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Lodowisko na zakręcie

str. 5

Na zakręcie ulicy Kolejowej w Starych Pieścirogach, a dokładniej drogi wojewódzkiej
nr 517, tworzy się lodowisko. Śliska lub mokra, w zależności od pogody, nawierzchnia jezdni w tym miejscu stwarza ogromne zagrożenia dla jadących tą drogą pojazdów.
Wiele aut już na tym odcinku wypadło z drogi. Skąd się bierze woda na ulicy?

Budżet przyjęty

str. 2
Uczennica LO najlepsza

Ostatnie pożegnanie

str. 3

W środę, 2 lutego br. w Święto Ofiarowania Pańskiego znanego u nas bardziej jako Święto Matki Bożej Gromicznej pożegnaliśmy na nasielskim cmentarzu parafialnym księdza prałata Kazimierza Jana Śniegockiego byłego proboszcza i dziekana
nasielskiego. Ksiądz Prałat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
w ciechanowskim szpitalu w poniedziałek 31 stycznia o godz.
7.55. Miał 79 lat.

str. 9

Odcięci od świata

Uroczystości żałobne, którym przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej ks. Roman Marcinkowski, zgromadziły kilka tysięcy wiernych z parafii św. Wojciecha w Nasielsku i pozostałych parafii dekanatu
nasielskiego. Obecne były też delegacje z parafii w Krysku i Woli Kiełpińskiej, gdzie zmarły był wcześniej proboszczem.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło ponad 100 kapłanów diecezji płockiej.
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Gminny turniej
w piłkę ręczną

str. 16
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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

Budżet przyjęty
W piątek, 28 stycznia br. odbyła się
V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele
policji oraz Straży Miejskiej. Obrady
prowadził Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący RM.
Po przedstawieniu porządku obrad Grzegorz Arciszewski burmistrz
Nasielska zgłosił wniosek o wprowadzenie do programu dwóch projektów uchwał: jeden dotyczył rozwiązania Straży Miejskiej, a drugi opłaty targowej. Wniosek przyjęto. Rada
przegłosowała też protokoły z III i IV
sesji, po czym przewodniczący RM
przedstawił krótkie sprawozdanie ze
swoich działań między sesjami rady.
Stwierdził, że priorytetowe były sprawy związane z budżetem, dlatego
uczestniczył w pracach komisji merytorycznych, zaś podczas jego dyżurów interesanci zgłaszali m.in.: problemy z odśnieżaniem dróg i odwodnieniem terenu.
Burmistrz w relacji ze swojej działalności mówił o tym, iż uczestniczył
w posiedzeniach wszystkich komisji
rady. Podkreślił, że dużo czasu spędza na spotkaniach z mieszkańcami
gminy, które odbywają się zarówno
w nasielskim UM, jak i w terenie. Mówił
o licznych podtopieniach występujących na terenie gminy.

i na wsi oraz o możliwość
rozbudowy szkoły podstawowej w Nasielsku. Natomiast radny Jerzy Lubieniecki był zainteresowany
nasielską służbą zdrowia,
dlatego chciał wiedzieć, czy
istnieje zagrożenie, że od
marca w naszym mieście
może nie być Nocnej Pomocy Lekarskiej. Dopytywał też o możliwość wglądu
do protokołu pokontrolnego dotyczącego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Radny
Mirosław Świderski mówił,
że choć na skwerze Jana
Pawła II jest już spokojniej,
to jednak oczekiwania mieszkańców
są większe. Wskazał też że przy ulicy
Młynarskiej stoją dwa znaki informujące o wjeździe w kierunku Głodowa,
oba znajdują się przy ulicy Topolowej.
Prosił, by jeden z nich został ustawiony
przy ul. Nowej.
Następnie informację o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie za rok 2010
przedstawił asp. Radosław Miłoszewski, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku.
– Dzięki współpracy policji ze Strażą
Miejską udało się osiągnąć bardzo
dobre wyniki, najlepsze w całym po-

W punkcie obrad dotyczącym pytań
i interpelacji radnych jako pierwszy
głos zabrał radny Stanisław Sotowicz,
który chciał wiedzieć, czy burmistrz
planuje zrobić tzw. bilans zamknięcia
i otwarcia, dotyczący finansów naszej
gminy. Prosił także o informacje na temat planowanej inwestycji w Lelewie,
gdzie powstać ma elektrownia wiatrowa. Pytał także o możliwość wykonania przejścia dla pieszych przy Biedronce, ponieważ mieszkańcy osiedla Warszawska przechodzą przez ulicę w niedozwolonych miejscach, co
zagraża ich bezpieczeństwu. Radny
Radosław Skrzynecki chciał wiedzieć,
kto powinien dbać o stan dróg w Nowych i Starych Pieścirogach, w momencie kiedy inwestycja nie jest jeszcze ukończona.
Radny Krzysztof Fronczak pytał o wysokość subwencji na ucznia w mieście

wiecie nowodworskim – mówił R. Miłoszewski.
W minionym roku wskaźnik skuteczności ścigania osiągnął w naszej gminie 76,3%, przy średniej w powiecie nowodworskim 69,9%. Nasielscy
funkcjonariusze przeprowadzili blisko 2200 interwencji. W nasielskim
komisariacie pracuje 30 policjantów,
którzy mają do dyspozycji 5 radiowozów. Komendant podkreślił, że
ograniczona została przestępczość
nieletnich, zwiększono ujawnianie
przestępczości narkotykowej oraz
przestępstw gospodarczych. Do największych sukcesów nasielskiej policji
zaliczył: ustalenie sprawców kradzieży
mienia znacznej wartości (750 tys. zł),
ustalenie 3 sprawców handlu narkotykami oraz likwidacja tzw. „dziupli” samochodowej.

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

Radny Jerzy Lubieniecki zapytał policjantów o ich zdanie w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Na to pytanie
odpowiedzi udzielił nadkom. Przemysław Suchecki, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim: –
To trudne pytanie, na tym terenie jest
duża wykrywalność przestępstw, ale
i duża przestępczość. Pomoc Straży
Miejskiej przy realizacji różnych działań jest ważna. Jesteśmy zadowoleni
z naszej współpracy.
Przewodniczący RM zauważył, że
współpraca nasielskiego samorządu
z policją zawsze była dobra.
Do informacji o działalności
Straży Miejskiej, którą radni
otrzymali na piśmie, nie było
żadnych pytań, choć w zastępstwie komendanta straży
na sali obrad był jego przedstawiciel, Robert Daniszewski.
W dalszej części obrad Ludwina Turek, skarbnik Nasielska,
przedstawiła projekt uchwały
dotyczący wieloletniej prognozy finansowej gminy na
lata 2011–2020. Odczytała
też opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat
tego dokumentu. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Kolejny punkt obrad dotyczył projektu budżetu gminy
na rok bieżący. Projekt uchwały budżetowej przedstawił krótko Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
mówiąc, że choć nie jest to jego projekt budżetu, bo przygotowywał go
poprzedni burmistrz, to trzeba będzie
zgodnie z nim pracować.
Pani skarbnik przedstawiła pozytywną
opinię RIO na temat projektu budżetu,
a następnie przewodniczący komisji

merytorycznych odczytali opinie na
temat projektu budżetu i wnioski, które miały zostać w nim uwzględnione.
W dyskusji nad budżetem radny Sotowicz stwierdził, że jest on niezadowalający, ponieważ są do spłacania kredyty i brakuje środków na inwestycje,
które obiecywano mieszkańcom.
Radny Fronczak mówił o niepopularnych decyzjach, czyli likwidacji Straży
Miejskiej i konieczności poszukiwania
oszczędności w szkołach. Ten ostatni
temat wywołał dłuższą dyskusję odwołującą się do przeszłości, kiedy to
likwidowano szkoły. Burmistrz zapewniał, że bez konsultacji z radą nie będzie podejmował decyzji w kwestiach
oświatowych.
Radna Katarzyna Świderska poprosiła
burmistrza o uzasadnienie jego decyzji w sprawie „zdjęcia” z budżetu projektów dotyczących budowy sal sportowych przy trzech szkołach w naszej
gminie.
Burmistrz wyjaśnił, że budowa tych sal
była po prostu nierealna, tym bardziej
że nie ma też szans na dofinansowanie. – Nie stać nas na budowę żadnej
sali sportowej w tym roku. To nie jest
moja złośliwość, nie mamy na to pieniędzy. We wszystkich jednostkach
szukam oszczędności – podsumował.
Padały też pytania o ostateczne koszty budowy kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach i budowę stacji uzdatniania
wody w Jackowie.
Po zakończeniu dyskusji projekt
uchwały budżetowej po autopoprawkach przedstawiła pani skarbnik.
Zgodnie z uchwałą przewidywane są
dochody w kwocie: 55 mln 817 tys. zł,
zaś wydatki na poziomie 57 mln 932
tys. zł. Deficyt budżetu – 2 mln 115
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Dyżur raz w tygodniu
W każdy poniedziałek Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,
pełni dyżur w godz. od 15 do 16.
Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 113 (I piętro Urzędu Miejskiego) .
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Służył Bogu i ludziom
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WSPOMNIENIE

W numerze 6. Życia Nasielska
z roku 1997 w artykule poświęconym księdzu prałatowi Kazimierzowi Śniegockiemu czytamy m.in.:
obecny proboszcz naszej parafii
ksiądz Kazimierz Jan Śniegocki jest
jednym z najznamienitszych jej
duszpasterzy i na trwałe wpisał się
już w jej historię. A był to dopiero
11. rok Jego przewodzenia nasielskiej wspólnocie parafialnej.
To, czego dokonał w tym czasie,
było czymś niezwykł ym i wyjątkowym, czymś, co zmuszało
do refleksji i budziło szacunek.
Od tego czasu ksiądz prałat zarządzał nasielską parafią jeszcze dziewięć lat (w sumie 20). Lat wypełnionych troską o parafię, dekanat
i jego mieszkańców. Po przejściu
na zasłużoną emeryturę pozostał z nami do końca życia (przez
5 lat). Zamieszkał tuż obok plebanii
i na ile pozwalało mu tylko zdrowie, starał się, nie narzucając się,
być obecny w życiu parafii. Jego
ulubionym miejscem był konfesjonał. Starał się poprzez to miejsce i związany z nim sakrament
pokuty pomagać wiernym w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.
Jego kapłańska gorliwość została dostrzeżona przez władze kościelne diecezji płockiej. Biskup
powierzał mu od 1965 funkcję

proboszcza – najpierw w Krysku (1965–1977), następnie w Zegrzu (Wola Kiełpińska 1977–86),
wreszcie w Nasielsku (1986 –
2006). Wszędzie był szanowany
i lubiany. Najbardziej widzieliśmy
to w roku 1986, gdy obejmował
placówkę w Nasielsku Jego parafianom z Zegrza – Woli Kiełpińskiej trudno było się z nim rozstać. Ich smutek przerodził się
w radość, kiedy zrozumieli, że ich
proboszcz jest wysoko oceniany
przez Kurię Biskupią i biskup stawia przed nim coraz trudniejsze
zadania. Cieszyli się z Jego awansu. Wyrazem tego awansu było

też powierzenie ważnej w strukturach diecezji funkcji dziekana.
Piastował ją przez 20 lat.
Uznanie dla jego sumienności,
pracowitości i gorliwości znalazło też wyraz w przyznanych mu
godnościach kościelnych. Był kanonikiem gremialnym kapituł y
pułtuskiej i prałatem. Jako prałat
uhonorowany był tytułem Kapelana Ojca Świętego (od 1992 r.)
Ksiądz prałat Kazimierz Śniegocki znalazł też uznanie władz samorządowych nasielskiej gminy. W 2004 r. został uhonorowany nagrodą „Lew Nasielska”.
To bardzo skromna nagroda za
jego pracę na rzecz naszej społeczności. Jak najbardziej zasłużona, chociażby za dwie kaplice
– kościółki w Nunie i Starych Pieścirogach.
Ksiądz Prałat nie zabiegał o godności i zaszczyty. Był bardzo skromnym człowiekiem. Dla Niego najważniejsza była służba Bogu i ludziom. I tej służbie oddał się bez
reszty. I chociaż na pierwszym
miejscu stawiał w tej służbie misję
ewangelizacyjną, to zabiegał również o materialną stronę nasielskiego Kościoła. A katalog jego
dokonań, zarówno w jednej, jak
i drugiej dziedzinie jest wyjątkowo
bogaty i zasługuje na utrwalenie.
Myślę, że my, parafianie nasielscy, powinniśmy gorąco dziękować Bogu za tak
wspaniałego kapłana.
Myślę też, że myśmy
go nie doceniali i nie
słyszeliśmy tego, co
do nas mówił. Tyle
że mówił nie zawsze
słowem, ale tym, co
robił. Mówił przykładem swego życia.
Bóg nie oszczędził księdzu prałatowi cierpień. Znosił je
z pokorą. I jeszcze
w chwilach dla siebie najtrudniejszych
był ra ze m z na m i .
W ostatnią niedzielę, kiedy celebrans
poinformował,
że ksiądz prałat przebywa w szpitalu i prosił o modlitwę za Jego
fot. M. Stamirowski zdrowie, chyba nikt
z nas nie zdawał sobie sprawy,
że tym razem nie powróci już do
swojego skromnego mieszkanka,
aby przy najbliższej okazji, kiedy
tylko siły pozwolą, koncelebrować
mszę św. i wypowiedzieć chociaż
krótkie słowa modlitwy.
Bóg zadecydował jednak inaczej.
Wierzymy, że zaprosił Go do Siebie i to w charakterystycznym
momencie. Tuż przed godziną
ósmą, która była ważną godziną
w jego życiu nauczyciela katechety i tuż przed świętem Matki
Bożej Gromnicznej.
andrzej zawadzki

Ostatnie pożegnanie
W środę, 2 lutego br. w Święto
Ofiarowania Pańskiego znanego
u nas bardziej jako Święto Matki Bożej Gromicznej pożegnaliśmy na
nasielskim cmentarzu parafialnym
księdza prałata Kazimierza Jana
Śniegockiego byłego proboszcza
i dziekana nasielskiego. Ksiądz Prałat
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
w ciechanowskim szpitalu w poniedziałek 31 stycznia o godz. 7.55.. Miał
79 lat.
Uroczystości żałobne, którym
przewodniczył biskup pomocniczy
diecezji płockiej ks. Roman Marcinkowski, zgromadziły kilka tysięcy
wiernych z parafii św. Wojciecha
w Nasielsku i pozostałych parafii dekanatu nasielskiego. Obecne
były też delegacje z parafii w Krysku i Woli Kiełpińskiej, gdzie zmarły
był wcześniej proboszczem.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło ponad 100 kapłanów
diecezji płockiej. Obecna była najbliższa rodzina, a wśród jej członków, siostra i brat zmarłego. Licznie
reprezentowane były instytucje,
stowarzyszenia, organizacje, zakłady pracy, szkoły z terenu całej
gminy. Wiele delegacji przybyło
z pocztami sztandarowymi. Hołd
Zmarłemu oddały władze samorządowe gminy z burmistrzem
Grzegorzem Arciszewskim i Przewodniczącym
Rady Miejskiej Grzegorzem Duchnowskim na
czele.
W homilii, jaką wygłosił w czasie Mszy św.
w nasielskim kościele ks.
biskup Roman Marcinkowski, zawarte były informacje o dokonaniach
i zasługach Zmarłego.
A były one wyjątkowo
duże zarówno w sferze
duchowej jak i materialnej.
Zanim kondukt żałobny ruszył z nasielskiego kościoła, świętej pamięci księdza Prałata,
pożegnali w serdecz-

nych słowach: przewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Duchnowski
– w imieniu władz
s amorz ądow yc h
i mieszkańców
G m i ny N a si e l sk ,
przedstawicielka parafii w Krysku
i Woli Kiełpińskiej –
w imieniu wspólnot
parafialnych, przewodnicząca parafialnego koła Akcji Katolickiej Halina Kamińska. Jako ostatni
w tej części uroczystości przemówił
proboszcz nasielski
ks. kan Tadeusz Pepłoński. W krótkim
wystąpieniu podkreślił zasługi księdza
prałata Kazimierza
Śniegockiego oraz
podziękował tym wszystkim, którzy w ostatnich trudnych latach życia służyli mu pomocą i wsparciem.
Kondukt pogrzebowy, jaki uformował się po zakończonych uroczystościach w kościele był wyjątkowo długi. Jego początek dochodził
już do miejsca spoczynku śp. Księ-

fot. M. Stamirowski

dza Prałata, a koniec był jeszcze na
schodach kościoła. Ksiądz prałat Kazimierz Śniegocki spoczął w kaplicy
cmentarnej zlokalizowanej w nowej
części nasielskiego cmentarza parafialnego.W sprawnym przeprowadzeniu uroczystości pomogły
służby: harcerzy, straży, policji.
(az)

AKTUALNOŚCI
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NASZE SPRAWY

KRONIKA
POLICYJNA

Przestępczość w Pieścirogach
do po przedniego roku czy lat
ubiegłych.
Jakiego typu w ykroczenia
i przestępstwa zdarzają się najczęściej w tej miejscowości?
– Wśród najczęściej występujących przestępstw w Pieścirogach
można wymienić: przestępstwa
narkotykowe, rozboje, włamania,
kradzieże, uszkodzenia mienia
i uszkodzenia pojazdu. Zaś wykroczenia to: drobne kradzieże,
spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym i zakłócenia porządku.
Czy ma Pan dane, jaka jest liczba
popełnianych przestępstw w ciągu ostatniego roku?
– Od 19.05.2009 do 31.12.2010
popełnionych przestępstw w Nowych Pieścirogach odnotowaliśmy 28; jeśli zaś chodzi o Stare
Pieścirogi, to przestępstw popełnionych w tym okresie odnotowaliśmy 14. Dla porównania dodam, że przestępstw popełnionych w Nasielsku było 202.
Czy nasielska policja uczestniczy w różnego rodzaju akcjach
związanymi z poprawą bezpieczeństwa podróżujących, m.in.
na stacji PKP w Pieścirogach?
– Oczywiście, bierzemy udział
w wielu akcjach. Przykładem takich wspólnych działań ze Strażą
Ochrony Kolei była akcja „Pasażer” i akcja „Miasto i Komunikacja”. Przypomnę również że stacja
PKP podlega pod działania Straży
Ochrony Kolei, dlatego też, jeżeli
mieszkańcy czy podróżni widzą
coś niepokojącego, mogą zwrócić się o pomoc i interwencję
bezpośrednio do tych służb.
Czy według Pana obecnie istnieje potrzeba tworzenia komisaria-

– Wieczorami boję się wracać
z pracy, bo muszę iść przejściem
p o d z i e m nym n a s t a c j i P KP,
a często stoją tam młodzi ludzie,
którzy przepychają się, zaczepiają przechodniów wulgarnymi uwagami, piją alkohol. Podobnie jest przy jednym z marketów w Pieścirogach, przecież
tam całkiem niedawno znaleziono pobitego człowieka – skarży
się pani Agata, mieszkanka Pieścirogów. – Może warto byłoby
wrócić do tego, co było kiedyś,
i stworzyć tu posterunek policji.
Zarówno Stare i Nowe Pieścirogi, jak i Sienica czy Mogowo
to są przecież gęsto zabudowane wsie. Mieszkańcy czuliby się
bezpieczniej – dodaje.
Po licznych tego typu sygnałach od mieszkańców Pieścirogów zwróciliśmy się
z prośbą o udzielenie wypowiedzi w tej sprawie do asp.
Radosława Miłoszewskiego,
zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku.
Czy do policji docierają sygnały od mieszkańców Pieścirogów
o zwiększonej częstotliwości
wykroczeń i przestępstw popełnianych na terenie tej miejscowości?
– Wszystkie sygnały i zawiadomienia składane przez mieszkańców dotyczące grożącego
im bądź ich mieniu niebezpieczeństwa są natychmiast weryfikowane i poddawane interwencji z naszej strony. Sygnał y od
mieszkańców są, ale nie częstsze
niż z innych rejonów. Nie mogę
stwierdzić, by w ostatnim czasie
nasiliła się ich liczba w stosunku
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tu policji w Pieścirogach?
– Moim zdaniem
nie, ale gdyby był,
to na pewno poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
byłoby większe,
jak również szybkość reagowania na
zgłaszane problemy. Wszystko, co
zmierza do poprawy bezpieczeństwa,
zawsze ma sens. Pozostaje tylko kwestia finansowa.
Nie docierają do
nas sygnał y, któ- asp. Radosław Miłoszewski
re wskaz y wał yby
że tylko dzięki szybkiemu sygnana zwiększoną częstotliwość polizowaniu przez mieszkańców sypełnianych przestępstw w tym
tuacji, które stwarzają zagrożenie,
rejonie. Tak jak wspominałem
i informowaniu nas o tym możewcześniej, liczba popełnianych
my podejmować skuteczne interprzestępstw w Pieścirogach nie
wencje. Bez współpracy z mieszjest tak duża, by trzeba było twokańców sami nie mamy możliworzyć w tamtym miejscu komisaści dotarcia do każdego przypadriat policji. Staramy się patroloku łamania prawa.
wać Pieścirogi jak najczęściej, by
nasi policjanci byli wszędzie tam, Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
gdzie potrzebna jest pomoc. MuKamil
Mazurkiewicz
simy mieć jednak na uwadze to,
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W okresie 08–21.01. w Budach
Siennickich nieznany sprawca włamał się do budynku gospodarczego i skradł mienie o wartości
1.730 zł.
16–17.01. w Mazewie Dworskim
nieznany sprawca skradł 55 m linii
telefonicznej. Straty wynoszą 418 zł
na szkodę TP S.A.
16 –17.01. w Pniewie nieznany
sprawca uszkodził banner reklamowy. Straty wynoszą 1200 zł.
21.01. w Kędzierzawicach nieznany sprawca spalił 40 bel sprasowanej słomy. Straty wynoszą 1200 zł.
23.01. na ul. Warszawskiej nieznany
sprawca skradł kobiecie torebkę,
w której znajdowały się dokumenty i pieniądze.
26–27.01. w Toruniu Włościańskim
nieznany sprawca skradł z budynku
gospodarczego będącego w stanie budowy przewody elektryczne i butlę gazową. Straty wynoszą
1000 zł.
26–27.01. w Mazewie Dworskim
nieznany sprawca skradł z samochodu osobowego dwa boczne
lusterka. Straty wynoszą 400 zł.
27.01. na dworcu PKP Łukasz D.,
mieszkaniec Pieścirogów, znieważył funkcjonariuszy SOK.

Pijani na drodze

17.01. w Andzinie Tadeusz S.,
mieszkaniec Andzina, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,52 mg/l).
25.01. w Nowych Pieścirogach Mariusz K., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,99 mg/l).
26.01. na ul. Warszawskiej Arkadiusz R., mieszkaniec Krzyczek,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,11 mg/l).

Kronika straży pożarnej
Strażacy OSP Nasielsk

15.01. sześciokrotnie wyjechali do wypompowania wody z zalanych budynków
w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi, Siennica oraz ul. POW w Nasielsku;
16.01. wyjechali do pożaru kontenerów
ze śmieciami na ul. Kościuszki;
18.01. zostali wezwani na ul. Siennicką
w celu wypompowania wody z piwnicy.
Przyczyną zalania była pęknięta rura;
21.01. wyjechali do Kędzierzawic w celu
ugaszenia palących się bel sprasowanej
słomy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie;
fot. S. Wiktorowicz
22.01. zostali wezwani na ul. Siennicką w celu wypompowania wody z budynku;
23.01. wypompowywali wodę z budynku w Starych Pieścirogach;
24.01. zostali wezwani do Lubomina w celu udzielenia pomocy karetce pogotowia, która ugrzęzła na podmokłym terenie;
27.01. wyjechali do pożaru budynku gospodarczego na ul. Dąbrowskiego, gdzie doszło do zapalenia urządzenia grzewczego na butli gazowej.

Strażacy OSP Psucin

15., 16. i 20.01. pięciokrotnie zostali wezwani do wypompowania wody z gospodarstw rolnych w miejscowościach Miękoszyn, Psucin oraz Toruń Dworski;
21.01. zostali wezwani do wypadku samochodu osobowego w Cegielni Puckiej. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia;
21.01. uczestniczyli w gaszeniu palących się bel sprasowanej słomy w Kędzierzawicach.

Strażacy OSP Jackowo

21.01. wspólnie ze strażakami z Psucina i Nasielska uczestniczyli w gaszeniu pożaru sprasowanej słomy w Kędzierzawicach;
24.01. wspólnie z OSP Nasielsk pomagali karetce pogotowia wydostać się z podmokłego terenu.
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Lodowisko na zakręcie
Na zakręcie ulicy Kolejowej
w Starych Pieścirogach, a dokładniej drogi wojewódzkiej nr 517
tworzy się lodowisko. Śliska lub
mokra, w zależności od pogody,
nawierzchnia jezdni w tym miejscu stwarza ogromne zagrożenia
dla jadących tą drogą pojazdów.
Wiele aut już na tym odcinku wypadło z drogi.
Skąd się bierze woda na ulicy? Woda
po prostu płynie z góry, w tym wypadku z ulicy Parkowej i Irysowej,
i nie mieszcząc się w studzience
kanalizacyjnej znajdującej się pod
chodnikiem, wyżłobiła sobie w znajdującym się na nim śniegu i lodzie
korytko, którym spływa przez jezdnię do znajdującego się po drugiej
stronie rowu melioracyjnego. Na
dodatek na szosę systematycznie
odprowadzana jest też woda z najniżej położonej przy ulicy Storczykowej posesji. Jej właścicielka została
pisemnie poinformowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon w Wołominie – powiadomił jedną z mieszkanek na piśmie,
że w razie wypadków i kolizji będzie
ponosiła za nie odpowiedzialność,
jako osoba, która powoduje śliskość
na drodze wojewódzkiej.
– Nie mam innego ratunku – przyznaje mieszkanka Storczykowej. –
Na mojej działce od maja
cały czas stoi woda, zrobiło się jezioro, teraz woda wchodzi już do
domu. Wielokrotnie do nas przyjeżdżała straż pożarna i wypompowywała wodę. Mąż nie spał,
nocami stał w wodzie przez wiele
dni, żeby wypompować wodę, i teraz leży chory. Kupiłam trzy pompy, to koszt ok. 2,5 tys. Zł, i wodę
wypompowujemy, ale to niewiele daje, bo woda do nas spływa
z góry. Nawet zabezpieczyłam płot
workami z piaskiem, ale woda i tak
wchodzi. Droga wojewódzka jest
wyżej i droga gminna jest wyżej,
a moja działka tonie – dodaje.

5
Z UM

Konkurs rozstrzygnięty
W piątek,14 stycznia br. ogłoszony został konkurs na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki
Społecznej w nasielskim Urzędzie Miejskim. Zainteresowani mogli składać wymagane dokumenty do poniedziałku, 24 stycznia br. Do konkursu stanęło sześć osób.
Wśród wymagań stawianych kandydatom znalazły się: wykształcenia
wyższe (najlepiej o kierunku: prawniczym, ekonomicznym, pedagogicznym lub administracyjnym) oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym (staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku
kierowniczym w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach
oświatowych, jednostkach nadzoru pedagogicznego, urzędach państwowych).

Studzienka ściekowa, która jest
w chodniku przy drodze wojewódzkiej, ma przepust o małym przekroju i nie nadąża odbierać wody płynącej z góry wody.
A przy wyprofilowanej drodze wojewódzkiej podczas jej przebudowy tylko po jednej stronie wykonano dość płytki rów melioracyjny.
Zdecydowanie najgorsza sytuacja
jest na najniżej położonej posesji
na Storczykowej, ale woda gromadzi się również w piwnicach i na
podwórkach na sąsiednich działek.
– Kiedy przyszła odwilż, to po prostu
przez nasze podwórka woda płynęła
w dół w stronę wiaduktu kolejowego.
Tam jest rów, zresztą wraz z sąsiadami my też wykopaliśmy taki rów za
naszymi działkami, do którego odprowadzamy wodę wypompowywaną z piwnic – mówią mieszkańcy Storczykowej. – W tym roku już
trzy razy podwyższałem piec, bo po
prostu nie było szans w nim napalić
– stwierdza jeden, a drugi dodaje –
Wcześniej nie było u mnie wody, dziś
proszę zobaczyć stoi w piwnicy, najpierw trzeba ją wypompować, żeby
móc rozpalić w piecu.
Dawniej przy drodze był rów odpł ywowy, teraz w tym miejscu
znajduje się chodnik, do tego poza
wyjątkowo wysokim poziomem
wód jest jeszcze problem spływającej wody z przykanalików. Niektórzy mieszkańcy już podłączyli

się do niedziałającej kanalizacji sanitarnej – to wszystko sprawia, że
woda płynie bez ograniczeń.
W nasielskim Urzędzie Miejskim ta
sprawa jest dobrze znana, ponieważ
mieszkańcy Storczykowej zgłaszali
ją wielokrotnie.
– Ten teren stał się dużą zlewnią wody i mieszkańcy mają tam
poważne problemy, ale jest to
ogromnie niebezpieczne dla kierowców miejsce. Dlatego burmistrz
zdecydował o podjęciu w trybie
pilnym konkretnych działań. Już
odbyły się spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wołominie. Ustaliliśmy, że
nasza gmina za przyzwoleniem
zarządu wykona przepust pod
jezdnią. Koszty tej inwestycji w całości poniesie gmina – mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału
Rozwoju Regionalnego nasielskiego UM. – Wykonana zostanie studzienka chłonna w ulicy Irysowej,
studzienka na najniżej położonej
działce oraz przepust pod jezdnią.
Prywatna firma będzie wykonywała przewiert sterowany, zaś studzienki – ZGKiM, teraz czekamy na
wycenę. Prace zostaną wykonane
w najbliższych dniach – dodaje.
Prawdopodobnie ta inwestycja nie
rozwiąże jednak wszystkich „wodnych ” problemów mieszkańców
Storczykowej.
(i.)

Kandydatury oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli: Maria
Kowalska, sekretarz Nasielska, Ludwina Turek, skarbnik Nasielska, Marek
Maluchnik, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru, oraz Katarzyna
Osińska inspektor ds. kadr z Wydziału Administracji i Nadzoru.
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali: Michał Sejda z Nowego Dworu Mazowieckiego, Krystyna Raczkowska z Nasielska oraz
Jarosław Chyliński z Płońska. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbyła się we wtorek, 1 lutego br. Każdy z członków komisji mógł zadać po
trzy pytania kandydatom, a następnie mógł im przydzielić punkty w skali
od 0 do 10. Rekomendację komisji konkursowej na to stanowisko otrzymał pan Jarosław Chyliński.
Prawdopodobnie już wkrótce zapadnie decyzja, czy osoba, która wygrała konkurs, będzie zatrudniona w naszym UM na tym bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Przed nowym kierownikiem ogrom pracy, to
na nim bowiem w dużej mierze spoczywać będzie troska o prawidłowe
przygotowanie i realizację budżetu w placówkach oświatowych, nadzór
nad instytucjami kultury, MOPS i obiektami sportowymi oraz poszukiwanie oszczędności w tych jednostkach.
(i.)

Z MIASTA

Droga już gminna
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 stycznia br., radni
przyjęli uchwałę o nabyciu nieruchomości od państwa Mańkowskich. Teraz będzie już wiadomo na pewno, czy ulica gen. Aleksandra Osińskiego,
czyli jedna z dróg osiedlowych znajdujących się na osiedlu Krupka, jest
prywatna czy gminna. Do tej pory wcale nie było to takie oczywiste.
Przypomnijmy, że o tej drodze zrobiło się głośno w ubiegłym roku, kiedy to najpierw od państwa Mańkowskich wpłynął do naszej redakcji list,
a później temu tematowi poświęcony został duży artykuł w 22. numerze
ŻN. Państwo Mańkowscy, którzy domagali się zadośćuczynienia finansowego za działkę, zdecydowali się wtedy na dość radykalne działania, czyli
blokadę drogi i skierowanie sprawy przeciwko gminie do sądu.
Małżonkowie twierdzili, że o odszkodowanie za drogę (o pow. 1483 m2)
upominali się od dawna, ponieważ chcieli uregulować stan prawny swojej nieruchomości. Przyznawali też, że jeszcze w 2000 r. otrzymali część
umówionej zapłaty, tj. 10 tys. zł, ale drugiej raty już nie dostali. Natomiast
Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, twierdził, że odszkodowanie zostało
zapłacone w całości, czego dowodzi protokół z negocjacji i sprawozdanie z wykonania budżetu. Ale dokumentów księgowych czy ewentualnych protokołów potwierdzających wypłaty w urzędzie nie ma.
Na dodatek sporna działka pod drogę cały czas figurowała w księdze
wieczystej państwa Mańkowskich. I choć gmina, działając na podstawie
decyzji kierownika Urzędu Rejonowego w Pułtusku zatwierdzającej podział nieruchomości z listopada 1992 r., próbowała też dokonać wpisu
działki do swojej księgi wieczystej, to jednak Sąd Okręgowy w Ostrołęce
nakazał przywrócenie wcześniejszego stanu rzeczy. Uznał bowiem, że
decyzja z 1992 r. nie dotyczyła przejęcia gruntu pod drogę, lecz podziału
nieruchomości na działki, czego wcześniej nie kwestionował samorząd.

Blokada drogi

fot. Julita Kamińska

Na trasie Pomiechówek – Nasielsk w Brodach Parcelach, w lesie przez który przebiega droga powiatowa,
drzewa łamią się jak zapałki pod naporem mokrego śniegu.
Jedno z takich drzew przewróciło się na jezdnię i zatarasowało przejazd w piątkowy poranek, 21 stycznia
br. Niemal natychmiast po obu stronach przeszkody ustawił się sznur pojazdów czekających na usunięcie
drzewa.
Jedno takie zdarzenie miało miejsce 20 stycznia, a następnego dnia na drogę przewróciły się dwa drzewa.
Do tych interwencji przyjeżdżała jednostka OSP z Psucina. Jej działania polegały na usunięciu drzew.
(r.)

Dlatego, choć burmistrz Mucha sprawę uważał za zamkniętą, powróciła
ona jako jedna z pierwszych do rozpatrzenia przez nowego burmistrza.
– Sprawa nie została jednak załatwiona definitywnie, jak wynikało
z pierwszych informacji, które otrzymałem. Nie ma dokumentów księgowych, nie ma też wpisu do księgi wieczystej i do tego gmina nie odwołała się od decyzji sądu – stwierdził Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska. – To sytuacja patowa, po analizie dokumentów i rozmowach
z prawnikiem doszedłem do wniosku, że nie można tej sprawy przedłużać. Dlatego jest decyzja o wykupie tej nieruchomości – dodał.
I choć państwo Mańkowscy zdążyli już przygotować pozew przeciwko
gminie, to przy takim obrocie sprawy postanowili go wycofać i nie dochodzić już dalszych roszczeń z tego tytułu przed sądem.
(i.)
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ŁapZaMajka – I etap zakończony!
30 stycznia 2011 r. minął czas
nadsyłania zgłoszeń do konkursu muzycznego „ŁapZaMajka”
zorganizowanego przez Dawida Domałę, którego w tej inicjatywie wsparł Nasielski Ośrodek
Kultury. Miło nam poinformować, iż kilkanaście osób, dla których hip-hop jest czymś więcej
niż tylko muzyką, postanowiło
przełamać wewnętrzne bariery i przesłało swoje propozycje
muzyczne. Z pośród nadesłanych utworów wybraliśmy kilka,
które naszym zdaniem zasługują
na wyróżnienie.
Oto lista osób, które przeszły do
następnego etapu tego projektu:
– Grzesiek Malinowski
(Grzechu),
– Kamil Woźniak (Wariat),
– Michał Drwęcki (Misiek),
– Rafał Podgrudny (Gollum),
– Przemek Wierzbicki (Sejdon) i Konrad Łukasik (Pastro),
– grupa „Odrodzeni” (Piotr Winnicki, Kuba Jastrzębski, Marcin Czarnecki).
Zdjęcia i krótkie opisy wykonawców znajdziecie na stronie www.domalaknastyk.pl w dziale „ŁapZaMajka”.

Czas na drugi etap!

Nie wszyscy uczestnicy mieli równe szanse, ponieważ nie każdy dysponował takim samym sprzętem,
dlatego też kolejnym etapem tego projektu jest zaproszenie wyróżnionych MC do studia w budynku
NOK-u, gdzie będą mieli możliwość nagrania swoich piosenek jeszcze raz, w lepszej jakości. Po skończeniu realizacji wokali wszystkie utwory zostaną zebrane w postaci składanki, którą umieścimy w formacie
mp3 na stronie www.domalaknastyk.pl (do pobrania za darmo). Zbiór ten ukaże się także w postaci płyty wraz z okładką i nadrukiem na CD – na pamiątkę dla biorących udział w projekcie młodych talentów.
Trzech najlepszych raperów projektu „ŁapZaMajka” dostanie propozycję nagrania gościnnej zwrotki na
płycie Domalaka i Nastyka W krainie pozytywnych dźwięków, jak również możliwość wystąpienia na
żywo podczas kolejnej imprezy „Underground Rap Time” jako support przed jednym z czołowych wykonawców polskiej sceny hip-hop.
Najlepszy z najlepszych otrzyma nagrodę ufundowaną przez NOK – mikrofon marki „Shure”, który być
może pomoże zwycięzcy w dalszej drodze do realizacji muzycznych pasji.
Dziękujemy Pawłowi Rasińskiemu (firma „All In One Media”) za wsparcie konkursu ufundowaniem plakatów. Gratulacje dla wszystkich uczestników, którzy zdobyli się na odwagę, by pokazać swoją twórczość
szerszej publiczności i wzięli udział w tym projekcie. Ogłoszenie wyników już wkrótce.
DN i NOK

ZAPROSZENIE

Hip-hopowo dla Nastyka
Już 26 lutego (sobota) od godziny
21.00 w warszawskim klubie „The
Fresk” (ul. Wawelska 5) odbędzie
się wyjątkowa impreza. Na swoje
„supergorzkie 26. urodziny” zaprasza Nastyk – warszawski raper,
który wraz z nasielskim MC-Domalakiem stworzył oryginalny
i pełen pozytywnej energii rapowo-dancehallowy duet.
Gośćmi wieczoru będą czołowi przedstawiciele polskiej sceny
hip-hop – Wigor/Trojak i Peper

z Mor W.A., a także Damian Gielnicki – mistrz świata gry w zośkę
(footbag). Za mikrofony chwycą
także Młody G.R.O i Tematis, jak
również Domalak i Nastyk, którzy tego wieczoru zaprezentują
materiał ze swojej przygotowywanej płyty W krainie pozytywnych dźwięków (i nie tylko z niej).
O odpowiednią oprawę muzyczną zadbają: Hubson – nadworny
DJ alkopoligamia.com i rezydent
„The Fresk”; Anusz – współorga-

nizator głośnego imprezowego
cyklu „Rap History Warsaw”, oraz
przyjaciel ekipy – Gontario, śmiało
łączący hip-hopową klasykę z nowoczesnością.
Szykuje się wieczór pełen pozytywnych muzycznych emocji
w jednym z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich klubów ostatnich lat. Bilety do nabycia przy wejściu w dniu koncertu
w cenie 10 zł.
(d)

KINO NIWA ZAPRASZA

Soboty z klasyką

Kino Niwa zaprasza na wieczory z klasyką filmową. W każdą trzecią sobotę miesiąca będzie można obejrzeć najwybitniejsze dzieła światowego kina. Większość z nich jest dostępna na DVD, ale kto nie widział ich na dużym ekranie, nie
wie, co traci!
19 lutego 2011 r., godz. 19.00

CASABLANCA

Romans wszech czasów, film legenda, który opowiada historię wielkiej miłości, rozgrywającą się w ogarniętej wojną Casablance,
i dramatycznego wyboru, którego musiał dokonać główny bohater. Czy uczucie może zwyciężyć w obliczu wojny? Niezapomniane
kreacje aktorskie Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, nieodmiennie kojarzonych właśnie z tym filmem.

19 marca 2011 r., godz. 19.00

PRZEMINĘŁO Z WIATREM

Najbardziej znana produkcja hollywoodzka w historii kina, nagrodzona ośmioma Oscarami. Historia namiętnej, ale tragicznej miłości
łączącej rozkapryszoną Scarlett O’Harę (Vivien Leigh) z Rhettem Butlerem (Clark Gable), osadzona w okresie wojny domowej w USA.
Cena biletu na seans, który znajduje się w programie Sobotnich Wieczorów z Klasyką – 6 zł. Do nabycia również karnety na
wszystkie propozycje filmowe – cena karnetu 20 zł.

K.T.

Kryminały
i literatura wysoka
W sobotę, 22 stycznia br. po raz trzeci miłośnicy książek spotkali się
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, by rozmawiać o przeczytanych
lekturach. Tak jak poprzednie, spotkanie odbyło się w nasielskiej bibliotece przy ul. Piłsudskiego. Tym razem „na warsztat” dostała się książka
Marka Krajewskiego pt. Dżuma w Breslau.
To kolejna opowieść z kultowej serii przygód komisarza Eberharda
Mocka, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu, czyli właśnie w tytułowym Breslau, w latach 20. ubiegłego wieku. Specyficzna sceneria, w jakiej obraca się bohater, wyróżnia dzieła Krajewskiego spośród
utworów innych autorów piszących kryminały. Dyskusja o Dżumie
w Breslau, animowana przez Ewelinę Kuczborską, która bardzo sumiennie przygotowała się do swojej roli, szybko zeszła z tematu fabuły. Śledziliśmy więc liczne nawiązania do innych dzieł kultury, jakie
można znaleźć w książce Krajewskiego, oraz staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy kryminały możemy zaliczyć do sztuki wysokiej.
Warto dodać, że zdania na ten temat były podzielone. Padały sugestie, że Dżuma w Breslau raczej nie zachwyci człowieka oczytanego,
który preferuje ambitną literaturę, ale pojawiły się też opinie, że wielu
osobom może podobać się erudycja autora, który, dobrze wiedzieć,
z wykształcenia jest filologiem klasycznym, oraz jego dbałość o odwzorowanie realiów tamtego okresu.
Część osób postanowiło przyjrzeć się innym książkom z serii przygód Eberharda Mocka i dopiero potem wyrazić pełną opinię na temat
twórczości Krajewskiego. Jednak kryminały i wrocławski pisarz to nie
były jedyne tematy podjęte na spotkaniu. Poruszono m.in. sprawę wielotomowych sag rodzinnych czy literatury kobiecej, także takiej, która
porusza problemy kobiet z Bliskiego Wschodu. Wspomniano poza tym
o Oldze Tokarczuk, której Bieguni będą za jakiś czas kolejnym tematem przewodnim spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
Następne spotkanie dotyczyć będzie Złodziejki książek Markusa Zusaka, dzieła młodego pisarza z Australii, którego książka, napisana pod
wpływem wspomnień jego matki, opowiada o życiu 10-letniej żydowskiej dziewczynki w hitlerowskich Niemczech.
Paweł Kozłowski

Biblioteka poleca

W kręgu literatury
hiszpańskiej…
Marina to powieść, która może zafascynować każdego czytelnika. Jej
autorem jest hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafon, który zaliczany jest do
najbardziej znanych i najchętniej czytanych pisarzy na świecie. Z wykształcenia jest dziennikarzem. Urodził się w Barcelonie, ale od 1993 r.
mieszka w Los Angeles, gdzie poświęcił się pisaniu scenariuszy filmowych i powieściopisarstwu.
Do jego bardziej znanych książek należą: Gra anioła oraz Cmentarz
Zapomnianych Książek. A opublikowany w 2001 r. Cień wiatru stał się
fenomenem literackim na skalę międzynarodową.
Marina to powieść ukazująca lata osiemdziesiąte XX w., choć niejednokrotnie nawiązuje do wcześniejszych wydarzeń. Akcja toczy się w Barcelonie, w scenerii secesyjnych kamienic, parków, ulic oraz niezwykłych zakamarków tego miasta. Od pierwszych stron książki śledzimy
losy bohatera Óskara Drai oraz pięknej młodej dziewczyny – Mariny.
Piętnastoletni Oskar, który jest również narratorem powieści, opowiada,
jak to po zajęciach szkolnych lubił odwiedzać okolice zwane pustynią
Sarriá, gdzie znajdowały się zrujnowane wielkie rezydencje. Pod koniec
września 1979 r. Óskar wchodzi do środka jednej z nich. Po tej pierwszej
wizycie składa następne i zaprzyjaźnia się z mieszkańcami zapuszczonej
rezydencji: piętnastoletnią Mariną i jej ojcem Germánem. Wraz z Mariną wędruje na cmentarz na Sarriá, gdzie oboje śledzą damę w czerni
odwiedzającą bezimienny grób z wyrytym w marmurze rysunkiem
przedstawiającym czarnego motyla z rozpostartymi skrzydłami.
Pikanterii akcji dodają sceny pełne grozy, wzięte jakby z innego świata,
świata ludzi, którzy już odeszli, a jednak ciągle powracają. Szukamy odpowiedzi na wiele zagadek, które mają miejsce w tej niezwykłej opowieści. Dlatego warto ją przeczytać i przeżyć wraz z bohaterami wiele
ciekawych przygód.
B.M.

MOIM ZDANIEM

4–17 lutego 2011

Bezrobocie wśród studentów Duchowe witaminy
Bieda w Polsce różni się pod wieloma względami od ubóstwa znanego w innych krajach. Charakterystyczna jej cechą jest bezrobocie
młodego pokolenia. Innymi słowy,
młodzi ludzie wchodzący na rynek
pracy są specyficzną grupą, której
sytuacja wcale nie przedstawia się
różowo. Stopa bezrobocia młodzieży utrzymuje się na poziomie
wyższym od wartości wskaźnika
dla ogółu obywateli. Osoby do 25.
roku życia mają duże problemy
z wejściem na rynek i znalezieniem
zatrudnienia. Z danych GUS wynika,
że w II kwartale 2009 r. niemal co
piąta osoba w wieku 15–24 lata nie
posiadała pracy. Ponadto jedynie
niewielki odsetek z tych osób ma
prawo do pobierania zasiłku. Tak
niski odsetek wynika z zupełnego
braku doświadczenia lub stażu pracy, co jest przyczyną nieuprawnienia do pobierania świadczenia.
Owszem, status osoby bezrobotnej
gwarantuje ludziom młodym przywileje, na które nie mogą liczyć
pozostałe grupy bezrobotnych,
jak na przykład: staż, szkolenia czy
tzw. programy specjalne. Oferta
urzędów pracy kierowana do młodzieży nie jest jednak szczególnie
rozbudowana, a po rocznym sta-

żu przychodzi znowu okres w którym znalezienie pracy jest bardzo
trudne. Tylko nieliczni pracodawcy
chcą zatrudnić pracownika na stałe po odbyciu stażu, gdyż nie pozwalają im na to koszty związane
z utrzymaniem pracownika lub po
prostu im się to nie opłaca.
Często po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej młodzież decyduje się od razu na studia zaoczne, aby móc rozpocząć pracę i zyskiwać doświadczenie zawodowe.
W wypadku naszego miasta znalezienie pracy „na miejscu” jest
wręcz niemożliwością. Natomiast
praca, do której trzeba dojeżdżać
do Warszawy, w dodatku praca
często za niewielkie pieniądze, jest
dużym obciążeniem dla młodego
człowieka. Zamiast pomagać ambitnym osobom, które praktycznie od 19. roku życia pragną podjąć pracę i dalej się kształcić, nasze
państwo przeszkadza w tych zamierzeniach.
Niewiele łatwiej mają osoby kończące studia w systemie dziennym. W dzisiejszych czasach spotkać osobę, która ma tytuł magistra przed nazwiskiem, wcale nie
jest czymś trudnym. Także osoby
po studiach stacjonarnych niewiele

zyskują, wchodząc po zakończeniu
edukacji na rynek pracy.
Oczywiście warto dodać, że o wiele trudniejszą sytuację mają kobiety. Symptomy feminizacji ubóstwa
można dostrzec w różnych obszarach życia społecznego. Jest ona
związana z sytuacją kobiet na rynku pracy (wyższe bezrobocie kobiet,
bezrobocie długotrwałe, trudności
kobiet w powrocie na rynek pracy);
widoczna jest w sferze dochodów
(zarobki kobiet są o 20% niższe niż
mężczyzn) czy awansów zawodowych: tzw. szklany sufit, czyli niewidzialna bariera utrudniająca kobietom dojście do wyższych pozycji
zawodowych; także w dziedzinie
emerytur (w wypadku kobiet są one
o 30% niższe niż mężczyzn); wiąże
się również ze zjawiskiem samotnego macierzyństwa. Bycie młodym
nie oznacza zatem – jak mogłoby
się wydawać – samych przyjemności. Jest to bardzo ciężki okres, w którym człowiek przede wszystkim musi
zastanawiać się nad swoją przyszłością, musi podejmować znaczące
decyzje rzutujące potem na całe życie. Mimo młodego wieku musi też
martwić się o pracę, wykształcenie,
własny dom czy założenie rodziny.
monika

ZSZ. Program edukacyjny

Mam Haka na Raka

Program „Mam Haka na Raka” jest prestiżowym, ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą akcji „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową.
Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych, skierowanych do ich najbliższego otoczenia. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą realnie wpłynąć na
nastawienie Polaków do chorób nowotworowych – mogą sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.
Jest to już 4. edycja tego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest „Mam Haka na Raka”. W tym roku tematem
akcji jest rak płuc, a program jest realizowany również w Nasielsku. Jedynym zespołem reprezentującym
naszą gminę jest grupa z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Grupa ta ma projekty ulotek i plakatów,
które będzie można zobaczyć na terenie Nasielska już w tym tygodniu, aktywnie działa też w internecie.
Od pewnego czasu dżingle oraz reklamy uczestników akcji można usłyszeć również w lokalnym radiu IRN.
Ci młodzi ludzie są również organizatorami wielu apeli i przedstawień, które odbędą się we wszystkich szkołach w Nasielsku. 4 lutego będzie „Dniem Hakowicza”, czyli swoistą kulminacją działań w regionie.
W tym szczególnym dniu będzie można spotkać członków tej grupy rozdających ulotki o tematyce nowotworowej, a także włączyć się do akcji zbierania pluszaków – zabawki będzie można wrzucać do specjalnego pojemnika ustawionego w kinie Niwa od 4 do 7 lutego. Więcej szczegółów dotyczących akcji znaleźć
można pod adresem: http://www.mamhakanaraka.pl/. Wyczerpujące sprawozdanie z działań w regionach
będzie można przeczytać już niedługo na łamach „Życia Nasielska”.
lider grupy z ZSZ Nasielsk
Karol Grubecki
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Ku nadziei

Dość ryzykowne stały się ostatnio podróże do krajów afrykańskich,
szczególnie do Egiptu czy Tunezji, choć nie tylko. Że niebezpieczny
potrafi być współczesny świat, a jeszcze bardziej jedni ludzie dla drugich, nikogo nie trzeba przekonywać. Powód? Brak nadziei. Długotrwały
kryzys, także chrześcijaństwa, jest przede wszystkim kryzysem nadziei.
Warto w tym miejscu postawić sobie pytanie: jak odczytać „znaki czasów” w świecie ludzi o zanikającej nadziei? Jak w czasach różnego rodzaju kryzysów, a także współczesnych chorób typu depresje czy uzależnienia, odnaleźć nadzieję? Ryba często połyka haczyk, ale właściwie
dlaczego daje się złapać na namiastki prawdziwego pokarmu, ryzykując życie? No właśnie. Myślę, że różne sytuacje życiowe stają się jak ów
haczyk. Połykane przez nas, powodują utratę nadziei: a to pracy nie
ma, a to kończą się zapasy zaskórniaków – o ile w ogóle były… podwyżki cen, braki i rośnie niezadowolenie. Żaden sondaż nie jest w stanie
zmienić tej sytuacji. A więc co? Pozytywne myślenie, optymizm? Pudło.
Nam wszystkim, i to natychmiast, potrzebny jest powrót do nadziei, której jak kotwicy można się uczepić nawet w chwilach najtrudniejszych.
Bo pomaga przetrwać. Nie jest jak tanie produkty, sprzedawane tuż
przed końcem terminu, lub jak niepełnowartościowe towary promocyjne. Jest „towarem” z najwyższej półki. Jej zalety odkrywa w swojej
książce „Drzewo ma jeszcze nadzieję” (Wydawnictwo Znak, Kraków
2010) ks. prof. Tomasz Halik, czeski filozof, psycholog i teolog, tajnie
wyświęcony w czasach komunizmu, po 1989 r. doradca prezydenta
Vaclava Havla i jeden z najważniejszych uczestników czeskiego życia
publicznego. Jako człowiek walczący o nadzieję – tak siebie określa –
ukazuje ją jako „chleb na drogę”. A jak ma się to do optymizmu? Optymista to fałszerz pieniędzy (dla odmiany pesymista to zdrajca życia, dezerter z pola bitwy). Złotą monetę nadziei, która podarowana została
człowiekowi na jego drogę życia, zamienia na iluzję, że słońce szczęścia
musi się obracać się wokół jego „planetki wyobrażeń i życzeń”. Stąd też
optymizm jest nieco desperackim założeniem, że „wszystko wypadnie
dobrze”. Taki „samooszukiwacz”, pusty slogan, nic poza tym. Inaczej
sprawa wygląda z nadzieją, która jest siłą wytrwania także w sytuacji,
w której oczekiwanie to okazało się iluzją.
Nie mniej złudne okazuje się tzw. pozytywne myślenie. Podobno, gdy
nauczymy się skupiać naszą uwagę na tym, co pozytywnego zdarzyło się w naszym życiu, takie właśnie zdarzenia zaczną do nas powracać. Jeśli skupiamy się na negatywnych, ciągle takie przyciągamy do
siebie. Dzieje się tak dlatego, że gdy masz pozytywne podejście, twój
mózg produkuje więcej hormonów, które wpływają na naturalną kreatywność, czujność i uwagę. To sprawia, że jesteśmy bardziej twórczy,
szybciej podejmujemy decyzje i rozwiązujemy sprawy. Napisałem „podobno”, bo ani przez chwilę nie mogę w to uwierzyć. Stek pustych i nic
nieznaczących słow. Oprócz „pozytywnego myślenia” potrzebne jest
„pozytywne działanie”. A jeszcze bardziej: działanie odpowiedzialne.
Pozytywne myślenie pacjenta nie wystarczy, jeśli potrzebna jest interwencja lekarska, bo skutek może być opłakany i nieodwracalny. Ktoś
może stać się po prostu grabarzem swojego losu.
Pozytywne myślenie nie zbawiło świata, ale zbawił je Chrystus, niezawodny dawca nadziei, wciąż obecny w Kościele. Nawet jeśli widzimy
wiele „ciemnych nocy” w historii Kościoła, to są one uprzywilejowanym
czasem Bożej pedagogiki, ponieważ kryzys jest zawsze szansą odzyskania utraconej nadziei. Kościół działa w dwóch obszarach: z jednej strony
naucza ogólnych zasad, z drugiej towarzyszy w konfesjonale i w duszpasterstwie konkretnemu człowiekowi w jego niepowtarzalnej sytuacji
i pomaga mu ją odpowiedzialnie przeżywać.
W naszym myśleniu o nadziei niezbędny jest „święty niepokój”, ale również realizm, bo przecież każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za
siebie i innych, w tym wspólnotę Kościoła. W myśl piątego przykazania kościelnego mamy „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”,
w tym także o poziom nadziei. Z tego nikt nas nie może zwolnić, nie
można się z tego wytłumaczyć czy usprawiedliwić. W jaki sposób? Zapominamy o duchowości, mówiąc, że to jest kwestia zakonników i mistyków. W rezultacie ludzie, którzy czują pragnienie pogłębionego życia
duchowego, szukają go w religiach Dalekiego Wschodu, a ich nadzieja
oddala się wraz z ich poszukiwaniami w bliżej nieokreślonym kierunku.
A potrzeba tak niewiele: powrócić na nowo do Chrystusa.
ks. Leszek Smoliński
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Z wizytą
w elektrowni
W Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku edukacja ekologiczna cieszy się zawsze
dużym uznaniem, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Fakt ten staje się
coraz bardziej widoczny
od czasu, kiedy w ubiegłym roku szkoła zyskała ogólnopolski certyfikat
Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, przyznawany przez Fundację Partnerstwa dla Środowiska w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju (www.ekoszkola.pl).
Wychodząc z założenia, że jeśli każdy dołoży jakąś cząstkę, to po troszeczku możemy dokonać wielkich zmian na lepsze, na których skorzysta całe społeczeństwo, najmłodsi uczniowie – klasa „0” A wraz
z wychowawczynią Beatą Skoczylas, postanowili czynnie zaangażować się w szkolną kampanię energetyczną promującą poszanowanie
energii.
Przedszkolaki na tyle poważnie potraktowały swoją misję, że postanowiły
złożyć wizytę w zakładzie produkującym energię elektryczną. W środę,
19 stycznia 2011 r. odwiedziły elektrownię wodną w Dębem. Zwiedzających przyjął dyrektor Mieczysław Sakowicz. W sposób bardzo przystępny dla dzieci przeprowadził na placu, przy wejściu do obiektu, krótką pogadankę o wytwarzaniu prądu przez turbogeneratory oraz nawiązał do
znaczenia wody jako źródła energii odnawialnej. Następnie dzieci miały
możliwość zwiedzania stopnia wodnego oraz hali maszyn z pomieszczeniem technologicznym.
Młodzi badacze odnieśli mnóstwo pozytywnych wrażeń. Będąc na zaporze, widzieli ogrom spiętrzonej wody. W nastawni dzieci zainteresowały się urządzeniami pomiarowymi i sposobem rozdzielania niskiego
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AKCJA KATOLICKA DZIECIOM

Zabawa choinkowa
W czwartek, 20 stycznia br., w Szkole Podstawowej
w Nasielsku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci,
które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Organizatorem tego wyjątkowego spotkania, na które zaproszenia otrzymało 180 dzieci ze szkół podstawowych, była Akcja Katolicka działająca przy parafii św.
Wojciecha w Nasielsku.
– To już po raz piętnasty Akcja Katolicka organizuje dla
najbardziej potrzebujących dzieci w naszej parafii zabawę choinkową, słodki poczęstunek i paczki. A wszystko to dzięki hojności ludzi, którzy kupili przygotowane
przez nas stroiki i wieńce sprzedawane przy cmentarzu
na 1 listopada – mówiła Halina Kamińska, prezes Akcji
Katolickiej w Nasielsku, witając dzieci i ich rodziców oraz
gości. – Pierwsze nasze spotkania odbywały się w tej szkole, później dzieci było więcej, więc zabawa odbywała
się w hali sportowej, a teraz dzięki gościnności pani Agnieszki Mackiewicz, dyrektor szkoły podstawowej, znowu jesteśmy tutaj. Tym bardziej że spośród przygotowanych 180 paczek aż 120 trafi w ręce uczniów tej szkoły
– dodała.
Następnie wszyscy obejrzeli jasełka przygotowane przez koło misyjne działające w SP Nasielsk pod kierunkiem
pań katechetek: Małgorzaty Komorowskiej i Teresy Wrońskiej. Młodzi aktorzy wcielili się w mieszkańców różnych kontynentów, którzy szukali drogi do Jezusa, aby Mu złożyć dary. W czasie tej drogi spotykali ludzi głodnych
i ubogich, proszących o chleb. Wspomagali ich, za co otrzymywali część gwiazdy, która prowadziła ich do miejsca narodzin Dzieciątka. O muzyczną oprawę jasełek zadbała Lucyna Pawlak wraz z chórem. Po przedstawieniu
najlepsze życzenia dzieciom złożył ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński, zaś Halina Kamińska zaprosiła do bogato
zastawionego różnymi smakołykami stołu. A kiedy dzieci już się nieco posiliły, ruszyły do zabawy tanecznej,
w której uczestniczyli również harcerze z Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
O to, by podczas tej choinkowej zabawy dzieci były radosne i zadowolone, dbali członkowie Akcji Katolickiej:
Halina Kamińska, Cecylia Bachanek, Ewa Majewska, Zofia Zawadzka, Bronisława Mackiewicz, Henryka Godlewska, Tadeusz Modzelewski i Antoni Dobrowolski oraz katecheci i nauczyciele.
– Informacje o dzieciach, którym jest potrzebne szczególne wsparcie, otrzymujemy ze szkół, od wychowawców i od pedagogów. Przygotowujemy listę, zaproszenia i organizujemy zabawę taneczną z poczęstunkiem.
W tym roku na paczki przeznaczyliśmy 4 tys. zł, które udało
nam się zebrać, członkowie Akcji Katolickiej przygotowali też
ciasta. Takie spotkania choinkowe to już nasza tradycja – informuje Halina Kamińska.
Zabawa taneczna trwała do godziny 16, po czym każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Wielu dzieciom podczas
całego spotkania towarzyszyli rodzice.
To zimowe popołudnie sprawiło dużo radości wszystkim: zarówno tym, którzy od wielu lat pomagają innym, jak i tym,
którzy z tej pomocy korzystają.
(i.)

NASZE DZIECI

Dzień Babci i Dziadka

napięcia. Wyjazd z elektrowni nie był jednak końcem wycieczki. Wychowawczyni sprawiła dzieciom niespodziankę – zaprosiła wszystkich
do cukierni Ptyś, gdzie podczas słodkiego poczęstunku mogli oni doładować się pozytywną energią.
W organizacji tego wydarzenia pomocną okazała się partnerska współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nasielsku, która realizuje
projekt w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty” pod hasłem
„Czyste Środowisko”.
To dzięki temu, że działamy w szkole i środowisku lokalnym, możemy
naszą placówkę przekształcać w ekologicznie zrównoważoną. Chcemy
tak oddziaływać na otoczenie, aby nasza pozytywna wizja ekorozwoju
własnej miejscowości zaangażowała jak najwięcej zwolenników, a realizowane przez nas szkolne kampanie ekologiczne dotyczące oszczędzania energii i wody oraz promowania bioróżnorodności przyczyniły się
do zdobycia kolejnego wyróżnienia – międzynarodowego certyfikatu
Zielonej Flagi. Mamy nadzieję, że ogłoszony właśnie przez naszą szkołę
w ramach programu ekozespołów Fundacji GAP Polska konkurs ekologiczny „Kraina przyjaznej energii” zachęci społeczność miejscowych
szkół i przedszkoli do przygotowania ciekawych prac konkursowych,
a nam, jako organizatorom, przysporzy wiele satysfakcji z działań dotyczących polepszania jakości życia na naszej planecie, prowadzonych
po to, abyśmy korzystali z większą troską z bezcennych i ograniczonych
zasobów naszej Ziemi.
koordynator LCAE
Elżbieta Wróblewska

Dzień Babci i Dziadka przypada według kalendarza w kolejne dni: 21 i 22
stycznia. W tym roku tylko grupie
„maluchów” udało się zorganizować
uroczystość dla swoich babć i dziadków w terminie. Pozostałe grupy zaprosiły swoje babcie i dziadków na
taką uroczystość dopiero w dniach:
24, 25, 26 i 27 stycznia 2011 r.
Przedszkolaki przygotowały piękne
programy artystyczne składające się
z wierszy i piosenek oraz wręczyły
babciom i dziadkom laurki. Na imprezie nie zabrakło również pysznych słodkości ani tortu ze świeczkami.
Wnuczęta tak bardzo się cieszyły

z odwiedzin swoich najbliższych, że po programie
artystycznym i poczęstunku szybko pożegnały przedszkole i ze swoimi opiekunami poszły do
domu. Hanna Szumska, dyrektor naszej placówki,
składając babciom i dziadkom najserdeczniejsze
życzenia, z uśmiechem potwierdziła, że w tym dniu
przedszkole przegrało z dziadkami.
Należy nadmienić, że zorganizowanie tak dużej
uroczystości nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej.
Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za
przybycie do naszego przedszkola i wspólną zabawę. Zapraszamy za rok!
(ps)
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U HARCERZY. Nasielski ZHR

W grudniu 2010 r. w naszej parafii była prowadzona zbiórka darów
w postaci słodyczy, artykułów spożywczych,
art ykułów papierniczych oraz książek dla
dzieci. Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
po raz trzeci włączyli się do ogólnopolskiej
akcji Świąteczna Paczka „Spotkanie Wigilijne”. Z zebranych artykułów przyniesionych
do kościoła przez ludzi
o wielkim sercu przygotowano 120 paczek,
które zostały zawiezione do Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.
W tym roku wyjechaliśmy na Ukrainę do miejscowości Łanowce w obwodzie tarnopolskim. W dniach 17–19
grudnia 2010 r. roku odwiedziliśmy mieszkające tam polskie rodziny. Zostaliśmy tam przyjęci bardzo serdecznie,
jak najbardziej oczekiwani goście.
Wydawało nam się, że to my jedziemy z darami, ale tak naprawdę sami
zyskaliśmy dużo więcej. Byliśmy zaskoczeni tym, jak bardzo pielęgnowane są tradycje polskie z dala od
naszego kraju. Słowo „patriotyzm”
nabiera tam szczególnego znaczenia.
Przyjęto nas do domów, oferowano
nocleg i przez dwa dni byliśmy traktowani jak członkowie rodziny.
W niedzielne popołudnie mogliśmy
podziwiać piękno Lwowa, a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Przedsięwzięcie jest tym bardziej
wartościowe, że poza dostarczeniem
paczek świątecznych naszym niezamożnym rodakom ze Wschodu mogliśmy zaangażować młodzież harcerską w pracę na rzecz najbardziej
potrzebujących, wyrabiając w niej
nawyk niesienia pomocy słabszym.
Była to także okazja, aby nawiązać
i utrwalać więź z Polakami ze Wschodu, a dzięki temu lepiej poznać ich
dramatyczną historię.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tegorocznej Świątecznej Paczki.
pwd. Ewa Kamińska wędr.
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KONKURS DIECEZJALNY

Uczennica LO najlepsza

Dary trafiły na Ukrainę
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Znane są już wyniki Diecezjalnego Konkursu Literackiego. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Brodzikowska, uczennica I kl. Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza
w Nasielsku.
– O konkursie dowiedziałam się pod koniec października, a do 15
grudnia był ostateczny termin oddania pracy – mówi Kasia. – Zbieranie informacji do niej zajęło mi dwa tygodnie, a samo pisanie trzy
dni – dodaje.
W przygotowywaniu merytorycznej części pracy Kasi pomagał ks.
Adam Ners, zaś pani Agnieszka Wyrwich-Kosela, nauczycielka języka
polskiego w liceum, zajęła się stylistyczną częścią tekstu.
Tematem pracy było „W komunii z Bogiem. Dlaczego warto być
człowiekiem wierzącym”. Jak przyznaje laureatka, temat, choć z pozoru łatwy, przy głębszej analizie okazał się bardziej skomplikowany
i nie tak jednoznaczny, jak myślała na początku. – Analiza tak poważnego tematu wywołała we mnie refleksje na temat życia, a szczególnie jego celu – wspomina. – Okazało się, że relacje człowieka zależą od naszej postawy, oczekiwań i wysiłku, jaki wkładamy w ciągłe
pogłębianie umiejętności modlitwy.
Kasia podkreśla, że jej praca nie byłaby taka dobra, gdyby nie pomoc
księdza i pani Wyrwich-Koseli, którym chciałaby serdecznie podziękować za pomoc.
Nagrodą w konkursie były książka i płyta CD z muzyką o tematyce
religijnej. Zwyciężczyni i jednocześnie jedynej przedstawicielce parafii nasielskiej w konkursie serdecznie gratulujemy.
Paweł Kozłowski
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ROZMAITOŚCI
URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

1% – zasady przekazywania
Składając zeznania podatkowe za 2010 r., podatnicy, wzorem lat ubiegłych, będą mogli złożyć wniosek
o przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
Deklaracja podatnika w zakresie kwoty 1% podatku należnego następuje poprzez złożenie wniosku wyrażonego w zeznaniu podatkowym lub w korekcie takiego zeznania. Zeznania podatkowe, w których można
złożyć wniosek o przekazanie kwoty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, to zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej stracie) – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28.
Aby wniosek o przekazanie kwoty 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego był skuteczny,
podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia, co oznacza, iż zeznanie
PIT-28 należy złożyć do dnia 31 stycznia, a pozostałe zeznania do dnia 30 kwietnia. Z kolei korekty zeznań
podatkowych, z wykazaną kwotą 1% podatku należnego dla OPP, muszą być złożone najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznań podatkowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w roku 2011
dzień 30 kwietnia przypada na sobotę, a zatem ostateczny termin do złożenia zeznań podatkowych PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przypada tym samym na dzień 2 maja.
Złożenie przez podatnika wniosku o przekazanie kwoty 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie numeru wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego tylko jednej organizacji oraz kwoty, która ma być tej organizacji przekazana.
W zeznaniach podatkowych za 2010 r. nie podaje się już nazwy organizacji. Należy pamiętać, że wskazana
kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego, przy czym kwota ta ma być zaokrąglona do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
Zadeklarowana w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie kwota 1% podatku należnego przekazana zostanie
na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego.
Przekazania tej kwoty dokona Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego miejscowo dla złożenia zeznania
podatkowego, w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest
zeznanie podatkowe.
Warunkiem przekazania organizacji pożytku publicznego wnioskowanej kwoty jest dokonanie przez podatnika
zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty 1%. Zapłata podatku
musi być dokonana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jednocześnie zaległość podatkowa, której wysokość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty
dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polska Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej, która obecnie
wynosi 6,60 zł, traktowana będzie jako podatek zapłacony. A zatem istnienie na koncie podatnika zaległości
podatkowej do wysokości 6,60 zł nie spowoduje odstąpienia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego od przekazania kwoty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Podatnik, składając wniosek o przekazanie kwoty 1% podatku należnego, ma ponadto możliwość wskazania
w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie celu szczegółowego, na który przekazuje organizacji pożytku
publicznego kwotę 1%, a także może wyrazić zgodę na przekazanie tej organizacji swojego imienia, nazwiska
i adresu oraz informacji o wysokości kwoty
przekazanej na rzecz tej organizacji. W sytuacji łącznego opodatkowania małżonków
wyrażenie zgody na przekazanie organizacji
danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu dotyczy obojga małżonków. Informacje
dotyczące danych identyfikujących podatników, wysokości przekazanej kwoty oraz
celu szczegółowego organ podatkowy przekazuje organizacjom pożytku publicznego
w wrześniu roku następującego po roku podatkowym.
Osoba składająca w zeznaniu podatkowym
lub jego korekcie, wniosek o przekazanie
kwoty 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego może dokonać
wyboru organizacji z wykazu organizacji pożytku publicznego, który prowadzi Minister
Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej. Wykaz organizacji pożytku publicznego zamieszczony
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.
mpips.gov.pl/bip) i obejmuje organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień
30 listopada roku podatkowego, za który składane jest zeznanie podatkowe. Z kolei podatnik będący nierezydentem, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie roku podatkowego i składa zeznanie
podatkowe wraz z wnioskiem o przekazanie kwoty 1% podatku należnego, powinien dokonać wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu określonego za poprzedni rok podatkowy.
Warunki, jakie musi spełnić dany podmiot do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze
zm.). Jednym z warunków jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
lub określonej grupy podatników, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
Naczelnik Urzędu Skarbowego odstąpi od przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego, jeżeli organizacja nie podała lub nie zweryfikowała numeru rachunku bankowego lub
podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca
roku następującego po roku podatkowym. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zmiana numeru
rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.
Podstawa prawna:
Art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010, nr 51,
poz. 307)
mgr Henryka Kania
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim
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RUBRYKA HARCERSKA

Czy harcerstwo
jest potrzebne
w dzisiejszych czasach?
W ciągu mojej harcerskiej przygody spotkałem się z różnymi opiniami
na temat organizacji, w której działam. Część osób uważa, że ZHP to
cień dawnego instrumentu partii komunistycznej, przekazujący ideały
PRL-u. Jednak dla większości ludzi, którzy nie mieli w swoim życiu kontaktu z harcerstwem, harcerze to dzieciaki i dorośli biegający po lesie
w mundurkach. Ale tak naprawdę ten obraz jest ukazany w krzywym
zwierciadle. Związek Harcerstwa Polskiego jest największym stowarzyszeniem działającym w kraju, organizacją pożytku publicznego, wspomagającą wychowanie młodego człowieka.
Czy jego istnienie w dzisiejszych czasach ma jakiś sens? Kiedyś harcerze
byli w prawie każdej szkole, dziś jest nas dużo mniej. Ale w tej całej działalności nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Żyjemy w specyficznych cza-

sach, kiedyś kilkunastoletni Krzyś był „fajny”, jeśli potrafił dobrze biegać
i kopać piłkę, dziś może być równie „fajny”, marnując czas przed komputerem i zdobywając wysoką pozycję w swojej ulubionej grze, a przy
okazji nabawiając się problemów z kręgosłupem i otyłością. Ludzie są
coraz bardziej uzależnione od dostępu do informacji, przyjmują coraz
bardziej egocentryczną postawę, można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że ulegają jakiemuś zacofaniu i wykrzywieniu ideałów. Patrząc
w przyszłość, widzę oczyma wyobraźni obraz biernego społeczeństwa
maminsynków, którzy nie potrafią poradzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością. Wiele osób narzeka, że młodzież nie ma gdzie spędzać
wolnego czasu, że jest zbyt mało inicjatyw, w których młody człowiek
może się realizować i rozwijać. I tu powinniśmy otworzyć furtkę z napisem „harcerstwo”.
Dla mnie o charakterze każdej grupy społecznej, każdej organizacji decydują przede wszystkim ludzie. Jeśli dodamy do tego odpowiedni ideał,
szczyptę zabawy i odpowiednich działań, otrzymamy smakowity kąsek,
którego warto spróbować, bo może sie okazać największą przygodą
naszego życia. Harcerstwo daje nam bardzo dużo możliwości. Dzięki
niemu możemy poznać mnóstwo wspaniałych, nietuzinkowych ludzi
z naszej okolicy, regionu, Polski, a nawet całego świata. Harcerstwo to
także zabawa, ciekawie spędzony czas przy wspólnym ognisku, na grze
terenowej lub na zbiórce w harcówce. Harcerstwo to szkoła życia i korzystania z niego w pełni. Wspomaga proces wychowawczy i pozwala
„ugryźć” wszelkie problemy od praktycznej strony. Uczy nas zdyscyplinowania, szacunku, kreatywności, odpowiedzialności, prowadzi nas
przez szlaki fizyczne i duchowe, pomaga poznać nasz kraj i jego historię, a także wszczepia w nas niezatarty pierwiastek służby i patriotyzmu.
Harcerze uczestniczą w wielu inicjatywach, bawią się na biwakach, festiwalach, rajdach, wycieczkach. Starają się także być pożyteczni w każdym miejscu i sytuacji, w której się znajdą. Harcerstwo to także organizacja skupiająca znawców z wielu dziedzin, możliwość zdobywania nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy, które często w przyszłości
wpływają na wybór naszej pracy zawodowej. To wspaniałe wspomnienia, które zapadają gdzieś głęboko w nas, jeszcze głębiej zespalając nas
z przyjaciółmi i całym związkiem. Jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca
nad jeziorem, poczuć zapach lasu i powiew wiatru, będąc gdzieś na grani, lub wsłuchać się w śpiew natury, to nie znajdziesz lepszej organizacji.
Jeśli więc zapytacie mnie, czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne, odpowiem wam: nigdy nie było tak potrzebne jak dziś!
pwd. Daniel Nowak

OGŁOSZENIA
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Nasielsk, dnia 27.01.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/09-11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010
roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 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 późn. zm.)

ogłaszam
że w dniu 7 marca 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie
się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1) działka nr 306/59 o powierzchni 600 m2, za cenę wywoławczą 15.200,00 złotych
– wadium w wysokości 1.520,00 złotych
2) działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 22.700,00 złotych
– wadium w wysokości 2.270,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się w miejscowości Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości
zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami
położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno ze skupisk
mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Działka nr 306/59 o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Grunt położony nisko, mocno
nawilgocony ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki obywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie
techniczne : energia elektryczna (słup energetyczny w pobliżu narożnika działki , wodociąg sieciowy w odległości 50 - 60 m.
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Działka położona w sąsiedztwie zabudowanych i niezabudowanych działek
rekreacyjnych. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowania. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale położony poza
obszarem zalewowym. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna
(słup energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg biegnie przez działkę, w pobliżu jej granicy.
Działka przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym ciekiem wodnym, odprowadzającym do rzeki wody opadowe.
W stosunku do przedmiotowych działek zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu wsi:
Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek : Kry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej
uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego
Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na wymienione w ogłoszeniu nieruchomości
ustalonej wysokości tj.
– działka nr 306/59 wysokości 1. 520,00 złotych,
– działka nr 306/67 w wysokości 2. 270,00 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 3 marca 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu
z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900-1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
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Burmistrz Nasielska

działając na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010 Nr.234 poz.
1536 z późn. zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Nasielsk w roku 2011
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
Lp. Nazwa zadania
Kwota
Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie spor1
80. 000,00
towym w piłce nożnej.
Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie spor2
5. 000,00
towym w piłce siatkowej.
Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie spor3
6. 000,00
towym w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi leżąc .
Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie spor4
6. 000,00
towym w tenisie stołowym.
5 Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie spor3. 000,00
towym w szachach.
RAZEM
100. 000,00

Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy :
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.2010r, Nr 234,poz.1536 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U.z 2009r Nr 157, poz.1240.)
Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań,o których mowa w niniejszym
ogłoszeniu. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które prawidłowo rozliczyły się z przyznanych dotacji w latach poprzednich i których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze
przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Nasielska komisję.
Wybór ofert nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować
będą umowy pomiędzy Burmistrzem Nasielska a wybranymi oferentami.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r.
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż
jednego zadania, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej
kopercie, z odrębnym kompletem załączników. Kwoty przeznaczone na dotacje w danym
obszarze mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż 1 oferty.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji :
Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r.Nr 264, poz.
2207). Z wnioskiem o udzielnie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania
i bieżącego kierowania działalnością podmiotu.
Oferta powinna zawierać w szczególności : 1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji, 2)Termin i miejsce realizacji zadania publicznego
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 4) Informację
o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę - sprawozdanie merytoryczne
i finansowe za ostatni rok działalności, 5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,w tym o wysokości środków finansowych
własnych na to zadanie. 6) statut organizacji
Terminy i warunki składania ofert.
Oferty wraz z załącznikami należ składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” oraz numerem zadania, na
które podmiot składa ofertę, w terminie do 28 lutego 2011 roku do godz.10.00 w Punkcie
Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
W dniu 28 lutego 2011 r. komisja, której skład w drodze zarządzenia ustali Burmistrz, dokona
otwarcia ofert. Oferty nie spełniające wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu.
Odrzuceniu podlegają w szczególności oferty: a) złożone po terminie, b) złożone przez
podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, c) nie dotyczące pod względem
merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Przy dokonywaniu wyboru ofert komisja stosuje następujące kryteria:a) spełnienie wymogów
formalnych, b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym, c) merytoryczna wartość
ofert, d) ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
doświadczenie), e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania, f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet
Gminy, g) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
Przekazanie środków finansowych
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234,poz.1536 z późn.
zm), po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Burmistrzem Nasielska.
Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do
przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego
zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz. U. 2005r. Nr 264,poz.2207). Dotacja nie wykorzystana
lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na konto dotującego
w ustawowo określonym terminie.
Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2010 w ramach przekazanych dotacji
z budżetu gminy.
W 2010 roku zostały zrealizowane zadania w pięciu dyscyplinach sportowych przez 7 klubów
sportowych na które została przekazana dotacja z budżetu gminy w kwocie 120 000 zł.
Uwaga:
Formularze na których należy przygotowywać i składać oferty będą dostępne na
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl oraz będą wydawane zainteresowanym podmiotom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
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OBRADOWAŁA RADA

Z GMINY

Odcięci od świata
W poprzednim numerze
„Życia Nasielska” pisaliśmy
o alarmie przeciwpowodziowym wprowadzonym
przez burmistrza Nasielska
Grzegorza Arciszewskiego, spowodowanym ponadmetrowym przekroczeniem poziomu wód na
rzece Wkrze. Alarm został
odwołany kilka dni temu
(28 stycznia br.), ale w każdej chwili sytuacja może się
zmienić. W naszej gminie
na skutek podtopień najbardziej ucierpiały miejscowości położone nad Wkrą:
Borkowo, Lelewo i Cieksyn.
W Cieksynie właśnie mieszkają
państwo Rzepkowscy, którzy już
od lat borykają się z wodą, która płynie wokół ich domu położonego na wzniesieniu. Gospodarstwo należące do tej rodziny
znajduje się w rozwidleniu dwóch
rzek: Wkry i Nasielnej, więc kiedy
stan wody w rzekach się podnosi,
z każdej strony otoczeni są wezbraną wodą. Trzeba bardzo dużo
odwagi i siły, aby tu mieszkać przez
cały rok. I niemało odwagi, by teraz tam dotrzeć. Dlaczego? Nurt
wody słychać już z kilkunastu metrów od brzegu rzeki porośniętego
drzewami, które są poprzechylane,
bo woda podmywa ich korzenie.
Woda zalała mostek łączący gospodarstwo i tym samym dosłownie odcięła jego mieszkańców od
świata. Głębokość wody na mostku
przekracza metr, a on do tej pory
stanowił jedyne połączenie z resztą
miejscowości. Od kiedy woda wezbrała, jedynym sposobem prze-

której wojsko przewoziło uzbrojenie. Kupiliśmy też szyny, które są
ułożone pod spodem. Przy tej budowie pomagali nam także sąsiedzi – opowiadają państwo Rzepkowscy. – Tu niedaleko naszego
domu często młodzież rozbija sobie biwaki, odpoczywają, kąpią się,
często jeżdżą na rowerach, dlatego
też chcieliśmy, by na tym mostku
zamontowano barierki, żeby było
bezpieczniej. Zwróciliśmy się z takim podaniem o pomoc przy ich
zrobieniu bądź zakup gotowych do
urzędu miasta. Jednak odpowiedzi
nie otrzymaliśmy, więc zrobiliśmy
je na własny koszt – dodają.
Średnio trzy, cztery razy w roku
wokół domu państwa Rzepkowskich przepływa wysoka fala. Najczęściej dzieje się to zimą, wiosną
i jesienią, kiedy rzeki wzbierają po
obfitych opadach. Wspominają,
że najgorzej, jak do tej pory, było
w roku 1979 (zima stulecia ). Wtedy woda płynęła metr od ścian
budynku, w piwnicy sięgała sufitu

Widok z mostu w Cieksynie

dostania się na drugą stronę jest
ponton. Można też założyć długie
wędkarskie gumowe buty i przechodzić na drugą stronę, trzymając się liny, która jest umocowana
na drugim brzegu. Najgorzej jest
wieczorem, kiedy po zmroku nic
nie widać, woda płynie ponad barierkami mostku i nie wiadomo,
gdzie on jest, a gdzie znajduje się
dno rzeki. Trudno sobie wyobrazić,
aby przejść przez rwący nurt, a tak
codziennie do domu wraca z pracy
pan Jerzy.
– Mostek zrobiliśmy sami, kupiliśmy podłogę ze starej naczepy, na

Budżet przyjęty
fot. K. Mazurkiewicz

go, i pytał nas, w jaki sposób można nam pomóc – mówi pani Elżbieta. – Nie potrzebujemy żywności ani innych rzeczy. Zwróciliśmy
się tylko z prośbą o oświetlenie
właśnie tego mostku, mąż wieczorem wraca z pracy i musi przejść
po ciemku przez wezbraną rzekę,
to bardzo niebezpieczne, a on ma
już 63 lata. Mieszkamy sami, bo
nasze dzieci są już dorosłe i wyprowadziły się z domu, dlatego tak
bardzo nam zależy, by to oświetlenie powstało – dodaje.
Zarośniętym brzegiem rzeki Nasielnej biegną linie niskiego napięcia
doprowadzające elektryczność do
gospodarstwa państwa Rzepkowskich. – W czwartek, 20 stycznia br.
pan Krzyczkowski przyjechał do nas
z elektrykiem i spisali wszystko, co
jest potrzebne do doświetlenia tego
terenu dwoma lampami – opowiadają właściciele gospodarstwa, którzy już kilka dni po złożeniu podania
otrzymali odpowiedź z urzędu, że
budowa oświetlenia będzie możli-

fot. M. Stamirowski

i tylko kilku centymetrów brakowało, by wlała się do domu. Dlatego też ewakuowali się do swojej
rodziny. Potem już nic podobnego
się nie wydarzyło. Z czasem przyzwyczaili się do tej wody i jakoś sobie z nią radzili. Teraz są trochę zaskoczeni zainteresowaniem władz
gminy, ale bardzo się z tego cieszą.
– W minionych latach nikt u nas
nie bywał, nie pytano nas, czy potrzebna nam czegokolwiek, byliśmy zdani sami na siebie. Teraz, 16
stycznia br. przyjechał do nas pan
Andrzej Krzyczkowski, kierownik
Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
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wa, gdy tylko poprawią się warunki
atmosferyczne.
W naszej gminie jest bardzo dużo
podtopionych miejsc, zalane są piwnice, ogródki, domki letniskowe, ale
sytuacja państwa Rzepkowskich jest
wyjątkowa. Trudno sobie nawet wyobrazić jak, w razie jakiegoś nieszczęścia, dotrze tam pomoc lekarska.
Mamy nadzieję, że uda się jak najszybciej w tamtym miejscu ustawić
nowe punkty świetlne i wspomóc
w ten sposób rodzinę z Cieksyna.
(ikamil)

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 2

tys. zł – zostanie pokryty z kredytów.
W budżecie zapisano też środki na
rezerwę ogólną w wysokości 62 tys.
zł, oraz rezerwę celową w wysokości
494 341 zł. Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Podczas obrad udzielono także
głosu mieszkańcom gminy. Pytali oni m.in. o zasadność likwidacji
Straży Miejskiej i strategię rozwoju
gminy; o ważność planów budowy sal sportowych przy szkołach;
możliwość zmiany lokalu wyborczego dla okręgu nr 6, a także o
problem z przekazywaniem informacji sołtysom.
Najwięcej emocji wzbudziła kwestia ważności projektów budowy sal
sportowych. Burmistrz przypomniał,
że omawiał ten temat na spotkaniu
z mieszkańcami w Popowie Borowym i wyjaśniał te kwestie, pieniądze zbierano za namową poprzedniej
władzy, ale to były czcze obietnice,
w które społeczeństwo uwierzyło.
Następnie przystąpiono do procedowania uchwał. Pierwszy projekt
uchwały przedstawiła Monika Norbert,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotyczył on gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011. Został on
przyjęty jednogłośnie. Kolejny projekt
uchwały dotyczył zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 5
mln 449 tys. zł, którego spłata ma nastąpić w latach 2012–2020. Jak stwierdził burmistrz, kredyt jest niezbędny,
by spłacić zobowiązania. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie. Także jednogłośnie przyjęto kolejne uchwały,
które dotyczyły m.in. podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu rządowego, nabycia nieruchomości, sprzedaży
lokali mieszkalnych w Nunie i nadania
nazw ulic w Cieksynie.
Projekt uchwały uchylającej w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaprezentowała Barbara Pająk, kierownik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej. Został on
przyjęty większością głosów – 1 osoba wstrzymała się od głosowania, jedna była przeciw, 13 głosowało za.
Następnie burmistrz zaprezentował
projekt uchwały dotyczący rozwiązania Straży Miejskiej w Nasielsku,
przeczytał też opinię Komendanta
Stołecznego Policji na ten temat, w
której stwierdzono, że decyzja ta nie
wpłynie negatywnie na stan bezpieczeństwa w naszej gminie.
– Miałem dylemat w tej sprawie, ale
sprawozdanie finansowe przeważyło. Na dzień dzisiejszy nas nie stać na
Straż Miejską, tak naprawdę na powołanie straży też nie było gminy stać
– mówił burmistrz, przyznając, że są
małe szanse na dofinansowanie monitoringu. Zapewnił też że gmina sfinansuje etat policyjny w naszym komisariacie.
Radny M. Świderski pytał obecnego
na sesji strażnika o powody tak negatywnego odbioru Straży Miejskiej

wśród społeczeństwa. Robert Daniszewski mówił o podejmowanych
przez straż interwencjach i kosztach
utrzymania Straży Miejskiej. Stwierdził, że na działania strażników wpłynęły tylko 3 skargi i wszystkie zostały
rozpatrzone negatywnie.
Po krótkiej dyskusji na ten temat przewodniczący RM powiedział: – Wcześniej mówiono nam, że Straż Miejska
będzie korzystała z samochodu urzędowego i zajmowała pomieszczenia
gminy (po zlikwidowanym ZEAS-ie), potem się okazało że zostaliśmy
wprowadzeni w błąd.
Uchwałę o rozwiązaniu Straży
Miejskiej przyjęto 13 głosami za,
dwóch radnych wstrzymało się od
głosu. Duże emocje wywołał też
projekt uchwały dotyczący opłaty targowej. Radny Sotowicz złożył
wniosek o wycofanie go z porządku obrad i przekazanie go do komisji infrastruktury. Po przerwie burmistrz zgodził się ze zdaniem radnego Sotowicza i projekt uchwały
wycofano.
Rada przyjęła też plan pracy komisji
rewizyjnej na rok 2011 oraz plany pracy innych komisji RM.
W dalszej części sesji udzielano radnym odpowiedzi na zadane wcześniej
pytania. Na temat inwestycji w Lelewie szczegółowych wyjaśnień udzielił
radnym Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Burmistrz zapewniał, że gdy tyko na
to pozwolą środki finansowe, będzie
opracowany „bilans otwarcia” i wtedy
zostanie on podany do wiadomości
publicznej.
O Nocnej Pomocy Lekarskiej mówiła
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Maria
Michalczyk. Omówiła ona sytuację
w nasielskiej służbie zdrowia; podkreślała, że co prawda zmieniają się zasady, ale wraz z burmistrzem zdecydowała o tym, że nasz SP ZOZ przystąpi
do przetargu na NPL.
Wśród pism skierowanych do rady
odczytano m.in. pismo mieszkanki
Lelewa, na której działce znajduje się
oczyszczalnia ścieków, oraz pismo
mieszkanki Pieścirogów.
W wolnych wnioskach radni mieli także możliwość zadawać pytań burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dotyczyły one m.in. składowiska odpadów w Jaskółowie, budowy
kanalizacji w Pieścirogach, zakończonej już termomodernizacji budynków
i realizacji tzw. „Radosnej szkoły”.
Burmistrz stwierdził, że termomodernizacja została źle wykonana.
Istnieje też groźba, że jeśli uchybienia nie zostaną naprawione,
konieczny będzie zwrot dotacji
w wysokości 1 mln 14 tys. zł do
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wyjaśnieniach burmistrza
i pani skarbnik radni zdecydowali,
że inwestycją dotyczącą tzw. „Radosnej szkoły” zajmie się komisja
rewizyjna RM.
Na tym obrady zakończono.
(i.)

ROZMAITOŚCI
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Magia dla dzieci

Wszystkim miłośników magii zapraszamy w sobotę, 26 lutego 2011 r.
o godz. 13.00 do Nasielskiego Ośrodka Kultury na recital iluzjonistyczny
„Magiczny teatr baśni” w wykonaniu
Łukasza Podymskiego.
Spektakl łączy w sobie elementy rozrywki oraz szeroko pojętej edukacji i
moralizatorstwa. Program dydaktyczno-profilaktyczny ma na celu: przeciwdziałanie zgubnym nałogom, takim jak
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,
narkomanii; podkreślenie dobrodziejstwa spożywania mleka przez dzieci
w trosce o prawidłowy rozwój młodej
osoby; przeciwdziałanie złym zachowaniom, m.in. agresji i nietolerancji.
Magiczne efekty, pełne humoru dialogi oraz zaangażowanie publiczności tworzą niezapomniane widowisko. Łukasz Podymski w 2001 r. zdobył 3.
miejsce na Międzynarodowym Kongresie Iluzjonistycznym w kategorii iluzja sceniczna w Łodzi, a w 2002 r.
otrzymał drugą nagrodę w kategorii Close Up (mikroiluzja). W swoim dorobku ma kilka tysięcy recitali iluzjonistyczno-edukacyjnych, które prezentowane były w kraju i za granicą. Edukacja przez zabawę – to dewiza, która
przyświeca artyście.
Zapraszamy do obejrzenia magicznego show. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie kina Niwa przed spektaklem.
15 lutego
godz. 11.00

Scena Zaułek
– Sławomir Zygmunt
W czwartek, 17 lutego br. zapraszamy na kolejne spotkanie z piosenką
literacką prezentowaną w cyklu Scena Zaułek.
Gospodarzem wieczoru będzie oczywiście Wojciech Gęsicki, a jego gościem – Sławomir Zygmunt, muzyk, autor i kompozytor z kręgu piosenki literackiej, folkowej i poetyckiej, a także dziennikarz (ukończył Wydział
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim).
Opublikował kilkaset artykułów, wywiadów i recenzji z dziedziny kina
i muzyki oraz dwie książki. Jego Bruce Lee i inni. Leksykon filmów
wschodnich sztuk walki stał się bestsellerem i miał już trzy wydania. Początki muzykowania Sławomira Zygmunta to lata osiemdziesiąte, kiedy aktywnie uczestniczył w działaniach warszawskiego klubu „Hybrydy”. Przez
kilka lat był kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej – OPPA, organizowanego wówczas w „Hybrydach”. Tamże w latach osiemdziesiątych stworzył spektakl złożony z wierszy Edwarda
Stachury z własną muzyką pt. Sted: opowieść-wiatr, wystawiany w Teatrze
Stara Prochownia. Poza koncertami indywidualnymi występował w kabaretach „Nowy Świat”, „Szerszeń” i „Warsztat”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 10 zł – normalny i 5 zł – ulgowy do nabycia w kasie kina Niwa od 7 lutego. Zapraszamy!
(red.)

Z przymrużeniem oka

Mia i Migusie
16 lutego
godz. 11.00

Przygody
Błękitnego Rycerzyka
22 lutego
godz. 11.00

Król Maciuś I
23 lutego
godz. 11.00

Wyprawa do lasu
Cena biletu 5 zł
Karnet na wszystkie
filmy 15 zł

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.
W najbliższych dniach będziesz mieć świetną
intuicję. Wykorzystaj ten dar zarówno w pracy,
jak i w życiu osobistym. Uda Ci się zrealizować
wiele Twoich pomysłów i planów.

Byk 20.04.–20.05.
Poradzisz sobie ze wszystkimi obowiązkami, choć
odczujesz teraz spadek formy, ale nie przejmuj
się tym, to tylko chwilowa niedyspozycja. Wokół
Ciebie będzie przeważać przyjazna atmosfera
i możesz liczyć na pomoc przyjaciół.

Bliźnięta 21. 05.– 21.06.
Wszystkie sprawy służbowe i prywatne powinny
pójść po Twojej myśli. Jeżeli masz zamiar szukać
nowego zajęcia, to właśnie teraz masz szansę
na doskonałą posadę. W uczuciach same dobre
rzeczy.

Rak 22.06.–22.07.
Będziesz w świetnym nastroju i humorze.
W życiu zawodowym osiągniesz wszystko,
co zechcesz, ale zajmować Cię będą głównie
sprawy osobiste, zwłaszcza miłość i romanse.

Lew 23.07.–22.08.
W najbliższych dniach odniesiesz sukces
zawodowy. Przyczyni się do tego wyjazd
służbowy, na którym nawiążesz nowe znajomości
i kontakty. Będziesz zadowolony z wyników
swojej pracy. Więcej czasu spędzaj z bliskimi.

Panna 23.08.–22.09.
Z każdym dniem będzie przybywać Ci energii
i chęci do działania. Śmiało planuj nowe
przedsięwzięcia, bo wszystko się powiedzie.
W życiu prywatnym nie trzymaj się na uboczu.

Waga 23.09.–22.10.
Nie ulegaj obietnicom znajomych i sam też
nie składaj pochopnie obietnic bez pokrycia.
Bądź pewny swych umiejętności i zdolności,
wtedy rozwiązywanie problemów nie sprawi Ci
kłopotów.

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym czeka Cię wiele niespodzianek.
Masz szansę na sukces finansowy, jeśli zabierzesz się
natychmiast do pracy i odrobisz wszelkie zaległości.
W uczuciach nastąpi przełom, a samotne Skorpiony
postanowią zaręczyć się lub wziąć ślub.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy Twoje pomysłu i sposób ich realizacji będą
stawiane za wzór. Wykażesz się odpowiedzialnością
i szybkością działania. Otrzymasz ciekawą
propozycję spędzenia wolnego czasu.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Skoncentruj się na sprawach zawodowych.
Wyjaśnienie nieporozumień i konfliktów odłóż na
późniejszy czas. Dotyczy to życia zawodowego,
jak i osobistego. Zrób sobie małą przyjemność,
a humor Ci się poprawi.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym pojawi się nowa szansa.
Możesz liczyć na dobre relacje z otoczeniem
i pomoc życzliwych osób. W życiu osobistym
ktoś poprosi Cię o pomoc lub radę. Postaraj się
spotkać z przyjaciółmi.

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy pokaż, na co Cię stać, i śmiało upomnij się
o swoje prawa. Porozmawiaj z szefem o awansie lub
premii. Zaufaj swojej intuicji.

Kino NIWA ZAPRASZA
4–6 lutego godz. 17.00

Poznaj naszą rodzinkę
Komedia, USA, 2010, 120 min; reżyseria: Peter
Segal, scenariusz: Larry Stuckey, Marco Schnabel,
zdjęcia: Remi Adefarasin, muzyka: Stephen Trask;
Obsada: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin
Hoffman.

Musiało upłynąć dziesięć lat, jak również pojawić się dwójka dzieci, żeby
w końcu Greg zaskarbił sobie zaufanie
twardego i nieufnego teścia. Jednak wystarczyło, żeby borykający się z problemami finansowymi Greg podjął pracę
w firmie farmaceutycznej, w której ma
za koleżankę seksowną dziewczynę,
żeby wszystkie wątpliwości Jacka co do
zięcia wróciły ze zdwojoną siłą.

4–6 lutego godz. 19.00

Aż po grób
Komedia/dramat/romans, USA, 2009, 103 min;
reżyseria: Aaron Schneider, scenariusz: Chris
Provenzano, zdjęcia: David Boyd, muzyka: Jan
A.P.Kaczmarek;Obsada:Robert Duvall,Bill Murray,
Sissy Spacek.

Ameryka, czas Wielkiego Kryzysu. Felix Bush, pustelnik, który przez ponad
40 lat mieszkał samotnie i unikał wszelkich kontaktów, nagle pojawia się w lokalnym miasteczku. Wywołuje niemałe zamieszanie, które wzmaga się, gdy
mężczyzna wyjawia cel swej wizyty.
Otóż zamierza on zorganizować swój
pogrzeb, który odbędzie się jeszcze...
za jego życia.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie na osiedlu
Starzyńskiego 48 m2. Tel. 884 166
192 po godz. 18.00.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku o pow. 615 m2 (wszystkie
media).Tel. 602 42 68 92, 510 20 58 81.
PILNIE sprzedam dom w Nasielsku
(spokojna okolica, wszystkie media,
gotowy do zamieszkania – do częściowego wykończenia).Tel. 692 486 481.
Nawiążemy współpracę z grupami dekarskimi.Tel. 23 691 24 21, 509 175 901.
S p r z e d a m m i e s z k a n i e 3 6 m 2,
ul. Starzyńskiego. Tel. 692 422 564.
Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczki
Tel. 606 65 65 45.
Sprzedam sianokiszonkę. Tel. 600
097 326.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe. Tanio i profesjonalnie. Tel. 518
529 925.
Sprzedam ciągnik rolniczy eskort 450,
moc 48 KM + ładowacz tur sterowany
hydraulicznie, rok prod. 2007. Tel. 510
920 043.
Dam pracę: Szukam wykształconego
mężczyzny z samochodem do organizacji i kontroli jakości metalowych
wyrobów. Proponowana pensja 2000
– 3000 netto. Uwaga: Wymagana
umiejętność dostrzegania szczegółów, dokładność, precyzja, spostrzegawczość. Tel. 504 101 080 e-mail:
nordmet@nordmet.pl.
Sprzedam Eskorta 1,3 benzyna + gaz,
rok prod. 1993. Tel. 609 115 188.
Sprzedam działkę w Szczypiornie
o pow. 2801 m2. Tel. 500 255 370.
Sprzedam siano kostkę, pogodne, ze
stodoły. Tel. 886 139 528.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380
Kwatery pracownicze blisko dworca
PKP – tanio. Tel. 788 628 665.
Pralnia ekologiczno-chemiczna, standard 72 h - Nasielsk,
ul. Rynek 12. Tel. 501 607 112.
Sprzedam działki budowl a n e w N a s i e l s k u – o ko l i c e
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedam dwie działki przy
ul. Pniewska Górka. Tel. 693 861 844.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Polna. Tel. 692 461 741.
Sprzedam działkę budowlaną Nasielsk
PKP. Tel. 501 845 570.
Firma „Jack-Bud” oferuje budowę domu od podstaw – po klucz.
Konkurencyjne ceny. Tel. 721 108 172;
e-mail: jacekpiekarski1@gmail.com
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną przy ul. Przemysłowej
w Nasielsku 2760 m2 – cena 71 tys.
Tel. 510 516 424.
Zatrudnię osobę na stanowiska handlowca. Tel. 509 666 720.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Wynajmę mieszkanie w Nasielsku.
Tel. 505 169 325.
Korepetycje z jęz. rosyjskiego. Tel. 511
146 203.
Sprzedam sianokiszonkę wysokiej
jakości. Tel. 600 097 326.
Do wynajęcia w Nasielsku 4 mieszkania łazienka, WC, centralne
ogrzewanie, oddzielne wejście.
Tel. (23) 693 00 25; 602 793 096.
Wezmę w dzierżawę ziemię rolniczą
na uczciwych warunkach (większe
powierzchnie). Tel. 510 648 428.
Kupię źrebówkę do 2 lat, spokojną.
Tel. 885 013 097.
Sprzedam działki budowlane
i inwestycyjne w Nasielsku, suche.
Tel. 696 468 255.
Sprzedam mieszkanie 49 m2 na osiedlu
Warszawska. Tel. 660 820 397.
Wynajmę mieszkanie w bloku,
ul. Warszawska 41/49H, 2 pokoje,
I piętro, balkon. Tel. 660 948 567.
Szukam pracy, jestem młodym absolwentem szkoły samochodowej,
praca jako mechanik, elektromechanik
lub kierowca. Najlepiej w Nasielsku.
Tel. 515 356 673.
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą. Tel. 698 455 472.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą. Jestem osobą odpowiedzialną,
dyspozycyjną, mającą doświadczenie.
Tel. 501 497 754.
Korepetycje z angielskiego. Tel. 518
866 599.
63-letnia kulturalna Pani zaopiekuje
się osobą starszą, chorą. Referencje
doskonałe. Tel. 605 996 884.
Sprzedam ławę, biurko do komputera
i regał. Tel. 691 555 126.

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3. drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamo4.
wy 1 str. + foto
5. insert – 1 szt.

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
– 10%
3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe
– 25%
6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe
do 50%
13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
– 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona
+100%
pierwsza strona – jeden moduł
150 zł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

+50%
150 zł

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

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
FLESZ – piesek był bity (świadczy o tym blizna na wardze), mimo to wciąż chce
zaufać, garnie się do człowieka... jest spragniony głaskania,czułości, jego wzrok
prosi: przygarnij mnie. Ładnie chodzi na smyczy, jest kochanym niedużym ok. 4letnim psiakiem. W schronisku jest od lipca, trafił tam z interwencji. Początkowo
Flesz jest nieufny, ale jak już się z nim spędzi chwilę i on przekona się, że nic
mu nie grozi , przychodzi na przytulanie. Ten piesek musiał przeżyć piekło, bo
początkowo chował się za budą i bał się panicznie człowieka... dzięki wolontariuszom z każdym dniem staje się coraz bardziej otwarty i przyjazny. Teraz z
nadzieją wygląda, czy ktoś przypadkiem po niego nie idzie, żeby mógł zacząć
szczęśliwe nowe życie z kimś, kto nigdy go już nie uderzy, kto da mu poczucie
bezpieczeństwa i miłość.

tel. 501 233 218
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MINIPIŁKA RĘCZNA
W piątek 14 stycznia odbył się
w hali sportowej w Nasielsku gminny turniej w minipiłkę ręczną. Udział
w zawodach wzięły następujące
szkoły: Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa z Popowa
Borowego oraz Szkoła Podstawowa
z Nasielska. Po losowaniu ustalono
kolejność spotkań i przystąpiono
do rozgrywek.
KATEGORIA DZIEWCZĄT
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GMINNY TURNIEJ W PIŁKĘ RĘCZNĄ

Krynicka, Barbara Oleksiak, Anita
Składanek, Aleksandra Sokolnicka,
Maja Sosnowska, Patrycja Giszczak.
Opiekun zespołu: Rafał Markiewicz.

Piłka ręczna stała się w ostatnich latach
bardzo popularną dyscypliną sportu.
Zawdzięczamy to naszej reprezentacji kraju, która należy do światowej
czołówki. Coraz częściej można zauważyć, że „szczypiorniak” znowu
wraca do łask.
W środę, 26 stycznia br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny
turniej w piłkę ręczną dla szkół gimna-

zjalnych. Udział w nim wzięły wszystkie szkoły z gminy Nasielsk. Poniżej
przedstawiamy klasyfikację końcową.
Kategoria chłopców
I miejsce PG 1 Nasielsk 6 pkt (14:5)
II miejsce ZS 2 Pieścirogi 4 pkt (9:5)
III miejsce ZS 3 Cieksyn 2 pkt (9:11)
IV miejsce PG Nasielsk (przy L.O.)
			
0 pkt (6:17)

Kategoria dziewcząt
I miejsce ZS 3 Cieksyn 4 pkt (7:3)
II miejsce ZS 2 Pieścirogi 3 pkt (10:5)
III miejsce PG 1 Nasielsk 3 pkt (3:3)
IV miejsce PG Nasielsk (przy L.O.)
			
2 pkt (2:11)
Po zakończeniu turnieju wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary.
M.K.
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Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach: Sylwia Łazarska, Angelika Chrzanowska, Paulina Puchała, Monika

2 II
4 I
0 III

Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku: Popielarski Dawid, Tobolski Piotr, Zalewski Szymon, Ostrowski Patryk ,
Ostrowski Sebastian, Dalecki Paweł,
Szostak Emil, Bazylewski Daniel,
Drzazgowski Damian, Latkowski
Bartek, Chmielewski Marusz, Wysocki Krystian, Chojnacki Przemek,
Tomaszyński Kamil. Opiekunem
zespołu jest Tomasz Czajkowski.
M.K.

W NASIELSKIEJ HALI

WALCZYLI O PUCHAR

22 stycznia w hali sportowej w Nasielsku odbył się turniej w halową piłkę nożną
o Puchar Burmistrza Nasielska rocznik 1995 i młodsi. Udział w turnieju wzięło 9 drużyn:
UKS Polonez Nasielsk, Goliat Leoncin, Rzekunianka I Rzekuń, Rzekunianka II Rzekuń,
MKS Ciechanów, Sokół Serock, MLKS Żbik Nasielsk, UKS Junior Cieksyn, Karniewo.
Półfinały
MKS Ciechanów - Goliat Leoncin 6:0
Rzekunianka II - UKS Junior Cieksyn 0:1
Mecz o III miejsce: Goliat Leoncin - Rzekunianka II 2:1
Finał: MKS Ciechanów - UKS Junior Cieksyn 2:1
Zwycięzcą turnieju została drużyna MKS Ciechanów, która otrzymała pamiątkowy
dyplom i puchar. Drużyny z miejsc 2-3 również otrzymały pamiątkowe puchary oraz
dyplomy. Najlepszymi strzelcami zostali Marcin Włodarczyk (UKS Junior Cieksyn)
i Rafał Gmojnowski (MKS Ciechanów), zaś najlepszym bramkarzem - Łukasz
Makowski (MKS Ciechanów). Otrzymali oni pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Wyróżnienie otrzymała także Joanna Wróblewska (MKS Ciechanów).
Skład drużyny z Cieksyna: Bartek Tomczyk, Artur Gołyźniak, Marcin Włodarczyk,
Damian Suska, Maciej Łabęda, Łukasz Ciosek, Michał Sosnowski
***
23.01.2011 r. odbył się turniej w halową piłkę nożną o Puchar Burmistrza Nasielska
Seniorów. Udział w turnieju wzięło 5 drużyn.
Klasyfikacja końcowa
I miejsce Sona Nowe Miasto
9 pkt
II miejsce Wkra Andzin 			
7 pkt
III miejsce GKS Pokrzywnica		
6 pkt
IV miejsce Flamengo NDM			
6 pkt
V miejsce Perła Karniewo			
1 pkt
Zwycięzcą turnieju została drużyna Sona Nowe Miasto, która otrzymała pamiątkowy
puchar oraz dyplom. Drużyny z miejsc 2-3 również dostały pamiątkowe dyplomy
oraz puchary. Królem strzelców został Michał Ernest (Sona Nowe Miasto), zaś
najlepszym bramkarzem - Bartłomiej Kęciński (Wkra Andzin). Otrzymali oni
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
***
30 stycznia odbył się turniej w halową piłkę nożną o Puchar Burmistrza Nasielska
rocznik 1997 i młodsi. Udział w turnieju wzięło 8 drużyn: UKS Polonez Nasielsk, UKS
Goliat Leoncin, UKS Strzegowo, Nadnarwianka I Pułtusk, Nadnarwianka II Pułtusk,
Gim. I Żuromin, UKS Lider Zakroczym, MKS Świercze.
Faza półfinałowa: UKS Polonez Nasielsk – MKS Świercze 5 : 0
Nadnarwianka I Pułtusk – Gim. I Żuromin 0 : 0, karne 1 : 2
Mecz o III miejsce: MKS Świercze – Nadnarwianka I Pułtusk 0 : 4
FINAŁ: UKS Polonez Nasielsk – Gim. I Żuromin 1 : 1, karne 4 : 3
Zwycięzcą turnieju została drużyna UKS Polonez Nasielsk, która otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar. Drużyny z miejsc 2-3 również dostały pamiątkowe puchary
oraz dyplomy. Najlepszym strzelcem został Gracjan Sokołowski (Nadnarwianka
I Pułtusk), zaś najlepszym bramkarzem - Marcin Roman (MKS Świercze), którzy
otrzymali puchary oraz dyplomy.

PG Nasielsk

ZS 3 Cieksyn

ŻBIK SZYKUJE SIĘ DO SKOKU

Na kłopoty najlepszy spokój
Wydaje się, że nasielski sport znalazł
się na rozdrożu. Tak, cały szeroko
rozumiany sport, a nie tylko Żbik, jak
wielu próbuje ostatnie wydarzenia komentować. Dzieje się to nie pierwszy
raz w dziejach naszego miasta i gminy. Dobrze byłoby, aby w tym trudnym okresie nie stracić nic z tego, co
udało się osiągnąć. To, co obecnie
mamy, jest tylko namiastką tego, co
już w przeszłości mieliśmy, i tego, co
możemy i powinniśmy mieć.
Problem ten wymaga debaty, publicznej debaty. W chwili obecnej obserwujemy swoistą sportową kakofonię. Najgłośniej zaś krzyczą ci, którzy
tak naprawdę o sporcie, a zwłaszcza
o jego organizacji, niewiele wiedzą.
Pewnego rodzaju próbą debaty było
spotkanie burmistrza z Radą do spraw
Sportu, jaka funkcjonuje przy jego
urzędzie. Czy pomogło ono w rozpoznaniu problemów trapiących nasielski
sportowy światek? Chyba lepiej na to
pytanie nie odpowiadać. Ale podjęta
próba była bardzo potrzebna.
W Żbiku nie widać na szczęście nerwowej atmosfery. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje. Działacze
zwarli szeregi, ostro wzięli się do pracy i nie dają odczuć zawodnikom, że
klub ma pewne trudności. Bo ci mają
w spokoju trenować, aby w efekcie
awansować do czwartej ligi.
Najlepiej z pierwszego miejsca. To
gwarancja pewności, a jednocześnie świadectwo siły oraz rękojmia,
że za rok nie będzie spadku. Wtedy
też w spokoju będzie można się zastanowić nad tym, jak ma funkcjonować piłka nożna w gminie. Nie
ulega wątpliwości, że jest to u nas
najbardziej popularna dyscyplina
sportowa.
Dobrą wiadomością jest to, że wszyscy zawodnicy podjęli przygotowania do sezonu. Trenują cztery razy
w tygodniu – raz na własnym boisku, raz w hali i dwa razy na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Kraszewie. Rozgrywają też mecze kontrolne. Zarząd zakontraktował ich aż
10. Przeciwnicy reprezentują różną
klasę, od klubów walczących nomi-

wołany. Szkoda, bo ci przeciwnicy
byli w przygotowaniach bardzo potrzebni. Prezentują bowiem typową
dla byłego województwa ciechanowskiego piłkę, a być może, w wypadku zajęcia przez naszą drużynę
drugiego miejsca w lidze, ich rywalem w barażach będzie drugi zespół
z ligi ciechanowskiej. W przewidzianym na mecz czasie przeprowadzono trening.
W okresie do rozpoczęcia rozgrywek
Żbik rozegra kolejne mecze kontrolne:
05.02. ze Startem Nidzica (IV liga)
w Kraszewie
12.02. z Wieczfnianką (liga okręg.)
w Kraszewie
16.02. z Mławianką (IV liga) w Kraszewie
19.02. ze Startem Działdowo (III liga)
w Kraszewie
23.02. z Żyrardowianką (IV liga) w Żyrardowie
26.02. z Targówkiem (juniorzy 18 lat)
w Warszawie
05.03. z Ciechanowem (IV liga) w Ciechanowie
12.03. z Iskrą Krasne (IV liga) w Kraszewie
xyz

nalnie w tej samej klasie aż po drugą ligę. To daje gwarancję, że Żbik
będzie przygotowany zarówno do
rywalizacji z silniejszymi przeciwnikami, jak i z tymi potencjalnie słabszymi.
Pierwszym przeciwnikiem naszej
drużyny był pruszkowski Znicz. Zespół rywali składał się z zawodników
pierwszej (II liga) i drugiej drużyny (IV
liga). Mecz odbył się w Pruszkowie.
Zwyciężyli nasi piłkarze 2:1. I chociaż
wynik meczu sparingowego nie ma
większego znaczenia, to jednak cieszy. Cieszy zaś zwłaszcza to, że osiągnięty został w wyniku dobrej gry.
Nasi piłkarze zostali wysoko ocenieni przez działaczy i sympatyków
Znicza. Pierwsze bramki w roku 2011
zdobyli Tomasz Choroba i Fabian
Kotarski.
W ostatnią sobotę zaplanowany był
kolejny mecz kontrolny. Miał odbyć
się w Ciechanowie, a przeciwnikiem
naszej drużyny miał być zespól z Raciąża (ciechanowska liga okręgowa).
Niestety, przeciwnicy zrezygnowali
ze spotkania. W ich miejsce zakontraktowano mecz z Iskrą Krasne (IV
liga). I ten mecz został również odR
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