pieścirogach. Zaraz po niej wszyscy spotkali się w jednej z sal przedszkolnych, gdzie maluchy zaserwowały zebranym program artystyczny. Piękne kolorowe stroje dzieci oraz przygotowane przez nich tańce i piosenki zrobiły
ogromne wrażenie na
gościach. Widać było,
że program przygotowywano z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Przedszkolaki bardzo przeżywały występy przed tak
liczną publicznością.
Panie nauczycielki
czuwał y nad całością programu, a publiczność nagradzała
maluchów gromkimi
oklaskami.
Nie obyło się bez ciepłych słów, które popłynęły z usta zaproszonych gości oraz
kilku słów na temat
historii placówki, którą przybliżyła Kamila Broma, dyrektor przedszkola. Dyrekcja przedszkola serdecznie dziękowała wszystkim ludziom „dobrego serca”, w szczególności Bernardowi Dariuszowi Mucha, burmistrzowi
Nasielska, za pomoc przy kapitalnym remoncie przedszkola podczas minionych wakacji i doposażeniu w nowoczesne i funkcjonalne meble sal przedszkolnych, a także mieszkańcom sołectw Stare Pieścirogi i Mokrzyce
Włościańskie za przekazanie środków finansowych na poprawę działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu.
Uroczystości zakończył poczęstunek oraz składanie wpisów w Księdze Pamiątkowej.
My również przyłączamy się do życzeń z okazji tak pięknego Jubileuszu. Jesteśmy przekonani, że następne
lata przyczynią się do dalszego rozwoju przedszkola, a kolejni jego absolwenci wyniosą z niego najpiękniejsze
wspomnienia.
K.T.
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Pragnienie pisania…
czyli kilka słów o pani Janinie Ślubowskiej
Na pewno niektórzy Czytelnicy „Życia
Nasielska” pamiętają artykuł o panu
Marianie Wiącku, poecie i charyzmatycznej postaci z Cieksyna. Ale nie on
jeden w Cieksynie pisze wiersze, jest
jeszcze pani Janina Ślubowska, którą
również udało nam się namówić na
krótką refleksję o swojej twórczości.
– Do pisania wierszy skłania mnie to,
co nas otacza, rzeczywistość – mówi
pani Janina, ale, że jest to mało wyczerpująca odpowiedź, więc specjalnie na
tę okazję tworzy… wiersz, w którym
pięknie wykłada swoją potrzebę pisania (zamieszczamy go w ramce).
Pani Janina Ślubowska urodziła się
w Cieksynie, we wsi, którą, jak i wiele innych, dotknął niemiecki terror
okupacyjny. Po ukończeniu studiów
rolniczych inżynierskich w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz studiów magisterskich w zakresie
pedagogiki rolniczej Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (a także studiów
podyplomowych w późniejszym
okresie) Janina Ślubowska w latach
1964–1975 pracowała w Technikum
Rolniczym i Technikum Ochrony
Roślin w Gołotczyźnie jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.
W szkole pani Janina organizowała
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
m.in. prowadziła koło Ligii Ochrony
Przyrody i ogródek botaniczny. W
pracy dydaktycznej z uczniami pani
Ślubowska starała się stosować nowe,
aktywizujące i eksperymentalne
metody nauczania. Poza tym przez
kilka kadencji była radną w gminie
Sońsk oraz w Urzędzie Powiatowym
w Ciechanowie. Od 1975 r. pani Janina pracowała w Centralnym Ośrodku
Doskonalenia Kadr i Upowszechniania
Postępu w Rolnictwie w BrwinowiePszczelinie. 37-letnia praca w oświacie
rolniczej przyniosła jej wiele nagród,
np. Złoty Krzyż Zasługi. Od 1990 r.
pani Janina zakończyła pracę zawodową i pozostaje na emeryturze.
Jak sama mówi, wiersze pisze od
dawna. – Jeszcze kiedy pracowałam
w szkole, oglądałam programy telewizyjne przedstawiające problem głodu na świecie. Szczególnie przygnębiające były filmy ukazujące dzieci
afrykańskie cierpiące głód, a tymczasem panie woźne codziennie opróżniały kosze z niedojedzonych kanapek, które wyrzucali tam uczniowie,
i myślałam, że tu się marnuje jedzenia,
a tam ludzie umierają. Nie dawało mi
to spokoju, zresztą ten temat wciąż
jest aktualny. Ta tematyka społeczna
jest jednym z ważniejszych motywów
w poezji pani Janiny. Drugim jest praca
na roli i towarzyszące człowiekowi siły
natury oraz miłość do ziemi, przyrody
i jej piękna. O tym opowiada np. wiersz
Opowiedz mi wietrze.
Ale na swoim koncie poetka z Cieksyna ma również lżejsze utwory. „Dokąd
bym poszła za tobą” – to taki śmieszny
utwór. Koleżanki z pracy poprosiły
mnie, bym napisała to dla ich mężów
– wspomina.
Podobnie jak w przypadku pana Mariana Wiącka, wiersze pani Janiny stały
się bardzo popularne po wieczorku
poetyckim, podczas którego ich po-

ezję recytowali uczniowie Zespołu
Szkół w Cieksynie na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie
,,Dolina Wkry”.
A wszystko zaczęło się od utworu
pt. Kościół w Cieksynie dotyczącym
tejże właśnie gotycko-renesansowej
budowli. Trafił on do rąk pani Alicji
Kraśniewicz z ,,Doliny Wkry”, nieco później również pani Alicja miała
okazję przepisać na komputerze kilka
rękopisów pani Janiny.
Ludzie zwykle pozytywnie reagują na
poezję pani Janiny. – Odbiór wierszy
jest dobry. Ale może to tylko uprzejmości z ich strony? Jakby ktoś powie-

dział szczerze, co się w mojej poezji
nie podoba, to bym to przyjęła ze spokojem – mówi. – Najbardziej nie lubię,
jak ktoś mówi, że wiersz jest ,,ładny”,
i tylko tyle. Ale tu nie o to chodzi, żeby
był ładny, tylko żeby kogoś skłonił do
zadumy – dodaje.
Obecnie pani Janina Ślubowska
szykuje utwór o cieksyńskich
strażakach. – Chcę opowiedzieć
o grupie ludzi, którzy bez względu na okoliczności spieszą z pomocą innym – zdradza. Życzymy
powodzenia w dalszej działalności
poetyckiej.
Paweł Kozłowski
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NOK ZAPRASZA

Warsztaty
witrażowe

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty witrażu Tiffany’ego.
Technika ta polega na łączeniu kawałków szkła za pomocą folii miedzianej zalewanej cyną. Uzyskane połączenie ma inny niż ołowiany
wygląd – jest bardziej „rysunkowe” i delikatniejsze. Warsztaty obejmują dwa 4-godzinne spotkania, podczas których można się dowiedzieć,
czym charakteryzuje się technologia wykonywania witrażu Tiffany’ego,
z jakich materiałów należy korzystać i jakich narzędzi używać. Ponadto
uczestnicy zajęć nauczą się obróbki kawałków szkła, lutowania i patynowania oraz sami zaprojektują i wykonają witraż.
Warsztaty poprowadzi artysta plastyk Elwira Zembrzuska.
Cena warsztatów: 150 zł od osoby.
Zapisy na zajęcia: e-mail: kasia.nok@gmail.com
lub nr tel. (23) 69 12 343.

Zaproszenie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkanie nasielskiego DKK, które odbędzie się w sobotę, 20 listopada br. o godz. 11
w nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
(red.)

Biblioteka poleca

Złote nietoperze

Dlaczego piszę wiersze?
Dlaczego piszę wiersze? Gdy pada takie pytanie,
trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na nie.
Pragnienie pisania płynie z wnętrza człowieka,
z jego psychiki, umysłu i serca,
z jego przemyśleń o życiu i rzeczywistości,
przeżyć, emocji, uczuć pozytywnych i złości!
Z powodu tego, co nas otacza,
dobra i zła, które nas otacza.
Do pisania pobudza – piękno przyrody,
siła żywiołów: wiatru, ognia i wody,
– to, co zachwyca, pięknem poraża i wzrusza,
budzi też podziw dla ludzkiego geniusza,
– budzi sprzeciw, dezaprobatę i odrazę,
i co dla sumienia powinno być głazem,
– to, co doprowadza do bólu i rozpaczy,
i to, co godności człowieczej uwłacza!
To jest reakcja na prawdę i kłamstwo – to sposób wypowiedzi,
jest jakby aktem powszechnej spowiedzi,
– na to, co krzywdą i działaniem zbrodniczym,
I tak by można jeszcze wyliczać.
Protest, gniew i współczucie budzi
traktowanie haniebne zwierząt przez ludzi.
Kończąc, można powiedzieć to tak:
że mimo zła i całej marności nasz niedoskonały świat
jest miejscem trwania życia i miłości.

Od czasu do czasu dobrze jest zagłębić się w historie obyczajowe opowiedziane przez polskich powieściopisarzy. A tych można znaleźć w nasielskiej bibliotece coraz więcej. Jedną z ciekawszych powieści jest debiutancka książka Grażyny Jeromin-Gałuszki pt. Złote nietoperze, za którą
otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie literackim „Kolory życia”.
Powieść powinna spodobać się wielu czytelnikom, gdyż jest to wspaniale skonstruowana, pełną uroku historia dwóch młodych kobiet, które
spotkały się w dramatycznych okolicznościach. Mimo zupełnie różnych
charakterów muszą razem zmierzyć się z przewrotnym losem. Obie kochały tego samego mężczyznę i obie zostały przez niego skrzywdzone.
Razem odkrywają jego mroczną tajemnicę. W pewnym momencie
między kobietami pojawia się zaskakująca nić porozumienia...
Matylda, porzucona w dzieciństwie przez matkę, przeszła długą i ciężką drogę w poszukiwaniu spokoju. Tę upragnioną ciszę odnalazła na
Wzgórzu. Zabrał ją na nie Mateusz, tłumacząc, że akurat zdechł mu pies
i potrzebuje kogoś do pilnowania domu. Mężczyzna, przez swój chłód
i obojętność, nie był zdolny nawiązać bliższych relacji z kobietą, z którą de facto przyszło mu spędzić kilka lat życia. Nieprzyzwyczajona do
wygód Matylda prowadziła ascetyczne życie, czerpiąc radość z uprawy
ziemi i hodowli zwierząt.
Po śmierci Mateusza na Wzgórzu pojawiła się jego pierwsza żona – Lora,
zupełne przeciwieństwo Matyldy. Roztrzepana, wulgarna, rozrzutna
i lekkomyślna paniusia skutecznie zakłóciła spokojne życie kobiety. Zwariowana dziennikarka z Warszawy postanowiła zamieszkać na Wzgórzu,
które prawnie należało do niej. Ta decyzja już na zawsze miała zmienić
życie obu kobiet. Sceneria, w której Grażyna Jaronim-Gałuszka umieściła bohaterki, tworzy klimat melancholijny, pełen smutku i zadumy.
Nie zdradzając czytelnikom jak dalej potoczą się losy Matyldy i Lory,
zachęcam do przeczytania książki. Ciekawa fabuła, żywe dialogi oraz
wątek sensacyjny sprawiają, że sceny z powieści przesuwają się niczym
obraz filmowy. Wspaniale oddana jest sceneria i atmosfera wsi, proste,
trudne i piękne życie wśród natury. Autor bestsellera S@motność w sieci,
który był jurorem konkursu „Kolory życia”, tak wypowiedział się o powieści Grażyny Jeromin-Gałuszki: Książkę czyta się jednym tchem, a po
jej przeczytaniu chce się być lepszym człowiekiem.
Grażyna Jeromin-Gałuszka urodziła się i mieszka w Sosnowicy, niewielkiej wsi niedaleko Radomia, gdzie razem z mężem prowadzi gospodarstwo. Jest absolwentką bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 80. była związana z radomską Grupą Poetycką
„Łuczywo”. Publikowała utwory poetyckie i krótkie formy prozatorskie
w czasopismach oraz w antologiach poetyckich. Jest laureatką ogólnopolskiego konkursu na temat filmowy zorganizowanego przez Agencję
Scenariuszową i tygodnik „Film” oraz współautorką scenariusza jednego
z popularnych seriali telewizyjnych.
awek
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ZA I PRZECIW

Wybory i książka o nasielszczanach
Felietonista lokalnego czasopisma nie
może nie zauważyć zbliżających się wyborów samorządowych i pominąć tego
wydarzenia milczeniem. Od tego, kogo
wybierzemy 21 listopada do Rady Miejskiej
i na burmistrza, zależy dalszy harmonijny
rozwój naszego miasta i gminy.
Kandydatów mamy, jak zwykle, mnóstwo
– piszę o radnych – po kilku na jedno
miejsce. Nic dziwnego, od czasu, kiedy
diety ich liczy się już w setkach złotych,
jest wielu chętnych, którzy chcieliby sobie
dorobić do niskiej pensji, renty czy emerytury. Obawiam się jednak, że nie wszyscy
pretendujący do pełnienia zaszczytnej
funkcji radnego zdają sobie sprawę z tego,
jakie obowiązki na nich czekają i jak różne, czasami trudne decyzje będą musieli
podejmować. A podejmowanie trafnych
decyzji w XXI w. wymaga kompetencji.
Nikt nie zna się na wszystkim Jednak
radnym powinien być człowiek, który
będąc kompetentny w swojej specjalności, jest otwarty na różne nowatorskie
rozwiązania; umie słuchać bezstronnych
fachowców i ma odwagę przeciwstawić
się prywacie i niekompetencji.
Mam nadzieję, że już minął czas kiedy do
organów przedstawicielskich wybierano
tzw. „wygadanych”, którzy na wszystkim się znali i potrafili swoim uporem
i kłótliwością zablokować każdą decyzję,
którą nie oni wymyślili. Chciałem zwrócić
jeszcze uwagę na fakt, że wyborcy, którzy zapoznali się z niekompletną jeszcze
listą kandydatów do Rady Miejskiej opublikowaną w ostatnim numerze „Życia
Nasielska” i ogłoszeniami poszczególnych
Komitetów Wyborczych, mają bardzo
kiepską wiedzę o kandydatach, którzy
startują w wyborach po raz pierwszy.
Oprócz wieku kandydata – nic o nim nie
wiemy (nazwa Komitetu Wyborczego nie
zawiera też na ogół żadnych informacji).
A przecież wyborca, który oddaje swój
głos, chciałby znać bliżej swojego kandydata – jego zawód, miejsce pracy,
wykształcenie, stan rodzinny itp.
W drugiej części wracam do tematyki
podjętej w poprzednim felietonie – „Nie
wyrzekajmy się swojej historii”. Otóż okazuje się, że nasza gazeta, a przynajmniej
niektóre artykuły w niej publikowane,
spotyka się z zainteresowaniem środowisk naukowych i jest wykorzystywana
w poważnych publikacjach. Kilka miesięcy
temu miałem telefon z Wydawnictwa
Literackiego z Krakowa. Przedstawicielka
tego wydawnictwa zwracała się do mnie,
jako autora artykułów o nasielszczanach
ratujących życie Żydom podczas okupacji
hitlerowskiej, o wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęć, które zamieściłem w swoim artykule o rodzinie Krzyczkowskich,
(pisałem o tym wymienionym już wyżej
felietonie) w przygotowywanej przez to
wydawnictwo książce. Naturalnie swoją

zgodę wyraziłem i prosiłem panią redaktor
o skontaktowanie się z redakcją „Życia
Nasielska”, która te zdjęcia udostępniła.
Jednocześnie prosiłem, aby przygotowywana przez wydawnictwo książka trafiła
do Nasielskiego Towarzystwa Kultury.
Otóż niedawno obecny prezes NTK
Krzysztof Macias otrzymał wydaną
w Krakowie książkę i ustaliliśmy, że informację o niej zamieszczę na łamach naszej
gazety. Książka Wydawnictwa Literackiego
w Krakowie to obszerna, licząca ponad 300
stron praca dr. Jacka Leociaka – pracownika
naukowego Instytutu Badań Literackich
i Centrum Badań nad Zagładą Żydów
przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, nosząca tytuł „Ratowanie.
Opowieści Polaków i Żydów”.Autor książki
jest jednym z najlepszych znawców tematyki zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, bardzo cenionym w kraju
i za granicą. Wcześniej opublikował m.in.
„Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego)” i wspólnie z Barbarą
Engelking „Getto warszawskie. Przewodnik
o nieistniejącym mieście”. Jacek Leociak
w Prologu do swej nowej książki stwierdza:
„Moim podstawowym celem jest refleksja
nad tym, w jaki sposób ratujący Żydów
Polacy oraz ratowani przez nich Żydzi piszą
albo mówią o swoich doświadczeniach.To
właśnie z tych opowieści wyłaniają się ich
twarze. Ta książka zaprasza do czytania
twarzy tych, którzy mieli odwagę wyciągnąć pomocną dłoń do innego (...) wyłączonego spod prawa ludzkiego i boskiego.
Miał on najpierw przestać być człowiekiem,
aby później przestać żyć”.
Następnie w rozdziałach zatytułowanych:
„Polacy pomagają Żydom”, „Dwie rodziny
Krzyczkowskich”, „Klasztory” i „Altruiści”
– na podstawie analizy relacji zgromadzonych w archiwach Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie i podobnych
instytutach amerykańskich w Kalifornii
i Los Angeles – autor wskazuje na sąsiada,
szantaż i podłość. Zdaniem J. Leociaka:
„Obie strony jasna i ciemna, stanowią
całość nierozdzielną”.
Najciekawszy dla nas, mieszkańców miasteczka nad Nasiołką, jest rozdział – „Dwie
rodziny Krzyczkowskich”. Po krótkiej historii
Żydów nasielskich autor przedstawia dwie
rodziny mieszkające w Nasielsku i jego
okolicach noszące to samo nazwisko –
Krzyczkowscy, ale nie wyjaśnia, czy są one
ze sobą spokrewnione. Rodziny te dzieliło
wszystko. Jedna – nasielska „para lumpenproletariuszy”, jak ich określa autor książki
(inaczej – ludzi z marginesu społecznego)
– Zdzisław i Halina Krzyczkowscy. Oboje
pochodzili z Nasielska. Przed wybuchem
II wojny światowej prowadzili w tym miasteczku różne ciemne interesy (on wiele
razy figurował w kartotekach policyjnych
i odsiadywał kary więzienia, ona znana
była ze swobody obyczajowej, obydwoje

nadużywali alkoholu; byli prawie analfabetami.).
Po wybuchu wojny on akurat wyszedł
z więzienia i przenieśli się obydwoje do
Warszawy. Tam próbował utrzymywać
się z handlu na bazarach. Z początku
szło im to bardzo kiepsko, jednak kiedy
Niemcy utworzyli getto, Zdzisław zaczął
przemycać za jego mury artykuły żywnościowe, a w zamian przynosił na stronę
aryjską różne artykuły wyrabiane przez
Żydów. Handel kwitł i Krzyczkowskim powodziło się coraz lepiej. Zajmowali wtedy
mieszkanie pożydowskie na ulicy Siennej,
w którym od czerwca 1943 r. do sierpnia
1944 przechowywali pięcioro Żydów uciekinierów z transportu na Majdanek. Był
to Marian Berland wraz z żoną, swoja
siostrą, przyjacielem i jego bratankiem,
młodym chłopcem Stasiem.
Jacek Leociak, porównując różne materiały
źródłowe, polskie i amerykańskie, dotyczące tej sprawy, zauważył istotne różnice
w ocenie postępowania Zdzisława i Haliny
Krzyczkowskich. Wcześniejsze materiały
mówią o ich ofiarnej i bezinteresownej
pomocy piątce uciekinierów. Późniejsze,
szczególnie pamiętnik Berlanda, wskazują
na fakt wykorzystywania ich poprzez żądanie zapłaty za przechowanie oraz słabą
opiekę nad uciekinierami. Przyznanie przez
Radę do spraw Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata medalu tej rodzinie zostało niejako wymuszone przez Halinę
Krzyczkowską. Po wojnie pisała do przebywającego w Izraelu Mariana Berlando listy,
w których skarżyła się na biedę i choroby.
W tej sytuacji Berlando zwrócił się do Yad
Vashem z pismem, w którym proponował przyznanie Krzyczkowskim tytułu
Sprawiedliwych i udzielenie im pomocy
finansowej. Po przeprowadzeniu dochodzenia Rada do spraw Sprawiedliwych
postanowiła przyznać 25 maja 1988 r.
Zdzisławowi i Halinie Krzyczkowskim
medal Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata.
Zupełnie inna była sytuacja Eugenii,
Barbary i Czesława Krzyczkowskich,
zamieszkałych 5 km od Nasielska
w Krzyczkach-Pieniążkach. Ta rodzina
przyjęła dwie żydowskie dziewczynki,
których rodzice zginęli w Treblince, i opiekowała się nimi do czasu wyzwolenia. Nie
relacjonuję tej sprawy dokładniej, ponieważ opisałem ją już dokładnie w jednym
ze swoich artykułów.
Sprawa dwóch rodzin Krzyczkowskich wskazuje, jak skomplikowana jest ocena postępowania ludzi podczas okupacji, i potwierdza
tezę autora o tym, że pomoc Żydom miała
swoje jasne i ciemne strony.
Mam nadzieję, że ta książka znajdzie się
wkrótce w naszej bibliotece i wszyscy
będą mogli sięgnąć po tą pasjonującą
lekturę.

Henryk Śliwiński
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Duchowe witaminy

Wierzyć, ale jak?
W jedną z ostatnich niedziel października odbywa się we wszystkich parafiach w Polsce badanie praktyk niedzielnych. W tym roku miało ono
miejsce już po raz 31. Zebrane dane mają posłużyć obliczenia dwóch
wskaźników religijności: „dominicantes” – liczby wiernych chodzących
do kościoła w niedzielę oraz „communicantes” – liczby wiernych przystępujących do komunii świętej. Zebrane dane trafiły do Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego, który je opracuje. Wyniki badania będą
opublikowane na wiosnę 2011 r.
Myślę, że warto zatrzymać się nad tym tematem. Nie chodzi tylko o frekwencję z poprzednich lat: około 30% wiernych obecnych na mszy, ale
raczej o jakość przeżywanej wiary, która – podobnie jak życie – zakłada
nieustanny rozwój i odkłamywanie. Sięgnąłem do myśli słynnego ks. Józefa Tischnera, który napisał: „Wiara szumi… Bo ona jest zbyt słaba i za
dużo w niej baśni, a także wspomnień, aby coś jednoznacznej stwierdzać.
Przynosi nam jakiś obraz, który z racji samej swej nieokreśloności jest
nierealny. Wiekuiste sitowie…”. I jak tu nie pogubić się w tym „wiekuistym
sitowiu”? Pewnie warto szukać i nie zatrzymywać się na liczbach i statystykach. W taki sposób jest szansa na znalezienie Boga. Inaczej pozostają
tylko namiastki i wspomnienia „tradycyjnych poglądów” zaczerpniętych
od innych. Poglądów o tyle mało przydatnych, że teoretycznych. A wiara
to nie jakaś skomplikowana teoria, to samo życie.
Myślę, że warto wcielić się w rolę poszukiwacza skarbów albo – jak
kto woli – drogocennych pereł. Na byle jakie kruszce szkoda czasu.
Z pewnością warto też przyjrzeć się i takiemu stwierdzeniu, że trzeba
zrezygnować dziś z „katolicyzmu malowanego”, to znaczy wyrażającego się jedynie w strojach i obecności na uroczystościach. „Pokazówki”
i wszelkiego rodzaju „masówki” pomału idą w zapomnienie. Są dobre
dla występów gwiazd, ale nie dla wyrażania wiary, która potrzebuje odpowiedniego klimatu i wcielania w życie codzienne. Niejednokrotnie
okazuje się bowiem, że uczestnicy liturgii, nawet gdy śpiewają te same
pieśni czy piosenki i wyrażają pewną jedność, to gdy się rozejdą, rozchodzą się zwykle ich drogi – i już nie prowadzą do jednego celu. To coś
na podobieństwo duchowej schizofrenii, oddzielającej piękną teorię od
trudnej rzeczywistości przeciętnego zjadacza chleba.
W czasie mszy świętej jest moment, który urasta do rangi symbolu.
Nieprzypadkowo znajduje się on w momencie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie komunii, a więc wejścia w najgłębszą relację z Boskim Zbawicielem. Chodzi mianowicie o znak pokoju. Przyjęło się, że
wymieniamy go tylko z osobami stojącymi najbliżej, ale gest ten jest
prawdziwy tylko wówczas, gdy ma się w sercu gotowość bycia w jedności, w łączności ze wszystkimi. Jeśli więc jestem w sercu zamknięty
choćby na jednego tylko człowieka, który jest obecny bądź nieobecny
na tej liturgii, znak pokoju jest fałszywym gestem. To nie jest prawdziwe
chrześcijaństwo, jeśli w czasie mszy ludzie nie potrafią znaleźć drogi do
siebie i wyciągnąć ręki na znak pokoju.
Wiara zakłada szacunek dla innych. Taki zwykły, ludzki, który jest przynależny każdemu ze względu na to, że ktoś jest człowiekiem, stworzonym,
jak my, na obraz i podobieństwo Boże. I za niego też umarł Chrystus.
Wiara więc rozpoczyna się od dostrzeżenia innych. Albo może inaczej
– Chrystusa w innych. To niesie za sobą kolejne konsekwencje – pokorę,
czyli prawdę o sobie, realne spojrzenie na własne życie w świetle prawdy i miłości. Wtedy nikt nad nikogo się nie wywyższa, nie wyklina go za
takie czy inne przekonania. Bo ten drugi ma prawo do bycia innym. Co
wcale nie znaczy, że kimś gorszym.
Wiara nie jest więc okazjonalną maską, wkładaną dla uwiarygodnienia
swojego wizerunku, podkreślenia zasług czy zdobycia poklasku wśród
myślących podobnie jak my. Staje się przyjęciem Jezusa Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela. A co za tym idzie, rzeczywistości ziemskiej – społecznej, politycznej, gospodarczej czy kulturalnej – jako pola, które ma
być uprawiane przez nasze osobiste zaangażowanie i pomysłowość,
a nie dystans i narzekanie. Z narzekania, jak powszechnie wiadomo, nic
dobrego nie wynika, ale z zaangażowania – mądrego i przemyślanego
– i owszem.
Postawa wiary to postawa otwartego serca na ludzi, na to, co wokół nas
dobre, piękne i prawdziwe. Kiedy patrzymy w ten sposób na świat, dalekie
staje się dla nas stwierdzenie „człowiek człowiekowi wilkiem”, natomiast
zaprzyjaźniamy się z ewangelicznym rozumieniem człowieka: „człowiek
dla człowieka bratem”.
ks. Leszek Smoliński

OGŁOSZENIA PŁATNE
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Komitet Wyborczy Wyborców „Centrum Samorządowe 2010”
Kandydat na Burmistrza Nasielska:

Bernard Dariusz Mucha

Kandydaci do Rady Miejskiej w Nasielsku:
Okręg wyborczy nr 1

– Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk, Dawid Domała;
Okręg wyborczy nr 2 – Andrzej Pająk;
Okręg wyborczy nr 3
– Agnieszka Bombalicka, Agnieszka Żurawska;
Okręg wyborczy nr 4
– Dariusz Leszczyński, Andrzej Wierzchoń;
Okręg wyborczy nr 5 – Antoni Kalinowski;
Okręg wyborczy nr 6 – Wojciech Krzyczkowski;
Okręg wyborczy nr 7 – Stanisław Śmietański;
Okręg wyborczy nr 8 – Krzysztof Fronczak;
Okręg wyborczy nr 9 – Jerzy Lubieniecki;
Okręg wyborczy nr 10 – Albert Dublewski;

SZANOWNI PAŃSTWO!
Kandydujemy z KWW Centrum Samorządowe 2010, ponieważ łączy nas wola działania dla dobra mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę, pomysły
i doświadczenie, żeby inwestować w naszą wspólną, lepszą przyszłość. Za główne priorytety uważamy:
• dalszy rozwój infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne i sportowe)
i infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, kanalizacja),
NASZĄ KANDYDATKĄ
• zmniejszenie bezrobocia,
W WYBORACH
• ochrona i promocja zdrowia,
DO SEJMIKU
• edukacja i kultura,
• bezpieczeństwo,
WOJEWÓDZTWA
• porządek i dbanie o środowisko naturalne;
MAZOWIECKIEGO
Szanowni Państwo! W niedzielę 21 listopada pójdziemy do urn wyborczych. To nasz obywatelski obowiązek.
JEST
Nasze środowisko potrzebuje ludzi, dla których służba dla społeczności lokalnej jest wartością najważniejszą.
MARIA KOWALSKA
Dzięki Państwa głosom będziemy mogli realizować nasz główny cel: praca na rzecz miasta i gminy.
lista nr 2 poz. nr 2
									
KWW Centrum Samorządowe 2010
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OBWIESZCZENIE

Nasielsk, dnia 14.09.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09–10

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 5 października 2010 roku

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.
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.

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

3

4

5

6

7

8

9
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
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10

11

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
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PROJEKT Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Warto uwierzyć w siebie
Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie
7.1.1 projekt pod nazwą „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu
gminy Nasielsk”, którego zadaniem jest
aktywizacja zawodowa mieszkańców
naszej gminy. Projekt jest skierowany
przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych. W aktualnej edycji,
która rozpoczęła się w maju i potrwa
do końca grudnia br., bierze udział 22
uczestników. Wartość obecnej edycji
projektu wynosi 248 529,73 zł, z czego 10,5% środków pochodzi z budżetu
gminy Nasielsk.
– Zgodnie z założeniami naszego
projektu ustaliliśmy, że grupa powinna liczyć 22 osoby. Następnie każdy
pracownik socjalny wybrał ze swojego
rejonu osoby, które są klientami MOPS,
nie pracują od dłuższego czasu, są
w wieku produkcyjnym (od 20 do 55
lat) i, co ważne, mają szansę na zmianę swojej sytuacji życiowej i podjęcie
pracy – relacjonuje Monika Nojbert,
dyrektor nasielskiego MOPS. – Potem
były spotkania z zainteresowanymi,
trzeba było bowiem rozwiązać wiele
problemów np. z dojazdami na zajęcia, opieki nad dziećmi. Muszę przyznać, że nie mieliśmy kłopotów ze
znalezieniem chętnych – dodaje.
R

E

Zajęcia odbywają się już od kilku miesięcy w pomieszczeniach Poradni
Terapii Uzależnień. Dwa razy w tygodniu w godz. 9.00–13.00 uczestnicy
projektu spotykają się na warsztatach
grupowych i zajęciach indywidualnych. Dodatkowo jest też prowadzona terapia rodzinna z psychologiem.
Wszyscy biorą w nich udział systematycznie. Program składa się z dwóch
podstawowych etapów. Najpierw są
zajęcia z psychologiem, prawnikiem
i doradcą zawodowym, a później szkolenia zawodowe.
Jako pierwsze odbywały się zajęcia z treningu interpersonalnego,
które prowadziła psycholog Joanna
Wrzosek. Miały one na celu zmianę
negatywnych postaw i motywowanie do samodzielnych działań. Dotykały ważnych sfer życia społecznorodzinnego uczestników projektu,
m.in.: komunikacji społecznej, zachowań asertywnych, dokonywania trafnych wyborów. Natomiast na
warsztatach prowadzonych przez
psycholog Dorotę Krzemińską
omawiano wpływ stresu na zdrowie
psychiczne i fizyczne człowieka oraz
sposoby radzenia sobie z trudnymi
emocjami („Trening radzenia sobie
ze stresem”). Odbyły się też „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, które miały na celu wzmocnienie w uczestnikach motywacji i chęci
do podjęcia pracy. Podczas spotkań
K

z prawnikiem Grzegorzem
Jaroszczykiem uczestnicy
projektu zdobywali wiedzę
z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, cywilnego
i karnego.
Rozpoczęły się już szkolenia zawodowe, m.in.: kurs
masażu I i II stopnia, kurs
księgowości, magazynier z obsługą komputera
i wózków jezdniowych,
opiekunka osób starszych
i dzieci, obsługa kas fiskalnych, kurs fryzjerstwa,
kurs kucharski. Uczestnicy
dojeżdżają na nie do Legionowa, Warszawy i Ciechanowa. W listopadzie
i grudniu br. zaplanowane są konsultacje indywidualne z pośrednikiem
pracy Iwoną Kamińską oraz warsztat
umiejętności wychowawczych kończący zajęcia.
– Na początku i po zakończeniu każdego kolejnego etapu zajęć uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne, chcemy bowiem sprawdzić, co
im się podoba, a co nie, czy są zadowoleni, czy chcą dalej brać udział
w projekcie – mówi Iwona Osińska,
która jest pracownikiem socjalnym
zajmującym się projektem. – Przy
realizacji takiego projektu mamy
dużo pracy biurowej, trzeba na bieL

żąco składać dokumenty do różnych instytucji – przyznaje.
Koordynatorem projektu „Uwierz
w siebie – aktywizacja społecznozawodowa dla osób niepracujących
z terenu gminy Nasielsk” jest Beata Krzyszton – To osoba z dużym
doświadczeniem w prowadzeniu
tego typu projektów, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy. Zarówno jej kompetencje,
jak i zaangażowanie wszystkich
pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej zostały pozytywnie ocenione podczas kontroli
przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów
Unijnych – wyjaśnia Monika NojA

bert, dyrektor MOPS. – Nasz projekt
jest systemowy, więc kolejne jego
edycje będą przeprowadzane w następnych latach. Myślę, że pieniądze
na ten cel są naprawdę dobrze spożytkowane. Spośród uczestników
ubiegłorocznego projektu 6 osób
znalazło i utrzymało pracę Uważam,
że realizacja projektu daje duże korzyści mieszkańcom naszej gminy.
Nie byłoby to jednak możliwe bez
środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego – dodaje.
Zainteresowani projektem „Uwierz
w siebie” mogą na bieżąco zapoznawać się z jego realizacją dzięki
stronie internetowej www.mops.
nasielsk.pl.
M

A
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DLA NASIELSKA WARTO

Za chwilę staniemy przed urną z dylematem, kogo wybrać do rady gminy, powiatu czy też do sejmiku a kogo na burmistrza włodarza naszej gminy. W grze jest kilku kandydatów, którzy pretendują do tego urzędu, jedni z większą lub mniejsza wiedzą, co do
budżetu czy zadań i obowiązków gminy. Dlaczego ostatnio zabolały słowa, że potrzeba nam innego odważnego i nowoczesnego zarządzania gminą, dlaczego nie realizuje się żadnych poważniejszych inwestycji dofinansowanych przez UE, gdzie tkwi
błąd. Budowa kanalizacji na Pieścirogach może nie otrzymać wsparcia zewnętrznego, ponieważ wniosek sobie a realizacja sobie, kto się pod tym podpisze. Nie stać nas na takie posunięcia nie mówiąc już o wniosku szkoleniowym, gdzie przyjdzie być
może zwrócić duże pieniądze. Dlaczego tak się dzieje. Może to zmęczenie władzą, może to brak konkretnych pomysłów, rutyna albo zła praca rady. Co zrobi burmistrz bez mądrej operatywnej rady? Niektórzy kandydaci schowali głowę w piasek, udając,
że jest tak dobrze nie trzeba rozmawiać, debatować. Przyznam, że debata została spłaszczona do tematów podrzędnych, dlaczego pan chce albo, co się panu nie podoba, ale tylko praktycznie w jednym słowie. Powiem, że prowadzący debatę wywiązał się
ze swojej roli znakomicie. Przecież można też powiedzieć, że Pieścirogi mają asfalt na ulicach jak i to, że mają kanalizację. Ja tak nie
chcę debatować.
Może nie jestem wytrawnym politykiem wygłaszającym płomienne mowy, robiącym kampanię w białych rękawiczkach, ja rzeczy nazywam konkretnie po imieniu, jeżeli ja powiem, że tu będzie kanalizacja to ona tam będzie i to działająca, jeżeli tu mamy
wybudować ulice i chodnik to one tam będą, jak będziemy chcieli wybudować kompleks sportowo-rekreacyjny z basenem
to wiem, że on będzie, bo są to tematy przemyślane, jak i skąd będą na to fundusze. Czy to nie poprawi wizerunku naszej gminy by ludzie
czy też firmy będą tu chciały mieszkać i inwestować. Czy ktoś wie ile kosztuje sztuczne lodowisko, które byłoby atrakcją dla naszych
dzieci i młodzieży, która zamiast szukać rozrywki na ulicy czy skwerach chętnie by tu przyszła. Koszt to tylko 0,5% budżetu gminy
z czego połowa może być dofinansowana ze środków zewnętrznych. Pozostaje nam 99,5% budżetu do dyspozycji. Jak go
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU
mądrze zagospodarować? Ja to wiem jak to zrobić i jak go wykorzystać podpierając się dodatkowo środkami zewnętrznymi.
Z RAMIENIA KWW „WSPÓLNA GMINA”
Za chwilę ruszy szybka kolei, ruszy lotnisko Modlin, gmina te fakty powinna wyprzedzać, jest to wspaniały impuls do rozwoju
Okręg
Miejsce
Jackowa, Mazewa, Kosewa, Pieścirogów, Mogowa, Studziank czy Miękoszyna, ważnym też jest kierunek ulicy POW poprzez
Nazwisko i Imię
Wiek
wyborczy
zamieszkania
Wągrodno, Budy Siennickie i Psucin, czy też ulicy Warszawskiej aż po Chrcynno. Za dużo jest spraw by je w tym krótkim arGrabarek
tykule poruszyć, ja wiem jakie rozwiązania zastosować by wygrała gmina a nie jakaś partia czy jakiś polityk. Nie potrzeba nam
51
Nasielsk
Nr 2
Adam Władysław
kolejnych urzędników, potrzebny jest gospodarz. Wybór należy do państwa czy chcemy rozwoju czy marazmu i zastoju.
Gronowski
39
Nasielsk
Nr 2
Jestem do Państwa dyspozycji, bo wiem że dla Nasielska warto.
Mirosław Andrzej
Eugeniusz-Michał Winnicki

Eugeniusz-Michał Winnicki

Protest-Sprostowanie

Ja niżej podpisany Eugeniusz-Michał Winnicki pragnę przeprosić z całego serca swoich przyjaciół czy też znajomych, naszych przedsiębiorców
których dobrego imienia użyłem w artykule reklamowym z dnia 2 listopada w Gazecie Nowodworskiej nr 44 w którym napisałem cytuję:
„Mamy wspaniałych ludzi, którzy prowadzą na naszym terenie swoja działalność: Pan Tadeusz Czachorowski, Pan Krzysztof Gogolewski, Pan
Janusz Konerberger, Pan Andrzej Menich, Pan Tadeusz Truszkowski, Pan Leszek Kaczyński, Pan Zdzisław Pietrzak, ludzi sportu Pan Aleksander
Górecki, Pan Marek Jóźwik oraz wiele innych osób. W rozmowach każdy pragnie zmian, innego-odważnego i nowoczesnego zarządzania
gminą.”
Z tymi słowami panowie się nie zgadzają, szanuję to, są to tylko moje słowa i odczucia po rozmowach jako kandydata na burmistrza pragnącego zmian, co do sposobu zarządzania gminą wiem, że stosunki państwa na linii urząd czy też burmistrz są dobre, ja nigdy tego nie
kwestionowałem i oświadczam, że użyte sformułowanie na pewno nie było próbą ataku na państwa osobisty wizerunek.

Eugeniusz-Michał Winnicki

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 1

Małgorzata
Kosewska-Piotrowska
lat 42, jedno dziecko, zamieszkała w Nasielsku,
wykształcenie średnie

Krzysztof Marian
Szemborski

urodzony w Nasielsku, lat 50, żonaty,
troje dzieci, wykształcenie średnie techniczne

Okręg wyborczy nr 2

Robert Parzonka

38 lat. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel.
Od 2007r. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Nasielsku. Szczęśliwy ojciec dwóch synów.

Hubert Kalinowski

ur.01.01.1963 wykształcenie wyższe,
żonaty, dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 3

Elżbieta Fijalska

ur. 26.10.1963, mężatka, troje dzieci
(córka, dwóch synów),wykształcenie wyższe.
Zamieszkała w Nasielsku, ul. Kręta 9 .

Okręg wyborczy nr 4

ur. 08.03.1991, zamieszkały w Nowych
Pieścirogach, student Ogrodnictwa na SGGW,
absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w
Nasielsku, członek chóru w Nasielsku

Adam
Białorucki

Marta Żurawińska

ur. 30.08.1984, zamieszkała w Nowych
Pieścirogach, absolwentka Filologii Germańskiej
UW, nauczycielka języka niemieckiego w
Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach

Mirosław Marek Zakrzewski

lat 59, wykształcenie średnie techniczne, żonaty,
dwoje dorosłych dzieci.
Zamieszkały w Nasielsku, ul. Krańcowa 51

Okręg wyborczy nr 6

Katarzyna Kutra
lat 39, mężatka, dwoje dzieci
wykształcenie średnie pedagogiczne

Nr 3

Żbikowski Mariusz Janusz

37

Nasielsk

Nr 3

21

Nasielsk

52

Stare Pieścirogi

Nr 4

Płomiński Damian
Ziemiecki
Ireneusz Wojciech
Chojnacki Arkadiusz

27

Nr 5

Bachanek Czesław

67

Nr 6
Nr 7
Nr 7

Winnicka Krystyna
Romanowska Mirosława
Zawartko Grzegorz Andrzej
Krzeszewska Barbara

41
41
24
50

Chlebiotki
Mazewo
Włościańskie
Krzyczki Szumne
Budy Siennickie
Żabiczyn
Morgi

Nr 4

Nr 8

KWW Nowa Perspektywa
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AGENCJA RYNKU ROLNEGO ma już 20 lat

W Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona 20-leciu istnienia Agencji Rynku Rolnego.
W uroczystości wzięli udział politycy, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji unijnych z Brukseli.
Uczestnicy Konferencji omówili
dotychczasową działalność ARR
oraz nowe zadania, które czekają ją
w najbliższych latach. Wskazywali
na konieczność istnienia instytucji,
która nie tylko działa stabilizująco
na rynkach rolnych, ale również
gwarantuje konsumentom bezpieczeństwo żywnościowe.
Agencja Rynku Rolnego została
ona powołana do życia – 7 czerwca
1990 roku. Od początku transformacji ustrojowej towarzyszy zmianom, które zachodzą w rolnictwie
i całej branży rolno-spożywczej.
ARR jest agencją płatniczą. Ma bezwarunkową i bezterminową akredytację, co upoważnia do obsługi
powierzonych jej mechanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Daje to możliwość wykorzystania znacznie większych
środków unijnych niż te, które
wcześniej dostępne były w budżecie krajowym.
W początkowym okresie swojej
działalności Agencja zajmowała się
O

G

Ł

ARR opracowano
wiele aktów wewnętrznych oraz
księgi procedur
dla poszczególnych mechanizmów WPR.
Po wstąpieniu do
Wspólnoty, czyli
po 1 maja 2004
r., Agencja prowa d z i ł a z a ku p
i sprzedaż interwencyjną na rynkach: zbóż, mleka i przetworów
mlecznych oraz
cukru. Działania
te są prowadzone
zgodnie z określonymi przepisami Unii Europejskiej, na jasnych zasadach dotyczących m.in. okresu ich prowadzenia,
cen zakupu oraz norm ilościowych
i jakościowych dla skupowanych
towarów. Od tamtej pory Agencja interwencyjnie zakupiła ponad
2 miliony ton zbóż. Kryzysowa
sytuacja rynkowa w latach 2007–
2008 potwierdziła konieczność
stosowania instrumentów interwencyjnych na rynkach rolnych.

głównie interwencyjnymi zakupami
podstawowych towarów rolnych
i ewentualnych nadwyżek produktów rolno-spożywczych, interwencyjną sprzedażą tych produktów na
rynku krajowym lub zagranicznym.
W przypadku niedoborów – podejmowała import. Wszystko to
odbywało się za pośrednictwem
wyspecjalizowanych firm.
Szczególnie pracowitym okresem
w historii Agencji były lata 1999–
2004. W tym czasie trwały prace
nad modyfikacją zakresu i form
interwencji, tak aby dopasować je
do reguł obowiązujących w Unii.
Wtedy kompetencje Agencji poszerzono o udzielanie dopłat do cen
skupu, przechowywania i eksportu,
a w 2001 r. również o wydawanie
pozwoleń na wywóz i przywóz
produktów rolno-spożywczych,
kwotowanie produkcji wybranych
towarów, subwencjonowanie przetwórstwa, sprzedaż produktów po
obniżonych cenach. W tym czasie ARR została formalnie wyznaczona do pełnienia funkcji agencji
płatniczej.
W pracach związanych ze spełnieniem wymogów unijnych, pracowników Agencji wspierali eksperci z wielu krajów Wspólnoty. W
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
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

2

2
1
1
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

Instrumenty oddział ywania na
rynkach rolnych są i nadal będą
ważnym elementem Wspólnej
Polityki Rolnej. Rozwój rolnictwa
i gospodarki żywnościowej oraz
rynków nie spowodował spadku
zapotrzebowania na nie – wręcz
przeciwnie, ono stale rośnie. Ich
funkcjonowanie jest koniecznością, a nie wynikiem oddziaływania
lobby rolniczego bądź też słabością
przeciwników WPR. Poziom wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej
jest porównywalny do tego, jaki
występuje w innych państwach,
które swoją produkcją konkurują
na rynkach światowych z krajami Wspólnoty. Jest oczywiste, że
proces zmniejszania wydatków na
instrumenty rynkowe w ramach
Unii Europejskiej powinien zostać
zatrzymany. Bez działań stabilizacji
rynków rolnych rolnictwo i gospoO
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darka żywnościowa nie będą mogły prawidłowo się rozwijać.
ARR posiadająca 20-letnie doświadczenie, wysokokwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pracowniczą, sprawdzone procedury i praktyki działań,
sprawnie funkcjonujący system
organizacyjno-techniczny, finansowo-księgowy, informatyczny, audytu i kontroli. Efektywnie administruje
obecnie ponad 50 mechanizmami
WPR, wsparcia krajowego. Ma także wysoką zdolność do wdrożenia
nowych mechanizmów wsparcia
rolnictwa i jego otoczenia.
Od akcesji Polski do UE do końca
sierpnia 2010 r. na realizację powierzonych zadań ARR w ramach
administrowania mechanizmami
Wspólnej Polityki Rolnej i krajowymi, za pośrednictwem ARR do beneficjentów trafiło ok. 8,7 mld zł.
dar
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA
Osoby zameldowane na pobyt czasowy na terenie gminy
Nasielsk będą ujęte w spisie wyborców w miejscu swojego stałego zameldowania. Aby móc głosować w miejscu
czasowego zameldowania, należy dokonać dodatkowej
formalności, jaką jest złożenie WNIOSKU O WPISANIE
DO REJESTRU WYBORCÓW.
Wniosek taki powinny złożyć również osoby stale przebywające na terenie gminy:
– nieposiadające zameldowania na pobyt stały,
– nieposiadające zameldowania na pobyt czasowy.
Osoby przebywające na terenie gminy bez zameldowania
zobowiązane są do złożenia wraz z ww. wnioskiem pisemnego
oświadczenia, od kiedy przebywają pod wskazanym adresem
oraz kto jest właścicielem danej nieruchomości.
Ustawa nie określa terminu złożenia wniosku, natomiast
wskazuje trzydniowy termin na wydanie decyzji w tej sprawie. Wniosek najlepiej więc złożyć do 16 listopada 2010 r.
– wówczas będziemy mieć pewność, że zostaniemy ujęci
w spisie wyborców w wyborach samorządowych w dniu
21 listopada 2010 r.
Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pok. 211 (II piętro).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: (23) 6933110.
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okręg nr 3

Maria KOWALSKA

Jako radnej sejmiku udało się dokończyć drogę Przyborowice- Nasielsk, przebudować drogę Chrcynno – Szadki z przebudową skrzyżowań w Chrcynnie, remont
mostu Dębe, budowa sygnalizacji świetlnej i remont chodników w Nasielsku.

Mariusz Baranowski,

lat 25 zamieszkały Nasielsk,
wykształcenie wyższe

Wsparcie otrzymała
policja i straż pożarna
poprzez zakup samochodów, 2 karetki dla
ratownictwa medycznego. Rozpoczęta budowa
Lotniska Modlin.

Pozycja nr 2 na liście nr 2

Jeśli ponownie zostanę radną będę dbać
o zrównoważony rozwój
Mazowsza przez wspieranie gmin o najniższych
dochodach. Głos na
mnie to głos na rozwój
naszego regionu.

okręg nr 7

okręg nr 6

Zbigniew Wóltański,

lat 43, zamieszkały Popowo Borowe,
wykształcenie średnie, sadownik

okręg nr 7

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Sprawy przygotowane
do realizacji to budowa
i remont chodników
oraz poprawa bezpieczeństwa przy drogach
wojewódzkich na terenie gminy.

Magdalena Biernacka,

lat 41, zamieszkała – Nasielsk,
mgr inż. biotechnolog, 10-letnie doświadczenie
zawodowe w samorządach

Tomasz Domżała ,

lat 55, zamieszkały - Nuna ,wykształcenie wyższe ekonomiczne, były dyrektor szkoły, harcerz,
zaangażowany w pracę z niepełnosprawnymi

okręg nr 10

Tadeusz Latkowski,

lat 46 zamieszkały Studzianki, wykształcenie średnie,
sołtys pięciu kadencji , pracownik cywilny Wojska Polskiego

Bogusława Jadczak,

lat 45 zamieszkała Andzin,
sołtys drugiej kadencji

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Wykształcenie wyższe, absolwentka SGGW, mężatka, trzech dorosłych synów.
Doświadczenie samorządowe: w latach 1999 – 2002 wicestarosta powiatu,
2002 – 2006 starosta powiatu nowodworskiego, 2006 – 2010 radna sejmiku
mazowieckiego i sekretarz w gminie Nasielsk.

KANDYDACI DO RADY POWIATU

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. Anna Kaczmarek,
45 lat, mężatka, troje dzieci,
wykształcenie wyższe, nauczyciel,
specjalista zarządzania projektami UE,
oświatą, pomocą społeczną,
od 2008 r. wicestarosta,
mieszka w Wągrodnie.

6. Janusz Obidziński,
48 lat, żonaty, dwoje dzieci,
pracownik PKP, mieszka w Mogowie

2. Grzegorz Paczewski,

3. Kazimierz Cezary Drabik,

4. Andrzej Malon,

5. Jolanta Łabęda-Kalicka,

51 lat, żonaty, troje dzieci,
lekarz weterynarii,
prowadzi Hurtownię Rolniczo – Paszową,
mieszka w Nasielsku
na osiedlu Piłsudskiego

42 lata, żonaty, jedno dziecko,
prezes OSP w Nasielsku,
przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego,
mieszka w Studziankach

49 lat, jedno dziecko,
wykształcenie wyższe, nauczyciel,
menadżer sportu,
trener drużyny Wkra – Andzin,
mieszka w Andzinie

30 lat, jedno dziecko,
wykształcenie wyższe, mgr zarządzania,
prowadzi wspólnie z mężem
gospodarstwo rolne w Nunie

7. Dariusz Obojski,
51 lat, żonaty, troje dzieci,
wykształcenie średnie techniczne,
prowadzi gospodarstwo rolne,
mieszka w Jackowie Dworskim

8. Teresa Przybysz,
52 lata, mężatka, dwoje dzieci,
wykształcenie wyższe,
dyrektor Szkoły Podstawowej,
mieszka w Popowie Północ

9. Wojciech Bronisław Sierzputowski,

10. Hanna Szumska,
51 lat, mężatka, dwoje dzieci,
wykształcenie wyższe,
dyrektor Samorządowego Przedszkola,
mieszka w Nasielsku

64 lata, żonaty, troje dzieci,
emeryt, wcześniej dyrektor ZGKiM,
mieszka w Nasielsku

LISTA nr 2

NASZYM KANDYDATEM DO SEJMIKU JEST MARIA KOWALSKA

OGŁOSZENIA
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OBWIESZCZENIE

KANDYDACI
DO RADY POWIATU

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nasielska
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Lista nr 2
– KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza
w Nasielsku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.
1. ARCISZEWSKI Grzegorz, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM
nie należy do partii politycznej
2. BIAŁORUCKI Adam, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KWW NOWA PERSPEKTYWA
nie należy do partii politycznej

1.

KACZMAREK Anna, lat 45, zam. Wągrodno

2.

PACZEWSKI Grzegorz, lat 51, zam. Nasielsk

3.

DRABIK Kazimierz Cezary, lat 42, zam. Studzianki

4.

MALON Andrzej, lat 49, zam. Andzin

5.

ŁABĘDA-KALICKA Jolanta, lat 30, zam. Nuna

6.

OBIDZIŃSKI Janusz, lat 48, zam. Mogowo

7.

OBOJSKI Dariusz, lat 51, zam. Jackowo Dworskie

8.

PRZYBYSZ Teresa, lat 52, zam. Popowo-Północ

9.

SIERZPUTOWSKI Wojciech Bronisław, lat 64, zam. Nasielsk

10. SZUMSKA Hanna, lat 51, zam. Nasielsk
Lista nr 4
– KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3. DUCHNOWSKI Grzegorz, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
nie należy do partii politycznej
4. MUCHA Bernard Dariusz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Toruń Dworski
zgłoszony przez KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
członek PSL
5. WDOWIŃSKI Dariusz Jan, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
nie należy do partii politycznej
6. WINNICKI Eugeniusz Michał, lat 50, wykształcenie średnie, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KWW "WSPÓLNA GMINA"
nie należy do partii politycznej

1.

SMOLIŃSKI Tadeusz, lat 66, zam. Nasielsk

2.

OLEARNIK Lesław, lat 56, zam. Nasielsk

3.

FALAK Gerard, lat 40, zam. Paulinowo

4.

ŚLIWIŃSKA Józefa, lat 60, zam. Nowe Pieścirogi

5.

NIEDZIELSKA Krystyna, lat 69, zam. Nasielsk

6.

GERASIK Przemysław, lat 21, zam. Cieksyn

7.

LASKOWSKI Andrzej, lat 41, zam. Nasielsk

8.

KOMAJDA Ewa Wiktoria, lat 67, zam. Budy Siennickie

9.

WASIERZYŃSKI Marian Sylwester, lat 53, zam. Stare Pieścirogi

10. PUTA Włodzimierz Józef, lat 62, zam. Kątne
Lista nr 20
– KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
/-/ Janina Kownacka
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W związku z informacjami, jakie pojawiły się na plakacie wyborczym
i ulotkach kandydata na Burmistrza Nasielska, pana Dariusza Wdowińskiego, jakoby był on laureatem Nagrody „Lew Nasielska”, jako Członek
Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” w imieniu oraz z upoważnienia pozostałych Członków Kapituły pragnę wyrazić stanowczy protest przeciwko
podawaniu nieprawdziwych informacji, dotyczących uzurpowania sobie
prawa do bycia laureatem tej Nagrody.
Nagroda „Lew Nasielska” została ustanowiona Zarządzeniem Nr 121/03
Burmistrza Nasielska z dnia 1 grudnia 2003 r. w celu uhonorowania
osób i instytucji w uznaniu ich szczególnych zasług dla rozwoju idei
samorządnej w Gminie Nasielsk i na Mazowszu. Pierwsze Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości „Dni Nasielska 2004” i ta zasada
utrzymuje się przez cały czas. Od 2004 roku Nagrodą „Lew Nasielska”
zostali uhonorowani:
– w 2004 roku: Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki, Pan Janusz Konerberger oraz Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
–

w 2005 roku: Pani Bogumiła Barcińska–Ekler;

–

w 2006 roku: Pan Henryk Śliwiński;

–

w 2007 roku: Pani Halina Kamińska;

–

w 2008 roku: Ksiądz Kanonik Józef Szczeciński;

–

w 2009 roku: Pan Bogdan Ziemiecki;

–

w 2010 roku: Pan Andrzej Zawadzki.

Poza wymienionymi osobami nikt inny nie otrzymał Nagrody „Lew
Nasielska”.
Pragnę wyrazić głębokie oburzenie, iż zaszczytna Nagroda „Lew
Nasielska” stała się narzędziem nieczystych rozgrywek podczas kampanii wyborczej. Bycie Laureatem Nagrody „Lew Nasielska” to zbyt duży
honor i prestiż, aby kłaść go na jednej szali z prowadzeniem kampanii
wyborczej, w której używa się nieprawdziwych informacji dla osobistego celu.
Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha
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Oświadczam, że pan Dariusz
Wdowiński, kandydat na burmistrza Nasielska z ramienia KWW
Dariusza Wdowińskiego, w swojej
kampanii wyborczej rozpowszechniając informację, iż jest „Honorowym
mieszkańcem miasta”, sugeruje jednocześnie wyborcom, że posiada tytuł
Honorowego Obywatela Nasielska.
Tym samym celowo wprowadza ich
w błąd. Nie otrzymał on bowiem
nigdy tytułu Honorowego Obywatela
Nasielska, który jest przyznawany
przez Radę Miejską w Nasielsku.
W chwili obecnej takie zaszczytne
miano posiadają jedynie dwie osoby.
Na mocy uchwały nr IX/73/2003
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30
czerwca 2003 r. tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Nasielska został
nadany księdzu rektorowi Tadeuszowi
Tomasińskiemu, mieszkającemu na
stałe we Francji. Natomiast drugi taki
tytuł uchwałą nr IX/74/2003 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 r. otrzymała, pochodząca
z gminy Nasielsk, Renata MauerRóżańska. Jest ona dwukrotną złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich
(Atlanta 1996 r. i Sydney 2000 r.).
W związku z powyższym jako
Przewodniczący Rady Miejskiej mam
obowiązek poinformować o tym fakcie mieszkańców naszej gminy.

Dariusz Leszczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku

1.

BOROWSKA Danuta, lat 50, zam. Nasielsk

2.

DĄBROWSKA Krystyna, lat 60, zam. Cieksyn

3.

RUSZKOWSKI Bogdan, lat 46, zam. Mazewo Dworskie „B”

4.

RĄCZKA Wiesława, lat 53, zam. Popowo Borowe

5.

BRZEZIŃSKI Jakub, lat 30, zam. Nowe Pieścirogi

6.

KONERBERGER Janusz Dominik, lat 73, zam. Nasielsk

7.

TULEJ Lesław Józef, lat 57, zam. Nasielsk

8.

TYC Marek, lat 34, zam. Nasielsk

9.

ZIELIŃSKI Krzysztof Marian, lat 54, zam. Nasielsk

10. ZIEMIECKI Bogdan Władysław, lat 51, zam. Dębinki
Lista nr 22
– KWW „NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”
1. KRÓLAK Wojciech Andrzej, lat 52, zam. Nuna
złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę
i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
2.

KRASZEWSKI Mariusz Roman, lat 42, zam. Nasielsk

3.

DRWĘCKI Janusz Andrzej, lat 57, zam. Siennica

4.

ZADROGA Sławomir Marek, lat 51, zam. Dobra Wola

5.

CIEŚLA Robert, lat 41, zam. Nasielsk

6.

CIESIELSKA Dorota, lat 22, zam. Mazewo Włościańskie

7.

KOWALSKI Krzysztof, lat 46, zam. Winniki

8.

MARKOWICZ Barbara, lat 39, zam. Nowe Pieścirogi

źródło: OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 2 listopada 2010r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Powiatu Nowodworskiego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010

12–25 listopada 2010

15

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU
z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 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)
Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

OKRĘG WYBORCZY NR 1

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. FRĄCZKOWSKA Hanna, lat 54, zam. Nasielsk
2. JÓŹWIAK Marek Bogdan, lat 57, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1. SKOROSZEWSKI Adam, lat 46, zam. Nasielsk
2. PODGRUDNY Łukasz, lat 20, zam. Nasielsk
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. SZEMBORSKI Krzysztof Marian, lat 50, zam. Nasielsk
2. KOSEWSKA-PIOTROWSKA Małgorzata, lat 42, zam. Nasielsk
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. CZACHOROWSKA-JAKONIUK Agnieszka Anna, lat 35, zam.
Nasielsk
2. DOMAŁA Dawid, lat 26, zam. Nasielsk
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. ARCISZEWSKI Albert, lat 30, zam. Nasielsk
2. KOBRZYŃSKA Monika, lat 38, zam. Nasielsk
Lista nr 32 – KWW MŚ
1. ŚWIDERSKI Mirosław, lat 52, zam. Nasielsk
Lista nr 41 – KWW STANISŁAWA SOTOWICZA
1. SOTOWICZ Stanisław, lat 46, zam. Nasielsk

OKRĘG WYBORCZY NR 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. BARANOWSKI Mariusz, lat 25, zam. Nasielsk
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. PODGRUDNY Dariusz, lat 52, zam. Nasielsk
2. ROSTKOWSKI Krzysztof, lat 44, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1. UMIŃSKI Jacek Robert, lat 38, zam. Nasielsk
2. KRZYŻEWSKI Łukasz, lat 20, zam. Nasielsk
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. BIAŁORUCKI Adam, lat 47, zam. Nasielsk
2. PARZONKA Robert, lat 38, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. GRABAREK Adam Władysław, lat 51, zam. Nasielsk
2. GRONOWSKI Mirosław Andrzej, lat 39, zam. Nasielsk
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. ŁAPIŃSKA Anna Małgorzata, lat 61, zam. Nasielsk
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. PAJĄK Andrzej, lat 57, zam. Nasielsk
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. NAMIELSKA Agnieszka, lat 34, zam. Nasielsk
Lista nr 34 – KWW MACIEJA SUWIŃSKIEGO
1. SUWIŃSKI Maciej Aleksander, lat 32, zam. Nasielsk
Lista nr 36 – KWW K. ŚWIDERSKIEJ
1. ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta, lat 46, zam. Nasielsk
Lista nr 37 – KWW KRZYSZTOFA TURKA
1. TUREK Krzysztof Grzegorz, lat 53, zam. Nasielsk

OKRĘG WYBORCZY NR 3

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. BIERNACKA Magdalena, lat 41, zam. Nasielsk
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. LISIECKI Tadeusz Leonard, lat 30, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1. RUTKOWSKI Dariusz, lat 41, zam. Nasielsk
2. GRÓDEK Robert, lat 27, zam. Nasielsk
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. FIJALSKA Elżbieta, lat 47, zam. Nasielsk
2. ZAKRZEWSKI Mirosław Marek, lat 59, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. ŻBIKOWSKI Mariusz Janusz, lat 37, zam. Nasielsk
2. PŁOMIŃSKI Damian, lat 21, zam. Nasielsk

Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. WÓJCIAK Michał, lat 52, zam. Nasielsk
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. BOMBALICKA Agnieszka, lat 29, zam. Nasielsk
2. ŻURAWSKA Agnieszka, lat 31, zam. Nasielsk
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. ANTOSIK Henryk, lat 52, zam. Nasielsk
Lista nr 30 – KWW "NASIELSZCZANIE"
1. ZAWADZKI Andrzej, lat 69, zam. Nasielsk
Lista nr 31 – KWW GRZEGORZA DUCHNOWSKIEGO
1. DUCHNOWSKI Grzegorz, lat 56, zam. Nasielsk

OKRĘG WYBORCZY NR 4

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. SZULKOWSKI Artur Sylwester, lat 39, zam. Nowe Pieścirogi
2. ZALEWSKI Marek, lat 50, zam. Nowe Pieścirogi
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. KALINOWSKI Hubert, lat 19, zam. Nowe Pieścirogi
2. ŻURAWIŃSKA Marta, lat 26, zam. Nowe Pieścirogi
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. ZIEMIECKI Ireneusz Wojciech, lat 52, zam. Stare Pieścirogi
2. CHOJNACKI Arkadiusz, lat 27, zam. Chlebiotki
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. KAZIMIERSKI Marcin Kazimierz, lat 43, zam. Nowe
Pieścirogi
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. LESZCZYŃSKI Dariusz, lat 48, zam. Nowe Pieścirogi
2. WIERZCHOŃ Andrzej, lat 52, zam. Stare Pieścirogi
Lista nr 33 – KWW SAR
1. CHOROŚ Grzegorz Wojciech, lat 40, zam. Nowe Pieścirogi
Lista nr 35 – KWW BARBARY MARKOWICZ Z DOMU LARA
1. MARKOWICZ Leszek, lat 42, zam. Nowe Pieścirogi
Lista nr 40 – KWW RADOSŁAWA SKRZYNECKIEGO
1. SKRZYNECKI Radosław Antoni, lat 39, zam. Nowe
Pieścirogi

OKRĘG WYBORCZY NR 5

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. GÓRECKI Aleksander Michał, lat 63, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1. BRYŚKIEWICZ Jerzy, lat 44, zam. Mazewo Dworskie B
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. KALINOWSKA Jolanta, lat 25, zam. Mazewo Dworskie A
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. BACHANEK Czesław, lat 67, zam. Mazewo Włościańskie
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. BRODZIKOWSKI Jan Cezary, lat 48, zam. Jackowo
Włościańskie
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. KALINOWSKI Antoni, lat 60, zam. Lubomin
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. BANACH Jolanta, lat 33, zam. Kędzierzawice
Lista nr 39 – KWW ANDRZEJA WOJCIECHA KARASIA
1. KARAŚ Andrzej Wojciech, lat 54, zam. Pianowo-Daczki

OKRĘG WYBORCZY NR 6

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan, lat 43, zam. Popowo Borowe
Lista nr 25 – KWW NOWA PERSPEKTYWA
1. KUTRA Katarzyna, lat 39, zam. Krzyczki-Żabiczki
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. WINNICKA Krystyna, lat 41, zam. Krzyczki Szumne
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. KRZYCZKOWSKI Wojciech, lat 50, zam. Popowo Borowe

Lista nr 29 – KWW FORUM
1. KRÓLAK Wojciech, lat 38, zam. Krzyczki Pieniążki
Lista nr 30 – KWW "NASIELSZCZANIE"
1. CHARZYŃSKI Stanisław, lat 44, zam. Popowo-Północ

OKRĘG WYBORCZY NR 7

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. RÓŻALSKI Jarosław, lat 31, zam. Cegielnia Psucka
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. DOMŻAŁA Tomasz Bronisław, lat 55, zam. Nuna
2. LATKOWSKI Tadeusz, lat 46, zam. Studzianki
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KACPERSKI Grzegorz Józef, lat 61, zam. Lorcin
złożył następujące oświadczenie:
pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa
w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
2. RĄCZKA Zbigniew Aleksander, lat 60, zam. Studzianki
Lista nr 24 – KWW DARIUSZA WDOWIŃSKIEGO
1. STERBICKA Edyta, lat 30, zam. Nuna
2. NOŻEWSKI Michał, lat 20, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. ROMANOWSKA Mirosława, lat 41, zam. Budy Siennickie
2. ZAWARTKO Grzegorz Andrzej, lat 24, zam. Żabiczyn
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. SUSKA Wiesław, lat 37, zam. Cegielnia Psucka
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. ŚMIETAŃSKI Stanisław Wojciech, lat 55, zam. Psucin
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. JASKULSKI Roman Mariusz, lat 36, zam. Nuna
2. STRZELCZAK Wojciech Mirosław, lat 36, zam. Wągrodno
Lista nr 38 – KWW JANUSZA ZAWADZKIEGO
1. ZAWADZKI Janusz, lat 27, zam. Cegielnia Psucka

OKRĘG WYBORCZY NR 8

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. OSTROWSKI Piotr, lat 30, zam. Siennica
Lista nr 26 – KWW "WSPÓLNA GMINA"
1. KRZESZEWSKA Barbara, lat 50, zam. Morgi
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. FRONCZAK Krzysztof, lat 52, zam. Mogowo
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. NOWAK Małgorzata Izabela, lat 30, zam. Mogowo

OKRĘG WYBORCZY NR 9

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. SIWEK Tomasz Dariusz, lat 31, zam. Miękoszyn
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. DALECKI Zenon, lat 53, zam. Malczyn
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. LUBIENIECKI Jerzy, lat 51, zam. Lelewo
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. FABISIAK Piotr Paweł, lat 30, zam. Toruń Dworski

OKRĘG WYBORCZY NR 10

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. JADCZAK Bogusława, lat 45, zam. Andzin
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BŁOŃSKA Wanda, lat 63, zam. Borkowo
Lista nr 27 – KWW "LWS"
1. GERASIK Marek, lat 45, zam. Cieksyn
Lista nr 28 – KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010
1. DUBLEWSKI Albert Jakub, lat 40, zam. Cieksyn
Lista nr 29 – KWW FORUM
1. STRZELCZAK Wiesława Janina, lat 55, zam. Wiktorowo
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
/-/ Janina Kownacka

REKLAMA
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Włodzimierz Józef
Lista nr 4

KW Platforma Obywatelska

kierownik kina Niwa w Nasielsku, wykształcenie średnie techniczne
społecznik, działacz PCK
w kadencji 2010-2014 zamierzam:
- godnie reprezentować moich wyborców w Radzie Powiatu,
- działać skutecznie,
- nieść pomoc najbardziej potrzebującym,
- pracą w Radzie Powiatu wspomagać rozwój gminy;
moje priorytetowe zadania :
- rozwój infrastruktury powiatu,
- działanie nad zmniejszeniem, ubóstwa społeczeństwa.

w Nowym Dworze
z Nasielskiem
w Sercu
Kandydat do rady powiatu Nowy Dwór Mazowiecki

40 lat, żonaty, córka Klaudia,
wykształcenie średnie techniczne
Działalność gospodarcza,
zamieszkały - Paulinowo
Szanowni Państwo
Zdecydowałem się kandydować z listy nr 4
okręg nr 2 z miejsca 3 Platformy Obywatelskiej RP do Rady Powiatu.
Dzięki Waszym głosom chcę wdrożyć program, w którym pragnę zwrócić uwagę
na poprawę infrastruktury drogowej, pozyskiwanie środków
zewnętrznych, służby zdrowia,
bezpieczeństwa, ekologii, oświaty i kultury.
Moim celem jest praca na rzecz
mieszkańców naszego powiatu.

wiek 62 lata, bezpartyjny

Lista nr 4

Urodziłem się w Sosnowcu - Zagłębie Dąbrowskie.
W 1954 r. rodzice przenieśli się do Warszawy. Tutaj uczyłem się i pracowałem do 1997 r.,
kiedy to przeniosłem się do Nasielska i założyłem tutaj rodzinę.
W Warszawie pracowałem jako informatyk. Obecnie pracuję w P.P.H.U. „Jan-Pol”,
gdzie niedawno wykonałem witrynę internetową tej firmy.
Czy mam doświadczenie w pracy społecznej, samorządowej?
W latach 90-tych byłem działaczem NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
Obecnie jestem członkiem zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Czym chciałbym się – ewentualnie – zająć?
W Radzie Powiatu chciałbym zasiadać w Komisji
Infrastruktury i pozyskiwać dla naszej gminy środki na
poprawę stanu: dróg, służby zdrowia, oświaty,
nowych miejsc pracy oraz infrastruktury dla
osób niepełnosprawnych. Radny musi być
z ludźmi, słuchać ich uwag i zgłaszać ja na
obradach Rady. Jeśli zostanę radnym, zamierzam tak postępować.

OLEARNIK
LESŁAW

Lista nr 4

KW Platforma Obywatelska

Gerard Falak

Puta

KW Platforma Obywatelska

Wasierzyński

S E R D E C Z N O Ś C I

lat 56,
wykształcenie
wyższe,
lekarz stomatolog,
żonaty,
dwójka dzieci

WIEM
CO JEST
WAŻNE

Lista nr 4
KW Platforma Obywatelska

Marian Sylwester

12–25 listopada 2010

Wszystkim Pracownikom
Służb Pomocy Społecznej
w dniu Ich święta
gorące podziękowania
za fachowość, umiejętność
rozwiązywania ludzkich
potrzeb i zrozumienie
drugiego człowieka,
a także życzenia
pomyślności w życiu
osobistym i rodzinnym
składa wicestarosta
Anna Kaczmarek

Niewyczerpanych
pokładów energii,
uśmiechu na co dzień,
pomyślnych wiatrów,
samych pozytywnych
wibracji,
niezmiennie zielonego
światła, dużo zdrówka
i spełnienia marzeń

Teresce Łosiewicz

z okazji urodzin życzą
kochające dzieci i wnuki
oraz koleżanka
Kasia.

PO GODZINACH

12–25 listopada 2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Ślubowania uczniowskie
Klasa „0”

W piątek, 1 października br., w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
odbyło się pasowanie sześciolatków
pierwszy raz w historii tej placówki.
Grupa najmłodszych dzieci wraz
z wychowawcą Anną Golnik przygotowała wspaniałą część artystyczną
dla zaproszonych gości i rodziców.
Wszyscy uczniowie prezentowali
okolicznościowe wierszyki, piosenki oraz scenki tematyczne według
poezji Jana Brzechwy. Po występach zerówkowicze odpowiadali
przed komisją na
pytania zadawane przez wychowawcę. Komisja
eg zaminac yj na
uznała, iż wszyscy
uczniowie zasłużyli na pasowanie.
Aktu pasowania dokonała Barbara
Markowicz, dyrektor szkoły. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki
od Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców reprezentowanej przez panią
Annę Kozłowską. Rodzice również
otrzymali upominki przygotowane przez dzieci. Po części oficjalnej
dzieci uczestniczyły w poczęstunku
i wesoło bawiły się do końca uroczystości.

Klasa pierwsza

Dzień 8 października br. zostanie
na długo w pamięci uczniów klasy
pierwszej. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i od tego momentu stali się
pełnoprawnymi uczniami Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach.
W odświętnie udekorowanej sali
spotkali się uczniowie, rodzice, dy-

rekcja, nauczyciele, ksiądz dziekan,
przewodnicząca Rady Rodziców
oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego.
Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany po
kierunkiem Adriany Kołakowskiej
i Beaty Kownackiej. Występ nagrodzony został gromkimi brawami,
a pani dyrektor Barbara Markowicz
uznała, że pierwszoklasiści są goto-

wi, aby przystąpić do ślubowania. Po
złożeniu przez uczniów uroczystej
przysięgi pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy, wychowawczyni zaś nałożyła dzieciom na głowy
uczniowskie birety. Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła słodką
niespodziankę. Następnie swoje słowa do dzieci skierował ksiądz dziekan
Jan Majewski i po wspólnej modlitwie
poświęcił plecaki i przybory szkolne.
Starsi koledzy serdecznie powitali
pierwszoklasistów, ofiarując im swoją pomoc i opiekę. Wszyscy życzyli
naszym nowym uczniom samych
sukcesów i wielu radosnych chwil
w szkole.
Na koniec rodzice zaprosili dzieci
oraz gości na słodki poczęstunek.
red. „Wiadomości z Plecaka”

Pierwszaki z gimnazjum

W poniedziałek, 11 października br,
odbyło się ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. Uczniów trudno
było rozpoznać, ponieważ każdy
z nich znakomicie wykonał swoje
zadanie i przebrał się za kota. Na
początku odbyła się część oficjalna,
czyli pasowanie. W obecności władz
i sztandaru szkoły pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, że
będą dbać o dobre imię szkoły i sumiennie w ypełniać obowiązki szkolne.
Pani dyrektor
nagrodziła ich
dyplomem
oraz słodkim
upominkiem.
D rugą c zę ś ć
tej uroczystości stanowił y
otrzęsiny. Odbyło się wiele konkurencji, które
sprawdzały m.in. umiejętności sportowe. Jednak najwięcej zabawy mieli
widzowie podczas karmienia dziewczyn kisielem przez chłopców, którzy mieli zawiązane oczy. W konkurencji wzięły udział dwie pary. Para,
która szybciej zjadła kisiel, wróciła na
miejsce, a przegrana musiała przebić
nad swoją głową balon z mąką. Było
wiele śmiechu i zabawy.
Pierwszoklasiści z pewnością na
długo zapamiętają dzień, w którym
po raz pierwszy mogli poczuć się
uczniami gimnazjum. O godzinie
1600 zaczęła się dyskoteka dla
wszystkich gimnazjalistów. Uczniowie usłyszawszy muzykę, ruszyli
w tany.
Sylwia Górska

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.
W najbliższych dniach uda Ci się przeprowadzić
dużą zmianę życiową, wymagającą odwagi
i wiary we własne siły. Koniecznie zadbaj o swoje
zdrowie, szczególną uwagę zwróć na kłopoty
z kręgosłupem.

Byk 20.04.– 20.05.
Masz przed sobą trudny czas. Nie podpisuj
żadnych umów i kontraktów. Swoje siły połącz
z kimś bardziej zorientowanym i doświadczonym
w sprawach biznesowych. W miłości też nie
najlepsza aura, unikaj kłótni z partnerem.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.

Waga 23.09.– 22.10.
W pracy dopisze Ci szczęście. Wszystkie plany
i zamierzenia uda się stopniowo zrealizować.
Możesz być z siebie dumny. W życiu towarzyskim
dobra passa, zbierzesz mnóstwo komplementów.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Zajmij się teraz wyłącznie swoimi sprawami.
Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym
nie zwracaj uwagi na opinię otoczenia. Sukces
finansowy masz w zasięgu ręki, a może nawet
wygrasz w lotto.

Strzelec 22.11.– 21.12.

Najbliższe dni dostarczą Ci sporo emocji. Ciąg
Skup się teraz na tym, co jest najważniejsze
dalszy nieporozumień ze współpracownikami,
w Twoim życiu. Otrzymasz interesujące
a także najbliższymi w domu skutecznie popsuje
propozycje wyjazdu służbowego lub zaproszenia
Ci humor. Koniecznie weź sprawy w swoje ręce
do wizyty u krewnych. Będziesz działać pod
i postaraj się wszystko załagodzić.
wpływem emocji, więc nie zawsze może być miło Koziorożec 22.12.– 19.01.
i przyjemnie.
W życiu zawodowym coś okaże się znacznie
prostsze, niż myślałeś. Pogodzisz się z problemem
Rak 22.06.– 22.07.
i z pomocą zaufanych przyjaciół znajdziesz
Wszelkie trudności dodadzą Ci sił i zmobilizują do
rozwiązanie. Samotne Koziorożce poznają
dalszych działań. To dobry czas do rozwiązywania
przyjazną osobę.
trudnych spraw i porozumienia z niektórymi
osobami. W życiu osobistym nie chowaj urazy.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym będziesz musiał bronić swoich
interesów i raczej nie licz na pomoc otoczenia. Jak
zwykle zachowasz pogodę ducha i wiarę w to, że
nadejdą lepsze czasy.

Panna 23.08.– 22.09.
Przez najbliższe dni nie będziesz mieć ochoty
do pracy. Odczujesz znaczny spadek energii do
działania. Nawet zakupy czy huczna impreza nie
poprawią Twojego humoru. Trzeba przeczekać.

Wodnik 20.01.– 18.02.

Twoje życie nabierze szybkiego tempa. Będziesz
musiał niezwłocznie podjąć ważną decyzję lub
przekonać kogoś do swoich racji. Może być
bardzo trudno. Postaraj się jednak z całych sił, bo
będzie warto.

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższych dniach musisz wykazać się rozwagą,
by nie stracić tego, co zdobyłeś z takim mozołem.
W życiu osobistym musisz stać się uosobieniem
spokoju i łagodności. Czeka Cię bowiem rodzinne
spotkanie.
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Więcej witamin
W środę, 6 października
br. członkowie szkolnego
koła PCK przygotowali
dla wszystkich kolegów
i koleżanek „Dzień owocowo-warzywny”. Celem imprezy było uświadomienie uczniom, że
w czasie jesiennych dni
warto spożywać więcej
owoców i warzyw, ponieważ są one źródłem
witamin i zapewniają odporność. Chcielibyśmy, żeby taki dzień stał się
tradycją naszej szkoły.
członkowie Koła PCK z ZS nr 2 w Starych Pieścirogach

Kino NIWA ZAPRASZA

19–21 listopada godz. 15.00

Zemsta futrzaków
Familijny/komedia, USA, 2010, 92 min; reżyseria:
Roger Kumble, scenariusz: Michael Carnes, Josh
Gilbert, zdjęcia: Peter Lyons Collister, muzyka: Ed
Shearmur; obsada: Brendan Fraser, Ken Jeong,
Brooke Shields, Matt Prokop.

Agent nieruchomości, przeczuwając wiele
dobrych interesów, przenosi się w dzikie
części stanu Oregon. Tam spotyka dziewczynę, która bardzo podoba się jego cynicznemu synowi, który do tej pory nie
wychylał nosa poza granice wielkiego miasta i, podobnie jak jego ojciec,
nie ma pojęcia, jakie siły drzemią w dzikiej naturze.

19–21 listopada godz. 17.00

Charlie St. Cloud
dramat, USA, 2010, 99 min.; obsada: Zac Efron,
Amanda Crew; reżyseria: Burr Steers, scenariusz:
Lewis Colick, Craig Pearce, zdjęcia: Enrique Chediak,
muzyka: Rolfe Kent.

Charlie przygnębiony śmiercią swojego
młodszego brata, postanawia zacząć pracę
na cmentarzu, na którym został pochowany. Dzięki ogromnej więzi jaka ich łączyła,
Charlie wieczorami spotyka tam zmarłego
chłopca i mogą cieszyć się wzajemnym towarzystwem. Pewnego dnia w życiu bohatera pojawia się dziewczyna...

20 listopada godz. 19.00

Brzdąc
dramat/familijny/komedia, USA, 1921, 60 min;
reżyseria: Charles Chaplin, scenariusz: Charles
Chaplin, zdjęcia: Roland Totheroh, muzyka:
Eric James; obsada: Charles Chaplin, Jackie
Coogan.

Samotna matka zostawia noworodka na
tylnym siedzeniu eleganckiego samochodu, licząc na to, że bogaci ludzie zapewnią
maleństwu dostatnie wychowanie. Jednak
samochód zostaje skradziony i złoczyńcy
podrzucają niemowlę w zaułku koło śmietnika. Dziecko znajduje włóczęga
Charlie. Zajmuje się nim troskliwie, ale w niekonwencjonalny sposób...

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Hydraulika , kompletne instalacje,
C.O, C. W. U Kan – gaz. Tel. 506
178 967.
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.
Sprzedam działki rolno–rekreacyjne
o pow. ok. 3000 m 2, Omięciny gm.
Joniec. Tel. 502 279 946.
DJ. Tel. 512 726 847.
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.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj ogłoszenia
Cena netto zł
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
40,00
kolor
60,00
ogłoszenia rodzinne, podzięko20,00
wania (1 moduł)
drobne za słowo
0,82
artykuł promocyjno-reklamo800,00
wy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
0,10
Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do
50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

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

Zatrudnimy osobę do przyuczenia
na stanowisko kelner, kelnerka:
Wymagania: pełnoletniość, 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: pełnoletniość, dyspozycyjność. CV przesyłać na adres:
praca2000@o2.pl z dopiskiem praca
fizyczna.
Zatrudnimy osobę na stanowisko –
Event manager. Wymagania: bardzo
dobra znajomość branży eventowej,
dyspozycyjność, pełnoletniość, prawo jazdy kat. B. Oferujemy: pracę
w miłej atmosferze umowę o pracę.
CV przesyłać na adres: praca2000@
o2.pl z dopiskiem Event manager.
Sprzedam garaż, ul. Garbarska.
Tel. 695 355 019; 600 473 739.
Nowe osiedle działek jednorodzinnych – Pniewska Górka – sprzedam
działki. Tel. 693 861 544.
Korepetycje z języka rosyjskiego.
Tel. 511 146 203.
OCSM Mińsk Maz. ogłasza o rozpoczęciu kursu w Jachrance na
koparki i ładowarki, klasa II.
Tel. 606 436 876.

12–25 listopada 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 513 297 113.
Do wynajęcia dom w Nasielsku na
hotel pracowniczy, wszystkie media.
Tel. 510 046 724.
Usługi remontowo–budowlane.
Wszystkie wykończenia wewnętrzne. Tel. 663 046 604.
Sprzedam Fiat Panda 2004 r.
Tel. 609 315 540.
Sprzedam działki budowlane
1113 i 955 m 2 – Stare Pieścirogi,
ul. Makowa, trasa 571. Media
w działce. Tel. 693 896 479.
Sprzedam działki budowlane – Nowe
Pieścirogi, okolice ul. Diamentowej.
Tel. 602 323 533.
Kupię grunt rolny z budynkami.
Tel. 602 496 580.
Sprzedam Mazdę 323 F, 1997 r. Cena
5500 zł. Tel. 662 206 608.
Salon strzyżenia psów – Modlin
Górka. Tel. 501 214 307.
Pralnia ekologiczno–chemiczna, standard 72 h – Nasielsk,
ul. Rynek 12. Tel. 501 607 112.
Sprzedam działki w Błędowie o pow.
3654 i 982 m 2, niedaleko pole golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
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Żbik – Mazur Radzymin 7:0 (4:0) (+3)
GKP Targówek W-wa – Żbik 0:0 (+1, – 2)

Żbik gra ładnie, ale traci punkty
Prowadząc trzy do zera, nasielszczanie zmienili styl gry. Wciągali
przeciwnika na swoją połowę i efektownie rozgrywali piłkę. Pokazywali
ciekawe i efektowne zagrania. Piłka
chodziła jak po sznurku. Akcje organizowali jednym skrzydłem, a za
chwilę długim podaniem uruchamiali drugie skrzydło i błyskawicznie
wchodzili w pole karne przeciwnika.
Jedna z takich akcji, zapoczątkowana
przez Marcina Gumowskiego, została zakończona efektownym strzałem
przez Łukasza Ćwiklińskiego (20’).
Po tym golu wrócili do poprzedniego stylu gry. To jednak o mało nie zakończyło się utratą przez nich bramki.
Piłka w polu karnym przypadkowo
otarła się o rękę jednego z obrońców Żbika. Sędzia zarządził jedenastkę. Dużą klasę wykazał młodziutki
bramkarz Żbika, Krystian Bodych.
Nie tylko wyczuł kierunek lotu piłki,
ale i wytrzymał napięcie. Wyłapał
piłkę. Gra w końcowych dwudziestu minutach toczyła się głównie w
środku boiska. Przebieg spotkania
dyktował Żbik. Ani na chwilę, dobrze
przecież wyszkoleni przeciwnicy, nie
zagrozili nasielskiej brance.
Po gwizdku rozpoczynającym drugą
połowę gra przez piętnaście minut
wyglądała podobnie jak w końcówce pierwszej połowy. Wystarczyło
jednak to, że piłkarze Żbika zagrali
bardziej zdecydowanie, a natychmiast zagrożona była bramka Mazura. Efektowną akcję przeprowadzili w
60. minucie meczu Marcin Gumowski i Rafał Załoga. Gumowski ściągnął
na siebie kilku przeciwników, lecz
mijał ich jak tyczki slalomowe, by –
będąc w odległości pięciu metrów
od linii końcowej – oddać piłkę do
środka, gdzie spodziewał się obecności Rafała Załogi (wcześniej jednak
to sprawdził). Wynik 5:0 satysfakcjonował Żbika, ale kibice czekali na kolejne bramki.
Na ostatnie piętnaście minut trener
Cezary Molęda zdjął z boiska dwóch
swoich asów atutowych: Załogę i
Gumowskiego. Młodzi zawodnicy
rezerwowi reprezentują odpowiedni
poziom. Dotyczy to zwłaszcza do-

Trzynasta kolejka rozgrywek w rundzie jesiennej okazała się szczęśliwa
dla drużyny z Nasielska. Po dobrej
grze wysoko pokonała zespół z Radzymina w stosunku 7:0 (4:0). Dzięki
temu zwycięstwu i porażce lidera z
warszawskiego Targówka w Kobyłce ponownie objęła prowadzenie
w ligowej tabeli. Wprawdzie nie było
to samodzielne przodownictwo, ale
i takie się liczy.
Bój o pierwszą pozycję po rundzie
jesiennej miał zostać rozstrzygnięty
już w kolejnej kolejce rozgrywek,
w której Żbik i Targówek miały się
spotkać w bezpośredniej walce na
stadionie w Warszawie. Do pojedynku tego doszło w ostatnią niedzielę.
Zakończył się on bezbramkowym
remisem, dającym obydwu drużynom po jednym punkcie.
To sprawiło jednak, że Żbik utracił
przodownictwo na rzecz drużyny z
Targówka, ponieważ do walki o fotel
lidera włączył się warszawski Drukarz,
który niespodziewanie w tej kolejce
pokonał zespół z Radości i zrównał
się punktami ze Żbikiem i Targówkiem. W efekcie nasza drużyna zajmuje dopiero trzecie miejsce, ale
ma ten sam dorobek punktowy, co
wyprzedzające nas zespoły.
Pokaz strzeleckich umiejętności w
meczu z Radzyminem
Zwycięski mecz z Mazurem Radzymin nasielszczanie rozpoczęli
bardzo skoncentrowani i zdeterminowani, aby tego dnia nie stracić
nawet punktu. Pamiętając o błędach
z poprzedniej kolejki, kiedy ulegli w
Warszawie Drukarzowi, tym razem
od pierwszego gwizdka ruszyli ostro
do przodu. Wydaje się, że zaskoczyli
tym przeciwnika.
Zanim się goście zorientowali, „co
jest grane”, już przegrywali 3:0.
Bramki padały systematycznie, co
trzy minuty. Strzelili je: Maxwell
Elota (3’), Jarosław Unierzyski (6’)
i Rafał Załoga (9’). Ten przebieg
zdarzeń zaskoczył nie tylko piłkarzy z Radzymina, ale i kibiców, i to
obydwu drużyn. Nasielskiej także,
bo było to coś nowego w grze ich
zespołu.
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świadczonego i dynamicznego nowodworzanina Fabiana Kotarskiego. Ostatnio
zdobywa wiele bramek. Tak
stało się i w tym meczu. Piłkę
otrzymał od Kowalskiego,
z którym razem wszedł na
boisko. Strzelił ostro i precyzyjnie (85’6:0). Ostatnią
bramkę na minutę przed
końcem spotkania strzelił
także nowodworzanin, Łukasz Ćwikliński.
Chłopcy z Targówka nie
dali się zlać
Przed laty powiedzenie komuś, że napotkany chłopak jest z Targówka, oznaczało, że należy uważać
i omijać go z daleka, a także to, że nie
należy zapuszczać się w tamtejsze
kręte uliczki. Ale o nasielszczakach
też się różne rzeczy mówiło. Mecz
reprezentujących te miejscowości
drużyn zapowiadał się więc ciekawie.
I rzeczywiście był interesujący. Atmosferę na stadionie oprócz piłkarzy
i sędziów tworzyli kibice, zwłaszcza ci
z tzw. żylety. Nie przekraczali jednak
granic przyzwoitości. Mocno dopingowali swoich, ale nie zaczepiali naszych kibiców. Wzorowa była praca
trójki sędziowskiej – Daniel Kupiec
(główny), Filip Sierant i Michał Obukowicz (asystenci). Obserwator Wiesław Urbaniak z pewnością wystawił
im wysoką notę.
W meczu nie brakowało błyskotliwych akcji, gorących spięć, ładnych
piłkarskich sztuczek. Zabrakło tylko
goli. Bliżej zdobycia bramki był Żbik.
Bramkarz Targówka bronił wyśmienicie. Niekiedy jego wysokim umiejętnościom towarzyszyło szczęście.
Również nasielski bramkarz, Krystian Bodych, spisywał się znakomicie. Miał wprawdzie mniej okazji
do pokazania pełni swych umiejętności, ale groźnych sytuacji pod
jego bramką też nie brakowało.
W sumie cała nasza drużyna zasłużyła na uznanie.
Remis z doskonałą drużyną z Targówka i do tego na jego „podwórku”
też się liczy. Tym bardziej że w drużynie grali zawodnicy mający za sobą
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z drużyną ostro pracował. Nasielsk
ma drużynę, w którą warto inwestować, i obrazowo mówiąc, warto
grzać się w jej blasku. Te słowa jeden
z działaczy kieruje do potencjalnych
sponsorów. Bo awans do IV ligi jest
wciąż realny. Miłośnicy piłki nożnej
z Mazowsza i Warszawy jeżdżący
w soboty i niedziele na mecze do
różnych miast twierdzą zgodnie, że
prezentowany przez Żbika poziom
predysponuje tę drużynę do gry
nawet w III lidze.
xyz

występy w wyższych ligach. Jednym
z nich był obrońca Sergiusz Wiechowski. Ma na swym koncie występy w kilku drużynach ekstraklasy
i pierwszej ligi. Ale i nim nasi napastnicy niejednokrotnie „zakręcili”.
Trener Cezary Molęda jest zadowolony ze swych podopiecznych.
Uważa, że grają widowiskowo, pokazują wysokie umiejętności. Tworzą widowisko. Wie też, że stać ich
na jeszcze więcej, a to oznacza, że
w okresie zimowej przerwy będzie

BRYDŻ

Wyniki turnieju „trzynastego” 22.10.2010 r.:
1.
2.
3.
4.
5-6.
7.
8.

Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
Janusz Muzal – Janusz Wydra		
Marek Olbryś – Maciej Osiński		
Adam Banasiuk – Piotr Turek		
Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski

73 pkt (57,94%)
70 pkt (55,55 %)
70 pkt (55,55%)
69 pkt (54,76%)
59 pkt (46,83%)
59 pkt (46,83%)
54 pkt (42,87%)
50 pkt (39,68%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Janusz Muzal				
72,5 pkt
Janusz Wydra				
72,5 pkt
3–5. Waldemar Gnatkowski			
64 pkt
Stanisław Sotowicz			
64 pkt
Paweł Wróblewski				
64 pkt
6.
Grzegorz Nowiński			
63 pkt
7.
Piotr Kowalski				
62 pkt
8. Maciej Osiński				
59,5 pkt
9.
Krzysztof Michnowski			
59 pkt
10. Kazimierz Kowalski			
48 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy 12 listopada (piątek) na godz. 18.45 do hali sportowej
w Nasielsku. Będzie to XII Nasielski turniej par o puchar Prezesa K.S. „Sparta” Grzegorza
Arciszewskiego.
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