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ZDROWIE

Gorący temat
Służba zdrowia znowu stała się numerem jeden i to nie tylko w naszej
gminie. Jak pisaliśmy już w nr 12 ŻN
przetarg na ratownictwo medyczne
wygrała na naszym terenie prywatna firma Falck Medycyna i to ona
od 1 lipca br. świadczy usługi, które do tej pory wykonywane były
przez nasielski SP ZOZ. W naszym
artykule znalazła się także informacja, że w konkursie startował również nowodworski SZP ZOZ, który
złożył odwołanie do Narodowego
Funduszu Zdrowia na rozstrzygnięcie komisji przetargowej. Jak napisaliśmy, już wtedy było wiadomo,
że karetka ratownictwa będzie stacjonować w Nasielsku. Zgodnie
z kontraktem w rejonie operacyjnym nr 14/6, w którym znajdują
się: Nasielsk, Świercze, Nowy Dwór
Maz., Czosnów, Jabłonna, Leoncin,
Wieliszew i Zakroczym muszą
funkcjonować cztery zespoły, dwa
z nich: specjalistyczny i podstawowy stacjonują w Nowym Dworze
Maz, w Zakroczmiu zaś stacjonuje
zespół podstawowy, a w Nasielsku
zespół specjalistyczny.
Po 1 lipca br. okazało się, że karetka
prywatnej firmy stacjonuje w centrum Nasielska przy ulicy Rynek,
a jej zespół korzysta z pomieszczeń po byłym sklepie. Wzbudziło to niepokój wielu mieszkańców
Nasielska.
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Tragedia w Paulinowie
W czwartek 14 lipca w późnych godzinach popołudniowych w zbiorniku wodnym w Paulinowie utonął młody, bo zaledwie 22
letni nasielszczanin, Norbert W. O jego zaginięciu powiadomiono służby ratownicze, a te podjęły rutynowe działania. Do straży pożarnej zawiadomienie wpłynęło dopiero o godz. 20.56. Chociaż na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy strażaków z PSP w Nowym Dworze Maz, mające do dyspozycji łódź, a akcja prowadzona była zarówno na lądzie, jak i w wodzie, nie
przyniosła ona efektu. Szybko bowiem zapadały ciemności i w dodatku zbliżała się burza, co spowodowało, że przerwano akcję poszukiwawczą.
Następnego dnia w godzinach porannych wznowiono poszukiwania. Nad
brzegiem wyrobiska obecni byli koledzy zaginionego. Siły ratownicze
wzmocniła przybyła z Warszawy JRG 1 PSP. Miała w swym składzie płetwonurka. Ten, po kilku minutach poszukiwań, odnalazł w niewielkiej odległości od brzegu ciało Norberta W. Przyczyny tej tragedii ustala prokuratura.
Zbiornik, w którym utonął Norbert jest jednym z wielu zbiorników na terenie gminy Nasielsk, które powstały w wyniku wybierania gliny (Kosewo)
lub żwiru (Krzyczki, Paulinowo, Młodzianowi, Glice). Są to akweny wyjątkowo niebezpieczne. Dno w nich uformowane jest bardzo nieregularnie,
a do tego są płycizny i tuż obok nich głębokie na kilka metrów doły. Dodatkowym niebezpieczeństwem są liczne wiry oraz występujące tu dosyć
często duże różnice temperatury wody (źródełka).
Kąpiel w tych zbiornikach jest zakazana. Informują o tym tablice. Jednak,
jak widać ze śladów pozostawionych na brzegach (ogniska, pojemniki po
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napojach i opakowania po wiktuałach), w miejscach tych przebywa wiele
osób. Opalają się i wchodzą też do wody.
Jak mówią mieszkańcy sąsiadujących ze zbiornikami domów amatorów
kąpieli w gorące dni można liczyć na setki. Dlatego znając czyhające tu
na ludzi niebezpieczeństwa, próbowali zainteresować problemem policję.
Liczba zbiorników, ich wielkość, sąsiedztwo lasu sprawiają, że nie pomagają
jednak ani ostrzeżenia ochrony, ani wizyty policjantów.
Zakazy i nakazy też nie pomagają, ale właściwie nie ma się czemu dziwić,
jeśli w całej gminie Nasielsk nie ma ani jednego miejsca, gdzie można by
było legalnie korzystać z uroków lata i wypoczywać na łonie natury. I dlatego takie miejsca jak Paulinowo są najczęściej wymieniane w aspekcie
tragedii, jakie w tych miejscach się wydarzyły.
Czy czwartkowa tragedia czegoś nas nauczy?
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To się opłaca
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Orlik już w budowie
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Dokąd zmierzasz, Żbiku
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OBRADOWAŁA RADA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Zmiany w budżecie i zdrowie
W czwartek, 14 lipca br. odbyła się
X sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Pierwszą część obrad prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku. W obradach uczestniczył Henryk Mędrecki,
wicestarosta powiatu nowodworskiego. Po wprowadzeniu zmian do
porządku posiedzenia przyjęto protokół z poprzedniej sesji RM. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej
przedstawił informację na temat działań, jakie podejmował pomiędzy
sesjami – były to spotkania z mieszkańcami dotyczące nękających ich
problemów, np. mieszkańcy ul. Krańcowej domagają się budowy drogi.
Później o swojej pracy mówił Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
który poza codziennymi spotkaniami z mieszkańcami gminy odbył dwa
spotkania z posłami, uczestniczył też
w spotkaniach z władzami powiatu
oraz brał udział w podpisaniu umów
na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik i dróg z tzw. schetynówki.
Interpelacje zgłaszane przez radnych
dotyczyły różnorakich problemów.
Radny Henryk Antosik przytoczył
historię starszej pani z Lubomina, do
której rodzina aż pięciokrotnie wzywała na przemian pogotowie ratunkowe i karetkę z NPL. W końcu kobieta
trafiła do szpitala. Radny prosił o wyjaśnienia tej sprawy. Następnie w imieniu mieszkańców ul. Krupka zwrócił
się do burmistrza z prośbą o zainstalowanie w tej ulicy garbów spowalniających, ponieważ kierowcy szarżują na
niej, nie zważając na przechodniów
i małe dzieci. Ponadto zwrócił też
uwagę na konieczność wyrównania
dróg gruntowych na całym osiedlu
Krupka. Radny Maciej Suwiński podziękował mieszkańcom ul. Jaworowej, którzy przygotowali miejsce pod
drogę. Prosił też o odpowiedź, kiedy
zostaną wyrównane ulice Wyszyńskiego i Batorego oraz kiedy zostanie
naprawiona ul. Grabowa. Dopytywał
też, do kogo należy utrzymanie rowów w ul. Warszawskiej, czy istnieje
możliwość zainstalowania sygnalizacji
świetlnej przy przejściu dla pieszych
w ul. Warszawskiej naprzeciwko firmy Sanibud, zgłosił też konieczność
wykonania przepustu drogowego
w Pianowie-Daczkach.
Radny Radosław Skrzynecki w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej prosił o udrożnienie rowów, ponieważ po

ulewnych opadach część posesji znajdujących się przy tej ulicy
została podtopiona. Pytał również o rozmowy z firmą Elgrunt
na temat destruktu i naprawy
dróg w Pieścirogach, a także
o to, czy wrześniowy termin
oddania kanalizacji sanitarnej
jest realny. Radny Krzysztof
Fronczak swoje pytanie o katastrofalny stan dróg powiatowych w Siennicy skierował
do starosty nowodworskiego. Radny Mirosław Świderski zapytał, czy prawdą jest, że
wszystkie sprawy sądowe, które
rozpoczęły się jeszcze podczas
urzędowania poprzedniego
burmistrza, są już zakończone. Radny
Stanisław Sotowicz chciał wiedzieć,
czy ktoś z Urzędu Miejskiego nadzoruje budowę tzw. Orlika. Natomiast
radny Jerzy Lubieniecki pytał o drogę w Cieksynie i o to, jak spływają
dobrowolne opłaty na kanalizację od
mieszkańców Pieścirogów.
Kiedy radni zakończyli zadawanie
pytań burmistrzowi, przewodniczący
RM poprosił obecnych na sali przedstawicieli służby zdrowia, a byli wśród
nich: Remigiusz Moryto, dyrektor
Falck Medycyna, Ahmed Jadou,
wicedyrektor SZP ZOZ w Nowym
Dworze Mazowieckim, oraz Mariusz
Hałaj, wicedyrektor nasielskiego SP
ZOZ, o przedstawienie sytuacji dotyczącej ratownictwa medycznego
w naszej gminie i na terenie powiatu nowodworskiego. Wprowadzenia
do tego dość kontrowersyjnego dla
wielu mieszkańców naszej gminy tematu dokonała Maria Kowalska, sekretarz Nasielska, mówiąc o reformie
ratownictwa medycznego. Następnie
głos zabrali przedstawiciele wszystkich podmiotów służby zdrowia. Do
przetargu przystąpili dwaj oferenci:
nowodworski SZP ZOZ i firma Falck
Medycyna. Wygrała go firma prywatna i od 1 lipca br. ona świadczy usługi
ratownictwa medycznego w rejonie
nr 6, tj. m.in. na terenie powiatu nowodworskiego. A w Nasielsku karetka, która wyjeżdża na wezwanie
do wypadków, stacjonuje w ul. Rynek, zaś w prywatnym lokalu po
dawnym sklepie znajdują się jedynie
pomieszczenia socjalne dla załogi.
Jak zapewniali przedstawiciele nowodworskiego SZP ZOZ, złożyli oni
stosowne odwołania od decyzji ma-

zowieckiego oddziału NFZ i czekają
na rozstrzygnięcia.
W dalszej części obrad radni przystąpili do głosowania projektów uchwał.
Pierwsze dwa przedstawiła radzie Lu-

dwina Turek, skarbnik Nasielska. Jeden
dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk
na lata 2011–2020, drugi zaś zmiany
uchwały budżetowej gminy Nasielsk
na rok 2011. Oba projekty otrzymały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów i zostały przyjęte przez
radnych.
Kolejny projekt uchwały dotyczył
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania. Rada przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Podobnie przyjęto
uchwałę dotyczącą odmowy udzielenia wezwania do usunięcia naruszeń

dokonanych w uchwale nr XII/82/07
z dnia 13.09.2007 r. w sprawie dotyczącej uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego zalesienia
w granicach administracyjnych gminy Nasielsk.
Rada przyjęła też uchwałę, w której wskazała przedstawicieli gminy
Nasielsk do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
– są to Katarzyna Świderska, Henryk Antosik, Maciej Suwiński i Zbigniew Wóltański. Ponadto w skład
tej społecznej rady wchodzą
jeszcze: przedstawiciel wojewody mazowieckiego, burmistrz
Nasielska oraz osoba wskazana
przez burmistrza.
Uchwała RM powołany został
Zespół do opiniowania kandydatów na ławników. W jego skład
wchodzą: Maria Kowalska, sekretarz
Nasielska, Agnieszka Tyska - Czarnecka, sędzia Sądu Rejonowego w Pułtusku, Barbara Saracyn z Biura Rady
Miejskiej w Nasielsku oraz przedstawiciel Rady Miejskiej – Mirosław
Świderski. Przyjęto również uchwałę
dotyczącą zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych jako pierwszy udzielał Henryk Mędrecki, wicestarosta
nowodworski, który już na wstępie swojej wypowiedzi podkreślił,
że sytuacja finansowa powiatu jest
zła. Zapewnił, że systematycznie
będzie wykonywane łatanie dróg
powiatowych, zostanie też wykonywany projekt budowy ul. Sikorskiego w Siennicy. Natomiast, jak
zauważył, priorytetem jest dro-

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

dokończenie na str. 3

INFORMACJA
WAŻNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE Z MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU
Prosimy o dostarczenie zaświadczeń szkolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub z uczelni szkoły wyższej (w wypadku dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 15 września 2011 r.
Dokumenty należy składać w MOPS, pokój nr 10, na parterze budynku
(siedziba Urzędu Miejskiego, przy ul. Elektronowej 3).
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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„Krzyż Wolności
i Solidarności”
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał prawo występowania do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem
o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności
i Solidarności. Krzyż jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia
1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem
okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia
1981 r., na terytorium Polski co najmniej
przez 12 miesięcy:
1. byli aktywnymi członkami nielegalnych
organizacji, które stawiały sobie za cele odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub,
2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością
karną lub represjami działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej.
Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się
również osobom, które w okresie od 1
stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na
terytorium Polski ze względu na prowadzoną
działalność mającą na celu odzyskanie przez
Polskę niepodległości i suwerenności lub
respektowanie praw człowieka w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu
na świadome uczestnictwo w działaniach
i manifestacjach mających taki cel:
1. zostały zabite,
2. doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
3. przez łączny okres co najmniej 30 dni
były więzione, aresztowane, internowane
lub w innych sposób pozbawione wolności,
4. zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby
wojskowej,
5. były pozbawione prawa lub możliwości
wykonywania zawodu lub podjęcia pracy
przez okres co najmniej 6 miesięcy,
6. zostały wydalone z wyższej uczelni lub
szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.
Wzór wniosku określony jest w załączniku
do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 2
lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich
dokumentów.
Z inicjatywą zgłoszenia określonej osoby do odznaczenia Krzyżem Wolności
i Solidarności mają możliwość wystąpienia
do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
właściwe organy samorządowe,organizacje
społeczne i zawodowe.
Dodatkowych informacji udziela
Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu
Miejskiego w Nasielsku (pokój 102, I piętro),
nr tel. /23/ 69-33-051.
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Zmiany w budżecie
i zdrowie
dokończenie ze str. 2

ga POW. Radny Skrzynecki dopytywał, co z zapłatą za zimowe
utrzymanie dróg powiatowych,
które wykonywał nasielski Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Burmistrz Grzegorz Arciszewski wyjaśnił, że zaległość
wynosiła 108 tys. zł, z czego 54
tys. zł zostaną przekazane na wykonanie dróg w ramach schet ynówki, zaś pozostałą część
umorzył.
Burmistrz zapewnił, że ZGKiM będzie wykonywał wszystkie remonty gminnych dróg, ale potrzebne
są na to środki finansowe. W sprawie zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach
termin się nie zmieni, zaś prawdopodobnie już w sierpniu ruszą prace z podłączeniem przykanalików,
więc pracownicy ZGKiM będą
w tej sprawie docierać do mieszkańców. Podkreślił, że zdaje sobie
sprawę z konieczności budowy
i równania dróg osiedlowych,
i jednocześnie zapowiedział, że
w przyszł ym roku priorytetowym zadaniem będzie położenie
asfaltowej nawierzchni na drogach
w osiedlu Krupka. W kwestii spraw
sądowych Jacek Nieścior, radca
prawny UM, obiecał, że sprawdzi,
czy rzeczywiście wszystkie zostały już zakończone. Pani skarbnik
wyjaśniała, że dotychczas wpłynęło 20,7% z planowanych 200
tys. zł z dobrowolnych opłat za

kanalizację sanitarną od mieszkańców Pieścirogów. Burmistrz
obiecał, że będzie rozmawiał na
ten temat z ludźmi, ale dopiero po
zakończeniu całej inwestycji. Natomiast radny Jerzy Lubieniecki
zapowiedział, że będzie wnioskował o wprowadzenie opłat adiacenckich.
Wśród pism kierowanych do Rady
Miejskiej znalazły się m.in.: pismo
Elżbiety Wróblewskiej ze Stowarzyszenia Europa i My dotyczące
konkursu „Super samorząd”, prośba mieszkańców ul. Armii Krajowej o jej wyrównanie, a także
prośba mieszkańców ul. Sportowej 4a dotyczące remontu mieszkań. Było też pismo od pani Iwony
Dąbrowskiej z Ruszkowa dotyczące wydanie decyzji środowiskowej
w sprawie rozbudowy stacji paliw
w Borkowie. Zainteresowana była
obecna na sali obrad i przedstawiła radnym swój problem z uzyskaniem decyzji od burmistrza,
chociaż pozytywną decyzję wydał
już Regionalny Inspektor Ochrony
Środowiska. Burmistrz stwierdził,
że otrzymał decyzję z Samorządowego Kolegium Odwoławczego do uzupełnienia, a jak dotąd
pani Dąbrowska nie ma niezbędnej decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Następnie swoje pytania i problemy
zgłaszali radzie mieszkańcy gminy.
Na tym obrady zakończono.
(red.)

Sprostowanie
W zamieszczonym w ubiegłym, 14 numerze Życia Nasielska na str. 3
piśmie Grzegorza Arciszewskiego Burmistrza Nasielska błędnie podana
została informacja dotycząca wartości projektu pod nazwą „Moje boisko Orlik”.
Budowa kompleksu boisk będzie kosztować – 910.200 zł (brutto). Wykonawcą inwestycji jest firma GARDEN – SPORT SERVICE z Legionowa.
Do tej kwoty doliczyć należy również koszty nadzoru inwestorskiego,
w wysokości – 18.450 zł.
Dofinansowanie na ten cel gmina Nasielsk otrzyma: z Urzędu Marszałkowskiego 33%, z Ministerstwa Sportu 48%.
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Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku

przy ul. Warszawskiej 2
tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34
kom. 531 881 222; 531 881 555
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE

• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, katalogowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placówkach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE

• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek,
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu dostawczego w miejscowości Cieksyn - na placu Spółdzielni (naprzeciwko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszawskiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierżawimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00.
K

L

A

M

A

AKTUALNOŚCI

4

22 lipca–4 sierpnia 2011

Z GMINY

KRONIKA
POLICYJNA

Miejsce na reklamę straszy…

Z MIASTA

Jak nas
widzą…
Minęło już wiele miesięcy od naszej interwencji dotyczącej urzędowych schodów. Najpierw zaczął
z nich odpadać tynk, a później ze
stopni systematycznie kolejne płytki. Taki widok wejścia do nasielskiego magistratu nie napawał ani
petentów, ani mieszkańców szczególnym optymizmem. Długo nie
zwracali na ten szczegół uwagi ani
urzędnicy, ani władza samorządowa. Tyle że w ostatnich miesiącach stan schodów przedstawiał się
wręcz tragicznie. I oto doczekaliśmy się niespodzianki. Na początku czerwca br. wykonano remont
zewnętrznych schodów. W ramach prac wykonano rozbiórkę
nawierzchni schodów i skucie tynku oraz położono nowe płytki gresowe antypoślizgowe.
Wykonawcą remontu była firma z
Cegielni Psuckiej KSK Usługi Ogólnobudowlane Krzysztofa Krzyżewskiego. Prace kosztowały nasielski
magistrat ok. 2600 zł.
Taka mała rzecz, a cieszy.
(red.)
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W okresie od 25 czerwca do 7 lipca
nieznani sprawcy włamali się do pomieszczenia gospodarczego Czesława Ś. i skradli elektronarzędzia
o wartości 800 zł

W Nowych Pieścirogach tuż przy stacji PKP,
na ul. Kolejowej, stoi okrągły słup ogłoszeniowy
przeznaczony na reklamę i jak sama nazwa wskazuje – ogłoszenia. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie fakt, że dookoła niego leżą śmieci.
Wygląda to fatalnie, tym bardziej że jest to miejsce, z którego mieszkańcy gminy dojeżdżają do
pracy, jest też wielu podróżnych.
A zaraz obok tego zaśmieconego miejsca znajduje się przykład oryginalnego oznakowania w naszej gminie. Co prawda znak zakaz skrętu w lewo
od ul. Platynowej jest prawidłowo ustawiony i widać go dobrze, to krzaki, które go obrastają, lada
moment ograniczą jego widoczność. Jest to już
nie tyle nieestetyczne, co przede wszystkim niebezpieczne.
kamil

14–15.07. w Kosewie nieznany
sprawca z domu w budowie skradł 5
szt. okien. Straty wynoszą 4000 zł na
szkodę Krzysztofa D.
16–17.07. w Nowych Pieścirogach
nieznany sprawca włamał się do kiosku i skradł papierosy i kasę fiskalną.
Straty wynoszą 2850 zł na szkodę
Jolanty P.
16–18. na ulicy Kilińskiego nieznany
sprawca uszkodził szybę wystawową. Straty wynoszą 600 zł na szkodę
Władysława M.

Z MIASTA

Uszkodzona ławka
Skwer im. Jana Pawła II w Nasielsku
powinien być miejscem, w którym
mieszkańcy mogą sobie odpocząć
w cieniu drzew. Powinien, ale najwyraźniej są i tacy, którzy preferują
aktywną formę spędzania wolnego
czasu i przy okazji niszczenia różnych sprzętów.
W miejscu, gdzie skwer łączy się
z parkingiem na ulicy Rynek, napotkamy np. zniszczoną ławkę.
Choć drewniane deski umieszczone na betonowych blokach wcześniej wyglądały solidnie, to jednak
ktoś zadał sobie trud zniszczenia
konstrukcji.
Zdarzenie miało miejsce ponad tydzień temu. Stertę potrzaskanych desek, która została z drewnianej części ławki, zabrano już z terenu parkingu, a nowej nadal nie ma. Trzy duże betonowe bryły raczej nie upiększają krajobrazu (oprócz środkowej, która pełni również funkcję doniczki) i nie służą mieszkańcom. Dobrze byłoby, gdyby
ktoś albo naprawił ławkę, albo rozebrał ją do reszty.
(p)
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Partner konsorcjum firma Feroco S.A. informuje, że na modernizowanej linii kolejowej E65 Warszawa–Gdynia, odcinek Modlin–Nasielsk, zamknięty będzie przejazd kolejowy we wsi Studzianki (km linii kolejowej
55,894) w związku z budową wiaduktu drogowego.
Objazd z kierunku Czajki poprowadzono (wg zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu nr 105/C/2011) przez Nowe Pieścirogi,
Mogowo, Budy Siennickie do Studzianek. Objazd od Studzianek poprowadzono w odwrotnej kolejności.
Zamknięcie obowiązywać będzie od godziny 12.00 dnia 18.07.2011 r.
do dnia 30.11.2011 r. całodobowo.
Za utrudnienia przepraszamy.

17–18. w Kątnych z placu budowy
wiaduktu nieznany sprawca skradł
sygnalizator świetlny. Straty wynoszą
800 zł na szkodę Ryszarda S.
17.07. w Nunie spaleniu uległ murowa ny b u d yn e k , w któ r ym
znajdowały się płody rolne i maszyny. Straty wynoszą 100 000 zł na
szkodę Moniki J.

Pijani na drodze

fot. D. Majewski

07.07. w Nowej Wronie Józef P., mieszkaniec Nowej Wrony, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,96 mg/l).
09.07. w Kosewie Jerzy Ł., mieszkaniec Chlebiotek, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,46 mg/l).
08.07. w Nowych Pieścirogach Remigiusz G., mieszkaniec Mogowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,17 mg/l).
15.07. w Cieksynie Mariusz D., mieszkaniec Warszawy, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,24
mg/l).
18.07. w Psucinie Dariusz O., mieszkaniec Malczyna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,59 mg/l).

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2011 r.
Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011
r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, a także na podstawie wyniku badań wody z
miejsca wykorzystywanego do kąpieli dostarczonego przez organizatora, informuje, że: dopuszcza do kąpieli miejsce: rzeka Narew – Nowy
Dwór Maz. – przy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Kronika OSP

Komunikat wydaje się na podstawie wyniku badania wody przeprowadzonego w dniu 20 czerwca br.

6.07. jednostka OSP Nasielsk wyjechała wypompować wodę z zalanego parkingu przy komisariacie policji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że w wodzie,
w której widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic, kąpiel nie jest
wskazana.

14.07. strażacy zabezpieczali lądowanie i start śmigłowca LPR przy ulicy Sportowej.

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

17.07. jednostki z Nasielska, Psucina i
Cieksyna wyjechały do pożaru budynku gospodarczego w Nunie.
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ZDROWIE

Gorący temat
Po 1 lipca br. okazało się, że karetka prywatnej f irmy stacjonuje w centrum Nasielska przy
ulicy Rynek, a jej zespół korzysta
z pomieszczeń po byłym sklepie. Wzbudziło to niepokój wielu
mieszkańców Nasielska. Dlatego
o funkcjonowaniu służby zdrowia
na terenie naszej gminy dyskutowano najpierw we wtorek, 12 lipca br. na komisji zdrowia, w której
wzięli udział przedstawiciele nasielskiego SP ZOZ, w tym Mariusz
Hałaj, wicedyrektor tej placówki.
A później podczas czwartkowej
(14. lipca br.) sesji Rady Miejskiej,
w której poza władzami nasielskiego SP ZOZ-u byli obecni także Remigiusz Moryto, dyrektor
Falck Medycyna, Ahmed Jadou,
wicedyrektor SZP ZOZ w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz Henryk Mędrecki wicestarosta nowodworski.

Burmistrz pyta

W części posiedzenia komisji dotyczącej ratownictwa medycznego jako pierwszy do Mariusza
Hałaja, wicedyrektora nasielskiego SP ZOZ zwrócił się Grzegorz
Arciszewski burmistrz Nasielska
pytając - Dotarły do mnie głosy,
że z mojej winy nasielski SP ZOZ
nie ma kontraktu na ratownictwo
medyczne. Czy rzeczywiście jest
tak, że nie przystępując do kontraktu przegraliśmy? Przecież trzeba mieć przynajmniej 6 karetek.
Wicedyrektor nasielskiego SP ZOZ
wyjaśnił, że na podstawie kontraktu usługi ratownictwa medycznego świadczy prywatna firma Falck
Medycyna siedzibą w Warszawie.
Mówił też o prowadzonych od zeszłego roku rozmowach na temat
reformy systemu medycznego
w województwie mazowieckim.
W tej sprawie odbywały się spotkania z wicewojewodą mazowieckim w urzędzie wojewódzkim.
Jak podkreślił ratownictwo miało
być zreformowane najpierw od 1
stycznia 2011 r. a potem od połowy roku.
- Nasielski SP ZOZ nie przystąpił
do konkursu, ponieważ to krótki
kontrakt, który trwa tylko do końca czerwca 2012 r. W przyszłości
rejon powiatu nowodworskiego
będzie funkcjonował razem z Pułtuskiem i Legionowem – wyjaśniał
M. Hałaj. - Nam trudno pokusić
się na nowy kontrakt i zabezpieczyć wszystko: karetki, sprzęt i ludzi, zainwestować pieniądze, a po
roku albo dalej inwestować, albo
rozwiązywać umowy i rezygnować. Jesteśmy małym ZOZ-em
myślimy strategicznie. Nie byłoby
to działanie racjonalne i nie ma
w tym winy burmistrza Arciszewskiego – dodał.
Burmistrz przyznał, że był obecny
na jednym z takich spotkań u wojewody w sprawie reform służby
zdrowia kiedy próbowano samorządowców przekonać do nowych
reform.
Następnie wicedyrektor Hałaj wyjaśnił radnym, że cały czas trwa

procedura odwoławcza, ponieważ nowodworski SZP ZOZ odwołuje się od decyzji mazowieckiego
oddziału NFZ, więc sprawa nie jest
definitywnie zakończona.
- Nie możemy się na nikogo obrażać, że wygrał przetarg. Mamy
niewykorzystaną część ratunkową, a także sprzęt i mamy nadzieję, że wszelkie nasze racjonalne
kroki będą dobrze postrzegane
– mówił M. Hałaj. – Kiedy zostały ogłoszone wyniki konkursu
kurtuazyjnie pogratulowaliśmy
zwycięzcy. Nie chcieliśmy sobie
zamykać drogi do współpracy.
Wiemy, że firma Falck przyjęła do
siebie całą naszą załogę na ratowników. Jesteśmy otwarci na współpracę – dodał.
Radni dyskutowali też na temat
wspólnej oferty złożonej przez
nowodworski SZP ZOZ i umów jakie w tym zakresie podpisał z nasielską placówką. Zastanawiano się
także nad sensownością stacjonowania karetki w centrum miasta
i utrudnień w ruchu drogowym,
na jakie może być narażona.

Goście wyjaśniają

Zasadnicz ym punktem obrad
c z wartkowej se sj i
RM była informacja
na temat funkcjonowania ratownictwa
medycznego w naszej gminie dlatego
na ten temat jako
pier wsza zab rała
głos Maria Kowalska
sekretarz Nasielska
i p r zewo d n i c z ąca Społecznej Rady
nasielskiego SP ZOZ
przytaczając założenia wdrażanego
od tego roku planu
działania systemu
p ań st wowe go ratownictwa medycznego. Zgodnie z nim
zmiany będą zachodził y w trzech
następując ych po
sobie etapach po- Ahmed Jadou
działu województwa
na rejony. W pierwszym obecnie obowiązującym jest 29 rejonów operacyjnych, a rejon nr
6, w którym znajduje się m.in.
Nasielsk obejmuje ponad 96 tys.
mieszkańców. Już w kolejnym
etapie, któr y będzie obowiązywał od 1 lipca 2012 r. województwo zostanie podzielone na
9 rejonów ratownictwa. Wtedy
Nasielsk znajdzie się w rejonie
nr 3, który będzie obejmował
ponad 226 tys. mieszkańców,
a funkcjonować w nim będzie 5
zespołów specjalistycznych i 4,25
zespołu podstawowego.
Jak wyjaśniła – Tuż po ukazaniu
się warunków do kontraktu dyrekcja nasielskiego SP ZOZ, który
dotychczas realizował kontrakt ratownictwa w rejonie nr 48 obejmującym gminę Nasielsk i Świercze,
podjęła rozmowy z burmistrzem
Nasielska, Radą Społeczną SPZOZ
i władzami powiatu nowodwor-

skiego. A wspólne
ustalenia poszły
w kierunku złożenia ofert przez SZP
ZOZ w Nowym
Dworze M az .
Nasielska placówka gwarantowała
w wynegocjowanej umowie lokal,
personel, łączność.
Uznano bowiem,
że samodzielne
stawanie nasielskiego SP ZOZ do konkursu byłoby ogromnym obciążeniem
f inansow ym dla tej jednostki.
Ogłoszenie konkursu dopuszczało
tylko złożenie oferty przez jednego oferenta na cały rejon operacyjny, z wartością kontraktu niw
większą niż 2.439.840 zł. Na zakończenie swojej wypowiedzi M.
Kowalska zapytała przedstawiciela nowodworskiej placówki o to
czy SP ZOZ Nasielsk był wykazany
w ofercie (w zakresie wykazu personelu i podwykonawców).
- Jest plan, są rejony, a za rok nie
wiadomo jak będzie. Różnica
w ofercie była minimalna, a te-

miejsce postoju karetki, to trudno
o bardziej dostępne niż centrum
miasta, stąd mamy wszędzie blisko. To tylko miejsce wyczekiwania zespołu – wyjaśnił Remigiusz
Moryto, dyrektor Falck Medycyna.
Dodał też w odpowiedzi na pytanie radnego M. Świderskiego, że
rozpatrywana jest opcja stacjonowania karetki Falcka przy ul. Sportowej.
Zwrócono uwagę też na kwestię
miejsca do lądowania dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
o które do tej pory dbali pracownicy nasielskiego SP ZOZ.

W takcie dyskusji Henryk Mędrecki wicestarosta nowodworski podkreślił - To nie jest konflikt
między nami a Falckiem, a między starostą a wojewodą. Czekamy na rozstrzygnięcie odwołania.
Mieszkańcy naszej gminy muszą
więc mieć nadzieję, że zawirowania z kontraktami na usługi medyczne nie będą miały wpływu na
jakość świadczonych usług.
Jedno odwołanie nowodworskiego SZP ZOZ już dyrektor
mazowieckiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oddalił 14 czerwca br.,
jaki będzie losy kolejnego z pewnością dowiemy sie niebawem.
(red.)

SAMORZĄD W KONKURSIE

O komunikacji społecznej

W czwartek, 7 lipca w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło się dotyczące
konkursu „Super Samorząd”. Wzięli w nim udział Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Maria Kowalska, sekretarz Nasielska, radni, dyrektorzy jednostek samorządowych oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Spotkanie
prowadziła Elżbieta Wróblewska ze „Stowarzyszenia Europa i My”, a dotyczyło
ono przede wszystkim komunikacji społecznej. Na wstępie przypomniała, że
w latach 2006–2010 gmina Nasielsk brała udział w akcji „Masz głos, masz wybór”, i zdała krótką relację z tej działalności w tamtym czasie. Dodała również że
stowarzyszenie zgłosiło chęć kontynuacji działań w latach 2011–2014. Elżbieta
Wróblewska w maju br. brała udział w konferencji inaugurującej akcję „Masz
głos, masz wybór” w Warszawie. Jak wyjaśniła, jednym z warunków udziału
w konkursie jest złożenie kopii projektu uchwały lub zarządzenia burmistrza
odnośnie do zasad komunikacji w gminie. Omówiła też krótko kolejne zadania,
które należy wykonać w ramach konkursu.

raz jest odwołanie – wyjaśnił Ahmed Jadou, wicedyrektor SZP ZOZ
w Nowym Dworze Maz.- Były
rozmowy i podpisaliśmy umowę
dotyczącą wynajmu pomieszczeń i karetki. Do załącznika nie
było potrzeby wykazywać podwykonawców. Nie wiem gdzie jest
problem – stwierdził.
Jako następny głos zabrał przedstawiciel firmy Falck Medycyna zapewniając wszystkich obecnych,
że reprezentuje firmę, która ma
100 letnia tradycję i z powodzeniem od 18 lat działa na polskim
rynku. – Możecie się Państwo
czuć bezpiecznie. Jeśli chodzi
o wynajmowane pomieszczenie,
to nie ma jasno sprecyzowanych
wymagań jak mają wyglądać pomieszczenia socjalne. Kiedyś to
był sklep, a teraz służy naszym
pracownikom, ale to nie jest miejsce udzielania świadczeń medycznych. Natomiast jeśli chodzi

– Niestety, jestem zrażony do działań stowarzyszenia, ponieważ podczas debat publicznych organizowanych wcześniej przez 80% czasu mówił burmistrz,
a ludzie mieli niewiele czasu na swoje pytania czy wypowiedzi – nawiązał do
działalności stowarzyszenia G. Arciszewski, burmistrz Nasielska, jednocześnie
podkreślając, że spotkania z mieszkańcami są dla niego bardzo ważne i chętnie
będzie w nich uczestniczył.
Uczestnicy spotkania zaznaczyli również, że nazwa konkursu może się źle kojarzyć mieszkańcom naszej gminy. Jednak jeśli chodzi o komunikację samorządu ze społeczeństwem, to zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez
organizatorów konkursu w gminie Nasielsk spełnione są niemal wszystkie warunki (np. systematycznie aktualizowana strona internetowa UM, ukazuje się
gazeta lokalna).
Na razie jednak radni na dwóch kolejnych sesjach RM (9.06.br. i 14.07.br.) nie
wyrazili zainteresowania udziałem w tym konkursie. A Elżbieta Wróblewska
całą sprawę komentuje następująco: – Nie tracę optymizmu, że warto uczestniczyć w tym konkursie, chociaż nadal nie wiadomo, czy będzie to zarządzenie burmistrza, czy uchwała Rady Miejskiej. Najważniejszy jest jednak
dialog mieszkańców z samorządem. Stąd też sukcesem będzie zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, a głosy, które tam padną, to najważniejsze
rekomendacje dla projektu dokumentu, który wypracowujemy wspólnie.
W końcu sierpnia zobaczymy, czy skorzystamy ze szkoły moderatorów i czy
burmistrz Nasielska znajdzie się w elitarnym ogólnopolskim Klubie Samorządowca.
O dalszych losach konkursu „Super samorząd 2011” będziemy informować
Czytelników ŻN w kolejnych numerach naszej gazety.
(red.)
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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI
91. ROCZNICY „BITWY NAD WKRĄ”

Warto przeczytać

Być jak Wojciech Mann
Cywilizacja dała nam wiele pozytywnych rzeczy. Dostęp do nowoczesnych technologii, przedłużenie
długości życia, bogatą kulturę. Ale
ma także kilka wad. Weźmy np. zlikwidowanie analfabetyzmu (tego
pierwotnego, nie wtórnego). Powoduje to, że każdy umie pisać, więc
może spłodzić jakieś dzieło, i każdy umie czytać, więc teoretycznie
może nabrać chęci, by wspomniane dzieło nabyć i przeczytać. Ostatnimi czasy ów schemat zachęca
różnych celebrytów do raczenia
nas swoimi przemyśleniami na temat ich życia. Jednak w tym bagienku możemy natrafić na perełki. Oto jedna z nich: Rock – mann, czyli
jak nie zostałem saksofonistą.
Wojciecha Manna nie trzeba przedstawiać. Jego uśmiechnięta twarz na
okładce w połączeniu z intrygującym (choć może trochę pretensjonalnym w moim przekonaniu) tytułem sugeruje, że w środku czeka nas sam
miód. Czy tak jest w istocie? Tak, ale nie do końca.
W przedmowie Mann pisze, że książki od najmłodszych lat były dla niego
czymś szczególnym. Dlatego nie chce, by traktowano jego dzieło jako
książkę (bo te piszą pisarze), ale wspomnienie tego, jak przez kilka dziesięcioleci autor żył muzyką. Owa skromność nie oznacza, że mamy do
czynienia z marnym czytadłem. Wręcz przeciwnie, jest lekko, zabawnie
i nostalgicznie. Z każdego rozdziału wyziera to se ne wrati. Ale bez obaw,
nie ma tam umierania z tęsknoty za tymi czasami, tylko coś w rodzaju
wspominkowej opowieści w gronie znajomych.
Istotnym elementem tego typu książek są zawsze skandale i różne anegdotki. Tu ich nie zabrakło. Sztandarową, trafiającą do różnych ulotek reklamowych, jest prywatka z członkami grupy The Animals. Takich atrakcji
jest dużo więcej. Mnie bardzo śmieszy anegdota z podpięciem organów
Hammonda do gniazdka z pomocą zapałek. Albo cudna opowieść o koncercie Stevie’go Wondera, podczas którego Wojciech Mann został przez
artystę „przymuszony” do zostania z nim na scenie i zaśpiewania hitu: I Just
Called to Say I Love You. Drugim ważnym czynnikiem takich pozycji jest
przedstawianie opisywanych środowisk „od kuchni”. To też jest w Rock-mannie choćby w rozdziale poświęconym działalności Radia Kolor.
Rocka-mann ma też wady. Jest krótki, naprawdę krótki. Niby ma prawie
200 stron, jednak dużo z tego stanowią zdjęcia i różne ozdobniki. W dodatku kończy się nagle i końcowe zdania są zbyt dydaktyczne. Przez całą
książkę obcujemy z dystansem, ciepłym humorem, by na sam koniec zakończono to paroma okrągłymi słowami, trochę wyrwanymi z kontekstu.
Nie do końca mnie to przekonało.
Pomijając to, poleciłbym książkę Wojciecha Manna jako lekką i zabawną
lekturę, w sam raz na wakacje. Można przy niej wspaniale (choć krótko)
spędzić czas.
Paweł Kozłowski
P.S.
Książka niesie ze sobą też ważne przesłanie, mianowicie takie, że warto
uczyć się języków obcych. Połowa z tych wspaniałych przygód, jakie
przytrafiły się Mannowi, nie miałaby miejsca, gdyby nie jego świetna
znajomość angielskiego.

Szanowni Państwo,
W historii i tradycji Naszej Gminy zapisały się wydarzenia,
których pamięć należy kultywować i rozpowszechniać.
Dlatego też, jak co roku, chciałbym zaprosić Państwa
w imieniu własnym oraz władz Gminy Nasielsk na uroczystości 91. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz „Bitwy nad
Wkrą”. Tegoroczne obchody odbędą się: w dniu 15 sierpnia (poniedziałek) w Nasielsku oraz w dniu 20 sierpnia (sobota) w Borkowie.
W dniu 15 sierpnia uroczystość rozpocznie się na
nasielskim cmentarzu o godz. 11.15. Spotkamy się przed
symboliczną mogiłą żołnierzy polskich poległych w sierpniu 1920 roku pod Nasielskiem, aby złożyć kwiaty i pomodlić się za ich dusze. Następnie uczestnicy uroczystości
przejdą do kościoła św. Wojciecha w Nasielsku, gdzie
o godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji
Ojczyzny i obrońców polskiej ziemi w 1920 roku.
W dniu 20 sierpnia rocznicę „Bitwy nad Wkrą” będziemy tradycyjnie świętować pod pomnikiem w Borkowie.
Współorganizatorami tej części obchodów rocznicowych
są Wójtowie Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek,
Sochocin i Świercze. Uroczystość rozpocznie się o godz.
17.00 Mszą św. polową. Po Mszy św. odbędzie się uroczystość wojskowa z Apelem Poległych, salwą honorową,
złożeniem przez delegacje kwiatów pod pomnikiem oraz
defiladą Kompanii Honorowej. Po uroczystości zaprezentuje się Orkiestra Wojskowa z Siedlec. Na zakończenie nad
rzeką Wkrą odbędzie się inscenizacja nawiązująca do wydarzeń, jakie miały miejsce na naszym terenie przed dziewięćdziesięciu jeden laty.
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tych uroczystościach. Z zadumą nad losem poległych, ale też
z radością z odniesionego zwycięstwa świętujmy te jakże
ważne wydarzenia w historii naszej Gminy, Polski i całej Europy. Pamiętajmy też, aby nie zabrakło na naszych domach
biało-czerwonych flag – 91 lat temu nasi pradziadowie walczyli i zwyciężali, abyśmy my dziś mogli z dumą pokazywać, że jesteśmy wolnym i niezwyciężonym narodem.
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Nasielszczanie”
z siedzibą w Siennicy k. Nasielska ul. gen . Sikorskiego 22.
ZAPRASZA
byłych i obecnych harcerzy i instruktorów ZHP,
harcerzy instruktorów Hufca ZHR, przyjaciół oraz sympatyków harcerstwa
z okazji

67. rocznicy POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

na uroczystą zbiórkę 31.07.2011 r. o godz. 15.00 do Chrcynna k. Nasielska
oraz na wspólne zapalenie zniczy na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 01.08.2011 r.

PROGRAM IV SPOTKANIA „CHRYCYNNO – 2011”
31 lipca 2011 r. – niedziela
Godzina: do 15.00
Przyjazd uczestników zbiórki „Chrcynno 2011” oraz zaproszonych gości. Zwiedzanie wystawy nawiązującej
do 100-lecia Harcerstwa Polskiego na północnym Mazowszu.
R
E
Godzina 16.00–17.00
Obiad.
Godzina 17.00
Apel spotkania „Chrcynno – 2011”. Rozkaz Komendanta Kręgu Starszyzny
Harcerskiej „Nasielszczanie”.
Godzina 17.30 – 20.00
Ognisko harcerskie. Występ instruktorów ze Stowarzyszenia Harcerzy
Seniorów „Okęcie” nawiązujący do Powstania Warszawskiego. Wspólne
śpiewanie piosenek harcerskich.
Godzina 20.00
Udział w polowej mszy św.
1 sierpnia 2011 r.– poniedziałek
Godzina 13.00
Zbiórka uczestników, wyjazd autokarem na Cmentarz Powązkowski.
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy szczególnie na mogiłach powstańców
warszawskich.
Czuwaj!
Komendant IKSH „Nasielszczanie” hm. Janusz Konerberger
Kwatermistrzostwo zapewnia Fundacja Centrum Ochrony Środowiska
w miejscowości Chrcynno k. Nasielska, na terenie dawnej Jednostki Wojskowej. Urok tego miejsca podkreślają walory przyrodnicze, obecność elementów
militarnych oraz bezpieczne miejsce do biwakowania.
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Z POWIATU

Duchowe witaminy

Odnowiony kirkut
W c z wa r te k , 14 l i p c a b r.
w Now ym D worze Mazowieckim odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika
Ku Czci Nowodworskich Żydów. Uczestniczyli w niej Żydzi mieszkający w Izraelu,
USA, Australii i Wielkiej Brytanii, a także Michael Schudrich,
Naczelny Rabin Polski. Nie zabrakło także przedstawicieli prezydenta RP, ambasady
amerykańskiej i samego ambasadora Izraela w Polsce Zvi
Rav-Ner’a oraz władz samorządowych.
Obelisk - lapidarium upamiętnia prawie 4000 osób
należących do mniejszości żydowskiej zamieszkującej Nowy
Dwór Mazowiecki, które w 1942 r. zostały zgładzone przez hitlerowców. Od 2008 r. potomkowie rodzin Kieliszek, Shaked i Wluka podejmowali wysiłki na rzecz ochrony cmentarza. Ich zamysłem było przywrócenie godności pochowanym tu Żydom i upamiętnienie ich życia w tym mieście.
Wydobyte z ziemi po prawie 70 latach nagrobki – macewy są ponownie świadkami przeszłości i to one znalazły
się na pomniku Ku Czci Nowodworskich Żydów.
(red.) , Foto: dzięki uprzejmości Tygodnika Nowodworskiego.

ZAPRASZAMY
Jeśli chcesz być

Wolontariuszem,

to zgłoś się
do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nasielsku
ul. Elektronowa 3.
Możesz uczynić swoje
życie barwniejszym,
a jednocześnie innym
dać coś bardzo
potrzebnego i ważnego.

Czekamy właśnie
na Ciebie!
Osoba do kontaktu:
Specjalista pracy socjalnej
Wioletta Zawadzka
(pokój nr 3)
Tel. (23) 69 33-003,
69 33-006
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

O rehabilitacji
Chciałabym zwrócić uwagę na pewien problem z naszą służbą zdrowia. Na początku czerwca zapisałam swoją córkę na rehabilitację w
nasielskim ośrodku Caritas. Pani rehabilitantka ustaliła ze mną termin
rozpoczęcia leczenia na dzień 4 lipca. Ustalone zostały codzienne
zabiegi rehabilitacyjne do dnia 15 lipca.
Gdy w wyznaczonym terminie stawiłyśmy się w ośrodku, okazało
się, że rehabilitantka będzie w pracy w innych godzinach. Na miejscu otrzymałyśmy też informację, żeby pojawić się następnego dnia
o tej samej porze. Nazajutrz jednak wymieniona wcześniej rehabilitantka nie miała nawet czasu na rozmowę. Po długim namyśle
zaproponowała termin za kolejne dwa dni oraz stwierdziła, że ma
ważniejszych pacjentów, pomimo że na skierowaniu zaznaczone
było, że leczenie jest pilne.
Skierowanie od lekarza straciło swą ważność, więc nie można było
udać się do innej państwowej placówki, a rozpoczynając prywatną
terapię, zostałyśmy narażone na koszty. Gdyby nie podjęte leczenie,
schorzenie zostałoby niewyleczone i odbijało się na zdrowiu przez
długi czas. Nie dziwię się już okolicznym mieszkańcom, że zamiast
leczyć się u tutejszych specjalistów, korzystają z usług lekarzy przyjmujących w innych pobliskich miejscowościach.

Dane autora do wiadomości redakcji
(Tytuł pochodzi od redakcji)

Wakacyjne
bezpieczeństwo
„Życie choć piękne, tak kruche jest, wystarczy jedna chwila, by zgasić
je...” – tak śpiewał zespół Golden Life. Ta myśl pozostaje szczególnie
aktualna w czasie wakacyjnych urlopów i nie tylko… Niemal jednym
tchem, bo warto, pochłonąłem książkę – świadectwo Krzysztofa Ziemca
„Wszystko jest po coś”. Wraz z autografem autora udało mi się ją nabyć
podczas wieczoru wspomnień o Janie Pawle II na początku czerwca
w Płocku. W wywiadzie w Mirą Suchodolską Ziemiec odkrywa siebie
– stara się spojrzeć z dystansem na trudne wydarzenia swojego życia,
które nauczyły go pokory. A patrzy na nie z perspektywy wiary. I wcale
tego się nie wstydzi. Powiedziałby ktoś: wielkie co. Niekoniecznie.
Wracając do przełomu w życiu Krzysztofa Ziemca, znany i lubiany
dziennikarz telewizyjny został poparzony, ratując swoją rodzinę. „Widzę siebie, jak goły, idę po schodach w dół, zostawiając za sobą krwawe ślady stóp. A potem nagle leżę na posadzce. Takiej białej kuchennej
[…] Żona trzyma moją głowę na kolanach i prosi, żebym nie zasypiał.
Bała się, że tam umrę. Ostatnia myśl: kurczę, mieliśmy na wakacje jechać”. Ziemiec musiał więc stoczyć walkę o zdrowie, ale też zmagać się
ze swoimi słabościami i poszukiwać sensu życia. Sam daje natomiast
w swojej książce nadzieję i siłę wszystkim tym, którzy stają oko w oko
z wydawałoby się niemożliwymi do przezwyciężenia problemami.
Wszystko jest po coś, jak dowodzi Krzysztof Ziemiec. A więc życie każdego z nas też jest po coś, czemuś i komuś służy, a przede wszystkim
nam samym. Troska o bezpieczeństwo swoje i innych należy do kręgu
odpowiedzialności związanej z piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie
zabijaj”. Przykazanie afirmuje życie, stoi na straży ludzkiej godności. Pokazuje, że człowiek to obraz i podobieństwo samego Boga, ukształtowany przez Niego z wielkiej, nieskończonej miłości. To istota wypełniona
wolnością i zdolnością miłowania, okupiona krwią krzyżowej drogi,
wypełniona nieśmiertelnością w poranek zmartwychwstania. W trosce
dotyczącej bezpieczeństwa mieści się w tym również modlitwa i prośby kierowane za przyczyną patrona kierowców św. Krzysztofa, którego Kościół wspomina w liturgii 25 lipca, oraz poświęcenie kierowców
i błogosławieństwo ich pojazdów. Modlitwa jest przyzywaniem Bożej
pomocy, ale nie wymuszaniem na Stwórcy tego, by „przymykał oko” na
patologiczne zachowania czy złe traktowanie innych uczestników ruchu drogowego. Kierowcy mają bowiem nieść dobro innym, używając
pojazdów w sposób bezpieczny, mądry i odpowiedzialny.
Oprócz modlitwy niezbędna jest jednak rozwaga. Trzeba mieć oczy
i uszy szeroko otwarte, a przy tym często kierować się – podobnie jak
na drodze – zasadą ograniczonego zaufania. Okazuje się bowiem, że
nie wystarczą ostrzeżenia, spoty reklamowe, znaki zakazu, czarne punkty na drodze… Większe wrażenie robi na nas świadectwo konkretnych
ludzi. Przykre, jeśli jest to świadectwo kogoś zmiażdżonego cierpieniem,
kto przez wakacyjną brawurę, lekkomyślność stał się przyczyną kalectwa – nierzadko też śmierci – swojej lub innych. Często niewinnych ludzi. A wystarczy przed włączeniem silnika samochodowego, skokiem
do wody najpierw pomyśleć, zaplanować. Najlepsza spontaniczność
jest podobno wtedy, gdy sprawa została wcześniej dokładnie przygotowana i przemyślana. Chodzi nie tylko o dalekosiężne plany wyjazdowe, ale też o niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu, troskę
o bezpieczeństwo dzieci bawiących się przy ruchliwej drodze czy przy
niebezpiecznej maszynie rolniczej. Bo później – po fakcie – jest już za
późno, a utraconej radości życia nikt nie jest w stanie przywrócić. Ks.
Marian Mindura, krajowy duszpasterz kierowców, pytany o to, jaki powinien być chrześcijański kierowca, odpowiedział: „Przede wszystkim
jest trzeźwy. I kieruje się miłością na drodze. To miłość jest w chrześcijaństwie najważniejsza. Miłość do drugiego człowieka, którego nie muszę za wszelką cenę wyprzedzić. Miłość do tych, co jadą ze mną, by nie
spotkało ich coś złego, miłość do pieszych, do rowerzystów i wszystkich
spotkanych na drodze”.
Na wakacyjne zadumanie o bezpiecznych wakacjach polecam tekst
Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”: „Życie nie tylko po to jest, by brać/Życie nie po to, by bezczynnie trwać/I aby żyć, siebie samego trzeba dać”.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
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ORLIK 2012 W NASIELSKU

Orlik już w budowie
Wreszcie ruszyła długo oczekiwana budowa kompleksu boisk
sportowych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Inwestycja ta realizowana jest w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”.
Przypominamy, że program ten
został przedstawiony podczas
exposé przez premiera rządu RP
Donalda Tuska 23 listopada 2007
r. Zakładał on budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych w każdej
gminie na terenie całego kraju.
Od tego czasu Orliki zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu.
Powstawały nawet w maleńkich
wioskach. Nam, mieszkańcom
gminy Nasielsk, było bardzo przykro, że u nas wciąż takiego kompleksu nie było. A tak naprawdę
na terenie gminy powinno ich powstać więcej niż jeden.
Aktualnie oglądamy rozkopany
plac budowy przy szkole podstawowej. Krajobraz prawie księżycowy. Jednak, parafrazując słowa
góralskiej piosenki, możemy powiedzieć, że tutaj, gdzie dzisiaj jest
błocisko, wkrótce będzie nie tylko
jedno boisko. Bo Orlik to kompleks
boisk, czyli w naszym wypadku to
boisko ze sztuczną nawierzchnią do
piłki nożnej (30 x 62 m – pole gry:
26 x 56 m) oraz boisko wielofunkcyjne z syntetyczną nawierzchnią

(19,1 x 32,1 m – pole gry: 15,1 x 28,1
m) i urządzeniami do gry w piłkę
siatkową, tenis, badmintona i koszykówkę. Kompleks będzie ogrodzony, oświetlony i wyposażony
w chodniki. W jego składzie przewidziany jest też kontenerowy budynek socjalno-szatniowy.
Na realizację inwestycji wyłoniony w przetargu wykonawca – firma GARDEN-SPORT SERVICE
z Legionowa – ma 3 miesiące od
dnia protokolarnego przekazania
mu terenu budowy dla realizacji
prac. Nastąpiło to 14 lipca br. Tak
więc obiekt winien być gotowy do
14 października br. Kilka dni mogą
potrwać prace związane z przekazaniem kompleksu inwestorowi,

tj. naszemu Urzędowi Miejskiemu.
Prawdopodobnie na początku listopada obiekt zostanie przekazany do
użytkowania. Intensywnego użytkowania.
Liczyć się należy z tym, że nasielskie orlątka wytrenowane na tym
Orliku nawiążą do tradycji drużyny nasielskich Żbiczków i zawalczą
w organizowanym co roku, pod
patronatem premiera Tuska, pucharze. Wierzyć też należy, że puchar
ten zdobędą.
Cała inwestycja będzie kosztowała
910 200,00 zł. Należność tę pokryją: Ministerstwo Sportu – 48%, Urząd
Marszałkowski – 33% i Urząd Miejski
w Nasielsku – pozostałą część.
xyz
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Z GMINY

Przedszkolaki a wakacje
– Dlaczego w naszym mieście przedszkola nie prowadzą dyżurów wakacyjnych? Przecież rodzice mają na ogół tylko dwa tygodnie urlopu. Jak
mają się dziećmi opiekować przez pozostały czas wakacyjnej przerwy, jeśli
nie mogą liczyć na pomoc rodziny? – z takim pytaniem zwróciła się do nas
pani Katarzyna, mama czteroletniej Milenki.
Sprawdziliśmy, jak przedstawia się sytuacja w przedszkolach znajdujących
się na terenie naszej gminy.
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach w lipcu rzeczywiście nie odbywają się żadne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jak
wyjaśniła Beata Skoczylas, dyrektor placówki, powodów jest kilka. Po pierwsze jest to okres urlopowy dla personelu, a po drugie w budynku przedszkola trwają remonty. Poza tym tworzony jest nowy plac zabaw. Natomiast w
sierpniu zajęcia wakacyjne nie odbędą się z powodu braku chętnych. Zgłosiło się na nie jedynie 5 osób, a wymagane minimum to 20 osób. Ale za to
od 22 do 31 sierpnia zorganizowane zostaną zajęcia adaptacyjne dla dzieci,
które w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do przedszkola. Zajęcia
będą odbywać się od godziny 9 do 14. Podane daty i godziny nie są ostateczne, wcześniej bowiem odbędzie się w tej sprawie spotkanie z rodzicami.
Zaś w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku zajęcia wakacyjne prowadzone będą przez cały sierpień, w godz. od 6.00–17.00.
– Rodzice przedszkolaków uczęszczających w zakończonym już roku
szkolnym zgłosili nam ponad 20 dzieci, które będą uczestniczyły w sierpniowych zajęciach. Być może chętnych będzie więcej – informuje Hanna
Szumska, dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku.
Dwa niepubliczne przedszkola – „Sakolandia” i „Pod Fiołkami” – prowadzą normalne zajęcia dla swoich przedszkolaków. Dodatkowo ,,Sakolandia”
oferuje możliwość przyjmowania dzieci spoza swojej grupy na okres wakacyjny na różnych warunkach, tj. na miesiąc, na dzień lub na określoną liczbę
godzin (20, 30, 40, 50).
Niezależnie od zajęć prowadzonych przez wyżej wymienione placówki w
gminie jest duża liczba dzieci, którym najwyraźniej dorośli nie zapewnili należytej opieki i ciekawych sposobów spędzania czasu. Często widzimy grupy
maluchów bez nadzoru w pobliżu ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych
miejsc. Może warto byłoby pomyśleć o ich bezpieczeństwie. Mówi się przecież, że dzieci to nasza przyszłość, a w przyszłość warto inwestować.
(pi)

Z GMINY. Pożyteczne Mikroorganizmy w Konarach

To się wszystkim opłaca
W piątek, 15 lipca br. rolnicy
z gminy Nasielsk mieli okazję
wziąć udział w ciekawym spotkaniu poświęconym używaniu
poż ytecznych m ikroorganizmów w rolnictwie. Poprowadził je Jarosław Rudnik, sołtys
wsi Konary.
Pan Jarosław gościł już kilka razy
na ł amac h „ Życ ia N a si e l ska”
z powodu interesujących inicjatyw społecznych, które przygotowuje dla mieszkańców swojej
miejscowości i nie tylko. Jednym
z jego pomysłów jest znajdująca
się w Konarach ciekawa instalacja zachęcająca do wyrzucania
śmieci do koszy, zamiast pozostawiania ich w lasach (więcej
w ŻN nr 10 br.). Uznanie budzą
też plany utworzenia świetlicy
krytej słomą (wywiad z Jarosła-

wem Rudnikiem na ten temat
w ŻN nr 11 br.).
Tym razem przygotował dla zainteresowanych pokaz dotyczący metody uprawy roli i roślin, którą sam
z powodzeniem stosuje od 3 lat.
Chodzi mianowicie o pożyteczne
mikroorganizmy. Są to kompozycje mikroorganizmów stosowane
do produkcji nawozów naturalych
czy kompostów. Jedną z ich zalet
jest to, że są całkowicie przyjazne
środowisku.
Pokaz, który odbył się w domu
pana Jarosława, składał się z dwóch
części. W pierwszej pan Rudnik, korzystając ze slajdów, przedstawiał
swoje doświadczenia z bakteriami.
Duże wrażenie na obecnych zrobiło porównanie udziału kosztów
i zysków w wartości sprzedanego
zboża z 1 ha w wypadku użycia mikroorganizmów i bez nich. Wnioski

były jednoznaczne. Według obliczeń pana Jarosława, stosując (wytworzone we własnym zakresie,
a więc o wiele tańsze od kupionych) efektywne mikroorganizmy,
można zdecydowanie zmniejszyć nakłady na środki chemiczne, a tym samym zwiększyć zysk.
Z podanych informacji wynikało,
że wzrośnie on z 900 do 2060 zł
z hektara zbóż.
Jednak zwiększenie dochodowości w wyniku stosowania tej
metody nie jest jej jedyną zaletą.
Jarosław Rudnik wymienił wspomniane już kwestie ekologii, a także poprawienie bilansu płatniczego
kraju. Mianowicie, pan Rudnik podał dane, według których produkcja nawozów azotowych pochłania
2 mld m3 gazu ziemnego, co stanowi 20% polskiego importu lub
50% krajowego wydobycia. Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów na szeroką skalę
mogłoby więc ograniczyć import bądź zwiększyć ochronę
własnych zasobów.
Po pokazie nadszedł czas na
pytania. Zebrani chcieli wiedzieć np., ile razy w roku i jak
dawkować mikroorganizmy
albo czy można je nabyć na
próbę bezpośrednio u pana
Rudnika. Następnie gospodarz
zaprezentował pokaz stosowania tej metody w praktyce.
Można było zobaczyć zbiorniki, w których przygotowuje

się płyn zawierający mikroorganizmy, a także poletko, gdzie na
różnych roślinach dokonywane
są próby z ich wykorzystaniem.
Potem przyszła kolej na obejrzenie większych upraw pana Jarosława, w których wykorzystuje
się efektywne mikroorganizmy
na większą skalę. Zebrani rolnicy
z uznaniem wyrażali się o plonach

sołtysa, przyznając mu rację co
do skuteczności tej metody.
Po obejrzeniu upraw obecni na pokazie rolnicy wraz z gospodarzem
pokazu stwierdzili, że efektywne mikroorganizmy są po prostu
powrotem do naturalnych metod
uprawy roli i naprawdę warto je
stosować.
P. Kozłowski
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WTZ na urlopach

W związku z rozpoczęciem

Zasłużony odpoczynek
Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki przeznaczone dla pełnoletnich
osób niepełnosprawnych dające im
możliwość uczestnictwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ich działanie przypomina po części szkołę,
po części zakład pracy. Stąd też okresy przerw w prowadzonych w nich
zajęciach według jednych to urlopy,
według innych – wakacje.
Uczestnicy zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
rozpoczęli właśnie swą letnią przerwę.
Placówki te działają w systemie roku
kalendarzowego, dlatego wakacyjne
urlopy wypadają w środku roku ich
funkcjonowania.
WTZ w Starych Pieścirogach mają
wypracowane pewne formy rozpoczynania urlopów czy zakończenia
całorocznej pracy. To też forma terapii, i do tego bardzo miła forma. To

R

E

czas podsumowań i podziękowań,
czas spojrzenia wstecz na to, co się
zrobiło. Stąd popisy, kwiaty, laurki,
dyplomy i upominki.
Takie półroczne podsumowanie
działalności miało miejsce w Warsztatach w Starych Pieścirogach
w piątek, 15 lipca. Zgodnie z tradycją zaproszono na nie gości. Wśród
nich najważniejsi byli rodzice. To
oni najbardziej odczuwają i doceniają rolę tej placówki i dlatego
cieszą się z każdego, nawet najdrobniejszego życiowego sukcesu
dorosłych już dzieci. Rodzice najlepiej widzą, jaki wpływ mają stosowane tu formy terapii na rozwój
fizyczny, psychiczny i mentalny.
Często podkreślają, że Warsztaty
dla ich pociech to drugi, po rodzinnym, dom.
Wśród gości obecny był założyciel
Warsztatów, właściciel zakładu pracy
chronionej JAN-POL, Janusz Konerberger. To on i jego zakład do tego
roku był jednostką prowadząca dla
Warsztatów. Od niedawna funkcje
tę pełni Stowarzyszenie Harmonijnej Współpracy Sektorów A-LIANT
z Warszawy z prezes Wandą Maciejewską.
Pan Konerberger przy każdej okazji
podkreśla rolę Warsztatów w życiu
ich uczestników. Pod kątem ich możliwości i umiejętności stara się organizować w swym zakładzie pracy
chronionej stanowiska pracy. Z zadoK

wakacji gmina Nasielsk
przygotowała dla dzieci i młodzieży akcję „Lato
w mieście”
przy współudziale Urzędu
Miejskiego w Nasielsku
oraz instytucji kultury i sportu

Program akcji
„Lato w mieście”
LIPIEC 2011 roku
22 lipca 2011 r. (piątek)
woleniem podkreśla, że byli warsztatowcy wywiązują się należycie ze
swych obowiązków.
Po występach i podziękowaniach
przyszedł czas na gratyfikacje. Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali dyplomy za aktywny udział
w terapiach, właściwe podejście do
realizowanych zadań, odpowiedni
stosunek do całej warsztatowej kadry i do swych kolegów i koleżanek.
Były również wyróżnienia specjalne. Otrzymali je: z pracowni komputerowej Monika Zdziarska i Paweł
Orłowski; z pracowni krawieckiej
Beata Jasińska i Anna Krzyżewska;
z pracowni ogrodniczej Wiesław
Dąbrowski; z pracowni plastycznej
Tomasz Jaśkiewicz; z pracowni goL

spodarstwa domowego Beata Kaczorowska i Agnieszka Domżała.
Kierowniczka Warsztatów Teresa Skrzynecka dziękowała i gratulowała osiągnięć uczestnikom
Warsztatów. Razem z osobami prowadzącymi poszczególne pracownie i z założycielem Warsztatów
panem Januszem Konerbergerem
i panią prezes obecnej jednostki
prowadzącej Wandą Maciejewską
wręczała dyplomy i wyróżnienia.
Na koniec wszyscy obecni, uczestnicy Warsztatów i goście tej placówki, zostali zaproszeni do stołów
na poczęstunek. Był on przygotowany przez samych uczestników
i kadrę placówki.
az
A

10.00– 14.00 Turniej piłki siatkowej
gimnazjum chłopcy – hala sportowa
10.00–14.00 Korzystanie z pracowni komputerowej Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nasielsku
25 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Minipiłka koszykowa
szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta – hala sportowa
27 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE
ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp
wolny NOK
M

A
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Nasielsk, dnia 05.07.2011 r.
GKP.6845.4.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), §3 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 75/11 Burmistrza
Nasielska z dnia 06 czerwca 2011 r., w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy

ogłaszam

że w dniu 8 sierpnia 2011 r. o godz. 12 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
przy ul. Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie obiektu
handlowo - usługowego o pow. użytkowej 6,25 m2 , znajdującego się na nieruchomości położonej
w mieście Nasielsku, przy ul. Kościuszki (obok kina), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 667, z przeznaczeniem na handel-usługi.
Dzierżawa na czas określony do 3 lat.
Dla wskazanej działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW Nr
OS1U/00039828/8. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony żadnymi ciężarami i zadłużeniami na
rzecz osób trzecich.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielsk, wskazna nieruchomość oznaczona jest symbolem 0.2MW/MN/U-1 tj. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi
w partery budynków mieszkalnych.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 złotych, do dnia
4 sierpnia 2011 r., na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku- Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr 27 8226
0008 0000 1746 2000 0034.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę wynosi 100,00 złotych.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 10 złotych.
00

Ustalona w przetargu stawka czynszu będzie waloryzowana, nie częściej niż raz z roku, w oparciu
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem:
Dowód wpłaty wadium (dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku lub poczty)
Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby- pełnomocnictwo notarialne.
W przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące),
pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
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 przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawy, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dzierżawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w terminie 21
dni licząc od dnia przeprowadzenia przetargu.
Burmistrz Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wadium nie podlega zwrotowi,
jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie podpisania umowy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Ponadto informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój 215 w godz. pracy urzędu
lub pod nr tel. 23/ 69 33 115.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
– pojemnik na obuwie tel. 517-289-594,
– regał pokojowy młodzieżowy tel. 606-672-346,
– łóżko (wersalka lub narożnik) tel. 510-643-810.
Oddam:
– szafka ze zlewozmywakiem (dwudrzwiowa, kolor jasnego drewna)
tel. 600 109 017.
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RUBRYKA HARCERSKA

Dookoła Świata

– Beskid Niski
Większość z nas może poczuć już wakacyjne tchnienie. Nadchodzi czas,
by wziąć w rękę swój bagaż, założyć na plecy plecak i iść przed siebie,
odpocząć gdzieś w mniej lub bardziej znanym zakątku świata. Tylko dokąd by się tu wybrać, drogi Czytelniku?
Ja bym proponował w Beskid Niski. Musimy skierować swe kroki w stronę Małopolski, tam, między ścianą Bieszczad od wschodu, Beskidu Sądeckiego od zachodu i granicą słowacką od południa, rozpościera się
kraina zwana Beskidem Niskim. Nad nią góruje jej najwyższy szczyt –
Lackowa, jednakże ma niespełna 1000 m n.p.m. Jak widać, są to góry
nie za wysokie, bardzo dobre do zwiedzania zarówno latem, jak i zimą.
To, co jednak jest najbardziej charakterystyczne dla tego regionu, to jego
dzikość. Jest to najbardziej nieokiełznany zakątek kraju. Jak to możliwe
w XXI wieku? Musimy się cofnąć ponad pół wieku, do schyłku II wojny
światowej. Teren ten, jak i Bieszczady, zamieszkiwała od dawna mozaika wielu narodowości i kultur, wśród nich ludność ukraińska, Łemkowie i Bojkowie. Działała też na tym terenie Ukraińska Powstańcza Armia,
walcząca o niepodległość dla m.in. dla tzw. Zakierzońskiego Kraju (dziś
– znaczna część województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego i lubelskiego). Jako odwet komunistyczne władze Polski przeprowadziły Akcję „Wisła”. W jej ramach, w roku 1947 (już po wcześniejszych
repatriacjach ludności ukraińskiej z lat 1944–1946), wysiedlono z tego
terenu niektóre grupy ludnościowe, m.in. Ukraińców, Bojków i Łemków,
oraz mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Trafili oni przede wszystkim na
Ziemie Odzyskane.
I tak po ludnych i gwarnych wioskach zostały tylko zgliszcza chałup i cerkwi oraz zarośnięte pastwiska. Po roku 1956 część rdzennych mieszkańców tych ziem zaczęła powracać, jednakże do dziś Beskid Niski jest słabo
zaludniony. Tym samym można tu poczuć pierwotną dzikość, niekiedy
snujemy się przez lasy bukowe i dębowo-grabowe, nie spotykając przez
wiele kilometrów żywej duszy.
Jednakże Beskid Niski to nie tylko dziki kawałek gór, to także wiele miejscowości uzdrowiskowych. Do najbardziej znanych możemy zaliczyć
Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysową-Zdrój i Wapienne. Beskid Niski
to także, a może przede wszystkim kraina Łemków, potomkowie górali
ruskich. Ten rejon Polski przesiąknięty jest ich kulturą, obyczajami i religią.
Co jakiś czas możemy zobaczyć wyrastające z ponad koron drzew banie
cerkwi, niektóre z nich są tak cenne, że zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, inne straszą turystów obdrapanymi murami
i przechylonymi krzyżami. Oprócz cerkwi można tu też się natknąć na
drewniane kościoły, jedne z najstarszych w kraju.
Występują tu również bogactwa naturalne w postaci ropy naftowej i gazu.
To właśnie w Polsce powstała pierwsza prowincja naftowa, założona
przez konstruktora lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza. Na terenie
Beskidu Niskiego, w pobliżu Ropianki, zaczęto stosować nowoczesne
metody wierceń i poszukiwać ropy naftowej, powstała nawet specjalna
szkoła wiertaczy.
Inną ciekawostką regionu jest Przełęcz Dukielska, najniżej położona
graniczna przeprawa górska w całej Europie. Miejsce o znaczeniu strategicznym, nic dziwnego, że w obydwu wojnach światowych zaciekle
o nią walczono. Związana jest z tym miejscem operacja dukielsko-preszowska, z której powodu Stalin i Hitler wysłali na śmierć około 100 tys.
żołnierzy. Do dziś na tym terenie możemy także spotkać cmentarze
z okresu I wojny światowej, ich ewenementem jest to, że obok siebie
leżą żołnierze różnych narodowości.
Nie możemy jednakże zapominać o przyrodzie. W zachodniej części
Beskidu możemy podziwiać Magurski Park Narodowy, we wschodniej
zaś – Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski został wpisany na listę Obszarów Chronionych Natura 2000. Bardzo atrakcyjne są także przełomy
rzek Jasiołki i Wisłoka.
W tym regionie znajduje się największa baza chatek studenckich w Polsce. Dzięki nim możemy w dogodnym towarzystwie i za niewielkie
pieniądze (lub pracę na rzecz chatki) znaleźć schronienie w tym dzikim
regionie. Chatki mają także swój niepowtarzalny klimat, często niezwykły wystrój. Można w nich znaleźć np. przedwojenny telefon kolejowy
lub znak informacyjny „PKP Rzeszów”. Część z nich jest także jedynym
okruchem cywilizacji, jaki znajdziemy pomiędzy górami poprzecinanymi strumieniami.
Jeżeli chcecie poczuć smak przygody, to serdecznie zapraszam w Beskid Niski. Jednocześnie apeluję o staranne zaplanowanie podróży, nie
wszędzie da się kupić żywność i znaleźć prąd, jednakże bacowie chatek
studenckich zawsze służą chętnie dobrą radą.
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Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Wyd z i a ł G o s p o d a rk i Ko m u nalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Nasielsku informuje,
że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie uruchomił Program
Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków skierowany do osób
fizycznych.
Zasady finansowania

1. Beneficjentami programu mogą zostać
osoby fizyczne będące właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
na której będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5
m3/d (program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą
i nieruchomości sezonowych).
2. Jeżeli nieruchomość jest własnością więcej
niż jednego właściciela, to dofinansowanie
przysługuje tylko jednemu ze współwłaścicieli
tej nieruchomości.
3. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu
wyczerpania środków przeznaczonych na
ten cel.
Dofinansowania udziela się pod warunkiem, że:
1. inwestycja będzie zrealizowana na terenie
nieruchomości położonej w województwie
mazowieckim;
O

G

2. zadanie z dofinansowaniem z WFOŚiGW
rozpocznie się dopiero po decyzji Zarządu
o przyznaniu dofinansowania;
3. nieruchomość jest położona poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków bądź obszarem, na którym przewiduje się budowę
zbiorczych sieci kanalizacyjnych (włączenie
się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie), lub na terenie, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej;
4.do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę
techniczną stosowaną w budownictwie
według obowiązujących przepisów prawa
budowlanego lub urządzenia zgodne z normą PN-EN 12566-3 (urządzenia powinny
posiadać znak B lub CE);
5. wykonanie inwestycji zostanie zlecone
specjalistycznej firmie lub wykonanie jej
we własnym zakresie pod nadzorem osoby
uprawnionej (posiadającej uprawnienia
budowlane wykonawcze w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych);
6. dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym na
WFOŚiGW w Warszawie.

Wysokość dofinansowania

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości
do 30% kosztu całkowitego zadania, nie
więcej niż 5000 zł dla oczyszczalni o przeŁ

O

pustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 7000
zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej
5 m3/d.
Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie:
1.Wniosek o dofinansowanie przydomowej
oczyszczalni ścieków (według załączonego
wzoru).
2. Kserokopia dowodu osobistego osoby
ubiegającej się o dofinansowanie (w przypadku współwłasności ksero dowodów
obojga małżonków lub współwłaścicieli).
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzonynapodstawieumowyzwykonawcą
lub kosztorysu inwestorskiego oparty na
ofercie dostawcy (załącznik nr 1).
4. Wypełniona karta efektu ekologicznego
(załącznik nr 2).
5. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyjęte
przez Starostwo Powiatowe lub prawomocne pozwolenie na budowę.
6. Dla oczyszczalni powyżej 5 m3/d lub odprowadzających ścieki do wód – pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie ścieków.
7. Opinia gminy o celowości zadania (informacja o możliwościach wykonania kanalizacji lub podanie terminu planowanej realizacji
kanalizacji na danym terenie).
8. Kosztorys inwestorski, oferta dostawcy
lub umowa z wykonawcą.
9.Aprobata techniczna lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3 (urządzenia
powinny posiadać znak B lub CE).
S

10. Dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością na cele
zadania (wypis działki z ewidencji gruntu/
akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).
11. Oświadczenie odnośnie do posiadania
środków własnych na realizację zadania.
12. Oświadczenie zobowiązujące do informowania o uzyskanym wsparciu ze środków
Funduszu według załączonego wzoru.
13. Dokumentacja wykonawcza producenta
instalacji z określeniem doboru podstawowych danych techniczno-technologicznych
oraz roboczy szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni
(przedkładany wraz ze zgłoszeniem do
Starostwa Powiatowego).
14. Informacja o uzyskanej pomocy de
minimis/pomoc de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie zgodnie z załącznikami
3A i 5A.
15. Zobowiązanie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie
z instrukcją producenta urządzenia przez
okres nie krótszy niż 5 lat.

Wypłata dotacji:

W celu wypłaty dotacji należy przedłożyć
następujące dokumenty:
1. Oryginał faktury wystawionej za realizację/zakup przydomowej oczyszczalni
ścieków.
2. Oświadczenie producenta urządzenia
lub jego przedstawiciela, że roboty montażowe zostały przeprowadzone pra-
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widłowo i gwarantują prawidłową pracę
urządzenia, a jego wielkość gwarantuje
prawidłowe oczyszczanie ścieków (wraz
z wypełnionym drukiem gwarancji).
3. Protokół odbioru końcowego zadania
podpisany przez wykonawcę, osobę sprawującą nadzór oraz Beneficjenta.
4. Druk wniosku o wypłatę zgodnie z załącznikiem nr 7A i 7B.
5. Badania ścieków oczyszczonych w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5 m3/d lub oczyszczalni
odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych.
6. Co najmniej 3 zdjęcia wykonane na
różnym etapie realizacji zadania
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW
w Warszawie: www.wfosigw.pl w zakładce obsługa beneficjentów/szczegółowe warunki dofinansowania zadań/
nabory wniosków w ramach programów
lub telefonicznie w Wydziale Ochrony
Wód i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW
pod numerem telefonu (22) 853 53 21,
wewnętrzny 106.
Formularz wniosku oraz niezbędnych załączników dostępny jest na ww. stronie
internetowej oraz w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.

źródło: http://www.wfosigw.pl
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Nasielsk, dnia 14.07.2011 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GKP. 6840.11.2011
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 2651 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej w miejscowości Krzyczki – Pieniążki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.
1

1.

Położenie nieruchomości
i opis nieruchomości

Numer
działki

2
3
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki-Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty
użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości: droga o nawierzchni
asfaltowej, a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60
mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości. Działka o dość dobrym, trapezowym, wydłużonym kształcie. W części
zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej
rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Brama i furtka – spawana z elementów stalowych.
Podjazd, chodnik przy budynku i część placu- utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo,
kasztanowiec o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana :
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z odziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo podpiwniczony , parterowy, wybudowany w latach 1992 -1993.
Dane powierzchniowe budynku :
- pow. zabudowy
- 476,54 m2
63
- pow. netto
- 596,77 m2
2
w tym : komunikacyjna - 82,88 m
- pow. użytkowa
- 489,40 m2
- kubatura
- 2589,0 m2
Budynek wyposażony w instalacje :
- wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
- kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
- elektryczną 3 fazową,
- ciepła woda z własnej kotłowni,
- alarmowa antywłamaniowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 - zdewastowany, w złym stanie technicznym.

Pow.
działki
w ha
4

1,16

Cena
działki wraz z Przeznaczenie
zabudowania- nieruchomości
mi złotych
5

865.000,00

Numer KW
6

7

Nieruchomość nie jest objęta miejscowy
planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnieze StudiumUwarunkowańiKierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta
i gminy Nasielsk uchwalonego uchwałą
Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku 9694
z dnia 10.11.2010 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „D” tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, modernizacja oraz
przekształcanie.

Pozostałe warunki:

Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi :
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 28.08.2011 roku.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pokój nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 15. 07. 2011 roku do dnia 5.08. 2011 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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Koniec spisu powszechnego
Dokładnie 30 czerwca zakończ ył się Narodow y Spi s Po wszechny Ludności i Mieszkań
2011. Jak się jednak okazuje, nie
wszyscy mieszkańcy zostali spisani. Dlatego ten spis pozostawił
wiele pytań. O jego podsumowanie na terenie naszej gminy
redakcja „Życia Nasielska” poprosiła Lidera Gminnego Biura
Spisowego Alicję Żołnierzak,
rachmistrzów oraz mieszkańców naszej gminy.
Pierwszy Spis ludności z prawdziwego zdarzenia przeprowadzono po I wojnie światowej w 1921
r. i od tamtej pory jest realizowany co około 10 lat. Cykliczną harmonię zakłóciła jedynie II wojna
światowa i Spis Powszechny przeprowadzono dopiero w 1950
r. Dał on wyraźny obraz zmian
w charakterystyce polskiego społeczeństwa po wojnie w zakresie
liczby ludności i jej rozmieszczeniu na skutek repatriacji.
Świat idzie ciągle do przodu i wszystko się zmienia, więc
wyniki przeprowadzanych spisów szybko się dezaktualizują,
zwłaszcza w takich państwach
jak Polska, gdzie tempo zmian
społeczno-gospodarczych od
czasu przemian ustrojow ych
w 1989 r. jest znaczne. Regularne przeprowadzanie spisów daje
też możliwość porównań badawczych różnych zjawisk, zarówno
na szczeblu ogólnokrajowym,
jak i na niższych: wojewódzkim,
powiatowym oraz gminnym.
– Spisy powszechne ludności
i mieszkań pozwalają pozyskać
informacje dla jednostek lokalnych, dostarczając najbardziej
szczegółowych danych o liczbie
ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej, statusie
zawodowym i ekonomicznym
na rynku pracy, a także o demograficznej i społeczno-ekon o m i c z n e j c h a r a kt e r ys t yc e
gospodarstw domowych i rodzin
oraz o zasobach mieszkaniowych i warunkach mieszkaniowych gospodarstw domowych
i rodzin . Tegoroczny spis był
p ierwszym re alizowanym od
czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej oraz pierws z ym p rz e p r o wa d z o nym n a
podstawie danych zgromadzonych w rejestrach administracyjnych. Termin, zakres tematyczny
i sposób przeprowadzenia spisu
regulowała ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. z dnia
4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 47,
z dnia 26 marca 2010 r., poz.
277) – wyjaśnia Alicja Żołnierzak,
Lider Gminnego Biura Spisowego w Nasielsku. – Spis realizowany był następującymi metodami:
CAII – samospis internetowy,
CATI – spis realizowany przez
telefonicznych ankieterów statystycznych,
CAPI – spis realizowany przez
rachmistrzów spisowych.

P a n i A l i c j a , któ ra j a ko L i d e r G m i n n e g o B i u ra S p i s o wego, nad zorowa ła pracę
rachmistrzów, skomentowała też
przebieg prac spisowych na terenie naszej gminy. – Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2011 przeprowadzony w dniach
01 .04 .2 011 –3 0 .06 .2 011 p o d
p rzewo d n i c twe m G m i n n e g o
Komisarza Spisowego – Burmistrza G rzegorza Arc iszewskiego przebiegł sprawnie i bez
większych trudności. Na terenie
naszej gminy pracowało 9 rachmistrzów spisowych (5 na obszarze wiejskim i 4 na obszarze
miasta Nasielsk), a łącznie mieli
do odwiedzenia 1605 jednostek
spisowych, czyli mieszkań. Według cotygodniowych raportów
z zakresu stopnia realizacji spisu przekazywanych przez Urząd
S tatystyczny gm i n a N a si el sk
utrzymywała się na 1.–2. miejscu w powiecie.
Wielu mieszkańcom nasunęły się
wątpliwości, dlaczego niektórzy
odpowiadali na dużą liczbę pytań, a inni tylko na kilka. Zaskoczenia nie kryła między innymi
pani Agnieszka z Mazewa Dworskiego, do której przyszedł rachmistrz i zadał kilka pytań tylko
jej mężowi z badania pełnego.
– A co z innymi domownikami?
– dopytywała.
Jak wyjaśnia Alicja Żołnierzak
– Badanie reprezentacyjne (z długą listą pytań) przeprowadzone
było u osób stale zamieszkałych
i czasowo przebywających na
terytorium Rzeczyp o sp ol i tej
Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do badania.
Natomiast badanie pełne (z krótką listą pytań) – przeprowadzono
u osób, których mieszkania nie
zostały wylosowane do badania
reprezentacyjnego. W większości
wypadków spisu pełnego ankiety respondentów zostały uzupełnione na podstawie danych ze
źródeł administracyjnych. Rachmistrz miał obowiązek dotrzeć
do respondenta, gdy w jego ankiecie odnotowano brak pełnego
zakresu danych z koniecznością
ich weryfikacji.
Swoje dane zweryfikować można
było też, logując się do formularza spisowego na internetowej
stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Z takiej możliwości
skorzystała między innymi pani
Monika z Nasielska – Myślałam,
że będzie więcej pytań, ale nie
byłam wylosowana do tego obszernego badania, choć miałam
chęć je wypełnić.
Z takiej możliwości nie skorzystał
jednak pan Radosław z Nasielska.
– Nie miałem kiedy tak naprawdę. Rachmistrz nie przyszedł,
a przez internet zapominałem –
mówi, ale kiedy w lipcu dowiedział się, że zakończono już Spis
Powszechny, zapytał – czy mam
się martwić i poniosę jakieś konsekwencje prawne z racji tego,
że się nie spisałem? Słyszałem,
że takowe są.

L ider G minnego Biura Spisowego jednak uspokaja
– Absolutnie nie. Martwić powi n i e n s i ę re s p o n d e n t , któ ry zo sta ł wylo sowany do
badania reprezentacyjnego lub
pełnego, a odmówił udzielenia
informacji lub też udzielił informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym, co pociąga skutki prawne zgodnie z art. 56 i 57
ustawy o statystyce publicznej.
Wysokość grzywny za odmowę
udziału w spisie wynosi do 5 tys.
zł.
Tr z e b a j e d n a k p r z y z n a ć , ż e
z relacj i rachmi strzów w ynika, że stanowczych odmów nie
było. Nawet praca rachmistrza
była całkiem przyjemną, choć
nie obyło się bez problemów. –
Trudnością, z którą spotkał się
każdy rachmistrz podczas wykonywania swojej pracy, był brak
zasięgu i problemy w połączeniu
się z serwerem GUS-u, wówczas
nie można było otrzymać ankiety na urządzenie mobilne, a tym
samym dokonać spisu. Niejednokrotnie zdarzało się nie zastawać nikogo z mieszkańców
posesji, a tym samym nie można było umówić się na spisanie, czasami trzeba było wracać
pod dany punkt adresowy wielokrotnie – podsumowuje pani
Ewa, która była rachmistrzem.
Potwierdza to też rachmistrz pan
Michał, dodając – Dla mnie dużym utrudnieniem były niesprzyjające warunki atmosferyczne,
gdyż wszędzie do respondentów
jeździłem rowerem. Na szczęśc ie n a o gó ł p o goda od drugiej połowy kwietnia do końca
czerwca sprzyjała. Dzięki temu
przejechałem nieco ponad 1500
km, a przy okazji zaoszczędziłem na paliwie.
Okazuje się też, że praca rachmistrzów przebiegała w ciepłym
klimacie gościnności. – Mieszkańcy w znacznej większości
chętnie i w mi ł ej atmosferze
p r z yj m o w a l i r a c h m i s t r z a –
mówi pani Ewa. Zdarza ł y się
poczęstunki – dodaje pan Michał – kawa czy herbata były
na porządku dziennym, czasami jakieś ciasto, a nawet obiad
czy też grill. To była doskonała
okazja do poznania bardzo sympatycznych i często gościnnych
mieszkańców gminy, wymiany
poglądów i pożartowania z często obcymi osobami. Rzadziej
zdarzały się też przypadki mniej
sympatycznych spotkań – Niestety zdarzali się i tacy, którzy nie
ukrywali swojego niezadowolenia, przy czym pozwalali sobie
na różne komentarze dotyczące
treści zadawanych pytań – podsumowuje pani Ewa i na zakończenie dodaje – C hc i a ł abym
też, w imieniu wszystkich rachmistrzów, bardzo podziękować
wszystkim spisywanym mieszkańcom za cierpliwość, poświęcony czas i współpracę w czasie
przeprowadzania tego spisu.
mb
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Panie Burmistrzu, Szanowni Członkowie
Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”
My, członkowie Zarządu Gminnego PSL, jako osoby aktywnie
uczestniczące w życiu naszego miasta i gminy, zarówno w wymiarze kulturalnym, sportowym, jak i społecznym, ponieważ
uważamy, że „Człowiek jest najważniejszy”, a także jako jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna organizacja, która uczestniczy
od lat w najważniejszych uroczystościach patriotyczno-religijnych ze sztandarem i wiązanką kwiatów, nie rozumiemy Państwa decyzji dotyczącej przyznania nagrody „Lwa Nasielska”.
Pani Agata Nowak jest niewątpliwie bardzo dobrym i aktywnym
dyrektorem placówki powiatowej i swoją pracą na tym stanowisku wniosła tam z pewnością wiele nowego i dobrego. Lecz
wydawało nam się zawsze, że jest to nagroda dla osoby, która
niewątpliwie dobrze pracuje na swoim stanowisku, ale przede
wszystkim takiego człowieka, który poza pracą zawodową wykazuje ponadprzeciętną aktywność społeczną i oddaje cząstkę
siebie dla dobra innych po godzinach pracy.
Wśród nominowanych były takie osoby, jak pani Teresa Skrzynecka, były dyrektor szkoły w Starych Pieścirogach. Jest szanowana i wspominana jako twórca bardzo dobrej placówki
oświatowej, którą rozbudowywała i tworzyła tam wspaniały klimat pracy, zarówno dla pracowników, jak i przede wszystkim,
dla młodzieży. Tyle że oprócz bycia dobrym dyrektorem poświęcała się pracy społecznej. Bez jej aktywności czy byłoby tak
wspaniałe harcerstwo w naszej gminie? Była też radną gminną,
radną powiatową, aktywnie pracowała i tworzyła społeczne komitety budowy, czy to wodociągów, czy kanalizacji, zabiegała
również o budowę ulic i chodników i ma w tym swój udział.
Pan Marian Wasierzyński jest znany wszystkim jak kinooperator, którego zaangażowanie w pracę i umiejętności zawodowe
są ogromne. Mimo tego znajdował i znajduje czas na aktywną
działalność w PCK, którego został prezesem w powiecie nowodworskim. Dzięki jego aktywności w PCK wielu osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, była udzielona pomoc.
Jest także czynnym krwiodawcą, którego litry krwi na pewno nie
jednej osobie uratowały zdrowie i życie.
Pani Elżbieta Wróblewska to znany nauczyciel, ale także aktywny społecznik, aktywny działacz „Stowarzyszenia Europa i My”,
jedna z osób pomysłodawców projektu „Radosna Szkoła”, czyli
budowy placów zabaw dla naszych milusińskich, które widać
w mieście i gminie.
Pan Bernard Mucha to nie tylko burmistrz, ale wcześniej sołtys
i radny, aktywny członek i prezes komitetów społecznych budowy dróg i wodociągów. Jego komitet budowy drogi za ogromne zaangażowanie i wymierny wysiłek mieszkańców otrzymał
dofinansowanie z Fundacji A. Balazsa w wysokości 80 tys. zł.
Osoba aktywna na niwie sportowej i kulturalnej.
Wieloletni naczelnik gminy pan Józef Zając, osoba zaangażowana i powszechnie znana działająca na wielu polach. Podobnie
pani Bożenna Roszczenko, oprócz tego, że dyrektor szkoły, to
także radna i osoba aktywna społecznie.
Rozumiemy, że wybór był trudny, ale tej decyzji nie jesteśmy
w stanie zrozumieć. Dlatego prosimy o kilka zdań uzasadnienia, ponieważ osób, które mają podobne wątpliwości, jest więcej. Wielu mieszkańców naszej gminy jest zaskoczonych Waszą
bardzo kontrowersyjną decyzją, która tak naprawdę stawia pod
znakiem zapytania dalsze przyznawanie tej nagrody. Do tej pory
służyła ona uhonorowaniu osób, które, podkreślamy raz jeszcze, są bardzo dobre nie tylko pracy w zawodowej, ale także
poświęcają wiele czasu i serca dla dobra innych po godzinach
pracy, często kosztem swej rodziny i własnego czasu.
		
			
		

W imieniu
Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nasielsku
Zbigniew Piątkowski,
prezes ZMG PSL w Nasielsku

PO GODZINACH
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NASZE PRZEDSZKOLAKI

Witajcie wakacje !!!
Urocz yste zakończenie roku
przedszkolnego w Samorządowym
Przedszkolu w Starych Pieścirogach
oraz pożegnanie dzieci 5- i 6-letnich odbyło się 22 czerwca br.
Szczególnymi gośćmi tego dnia
byli rodzice, a także Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. Pani
dyrektor Beata Skoczylas w swoim przemówieniu podziękowała
wszystkim rodzicom za zaangażowanie, zainteresowanie, pomoc

Baran 21.03– 19.04.

i wsparcie dla naszego przedszkola, a nauczycielom za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę
d yda kt yc zn o - w yc h owawc z ą
i opiekuńczą. Pan burmistrz życzył
wszystkim rodzicom i nauczycielom dalszych sukcesów.
Po tych ciepłych słowach, pod
czujnym okiem pań nauczycielek, przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności poprzez piosenki, wierszyki oraz taniec. Dzieci
wzbogaciły ten
dzień występem
artystycznym –
dziękując t ym
samym, całemu
personelowi za
wspaniały czas,
który tu spędzi-

Informacja

ły. Niewątpliwie wielu wzruszeń
dostarczyły podziękowania od najmłodszych. Miłym akcentem były
wyrecytowane słowa wdzięczności przez przedstawiciela rodziców
p. Bogumiłę i jej córeczkę Zuzię dla
p. Danusi – wychowawcy dzieci
sześcioletnich.
W podsumowaniu tej wyjątkowej
uroczystości pani dyrektor naszej
placówki życzyła wszystkim dzieciom bezpiecznych, udanych i cudownych wakacji, abyśmy w pełni
sił spotkali się we wrześniu. Na koniec nastąpiło uroczyste rozdanie
dyplomów ukończenia oddziału
przedszkolnego oraz wybrzmiały słowa piosenki: A teraz żegnaj,
żegnaj nam przedszkole...
(SP)

HOROSKOP

Sprawdzisz się jako dobry pracownik
i organizator. Podejmowane przez Ciebie
decyzje powinny być zdecydowane
i stanowcze. Praca samodzielna przyniesie
korzyści, ale wiele spraw i ludzi będzie
Cię irytować. Randka poprawi Ci humor, ale nie stawiaj
partnerowi zbyt wysokich wymagań.

Byk 20.04 – 20.05.
Twoja kondycja psychofizyczna obecnie nie
jest najlepsza. Zapomnij więc o wygórowanych
ambicjach i zajmij się mniej ważnymi sprawami.
Zaplanuj tak domowe obowiązki, aby zajęły Ci
jak najmniej czasu. Chwile spędzone wspólnie
z bliskimi poprawią Ci humor.

Bliźnięta 21.05 – 21.06.
Możesz liczyć na powodzenie w sprawach
finansowych, dlatego nie przegap żadnej
okazji do zrobienia korzystnego interesu.
Pozbądź się tylko zachłanności i nie ulegaj
pokusom szybkiego wzbogacenia się. Dobrymi
pomysłami podziel się z innymi.

Rak 22.06 – 22.07.
To dobry czas do tego, byś mógł realizować
swoje projekty zawodowe. Gwiazdy wspierać
Cię będą w Twoich działaniach, niewykluczona
jest też pomoc osób wpływowych. Ale
praca poza domem może stać się powodem konfliktów
w rodzinie. Więcej osiągniesz spokojem niż krzykiem.

Lew 23.07. – 22.08.
Będziesz bardziej radosny i optymistycznie
nastawiony do życia. W pracy, jak
i w innych sytuacjach, poradzisz sobie z każdym
wyzwaniem. Możliwe są nowe, interesujące
znajomości. Do problemów rodzinnych
zachowaj dystans.

Panna 23.08. – 22.09.
Nic nie wskazuje na szybką poprawę Twojej
obecnej sytuacji. Niektóre sprawy tylko
jeszcze bardziej się skomplikują, dlatego ważne
przedsięwzięcia lepiej będzie odłożyć na
inny moment. Działaj rozważnie. Najbardziej
potrzebujesz teraz spokoju i wyciszenia.
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Waga 23.09 – 22.10.
Sprawy finansowe wyglądają już dużo lepiej.
Drobne konflikty staraj się natychmiast
rozwiązać. Zastanów się, czy sprawy, o które
toczyć się będzie spór, tak naprawdę są tego
warte. Unikaj zbędnych dyskusji ze swoim
partnerem i współpracownikami. Bądź
tolerancyjny i cierpliwy.

Skorpion 23.10.–21.11.
Wzajemne relacje ze współpracownikami
poprawią się. Przy okazji rozwiązywania pewnej
sprawy ujawnią się Twoje talenty. Postaraj się
je wykorzystać, czas sprzyja nawiązywaniu
trwałych i serdecznych przyjaźni. Staraj się
zregenerować utracone siły.

Strzelec 22.11 – 21.12.
Nieprzemyślane posunięcia i błędy mogą
Cię drogo kosztować. Nie rezygnuj z życia
osobistego na rzecz pracy. Szukaj wokół siebie
ludzi, którzy obdarzą Cię życzliwością. Czas
szczególnie sprzyja zajęciu się sprawami Twego
domu i rodziny.

Koziorożec 22.12– 19.01.
Będziesz odczuwać osłabienie i dolegliwości
zdrowotne. One też przeszkadzać Ci będę
w wielu działaniach. Brak rozwagi narazi Cię na
problemy. Hamuj swoją skłonność do przesady
i rozejrzyj się za kimś, kto ukoi Twoje zszarpane
nerwy.

Wodnik 20.01. – 18.02.
Twoje zawodowe działania wymagają
rozwagi. Oferty, które otrzymasz staraj się
przestudiować bardzo dokładnie. Jeśli nie
dasz się ponieść emocjom, to z sukcesem
zakończysz prowadzone sprawy. Być może
jeszcze przed urlopem czeka Cię jakaś
nagroda lub wymarzony awans.

Ryby 19.02 – 20.03.
Możesz mieć trudności w relacjach
z otoczeniem i problemy z asertywnością.
Musisz się nauczyć mówić „nie”, bo inaczej inni
będą Cię wykorzystywać. Staraj się odnaleźć
równowagę wewnętrzną i realizuj swoje
wakacyjne projekty.

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku informuje,
że w sierpniu br. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku organizuje dyżur dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym
2010/2011, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00–17.00.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
Hanna Szumska
dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Kino NIWA ZAPRASZA
12-15 sierpnia godz. 15.00 i 17.00

Auta 2

animowany/komedia, reżyseria John
Lasseter, Brad Lewis; czas trwania: 113 min.

Zygzak McQueen trzy razy wygrał
wyścig Piston Cup Championship
w Kalifornii. Nadal mieszka w Chłodnicy Górskiej przy autostradzie 66,
przyjaźni się ze Złomkiem i pozostałymi autami. Otrzymuje propozycję udziału w pierwszym wielkim
światowym Grand Prix, podczas którego ma zostać wyłoniony najszybszy samochód świata. Zawody odbywają
się w Japonii i kilku krajach Europy. W podróży towarzyszy mu wierny kumpel Złomek, który nie ma obycia w świecie i zaczyna irytować McQueena.
W dodatku Złomek zostaje wzięty przypadkowo za amerykańskiego tajnego agenta. Wraz z brytyjskim szpiegiem Seanem McMission wpada na trop
spisku związanego z wyścigami. Tymczasem Zygzak musi sobie dać radę
z groźnymi sportowymi przeciwnikami, z zadufanym Francesco Paltegummim na czele.

Szczegóły www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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Firma KaBa Leszek Kaczyński zatrudni
osobę do działu handlowego, mile widziana również stażystka. Tel. 604-565-774.
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną
przy ul. Piłsudskiego. Tel. 696 468 255.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 2700
m2. Blisko stacji PKP. Tel. Cena 85 tys. zł.
Tel. 506 702 293.
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, komplet wypoczynkowy, komodę pod TV,
huśtawkę ogrodową drewnianą, lustro
kryształowe do łazienki, rowery, dywany.
Tel. 505 359 438.
Zespół muzyczny - wesela, poprawiny,
imprezy okolicznościowe - promocyjne
ceny. Tel. 691 036 690.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2
z działką 1500 m2 w Cieksynie + budynek
gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe.
Tanio- profesjonalnie. Tel. 518 529 925.
Firma z Nasielska przyjmie praktykantów
w zawodzie elektryk. Tel. 518 529 925.
Usługi elektroinstalacyjne.Tanio! Tel. 600
817 350.
Kupię siano i słomę. Odbiór własnym
transportem. Tel. 501 622 076.
Tłumaczenia język angielski. Tel. 506 241
082.
Sprzedam działkę przemysłowo- budowlaną przy ul. Przemysłowej 2760 m2 cena
50 tys. zł. Tel. 510 516 424.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Schody. Tel. 503 401 399.
Sprzedam działkę 1670 m2 położoną
w miejscowości Kosewo gm. Nasielsk.
Bezpośredni wjazd z ul. Kolejowej ok. 2
km od centrum Nasielska. Media: prąd,
wodociąg, kanalizacja. Obok zabudowania. Tel. 607 606 593.
Sprzedam dwie sąsiadujące działki budowlane 750 m2 x 2 razem lub osobno;
Nasielsk; ul. Krupki. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 11 100 m2 przemysłowousługową - Nasielsk, ul. Kolejowa, droga
nr 571. Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 2500 m2- budowlana, prostokąt- Nasielsk, ul. 11 Listopada.
Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę budowlaną 2830 m2,
ul. POW. Tel. 519 122 575.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku
ul. Warszawska 41/49 D, o pow. 35m2; III
piętro; rok budowy 1984.Tel. 663 065 524.
Mieszkanie do wynajęcia M 4 z pełnym
wyposażeniem Nasielsk.Tel. 511 848 639.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.
Sprzedam dom w Nowych Pieścirogach.
Tel. 606 354 323.
Usługi elektroinstalacyjne: montaż, naprawa awarii. 24 h. Najtaniej! www.elpul.
pl. Tel. 724 281 986; 600 817 350.
Sprzedam działki budowlane, uzbrojone,
blisko PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Firma transportowa zatrudni spedytora.
Wymagany jęz. rosyjski i ukraiński biegle.
Tel. 604 994 360.
Sprzedam dom murowany 110 m2, budynki gospodarcze, działka 17 600 m2.
Tel. 668 176 524.
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Sprzedam mieszkanie 35 m2. Tel. 606
252 577.
Sprzedam ciągnik Case 745; 75KM, rok
produkcji 1989, obniżona kabina, tur 3
sekcyjny AGRAM. Tel. 512 683 420.
Sprzedaż działek budowlanych. Tel. 602
43 23 38.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Tel. (23) 69 30 182.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku
615 m2 wszystkie media. Tel. 602 42 68
92; 510 20 58 81.
Firma NGT Siennica k. Nasielska zatrudni
na stanowisku operatora wózka widłowego i ładowarki teleskopowej. Tel. 794
688 193; 518 333 978.
Kupię każdą ilość słomy Siennica
k. Nasielska.Tel. 794 688 193, 518 333 978.
Sprzedam działkę 2500 m2, siedlisko wraz
z budynkiem w Nasielsku, ul. Nowa Wieś
23. Tel. 604 057 279.
Dam pracę na stanowisku kierowniczym
w przedsiębiorstwie związanym z agrobiznesem, preferowane wykształcenie
rolnicze lub żywienie człowieka, okolice
Nasielska. Tel. 602 303 143.
Sprzedam dwie działki budowlane łącznie
na osiedlu Krupka. Powierzchnia całkowita 695 m2. Tel. 606 825 264.
Sprzedam dom jednorodzinny w miarę
nowy, powierzchnia 88 m2, gaz ziemny.
Pieścirogi Stare. Tel. (23) 693 16 88.
Nasielsk, do wynajęcia lokal na działalność. Tel. 504 564 684.
Sprzedam tanio mieszkanie 35 m2, I piętro,
ul. Warszawska. Tel. 728 914 650.
Sprzedam tanio cegłę SILKE. Tel. 695
598 249.
Sprzedam konie do rekreacji. Tel. 695
598 249.
Zbieramy olej przepalony od maszyn rolniczych i wszelkiego rodzaju pojazdów oraz
zużyty olej kuchenny. Tel. 601 805 546.
Sprzedam snopowiązałkę i maszynę 4
na złom. Tel. 661 333 293.
Sprzedam quada. Tel. 696 257 475.
Hotel-Restauracja w Pułtusku poszukuje
doświadczonych kucharzy/ki ze specjalnością kuchni polskiej. Tel. 504 920 550.
Firma handlowa z Nasielska zatrudni księgowego (pełna księgowość).
Tel. 509 744 365.
Sprzedam ciągnik T25.Tel. 508 990 569.
Do wynajęcia budynek o powierzchni
370 m2 usytuowany na działce o powierzchni 6200 m2. Okolice Nasielska.
Tel. 695 119 982.
Sprzedam przyczepę samozbierającą,
stan bardzo dobry. Tel. (23) 694 00 86.
Pranie tapicerek samochodowych.
Tel. 693 021 707.

REKLAMA
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Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęte
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BRYDŻ

Dokąd zmierzasz, Żbiku nasz
Za niecały miesiąc ruszają rozgrywki ligowe. Nasi piłkarze będą występowali nadal w lidze okręgowej.
W nadchodzącym sezonie nie będą
jednak rywalizowali z drużynami
z Warszawy, lecz z zespołami z dawnych województw: ciechanowskiego
i ostrołęckiego. Nie jest to wynikiem
jakiejś degradacji, lecz o tę zamianę
prosił Zarząd naszego klubu, a Zarząd MZPN przystał na to. Panuje powszechne przekonanie, że podłożem
tej decyzji jest chęć awansowania do
wyższej klasy rozgrywkowej, a poziom w ligach z prowincji jest niższy
niż w ligach warszawskich.
Ta opinia nie do końca jest prawdziwa. I w lidze ciechanowsko-ostrołęckiej nie będzie łatwo. Przekonał
się o tym nasz niedawny przeciwnik, warszawski Drukarz – wicelider
warszawskiej ligi okręgowej, który
uległ drużynie z prowincji – wiceliderowi grupy ciechanowsko-ostrołęckiej Ostrovii Ostrów Maz.
Ostatnie dni przyniosły kolejne
zmiany w planowaniu piłkarskich
rozgrywek. Ciechanowski MKS,
który przegrał bezpośrednią rywalizację o miejsce w IV lidze i miał
spaść do ligi okręgowej, gdzie rywalizowałby ze Żbikiem, dziwną
decyzją MZPN pozostaje w lidze
czwartej. To precedens, na który
burzą się niektóre kluby.
Na tym skorzystała, w pierwszym
rzędzie, Sona Nowe Miasto. Zgodnie z regulaminem powinna „spaść”
do klasy A. Decyzja mazowieckiej
centrali piłkarskiej sprawiła, że nadal
grać będzie w lidze okręgowej i tu
rywalizować ze Żbikiem.
Pozostawienie ciechanowskiego
MKS-u w IV lidze jest w pewnym
sensie korzystne także dla naszej
drużyny. Oznacza bowiem, że
Żbikowi ubył poważny konkurent
w walce o awans do IV ligi. To jednak może być korzyść tylko pozorna, awans bowiem ze słabej ligi
może oznaczać, że ewentualny
pobyt w lidze wyższej będzie tylko jednorocznym epizodem i kolejnym rozczarowaniem. Chyba że
ma się silną drużynę wyrastającą
ponad przeciętność.
I taką drużynę Żbik miał. Problem
w tym, że już jej nie ma i musi ją na
nowo budować. Na to może nie
starczyć całego nowego sezonu, bo
poprzednia drużyna nie miała oparcia we własnym silnym zapleczu.
Czasu na budowę nowej drużyny
było (po sezonie) i jest mało. Budowanie to odbywać się będzie w dodatku „w ogniu ligowej młócki”. To
nie najlepszy czas na okrzepnięcie
piłkarskiej młodzieży.
To, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym sezonie ligowym, pokazał Żbik w ostatnią
sobotę, rozgrywając mecz sparingowy z A-klasowym zespołem
z Rząśnika. Czasu na przygotowanie
do tego pojedynku nasza „nowa”
drużyna miała niewiele. Zaledwie
tydzień. Treningi wznowiono bowiem 11 lipca.
Nie trenują już w Nasielsku i w tym
meczu nie wystąpili sympatycz-
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Wyniki turnieju „trzynastego” 24.06.2011 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
4. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski			
5. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
7. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		

81 pkt (64,29%)
75 pkt (59,52%)
69 pkt (54,76%)
65 pkt (51,59%)
65 pkt (51,59%)
59 pkt (46,83%)
51 pkt (40,47%)
39 pkt (30,95%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:

ni Nigeryjczycy. To dla Żbika duże
osłabienie, dotychczasowa bowiem siła naszej drużyny opierała
się na ich wysokich umiejętnościach piłkarskich i woli walki. W meczu tym nie zagrali również dwaj
nowodworzanie: Łukasz Ćwikliński
i Fabian Kotarski. Prawdopodobnie przygarnie ich pułtuska Nadnarwianka. Nie zagrał ponadto, ale
z innych powodów, jeden z najlepszych nasielskich piłkarzy ostatnich
lat, Marcin Gumowski.
Od tygodnia naszą drużynę prowadzi znany dobrze w Nasielsku trener Grzegorz Zmitrowicz. Trenował
już naszą seniorską drużynę. Zna
wszystkie jej zalety i mankamenty. Jego spokój, rozwaga i fachowa
wiedza to atuty, które dobrze rokują dla przyszłości naszej piłki nożnej.
Wspiera go młody szkoleniowiec
Łukasz Gołębiewski. Do pierwszego zespołu przyszedł razem z dużą
grupą piłkarskiej młodzieży, z którą
ostatnio brał udział w rozgrywkach
juniorów.
Sobotni przeciwnik naszego zespołu, WKS Rząśnik, to solidna drużyna z okolic Pułtuska i Wyszkowa.
Podobnie jak Żbik nie grała jednak
w okręgu ciechanowsko-ostrołęckim, lecz w warszawskim. Występowała w klasie A i zajęła doskonałe
trzecie miejsce.
Spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 2:2 (1:1), ale
w tym meczu nie wynik był najważniejszy. Chodziło bardziej
o poczynienie ostatnich obserwacji, które pozwolą na zaplanowanie
dalszej pracy. Bo czasu do rozpoR
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1 - 2. Janusz Muzal				
68 pkt
Janusz Wydra				
68 pkt
3.
Paweł Wróblewski				
66 pkt
4 - 5. Marek Olbryś				
65 pkt
Robert Truszkowski			
65 pkt
6.
Stanisław Sotowicz			
64 pkt
7 - 8. Piotr Kowalski				
57 pkt
Grzegorz Nowiński			
57 pkt
9.
Maciej Osiński
			
44 pkt
10. Waldemar Gnatkowski			
41 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

częcia ligowych zmagań jest naprawdę niewiele.
W pierwszej połowie w naszej drużynie wystąpili zawodnicy, którzy mają już duże doświadczenie
piłkarskie. To: Paweł Paczkowski,
Jarosław Unierzyski, Dariusz Kordowski, Grzegorz Jędrzejewski,
Marek Osiński, Rafał Załoga, Tomasz Choroba. Wsparli ich zawodnicy, którzy niedawno jeszcze grali
w Żbiku, ale na pewien czas przerwali swą piłkarską karierę. To Michał Bącik i Mariusz Krzyczkowski.
W tej części zagrali też dwaj nowi
zawodnicy, ale mający już spore
ligowe doświadczenie. To Marcin
Janicki i Karol Szczepkowski.
Po przerwie trenerzy dali zagrać piłkarskiej młodzieży. Przebieg obydwu połówek pokazał,
że w drużynie jest potencjał, ale
potrzeba jeszcze wiele pracy, aby
stworzyć z tej mieszanki młodości
z rutyną zespół. Taki zespół, który mógłby z powodzeniem grać
w wyższej lidze.
Interesująco, pod względem piłkarskim, zapowiada się w Nasielsku
najbliższa sobota. Będziemy mieli
możność obejrzenia dwóch ciekawych meczów kontrolnych.
Najpierw zagrają zespoły IV ligi
z Mszczonowa i Wyszkowa, wiceliderzy w swoich grupach. Później
Żbik zmierzy się z drużyną z Nadarzyna. W poprzednim sezonie
piłkarze z Nadarzyna grali z powodzeniem w II lidze. Nie spadli z niej,
ale obecnie grać będą w niższej lidze. Oj, dziwne rzeczy dzieją się
w naszej piłce nożnej.
xyz
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Nowa rada sportu

– Czy w naszej gminie nadal działa Rada Sportu i kto wchodzi w jej skład? – pytał
na jednym z posiedzeń komisji Rady Miejskiej radny Mirosław Świderski.
Jak się bowiem okazało, radni nie wiedzieli, że nowa Gminna Rada Sportu już działa, ponadto padały też pytania dotyczące wynagrodzenia jej członków. Burmistrz
Nasielska Grzegorz Arciszewski swoim zarządzeniem z 21 marca br. powołał do
składu nowej Gminnej Rady Sportu następujące osoby: Mariusza Kraszewskiego,
Dariusza Wdowińskiego, Zbigniewa Dzikonia, Adama Stamirowskiego, Tomasza
Czajkowskiego, Wojciecha Królaka, Rafała Dobrzyńskiego, Roberta Bugalskiego,
Mariusza Wojeńskiego, Piotra Kowalskiego, Cezarego Wiśniewskiego, Mirosława
Zarembę i Aleksandra Góreckiego.
Wcześniej do wszystkich klubów sportowych działających na terenie naszej gminny oraz do szkół zostały wysłane informacje z prośbą o wytypowanie po jednej
osobie do udziału w pracach tej rady. Obecna Gminna Rada Sportu ukonstytuowała się na spotkaniu 8 czerwca br. Przypomnijmy, że jest to rada społeczna i jej
członkowie za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia. Jej zasadniczym zadaniem jest doradzanie burmistrzowi w kwestii sportu. Na przewodniczącego Gminnej Rady Sportu został wybrany Mariusz Kraszewski, jego zastępcą
został Robert Bugalski, a skarbnikiem – Cezary Wiśniewski.
To już trzecia kadencja tej rady, pierwsza trwała dwa lata, a druga zakończyła swoją
działalność w styczniu br. po trzech latach działania.
– Spotkania Gminnej Rady Sportu odbywają się raz na kwartał, ale w razie konieczności mogą być zwoływane częściej. Rada jest ciałem doradczym burmistrza i działa na podstawie regulaminu, m.in. wskazuje kierunki rozwoju sportu na
naszym terenie, wydaje też opinie na temat środków finansowych przeznaczonych na działalność klubów sportowych – wyjaśnia Mariusz Kraszewski, przewodniczący Gminnej Rady Sportu.
Spekulacje dotyczące gratyfikacji finansowych za działalność na rzecz sportu
prawdopodobnie wynikały stąd, że pan Kraszewski jest od 2004 r. również pełnomocnikiem burmistrza do spraw sportu szkolnego i osobą odpowiedzialną
m.in. za organizację zawodów międzyszkolnych i gminnych, ustalanie terminarza zawodów oraz organizację wyjazdów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na różne imprezy sportowe. Obecnie jest zatrudniony na pół etatu przez
Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska.
(red.)
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