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WYBORY 2011
W minioną niedzielę, 9 października br., w ybieraliśmy swoich
przedstawicieli do Parlamentu RP.
Spośród wszystkich kandydatów
pochodzących z naszej gminy
do senatu została wybrana Anna
Teresa Aksamit (PO), obecnie
mieszkająca w Zielonce, zaś z powiatu nowodworskiego Jadwiga Zakrzewska (PO).
Kampanię wyborczą na większą skalę
obserwować mogliśmy mediach, bowiem na naszym lokalnym podwórku
przebiegała ona bez większych emocji. O głosy mieszkańców naszej gminy dość widocznie (plakaty wyborcze)
zabiegali: Bożena Żelazowska, Bernard
Dariusz Mucha i Paweł Nastula (PSL)
oraz Marek Papuga (SLD). Na oficjalnym spotkaniu z mieszkańcami pojawił się Jan Szyszko (PiS), zaś na różnych
okolicznościowych imprezach można było spotkać Bożenę Żelazowską,
Annę Sikorę, Annę Aksamit czy Jadwigę Zakrzewską. I oczywiście Grzegorza Arciszewskiego z racji pełnionej
funkcji – burmistrza Nasielska. Na tydzień przed wyborami liczba plakatów
wyborczych na słupach ogłoszeniowych, tudzież na ogrodzeniach w naszym mieście wzrosła zdecydowanie.
Tyle że raczej w niewielkim stopniu
przełożyło się to na decyzje wyborcze.
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Autobusowy chaos

Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 571, czyli ul. Kolejowej w Starych Pieścirogach, w związku z budową wiaduktu wprowadziło ogromną dezorganizację ruchu autobusowego i chaos wśród pasażerów dojeżdżających ze stacji PKP
Nasielsk do miasta. W związku z tym „przeniesiono” przystanek sprzed dworca na drugą stronę torów, czyli ulicę Przytorową.
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Z końcem sierpnia przewoźnicy nie bardzo postarali się o jakąkolwiek widoczną informację na temat zmiany lokalizacji przystanku w inne miejsce.
O ile regularnie dojeżdżający do pracy mieszkańcy szybko dowiedzieli się pocztą pantoflową o zaistniałych zmianach, to ci korzystający z komunikacji miejskiej okazjonalnie byli zaskoczeni brakiem autobusu w dotychczasowym miejscu. Wśród nich między innymi pan Bartosz, który zasygnalizował problem redakcji „Życia Nasielska”.
– Myślałem, że są jakieś zmiany w rozkładzie i że ja mam nieaktualny. Kiedy znalazłem rozkład SKR-u, okazało się, że drobnym druczkiem napisane jest, że przystanek autobusowy został przeniesiony na drugą stronę torów. Niestety, w tym czasie kiedy
czytałem tę informację, mój autobus do miasta już mi odjechał i musiałem czekać na następny.
Czytaj na str. 5
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OBRADOWAŁA RADA
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WC pod chmurką
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Z MOPS
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
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

Wyższe świadczenie
pielęgnacyjne
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej informuje, że Rada Ministrów
27 września br. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Natomiast 4 października br. przyjęto rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
realizacji programu.
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 20006 r., Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie je przyznawał i wypłacał organ właściwy
realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, czyli Miejski Ośrodek
Pomocy w Nasielsku.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi
złożyć do nasielskiego MOPS wniosek o przyznanie pomocy (nie został
określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 br.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień
2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez
rozpoznania.
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego świadczenia
prosimy o niezwłoczne składanie wniosków w MOPS.
(red.)
Nasielsk, dnia 4.10.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP. 7125.3.2011
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. 651 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr LI/337/05
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich
sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Cieksyn, ul. Sportowa 5
Numer działki
127/9 i 127/12
Powierzchnia działki
3800 m2
Numer Księgi Wieczystej
37628
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk
dotyczącą zespołu wsi : Borkowo, Cieksyn, DobraWola,
Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek:
Przeznaczeni nieruchomości
Wkry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej uchwałą
Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia
18 czerwca 1998 roku przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na terenie usług zdrowia.
Numer lokalu
3
Powierzchnia użytkowa lokalu
86,5 m2
Udział w częściach wspólnych
908/4585
Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający
się z:
- 3 pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
Opis lokalu
- łazienki,
- WC,
- werandy
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 127/9 i 127/12 oraz piwnicy.
Cena nieruchomości

70. 600,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) upływa
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20 listopada 2011 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 6 października 2011 roku do dnia 27 października 2011 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

14–27 października 2011

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Nasielsk
Urząd Miejski w Nasielsku
we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim
organizuje bezpłatne badania profilaktyczne.
W sobotę – 15 października 2011 r. –
zapraszamy do Przychodni przy ul. Sportowej
wszystkich Panów na badanie PSA
(oznaczanie poziomu hormonów prostaty)
oraz Panie w wieku 25–59 lat na badania cytologiczne.
Wszystkie badania odbywać się będą w godzinach 9.00–15.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE SPRAWY.
Podsumowanie akcji „Podziel się posiłkiem”

Nasielsk wśród najhojniejszych
Znane już są wyniki ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, która po raz
pierwszy była w tym roku przeprowadzana w naszym mieście przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Bank Żywności w Ciechanowie. Przypomnijmy, że zbiórka żywności odbywała się w trzech nasielskich
sklepach: Biedronka, Guliwer oraz Tesco.
Oficjalne wyniki zbiórki żywności to: Ciechanów – 4292 kg, Płońsk – 2576
kg, Mława – 1700 kg, Glinojeck – 404 kg.
Wśród miejscowości, które uczestniczyły w tej akcji po raz pierwszy,
Nasielsk został zdecydowanym liderem, z 2400 kg żywności. Kolejni debiutanci to: Nowe Miasto – 615 kg i Raciąż – 285 kg. W sumie, jak podaje Bank Żywności w Ciechanowie, zebrano 13 505 kg żywności, a w akcji
uczestniczyło blisko 600 wolontariuszy.
Do tego należy dodać następujące darowizny: firma Greek Factory podarował 200 kg warzyw; Cedrom przekazał ponad 60 kg wędlin i wyrobów
garmażeryjnych; ciechanowskie koło PSL – 1 tonę ziemniaków i 100 kg
jabłek od ciechanowskiej sadowniczki.
Efekty zbiórki żywności w Nasielsku sprawiły, że wśród siedmiu miejscowości nasze miasto znalazło się na trzecim miejscu, po Ciechanowie i Płońsku.
To naprawdę doskonały wynik, świadczący o ogromnej ofiarności naszego społeczeństwa. Raz jeszcze składamy podziękowania wszystkim, którzy
wzięli aktywnie udział w akcji „Podziel się posiłkiem”, zarówno wolontariuszom, jak wszystkim darczyńcom.
(red.)

USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO
GOSPODARSTWA!
Azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Jego produkcja, stosowanie oraz obrót zo-

stały zakazane. W Twoim gospodarstwie wciąż mogą znajdować się wyroby
zawierające azbest, np.: pokrycie dachu, elewacje budynków, zdjęty eternit.
Każde umyślne lub samoczynne uszkodzenie powierzchni wyrobów azbestowych powoduje emisję niebezpiecznych włókien, w ciągu 1 minuty
może uwolnić się ich nawet 11 tysięcy. Włókna azbestu są kilkakrotnie cieńsze
od ludzkiego włosa i niewidzialne dla oka człowieka, łatwo pękają, tworząc ostro zakończone igły. Są nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach. Wdychane wraz z powietrzem włókna azbestu wbijają się w
płuca i pozostają tam na zawsze. Skutki narażenia ujawniają się dopiero
po wielu latach i mogą być śmiertelne!
Jeżeli na terenie Twojego gospodarstwa znajdują się
wyroby zawierające azbest:

- pobierz z Urzędu Miejskiego niezbędne formularze (pokój 205),
- przeprowadź inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie swojego
gospodarstwa,
- oceń stan i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów,
- wypełnione formularze przekaż burmistrzowi.

Zabronione jest:

- ponowne użytkowanie odpadów azbestowych,
- przekazywanie lub odsprzedaż niepotrzebnych wyrobów zawierających azbest,
- składowanie odpadów azbestowych w gospodarstwie,
- porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Wyroby znajdujące się w złym stanie technicznym należy usunąć! Niedopuszczalne
jest samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest! Usuwaniem wyrobów
zajmują się wyspecjalizowane firmy, które uchronią Ciebie i Twoich najbliższych przed
dodatkowym narażeniem na włókna azbestu. Lista firm działających w województwie
mazowieckim dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (pokój 205) lub na
stronie www.mazovia.pl.
Informacji na temat azbestu, sposobów zabezpieczenia, usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości dofinansowania jego utylizacji należy szukać
na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/azbest
i www.bazaazbestowa.pl oraz w Urzędzie Miejskim.
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 29 września br. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obrady prowadził Grzegorz Duchnowski przewodniczący RM. Przed przyjęciem porządku
posiedzenia Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska, wycofał z niego dwa projekty uchwał: w sprawie
utworzenia Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli oraz ustalenia miejsc
targowych.
W dalszej kolejności przewodniczący RM omówił problemy, z jakimi
zwracali się do niego mieszkańcy
naszej gminy podczas cotygodniowych dyżurów. W skrócie przedstawił też tematykę spotkań, w których
uczestniczył jako reprezentant nasielskiej RM.
Następnie G. Arciszewski przekazał
radnym informację na temat działań
poszczególnych wydziałów urzędu

pomiędzy sesjami RM, podkreślając, że systematycznie spotykał się
z mieszkańcami gminy. Wśród działań UM wymienił m.in.: rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę
składowiska odpadów w Jaskółowie
oraz wykonanie projektu kanalizacji
ul. POW, podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości przy
ul. Sportowej, podpisanie umowy
dzierżawy kiosku przy ul. Kościuszki oraz zakończenie prac komisji do
szacowania strat po ulewnych deszczach.
W punkcie dotyczącym interpelacji
i zapytań radnych jako pierwszy głos
zabrał radny Krzysztof Fronczak,
który pytał o losy pojemników do
segregacji odpadów oraz o objazdy.
Radny Stanisław Sotowicz podjął temat istniejącej w planach drogi do
szkoły podstawowej od ul. POW,
która mogłaby powstać po wykupie
gruntu od prywatnego właściciela.
O braku sanitariatów na dworcu PKP,
pracach przy wiadukcie na ul. Kole-

jowej i awarii oczyszczalni ścieków
mówił radny Radosław Skrzynecki.
Pytanie dotyczące budowy dróg
gminnych z funduszy sołeckich zadał burmistrzowi radny Wiesław Suska. Zaś radny Mirosław Świderski
mówił o brudnej wodzie płynącej
z kranów i konieczności wycinania
krzaków z poboczy. Pytał również,
czy protest mieszkańców Dębinek
w sprawie budowy wiatraków może
być skuteczny. Na remont chodnika
i możliwość przedłużenia balustrady przy moście na rzece Nasielnej
zwrócił uwagę radny Henryk Antosik. Wskazał on także na konieczność
wyrównania dróg na osiedlu Krupka. Radny Artur Szulkowski przypomniał o konieczności uregulowania
miejsca zatrzymywania autobusów
różnych przewoźników w okolicach
dworca PKP. O terminach odbierania
odpadów przez Zarząd Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej, a także o rozrośniętych drzewach w Chrcynnie i Jaskółowie, zagrażających
bezpieczeństwu ludzi, oraz o konieczności zamontowania oświetlenia w Pniewie mówił radny Zbigniew
Wóltański. Radny Jerzy Lubieniecki
był zainteresowany wpłatami przez
mieszkańców należności za przyłączenie do kanalizacji w Pieścirogach.
Chciał też wiedzieć, kiedy ruszy remont drogi Studzianki–Miękoszyn,
czy już wiadomo, jaka firma będzie
odpowiadała za zimowe utrzymanie
dróg powiatowych na terenie naszej gminy, i jaki jest efekt rozmowy
z wójtem Nowego Miasta w kwestii
partycypacji w budowie „schetynówki”.
Następnie rada zajęła się procedowaniem uchwał. Jednak wcześniej
Ludwina Turek, skarbnik Nasielska,
odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat przebiegu
wykonania budżetu przez naszą gminę z pierwsze półrocze 2011 r. Opinia

była pozytywna. RIO zwróciło uwagę na ujemny stan środków obrotowych w ZGKiM.
Po przedstawieniu tej informacji
G. Duchnowski rozpoczął dyskusję
na ten temat. – Niepokojący jest zapis odnośnie do ZGKiM, zobowiązania sięgają już pół mln złotych, co
z naruszeniem dyscypliny budżetowej? Co z tym możemy zrobić? –
pytał przewodniczący RM.
Burmistrz Nasielska stwierdził, że
gmina nie wypłaca ZGKiM pieniędzy
za faktury, ponieważ nie ma środków.
Zaś na temat skutków tej sytuacji mówiła pani skarbnik – To skutkuje tylko
zapłatą odsetek. Zobowiązania są
i będą na stałym poziomie, problem
jest z przychodami zakładu.
Burmistrz Arciszewski stwierdził
również że uzgadnia z dyrektorem
ZGKiM wszystko to, co zakład wykonuje.
Po zakończeniu dyskusji pani skarbnik przedstawiła trzy projekty uchwał.
Jeden z nich dotyczył zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nasielsk na 2011 r., a następny
zmiany w uchwale budżetowej –
obie uchwały przyjęto. Podobnie
jak uchwałę dotyczącą zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 mln 936
tys. zł. Kredyt zostanie przeznaczony
na zadanie inwestycyjne, czyli budowę dróg „schetynówek”, mających
połączyć drogi powiatowe i gminne.
Pani skarbnik wyjaśniła, że kredyt ten
był zaplanowany w budżecie na ponad 3 mln 300 tys. zł, ale jego wysokość została zmniejszona, ponieważ
mniej będzie kosztowała realizacja
tej inwestycji. Rada przyjęła także
uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym
jest gmina Nasielsk. Była to uchwała zmieniająca uchwałę z 9 czerwca
br. Przyjęto także uchwałę w sprawie
nadania nazw ulicom w Żabiczynie
(Echa leśne, Cyprysowa, Jałowcowa).
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania radnych. Wyjaśnił,
że rada przyjęła uchwałą odpłatność
za segregowane śmieci, i dlatego
nie ma pojemników, a są worki na
takie odpady, które można kupić
w ZGKiM. Objazd, jak stwierdził, był
uzgodniony ze starostwem i firmą
budującą wiadukt PKP, obiecał też, że
dopilnuje remontów tych dróg.
Co do drogi dojazdowej do szkoły
podstawowej zapewniał, że należy
do tego tematu, który przewija się
od wielu lat, powrócić. Był też zaskoczony brakiem toalet na dworcu PKP.
Stwierdził, że zgodnie z zapewnieniami dyrektora ZGKiM oczyszczalnia ścieków już działa. Ścieki były
odbierane także w czasie awarii od
osób, które miały podpisane umowy z ZGKiM.
W kwestii inwestycji wykonywanych
z funduszy sołeckich pani skarbnik
stwierdziła, że są one zrealizowane
lub zlecone do realizacji w 60%. Burmistrz zapewniał, że zostanie poprawiona struktura dróg gminnych m.in.
żużlem z ciepłowni. Wycinaniem
krzaków z poboczy będzie się zajmował jeden z pracowników ZGKiM,
który zostanie tam skierowany do
robót publicznych.

3
W sprawie wiatraków burmistrz wyjaśnił krótko: – Z mojej
strony formalności
zostały dopełnione,
projekt nie powstał za
mojej kadencji. Została wydana decyzja,
inwestycja zostanie
wykonana, a protesty
pojawiły się zbyt późno. Informacje były
przekazywane mieszkańcom.
G. Arciszewski zapowiedział też rozmowy z przewoźnikami
dowożącymi pasażerów do dworca PKP. O wpłatach na kanalizację w Pieścirogach mówiła pani
skarbnik. – Do tej pory mieszkańcy wpłacili 63 tys. zł. Radny Skrzynecki zapytał, czy umowa, w której
jest mowa o dobrowolnych opłatach, obliguje do nich. – Mamy
grupę osób, które wpłaciły pieniądze, ale inne tego nie zrobiły. Trzeba to wyjaśnić. Przewodniczący
RM uznał, że należy wystąpić o interpretację prawną w tej sprawie.
Na zimowe utrzymanie dróg prawdopodobnie, jak wyjaśnił burmistrz,
powiat zorganizuje przetarg. Według wstępnej propozycji powiatu
na ten cel miało być przeznaczone
130 tys. zł.
Burmistrz przyznał, że udało mu
się przekonać wójta Nowego MiaR

E

K

fot. M. Tyc

sta do przekazania w następnym
roku części zainwestowanych
przez naszą gminę środków w budowę drogi należącej do sąsiedniej
gminy – „schetynówki”. – Przedni
burmistrz Nasielska z poprzednim
wójtem Nowego Miasta podpisał
umowę, w której gmina Nasielsk
zadeklarowała, że wykona dokumentację i w 100 % sfinansuje
budowę. A można było po prostu
wziąć te odcinki dróg w zarząd –
mówił G. Arciszewski.
W dalszej części obrad przewodniczący Duchnowski przedstawił radzie pisma od mieszkańców
i instytucji. Po czym radni i mieszkańcy rozmawiali z burmistrzem
przede wszystkim na temat stanu
dróg w naszej gminie. Na tym obrady zakończono.
(i.)
L

A
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Nowi (starzy) parlamentarzyści

W minioną niedzielę, 9 października br., wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Parlamentu RP. Spośród wszystkich kandydatów pochodzących z naszej gminy do senatu została wybrana Anna Teresa Aksamit (PO), obecnie mieszkająca w Zielonce, zaś
z powiatu nowodworskiego Jadwiga Zakrzewska (PO).
Kampanię wyborczą na większą skalę
obserwować mogliśmy mediach, bowiem na naszym lokalnym podwórku
przebiegała ona bez większych emocji. O głosy mieszkańców naszej gminy dość widocznie (plakaty wyborcze)
zabiegali: Bożena Żelazowska, Bernard
Dariusz Mucha i Paweł Nastula (PSL)
oraz Marek Papuga (SLD). Na oficjalnym spotkaniu z mieszkańcami pojawił się Jan Szyszko (PiS), zaś na różnych
okolicznościowych imprezach można było spotkać Bożenę Żelazowską,
Annę Sikorę, Annę Aksamit czy Jadwigę Zakrzewską. I oczywiście Grzegorza Arciszewskiego z racji pełnionej

funkcji – burmistrza Nasielska. Na tydzień przed wyborami liczba plakatów
wyborczych na słupach ogłoszeniowych, tudzież na ogrodzeniach w naszym mieście wzrosła zdecydowanie.
Tyle że raczej w niewielkim stopniu
przełożyło się to na decyzje wyborcze.
Frekwencja wyborcza w naszej gminie
osiągnęła 40,80%, przy czym dla porównania w powiecie nowodworskim
wyniosła 47,57%, zaś w całym okręgu
podwarszawskim do sejmu – 57,88%
(okręg nr 20) i do senatu – 40,81%
(okręg nr 40).
PrzypomnijLista posłów na Sejm z okręgu nr 20 w kadencji 2011 - 2015 my, że do sejmu
Liczba głosów głosowaliśmy
w okręgu nr 20,
KANDYDAT
Nr Numer
ważnych
obejmującym
listy na liście
oddanych na
Nazwisko i imiona
kandydata
osiem otacza1
1
Błaszczak Mariusz
44 319 jących Warsza1
2
Dorn Ludwik Stanisław
18 683 wę powiatów,
1
4
Szyszko Jan Feliks
13 636 wybierając 12
1
5
Sasin Jacek Robert
29 134 s p o ś r ó d 199
4
1
Dębski Artur
15 269 k a n d y d a t ó w
5
1
Piechociński Janusz
11 638 z g ł o s z o n yc h
7
1
Halicki Andrzej Witold
40 002 przez 9 komitetów wybor7
2
Rosati Dariusz Kajetan
59 562
czych. W gminie
7
3
Zakrzewska Jadwiga Teresa
11 383
Nasielsk upraw7
4
Olechowska Alicja Danuta
10 884
nionych do gło7
7
Czaplicka Barbara
8 340
sowania było 15
7
8
Durka Zenon
7 988
594 wyborców
źródło www.pkw.gov.pl (ważnych kart

wyborczych oddano 6392), którzy
mogli oddawać swoje głosy w 11 obwodach do głosowania.
Mandaty do sejmu z okręgu nr 20
uzyskali: Platforma Obywatelska –
Dariusz Kajetan Rosati (59 562 głosów), Andrzej Witold Halicki (40 002),
Jadwiga Teresa Zakrzewska (11 383),
Alicja Danuta Olechowska (10 884),
Barbara Czaplicka (8340) i Zenon
Durka (7988); Prawo i Sprawiedliwość
– Mariusz Błaszczak (44 319), Jacek
Robert Sasin (29 134), Ludwik Stanisław Dorn (18 683), Jan Feliks Szyszko
(13 636); Ruch Palikota – Artur Dębski
(15 269) i Polskie Stronnictwo Ludowe
– Janusz Piechociński (11 638).
Oto wyniki kandydatów do sejmu zawiązanych z naszą gminą: Grzegorz
Arciszewski (PiS) – ogółem 2060 głosów – w tym w powiecie nowodworskim – 1214 (z czego 1090 w gminie
Nasielsk);
Bernard Dariusz Mucha (PSL) – ogółem 1485 głosów – w tym w powiecie
nowodworskim – 1357 (z czego 1068
w gminie Nasielsk);
Elżbieta Wróblewska (SLD) – ogółem
373 głosy – w tym w powiecie nowodworskim – 51 (z czego 30 w naszej
gminie);
Grażyna Rzepka (RP) – ogółem 539
głosów – w tym w powiecie nowo-

fot. M. Stamirowski

dworskim – 48 (z czego 21 w naszej
gminie).
Niekwestionowanym sukcesem
w naszym okręgu wyborczym nr 40
w głosowaniu do senatu może pochwalić się wywodząca się z okolic
Nasielska Anna Teresa Aksamit, która zdobyła ogółem 95 003 głosów,
w tym w powiecie nowodworskim
12 088 (z czego 2426), i po pokonaniu pięciu kandydatów zostanie
senatorem.
Trudno oceniać nasze wybory
jako lepsze czy gorsze. Te są już
za nami, więc z nadzieją, że coś się
zmieni na lepsze dla nas wszystkich, pozostaje nam czekać do kolejnych wyborów.
(red.) Wyniki wyborów za: www.
pkw.gov.pl

Z GMINY

WC pod chmurką
Kilka miesięcy temu na łamach
,,Życia Nasielska” pisaliśmy o akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie dostępu do toalet na
dworcu PKP w Pieścirogach. Temat ten powraca regularnie, bo toalety nadal są pozamykane, choć
powinny służyć i podróżnym,
którzy mają tu przesiadkę, i mieszkańcom dojeżdżającym do pracy.
Teraz pojawiał się jeszcze jeden,
dość przyziemny aspekt tej sprawy.
A dotyczy on wycięcia trawy
i krzaków na terenie przylegającym
do stacji PKP (w okolicach kiosku
RUCH-u). – Słyszałam, że krzaki zostały skoszone z powodu kontroli
NIK-u – mówi mieszkaniec Pieścirogów. – Tylko że teraz z powodu
braku krzaków podróżni oczekujący na pociąg stracili swoją prowizoryczną ,,toaletę” i nie będą mieli,
gdzie załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych – dodaje.
Lekceważona notorycznie przez
władze PKP sprawa toalet na
nasielskim dworcu, przy powstających na naszych oczach gigantycznych inwestycjach, wydaje się
wręcz kuriozalna. Podobnie zresztą
jak kwestia przejścia podziemnego
wybudowanego tuż obok dworca.
Najwyraźniej liczne spółki z logo
PKP działają już tylko dla samych
siebie, zapominając o tym, po co
i dla kogo zostały powołane. Miesz-

kańcy Nasielska i wszyscy, którzy
na nasielskim dworcu PKP zmuszeni są czekać na pociąg lub autobus,
mają prawo czuć się rozgoryczeni i poszkodowani. Wykopki przy
torach, objazdy, zniszczone drogi
i do tego bezmyślne wykonane
podziemne przejście plus dworzec w opłakanym stanie oraz WC
po chmurką – tyle mamy zysków
z PKP na dziś.
Radosław Skrzynecki, radny z Pieścirogów, który na ostatniej sesji
Rady Miasta podniósł temat toalet
na dworcu, mówi o całej sprawie: –
Na sesji pan burmistrz był zdziwiony całą sytuacją i powiedział, że
słyszy o niej po raz pierwszy, podczas gdy sprawa ciągnie się od 3 lat.
Z Armatniej (ulica, przy której znajduje się Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami PKP S.A. – dop.
red.) na razie żadnej odpowiedzi
w sprawie protestu nie ma. Jak dotąd miała miejsce kontrola NIK-u,
z powodu której zobowiązano się
do wyczyszczenia terenu parku.
Radny Skrzynecki mówi również
o kłopotach z zainteresowaniem tą
sprawą władz PKP: – Ciężko o jakąś
rozmowę, bo kolej ma tyle spółek,
że nie ma z kim rozmawiać. W ogóle zainteresowanie całą sprawą jest
bardzo małe. Radny wspomina ponadto, że informowano już o tej sytuacji lokalną prasę i zastanawia się,
czy trzeba będzie w końcu wezwać

04.10. w Dobrej Woli nieznany sprawca
skradł uzwojenie z transformatora. Straty
wynoszą ok. 250 zł na szkodę Zakładu
Energetycznego w Płocku.
04.10. w Nowych Pieścirogach Edward L.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.
04.10. w Siennicy nieznany sprawca spalił
80 bel słomy. Straty wynoszą ok. 4000 zł
na szkodę Józefa O.
08.10 na ul. POW kierujący pojazdem Fiat
126p zderzył się z pojazdem Opel Astra
kierowanym przezWojciecha P. Cztery osoby
z obrażeniami ciała zostały przewiezione
do szpitala.
09–10.10. w Studziankach nieznani sprawcy
włamali się do mieszkania Daniela C. i skradli
mienie o wartości 4000 zł.
09.10. na ul. Jagiełły nieznany sprawca wybił szybę w budynku mieszkalnym. Straty
wynoszą 3500 zł na szkodę Sławomira C.

Pijani na drodze:
07.10. w Starych Pieścirogach Mirosław B.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,81 mg/l).
07.10 na ul. Dąbrowskiego Jacek Z., mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,44 mg/l).
07.10 na ul. Dąbrowskiego Jacek W., mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,87 mg/l).
08.10. na ul. POW Bogdan A., mieszkaniec
Siennicy, kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,90 mg/l).
08.10 w Wiktorowie Robert W., mieszkaniec Cieksyna, kierował motorowerem po
spożyciu alkoholu (0,40 mg/l).
08.10 w Wiktorowie Wiesław C., mieszkaniec Andzina, kierował motorowerem po
spożyciu alkoholu (0,66 mg/l).
08.10 w Cieksynie Bogdan S., mieszkaniec
Wiktorowa, kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,30 mg/l).
09.10 na ul. Piłsudskiego Piotr F., mieszkaniec
Warszawy, kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,47 mg/l).

Kronika OSP
29.09 jednostka OSP Nasielsk wyjechała do miejscowości Pieścirogi Stare, aby
wydobyć psa, który wpadł do studzienki
kanalizacyjnej.
29.09 strażacy z jednostki OSP Nasielsk
wyjechali do palącej się sterty słomy.
01.10 jednostka OSP Nasielsk wyjechała
do zadymionego lokalu w Pieścirogach
Nowych.
02.10 strażacy ochotnicy z Nasielska i OSP
Psucin wyjechali do gaszenia palącej się
sterty słomy w Chrcynnie.

fot. D. Majewski

fot. P. Kozłowski

telewizję, by ktoś zajął się tym problemem.
Nas też ciekawi, co jeszcze trzeba
zrobić, żeby wreszcie zaczęto trak-

tować pasażerów czekających na
dworcu PKP normalnie, czyli po
ludzku.
(p.i.)

02.10. OSP Jaskółowo wyjechała do miejscowości Chrcynno, aby ugasić stertę siana.
03.10 strażacy z jednostki OSP Nasielsk
wspomogli karetkę pogotowia w transporcie osoby chorej.
04.10 strażacy ochotnicy z Nasielska
i OSP Psucin gasili palącą się stertę siana
w Siewnicy.
04.10 strażacy z OSP Nasielsk zabezpieczali
lądowanie oraz start śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Chrcynnie.
05.10 strażacy z Nasielska zabezpieczali
lądowanie oraz start śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Chrcynnie.
06.10 nasielscy ochotnicy ugasili pożar
śmieci w pustostanie w Nasielsku.
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Autobusowy chaos

Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 571, cz yli ul . Kolejowej
w Starych Pieścirogach, w związku z budową wiaduktu wprowadziło ogromną dezorganizację
ruchu autobusowego i chaos
wśród pasażerów dojeżdżających
ze stacji PKP Nasielsk do miasta.
W związku z tym „przeniesiono”
przystanek sprzed dworca na drugą stronę torów, czyli ulicę Przytorową.
Z końcem sierpnia przewoźnicy
nie bardzo postarali się o jakąkolwiek widoczną informację na temat zmiany lokalizacji przystanku
w inne miejsce. O ile regularnie
dojeżdżający do pracy mieszkańcy szybko dowiedzieli się pocztą
pantoflową o zaistniałych zmianach, to ci korzystający z komunikacji miejskiej okazjonalnie
byli zaskoczeni brakiem autobusu w dotychczasowym miejscu.
Wśród nich między innymi pan
Bartosz, który zasygnalizował
problem redakcji „Życia Nasielska”.
– Myślałem, że są jakieś zmiany
w rozkładzie i że ja mam nieaktualny. Kiedy znalazłem rozkład
SKR-u, okazało się, że drobnym
druczkiem napisane jest, że przystanek autobusowy został przeniesiony na drugą stronę torów.
Niestety, w tym czasie kiedy czytałem tę informację, mój autobus
do miasta już mi odjechał i musiałem czekać na następny.
Ilu jest takich pasażerów jak pan
Bartosz, nie wiadomo. Sprawdziliśmy jednak, jak wyglądała sytuacja na nasielskim dworcu PKP
w ostatnich tygodniach. Faktycznie – brak było jakiejkolwiek widocznej i wyraźnej informacji
o zmianie lokalizacji przystanku.
Dopiero na rozkładzie SKR-u widniał opis: „Przystanek autobusów
SKR Nasielsk przeniesiony na
drugą stronę torów”. Szkoda, że
taka informacja nie znajdowała

się w przejściu podziemnym, zaoszczędziłoby to biegania ludziom
z jednego końca dworca na drugi,
a także odjazdom autobusów bez
niedoinformowanych pasażerów
– jak w wypadku pana Bartosza.
Po powstaniu całego zamieszania,
na prośbę mieszkańców Pieścirogów, sprawą zajął się radny, pan
Artur Szulkowski i poruszył temat
na sesji Rady Miejskiej.
– Przeniesienie przystanku wiązało się przede wszystkim z jazdą
zgodnie z rozkładem oraz ekonomicznym zużyciem paliwa – mówili zgodnie kierowcy wszystkich
przewoźników na początku września. Woleli oni „przenieść” przystanek na drugą stronę torów, na ul.
Przytorową, niż nadrabiać prawie
2,5 km, dojeżdżając do miejsca
tradycyjnego przystanku autobusowego przez przejazd kolejowy
w Mogowie. Przy kursie w obie
strony to daje już 5 km. Jednak,
jak się okazuje, teren zastępczego
przystanku został zorganizowany
w sposób niezgodny z prawem.
– Wą ska ul i c a, b rak zato c zki , wi a ty c zy c h o c i a ż zn a ku
informującego o przystanku autobusowym świadczy o tym, że
wszystko zostało zorganizowane
w sposób nielegalny, a zatrzymywanie się i zabieranie pasażerów
w miejscach niedozwolonych
grozi mandatami do 3 tys. zł –
mówi radny Artur Szulkowski, który orientował się w tej sprawie na
policji. Ograniczenie widoczności, utrudnianie przejazdu wąską
drogą – można mnożyć przykłady utrudnień w ruchu drogowym,
które powstawały w czasie postojów autobusów.
– Odjazdy z u. Przytorowej to także utrudnienie dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół
Zawodowych przy ul. Lipowej,
gdyż uczniowie najpierw musieli przejść pewną odległość do
dworca, dojechać na przysta-

nek Nasielsk Rynek i stąd dojść
d o u l . Li p o we j
– zaznacza pan
Szulkowski. – To
ab surd al n a sytuacja, a posiad a n i e w t a ki m
przypadku biletu miesięcznego
mija się z celem,
gdyż taka podróż
zajmowała więcej
czasu niż dojście
pieszo z Pieścirogów.
Przypomnijmy, że drogę wojewódzką nr 571 zamknięto 29
sierpnia br. – ale tylko w teorii.
W praktyce zakaz nie dotyczy tylko dojazdów do posesji. Jednak
sprytniejsi kierowcy wolą złamać
zakaz i jeżdżą ul. Kolejową. Policja na początku pouczała, później
były też mandaty, ale ostatnio redakcja „Życia Nasielska” na policję
się nie natknęła, za to zauważyła
wzmożony ruch pojazdów, które
nie powinny się tam znajdować.
Po interwencji pana Szulkowskiego u burmistrza, który wystosował odpowiednie pismo
dla prezesa SKR Nasielsk Wojciecha Królaka skierowane do
wykonawcy wiaduktu – f irmy
FEROCO S.A., o możliwość legalnego przejazdu ulicą Kolejową, przywrócono ruch SKR
na stałą i tradycyjną trasę. Jednak formalności z wiązane ze
zdobyciem zezwolenia dla kilku
SKR-owskich pojazdów od tej
firmy zajęło kilka tygodni. Dlatego dopiero od 5 października
autobusy tego przewoźnika powróciły na tradycyjną trasę, czyli
ul. Kolejową. Pan Szulkowski zastrzegł jednak – Czasami zdarzyć
się mogą drobne utrudnienia
i przejazd SKR-em może zostać
opóźniony przez trwające prace
budowlane przy wiadukcie.

W SKRÓCIE

Kanalizacja w Pieścirogach

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach. Władze dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy tej części gminy jak najszybciej mogli z niej korzystać. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz firma Elgrunt dokonują podłączeń instalacji wewnętrznych do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na posesjach. W pierwszym rzędzie podłączane są posesje, których właściciele mają podpisane odpowiednie umowy.

Kolej buduje drogę w Mogowie
Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Gdańsk,
mająca w efekcie przynieść poprawę w komunikacji kolejowej, przysparza też niekiedy wielu
kłopotów mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż tej linii. Zlikwidowano np. kilka ważnych lokalnie przejazdów, obiecując jednak
w zamian budowę dróg dojazdowych. Budowę
takiej drogi mieszkańcy naszej gminy mieli możność obserwować w miejscowości Mogowo.
Jak dało się zauważyć, budowana jest ona solidnie. Wykonano stabilizację cementową podłoża,
na to nałożono warstwę z kruszywa łamanego,
które pokryto następnie dwiema warstwami
asfaltu. Droga na całej swej długości (ok. 1 km)
jest okrawężnikowana. Przy drodze położono
chodnik.
xyz

fot. M. Tyc

fot. M. Stamirowski

N i e ste t y, k i e d y SKR p owró cił na starą trasę, nie zmieniono
wcześniej wspomnianej informacji w rozkładzie, o przeniesieniu
przystanku na drugą stronę torów. To nadal może wpływać na
dezorientację pasażerów, którzy muszą pokonywać przejście
podziemne – a są nimi nierzadko
osoby starsze, których kondycja
fizyczna nie jest najlepsza.
Z przystanku od strony ul. Kolejowej korzystać mogli natomiast
bez przerwy pasażerowie firmy
„Sanimax Transport”. Przewoźnik dojeżdża z miasta wytyczonym objazdem przez Mogowo na
dworzec PKP, a następnie udaje się
w kierunku Cieksyna.
Innego rozwiązania dokonał PKS
Ciechanów – autobusy jeżdżące
na trasie Płońsk–Nasielsk przez
Starą Wronę dojeżdżają tylko do
dworca PKP (i odjeżdżają spod
niego), natomiast odjeżdżające do
Płońska przez Nowe Miasto i do
Pułtuska odjeżdżają z przystanku
Nasielsk Rynek.
Przy wariancie odjazdu od strony
ul. Przytorowej został na początku października już tylko P-Trans.
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Busy tego przewoźnika jeżdżą
obecnie przez Nową Wieś i osiedle Krupka.
Jak widać, reorganizacja przystanków, tras przejazdów autobusów oraz informacji na nasielskim
dworcu PKP została słabo przygotowana. Brakowało widocznego
oznakowania zmian i niejednokrotnie zdarzało się, że autobusy
odjeżdżały bez wszystkich zainteresowanych. Od strony ul. Przytorowej nie ma odpowiedniego
placu ani nawet utwardzonego
parkingu, by autobusy mogł y
bezpiecznie wykręcić, zatrzymać
się i zabrać pasażerów, nie stwarzając przy okazji zagrożenia w ruchu drogowym przede wszystkim
przez ograniczanie widoczności,
a jest to ulica wąska.
Miejmy nadzieję, że sytuacja
unormuje się do 1 listopada i osoby, które będą chciały odwiedzić
groby bliskich, korzystając z komunikacji kolejowo-autobusowej,
unikną rozczarowań na przystankach. Jednak z utrudnieniami związanymi z budową wiaduktu trzeba
będzie się jeszcze borykać co najmniej do końca bieżącego roku.
Michał B.
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Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół
i Pracownicy Oświaty,
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za
pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych.
Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, bardziej przyjazna i otwarta.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie
inne dni w roku szkolnym będą radosne,
spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych,
którzy są nadzieją narodu – polskich dzieci i młodzieży.
Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.
				
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
/-/ Grzegorz Duchnowski

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski
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NOK ZAPRASZA

RECENZJA

Z podróżnika WC

Jesienna Scena Zaułek
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
na listopadowe spotkanie ze Sceną
Zaułek. W sobotę, 19 listopada br.,
o godz. 19.00 na nasielskiej scenie wystąpi polski satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz,
gitarzysta i kompozytor, jednym
słowem – Krzysztof Daukszewicz.
Jego program to monologi przeplatane piosenkami – tymi starszymi, dobrze znanymi wszystkim
wielbicielom jego talentu, i nowszymi, które będzie można dopiero poznać.
Teksty to przede wszystkim satyryczny komentarz do aktualnej

sytuacji politycznej i społecznej
w kraju, ale nie
brakuje również
monologów filozoficznych, skłaniających widza
do refleksji.
Daukszewicz od
2005 r. jest stałym
gościem programu
publicystyczno-satyrycznego „Szkło
kontaktowe” nadawanego na antenie
TVN24.
Każdy zaułkowy koncert otwiera pomysłodawca Sceny i jej gospodarz – Wojtek Gęsicki, który
wprowadza widza w świat piosenki
literackiej i przedmieścia humoru.
Później już zobaczymy i usłyszymy
monologi oraz piosenki Krzysztofa

Daukszewicza. Zapraszamy wszystkich na ten sympatyczny koncert
i tak niecodzienny ze względu na
osobę Gościa i magiczne miejsce.
Bilety na to spotkanie można nabywać od 10 października br. w NOK.
Cena: 25 zł – bilet normalny, 20 zł –
grupy zorganizowane (min.10 osób).
monika

Z NOK

Rocznicowe konkursy
Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych
oraz
młodzież
gimnazjalną do udziału w konkursach związanych z obchodami
93. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

NOK. Teatralnie

Zapraszamy
do teatru
Nasielski Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do Teatru im. J. Szaniawskiego w Płocku na sztukę
pt. Rozmowy z Piotrem.
W roli głównej wystąpi: Jan Nowicki, który jest również reżyserem
spektaklu opowiadającego Piotrze
Skrzyneckim, „Piwnicy pod Baranami” i magicznym Krakowie.
Wyjazd do Płocka nastąpi w piątek,
21 października br. o godz. 17.00.
Koszt biletu (wraz
z kosztem przejazdu) wynosi 45 zł.
Zapisy i wp łat y prz yjmujemy
w NOK do poniedziałku 17 października br. Liczba miejsc ograniczona.
Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do teatru serdecznie zapraszamy!
(red.)
R

E

Przygotowaliśmy konkurs na plakat przeznaczony dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk oraz
konkurs recytatorski przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych
z terenu naszej gminy.
Celem konkursów jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei
patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
Prace wykonywane w formie plakatu należy złożyć do 31 października br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. Ich tematem jest ukazana za
pomocą środków plastycznych idea i samodzielna interpretacja rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw itp.
Uczniowie szkół gimnazjalnych prezentują jeden utwór poetycki dotyczący historycznego wydarzenia, miejsca bądź postaci.
Laureaci konkursu zaprezentują się 10 listopada 2011 r. o godz. 10:00
podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku Ponadto najlepsi otrzymają nagrody i wyróżnienia. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
monika
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Wojciech Cejrowski jest specyficzną postacią. Jedni chwalą go za wyraziste,
konserwatywne poglądy, innym wydaje się być przez to pretensjonalnym
przedstawicielem „ciemnogrodu”. Ciekawe jest jednak to, że jest jedna dziedzina działalności Cejrowskiego, która łączy (na ogół) w zachwycie ludzi różnych poglądów. Chodzi mianowicie o jego książki podróżnicze.
Jedna z nich, Rio Anaconda, potrafi zachwycić już samym prologiem opisującym Indianina natrafiającego podczas polowania na Potwora, którym okazuje
się… to już trzeba doczytać samemu. Niemniej główną osią fabuły jest podróż
autora przez kolumbijską dżunglę w poszukiwaniu dzikich plemion Carapana.
Podróż wiedzie od cywilizacji (tak jakby) i każe zmierzać coraz głębiej w dżunglę do ludów, których pierwotne obyczaje często przewyższają swoim poziomem zachowanie, teoretycznie cywilizowanych, białych. Ale bez obaw,
Cejrowski nie przekonuje na siłę do stereotypu „szlachetnego dzikusa”. Carapana są przesądni (co wykorzystuje
jeden z nowo poznanych przyjaciół
autora, szaman lub może raczej „szaman”, o wdzięcznym imieniu Angelino) i mają parę innych przywar, na
ogół zabawnych, ale czasem wprawiających w zadumę.
Wielką zaletą książki jest humor. Poniekąd wynika on z napotykanych
przez autora sytuacji, a poniekąd
z wprawnego posługiwania się przez
niego ironią. Niektórzy czytający Rio
Anaconda zarzekają się (np. na internetowych forach), że zdarzało im
się podczas lektury śmiać na głos.
Ja byłem tego bliski, gdy czytałem, jak to na kolumbijskim lotnisku rosyjscy
inginieros (co, jak sugeruje Cejrowski, wcale nie musi oznaczać, że mają coś
wspólnego z prawdziwymi inżynierami), składając do kupy przywieziony
w częściach samolot i nie mogąc dopasować skrzydeł do otworów w kadłubie… wywiercili nowe. Jest tego o wiele więcej, ale raz, że zbrakłoby miejsca
na opis, a dwa, że wiele tych anegdotek poza samą książką wyglądałoby sucho.
Dlatego też niech wystarczy powyższa.
Jak nie ma róży bez kolców, tak i książka Cejrowskiego ma wady. Otóż, po genialnym, ociekającym przygodą i humorem początku, w dalszej części książki
gdzieś to się gubi, a zostają dywagacje o magii plemion Carapana, a w szczególności o umiejętnościach szamanów. Oczywiście humor nadal się pojawia (poznany przez bohatera szaman to lubieżnik wykorzystujący swoje moce m.in.
do podglądania myśli młodych dziewczyn), ale te rozdziały sprawiają dziwne
wrażenie. Oczywiście, nadal czyta się fascynująco o tym, że np. magia Carapana może być niepoznanym jeszcze zjawiskiem fizycznym albo o opowieści szamana, że umie „wejść” w umysł każdego zwierzęcia poza wężem, bo
tam już „siedzi” jakaś potężna istota (łatwo dojrzeć, do czego jest to analogia).
Niemniej w pewnym momencie z książki przygodowej robi się „Mały poradnik ezoteryczny plemion pierwotnych”, co nadal czyta się dobrze, ale to już
nie to samo.
Niemniej Rio Anaconda to świetna pozycja z serii „rozrywka z morałem”. Ma
ciekawą fabułę, bardzo wyrazistych bohaterów i jest przepełniona humorem.
Do tego oprawiono ją świetnymi zdjęciami autorstwa również Wojciecha Cejrowskiego.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Konkurs wiedzy o Harrym
Odpowiedzi na pytania opublikowane w nr. 20 ŻN (Harry Potter i Komnata Tajemnic)
1. Harry i Ron nie mogli dostać się na peron 9 ¾ przez tory Zgredka.
2. Fawkes jest Feniksem.
3. Hagrid został wyrzucony, ponieważ został niesłusznie oskarżony o ataki na uczniów.
4. Stwór atakujący uczniów Hogwarcie to Bazyliszek, żeby go pokonać, trzeba mu
pokazać lustro.
5. Harry słyszał głosy ze ściany, bo zna mowę węży, a głos wydawał Bazyliszek.
Jako pierwsza poprawnych odpowiedzi udzieliła: Paulina Kowalik z Nasielska.
Pytania do części III Harry Potter i więzień Azkabanu:
1. Jak działa dementor, jakie są skutki jego obecności?
2. Jaką tajemnicę skrywał prof. Lupin?
3. Dlaczego Harry spadł z miotły podczas meczu?
4. Kto był Strażnikiem Tajemnicy Potterów?
5. Jak działa zaklęcia Fidelliusa?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblioteki.

(red.)

Na spotkanie DKK zapraszamy w sobotę, 22 października br.
o godz. 11.30. Będą na nim omawiane dwie książki: Tektonika
uczuć Erica-Emmanuela Schmitta i Opowieści starego Kairu Nadżiba Mahfuza.
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LISTY DO REDAKCJI

Jesienne praktyki
Jest jesień, piękna pora roku, a w naszym
mieście, jak co roku, zaczęło się czyste
szaleństwo wypalania śmieci wszelakich
na prywatnych posesjach.
Nikt nie zważa na to, że to śmierdzi,
że wpada do sąsiada przez okno, że
niszczy środowisko. Nie mówiąc już
o tym, że stwarza zagrożenie zaprószenia ognia, podpalenia swojego lub
czyjego budynku.Większość pali z czystą
premedytacją, wiedząc o tym, że łamie
prawo, no, ale można zaoszczędzić parę
groszy na wywózce śmieci. Drugą taką
przypadłością naszego miasta, można
powiedzieć, że naszym sportem miejskim, jest wylewanie nieczystości wprost
na asfalt różnego rodzaju przemyślnie
ukrytymi wężami.
Odbywa się to zwłaszcza w godzinach
wieczornych. Zauważyłem, że przoduje pod tym względem ulica POW,
ulica Piłsudskiego, ale zdarza się także
i w pobocznych uliczkach, np. w uliczce
prowadzącej do cmentarza od strony
kościoła. Mieszkam tu już tyle lat i praktycznie co roku jest to samo, a wręcz
się nasila. Jedni płacą uczciwie za swoje
nieczystości, a inni pozbywają się swoich
nieczystości,gwiżdżąc na przepisy prawa.
I ostatnią taką rzeczą jest jazda rowerami
po chodnikach osób dorosłych, a pieszy
nie ma gdzie się podziać.
Obserwator
(Dane znane redakcji)
Tytuł pochodzi od redakcji

Z UM. Komunikat

Dla osób prowadzących
działalność gospodarczą

W związku z wejściem w życie nowej
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organy ewidencyjne zobowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców zawartych w dotychczasowej
ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej do dnia
31 grudnia 2011 r.
W związku z powyższym wszystkie osoby
prowadzące działalność gospodarczą
i figurujące w naszej ewidencji powinny
dokonać aktualizacji swoich wpisów.
Aktualizacja ta dotyczy: numeru PESEL,
numeru NIP, numeru REGON oraz kodów
PKD 2007.
Jeżeli przedsiębiorca wpisany do naszej ewidencji nie posiada ww. danych
powinien jak najszybciej zgłosić się do
Urzędu Miejskiego w Nasielsku i wypełnić
wniosek CEIDG – 1 dotyczący zmiany
we wpisie. Bliższe informacje pokój 115,
tel. 23 6933128.

NASZE SPRAWY

Dla kogo wyprawka,
stypendium i zasiłek?
Polska, jak każde ,,państwo opiekuńcze”, ma wypracowane instrumenty
pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Korzystają z nich również dzieci i młodzież z naszej gminy.
Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom reguluje ustawa z 1991 r.
Dzieli ona pomoc materialną na socjalną i motywacyjną. W artykule poświęcimy miejsce tej pierwszej. Warto jednak wspomnieć o pewnej różnicy w finansowaniu – stypendia motywacyjne: za naukę lub osiągnięcia
sportowe pochodzą z funduszy gminnych, a wszelka pomoc socjalna finansowana jest przez państwo.
Najważniejsze formy pomocy socjalnej to: wyprawka szkolna, stypendia
i zasiłek. Można się o nie ubiegać na początku września lub przez cały rok.
Wyprawka jest jednorazową kwotą pieniędzy przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Warunkiem jej otrzymania
jest spełnienie kryterium dochodowego. W tym wypadku chodzi o nieprzekroczenie 351 zł netto dochodu miesięcznie na osobę w rodzinie.
To jednak nie wszystko. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
w rodzinie występuje np.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, a także gdy rodzina jest
niepełna, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy
na zakup podręczników pomimo przekroczonego kryterium. Uczniowie
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) mogą otrzymać pomoc na zakup podręczników bez względu na wysokość dochodu
w rodzinie.
Wnioski o wyprawkę składane są w poszczególnych szkołach i rozpatrywane przez ich dyrektorów. Później lista zakwalifikowanych trafia do nasielskiego Urzędu Miejskiego, który rozdziela fundusze, a ich wysokość
uzależniona jest również od tego, do której klasy uczęszcza uczeń. W tym
roku szkolnym wnioski zostały już złożone, a ich liczba wynosi 155. W zeszłym roku wyprawka szkolna objęła 139 uczniów.
Stypendium socjalne przyznawane jest, jeśli wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. W tym roku szkolnym wnioski można było składać w szkole, do której uczęszcza uczeń, od
1 do 15 września, a w wypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych – do 15 października. Złożono 271 wniosków, z czego najwięcej – 65, pochodzi ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Zaakceptowano 268 wniosków. Dla porównania, w zeszłym
roku do UM wpłynęły 272 wnioski o stypendium i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota stypendium socjalnego nie może być niższa
niż 72,80 zł i wyższa niż 182 zł.
O ile stypendia socjalne przeznaczone są dla uczniów znajdujących się
w permanentnie złej sytuacji materialnej, o tyle zasiłek to jednorazowa
kwota pieniędzy przysługująca tym, którzy znaleźli się w niej z przyczyn
losowych, w szczególności: z powodu klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców bądź opiekunów prawnych.
Z tego też powodu na jego przydzielenie nie ma wpływu dochód w rodzinie.
Wnioski można składać przez cały rok szkolny, ważne, by nie był to okres
dłuższy niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego otrzymanie zasiłku. Kwota zasiłku uzależniona jest od dotacji, które otrzymuje gmina,
i nie może przekroczyć kwoty 455 zł. W tym roku wpłynęło i zostało zaakceptowanych 13 takich wniosków. Dla porównania przez cały ubiegły
rok przyznano 11 zasiłków na łączną kwotę 3452 zł.
(p)
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Duchowe witaminy
W drodze do radości
W smutniejącym z dnia na dzień pejzażu spadających z drzew liści i coraz krótszych dni przyszła mi na myśl sprawa radości. I w tym kontekście
również słowa „Ody do Radości”. Jako radośnie wybrzmiewa fragment
ostatniej strofy: „Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę
wam: na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam”. A przy
okazji również małe zdziwienie: ta finałowa kantata z IX Symfonii Ludwika van Beethovena jest hymnem Europy przyjętym przez Radę Europy
(1972) i Unię Europejską (1986). Z racji wielojęzycznego charakteru obu
organizacji hymn Europy ma jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Krajana.
Radość życia. Radość poezji. Radość wiary. Wiara nie powinna być ponura, a religia ma prowadzić do radości – przekonuje w swej najnowszej książce „Między niebem a wesołością” znany amerykański jezuita
ks. James Martin. Zakonnik, który kieruje działem kultury w katolickim
magazynie „America”, przypomina, że „radosna nowina o zmartwychwstałym Chrystusie powinna wypełniać chrześcijan radosną wiarą”. Autor książkowego bestselleru „Moje życie ze świętymi” przyznaje, że chce
walczyć ze stereotypem każącym widzieć w świętych ludzi ponurych
i cierpiących. Przekonuje, że Jezus miał ewidentne poczucie humoru,
na co, jego zdaniem, wskazują niektóre opowiadane przez Niego przypowieści. Zdaniem jezuity, wszyscy powinni umieć śmiać sie z samych
siebie i patrzeć na codzienne sprawy z humorem. Jak podkreślił autor,
nie stroniąc też od praktycznych rad mających pomóc radośnie żyć
wiarą, „radość to znak obecności Bożej”.
Radość życia i wiary przeżywała także Maryja. Przypomina nam o tym
flaga europejska. Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych
gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.
Zwracano uwagę na to, iż okręg dwunastu gwiazd na fladze przypomina widoczną w sztuce sakralnej aureolę wokół głowy Matki Bożej. Paul
M.G. Lévy, w owym czasie szef służby informacyjnej i prasowej Rady
Europy, który uczestniczył w wyborze flagi i nadaniu jej ostatecznego
kształtu, uznał to za przypadek. Czy rzeczywiście? Jednak autor przyjętego projektu flagi Arsène Heitz przyznał, że tworząc go, inspirował
się fragmentem Apokalipsy św. Jana: „Potem wielki znak się ukazał na
niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Przedstawienie Maryi z okręgiem
z gwiazd znajduje się m.in. na witrażu w katedrze w Strasburgu, mieście
będącym siedzibą Rady Europy i równocześnie miejscem zamieszkania
autora projektu flagi.
Radość chrześcijańska najpełniej wyrażona jest w Ewangelii, której jakby
streszczenie stanowi różaniec. Modlitwa przeznaczona dla wszystkich,
od najmłodszych dzieci po osoby w podeszłym wieku. Przypomnieniem i wzorem modlitwy różańcowej był dla nas wszystkich z pewnością
bł. Jan Paweł II. To on przypomniał, że rozważanie tajemnic radosnych
oznacza wejście „w ostateczne motywacje i w głębokie znaczenie radości chrześcijańskiej”. Jest to widoczne już od chwili zwiastowania, gdy
radość Matki Bożej przez archanioła Gabriela łączy się z wezwaniem do
radości mesjańskiej: „Raduj się, Maryjo”. Nasz Wielki Rodak zaprosił nas
do „szkoły Maryi”, by wraz z Nią i przez Nią wpatrywać się w oblicze Jezusa. Papież zwraca naszą uwagę, że różaniec jest „modlitwą o wielkim
znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Ma on prowadzić do więzi
z Chrystusem i Maryją. W przeciwnym razie różaniec nie tylko nie przyniesie pożądanych skutków duchowych, lecz także może zostać potraktowany na równi z jakimś amuletem czy przedmiotem magicznym.
W jaki sposób wierzący mają aktywnie włączyć się w różaniec? Z pewnością nie chodzi o nudne i jałowe klepanie „zdrowasiek”, ale o przemianę serca. Dopiero z tej przemiany serca wynika odmiana życia.
Przekrzykiwanie innych, wychylanie się z grupy modlących na nic się
więc przyda, chyba że na pośmiewisko i karykaturę tej przepięknej i głębokiej modlitwy. Papież wyraźnie zachęca, by modlitwa różańcowa
była osadzona w życiu. Można to łatwo sprawdzić, patrząc, czy modlitwa zbliża mnie do innych, czy oddala. Jeśli różaniec rzeczywiście będzie szkołą modlitwy, stanie się także szkołą życiowej radości.
ks. Leszek Smoliński
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Warsztaty skończyły pięć lat
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach kilka
dni temu obchodziły pięciolecie swojego założenia. Piątek,
30 września br., pozostanie na
długo w pamięci uczestników
i pracowników WTZ, a także
ich przyjaciół i gości, którzy
przybyli na ten jubileusz.
Uroczystość rozpoczęła msza
św. w intencji osób niepełnosprawnych i WTZ, która odbyła się w kościele św. Wojciecha
w Nasielsku. Przewodniczył jej
i kazanie wygłosił ks. Adam
Ners.
O muzyczną oprawę tej eucharystii zadbali uczestnicy
WTZ.
Punktualnie o godz. 12 w pięknie udekorowanym kinie Niwa

rozpoczęła się część oficjalna jubileuszu. Wszystkich zgromadzonych powitali wspólnie: Janusz
Konerberger, właściciel f irmy
JAN- Pol i założyciel WTZ, oraz
Teresa Skrzynecka, kierownik
WTZ. – Chciałem, żeby warsztaty
były sposobem integracji środowiska osób niepełnosprawnych
z naszej gminy i całego powiatu
nowodworskiego. Spełniają swoją funkcję – mówił J. Konerberger,
szczególnie ciepło witając uczestników WTZ i ich rodziców. Przypomniał także, że warsztaty są od
1 maja br. pod opieką administracyjną Stowarzyszenia Harmonijnej
Współpracy Sektorów A-LIANT.
Wśród gości, którzy przybyli na to
wyjątkowe spotkanie, znaleźli się
m.in.: przedstawiciele władz samorządowych z Grzegorzem Arciszewskim,
burmistrzem Nasielska,
i Henrykiem Mędreckim, wicestarostą nowodworskim, na czele.
Byli przedstawiciele
wielu instytucji i firm,
dzięki którym funkcjonowanie WTZ-ów było
możliwe, a także delegacje zaprzyjaźnionych
warsztatów z Wyszkowa i Nowego D woru
Mazowieckiego.
Następnie zaprezentowano
film przyg o t o -

wany przez Luizę Kapczyńską,
jedną z instruktorek warsztatów,
opowiadający o uczestnikach
pracujących na co dzień w pracowniach: komputerowej, ogrodniczej, plastycznej, krawieckiej
i gospodarstwa domowego.
Wzruszającym momentem były
podziękowania składane Januszowi
Konerbergerowi i Teresie Skrzyneckiej przez rodziców i pracowników WTZ. – Po pięciu latach
nasze dzieci umieją odnaleźć się
w świeci ludzi zdrowych, nie są
gorsze – mówiła Halina Tańska.
W dal szej c zę ś c i uro c z ysto ści wszyscy, którzy wspomagają
WTZ, otrzymali statuetki i piękne dyplomy. Po cz ym zespół
„Tęcza”, w skład którego wchodzą uczestnicy warsztatów zaprezentował się w repertuarze
cygańskich pieśni i piosenek biesiadnych. Było też Obozowe tango specjalnie dedykowane panu
Januszowi.
Po występach jeszcze na chwilę
uwagę gości skupiła relacja z wy-

jazdów oraz imprez sportowych
i kulturalnych, w których udział
wzięli uczestnicy WTZ-ów, po
czym Wanda Maciejewska, prezes Stowarzyszenia Harmonijnej
Współpracy Sektorów A-LIANT,
przypomniała, że Janusz Konerberger już dwukrotnie odebrał
nagrodę w konkursie promującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ich aktywność
w różnych dziedzinach życia „Lodołamacz”. Mówiła też o swoim
doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Następnie Teresa Skrzynecka, kierownik WTZ, zaprosiła gości do restauracji „Palladium”, gdzie mogli
oni zobaczyć wspaniale wykonanego poloneza w strojach z epoki
i skosztować smacznego tortu.
Przez cały ten świąteczny dzień
w holu kina Niwa odbywał się też
kiermasz pięknych, mniej lub bardziej użytecznych, przedmiotów
wykonanych przez uczestników
WTZ w Pieścirogach.
(red.)

Pułtusk w grafikach Nasielszczanina
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Wdzięczni
Kierownictwo, Uczestnicy i Pracownicy
WTZ w Starych Pieścirogach rys. Jacek Gałężewski

U HARCERZY

Ognisko Szczepu „Querkus”
W piątek, 7 października
2011 r. w Fundacj i „C entrum
Ochrony Środowiska” w Chrcynnie odbyło się integracyjne ognisko szczepowe zorganizowane
przez druhnę komendantkę Ewę
Żołnierzak. W spotkaniu brali udział

chać gawędy na temat wartości, jakie niesie ze sobą harcerstwo, oraz
wychowania młodego pokolenia
na ludzi uczciwych i dobrych, a zarazem odważnych i ambitnych, aby
życie ich nie traciło nigdy sensu.
Podczas ogniska nie zabrakło plą-

harcerki i harcerze z 419. Drużyny
Wędrowniczej „Włóczykije”, 424.
Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna” oraz 423. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”.
Ognisko rozpoczęło się piosenką,
po której harcerze mogli wysłu-

sów, piosenek i zabaw harcerskich.
Na koniec każdy mógł upiec sobie
kiełbaskę, która zawsze na takim
ognisku smakuje wyjątkowo.
Czuwaj!
druhna Kinga
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XI Dzień Papieski

fot. P. Kozłowski

W niedzielę, 9 października br., parafia św.
Wojciecha w Nasielsku obchodziła XI Dzień
Papieski. Na tę okazję przygotowano specjalny program obchodów.
Rozpoczęły się one o godzinie 17.00 mszą
święta z udziałem chóru ,,Lira” pod batutą Joanny Ostaszewskiej. ,,Lira” zaśpiewała m.in.
bliską sercu Papieża-Polaka Barkę oraz pieśń
Abba Ojcze. Podczas kazania ks. Adam Ners
wyjaśniał zebranym, dlaczego Jana Pawła II
możemy nazwać ,,Człowiekiem modlitwy”
(takie było hasło XI Dnia Papieskiego).
Tuż po mszy, o godzinie 18.00 odbył się
spektakl poetycko-muzyczny Non Omnis
Moriar (który o godz. 12.30 prezentowano także w świątyni w Nunie). Grupa z Krakowa złożona z Moniki Gębali, Krzysztofa Bigaja i Janusza Blechasza stworzyła przedstawienie, które łączyło recytacje wspomnień papieża, anegdot o nim i fragmentów encyklik z piosenkami, do których słowa zaczerpnięto z wierszy Jana Pawła II,
a muzykę skomponował jeden z członków grupy. Spektakl na pewno wywarł duże wrażenie na zgromadzonych
w kościele, którzy pod koniec przedstawienie zaśpiewali razem z artystami Barkę. Potem ks. Krzysztof Jędrzejewski wygłosił podziękowania dla osób zaangażowanych w uroczystości, m.in. dla proboszcza parafii ks. Tadeusza
Pepłońskiego, burmistrza Nasielska Grzegorza Arciszewskiego, Marka Tyca, dyrektora NOK, za udostępnienie
nagłośnienia oraz dla Joanny Ostaszewskiej i chóru ,,Lira”.
Tuż po podziękowaniach zgromadzeni
w kościele skupieni na modlitwie różańcowej podążyli za ks. Jarosławem Kowalczykiem w stronę skweru Jana Pawła II, gdzie
pod figurą Błogosławionego dokończyli
modlitwę. Po udzieleniu błogosławieństwa ksiądz zaprosił wszystkich, by jeszcze
raz w tym dniu zaśpiewali ukochaną pieśń
Papieża Polaka – Barkę.
Reasumując, obchody XI Dnia Papieskiego odbyły się w sposób piękny i nastrojowy, szkoda jednak, że zgromadziły tak
niewielu parafian.
(p.)
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Być ratownikiem
Harcerstwo wypracowuje w nas dużo różnorakich postaw, wpaja i uczy bardzo wielu umiejętności. Ma także system rozwoju indywidualnego
i grupowego, jak też związane z tym kursy i szkolenia specjalnościowe. W zasadzie od początków istnienia harcerstwa jedną z podstawowych
technik jest samarytanka, czyli podstawy pierwszej pomocy. Szczególnie przydatne i widoczne
podczas II wojny światowej, gdzie harcerskie sanitariuszki pomagały wielu rannym.
Tradycja ta przetrwała do dziś, ponieważ warto
wiedzieć, jak udzielić pomocy; przecież nagłemu wypadkowi może ulec każdy z nas, ktoś bliski z naszej rodziny czy chociażby przechodzień,
którego mijamy na ulicy. Czy zrobić, widząc wypadek? Jak się zachować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia? Harcerstwo daje na to prostą odpowiedź – najlepiej zostać ratownikiem ZHP.
Niezależnie od organizacji harcerskiej, każda większa jednostka przez lata istnienia wypracowała jakiś system
nauki i zarządzania pierwszą pomocą przedmedyczną. Jeśli chodzi o Związek Harcerstwa Polskiego, funkcjonuje w nim tzw. Ratownictwo ZHP i związany z nim system Inspektoratów Ratowniczych, które skupiają Grupy
i Kluby Ratownicze oraz wolnych ratowników. Różni ludzie różnie podchodzą do kursu ratownika: dla jednych
jest to po prostu kolejne zadanie do próby na stopień harcerski, dla innych przygoda, jeszcze inni pragną zdobyć wiedzę.
Sam, biorąc dwa lata temu udział w kursie ratownictwa, podchodziłem do niego z pewną obawą, ale byłem
pewien, że uzyskana w ten sposób wiedza i doświadczenie da mi bezpieczeństwo. Może nie każdy o tym wie,
ale kończąc 18 lat i stając się pełnoprawnym obywatelem RP, mamy obowiązek udzielenia pomocy każdej
osobie poszkodowanej. Często jest jednak tak, że z powodu lęku nie jesteśmy w stanie wykręcić numeru 999
i powiadomić pogotowia ratunkowego lub nawet uciekamy z miejsca wypadku. Kursy prowadzone przez harcerską szkołę ratownictwa ZHP są moim zdaniem jednymi z lepszych, porównywalnymi z kursami komercyjnymi. Kursy harcerskie są wręcz lepsze od komercyjnych, jako że są 2–3 razy tańsze, a dają taką samą wiedzę.
Prowadzą je wykwalifikowani ratownicy, często kadra medyczna ZHP wiąże się na stałe z ratownictwem medycznym i zdobywa uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Ponadto na tych szkoleniach czeka nas znaczna
liczba ćwiczeń, w tym wiele pozoracji indywidualnych, a także grupowych.
Kurs zmienił mój światopogląd na kwestie ratowania życia. Wiele osób długi czas po szkoleniu lub przez całe
życie nosi przy sobie apteczkę. I choć przez dwa lata na szczęście tylko dwa razy miałem okazję udzielać pomocy poszkodowanym, to cieszę się, że odbyłem taki kurs. Serdecznie polecam go wszystkim, szczególnie
harcerzom. Zapraszam także osoby niezwiązane z harcerstwem do udziału w takich szkoleniach, by zdobyć
konkretną wiedzę, jak zachować się w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.
Czy jesteś nauczycielem, rodzicem, pracownikiem w zakładzie pracy czy kierownikiem budowy, taka wiedza
na pewno nie zaszkodzi, a może zdarzyć się, że się przyda. W ratowaniu życia liczy się każda minuta, a ratownik-wolontariusz jest osobą wydłużającą je o kolejne sekundy, bo przygotowuje poszkodowanego do przybycia
wykwalifikowanych służb ratowniczych, PODTRZYMUJE ŻYCIE.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu
pobudzenie aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź
zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3,
05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia
ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– 2 fotele w kolorze brąz (duże), tel. 515-947-940,
– żyrandol pokojowy, tel 600 10 90 17.
Przyjmę:
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404
– łóżko 2 osobowe lub fotel 1 - osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921
– dwa łóżka (wersalki) 2 osobowe, tel. 727 425 577.
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Nasielsk, 30.09.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP. 6845.9.1.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z poź. zm.), oraz § 3
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr
207, poz. 2108 z póź. zm.) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie
lokalu użytkowego, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 1/3.
Dane dotyczące lokalu - nieruchomości oraz warunki przetargu :
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 195,23 m2 znajdujący się na
parterze oraz piwnica o powierzchni 87,24 m² znajdująca się w budynku mieszkalno
- użytkowym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 757/1,
757/2, 758, 759/1, 759/2, 750/1, 760/2, 760/3.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy netto za 1 m2 wynosi :
1/ parter za 1 m2 - 20,00 złotych
2/ piwnica za 1 m2 - 50% stawki 1 m2 parteru
3. Wadium w wysokości 500,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości następuje na czas określony tj. do 3 lat z możliwością przedłużenia poprzez podjęcie stosownej uchwały przez
Radę Miejską w Nasielsku.
Do miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości jest
ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawy może być aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy
Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 3 listopada 2011 roku do godz. 14°°.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg
od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2011 roku w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 112 o godz. 1200.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215, 209 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefon 0 23 69-33-115, 69-33-108.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

INFORMACJA

Zmiana miejsc obsługi

ENERGA OPERATOR SA oddział w Płocku uprzejmie informuje, iż
z dniem 1 października br. ulegają zmianie miejsca obsługi Klientów w zakresie przyłączania do sieci energetycznej. Obsługa Klientów w zakresie
przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku prowadzona będzie bezpośrednio przez jednostki odpowiedzialne za ten proces
w następujących lokalizacjach:
Płock:
Adres biura: ul. Graniczna 59, Płock
Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.00; środa: 9.00–17.00
Telefon: (24) 266 52 10, faks: (24) 266 52 02, e-mail: plock@plock.energa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock;
Kutno:
Adres biura: ul. Sobieskiego 20, Kutno (obecny BOK)
Czynne: poniedziałek–piątek 7.30–15.00
Telefon: (24) 266 52 10, faks: (24) 266 52 02, e-mail: plock@plock.energa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock;
Ciechanów:
Adres biura: ul. Mławska 3, Ciechanów
Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.00; środa: 9.00–17.00
Telefon: (23) 683 87 77, faks: (24) 266 52 02, e-mail: plock@plock.energa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Mławska 3, 06-400 Ciechanów.

OGŁOSZENIA
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Nasielsk, dnia 3.10.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA

Nasielsk, dnia 3.10.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.9.2.2011

GKP.6840.5.2.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały
Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
że w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 1200 (dwunastej) w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (I piętro), odbędzie się II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/5 o powierzchni
1233 m2, za cenę wywoławczą 46 100,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi
i działka zabudowana budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej. Dojazd do
nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej. Działka o niekorzystnym, wydłużonym
kształcie powodującym utrudnienie w racjonalnej zabudowie. Teren nieruchomości
równy, płaski. Wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy działki znajdują się
ogrodzenia ze spawanych segmentów stalowych osadzonych na słupkach stalowych
w betonowym cokole. Pozostała granica – bez ogrodzeń. W północnej części działki
znajduje się fragment asfaltowego boiska do siatkówki.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010
roku określa położenie nieruchomości w Strefie „D” tereny rolno-leśne, tereny preferowane
pod zainwestowanie mieszkaniowo – usługowe. Istnieje możliwość uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 4.700,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia
17 listopada 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie
zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest
wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy
kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu
023 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010
roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
że w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 1200 (dwunastej trzydzieści ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3 (I piętro), odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Nasielsk, położonej we wsi Pianowo – Daczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/9 o powierzchni 1510 m², za cenę
wywoławczą 35.500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr OS1U/00046660/4.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa rolniczo-mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty użytkowane
rolniczo. Lokalizacja nieruchomości – średnia, niedaleko miasta Nasielska, z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Dojazd do
nieruchomości – nie urządzoną drogą o nawierzchni żużlowo-gruntowej. Uzbrojenie techniczne gruntu – energia elektryczna.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na przedmiotowej nieruchomości można pobudować budynek mieszkalny jednorodzinny.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3 600,00 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 17 listopada 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest
wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój
nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
Nasielsk, dnia 3.10.2011 rok
GKP. 6840. 7.1 .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. 651 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej
wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Położenie
Pow.
Cena
Numer
Przeznaczenie
Numer
nieruchomości
działki
nieruchoKW
Nieruchomości
działki
mości
i opis nieruchomości
w m2
2
3
4
5
6
7

Lp.
1

1.

Nie zabudowana działka nr 446/2, położona w mieście Nasielsku przy ul.Przemysłowej Najbliższe sąsiedztwo : od wschodu i zachodu grunty nie zabudowane,
od południa – zabudowa przemysłowa. W pobliżu
wieża telefonii komórkowej. Teren równy, o lekkim
nachyleniu ku północy. Od północy działka przylega
krótszym bokiem do ulicy Przemysłowej, o asfaltowej
446/2
nawierzchni. Kształt działki lekko wydłużony, ale możliwy do samodzielnego zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem. Uzbrojenie terenu: wodociąg.
W południowej części, w odległości
kilkunastu metrów od granicy, działkę przecina poprzecznie napowietrzna linia energetyczna średniego
napięcia. Na działce nie ma żadnych naniesień.

Pozostałe warunki:

2370

Zgodnie z uchwałą
Nr XLVI/330/10 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia
27.04.2010 roku przedmiotowa nieruchomość
przeznaczona jest pod zabudowę techniczno-pro156 000,00
OS1U/
dukcyjną ( przemysł, bazy,
00018577/0
+ 23% VAT
składy, usługi handlowe
z wyłączeniem obiektów
wielkopowierzchniowych
typu supermarket, usługi
rzemieślnicze ) z prawem
do zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli.

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 13 listopada 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. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23%. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 3 października 2011 roku do dnia
23 października 2011 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

ROZMAITOŚCI
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WOLONTARIAT

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dobrze, że jest wolontariat
Czytelnicy uważnie śledzący artykuły
w naszej gazecie na pewno pamiętają dwa teksty poświęcone nasielskim
wolontariuszkom: Malwinie Menich
i Joannie Menich. Pora przedstawić
kolejną osobę zaangażowaną w pracę nasielskiego wolontariatu – panią
Katarzynę Świderską, która w rozmowie z „Życiem Nasielska” opowiada
o tym, dlaczego postanowiła pomagać innym.
Swoje zainteresowanie wolontariatem pani Katarzyna tłumaczy
w ciekawy sposób: – Chciałam spłacić w jakiś sposób dług, który kiedyś
zaciągnęłam. Gdy byłam w trudnej
sytuacji, spotkałam wielu ludzi, którzy wyciągnęli do mnie rękę i do dziś
mnie wspierają. Wydaję mi się, że
teraz ja powinnam pomóc komuś,
kto tego potrzebuje. Dodaje jeszcze:
– Może też wpłynęły na to cechy
mojego charakteru, jakaś wewnętrzna potrzeba? Poza tym wykonuję zawód związany z pomaganiem,
gdzieś ten temat pomocy cały czas
się wokół mnie się przewija. Na pewno wpływ na moją decyzję miało też
to, że chciałam wesprzeć panią Wiolę
Zawadzką, którą bardzo cenię, i wiem,
że rozpoczynała rozwój wolontariatu
w Nasielsku.
To wszystko złożyło się na decyzję
Katarzyny Świderskiej o wstąpieniu
do wolontariatu. Tak poznała panią
Henrykę Tyc, którą przyszło jej się
opiekować.
– Nasze pierwsze spotkanie zaczęło
się bardzo śmiesznie – opowiada wolontariuszka. – Pani Henryka, jak mnie
zobaczyła, to powiedziała: „o Boże,
jaka pani stara”. Spodziewała się, że
przyjdzie do niej jakieś dziecko w wieku szkolnym. Rozśmieszyła mnie tym.
Oczywiście pani Henryka Tyc nie
chciała obrazić pani Świderskiej.
W ogóle obie panie szybko się polubiły. – Szybko przypadłyśmy sobie
do gustu – wspomina pani Katarzyna.
– Można powiedzieć, że łączyło nas
pokrewieństwo dusz. Miałyśmy dużo
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wspólnych tematów, również dlatego,
że pani Henryka miała doświadczanie w pracy z dziećmi. Okazało się, że
w czasach powojennych zajmowała
się organizacją żłobków, przedszkoli
przyzakładowych, świetlic środowiskowych, wobec czego miała wiedzę
o sprawach, które mnie zawodowo
dotyczą.
Spotykania z panią Henryką odbywały się raz w tygodniu. – Pani Henryka
nie potrzebowała takiej pomocy np.
przy sprzątaniu, bo sama nie mogła
– wspomina pani Świderska – nawet
nie pozwalała na to. Ona pragnęła
przede wszystkim rozmowy. Lubiła sama dużo mówić, i potrzebny jej
był aktywny słuchacz, ponieważ lubiła abstrahować od głównej myśli,
zapominała ją i trzeba było jej ją przypomnieć. Rozmowy z panią Tyc były
bardzo ciekawe: – Pani Henryka, jako
wiekowa osoba, doskonale pamiętała różne anegdoty z dawnych czasów.
Wspominała wiele ciekawostek z historii miasta, dowiedziałam się też od
niej wiele o osobach z mojej rodziny,
których nigdy nie poznałam, bo już
nie żyli, gdy się urodziłam – dodaje
wolontariuszka.
Pani Katarzyna bardzo przeżyła śmierć
pani Henryki, która odeszła w marcu br., mając 87 lat. – Akurat byłam
w pracy, gdy się dowiedziałam, że
pani Henia nie żyje – wspomina.
– Spotkałyśmy się przed niedzielą

i miałyśmy umówione następne spotkanie, do którego niestety już nie doszło. Czułam żałobę jak po bliskiej
osobie. Bardzo zżyłyśmy się przez ten
okres naszych spotkań.
Od tamtego czasu pani Świderska nie
zajmowała się opieką w wolontariacie.
– Pani Wiola dała mi trochę czas na
poradzenie sobie z tym. Na przeżycie
żałoby. Nie było łatwo – opowiada.
Jednakże minęło już trochę czasu
i niebawem pani Katarzyna będzie
się zajmować kolejną potrzebującą
osobą.
A co pani Katarzyna Świderska sądzi
o nasielskim wolontariacie? – Dobrze,
że jest – twierdzi – Może nie ma wielkiego rozmachu, ale należy pamiętać, że wolontariat rozwija się nie tylko
wokół ośrodka pomocy społecznej.
Biorą w tym udział także szkoły czy
Kościół. Czy to przy okazji kwest PCK,
czy akcji Jurka Owsiaka zaszczepia się
ideę pomagania w coraz młodszych
ludziach. Nie jest źle i moim zdaniem
wszystko idzie w dobrym kierunku.
Mam nadzieję, że z czasem ta idea
będzie coraz bardziej widoczna.
Warto dodać, że pani Katarzyna Świderska aktywnie działa na rzecz naszej
lokalnej społeczności. Już po raz drugi
została radną. W obecnej kadencji pełni zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Nasielsku.
Paweł Kozłowski

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

Ślubowanie klas pierwszych
W piątek, 7 października 2011 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku o godzinie 12.35.
Ślubowanie rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie przez pierwszoklasistów jej hymnu. Następnie
miała miejsce krótka część artystyczna, którą przygotowały panie J. Kownacka oraz K. Popielarska. Po krótkim montażu
słowno-muzycznym odbyła się główna część uroczystości. Uczniowie ślubowali, że będą dobrymi uczniami i prawymi
Polakami oraz odpowiedzialnymi i prawymi ludźmi, a także
że swą codzienną nauką, pracą i zachowaniem będą dbać
o dobre imię swojego gimnazjum.
Następnie wicedyrektor M. Bagińska wygłosiła krótkie
przemówienie skierowane do uczniów klas pierwszych.
Powiedziała, że w każdym „kryje się indywidualna pomysłowa osoba”. Stwierdziła też, że ma nadzieję, iż zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności będzie źródłem radości,
a przy pokonywaniu nielicznych trudności cały czas towarzyszyć nam będzie uśmiech i wytrwałość. Podkreśliła, iż
wierzy, że będziemy odważnie stawiać czoło wyzwaniom
i nie poddamy się niepowodzeniom. Oświadczyła także, że
wraz z nauczycielami będzie wspierać uczniów. Po przemówieniu czworo uczniów z klasy IA: A. Wawrzyńska, K. Hatała,
M. Bober i K. Hermanowska podziękowali dyrekcji za życzenia i wręczyli kwiaty. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie
sztandaru szkoły i rozejście się pierwszoklasistów do swoich klas.
Po zakończeniu uroczystości kilka słów o niej powiedzieli nam jej uczestnicy: Rafał Włoczewski: Najbardziej
podobała mi się część artystyczna. Była bardzo udana. Ania Wawrzyńska: Fajnie wyszło, ładnie przygotowane.
Cieszę się, że mogę być uczennicą tego gimnazjum.
Koło Dziennikarskie PG 1 Uczniowie klasy I A: D. Duchnowski, F. Rutkowski

Pasowanie na ucznia

W piątek, 7 października br. w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów i pasowania ich na
pełnoprawnych uczniów
tej szkoły.
Dzieci z wszystkich klas
pierwszych w strojach galowych zgromadziły się
w sali gimnastycznej. Tam
uczniowie każdej klasy
otrzymali kolorowe chusty – będą one wyróżniały
ich podczas całego pobytu w szkole. Po ślubowaniu
pierwszoklasiści otrzymali
pierwszy w życiu dokument – legitymację szkolną oraz dyplomy ucznia.
Na zakończenie zaprezentowali nauczycielom,
rodzicom i kolegom krótki
program artystyczny.
(r.)

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA W NASIELSKU

Na paradzie wojskowej
W środę, 14 września br., przedszkolaki pojechały do jednostki wojskowej w Zegrzu. W ramach dni otwartych koszar dzieci oglądały wojskowy
sprzęt techniczny i podziwiały paradę wojskową.

Odpady na składowisku
Jak funkcjonuje składowisko odpadów w Jaskółowie? Co to jest segregacja,
recykling i gdzie wyrzucać elektrośmieci? Tego wszystkiego dzieci dowiedziały się, zwiedzając 22 września br. składowisko w Jaskółowie.

Minizoo
Przedszkolaki 4 października br. odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne „Bardoniówka” w Rostkach koło Nowego Miasta, gdzie mogły zobaczyć m.in. egzotyczne zwierzaki i przejechać się bryczką.

Bal owocowo-warzywny

Dzieci w pięknych owocowych i warzywnych przebraniach bawiły się na
balu, który odbył się 6 października br. Wśród tańczących były m.in.: marchewki, jabłka, gruszki i pomidory. Przedszkolaki otrzymały nagrody i dyplomy uznania za udział w konkursach.
(sp)

PO GODZINACH
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NOWINKI Z „SAKOLANDII”

Wielki Jesienny Bal Warzyw
SP NASIELSK

Przedszkolaki
pieką ziemniaki
W środę, 28 września, z okazji
zbliżającego się Dnia Ziemniaka
przedszkolaki z dwóch oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, klasy „0a” i „0f”, wybrały się na wycieczkę do Fundacji
„Centrum Ochrony Środowiska”
do Chrcynna. Na miejscu czekało
na dzieci wiele atrakcji oraz właściciele fundacji, ze swoim serdecznym, a zarazem profesjonalnym
podejściem.
Maluchy sprawdziły swoje możliwości w wielu konkurencjach
sportowych, a przy okazji doskonale się bawiły. Ognisko rozgrzewało
i umilało nam czas. Na zakończenie kiełbaski i ziemniaczki z ogniska
wypełniły puste dziecięce brzuszki.
Fundacja jest miejscem, które warto odwiedzić i do którego wszyscy
chcą wracać.
wychowawcy:
Aneta Czyż-Roszak,
Marta Wrońska

W ostatnim tygodniu września w każdej grupie wiekowej przedszkola realizowana była tematyka dotycząca
warzyw i owoców. Dzieci przygotowywały się do pożegnania lata i powitania jesieni.
Wśród różnych metod i form pracy
nauczyciele szczególną wagę przywiązywali do metod aktywizujących.
W pracę zostali zaangażowani również
rodzice. W dzień powitania Jesieni każda grupa, wraz ze swoimi paniami, była
przebrana za wybrane warzywa lub
owoce, toteż mieliśmy paradę marchewek, gruszek, jabłuszek i ogórków.
Pierwszym zadaniem konkursowym
dla każdej grupy było wykonanie prac
z warzyw i owoców. Tutaj mieliśmy
do czynienia z ekspansją pomysłów.
Zadania były dostosowane do wieku
dzieci. Pojawiły się takie cuda, jak pietruszkowe myszki, dyniowa kura, kapuściany łabędź, jabłkowa gąsieniczka,
kalafiorowa owieczka, paprykowe
żabki itp. Jesienne cudaki można było
podziwiać w głównym holu, gdzie została zorganizowana wystawa prac.
W ramach „Kuchcikowa” odbył się
konkurs na najciekawsze i najsmaczniejsze danie owocowo-warzywne.
Przedszkolaki wykorzystały swoją
fantazję i powstały przepyszne potrawy, którymi częstowano pozostałe
grupy. Dzieci dowiedziały się również

o składnikach odżywczych wykorzystywanych przez siebie produktów.
Po rozkoszowaniu się pysznościami,
takimi jak pieczone jabłka, gruszki
w czekoladzie i szaszłyki, przedszkolaki otrzymały bilety wstępu do teatru.
Sala gimnastyczna z pięknie wykonaną dekoracją jesienną zamieniła się
w scenę teatralną, na której deskach
wystąpiły panie z przedstawieniem
pt. O gęsiareczce Kasieni.
Następnie każda grupa zaprezentowała swój krótki program tematycznie związany z przyrządzonym przez
siebie przysmakiem. Przedszkole odwiedziła też Pani Jesień, która zorganizowała dla dzieci kwiz na temat
wiedzy przyrodniczej. Punkty przydzielało wyłonione dziecięce jury.
Podsumowaniem były piękne jesienne dyplomy, które otrzymał każdy
przedszkolak.
Cała impreza zakończyła się spotkaniem owoców i warzyw na integracyjnym ognisku, którego specjalnym
gościem był krasnal Hałabała z jesiennymi darami. Przedszkolaki zajadały
się pieczonymi w ognisku ziemniakami, papryczką, kabaczkiem i cebulką.
Jesienny bal warzyw był wspaniałą
zabawą, która miała zarówno walory integracyjne, jak i edukacyjne.
Monika Duchnowska

Kino NIWA ZAPRASZA
14-19 października

Król Lew

musical, dla dzieci, animacja, USA 1994; czas:
87 min

Młody lwi król przychodzi na świat w afrykańskiej dżungli, a zatem jego wuj - Skaza - staje się dopiero drugim kandydatem
do objęcia tronu. Skaza z bandą hien knuje plany zgładzenia ojca młodego Simby,
Króla Mufasy, i samego Simby. Mufasa zostaje zabity, a Simba przekonany, że śmierć
ojca jest jego winą, ucieka z królestwa. Po
latach wygnania wraca i postanawia przejąć tron.

22-23 października
godz. 17.00

O północy w Paryżu
komedia, Hiszpania, USA ; 2011; czas: 94 min.

Inez i Gi przybywają do światowej stolicy
romansu, planując ślub. Jednak wierność
zakochanych zostanie wystawiona na
ciężką próbę, gdy na ich drodze pojawią
się wyrafinowany znawca sztuki Paul oraz
tajemnicza i zmysłowa muza Adriana.

HOROSKOP
BARAN 21.03.–19.04.
W następnych dniach nie wszystkie sprawy
uda Ci się załatwić. Niewykluczone są też
przykre niespodzianki, a nawet straty. Musisz
bardziej dbać o swoje zdrowie, niż o materialną stronę życia.

BYK 20.04.–20.05.
Wykorzystaj dobrą energię, która będzie
wpływać na Twoje zachowanie. Może liczyć
na powodzenie w sprawach sercowych – harmonię gwarantuje związek z Panną. W pracy
Twoja niezawodność w pracy zostanie wreszcie doceniona.

BLIŹNIĘTA 21.05.–21.06.
Nerwowe dni nie sprzyjają trudnym wyzwaniom. Nie przejmuj się zbytnio przeciwnościami, ale działaj ostrożnie. Godziny
popołudniowe przyniosą bardziej przychylną aurę, dzięki temu odzyskasz siły.

RAK 22.06.–22.07.
W najbliższym czasie będziesz w nie najlepszej
formie. Kontakty ze współpracownikami będą
napięte. Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje, rób po prostu to, co do Ciebie należy.

LEW 23.07.–22.08.
Uważaj, bo jesienna pogoda sprzyja infekcjom. Badania profilaktyczne pozwolą szybko
wychwycić nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. W pracy i uczuciach bez zmian.

PANNA 23.08.–22.09.
Pod względem zdrowotnym następne dni nie
będą udane. W pracy uważaj na osoby, które
zazdroszczą Ci powodzenia. Zbyt emocjonalne reakcje z Twojej strony spowodują konflikty i napięcia.

WAGA 23.09.-22.10
W najbliższym czasie nie wymagaj od siebie
za dużo. Możesz odczuwać spadek energii
i pogorszenie się samopoczucia. Nie przemęczaj się i w miarę możliwości podziel swoją pracę na dwa etapy.

SKORPION 23.10.–21.11.
Nadchodzący tydzień rozpoczniesz w kiepskim nastroju. Jest jednak nadzieja, że złe samopoczucie szybko minie. W pracy nie unoś
się ambicją i nie przekonuj siłą innych do swoich racji.

STRZELEC 22.11.-21.12
Jesienne deszczowe i chłodne dni wpłyną na
Twój nastrój. W sprawach osobistych wystąpią
drobne kłopoty, które skomplikują Ci plany.
Pamiętaj, agresją niczego nie naprawisz ani nie
przyspieszysz.

KOZIOROŻEC 22.12.–19.01.
Twoje relacje z innymi wyraźnie się pogorszą. Uważaj na wypowiadane słowa, by niechcący kogoś nie urazić. Nie wymagaj od
współpracowników więcej, niż są w stanie
zrobić.

WODNIK 20.01.-18.02.
Księżyc wpłynie na Twoje samopoczucie.
Współpraca z innymi może Cię męczyć. Łatwiej Ci będzie rozwiązywać swoje problemy w samotności. W sprawach sercowych
– zastój.

RYBY 19.02.-20.03.
Zajmij się sprawami terminowymi, których nie
można dłużej odwlekać. Zadbaj też o harmonię uczuć w swoim związku, trochę wysiłku
może dać nieoczekiwane efekty.

28-30 października
godz. 17.00

Porwanie

akcja, thriller, USA ; 2011; czas: 106 min.

Nathan Harper dokonuje zaskakującego
odkrycia – znajduje swoje zdjęcie na stronie poświęconej zaginionym osobom.
Jego zwyczajne życie w jednej chwili traci
sens. Próbując ustalić kim naprawdę jest,
chłopak przekonuje się, że nic nie jest takie, jak mu się wydawało. W momencie,
w którym do gry wmiesza się policja,
agenci rządowi i tajemnicze postaci, próbujące schwytać Nathana, jedynym wyjściem będzie dla niego ucieczka. Chłopak
nie da jednak tak łatwo za wygraną. Jest
szybki, zwinny i zdeterminowany, aby dowiedzieć się, kim jest naprawdę.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam lub zamienię M4 64,41 m2.
Tel. 695 383 758.
Sprzedam Trelinkę ok. 700 m 2 .
Tel. 692-427-426.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
W GŁODOWIE K.NASIELSKA. DOBRY
DOJAZD, MEDIA-WODA, ENERGIA.
TEL. 502 343 122.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedaż działek budowlanych.
Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam kawalerkę.Tel. 606 25 25 77.
Sprzedam 2,5ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego/korepetycje. Tel. 693 299 405.
Sprzedam działkę budowlaną, blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam dwie działki budowlane,
Nasielsk, Os. Pniewska Górka. Tel. 693
861 544.
Firma Piemont Sp. jawna kupi każdą ilość bydła (krowy, byki, jałówki).
Atrakcjne ceny. Tel. 600 92 82 92.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam mieszkanie 56 m2, III piętro.
Tel. 501 747 875.
PZM „Auto- Szkoła” w Nasielsku,
sprzeda samochody Fiat Punto rocznik 2000 oraz Fiat Punto rocznik 2002.
Tel. 23 691 27 89.
Poszukuję kierowcy na kuriera Nasielsk
i okolice. Tel. 604 819 726.
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie od podstaw. Tanio. Tel. 508
495 535.
Firma Kondor zatrudni stolarzy; ew.
do przyuczenia; Siennica k. Nasielska.
Tel. 668 302 813.
Firma Kondor zatrudni operatora
maszyny stolarskiej CNC. Siennica k.
Nasielska. Tel. 668 302 813.
Zespół muzyczny poszukuje młodej
osoby grającej na akordeonie. Tel. 792
894 613.
Sprzedam lub zamienię M4 64,41m2.
Tel. 695 383 758.
Nowe Miejsca Pracy przy produkcji
pieczywa. Piekarnia w Michałowie
Reginowie ul. Leśna 11, kontakt
tel. 22 767 04 57 lub bezpośrednio
z Kier. Produkcji.
Zatrudnię tynkarza na agregat. Tel.
601 358 731.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe. Tel. 691
036 690.
Sprzedam ziemię 58A Kosewo.
Tel. 784 808 863.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 014.
Usługi elektryczne. Szybko i tanio.
Tel. 505 259 424.
Hurtownia zatrudni pracownika biurowego okolice Nasielska. Tel. 609
442 143.
Sprzedam mieszkanie 54 m2, Nasielsk,
ul. Płońska 41. Tel. 501 622 325.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam rozrzutnik 2 - osiowy, 3
byki ok. 400 kg i 1,5 roczną źrebówkę.
Tel. 664 754 028.
Sprzedam działki budowlane,
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.
Wynajmę lokal mieszkaniowy i usługowy w Nasielsku. Tel. 603 70 53 70.
Przyjmę kierowcę C E z doświadczeniem na patelnię. Tel. 604 14 29 90.
Sprzedam działkę 3000 m z domem,
Pieścirogi Stare. Tel. 600 755 579.
Sprzedam łóżko 1- os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, komodę pod
TV, huśtawkę ogrodową drewnianą,
dywany. Tel. 505 359 438.
Zatrudnię murarza, cieślę i pracowników budowlanych. Tel. 606 705 640.
Pranie tapicerek samochodowych.
Tel.693 021 707.
VERS Ewa Komajda - lekcje dla każdego i w każdym zakresie z języka
angielskiego. Nauczanie indywidualne
i grupowe. Rachunki. Tel. 697 339 708.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.
Firma porządkowa przyjmie zlecenia
w zakresie sprzątania.Tel. 602 816 430.
Nasielsk, dnia 4.10.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP. 7125.4.7.2011
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. 651
z póź. zm.), oraz Uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz ustalenia warunków ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej

Cieksyn, ul. Sportowa 5
127/9 i 127/12
3800 m2
37628
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nasielska dotyczącą zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn,
Przeznaczeni nierucho- Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek :Wkry,
mości
Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie usług zdrowia.
Numer lokalu
4
Powierzchnia użytkowa
28,10 m2
lokalu
Udział w częściach
281/4585
wspólnych
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- 2 pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
Opis lokalu
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr
127/9 i 127/12
Cena nieruchomości
32 100,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20 listopada 2011roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 6 października 2011 roku
do dnia 27 października 2011 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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Nie ma powodów do zadowolenia

Sport szkolny w skrócie
29 września 2011 r. męska reprezentacja z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku zajęła
II miejsce na zawodach powiatowych w piłkę nożną. Natomiast
drużyna żeńska z Zespołu Szkół
Nr 3 w Cieksynie zajęła III miejsce.
4 października 2011 r. w Białobrzegach odbyły się zawody rejonowe w biegach przełajowych.
Do udziału w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w biegach przełajowych awansowali następujący uczniowie: Kinga Karaś – ZS 2 Stare Pieścirogi
(I miejsce w kat. klas pierwszych
szkół gimnazjalnych), Karolina Nerć – ZS 2 Stare Pieścirogi
(III miejsce w kat. klas szóstych
szkół podstawowych) i Kamil Tomaszyński – PG Nasielsk (VII miejsce w kat. klas pierwszych szkół
gimnazjalnych).
5 października 2011r. we Winnicy
odbyła się I runda eliminacyjna
turnieju piłkarskiego Coca-Cola
Cup. Zawodnicy z Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku zajęli
w tym turnieju III miejsce.

R

E

We wtorek, 27 września br., na stadionie miejskim w Nasielsku odbył się gminny turniej piłki nożnej
dla dziewcząt i chłopców ze szkół
gimnazjalnych. Zawody te były
jednocześnie eliminacjami do turnieju powiatowego. Udział w zawodach wzięły następujące szkoły
z terenu gminy Nasielsk: Publiczne
Gimnazjum Nr 1 z Nasielska, Gimnazjum z Cieksyna oraz Gimnazjum przy LO z Nasielska.
Rozgrywki rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00. Przyjęto system
gry „każdy z każdym”. Po losowaniu
i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do turnieju.
Poniżej przedstawiamy wyniki z poszczególnych spotkań.
KATEGORIA CHŁOPCÓW

fot. T. Zawadzki

kę w ostatnich minutach meczu (86’)
zdobył Tomasz Choroba.
Umiejętności piłkarskie przeciwników
były naprawdę niewielkie. Świadczył
też o tym przebieg pojedynku. Przez
przynajmniej 80% czasu gry piłka była
w posiadaniu naszych zawodników.
Więcej, przez 75 minut gra toczyła
się na połowie naszych gości. Nasi zawodnicy wygrywali pojedynki, a robili to tak efektownie, że momentami
mieliśmy wrażenie, iż przeciwnikom
plączą się nogi.
Strategia przeciwników była bardzo
prosta: schować się jak w boksie za
„podwójną gardą” i dać przeciwnikowi możliwość atakowania i nawet
zadawania ciosów, ale w określone
miejsce. A w chwili, kiedy przeciwnik
na chwilę się zagapi, od razu wyprowadzić kontrę.
Taktyka ta, konsekwentnie realizowana od początku do końca meczu,
przyniosła drużynie z Ojrzenia sukces w postaci remisu. Już w 8. minucie meczu udało się jej zdobyć
bramkę. W wyniku kontry nie zdobyli wprawdzie gola, ale uzyskali rzut
wolny z bliskiej odległości. Egzekwował go Przemysław Lech. Precyzyjnie
uderzona piłka musnęła jeszcze nogi
jednego z naszych obrońców i wpadła do bramki. Teraz należało tylko pilnować przewagi bramkowej i z jeszcze
większą konsekwencją realizować
przedmeczowe założenia.
I tak ze Żbikiem grają prawie wszystkie
drużyny. Mając świadomość swej „fizycznej” słabości, starają się nadrobić
tę przewagę przemyślana taktyką. Bo
jak mówi stare powiedzonko: myślenie ma kolosalną przyszłość. Przykładów, że słabszy pokonuje silniejszego,
mamy w historii bez liku. Chociażby
ten, gdy Dawid pokonał Goliata.
xyz
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Piłka nożna dla szkół gimnazjalnych

X

PG
X 9:2 5:3
Nasielsk
PG
Nasielsk 2 : 9 X 1 : 3
(LO)
ZS Nr 3
3:5 3:1 X
w Cieksynie

Punkty

cydowały rzuty karne. Potrzebne były
jednak aż dwie serie tych rzutów.
Martwiąc się o formę zaprezentowaną przez naszych piłkarzy, warto się
cieszyć z tego, że do kolejnej rundy
rozgrywek pucharowych z ligi okręgowej zakwalifikowała się tylko nasza
drużyna. Awansując, uratowała honor
ligi okręgowej. W IV kolejce przeciwnikiem Żbika będzie drużyna czwartoligowa, a mecz pucharowy odbędzie
się w Nasielsku.
Wracając do spotkań ligowych, warto
zauważyć, że najtrudniejszym przeciwnikiem był zespół z Glinojecka.
W Nasielsku zaprezentował się bardzo
dobrze.
Żbik rozpoczął spotkanie nadzwyczaj
asekuracyjnie. Kilka dynamicznych
wejść piłkarzy z Glinojecka sprawiło,
że i nasz zespół się ożywił i przeprowadził kilka dynamicznych akcji. Jedna z nich, poprowadzona przez Rafała
Załogę, omal nie doprowadziła do
strzelenia bramki. Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem remisowym.
W obu częściach meczu lekką przewagę miał nasz zespół, jednak przez
większość czasu grał wolno. Kiedy
ruszono szybszym atakiem, obrona
przeciwnika zaczynała się gubić. Dwie
z takich akcji w drugiej połowie zakończyły się strzeleniem bramek (50’ Michał Bącik, 75’ Sławomir Stańczak). Po
tym meczu wydawało się, że Żbik się
odbuduje po dwóch wcześniejszych
porażkach.
Już jednak kolejny, tym razem zwycięski mecz wyjazdowy w Rzekuniu pokazał, że Żbik, niestety, nadal
przeżywa kryzys. Rywale zajmowali
ostatnie miejsce w tabeli; Żbik walczył
w czołówce. Różnicy poziomów nie
było w tym meczu widać. Piłkarze
z Rzekunia podjęli walkę. Bronili się
dzielnie przez cały mecz. Tylko jeden
raz piłka znalazła drogę do ich bramki.
Gola strzelił nasz najlepszy napastnik
Rafał Załoga.
W meczu, który Żbik rozegrał w ostatnią sobotę na własnym boisku z Tęczą Ojrzeń, znowu uwidoczniły się
wszystkie mankamenty, obserwowane od kilku lat w grze naszej drużyny.
Wydawało się, że spotkanie to będzie
spacerkiem po punkty, tymczasem
z wielkim trudem udało się nam wywalczyć remis. Wyrównującą bram-
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Żbik – Kryształ Glinojeck 2:0 (0:0) +3 Rzekunianka Rzekuń – Żbik 0:1 (0:1) +3 Żbik – Tęcza Ojrzeń 1:1 (0:1) +1

Siedem zdobytych na dziewięć
możliwych do zdobycia punktów,
jakie ugrał Żbik w ostatnich dwóch
tygodniach, nie daje powodów do
zadowolenia. Wszyscy trzej przeciwnicy nie należą do potentatów ciechanowsko-ostrołęckiej ligi okręgowej.
Kryształ Glinojeck to wprawdzie były
czwartoligowiec, ale z meczu na
mecz gra coraz słabiej. W ostatnią sobotę został rozbity w Makowie Mazowieckim wynikiem aż 6:1. Nasza
drużyna wyraźnie jednak nie może
się pozbierać po dwóch porażkach
– z Makowianką Maków Mazowiecki
i Wkrą Bieżuń.
Siedem zdobytych punktów to w zasadzie sporo, ale wiele do życzenia
pozostawia gra drużyny. Zespół jest
lepszy od przeciwnika, przeważa,
prezentuje nawet ładną grę, ale widać
nieporadność w kończeniu akcji. Efekt
jest taki, że drużyna zajmuje obecnie
miejsce blisko środka tabeli, a do zakończenia rundy jesiennej pozostało
jeszcze pięć trudnych spotkań.
Trzy z tych pojedynków Żbik stoczy
na boiskach przeciwników. Szczególnie trudne będą mecze z Koroną Ostrołęka i Soną Nowe Miasto. Ta ostatnia
drużyna po ostatniej kolejce wyprzedziła nas w tabeli, spychając przy tym
nasz zespół na piąte miejsce.
Powód do niezadowolenia dają nie
tylko mecze z trzema wymienionymi na początku zespołami. W ostatnią środę Żbik walczył w Karniewie
z miejscową Pełtą. Mecz ten rozgrywano w ramach Pucharu Polski (III
runda). Przeciwnik w regularnych rozgrywkach występuje w klasie B, a to
różnica dwóch klas. Spodziewano się,
że Żbik łatwo poradzi sobie z rywalem,
chociaż do walki wystawiono wielu
zawodników ze składu rezerwowego.
Gospodarze podjęli walkę z naszym
zespołem. Byli równorzędnym przeciwnikiem. W regulaminowym czasie
był remis. Ostatecznie o awansie zade-
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Klasyfikacja końcowa:

I miejsce PG Nasielsk – 6 pkt (14:5)
II miejsce ZS 3 Cieksyn – 3 pkt (6:6)
III miejsce PG Nasielsk (L.O.) – 0 pkt (3:12)
Skład drużyny Publicznego Gimnazjum
nr 1: Emil Manik, Bartosz Bielecki, Mateusz
Milewski, Łukasz Gortat, Konrad Lipiński,
Paweł Paczkowski, Sebastian Chmielewski,
Dominik Milewski, Bartosz Ślesicki, Kamil
Tomaszyński. Opiekun – Robert Bugalski.

KATEGORIA DZIEWCZĄT
PG Nasielsk – ZS 3 Cieksyn 2 : 10
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZS 3 Cieksyn – 3 pkt
II miejsce PG Nasielsk – 0 pkt
Skład drużyny zwycięskiej z Cieksyna:
Angelika Wilczyńska, Karolina Domżała,
Oliwia Waśniewska, Daria Kowalczyk,
Joanna Koźniewska, Karolina Czop, Milena
Koźniewska, Luiza Pyrzyńska, Barbara
Oleksiak,Monika Krynicka,Kamila Orłowska,
Angelika Marszałek, Małgorzata Szpigiel.
Opiekunowie – Barbara Lewandowska
i Andrzej Malon.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „piętnastego” 23.09.2011 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 			
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
5. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
8. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			

84 pkt. (66,67%)
67 pkt. (53,17%)
65 pkt. (51,59%)
60 pkt. (47,62%)
60 pkt. (47,62%)
57 pkt. (45,24%)
57 pkt. (45,24%)
54 pkt. (42,86%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:

1 - 2. Janusz Muzal				
80 pkt
Janusz Wydra				
80 pkt
3.
Paweł Wróblewski				
78 pkt
4. Stanisław Sotowicz			
74 pkt
5 - 6. Marek Olbryś				
71 pkt
Robert Truszkowski			
71 pkt
7 - 8. Piotr Kowalski				
69 pkt
Grzegorz Nowiński			
69 pkt
9.
Maciej Osiński
			
51 pkt
10 - 11.Krzysztof Michnowski			
49 pkt
Krzysztof Morawiecki			
49 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 21 października na godz. 18.45.
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