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Studniówka 2012

Tradycyjnie, jak co roku maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza mieli swój wielki Bal Studniówkowy.
Obie studniówki odbyły się w minioną sobotę, 14 stycznia br.
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Absurdy XXI wieku
Od mieszkańców naszej gminy otrzymaliśmy niepokojące informacje związane z modernizacją linii kolejowej. Nowe wiadukty i tunele powinny być przyjazne
dla osób niepełnosprawnych – tak przynajmniej miało być w teorii, bo to przecież trend już nie tylko europejski, ale i ogólnoświatowy. Zbudowano więc specjalne podjazdy i zejścia dla niepełnosprawnych, co więcej – wyposażono wiadukty
w windy, dzięki którym niepełnosprawni będą mogli się dostać na perony. I właściwie nic nie byłoby w tym szczególnego, gdyby nie fakt, że windy nie będą czynne
przez cały czas, tak aby w danym momencie można byłoby z nich skorzystać.
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XX. FINAŁ WOŚP

W tym roku w niedzielę, 8 stycznia br., odbył się kolejny finał WOŚP, w który zaangażowało się 74 wolontariuszy ze sztabu działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1. Przez całą niedzielę zbierali oni pieniądze do puszek
na rzecz Orkiestry.
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Własność gminy
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Oczyszczanie Nasielnej
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Z UM
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
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NASI RADNI – PREZENTACJE

Konkurs ofert na
Antoni Kalinowski
upowszechnianie sportu Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Burmistrz Nasielska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie
Nasielsk (Zarządzenie Burmistrza nr 4/2012 z 9.01.2012 r.). Oferty
można składać do 10 lutego 2012 roku do godziny 16 w punkcie
obsługi klienta na parterze lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie
Nasielsk odbywać się powinno poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć szkoleniowych, zawodów oraz udział
w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych
grup wiekowych – dzieci, młodzieży i seniorów, w zakresie następujących dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa
stołowego, szachów, trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc oraz
brydża sportowego.
Na realizację tego zadania w 2012 roku zostały przeznaczone środki
w wysokości 70 tys. zł, z następującym ich podziałem na konkretne
dyscypliny: piłka nożna – 53 tys. zł, piłka siatkowa – 4 tys. zł, trójbój
siłowy i wyciskanie sztangi leżąc – 5500 zł, tenis stołowy – 4500 zł,
szachy – 2000 zł, brydż sportowy – 1000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.nasielsk.pl.
(u.)

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).
URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

e-Deklaracje
(PIT-y)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje, że na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełnienia
i przesyłania. Drogą elektroniczną podatnicy mogą składać zeznania PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także PIT-16, PIT-16A, PIT-19, PIT-28.
Drogą elektroniczną mogą być składane także informacje o dochodach
oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40. Deklaracje PIT-11 lub PIT-40 można w formie elektronicznej przekazywać nie
tylko do Urzędu Skarbowego, ale także pracownikom.
System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą
elektroniczną podatnikowi i płatnikowi. Składanie deklaracji drogą elektroniczną to nie tylko oszczędność czasu i kosztów, ale również możliwość
szybkiego zweryfikowania poprawności dokumentu.

Dlaczego kandydował
Pan do Rady Miejskiej?
Czy tak wyobrażał Pan
sobie pracę w Radzie?

– D o R ad y M i ej sk i ej
kandydowałem przede
wszystkim dlatego, żeby
została poprawiona infrastruktura drogowa na
terenie gminy, a szczególnie w moim okręgu
wyborczym. Kandydując
do Rady Miejskiej po raz
trzeci, wiedziałem, w jakim stanie są drogi i które z nich należy poprawić.
Znałem też problemy
i potrzeby mieszkańców
w moim okręgu.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją radnego?
– W pierwszej kolejności chciałbym, żeby została zakończona budowa
tuneli i wiaduktów, których w moim okręgu jest aż cztery, gdyż poprzez
budowę tych obiektów zostały zniszczone drogi. Teraz trzeba z firmami
wykonującymi te inwestycje negocjować i wskazywać im, które odcinki
dróg należy naprawić. Niestety, nie jest to łatwe, bo kierownicy budów
unikają napraw i kosztów.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę
właśnie w tych komisjach?
– W Radzie Miejskie pracuję w Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmując się problemami wsi, a także
w Komisji Rewizyjnej.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami
o pomoc w rozwiązywaniu ich problemów?
– Jeżeli mieszkańcy zwracają do mnie ze swoimi problemami, to w szczególności sołtysi. Staram się, żeby były one rozwiązywane przy pomocy
pracowników urzędu. A problemów w ubiegłym roku nie brakowało, takich jak np. podtopienia spowodowane ulewnymi deszczami.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co udało
się dokonać, a czego nie?
– W moim okręgu wyborczym zostały częściowo naprawione drogi,
wykonane rowy odwadniające i przepusty pod drogami W najbliższym
czasie należy odbudować przepust i część drogi w Pianowie, który zniszczyła ubiegłoroczna ulewa. Sprawa się przeciąga, został złożony wniosek
do wojewody mazowieckiego o dofinansowanie i do dnia dzisiejszego
nie ma odpowiedzi.
W następnym etapie należy wykonać naprawę dróg: Jackowo–Lubomin
i Kędzierzawice–Pianowo, po których poruszają się mieszkańcy i kursują
codziennie autobusy dowożące dzieci do szkół. Remont ułatwi przejazd
tymi drogami.
Radny prywatnie:
Urodzony w 1950 roku. Żonaty – dwoje dorosłych dzieci. Mieszka w Lubominie. Pracownik Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Monika Orłowska - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Kamil Mazurkiewicz, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Dariusz Majewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Z GMINY

Własność gminy
W piątek, 13 stycznia br., ok.
7.30 przed jedną z posesji
na rogu Turkusowej i Złotej
w Nowych Pieścirogach pojawili się pracownicy ZGKiM,
by zdemontować część ogrodzenia.
Po interwencji jej właściciela,
radnego Artura Szulkowskiego, na miejsce przyjechał także
Grzegorz Arciszewski burmistrz
Nasielska i Radosław Kasiak,
kierownik wydziału inwestycji,
zamówień publicznych i programów strukturalnych nasielskiego UM.
- Dzień wcześniej dowiedziałem się
o tym, że zaplanowano rozbiórkę
tego ogrodzenia i już wtedy prosiłem, żeby burmistrz wstrzymał się
z egzekwowaniem tej do wiosny.
Ale to nic nie dało, burmistrz nawet
sam zaczął wycinać ogrodzenie –
mówi Artur Szulkowski. – Decyzję
i odszkodowanie otrzymałem i to,
co się znajduje w obrębie wyznaczonego odcinka gruntu należy do
gminy, tak ogrodzenie, jak i tuje. Ja
nie kwestionuję zasadności tej decyzji. Problem tylko w tym, że nie
dostałem żadnej informacji na
piśmie, nie zdążyłem się do tego
przygotować. Ta rozbiórka nastę-

puje teraz, w środku zimy, kiedy
nie mam szans, żeby wybudować
nowe ogrodzenie. Zostaję z otwartym podwórzem, po którym będą
się włóczyć bezpańskie zwierzęta –
dodaje rozgoryczony.
Radny wskazuje również że przy
okazji tego demontażu wyrywano
też 23 tuje o wysokości 4 metrów,
które jego zdaniem można było na
wiosnę posadzić przy szkole lub
przedszkolu. – Burmistrz wszędzie
podkreśla, że jest dobrym gospodarzem, ale w tym wypadku tego nie
widać. Skoro niszczy coś, co można było wykorzystać – stwierdza A.
Szulkowski – To chyba kara za głosowanie przeciw uchwale
budżetowej, bo przecież nie
ma szans, żeby w najbliższym czasie, gmina budowała tu drogę – domyśla się.
Podobna „wycinka” ogrodzenia dzień wcześniej
spotkała innego mieszkańca Pieścirogów. Dlaczego,
choć w obu przypadkach
zasadne – bo ponad 1 mln
zł kosztowały gminę odszkodowania, wypłacone
w 2010 i 2011 roku – aku-

Ile można czekać?

rat teraz są te własności potrzebne
gminie?
- Kiedy dostałem sygnał, że ZGKiM
nie ma pilnych prac, a pogoda jest
sprzyjająca zdecydowałem o tym,
żeby rozpoczęto rozbiórkę ogrodzeń, które są naszą własnością. To
trzeba uregulować, tym bardziej, że
naprawdę niemałe odszkodowania były wypłacone już dawno. To
dotyczy wielu osób nie tylko radnego. Gdyby nie spadł śnieg, prace byłyby dalej kontynuowane.
Wiosną ZGKiM będzie miał wiele
innych prac do wykonania, choćby układanie chodników np. na
Płońskiej czy wokół Rynku – wyjaśnia Grzegorz Arciszewski burmistrz
Nasielska. – Zresztą proponowałem
radnemu inne rozwiązanie, żeby
sam przestawił ogrodzenie albo
żeby postawił je na swojej działce
za tujami, w zamian za rezygnację
z części odszkodowania. Ale nie
zgodził się na to – dodaje.
Burmistrz zapewnił, że zarówno
metalowe elementy ogrodzenia, jak i tuje znalazły się na terenie
ZGKiM, i zostaną zagospodarowane przez to przedsiębiorstwo.
(i.)

Z GMINY

Kto odśnieża nasze drogi?
Niemal do połowy stycznia br. nie
musieliśmy się martwić o to, czy
drogi będą odśnieżone i odpowiednio utrzymane, bo pogoda
była raczej jesienna. Jednak zima,
która postanowiła do nas zawitać
kilka dni temu, i tak, jak niemal każdego roku, zaskoczyła drogowców.
Prognozy pogody oczywiście zapowiadały i opady śniegu, i temperaturę poniżej zera, ale być może
kłopoty na drogach spowodował
fakt, że umiarkowany atak zimy nastał w sobotę i niedzielę.
A problemów z jazdą po drogach
w naszej gminie nie brakowało.
Kierowcy narzekali przede wszystkim na stan dróg powiatowych
i gminnych, które po prostu nie
zostały posypane mieszanką soli
z piaskiem.
– Nie mogłem zatrzymać się
w niedzielę na przejeździe kolejowym w Kosewie, bo tam jest takie lodowisko, że samochód sam
zjeżdża w stronę torów. A jadąc
do Jackowa, widziałem tam dwa
samochody w rowie, bo jak ktoś
zjechał na pobocze, to ściągało go

do rowu. Nigdzie nie było widać
nawet śladu piachu ani drogowców – mówi pan Wojtek.
Podobnie było na drodze powiatowej w Siennicy, Cieksynie czy
od Nasielska do Pomiechówka
– gdzie, w okolicach Wągrodna i
Bud Siennickich wiele aut zjechało
do rowu, w pola lub uczestniczyło
w stłuczkach. – Wpadłem do rowu,
bo oślepiła mnie piaskarka, która,
jak się okazało, jeździła sobie po
tej drodze „na pusto”. Kiedy czekałem na pomoc drogową, mijała
mnie po raz kolejny. Czyżby kierowcy wyrabiali sobie kilometry?
A przecież droga niczym nie była
posypana, to po prostu był ubity i przymarznięty śnieg – mówi
pan Waldemar z Nasielska, którego uszkodzone auto trafiło do naprawy.
Zima może nam nie odpuszczać
jeszcze przez kilka dni, dlatego
warto wiedzieć, kto i na czyje zlecenie za zimowe utrzymanie dróg
odpowiada.
O przejezdność i utrzymanie naszych dróg gminnych dba Za-
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rząd G ospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Drogi będące
w zarządzie starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim odśnieża firma P.P.H.U.
„ A n e t k a ” z N o we g o D wo r u
Mazowieckiego. Firma otrzyma za wykonanie tego zadania
122 800 tys. złotych netto (132
624 brutto). Natomiast za drogi
wojewódzkie podlegające Mazowieckiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Warszawie (na
terenie naszej gminy jest ich
łącznie 81 km – przebiegają m.in.
przez centrum naszego miasta)
odpowiada firma Usługi Transportowe ze Starych Pieścirogów,
której właścicielem jest Ireneusz
Ziemiecki. Zaś o krótki odcinek
drogi nr 622 dba firma Dariusza
Tolaka – Dar Trans z Niegowa. Jak
poinformowała nas Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW,
drogi wojewódzkie, które przebiegają przez naszą gminę, są IV
kategorii odśnieżania. Na ten cel
przeznaczono w t ym sezonie
kwotę 350 tys. zł.
(pi.)

- Utrudnienia wynikające z płukania wodociągu miały trwać
tylko jeden dzień, dokładnie
23 listopada 2011 r. Wtedy była
przerwa w dostawie wody dla
mieszkańców niektórych ulic
na os. Krupka. Ale dla mnie
trwają one już kolejny miesiąc
– mówi pan Edward Rutkowski,
mieszkaniec ulicy Jaśminowej.
Po budowie wodociągu i tym jego płukaniu do tej pory zostały ślady.
Wszystko jest rozkopane, pokrywa od hydrantu zdjęta, leży sobie obok.
A wszystko to przy wjeździe na posesję.
- To dla mnie kłopot, bo mam problem z wjazdem na swoją działkę. Najpierw dzwoniłem do ZGKiM i urzędu miejskiego, potem tam chodziłem
i prosiłem, żeby w końcu coś z tym zrobili jeszcze przed świętami. Obiecywali, ale nikt się pojawił. Teraz spadł śnieg i wszystko zamarzło. Jak będzie
wyglądało odśnieżanie tej drogi?- pyta pan Edward.
Służbom odpowiedzialnym za wykonanie tych prac przypominamy
o niedokończonej inwestycji, która nie tylko utrudnia życie mieszkańcom, ale także może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia (nieosłonięta
studzienka).
(i.)
Podajemy numery telefonów, pod którymi można kontaktować się
w sprawie usług Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej udzielanej
w powiecie nowodworskim od 1 stycznia 2012 r. przez SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.

Centrale:
512 258 542
(22) 775 30 81
(22) 765 83 00
Numery wew. 220, 237, 343 - lekarz
wew. 222, 365 - pielęgniarki
(22) 756 83 22 – do wyjazdowego NPL
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Z GMINY. Jak dostać się na peron?

Absurdy XXI wieku

Od mieszkańców naszej gminy
otrzymaliśmy niepokojące informacje związane z modernizacją
linii kolejowej. Nowe wiadukty i tunele powinny być przyjazne dla osób niepełnosprawnych
– tak prz ynajmniej miało być
w teorii, bo to przecież trend już
nie tylko europejski, ale i ogólnoświatowy. Zbudowano więc
specjalne podjazdy i zejścia dla
niepełnosprawnych, co więcej –
wyposażono wiadukty w windy,
dzięki którym niepełnosprawni
będą mogli się dostać na perony.
I właściwie nic nie byłoby w tym
szczególnego, gdyby nie fakt, że
windy nie będą czynne przez cały
czas, tak aby w danym momencie
można byłoby z nich skorzystać.
– Pytałam robotników pracuj ącyc h p rzy tunelu w J ac ko wie, kiedy będzie czynna winda,
żeby można było spokojnie wjechać sobie do góry na perony
i oczekiwać na pociąg. Panowie
stwierdzili, że nie wiedzą, kiedy
zostanie uruchomiona, bo jeszcze trwają prace. Jednak zastrzegli, że nie będzie można od tak
sobie nią wjechać – opowiada
mieszkanka Jackowa. – Klucze

nosprawnych i osób z mał ymi
dziećmi w wózkach. Jedynym
roz w i ą z a n i e m b ę d z i e c hyb a
wnoszenie wózka po schodach,
tyle że wtedy w podróż będzie
się musiała udać w towarzystwie
przynajmniej dwóch osób. Podobnie spróbowano „ułatwić”
życie osobom niepełnosprawnym w Mazewie. Tam zbudowano tunel i wykonano podjazdy
dla niepełnosprawnych. Chwali
się, że są, ale są nachylone pod
takim kątem, że zjazd grozi poważnymi konsekwencjami dla
zdrowia – zarówno jeśli jakaś
osoba niepełnosprawna będzie
sama próbowała tędy zjechać,
jak i wtedy, gdy ktoś będzie próbował sprowadzić wózek z dzieckiem.
Dobrze byłoby, żeby „eksperci”,
którzy zaprojektowali takie udogodnienia dla niepełnosprawnych,
sami mieli okazję z nich skorzystać. Najlepiej osobiście, próbując
wjechać windą na perony w Jackowie czy też zjechać z podjazdu
w Mazewie. Może wtedy jeszcze
raz przeanalizowaliby swoje nowoczesne i z pewnością kosztowne rozwiązania, tym razem na

do windy będą na dworcu PKP
w Nasielsku. Aby można było
nią wjechać, trzeba będzie dzień
wcześniej zadzwonić i powiedzieć, że będzie potrzebny wjazd
windą z osobą niepełnosprawną
na perony. Dopiero wtedy klucze
ktoś przywiezie i pomoże się dostać na perony. Myślałam, że to
żarty, jednak żaden z robotników
nie żartował. Tylko co wtedy, gdy
taka osoba na wózku przyjedzie
pociągiem i wysiądzie na stacji
w Jackowie? – dodaje.
Winda j e st, ale tak naprawdę
nie będzie można z niej korzystać! A najgorsze jest to, iż ten
problem dotyczy ludzi niepeł-

korzyść użytkowników. O tym, że
niezwykle trudno jest poprawiać
nawet najbardziej oryginalne pomysły projektantów, wiedzą najlepiej mieszkańcy Pieścirogów,
Siennicy, Mogowa i wszyscy pasażerowie, którzy muszą korzystać z przejścia podziemnego na
stacji PKP w Nasielsku. Tam do
użytku nadają się jedynie schody, natomiast windy nadal służą
prawdopodobnie do ozdoby. Rowery bądź wózki trzeba po prostu
przenieść. Z takimi absurdami kolejowymi mamy więc do czynienia w naszej gminie już od kilku lat.
Czyżby teraz miało być podobnie?
(k, i)

KRONIKA
POLICYJNA
30.12–05.01. z wiaduktu przy
ul. Kolejowej skradziono 8 słupków z mocowaniami, o łącznej
wartości 1375 zł na szkodę firmy Mostostal. W wyniku pracy
operacyjnej policjantów sprawca
został ustalony (Piotr G., mieszkaniec Pieścirogów).
06.01. na ulicy Traugutta spalił
się drewniany garaż. Straty oszacowano na 3000 zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru było
podpalenie.
06–11.01.nieznany sprawca skradł
z tereny wiaduktu kolejowego
w Psucinie 3 włazy żeliwne z kołnierzami. Straty wynoszą 1500 zł
na szkodę firmy Feroco.
07–12.01. w Budach Siennickich
nieznany sprawca skradł z posesji Cezarego B. 80 m przewodu
elektrycznego. Straty wynoszą
900 zł.

Winda w Jackowie.

Z POLICJI

Na gorącym uczynku
Wszystko zaczęło się w sobotę, 7 stycznia br., po godz. 21.00
w Nasielsku. Wówczas to do miejscowych policjantów dotarła informacja, że ktoś się włamał do sklepu ogólnospożywczego. Członkom
rodziny właściciela udało się ująć podejrzewanego. Niestety, podczas
szamotaniny zniszczono towar, jak wstępnie oszacowano, za 1,5 tysiąca zł. Policjanci z Nasielska bezzwłocznie przyjechali na miejsce zdarzenia. Zatrzymali Mariusza Sz. i przesłuchali osoby mogące pomóc
w wyjaśnieniu okoliczności sprawy. Z wstępnych ich ustaleń wynika,
że najprawdopodobniej była to druga nocna „wizyta” tego mężczyzny w sklepie. Wówczas łupem padły papierosy i alkohol. Tym razem
nie udało się nic ukraść, w kasie było tylko 10 zł, ale straty są bardzo
duże. Policjanci z Nasielska prowadzą czynności wyjaśniające, czy zatrzymany ma związek z innymi przestępstwami. Przypominamy też,
że za kradzież z włamaniem grozić może kara pozbawienia wolności
nawet do 10 lat.

Areszt za rozbój

Podjazd w Mazewie.
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Kilka miesięcy temu, 11 września 2011 r. w Nasielsku kilku znajomych
spotkało się na zakrapianej alkoholem imprezie. W pewnym momencie jeden z nich uderzył drugiego pięścią w twarz, aby zabrać mu
1400 zł. Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili wstępne okoliczności sprawy oraz podejrzanego o rozbój. Mężczyzna nie przebywał w miejscu zamieszkania, wszczęto zatem poszukiwania. W pierwszych dniach stycznia br. mundurowi zatrzymali Marka Z. Mężczyzna
został już przesłuchany przez prokuratora. Na podstawie zebranego
materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec
55-latka środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za rozbój grozić może kara pozbawienia wolności do 12 lat.

09 –10.01 . nieznany sp rawc a
skradł szyld z zakładu fryzjerskiego przy ul. Kilińskiego. Straty wynoszą 300 zł na szkodę Edyty W.,
mieszkanki Konopek.
11.01. na terenie ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej
spalił się domek letniskowy. Straty wynoszą 50 000 zł na szkodę Stanisława K. Prawdopodobną
przyczyną pożaru było podpalenie.
12.01. w Zaborzu nieznany sprawca włamał się do domku letniskowego Pawła M. i skradł mienie
o wartości 2500 zł.
13–16.01. z wiaduktu kolejowego
w Studziankach nieznany sprawca skradł fragment balustrady ze
stali kwasoodpornej. Straty wynoszą 12 000 zł na szkodę firmy
Mostostal.

Pijani na drodze
14.01. w Chlebiotkach Arkadiusz
W., mieszkaniec Chlebiotek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,00 mg/l).

Spacer ze zbiornikiem

Wieczorem 12 stycznia br. do policjantów z komisariatu w Nasielsku,
dotarło zgłoszenie o kradzieży plastikowego zbiornika, który był
okratowany metalowymi prętami. Sprawcy skradli go z terenu budowy wiaduktu kolejowego na ul. Kolejowej w Starych Pieścirogach.
Funkcjonariusze, penetrując miejscowość w poszukiwaniu zbiornika
i podejrzanych, zauważyli dwóch mężczyzn, którzy ciągnęli skradziony zbiornik na wózku. Policjanci od razu zatrzymali obu mężczyzn: 50-letniego Piotra G. i 45-letniego Waldemara G. Jak się okazało, jeden z nich był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało u Piotra G. 2,4 promila alkoholu w organizmie. Obydwaj
mężczyźni zostali przesłuchani i przedstawiono im zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym może im grozić kara pozbawienia
wolności do 5 lat.
za: www.kppnowydwormaz.pl

Kronika OSP
06.01. OSP Nasielsk i OSP Psucin
wyjechały do pożaru garażu przy
ulicy Traugutta.
11.01. strażacy z Nasielska i Psucina
gasili pożar altany na terenie ogródków rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej.
15.01. OSP Psucin zabezpieczała miejsce wypadku drogowego
w Psucinie.

AKTUALNOŚCI
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Z GMINY

Oczyszczanie Nasielnej
W ŻN (nr 22 z 2011 r.) informowaliśmy naszych Czytelników
o planach oczyszczenia rzeki
Nasielnej na odcinku od oczyszczalni ścieków do mostu kolejowego w Pieścirogach Starych.
Planowane prace udało się wykonać do końca ubiegłego roku.
Umożliwił to niski poziom wody,
który utrzymywał się już od kilku
miesięcy.
– Jesienią na tereny łąk przed
mostem kolejowym w Starych
Pieścirogach weszła firma, która odmuliła i odtworzyła koryto
rzeki Nasielnej od wspomnianego miejsca w górę rzeki do
oczyszczalni. Nie obyło się bez
utrudnień, gdyż aż trzykrotnie
koparka osuwała się do wody
i były problemy z jej wyciągnięciem. Prace zostały wykonane
na odcinku 500 m – podsumował przebieg prac Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
Efekt prac widać gołym okiem najlepiej z mostu kolejowego, jednak
z uwagi na bezpieczeństwo przestrzegamy przed wycieczkami w to
miejsce. Ponadto można zauważyć,
że poziom wody obniżył się, a nurt
nabrał tempa.
– Na kolejnym półkilometrowym odcinku w górę rzeki, od

ocz yszczalni ścieków do ulicy Podmiejskiej, Nasielna została
podczyszczona przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i ten odcinek stał się drożny –
tłumaczył Bogdan Ruszkowski.
Wspomniał również o napotkanym
utrudnieniu, o którym również pisaliśmy, a mianowicie kamiennej
tamie pod mostem kolejowym. –
Częściowo udało się usunąć tę ka-

mienną zaporę, dzięki czemu woda
zeszła, ale jednak zostało tam kilka
dużych kamieni, gdyż nie udało się
tam podejść koparką – dodał kierownik Ruszkowski. Dokończenie
prac związanych z usunięciem tej
tamy ma odbyć się wiosną 2012 r.
Kolejnym utrudnieniem, które
wymaga interwencji w najbliższym
czasie, jest prawdopodobnie tama,
zbudowana przez bobry, mniej

więcej na odcinku między ulicą
Kościuszki a Podmiejską. Tam bowiem Nasielna wychodzi ze swojego koryta i wraca do niego tuż
przed mostkiem na ulicy Podmiejskiej. Jeżeli znajdą się fundusze,
to Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych zajmie się
tym odcinkiem rzeki już na wiosnę
tego roku.
Michał B.

W SKRÓCIE

Toi-toi stoi

Nasze pismo wiele razy wspominało o sprawie toalet na dworcu
PKP w Starych Pieścirogach, które są zamknięte dla pasażerów.
Wspomniano też, że inne możliwości rozwiązania tego typu
problemów są dość ograniczone,
ponieważ zniknęły pobliskie krzaki. Można powiedzieć, że coś się
zmienia na plus. Co prawda dworcowa toaleta nadal stoi zamknięta
na cztery spusty, ale za to niedaleko budynku stacji stanęła toaleta
toi-toi.

Jest to na pewno znacząca poprawa w stosunku do tego, co było,
jednak czy gdy już chwycił mróz,
podróżni będą chcieli opuścić
budynek stacji PKP i przejść kilkadziesiąt metrów do zimnej przenośnej toalety? No cóż, zmiany
w tej materii zachodzą bardzo
powoli.
(p.)

Patrz pod nogi

Idąc chodnikiem czy poboczem, warto patrzeć pod nogi.
W innym wypadku czasami można sobie zrobić krzywdę. Jedno
z takich miejsc znajdziemy w Sta-

ZDROWIE

Nadal brak decyzji
Z GMINY

W końcu
załatane

Dziury, zagłębienia, wyrwy, wystające studzienki kanalizacyjne – tak
wygląda droga powiatowa w kierunku Kosewa.
Jadąc od Nasielska w stronę Kosewa, już na początku drogi, bo dokładnie za stacją LPG (ul. Kościuszki),
natrafialiśmy na dziury i zagłębienia.
Do ubiegłego tygodnia właśnie w
tym miejscu mogliśmy wjechać w
ogromną wyrwę szeroką i głęboką
na kilkanaście centymetrów. Jednak
w końcu drogowcy dostrzegli problem i dziura zniknęła. Przypomnieć
należy o tym, iż zanim postanowiono poprowadzić kanalizację środkiem drogi, stan nawierzchni był w
bardzo dobrym stanie.
Nieco dalej załatano również dziury
przy przejeździe kolejowym w Kosewie. Dziury te były pozostałością
po pracach związanych z modernizacją PKP.
Miejmy nadzieję, że na załatanie kolejnych wyrw, które z pewnością powstaną po wiosennych roztopach,
nie będzie trzeba tak długo czekać.
(k)

Po tym, jak nowodworski SZPZOZ
(Nowodworskie Centrum Medyczne) wygrał konkurs na nocną
i świąteczną opiekę medyczną na
terenie powiatu nowodworskiego
od stycznia 2012 r. odbyło się już
kilka spotkań w kwestii usytuowania punktu świadczenia tych usług
poza Nowym Dworem Maz. Brały
w nich udział władze samorządów,
radni powiatowi i dyrekcje nowodworskiego i nasielskiego zoz-u.
Ostatnie miało miejsce, 3 stycznia br. i było przede wszystkim
serią ataków pod adresem „nielojalnych” wobec nowodworskiej
placówki przedstawicieli nasielskiego SP ZOZ.
Burmistrz Nasielska, Grzegorz Arciszewski już 5 stycznia br. skierował do starosty nowodworskiego
oficjalne pismo z propozycją zlokalizowania punktu świadczenia
usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nasielsku.
Prz ypominając, że na terenie
Nasielska były one realizowane od
wielu lat. Burmistrz pisze: „W podobnej sytuacji zaistniałej w ubiegłym roku, kiedy SP ZOZ Nasielsk
realizował te świadczenia dla całego powiatu, gmina Nasielsk biorąc pod uwagę oczekiwania władz
i mieszkańców Nowego Dworu
Maz. odpowiedziała pozytywnie i
utworzono drugi punkt w Nowym
Dworze Maz.

Mając na uwadze dobro pacjenta
oraz konieczność zapewnienia pacjentom z obszaru gminy Nasielsk
ciągłości realizacji świadczeń w
tym zakresie w dotychczasowych
tradycyjnych lokalizacjach drugiego punktu świadczeń w SP ZOZ
przy ul. Sportowej 2 w Nasielsku.”
W piśmie, burmistrz po uzgodnieniach z dyrektor nasielskiego SP ZOZ przedłożył też ofertę
bezpłatnego użyczenia pomieszczenia na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które są
dostosowane do tego typu usług.
Przy czym orientacyjne koszty
mediów dla użyczonych pomieszczeń wynoszą ok. 900 zł brutto.
Minę ł y kolejne dwa t ygodnie
a decyzji w sprawie stworzenia
punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nasielsku przez
nowodworski SZPZOZ nadal nie
ma. Choć już wiadomo, że otwarty będzie drugi, poza szpitalem,

punkt świadczenia tych usług w
Nowym Dworze Maz. przy ulicy
Paderewskiego.
Pacjenci z naszej gminy mogą albo
wybrać się do Nowego Dworu
Maz. po pomoc albo tam zadzwonić i czekać aż lekarz do nich dojedzie. Natomiast w razie trudności z
dodzwonieniem się do świadczeniodawcy można sprawę zgłaszać
do NFZ (22) 582 80 45. Trzeba też
pamiętać, że nie ma rejonizacji dla
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
A wszystko to, jak mówią zainteresowane sprawą strony, dla dobra mieszkańców całego powiatu.
Niestety, nie można się oprzeć
wrażeniu, że w grę poza prywatnymi ambicjami wchodzą też
względy polityczne, a to z kondycją zdrowotną mieszkańców
naszej gminy ma niewiele wspólnego.
(i.)

rych Pieścirogach na ul. Srebrnej.
Niedaleko drogi znajduje się tam
dziura, w której miejscu była kiedyś studzienka telekomunikacyjna. Gdy teraz spadł śnieg, trudno
dostrzec to miejsce. Dobrze, gdyby ktoś wreszcie to zabezpieczył,
zanim zdarzy się jakieś nieszczęście.
(p.)

Dziura od nowa

Łatanie wyrwy, która systematycznie powstaje na ul. POW przy
pasach dla pieszych, stało się już
tradycją. Każda naprawa wystarcza na kilka lub kilkanaście miesięcy, a potem znowu tworzy się
potężna, sięgająca osi jezdni dziura. Już jest znacznych rozmiarów
i z pewnością zimowa aura jej się
nie przysłuży.
(w)

KULTURA
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SPOTKANIE DKK

Rocznicowy tort dla DKK
Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło
się w sobotę, 14 stycznia br., było
wyjątkowe. Tego dnia bowiem
członkowie DKK uroczyście obchodzili rok działalności klubu.
Z tej właśnie okazji na wszystkich miłośników książek czekał poczęstunek i tort z napisem „DKK”. Podczas

ków. Nie każdemu łatwo bowiem
przejść przez zawarte na kartach jej
książek wulgaryzmy i zwroty jakby
żywcem wyjęte z hip-hopowych
„nawijek”. Tak było w wypadku
członków nasielskiego DKK. Przeważały głosy negatywne, krytykujące styl i pseudooryginalność
młodej pisarski. Wiele osób z tego

na okres świąt Bożego Narodzenia, opowiada bowiem o takich
sprawach jak miłość, przebaczenie
czy poszukiwanie utraconej rodziny. I, oczywiście, wszystko dobrze
się kończy. Klubowicze zwrócili uwagę na ciekawy szczegół z tła
tej cukierkowej historii, a mianowicie problem adopcji, wokół które-
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Warto przeczytać

Bryła różowego kwarcu
Książka Joanny Chmielewskiej pt. Krętka Blada spełnia podstawowy warunek kryminału, czyli jej akcja toczy się wokół wyjaśnienia morderstwa.
Główna bohaterka, Joanna, znajduje w mieszkaniu pana Teodora, swojego znajomego z wyścigów konnych, zwłoki urzędnika państwowego,
który został uderzony w głowę bryłą różowego kwarcu. Ofiarą jest polityk powszechnie kojarzony z nieuczciwymi zachowaniami, wykorzystujący pełnioną funkcję do prowadzenia nielegalnych interesów.
I jest to jeden z argumentów, dla których bohaterka, owszem zawiadamia policję o zbrodni, ale jednocześnie przyrzeka sobie, że tym razem
nie będzie prowadziła swojego prywatnego śledztwa. Uznaje bowiem,
że społeczeństwo jedynie zyskało na tym, w jakimś sensie, szlachetnym
zabójstwie. Jednak na niewiele się to zdało, ponieważ na miejscu zbrodni
odkrywa dokumenty, które w pierwszym momencie skrzętnie ukrywa
przed policją. Dochodzenie prowadzi podinspektor Robert Górski, bezkompromisowy i uczciwy policjant, a wspiera go przełożony i przyjaciel,
inspektor Edward Bieżan.
Znajdziemy w tej powieści wielobarwny światek polskiej telewizji oraz
dość ciekawie pokazany motyw funkcjonowania wyścigów konnych
i hazardu. Jak się okazuje, można w tej branży odnieść sukces, korzystając z osiągnięć informatyki i pomocy dobrego programisty komputerowego.
Wśród całej galerii postaci ważną rolę odgrywa tytułowa Krętka Blada.
Skąd pomysł, by komuś nadać właśnie taki, mało sympatyczny, przydomek. Przecież krętek blady to bakteria wywołująca jedną z chorób
wenerycznych. No cóż, pani Joanna ma specyficzne, nieco złośliwością
podszyte poczucie humoru, dlatego tak właśnie nazwała byłą, niezwykle
piękną, żonę pana Teodora, która czyha na jego majątek i jednocześnie
poszukuje kolejnego majętnego adoratora.

przyjęcia rozmawiano o kondycji,
w jakiej znalazły się jednostki promujące kulturę w naszym mieście.
Potem przyszedł czas na rozmowę
o zadanych lekturach, czyli książkach, które członkowie DKK mieli przeczytać. Na pierwszy ogień
poszedł Paw królowej Doroty
Masłowskiej. Proza tej młodej pisarki wzbudza wiele kontrowersji,
ma zarówno mnóstwo zwolenników, jak i zagorzałych przeciwni-

powodu nie przebrnęło przez więcej niż kilka stron. Ci, którym udało się przeczytać więcej, zauważali
tragizm historii, które kryją się za
całą specyficzną stylistyką Masłowskiej, i pewne otwarcie na historie
zwykłych ludzi.
Dużo cieplejszy stosunek klubowicze mieli do drugiej książki Szukając Noel Richarda Paula Evansa.
Tutaj prawie wszyscy byli zgodni,
że to miłe „czytadło”, w sam raz

go obraca się znaczna część fabuły
książki. Zagmatwane przepisy prawa powodują, że jedna z bohaterek
książki prawie cudem odnajduje
swoją siostrę, z którą została rozdzielona, będąc jeszcze dzieckiem.
Następne spotkanie DKK odbędzie
się w sobotę, 25 lutego, a tematem
rozmowy będą książki: Nuda Alberto Moravia i Ostatnie fado Iwony Słabuszewskiej-Krauze.
Paweł Kozłowski

W Nasielsku urodziło się dwoje mistrzów olimpijskich

Pamiątkowa tablica
W poprzednim numerze „Życia
Nasielska” (nr 1/335/2012) przypomnieliśmy naszym Czytelnikom, że
w Nasielsku urodziło się dwoje mistrzów olimpijskich – Renata Mauer
i Tomasz Majewski. Do tego miało
to miejsce w tym samym budynku
i w dodatku w tej samej sali. Wiele
osób uważa, że fakt ten warto upamiętnić wmurowaniem na ścianie
frontowej nasielskiej Przychodni
Zdrowia pamiątkowej tablicy, gdzie
przed laty mieściła się izba porodowa. Inicjatywę podjęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Nasielskiej,
Nasielska Fundacja Wspierania
Edukacji i „Życie Nasielska”. Osoby
chcące wesprzeć tę inicjatywę proszone są o wpłacanie pieniędzy na
konto Fundacji Wspierania Edukacji.
Przypominamy je poniżej:

Bank Millenium S.A.
28 1160 2202 0000
0001 0212 2579

Tyle w wielkim skrócie na temat fabuły. Trzeba przyznać, że nie brakuje
w tej powieści zabawnych sytuacji. Ale zamęt powodują bohaterowie,
którzy ciągle gdzieś się przemieszczają, i konwersacje o wszystkim i o niczym – jest tam wiele dialogów wprowadzających raz po raz dziwne
wątki, co sprawia wrażenie bałaganu.
Z pewnością jednak miłośnicy twórczości Chmielewskiej z chęcią sięgną po ten tytuł.
(i.)

Z BIBLIOTEKI

Nowości książkowe

W grudniu 2011 r. nasielska Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła się o 135 nowych książek. Wśród tych pozycji coś dla siebie znajdą
przede wszystkim dzieci i młodzież. Jest też literatura piękna i popularno-naukowa.
– Z naszych nowości powinni być zadowoleni czytelnicy pasjonujący
się książkami przygodowymi i sensacyjnymi, ale są też romanse. Spośród naszych propozycji każdy powinien znaleźć dla siebie coś ciekawego – mówi Izabela Mazińska z nasielskiej biblioteki.
Czytelnicy zainteresowani nowościami mogą się po nie zgłaszać już
w lutym br.
(i.)

Przekaż nam

Na przekazie należy koniecznie zaznaczyć, że są to pieniądze na tablicę olimpijską, oraz
wpisać swe imię i nazwisko lub
nazwę firmy, od której te pieniądze pochodzą. Przewiduje się, że
wszyscy fundatorzy spotkają się

swojego podatku

NASIELSKA
FUNDACJA
WSPIERANIA
I ROZWOJU
EDUKACJI
z naszymi mistrzami w dniu odsłonięcia tablicy. Planuje się też
przygotowanie skromnej publikacji, w której zostaną umieszc z o n e n a z w i s k a ws z ys t k i c h
fundatorów tablicy.
az

KRS   0000295564
www.fundacja.szkola.pl
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Z GMINY

Zawirowania wokół WTZ
S p rawa dot yc z y ś rodowi ska
osób niepełnosprawnych i zorganizowanych dla nich Wars z t a t ó w Te ra p i i Z a j ę c i o we j
w Starych Pieścirogach. O nich
dotąd w nasielskiej gminie i powiecie mówiło się i pisało tylko dobrze. Dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu Janusza Konerbergera oraz Teresy Skrzyneckiej duża grupa młodych ludzi
z różnymi problemami życiowymi, znalazła tam, chociaż na
kilka godzin dziennie, swą życiową przystań. Tu uczestniczyli
w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Grupa osób
niepełnosprawnych, pracownicy i założyciel warsztatów, pan
Janusz Konerberger, tworzyli
zespół na kształt rodziny.
Dzisiaj ta rodzinna sielanka została zburzona. Dla otoczenia

stało się to nagle i niespodziewanie. W ostatnim numerze
g rudn iow ym (n r 26 z g rudnia 2011 r.) w relacji z wigilii
dla osób niepe łnosprawnych
w „Starym Młynie” napisaliśmy,
że nie pojawiła się na niej jedna z jej organizatorek, Teresa
Skrzynecka. Co więcej, na tejże uroczystości głośno protestowali, jak się okazało przeciw
odwołaniu pani Skrzyneckiej
ze stanowiska kierownika WTZ,
uczestnicy tych Warsztatów i ich
rodzice. Atmosfera przy opłatku
zrobiła się wyjątkowo niemiła.
Wtedy też dowiedzieliśmy się, że
decyzję tę podjęła prezes Stowarzyszenia Harmonijnej Współpracy Sektorów A-LIANT Wanda
Maciejewska. Stowarzyszenie to
przejęło prowadzenie Warsztatów, kilka miesięcy wcześniej

od pana Konerbergera, który
jako radny powiatowy, nie mógł
działać w instytucji finansowanej
w części ze środków powiatu.
Tere sa S k rz yne c ka j e st formalnie, do końca lutego br.,
pracownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej bez obowiązku
świadczenia pracy. Funkcja kierowania placówką powierzona
została jednemu z dotychczasowych pracowników Warsztatów,
Tomaszowi Domżale. Sytuacja
daleka jest jednak od uspokojenia. W obronie dotychczasowej
kierowniczki występują rodzice
podopiecznych placówki. Problemem zajmują się władze powiatu. Teresa Skrzynecka uważa
jej zwolnienie za bezpodstawne
i dlatego skierowała sprawę do
sądu pracy.
az

LISTY DO REDAKCJI

Nie dzieje się dobrze
Szanowna Redakcjo,
Czytając nasze samorządowe pismo „Życie Nasielska”, dochodzę do wniosku, że w żadnej z podstawowych
usług, na jakie liczą mieszkańcy, nie dzieje się dobrze, tzn. ani w szkolnictwie, ani w służbie zdrowia, i wydaje mi
się, że to kierownicy placówek są winni.
Pozbawienie mieszkańców nocnej opieki zdrowotnej jest tragiczne, tym bardziej że trudno dostać się do lekarza w ciągu dnia tak dorosłym jak i dzieciom, nie mówiąc już o telefonicznym umówieniu się, bo telefony do
godziny 12 nie są odbierane. Obydwa podmioty – i SPZOZ w Nowym Dworze Maz., i SP ZOZ w Nasielsku, powinny spuścić z tonu. Pani Michalczyk za wszelka cenę powinna dogadać się z panem Jadou, który powinien
mieć z kolei mniej jadu i zgodzić się na utworzenie NPL-u w nasielskiej przychodni, bo te pomieszczenia są do
tego dostosowane (tu znajduje się aparatura np. EKG). Tu przyzwyczaili się pacjenci, tu są odpowiednie warunki
sanitarne; po co szukać nowych i oby nie takich jak w Nowym Dworze Maz., gdzie pomieszczenia NPL urągają
wszelkim wymaganiom pacjentów i, jak sądzę, personelu pełniącego dyżury także. Pomieszczenia są brudne,
w korytarzu wiszą pajęczyny, z toalety korzystają pobliscy bywalcy pubu, dziwię się, że nie ma zainteresowania
ze strony sanepidu. Może panu Jadou to nie przeszkadza, chcę tylko przypomnieć, że są to placówki zdrowia,
jest XXI wiek i jesteśmy krajem europejskim.
Co do szkolnictwa natomiast dużo pisze się o placach zabaw powstałych przy szkołach, natomiast nic o warunkach wewnątrz. A przecież szkoła nie jest przystosowana dla 6-latków. maluchy Dzieci nie mają ani osobnego
wejścia, ani szatni, ani toalety. Siedzą w klasie z ubraniami, a wychodząc z lekcji, ubierają się, siedząc na podłodze w korytarzu, poszturchiwane przez biegnących starszych uczniów. Dodatkowe zajęcia przenoszone są na
II piętro, dzieci idą z całym ekwipunkiem, gubiąc często po drodze swoje ubrania. Po skończonych zajęciach
w pomieszczeniu szatni znajdują się również uczniowie innych klas, jest niesamowity bałagan, starsze dzieci
chodzą po tornistrach tych maluchów, a one następnie schodząc po schodach, ciągnąc swoje rzeczy, za nimi
biegną starsi uczniowie, aż dziw, że nie doszło jeszcze do wypadku.
Szanowna Redakcjo, proszę o opublikowanie tego listu, ponieważ poruszyłam te dwa newralgiczne tematy,
ku rozwadze komisji do spraw edukacji i zdrowia działających przy nasielskim Urzędzie Miejskim.
									
Z poważaniem
										
Anna Górecka
Tytuł pochodzi od redakcji.
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Duchowe witaminy

Droga do szczęścia
Pewnie „od zawsze”, i to bez żadnej przesady, człowiek poszukuje
szczęścia. Statystyczny Kowalski chciałby je osiągnąć i zastanawia się,
jak to zrobić. Sprawa wydaje się tyle tajemnicza, co abstrakcyjna, poza
jego zasięgiem. I wzrok jego pada najpierw na tanie, kolorowe poradniki, które masowo zalewają rynek księgarski, zdając się oferować szybkie
i proste sposoby na osiągnięcie szczęścia. Można im wierzyć albo nie.
Skoro jednak, jak mówi porzekadło, „bez pracy nie ma kołaczy”, szybki
sposób na uzyskanie szczęścia jest tak złudny jak pustynna fatamorgana. Wychodzi więc, że Kowalski, chcąc zdobyć coś wartościowego,
potrzebuje włożyć w owo przedsięwzięcie sporo wysiłku. Bycie szczęśliwym kosztuje, a cenę tę trzeba zapłacić. A więc znowu podejmowanie
ofiar i wyrzeczenia. Już wydawało się, że będzie tak pięknie, a wyszło
jak zawsze.
A nasz Kowalski wciąż pyta: czym jest szczęście? O co tak naprawdę tu
chodzi? Jaka droga prowadzi do tego, by je osiągnąć? I kolejna próba
odpowiedzi – Gianni Morandi, znany włoski piosenkarz, zapytany przy
okazji jakiegoś jubileuszu o najpiękniejsze chwile w życiu, powiedział:
„Miałem fantastyczne życie, bo spotkałem na mojej drodze cudownych
ludzi...”, i tu zaczął wymieniać ich imiona i nazwiska. Ktoś mógłby pomyśleć, że mówiąc o fantastycznym życiu, wspomni o swojej sławie,
o milionach sprzedanych płyt, o tysiącach ludzi na koncertach, a on,
spoglądając wstecz, mówił o ludziach, których dane mu było spotkać.
W tym momencie nasz poszukiwacz Kowalski dostrzega, że szczęście
nie polega więc na posiadaniu wszystkiego i natychmiast, jak sądzi wielu
ludzi. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy tchnie pogodą ducha, kiedy umie
docenić i kochać siebie takim, jakim jest. Wtedy, kiedy potrafi właściwie
ocenić i mądrze używać tego, co posiada, ale przede wszystkim, kiedy
kocha życie, szanuje przyrodę, żyje w harmonii ze sobą i z innymi, żyje
uczciwie, mówi prawdę, potrafi zadowolić się tym, co posiada, troszczy
się o biednego, wspiera tych, którzy są nieszczęśliwi. Człowiek najpełniej
realizuje się, kiedy kocha i jest kochany. Nic poza miłością nie jest w stanie uczynić człowieka szczęśliwym. Sekret szczęścia – powiedział Lew
Tołstoj, wybitny rosyjski pisarz – nie polega na tym, aby robić to, co się
chce, ale na tym, aby chcieć tego, co się robi.
A może Kowalski uda się w kierunku poszukiwań naukowych? Ostatnio ukazały się interesujące badania zrealizowane przez Uniwersytet
Nawarry w Hiszpanii. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie
danych pochodzących z 24 krajów Starego Kontynentu. Poczucie
szczęścia jest wprost proporcjonalne do zaangażowania religijnego
– wykazali hiszpańscy uczeni. Największymi szczęśliwcami okazali się
konserwatyści, i to pomimo etycznego rygoryzmu, którego wymaga
od nich wiara. Ale dotyczy to jedynie katolików i protestantów (ani prawosławni, ani muzułmanie czy wyznawcy innych wschodnich religii nie
czują się w Europie szczęśliwi).
W drodze poszukiwania sposobów na szczęście godna zauważenia zdaje się być niewielka książeczka Morelli Vito pt.: „Szczęście według Jezusa” (2006), która zawiera refleksje na temat ośmiu błogosławieństw,
wypowiedzianych w Kazaniu na Górze, stanowiące zachętę do bardziej
świadomego przeżywania wiary. Autor ukazuje je jako osiem chrześcijańskich postaw, które pozwalają podążać drogą wierności Bogu oraz
realizowania programu nakreślonego przez Chrystusa, który staje się
nośnikiem radości i szczęścia dla każdego: zarówno tego, kto na tę drogą wstępuje, jak i tych, z którymi spotyka się on na co dzień. A może
tędy droga?
Kowalski wciąż myśli, zastanawia się, dyskretnie drapie po głowie… Wie,
że istnieje wiele rzeczy na tym świecie, które dają nam poczucie szczęścia. I wszyscy potrafimy bardzo dobrze wyczuć, kiedy mamy do czynienia ze stanem szczęścia, i doskonale wiemy, że nie polega ono na
zaspokajaniu powierzchownych potrzeb czy zdobywaniu rzeczy materialnych. I Kowalski jako istota religijna zaczyna rozumieć, że chociaż
wszyscy szukamy i pragniemy szczęścia, to w gruncie rzeczy wszyscy
szukamy i pragniemy Boga. Św. Augustyn powiedział, że jedynie Bóg
jest szczęściem, które potrafi uszczęśliwić. Człowiek może być szczęśliwym wtedy, kiedy zna i posiada Boga. Tylko Bóg może spełnić pragnienia ludzkiego serca. Jak zapisał w swoich „Wyznaniach”: „Stworzyłeś
nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY

8

20 stycznia–2 lutego 2012

AKCJA KATOLICKA ROZDAJE PACZKI

Świąteczne spotkanie
z dziećmi
O d 16 lat Ko ło A kcj i Katolickiej przy parafii św. Wojciecha
w Nasielsku w okresie bożonarodzeniowym spotyka się z dziećmi
z rodzin potrzebujących wsparcia,
aby wspólnie z nimi uczestniczyć
w przeżywaniu pamiątki najważniejszego w dziejach świata wydarzenia, jakim było przyjście na świat
Syna Bożego. Tę chwilę najbardziej
na spotkaniu przypominają jasełka.
W okresie świąt mniej jest sporów, ludzie stają się sobie życzliwsi, wszechobecne są serdeczne
życzenia i dzielenie się nie tylko opłatkiem, ale i tym, co nie dla

noty, brałby bezpośredni udział
w zdobywaniu funduszy. Od wielu lat mieszka na drugiej półkuli.
Od kiedy jednak parafialna wspólnota Akcji Katolickiej organizuje
dzieciom choinkę, wspiera jej
poczynania, przekazując pewną
sumę pieniędzy. To Tomasz Krasoń.
Bożonarodzeniowe spotkanie Akcji Katolickiej z dziećmi odbyło się
w środę, 11 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Przybyli na nie uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu parafii

U NAS

Studniówka 2012

wszystkich jest na co dzień dostępne. I, co najważniejsze, nie dzielimy
się tylko tym, co mamy w nadmiarze, ale i tym, czego nam samym
często brakuje. Tę specyficzną atmosferę starają się zawsze zapewnić organizatorzy spotkania – panie
i panowie z Koła Akcji Katolickiej.
Przewodzi im od lat Halina Kamińska.
Członkowie Stowarzyszenia starają się zapewnić nie tylko pełną serdeczności i pobożności
atmosferę, ale i to, co ma wymiar materialny – świąteczny stół
i upominki. Na to pracują cał y
rok, podejmując różnego rodzaju działania, które przynoszą potrzebne, i to nie tylko na ten cel,
fundusze. Mniej liczą na pieniądze sponsorów, więcej na własną
pracę.
O jednym ze sponsorów trzeba
jednak w tym wypadku wspomnieć. Z pewnością, gdyby był
w kraju, wspólnie z pozostałymi
członkami tej parafialnej wspól-

św. Wojciecha w Nasielsku i dzieci z parafii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki z Nuny. W sumie
ugoszczono i obdarowano świątecznym paczkami 180 dzieci.
Jasełka przygotowały druhny i druhowie z drużyn ZHP nasielskiej
szkoły podstawowej pod kierunkiem drużynowych Kingi Żabik
i Justyny Duczman. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór
kierowany przez druhnę Lucynę Pawlak. Harcerze organizowali też dzieciom gry i zabawy. Tym
zajmowali się druhowie i druhny
z drużyn ZHR razem ze swoją drużynową, komendantką hufca żeńskiego ZHR druhną Ewą Kamińską.
Oprócz gospodarzy spotkania, tj.
członków parafialnej struktury Akcji Katolickiej, obecni byli też ks.
kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz
nasielskiej parafii pw. św. Wojciecha, i Agnieszka Mackiewicz, dyrektor szkoły, w której to spotkanie
się odbywało.
az

Tradycyjnie, jak co roku maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych
i Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza mieli swój wielki Bal Studniówkowy. Obie studniówki odbyły się
w minioną sobotę, 14 stycznia br.
Uczniowie ZSZ balowali w lokalu
,,Dworek Marzenie”, który znajduje się w Przyborowicach.
Sala była już odpowiednio udekorowana, więc
na barkach uczniów
spoczęło tylko przygotowanie baneru z napisem ,,Studniówka 2012”.
A kto się bawił? W Studniówce wzięł y udział
wszystkie klasy maturalne: 3 LOAB, 4 TE, 4 TH,
wraz z wychowawcami:
p. Bożeną Chojnacką,
p. Wiolettą Skurczyńską
i p. Anną Stromecką.
Bal nie mógł się obyć
oczywiście bez polonez a . Uc zn iowi e ZSZ

program artystyczny, który rozpoczął się o północy. Najpierw
klasa IV TH uraczyła obecnych
skeczem o szkole, a następnie
Karol Grubecki i Patryk Grymaszewski z 3 LOAB poprowadzili
imprezę w stylu rozdania Oskarów, gd zie z am ia st statuetek

wyróżnieni nauczyciele byli nagradzani piosenką lub wierszem.
W przygotowaniu programu artystycznym uczniom pomagała
p. Bożena Chojnacka.
Bal Studniówkowy mieli również
uczniowie z Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza. Uczestniczyła

w nim klasa III A, licząca 19 uczniów, której wychowawczynią
jest p. Agnieszka Piechocińska.
Młodzież bawiła się w restauracji ,,Stary Młyn”, a swój taniec
poloneza szlifowała pod okiem
p. Ewy Żołnierzak, nauczycielki
wychowania fizycznego.
Po balu studniówkowym zostaną miłe wspomnienia, a maturzystom już teraz życzymy
powodzenia podczas czekającego ich niebawem egzaminu
dojrzałości.
Paweł Kozłowski
tre n owal i s wój t an i e c d wa
miesiące pod okiem dwojga nauczycieli wychowania
f izycznego, p. Anny Skrzyneckiej i p. Stanisława Sotowicza. Tradycyjnie pierwszą parę
w tańcu stanowili dyrektor
szkoły p. Grzegorz Duchnowski i wicedyrektor p. Agnieszka Rutkowska, jednak sama
choreografia tańca różniła się
w porównaniu z ubiegłymi latami.
Kolejnym ważnym elementem studniówkowej zabawy był

9

NASZE SPRAWY

20 stycznia–2 lutego 2012

FINAŁ WOŚP

Wolontariusze zebrali ponad 22 tys. zł
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 20 lat. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą
tysiące wolontariuszy i miliony
Polaków, by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny
cel.
W tym roku w niedzielę, 8 stycznia br., odbył się kolejny finał WOŚP,
w który zaangażowało się 74 wolontariuszy ze sztabu działającego
przy Publicznym Gimnazjum nr
1. Przez całą niedzielę zbierali oni
pieniądze do puszek na rzecz Orkiestry.
W Nasielskim Ośrodku Kultury
odbył się koncert, podczas którego kwestujący zbierali środki
na zakup najnowocześniejszych
urządzeń do ratowania ż ycia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
chorych na cukrzycę. W trakcie

ZAPROSZENIE

Ferie
zimowe
w mieście

Zajęcia, w których uczestniczyć mogą dzieci w drugim tygodniu ferii od 23 do 27 stycznia br.

23 stycznia 2012 r.
(poniedziałek)
9.00 – Turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych – hala
sportowa w Nasielsku.
12.00 – wykonywanie masek
karnawałowych zakończone balem karnawałowym – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku.

24 stycznia 2012 r. (wtorek)
fot. M. Stamirowski

9.00 – Gry i zabawy ruchowe dla
dzieci klas I–IV – hala sportowa
w Nasielsku.
11.00 – Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół
gimnazjalnych – hala sportowa
w Nasielsku.

25 stycznia 2012 r. (środa)
9.00 – zajęcia plast yczne –
Nasielski Ośrodek Kultury.
11.00 – film dla dzieci Hannah
Montana – przeniesiona z serialu telewizyjnego historia nastolatki, która na co dzień jest wzorową
uczennicą, a w tajemnicy przed
przyjaciółmi odnosi sukcesy jako
piosenkarka Hannah Montana –
kino Niwa, cena biletu - 5 zł.

26 stycznia 2012 r. (czwartek)

koncertu odbyły się licytacje, na
których nasielszczanie mogli kupić koszulki, kubki, książki, kalendarze, a nawet torty przekazane
przez sponsorów. Na koncercie
zagrali: zespół K.T. Green – który wykonuje przyjemną muzykę
o drapieżnym rockowym odcieniu, zespół OZG z Nowego
Dworu, noszący aktualnie nazwę
Zgredy – tworzy go grupa przyjaciół. Zespół dochód z koncertu
przeznaczył na WOŚP. Wystąpiła
też DOLINA RYTMU – nasielska
grupa grająca muzykę afrykańską
na bębnach etnicznych d’jembe.
Wolontariuszom dopisywały dobre humory i przyświecała chęć
niesienia pomocy.
– Zawsze chciałam pomagać
innym, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy daje mi taką
możliwość. Staram się postawić
w sytuacji chorych dzieci, które
często, gdyby nie sprzęt zakupiony przez WOŚP, nie miałyby szans
na przeżycie – mówi Klaudia,
uczennica nasielskiego gimnazjum, która z WOSP kwestowała po raz czwarty. – Smuci mnie
jednak fakt, że co roku ludzie są

coraz mniej hojni. Czasami spotykamy osoby wrogo nastawione
do WOŚP, a przecież poświęcamy swój czas, aby komuś uratować życie – dodaje.
Pracujący jako wolontariusze
uczniowie PG nr 1 w Nasielsku, SP
w Nasielsku, SP w Budach Siennickich, ZS nr 2 w Starych Pieścirogach oraz ZSZ w Nasielsku
wspólnymi siłami, dzięki hojności
mieszkańców naszej gminy, zebrali i wpłacili na konto fundacji
WOŚP kwotę 22 431,58 zł.
Wieczorem odbyło się też tradycyjne światełko do nieba.
– Serdecznie dziękuję wszystkim
wolontariuszom kwestującym
w naszym mieście i nauczycielom wspomagającym pracę naszego sztabu za to, że już po raz
kolejny nie zawiedli i poświęcili swój wolny czas, by pomóc
potrzebującym. Jak zwykle nie
zawiedli też mieszkańcy naszej
gminy, którzy przekazali datki na
ten szczytny cel – mówi Katarzyna Świderska, szef sztabu WOŚP
przy PG nr 1 w Nasielsku.
monika

9.00 – zajęcia plast yczne –
Nasielski Ośrodek Kultury.
11.30 – Pinokio – spektakl –
Nasielski Ośrodek Kultury, cena
biletu 5 zł.

27 stycznia 2012 r. (piątek)
9.00 – Turniej tenisa stołowego
szkół podstawowych i gimnazjum
– hala sportowa w Nasielsku.
11.30 – Bajka Złośliwość jej królewskiej mości – była sobie pewna królewna, na imię miała Alicja,
i chociaż była ładna i mądra, to
niestety jej maniery przyćmiewały wszystkie dobre cechy – kino
Niwa - wstęp wolny.
Widowisko przeznaczone jest dla
przedszkolaków oraz uczniów
klas 0–III szkoły podstawowej.
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku
– korzystanie z pracowni internetowej – nauka bezpiecznego
korzystania z internetu.
Organizatorzy: Urząd Miejski
w Nasielsku, Nasielski Ośrodek
Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i hala sportowa
w Nasielsku.
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RUBRYKA HARCERSKA

Dookoła świata

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 LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości
podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Lp.

Położenie
nieruchomości
i opis nieruchomości

Nr
działki

Pow.
działki
w m2

Przeznaczenie
Nieruchomości

Cena
nieruchomości

1

2

3

4

6

7

1.

Niezabudowana nieruchomość, położona we wsi
Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie
dziełek rekreacyjnych w większości zabudowanych
i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130
m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzekąWkrą, ze względu
na malownicze położenie i niewielką odległość
od Warszawy stanowi jedno ze skupisk terenów
rekreacyjnych tradycyjnie wykorzystywanych przez
mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Działka
o kształcie nieco wydłużonego pięcioboku. Grunt
położony nisko, mocno nawilgocony ale położony
poza obszarem zalewowym. Nieruchomość przecięta w środkowej części płytkim,nie uregulowanym
ciekiem wodnym,odprowadzającym do rzeki wody
opadowe. Lokalizacja cieku w obecnym miejscu
może utrudniać zabudowę działki. Dostęp do
działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową.
Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna (słup
energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg sieciowy biegnie przez działkę, w pobliżu jej
granicy. Działka ma nie uregulowany stan granic.

1000

Zgodnie ze Zmianą
Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Nasielsk dotyczącą zespołu
wsi :Borkowo,Cieksyn,Dobra
Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa
Wrona, Zaborze w rejonie
rzek: Wkry, Naruszewki,
Nasielnej zatwierdzonej
uchwałą Rady Miejskiej w
Nasielsku Nr XXXVIII/273/98
z dnia 18 czerwca 1998 roku
ogłoszą w Dz. Urz. Woj.
Ciechanowskiego Nr 215,
poz. 124 przedmiotowe
nieruchomości znajdują się
na terenie zabudowy mieszkaniowo - letniskowej.

306/67

14. 700,00 zł

Wyżyna Krakowsko Częstochowska
Region, o którym chciałbym Ci dziś opowiedzieć, to Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana także Jurą. Kraina ta nosi taką nazwę,
ponieważ większość znajdujących się tam skał pochodzi z okresów geologicznych od Jury aż po Trzeciorzęd. Tym samym ten 80-kilometrowy
pas ziemi pomiędzy Częstochową a Krakowem jest polską stolicą wapienia i zjawisk krasowych.
Jest to raj dla wszystkich grotołazów i miłośników ciekawych utworów
skalnych. Jest to także jedna z najatrakcyjniejszych turystycznie części
kraju. Można tu uprawiać praktycznie każdy rodzaj turystyki, poczynając
od standardowych wycieczek pieszych, poprzez turystykę konną, a kończąc na speleologii. Krajoznawczo region też jest bardzo ciekawy, świadczy o tym chociażby utworzenie na tym terenie najdłuższego w Polsce
szlaku turystycznego, tzw. Szlaku Orlich Gniazd.
Każdy z nas prawdopodobnie zna powiedzenie: „Kazimierz Wielki zastał
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, i właśnie rejon Jury jest bardzo
silnie związany z tą postacią. Wspomniane orle gniazda to nic innego jak
system zamków i wspomagających ich strażnic obronnych z przełomu
XIII i XIV w., strzegących granic ówczesnej Polski przed najazdami Czechów od strony Śląska. Często są ustawione na wyżynnych wzniesieniach
lub wapiennych skałach, w malowniczy sposób wykorzystują utwory
skalne jako część obwarowań. Do największych zamków należą zamek

Pozostałe warunki:
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu
notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi :
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom
oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych
przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu tj. do dnia 26 lutego 2012 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 należny podatek VAT .
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 10.01.2012 roku do dnia
31.01.2012 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

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:
– żyrandol pokojowy, tel. 600 10 90 17,
– regał pokojowy, tel. 783 443 280,
- kanapa narożna (duża, jasna) tel. 609-627-331,
- sofa 2-osobowa (skrzynia na pościel wysuwana) tel. 609-627-331.
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel. 532-589-600
– 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,
– kuchnię gazową, tel. 889 564 713,
– telewizor, regał pokojowy, tel. 789 098 121.

Ogrodzieniec i Olsztyn. Z wielu warowni zostały tylko ruiny – taki los
spotkał np. zamki w Ostrężniku czy Mirowie. W północnej części Jury,
w Bobolicach, jest także zamek wykupiony przez prywatnego inwestora
i odrestaurowany.
Północna część tej krainy jest mocno związana z osobą pana Twardowskiego, XVI-wiecznego maga, który zaprzedał swoją duszę diabłu, by
móc uprawiać czary. Właśnie region Ostrężnika i gminy Janów są związane z karczmą Roma i próbą porwania duszy pana Twardowskiego
przez diabła. Jura to także miejsce pierwszej w Europie hodowli pstrąga
tęczowego, zapoczątkowanej w Złotym Potoku przez hrabiego Edwarda
Raczyńskiego. Jedną z osobliwości regionu jest Pustynia Błędowska –
największa w Polsce pustynia śródlądowa, na której występują zjawiska
takie jak np. na Saharze. Niestety, miejsce to powoli zaczyna porastać
roślinnością.
Na tym terenie możemy zwiedzać 6 parków krajobrazowych oraz najmniejszy w Polsce park narodowy, czyli Ojcowski Park Narodowy.
Mieszczą się tam siedliska nietoperzy, które w mniejszych lub większych
ilościach występują w jaskiniach w całym regionie. Jeśli będziemy mieli
szczęście, możemy na nie trafić nawet w mniejszych jamach. Niestety, do
ogólnego ruchu turystycznego jest przystosowanych tylko 5 z kilkuset
jaskiń znajdujących się na całej Jurze, z czego 3 znajdują się właśnie w Ojcowskim Parku Narodowym. Są to: Jaskinia Łokietka, Ciemna i Nietoperzowa. Godna polecenia jest przede wszystkim Jaskinia Łokietka, dwie
pozostałe, w szczególności Ciemna, są niezbyt ciekawe.
Będąc w okolicach Ojcowa, warto także zobaczyć Zamek na Pieskowej
Skale oraz słynną Maczugę Herkulesa. Jeśli mówimy o Jurze, nie możemy
także zapomnieć o kwestii bezpieczeństwa. Mimo niewielkich wysokości
względnych duża liczba jaskiń i ścian skalnych stwarza pewne zagrożenia
dla osób nierozważnych. Najgłębsza jaskinia ma około 75 m głębokości.
Ze względu na częste wypadki, szczególnie w jaskiniach, została powołana na tym terenie Jurajska Grupa GOPR. Dlatego wybierając się w te rejony, nie zapomnijmy o wbiciu sobie w książkę telefoniczną numeru do
tej jednostki ratunkowej.
pwd. Daniel Nowak
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POMÓŻMY MAŁEJ NASIELSZCZANCE
Diagnoza, która zburzyła cały nasz świat, zawitała
w naszym domu 21.12.2010 r. Gosia miała wtedy
8 miesięcy.
Neuroblastoma IV s, guz w naszym przypadku
lewego nadnercza z przerzutami do szpiku kostnego, kości długich, oczodołów, wątroby. Trafiliśmy pod skrzydła prof. Wojciecha Woźniaka i jego
zespołu, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, który od samego początku podjął ciężki bój
o życie naszego Dziecka. Nigdy nie będziemy
w stanie wyrazić wdzięczności za ich trud. Gosia
w czasie ostatniego roku przeżyła ciężkie leczenie chemioterapią. Każda z poważnymi powikłaniami. Kilka razy była u progu ziemskiego kresu.
Dobry Bóg, zespół Instytutu, ciepło dzielnej Matki
i jej wola życia sprawiły, że przetrwała. Moja Gosia
przeżyła również megachemioterapię z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych.
W trakcie leczenia przeszła bardzo poważną sepsę. W wyniku tej sepsy nastąpiły zmiany w mózgu
i oczach. Przetrwała już bardzo dużo.
W diagnozie usłyszeliśmy również że mamy jeden z najgorszych czynników rokowniczych
tzw. N-MYC.
W Polsce leczenie kończy się po serii naświetlań,
przed którą jesteśmy, i 6-miesięcznej terapii tabletkami. W Niemczech jest natomiast jeszcze inna
metoda leczenia nazywa się Anty GD2. Nasz NFZ nie finansuje takiej terapii. Jej koszt to 80 tys. euro.
Nie jesteśmy w stanie zorganizować sami takiej kwoty, dlatego prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe.
W obecnym czasie Gosia przebywa w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie z powodu leczenia zakażenia
wirusem cytomegalii. Wirus ten jest nie groźny dla ludzi ze normalną odpornością, jednak w przypadku zaburzeń odporności może być nawet przyczyną zgonu. Gosia znosi to dzielnie. W leczeniu neuroblastomy
w większości przypadków jest to czas (po autoprzeszczepie) względnego spokoju. My, niestety, nie mamy tego
szczęścia. Gosia od czterech tygodni przebywa w szpitalu. Czekamy na wynik i decyzję p. Doktor.
									
Ewelina i Piotr Adamscy
								
http://malgosia-adamska.blogspot.com/

1% podatku
Fundacja Spełnionych Marzeń, 00-513 Warszawa, ul. NOWOGRODZKA 6 a lok. 22
KRS 0000128832

nr konta 29105010251000002276116304

z dopiskiem dla Małgosi Adamskiej
Dziękujemy!
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Zwrot podatku akcyzowego
w 2012 roku – ZMIANA TERMINU
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OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA
HARMONIJNEJ WSPÓŁPRACY SEKTORÓW A-LIANT

Historia choroby Gosi
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.
– w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r.
do 31 stycznia 2012 r.,
– w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do
31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * liczba ha użytków rolnych
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego
(0,95 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2–30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1–31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2012 r. są dostępne na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres: www.minrol.gov.pl).
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego
www.nasielsk.pl oraz dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku po podpisaniu
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dla kogo Warsztaty?

W związku z artykułem, jaki pojawił się w jednej z lokalnych gazet, dotyczącym zwolnienia Teresy Skrzyneckiej z funkcji kierownika Warsztatów
Terapii Zajęciowej (WTZ) w Starych Pieścirogach, zarząd jednostki prowadzącej placówkę oświadcza:
T. Skrzynecka została potraktowana łagodnie, otrzymując 3-miesięczne
wypowiedzenie umowy o pracę ze zwolnieniem z pełnienia obowiązków.
Powinna zostać zwolniona dyscyplinarnie za nieprzestrzeganie przepisów
prawa pracy. Skłamała w artykule oraz w przesłanym przez siebie piśmie
do zarządu stowarzyszenia, że wypowiedzenie jest nieważne z powodu
jej rzekomego pobytu na zwolnieniu lekarskim. Ale skoro odwołała się do
sądu, będzie miała okazję wytłumaczyć się nie tylko z tego.
Spektakularnym przykładem jej braku szacunku dla osób niepełnosprawnych było wykorzystanie ich święta – Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych i Spotkania Opłatkowego do rozegrania własnych
interesów. Posłużyła się trójką rodziców/opiekunów, by zaprotestowali
przeciwko jej zwolnieniu.
Zwolnienie T. Skrzyneckiej nie było nagłe i bezpodstawne. Była przeciwna wprowadzaniu pozytywnych zmian na rzecz uczestników i ich rodzin.
Blokowała nam dostęp do ważnych informacji i dokumentów. Manipulowała ludźmi, przedstawiając nas w złym świetle, i wykorzystywała to do
własnych interesów.
Stowarzyszenie zostało zmuszone do przedstawienia zarzutów Starostwu
Nowodworskiemu. Już wtedy byliśmy zdecydowani zwolnić kierowniczkę. Spotkanie w szerokim gremium odbyło się w Starostwie. Był na nim
również założyciel WTZ – Janusz Konerberger. Ostatecznie podjęliśmy
wszyscy decyzję, że dostanie jeszcze dwa miesiące na pozytywne zmiany. Czasu tego nie wykorzystała. Wręcz przeciwnie, pojawiły się nowe
okoliczności.
Na kolejnym spotkaniu w Starostwie, zorganizowanym na protest – rzekomo wszystkich rodziców – przyjechały cztery osoby. Wśród nich –
wcześniej wymieniona trójka.
Obejmując opiekę nad warsztatami, stowarzyszenie liczyło na kontynuację
i udoskonalanie procesu aktywizacji uczestników oraz środowiska osób
niepełnosprawnych w regionie. Ufając ludziom, zaakceptowaliśmy również T. Skrzynecką jako kierownika placówki. Jak się okazało, to był błąd.
Od początku działała powierzchownie. Zaniedbywała realizację ważnych
zadań na rzecz uczestników i ich rodzin, w tym opiekę medyczną, rehabilitację i pomoc informacyjną. Zaskarżyła zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestnika do pracowni (za 240 zł), nie wyraziła również
woli pomocy uczestnikowi w pozyskaniu ze środków PFRON wózka elektrycznego, oświadczając, że i tak nie miałby nim dokąd jeździć (!). Zaprotestowała przeciwko podwyższeniu wysokości treningu ekonomicznego,
tzw. kieszonkowego. Nie informując nas, założyła w WTZ koło PCK. Dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo po 4 miesiącach, podczas spotkania
z kadrą. T. Skrzynecka była wtedy na zwolnieniu lekarskim. Umowę zobaczyliśmy dopiero w listopadzie, ponieważ wszystkie dokumenty WTZ
były dla nas niedostępne.
Dary z PCK przysługują naszym uczestnikom i jest to dla nich bardzo
ważna forma wsparcia. Stowarzyszenie jak najbardziej popiera tę pomoc.
Natomiast nie zgadza się, by na listach osób najbardziej potrzebujących,
którym dary są przekazywane, znajdowało się również nazwisko T. Skrzyneckiej.
W artykule J. Konerberger grozi, że nie będzie zatrudniał w swojej firmie
uczestników WTZ. Dla kogo jest ta kara? I dla kogo są Warsztaty?
Naszym zadaniem i przywilejem jest wspieranie uczestników. To o ich
przyszłość zabiegamy. Cieszymy się, że mają doświadczonych i oddanych terapeutów, otwartych na zmiany i nowe wyzwania. Skorzystają na
tym nasi podopieczni.
Zarząd Stowarzyszenia A-LIANT

Hala sportowa w Nasielsku
zaprasza
wszystkich sympatyków piłki nożnej na Turniej Halowej Piłki
Nożnej seniorów „5” klubów piłkarskich

22 stycznia 2012 (niedziela) godzina 10.00
dzieci i młodzież szkolną na nieodpłatne zajęcia sportowe
w dniach.

16.01 – 27.01.2012 od poniedziałek do piątku
w godz. 9.00 – 14.00

w ramach akcji „Zima w mieście”.
Zajęcia sportowe prowadzić będą instruktorzy hali sportowej.
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ROZMAITOŚCI

KONKURS PLASTYCZNY

Dzieci polubiły Reksia
Już po raz czwarty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury
zorganizowała Mikołajowy Festiwal Bajek. Tym razem odbywał się on pod hasłem „Reksio”. Biblioteka prowadziła
przez cały listopad i grudzień ciekawe lekcje biblioteczne połączone z czytaniem historyjek o Reksiu, natomiast
kino Niwa w grudniu przez dwa dni prezentowało filmy z tej samej serii. Zorganizowano również
konkurs plastyczny w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy „0”, klasy I, klasy II
i klasy III. Wręczenie nagród laureatom konkursu
odbyło się w piątek, 13 stycznia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku.
Prace plastyczne zgłoszone w konkursie oceniała komisja w składzie: Katarzyna Bielanowska – ilustratorka książek dla dzieci; Beata
Białorucka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku; Katarzyna Burzyńska – nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich;
Izabela Mazińska z MGBP.
Na konkurs wpłynęło 220 prac plastycznych
z następujących szkół i przedszkoli: Szkoła Podstawowa w Nasielsku – 149 prac, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym – 20 prac; Szkoła
Podstawowa w Cieksynie – 35 prac; Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich – 14 prac; Przedszkole Samorządowe w Pieścirogach – 2 prace;
Niepubliczne Przedszkole Sakolandia – 4 prace.
– Byliśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem naszym konkursem. Prace zostały wykonane w bardzo różnorodnych technikach,
począwszy od kredki, farb, plasteliny czy wycinanek aż po wyklejanki z użyciem zapałek, wełny, gazety czy pasty do zębów. Dzieci mają naprawdę bogatą ogromną wyobraźnię, dlatego komisja miała
dylemat z wyborem najlepszych prac i jest tyle równorzędnych nagród – mówi Izabela Mazińska z nasielskiej
biblioteki.
Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach. Oto lista laureatów:
Grupa I – Przedszkolaki – nagrody za prace grupowe po dwie
I miejsce – grupa 5-, 6-latków i grupa 2-latków z Niepublicznego Przedszkola Sakolandia
II miejsce – grupa 3-latków Niepubliczne Przedszkole Sakolandia i grupa 3-latków Przedszkole Samorządowe
Pieścirogi
III miejsce – Niepubliczne Przedszkole Sakolandia i grupa 4-latków Przedszkole Samorządowe Pieścirogi
Grupa II – klasy „0”
I miejsce: Daniel Kowalski (SP Budy Siennickie), Zuzanna Wilska (SP Nasielsk), Zuzanna
Saliszewska (SP Nasielsk)
II miejsce: Kacper Waśniewski, Paweł Dłutowski, Martyna Matuszewska, Maciej Brzeski – (SP
Nasielsk)
III miejsce: Aleksandra Olech (SP Nasielsk), Damian Szpak (SP Nasielsk), Eliza Bożym (SP Budy
Siennickie), Bartosz Kozarzewski (SP Nasielsk)
Grupa III – klasy I
I miejsce: Karol Lubiak, Aleksandra Walczyńska, Wiktoria Burzyńska – (SP Nasielsk)
II miejsce: Julia Piątek, Nicola Manik, Patryk
Chlebowski, Franciszek Pielach – (SP Nasielsk)
III miejsce: Antoni Kraszkiewicz, Zuzanna Pakaszewski, Weronika Sternik, Maciej Bendowski – (SP Nasielsk)
Grupa IV – klasy II
I miejsce: Marcel Roszak (SP Nasielsk)
II miejsce: Laura Skoczylas, Patrycja Gołębiewska, Mateusz Podgórski – (SP Nasielsk)
III miejsce: Oliwia Boczkowska, Marysia Leszczyńska, Patrycja Skrzeszewska, Janek Kaczyński, Jakub Młodziński – (SP Nasielsk)
Grupa IV – klasy III
I miejsce: Kinga Fotek (SP Nasielsk)
II miejsce: Andrzej Klepczyński (SP Cieksyn), Maciej Białorudzki (SP Cieksyn), Wiktor Żbikowski (SP Nasielsk), Wiktoria Szatanik (SP Popowo Borowe)
III miejsce: Olga Kowalewska (SP Cieksyn), Michał Sitkiewicz (SP Cieksyn), Sebastian Jakubiak (SP Cieksyn), Agata
Żbikowska (SP Popowo Borowe), Marta Rączka (SP Popowo Borowe)
Wszystkie prace naszych małych artystów przedstawiające sympatycznego Reksia można podziwiać w holu
i czytelni nasielskiej biblioteki. Wystawę oglądać można do końca ferii zimowych.
(bi.)
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U HARCERZY

Z paczkami na Ukrainie
Już tradycyjnie, co roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia w Polsce
jest organizowana akcja „Paczka”. W jej ramach akcji harcerze i harcerki
ZHR z Nasielska wybrali się wraz z drużynami z Płocka do Łanowic –
ukraińskiej wsi zamieszkanej przez Polaków.
Mieszkańcy naszej parafii ofiarowali dla polskich dzieci na Wschodzie
liczne paczki, które potem zawieźliśmy na Ukrainę. Dary zbierano w
parafii św. Wojciecha w Nasielsku dwa tygodnie przed wyjazdem. Były
to przede wszystkim słodycze, ale zdarzały się również przedmioty potrzebne do szkoły czy drobne zabawki.
Na Ukrainę pojechaliśmy 9 grudnia 2011 r., łącznie około 40 osób wraz z
opiekunami, z Nasielska 8. Harcerzami opiekował się komendant wyjazdu – Dariusz Orlikowski. Przez cztery dni naszego pobytu zdążyliśmy zaprzyjaźnić się z rodzinami, u których mieszkaliśmy, poznać ich zwyczaje
a także porozmawiać o wspólnej Ojczyźnie – Polsce, której im bardzo
brakuje. Łanowiczanie odwdzięczali się ciepłym przyjęciem i gościną.
Uczestniczyłam w tej akcji po raz trzeci (wcześniej byłam na Litwie
i w Łanowicach na Ukrainie), daje to bardzo dużo satysfakcji i poczucia
spełnienia. Radość na twarzy naszych rodaków spowodowana tylko naszą obecnością jest bezcenna i niezapomniana. Podczas pobytu na Ukrainie mieliśmy szansę zwiedzić legendarny Zbaraż oraz Lwów, w którym
po tylu latach wciąż czuć polskość.
trop. Dominika Raźniewska

NA SPORTOWO

Turniej o Puchar
Prezesa firmy R&B
Klub Sportowy Sparta zorganizował w sobotę, 14 stycznia br., turniej tenisa
stołowego o puchar prezesa firmy R&B. Rozpoczął się on o godz. 10:00,
a zakończył o 15:00. Wzięło w nim udział ok. 50 zawodników. Za pierwsze
cztery miejsca przewidziane zostały nagrody oraz dyplomy. Oto najlepsi
zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kat . Op en – zawo d n icy
Szkoła Podstawowa
niezrzeszeni amatorzy
1. Latkowski Bartek
1. Kwiatkowski Włodzimierz
2. Jóźwiak Jakub
2. Stamirowski Adam
3. Romanowski Karol
3. Sokołowski Krzysztof
4. Brudzyński Filip
4. Romanowski Andrzej
Gimnazjum
Kat. Open – zawodnicy zrzeszeni
1. Zalewski Szymon
1. Niedzielski Mateusz
2. Ćwik Kacper
2. Sobociński Roman
3. Wierzchoń Bartek
3. Stamirowski Marek
4. Saliszewski Jarosław
4. Zalewski Krzysztof

TENIS STOŁOWY

Derby dla Cieksyna
Z dużym zainteresowaniem oczekiwano na derbowy pojedynek IV ligi tenisa stołowego pomiędzy Spartą Nasielsk a LUKS-em Cieksyn. Obu zespołom
w rozgrywkach IV ligi, niestety, w tym sezonie nie wiedzie się najlepiej i po
zakończeniu pierwszej rundy, w rewanżach, będą walczyć w grupie o utrzymanie się w IV lidze.
Przyczyn tego stanu jest wiele, ale o tym poinformujemy w maju, po zakończeniu całego sezonu. Powracając do meczu derbowego, należy podkreślić,
że był to piąty pojedynek pomiędzy tymi zespołami. W dotychczasowych
spotkaniach Sparta odniosła jedno zwycięstwo, był jeden remis i dwukrotnie
zwyciężył LUKS. Przed tegorocznym meczem szanse obu zespołów były
wyrównane. Za Spartą przemawiało doświadczenie i rutyna zawodników,
natomiast za LUKS-em przede wszystkim młodość (w drużynie wystąpiło
dwóch szesnastolatków). Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 10:4 dla
LUKS-u, jednak przy stołach nie było tak dużej różnicy, jak wskazuje sam wynik meczu. Pojedynki były wyrównane i w każdej chwili mogły zakończyć się
innym rezultatem. Wiele spotkań kończyło się wynikiem 3:2.
W meczu tym punkty dla LUKS-u zdobyli: Kamil Białorudzki i Arek Ziemiński
po 3,5 i Andrzej Kosewski 3, natomiast dla Sparty: Marek Grycz 1,5 Krzysztof
Michnowski i Krzysztof Zalewski po 1 oraz Sławomir Szadkowski 0,5.
Runda rewanżowa rozpoczyna się w połowie lutego, należy więc życzyć naszym zespołom udanych rewanżów i pozostania w IV lidze.
Na marginesie należy mocno podkreślić, aby nie powodować niepotrzebnych aluzji i złośliwych uwag pod adresem naszych drużyn, gdy słyszy się
często o podziale Nasielsk–Cieksyn – w obu drużynach występują nie tylko zawodnicy miejscowi, ale z całej gminy. I tak: w Sparcie grają zawodnicy
z Nasielska i Pianowa, a w Cieksynie z Andzina, Cieksyna, Nasielska i Pianowa.
AS

PO GODZINACH
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Kino NIWA ZAPRASZA

Z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka
najlepsze życzenia
zdrowia, wielu radości
i uśmiechu
kochanym babciom
Krysi Chróścińskiej
i Uli Mazurkiewicz
oraz dziadkowi
Wiesiowi
Mazurkiewiczowi

20-22 stycznia godz. 15.00

Winx:
Magiczna przygoda
Winx Club 3D: Magic Adventure (Włochy 2010); czas:
1 godz. 27 min.

Podczas gdy Bloom - była członkini klubu
Winx - zmaga się z trudnymi obowiązkami
księżniczki krainy Domino, pałające żądzą
zemsty wiedźmy planują zniszczenie mitycznego drzewa życia, które utrzymuje w równowadze siły dobrej i złej magii. Czarodziejka Smoczego Płomienia
obawia się, że nie podoła roli władczyni Heraklionu i żony przystojnego Sky’a. Z pomocą oddanych przyjaciółek - Flory, Stelli, Musy, Tecny,
Layli i Roxy - rzuci jednak wyzwanie podstępnym siłom zła i nauczy
się, jak zostać prawdziwą królową i zdobyć zaufanie poddanych.

składa
wnusia Lenka

20-22 stycznia godz. 17.00

80 milionów

sensacja, historyczny,Polska, 2011; czas: 105 min.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STARYCH PIEŚCIROGACH
ZAPRASZAJĄ DO SWOJEGO GRONA OSOBY
posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności i niezdolne do podjęcia pracy.
Cele Warsztatów realizowane są przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy lub uczestnictwo w szkoleniu zawodowym.
Czekają na Państwa koledzy, kreatywni i otwarci na zmiany terapeuci oraz jednostka prowadząca Warsztaty Stowarzyszenie A-LIANT.
Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. Obowiązki kierownika placówki pełni terapeuta - Pan Tomasz Domżała. Zapewniamy transport. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne.
W celu uzyskania bliższych informacji, dzwońcie Państwo na numer 664 160 322 bądź piszcie
na adres e-mailowy: stowarzyszenie.aliant@gmail.com

HOROSKOP

Baran 21.III–20.IV
Uważaj, nie najlepsza atmosfera w pracy zmusi Cię w najbliższym czasie do zachowania ostrożności. Przyda się przy tym
spora doza dyplomacji. Nie trać energii na
kłótnie.
Byk 21.IV–21.V
Twoje wysiłki i praca zostaną w najbliższym
czasie docenione. Zamierzony cel osiągniesz w każdym z przedsięwzięć. Sfinalizujesz ważną transakcję.
Bliźnięta 22.V–20VI
Ten tydzień będzie wyjątkowy. Czeka Cię
sukces w życiu osobistym i zawodowym.
Wzrośnie Twoja atrakcyjność, a także potencjał intelektualny. Zrób wszystko, aby
tego nie zmarnować.
Rak 21.IV–22.VII
Bądź czujny i uważny w każdym swoim
działaniu. Niektóre sprawy mogą Ci się wydawać trudne, ale sobie z nimi poradzisz.
Działania zespołowe dają jednak większe
szanse na sukces.
Lew 23.VII–22.VIII
Sprawy rodzinne i partnerskie wysuną się na
pierwszy plan. Nadarzy się okazja, aby przedyskutować je z bliskimi. Nie staraj się jednak
dominować i unikaj konfliktów.
Panna 23.VIII–22.IX
Nie bierz w nadchodzącym czasie na swoje
barki zbyt wielu obowiązków. Zaplanuj czas
w taki sposób, abyś mógł nie tylko odpocząć, ale i skorzystać z rozrywki.

Waga 23.IX–23.X
Nie poddawaj się wpływom Merkurego.
Ten kusi do nadmiernej drobiazgowości
i wzmaga chęć rządzenia innymi. Okaż
więcej wyrozumiałości.
Skorpion 24.X–21.XI
Zanim cokolwiek postanowisz, najpierw realnie oceń swoje możliwości. Wszelkie nieprzemyślane posunięcia grożą kłopotami.
W sprawach sercowych unikaj zazdrości.
Strzelec 22.XI–21.XII
Zapowiada się dobry tydzień. Gwiazdy
są Ci przychylne i pomogą pchnąć do
przodu zaległe sprawy. Przy okazji zwróć
uwagę na różne możliwości zdobywania
pieniędzy.
Koziorożec 22.XII–19.I
Twoje amb icje sk ierowane b ędą na
osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej. Potrzeba Ci tylko więcej wytrwałości i samozaparcia. Odsuń na b ok
emocje.
Wodnik 20.I–18.II
W pracy sprawdzisz się jako dobry organizator i przywódca. Uważaj tylko, aby
Twoje wymagania były adekwatne do
możliwości kolegów. Rozmowę z partnerem odłóż na inny termin.
Ryby 19.II–20.III
Już od pier wszego dnia roku Gwiazdy
wzięły Cię pod swoją opiekę. Zapowiadają
miłe wydarzenia w życiu osobistym. Zaplanuj swój czas w perspektywie roku.

20-22 stycznia godz. 19.00

Kaznodzieja
z karabinem

akcja, biograficzny, USA, 2011, czas: 129 min.

Sam Childers, narkotykowy diler i członek
gangu motocyklowego, w dramatycznych
okolicznościach nawraca się i rozpoczyna
walkę o utworzenie sierocińca w rozdartej
wojną Afryce. Na drodze stają mu miejscowi watażkowie, którzy sprawują w Sudanie krwawe rządy. Pozbawieni skrupułów,
wcielają do armii dzieci i wysyłają je na wojnę. Childers nie będzie przebierał w środkach, walcząc o życie sierot
i o odkupienie własnych grzechów.

27-29 stycznia godz. 15.00

Smerfy

fantasy/familijny/animacja/komiksowy, USA,
2011, czas: 86 min.

Ścigane przez czarownika Gargamela
Smerfy trafiają do współczesnego Nowego Jorku, z którego muszą wrócić do swojej magicznej wioski, zanim wytropi je zły
czarodziej.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

ZAPROSZENIE

Dolny Śląsk, jesień 1981 roku. Po serii prowokacji SB, konfrontacja opozycji z komunistami wydaje się nieunikniona. Tuż przed
ogłoszeniem stanu wojennego młodzi działacze Solidarności postanawiają zagrać va
banque i organizują brawurową akcję wyprowadzenia z wrocławskiego banku 80
milionów związkowych pieniędzy, zanim
konto zostanie zablokowane. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa podążają za
nimi krok w krok. Rozpoczyna się pasjonująca rozgrywka, w którą zostają zaangażowani duchowni i… cinkciarze. Każda ze stron ma asy w
rękawie.

OGŁOSZENIA

14
R

E

K

L

A

20 stycznia–2 lutego 2012
M

A

OGŁOSZENIA
DROBNE
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702
380.
Glazurnik osobiście. Tel. 604
561 031.
Przyjmę pomocników stolarzy
i osoby do przyuczenia. Tel. 503
169 550.
Sprzedam łóżko 1-os. nowe,
fotele, komplet wypoczynkowy, komodę pod TV, huśtawkę
ogrodową drewnianą, dywany.
Tel. 505 359 438.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe. Tel.691 036 690. www.
sercadwa.com.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 2700 m 2, blisko stacji
PKP Nasielsk. Cena 68 tys. zł.
Tel. 506 702 293.
Schody drewniane, Tel. 503 401
399.
Sprzedam siano. Tel. 510 589
762; 511545270.
Nauka gry na keyboardzie lub
akordeonie od podstaw. Tanio.
Tel. 508 495 535.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia M3, od zaraz. Tel. 501
925 047.
Usługi elektryczne. Tanio i szybko. Tel. 505 259 424.
Sprzedam działkę 1,5 ha ok.
Nasielska. Tel. 785 900 551.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504
618 250.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606
25 25 77.
Wynajmę lokal handlowo- usługowy, pow. ok. 300 m 2, + 10
miejsc parkingowych, centrum
Nasielska. Tel. 605 666 810.
Wynajmę dom wolnostojący
(3 pokoje z kuchnią i łazienką).
Tel. 604 483 850.
CSM – Mińsk Maz. ogłasza rozpoczęcie kursu w Jachrance na
koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, klasa III. Rozpoczęcie
13.01.2012, godz. 17:00. Tel. 606
436 876; 603 890 156.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko
Urzędu Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedam 5 m 3 drewna sosnowego powyżej 14 cm średnicy.
Tel. 725 141 250.
Sprzedam mieszkanie 60 m 2 ,
Pułtusk ul. Kolejowa, (nowy
blok). Tel. 660 692 558.
Sprzedam telewizor plazmowy
Panasonic 37 cali, stan bardzo
dobry. Cena: 850 zł. Tel. 600
815 967.

20 stycznia–2 lutego 2012

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną w Miękoszynku, blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Kupię szkielet pod tunel foliowy.
Tel. 609 209 325.
Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi). Tel. 600 403 266.
Nowo otwarta szkoła języków
obcych zatrudni lektorów języków
obcych tel. 509 390 802; e-mail:
j_chudy@wp.pl.
Henna+ regulacja brwi- 10 zł;
manicure hybrydowy- 40 zł;
kwasy owocowe- 60 zł; mikrodermabrazja diamentowa - 70 zł.
Tel. 23 69 12 157.
Sprzedam mieszkanie o pow.
36 m2 w Nasielsku na Os.Piłsudskiego.
Tel. 691 350 922.
Do wynajęcia w Nasielsku 4 mieszkania, łazienka, wc, centralne
ogrzewanie, oddzielne wejście.
Tel. 602 793 096; 784 672 567.
Poszukuję pokoju do wynajęcia na
terenie Nasielska(blisko centrum).
Tel. 662 941 779.
Sprzedam części do Citroena ZX
1,4. Tel. 531 964 437.
Zatrudnię mężczyznę do pracy
w gospodarstwie. Tel. 508 221 851.
Pilnie zatrudnię instruktora jazdy konnej! Umowa o pracę na
etat. Praca w okolicach Nasielska.
Kontakt: 662 300 722.
Zatrudnię tynkarza. Tel. 606 705
640.
Pranie tapicerek samochodowych.
Tel. 693 021 707.
Oddam tylko w dobre ręce kotka półrocznego rudego dobrze
wychowanego. Tel. 697 339 708.
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Plebiscyt na najlepszego piłkarza Ciechanowsko-Ostrołęckiego ZPN

W tegorocznym nr. 2. tego tygodnika ogłoszono plebiscyt mający
na celu wyłonienie najlepszego
piłkarza Północnego Mazowsza.
Współorganizatorem konkursu jest Ciechanowsko-Ostrołęcki
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
W chwili obecnej do tytułu Piłkarz Północnego Mazowsza pretenduje 15 osób. Wśród nich jest
też napastnik Żbika, Rafał Załoga.
W krótkim opisie prezentującym
naszego zawodnika cz ytamy:
Czołowy napastnik Żbika, który
potrafi strzelić bramkę w najmniej
spodziewanym momencie. Dobra
gra tyłem do bramki i gra kombinacyjna to główne walory nasielszczanina.
Wydaje się, że każdy z sympatyków piłki nożnej w naszej gminie
mógłby dodać jeszcze wiele atutów tego piłkarza, sprawiających,
że w pełni zasłużył na kandydowanie do zaszczytnego tytułu
Piłkarza Północnego Mazowsza
I dlatego zachęcamy do poparcia
jego kandydatury.
Głosować można poprzez wys ł a n i e o r yg i na l n e go kup o n u
wyciętego z „Tygodnika Ciechanowskiego” (Mazowieckiego) lub
poprzez wysłanie sms-a.
Wypełnione kupony (imię i nazwisko piłkarza oraz własne dane
osobowe) można przesłać pocztą (o ważności kuponu decyduje data stempla pocztowego)
na adres: 06-400 Ciechanów, ul.
Ściegiennego 2 lub można kupon
przynieść bezpośrednio do redakcji. I ważna uwaga: kupony są ponumerowane i ważne w tygodniu,
w którym „Tygodnik Ciechanowski” jest w sprzedaży.

Głosowanie za pomocą sms-ów:
Wysyłamy je na numer 72051
(koszt: 2,46 z VAT-em). W treści
piszemy: TC.NPPM.Rafal Zaloga
(bez polskich znaków). Zwycięzcą
plebiscytu zostanie piłkarz, który w wyniku głosowania otrzyma
najwięcej punktów (zsumowan e z kup on ów
i sms-ów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na
początku marca.
L ista osób nominowanych nie
jest zamknięta.
Pierwsze piętnaście kandydatur
zostało zaproponowanych przez
re dakc j ę „TC ”.
Kandydatur y
mogą być nadal
zgłaszane przez
czytelników, kluby sportowe i samorządy.
Zachęcamy czyt e l n i kó w „ Życia Nasielska” do
wzięc ia ud ział u w p leb i sc yR
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Rafał Załoga nominowany
Ostatni miesiąc starego roku
i pierwszy miesiąc nowego to czas
plebiscytów. Często organizowane
są plebiscyty mające na celu wyłonienie najlepszych sportowców.
Od lat organizuje je także „Tygodnik Ciechanowski”.

SPORT

Dębinki najlepsze
w powiecie
W piątek, 16 grudnia 2011 r. w hali NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody szkół podstawowych w, dwa ognie usportowione. Gminę Nasielsk reprezentowały: Szkoła Podstawowa
z Dębinek (chłopcy) i Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich (dziewczęta), których drużyny wcześniej wygrały rozgrywki gminne.
W rywalizacji chłopców bezapelacyjne zwycięstwo odnieśli uczniowie
z Dębinek. Wygrali z reprezentantami Pomiechówka, Modlina i Małocic.
Dziewczęta z Bud Siennickich, pokonując swoje koleżanki z Goławic
i przegrywając z Modlinem, zajęły drugie miejsce. Na zakończenie imprezy uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.
Skład drużyny mistrzów powiatu: Jakub Lewandowski, Dominik Koźniewski, Sylwester Koźniewki, Bartłomiej Kraśniewicz, Dawid Fabianowicz, Sebastian Borzym, Piotr Kraśniewicz. Opiekun zespołu: Rafał Markiewicz.
(sp)

cie „TC”. Uważamy, że nominat
z Nasielska, Rafał Załoga, w pełni
zasłużył na nasze poparcie. A może
ktoś uważa, że w naszej drużynie
jest jeszcze jakiś zawodnik, który
również zasłużył na nominację do
tytułu „Piłkarz Północnego Mazowsza”? Może temu dać wyraz,
zgłaszając jego kandydaturę telefonicznie na numer 23 673 93 66
lub listownie czy też mailowo: promocja@tc.ciechanow.com.
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