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Znaki drogowe
Na końcu ul. Przemysłowej
znajduje się znak informujący o tym, że opuszczamy już teren Nasielska. Do
tego znajduje się tam również informacja o końcu
obszaru zabudowanego.
Niestety, jakiś żartowniś odwrócił znak, źle więc informuje kierowców zarówno
o miejscowości, do jakiej
się wjeżdża, jak również, co
jest już nieco niebezpieczne

dla kierowców, o wjeździe na teren zabudowany. Ktoś powinien
go poprawić i nieco lepiej umocować.
Siłacze są wśród nas. Tak oto
potraktowali znak drogowy info rm uj ąc y o o g ra n i c ze n i u
prędkości znajdujący przy ul.
Sportowej obok przychodni
zdrowia. Najwyraźniej komuś się
nudziło i postanowił sprawdzić
jakość materiału, z którego tablica została wykonana. I udało się,
znak został elegancko wygięty.
(red.)
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Już 1 czerwca br. w Nasielsku
rozpocznie swoją działalność
świetlica socjoterapeutyczna,
którą p op rowad zi S towarz yszenie „Monar”. Przed kilkoma
dniami w nasielskim magistracie
został rozstrzygnięty konkurs
na realizację zadań publicznych
z zakresu prof ilaktyki uzależn i eń „ P rowad ze n i e ś wi e tl i c y
socjoterapeutycznej”. Na konkurs wpłynęły dwie oferty, które przedstawiły stowarzyszenia
„Monar” oraz „Europa i My”.
Komi sj a konkursowa, w któ rej pracowali: Katarzyna Bagińska (przewodnicząca komisji),
Krzysztof Miller (sekretarz komisji), Maria Kowalska i Maria
Sierzputowska (członkowie komisji), za lepszą uznała przedstawioną przez Monar ofertę pt.
„Dom Ciepła domem dla każdego dziecka”.
– Stowarzyszenie Monar zadeklarowało działalność świetlicy przez 6 dni w tygodniu i dla
30 dzieci, do tego będą zapewniać fachową opiekę i posiłki.
Jeszcze w maju zostanie podp i s a n a u m owa ze s towa rzyszeniem, które do końca tego
m i e s i ą c a m a p rze p rowa dzi ć
nabór dzieci przy współpracy
z MOPS i szkołami – mówi Katarzyna Bagińska z nasielskiego UM, przewodnicząca komisji
konkursowej. – Świetlica socjoterapeutyczna powinna ruszyć
już 1 czerwca, a jej działalność
potrwa do połowy grudnia br.
Będzie czynna także podczas
wakacji – dodaje.
Stowarzyszenie „Monar” otrzyma na działanie świetlicy od nasielskiego samorządu dotację
w wysokości 40 tys. zł, a wkład
własny stowarz yszenia na ten
c el w ynosi ł 20% . „ D om c ie pła” tak jak dawniej będzie funkcjonować przy ul. Mł ynarskiej
5 w Nasielsku.
(i.)
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Rekrutacja zakończona
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

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

Edukacja przedszkolna jest ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Wielu rodziców pracuje i posyła dzieci do przedszkola, bo nie ma wyboru, a część
niepracujących także chce, żeby ich pociecha uczęszczała na zajęcia i nabywała
nowe umiejętności.
30 marca 2012 r. zakończyła się rekrutacja w samorządowych przedszkolach
na terenie naszej gminy. Do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wpłynęło
w sumie 146 kart. Na najbliższy rok szkolny przyjęto 137 dzieci: 42 – 3-latków,
45 – 4-latków, 49 – 5-latków i jedną osobę z odroczeniem obowiązku szkolnego, która będzie miała zajęcia indywidualne.
Na wniosek dyrekcji w komisji kwalifikacyjnej, zgodnie ze statutem przedszkola,
zasiadał także Jarosław Chyliński, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
– Jest więcej 5-latków niż w ubiegłym roku, dlatego planujemy dwie grupy.
Rodzice zgłaszali chęć utworzenia zerówki z 6-latkami, ale z powodu braku
miejsca dla małych dzieci nie jest to możliwe. Zostanie natomiast utworzona
18-osobowa grupa dzieci w różnym wieku, która będzie miała zajęcia z zakresu podstawy programowej od godz. 8 do godz. 13. Zgłoszono też 5 dzieci
dwuletnich, a 4 osoby nie zostały przyjęte, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów – mówi Hanna Szumska, dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku. – W sumie rekrutacja w naszej placówce przebiegała zdecydowanie spokojniej niż w roku ubiegłym. Listy dzieci przyjętych do placówki są już
wywieszone w przedszkolu – dodaje.
W nasielskiej placówce od września będzie uczyło się 6 grup maluchów. Dzieci
będą mogły uczęszczać na zajęcia w różnych godzinach, a placówka jest czynna
już od godz. 6.00 rano do godz. 17.00. Nasielskie przedszkole oferuje swoim
podopiecznym m.in. zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, nauki karate oraz tańca. Dyrektor Hanna Szumska mówi, że rodzice
bardzo chętnie zapisują swoje dzieci na zajęcia dodatkowe. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka języka angielskiego oraz gimnastyka korekcyjna.

(www.przedszkole.nasielsk.pl)
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach wyniki rekrutacji na
najbliższy rok szkolny podano 15 kwietnia. Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do placówki. Do dyrekcji wpłynęły 103 zgłoszenia dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Komisja Rekrutacyjna, w której skład weszli: członek z Rady Rodziców, nauczyciel i dyrektor oraz Jarosław Chyliński – dyrektor ZOSiP, sprawdziła wszystkie karty zgłoszeń i pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. Na
najbliższy rok szkolny przyjęto więc 103 dzieci.
W Przedszkolu w Starych Pieścirogach powstanie 5 grup: grupa 6-latków, grupa
5-latków, dwie grupy 4-latków i jedna 2,5–3-latków. Dzieci mogą przebywać
w placówce w godzinach od 7.00 do 17.00.
Jak mówi dyrektor Beata Skoczylas, przedszkole oferuje najmłodszym szeroki
wachlarz zajęć dodatkowych. Wśród nich można znaleźć zajęcia umuzykalniające – taniec i rytmikę, warsztaty plastyczne oraz zajęcia zumba fitness. Tradycyjnie w placówce organizowane są spektakle dla najmłodszych, koncerty oraz
kino objazdowe. Przedszkole jest otwarte na wszelkie propozycje rodziców
i wychodząc naprzeciw ich potrzebom, organizuje wiele atrakcji swoim podopiecznym.

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

NASI RADNI – PREZENTACJE

Śmietański
Przedszkole w Nasielsku Stanisław
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
i Starych Pieścirogach

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
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(www.piescirogi.nasielsk.pl)
Jak wyjaśnia Jarosław Chyliński, dyrektor ZOSiP, podstawa programowa w przedszkolu to 5 godzin. Pobyt dziecka powyżej tej podstawy to koszt 2 zł za godzinę.
W przedszkolach samorządowych rodzice muszą ponieść także opłatę za wyżywienie, a jeżeli posyłają swoje dziecko na zajęcia dodatkowe, muszą liczyć się
też z dodatkowymi opłatami.
Na terenie gminy Nasielsk funkcjonują także dwa przedszkola niepubliczne: „Sakolandia” i Przedszkole „Pod Fiołkami”. W tych placówkach rekrutacja trwa
przez cały rok kalendarzowy i odbywa się według zasad ustalanych przez
organy prowadzące te przedszkola.
K.T.

Dlaczego kandydował Pan do Rady Miejskiej?
Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę w radzie?
– Radnym jestem już trzecią kadencję. Znam
doskonale pracę w Radzie Miejskiej i nie wygląda
ona tak różowo, jak oceniają to niektórzy mieszkańcy. Kandydowałem po raz trzeci, ponieważ
wiem, że zostało dużo zrobione za poprzedniej
kadencji: wysypisko gminne, zwodociągowanie wszystkich sołectw w gminie, oczyszczalnia ścieków w Nasielsku, kanalizacja, proszę się
przyjrzeć szkołom jak teraz wyglądają, zostało
zrobione wiele dróg, chodników i wiele innych ważnych inwestycji zarówno
w mieście, jak i na wsi, jednak dla polepszenia życia mieszkańców pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Obecne czasy dla samorządów są ciężkie, dlatego każda
inwestycja powinna być doskonale zaplanowana, najlepiej, jakby miała wsparcie
finansowe zewnętrzne.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją radnego?
– Pomimo poprawy w niektórych gałęziach infrastruktury – drogi, wodociągi czy oświetlenie, jest jeszcze wiele do zrobienia. Jest dużo dróg gruntowych,
które jesienią i wiosną są trudno przejezdne. Myślę, że najważniejszym problemem w moim okręgu wyborczym jest budowa (a właściwie jej brak) sali gimnastycznej przy szkole w Budach Siennickich. Jest to jedna z największych szkół
wiejskich niemająca sali gimnastycznej. Chcę dodać, że pełną dokumentację
budowy sali mamy od kilku lat. Dokumentacja ta została w całości sfinansowana
przez mieszkańców okolicznych wsi. Wniosek na dofinansowanie budowy był
składany już dwukrotnie – niestety podobno z powodu zbyt małych pul pieniędzy na ten cel nie zyskał akceptacji. Mam nadzieję, że jeśli ukażą się kolejne
nabory wniosków na budowę sal gimnastycznych, to wniosek zostanie złożony przez władze gminne. Mówią, że do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że za
trzecim razem dostaniemy dofinansowanie.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę w tych
komisjach?
– Obecnie w Radzie Miejskiej pracuję w dwóch komisjach. W Komisji Rolnej –
z racji tego, że jestem rolnikiem, jestem mieszkańcem wsi i chcę mieć wpływ
na sprawy związane z rolnictwem. Jestem także przewodniczącym Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska z racji moich zainteresowań oraz pracy związaną z tymi kwestiami. W poprzednich dwóch kadencjach RM byłem członkiem
komisji infrastruktury i z pracy w niej byłem bardzo zadowolony – niestety w tej
kadencji Rady Miejskiej zabrakło dla mnie w niej miejsca, czego bardzo żałuję.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o pomoc w rozwiązaniu ich problemów?
– Tak, bardzo często. Mam dość częsty kontakt ze swoimi wyborcami, choćby
dlatego, że ze względu na wykonywaną pracę przynajmniej raz na dwa miesiące bywam u znacznej części moich wyborców. Wtedy to w dużej mierze
mieszkańcy zwracają się do mnie ze swoimi różnymi problemami, w których
rozwiązaniu staram się im w miarę swoich możliwości pomóc. W przeważającej
części są to spotkania dość miłe, choć nie ukrywam, że z racji funkcji radnego
nieraz dostaje mi się „po głowie”, gdyż radny musi w głosowaniach podejmować niekiedy niepopularne decyzje, jak np. ustalenie wysokości podatków, ceny
śmieci, wywozu nieczystości itp.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Czego udało się
dokonać, a czego nie?
– Rok 2011 był trudny. Najczęściej powtarzane słowa w magistracie to oszczędzanie, cięcie wydatków. Z najgłówniejszych inwestycji gminnych przy dofinansowaniu zewnętrznym 50% wybudowano kilkunastokilometrową bardzo
potrzebną mieszkańcom drogę, tzw. „schetynówkę”; wybudowano boisko, tzw.
„Orlik”, przy szkole podstawowej w Nasielsku – również z bardzo dużym dofinansowaniem. Oddano też do użytku kanalizację w Pieścirogach; po ponad
dwóch latach od złożenia wniosku na odnowę wsi do Urzędu Marszałkowskiego
udało się pozyskać dofinansowania i rozpocząć budowę chodnika i placu zabaw
w Psucinie. Jeśli chodzi o mój okrąg wyborczy nie udało się pozyskać pieniędzy
na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Budach Siennickich; nie udało się
wykonać chodnika w Studziankach i Dębinkach z powodu wycofania wniosku
przez gminę z powodów finansowych (duży koszt inwestycji, wchodziły w grę
też wykupy gruntów, które moim zdaniem powinny być wykonane przez powiat). Nie udało się też naprawić dróg gruntowych, które w niektórych miejscach
wiosną i jesienią są słabo przejezdne lub nieprzejezdne (gminie nie udało się pozyskać kruszywa do naprawy tychże dróg).
Radny prywatnie:
Urodził się 10.07.1956 r., ma wykształcenie średnie. Prowadzi gospodarstwo rolne i pracuje
zawodowo.Jest żonaty i ma dorosłego syna.Mieszka w Psucinie.Pan Stanisław od 15.roku życia
należy do Ochotniczej Straży Pożarnej i jest honorowym prezesem OSP. Jego hobby to sport.
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Gałęzie spadają na głowę
– Obok mojej posesji rośnie
ogromny jesion, a jego potężne
konary znajdują się akurat nad
wjazdem. Przy każdym większym wietrze gałęzie się łamią,
bo są po prostu kruche i mają
ciężkie liście. Kilka lat temu złamał się cały wierzchołek i runął
na chodnik. Na szczęście nic się
wtedy nie stało, ale kto mi zagwarantuje, że taka gałąź nie
zrobi komuś krzywdy? – pyta
pan Stanisław Lewandowski,
mieszkaniec ulicy Kościuszki
w Nasielsku. – Kiedyś podcinali drzewa rosnące na poboczu,
ale tylko od strony ulicy. A co
z resztą? Gdyby były pielęgnowane systematycznie nie byłoby
problemów – dodaje.
A drzewa przy ulicy Kościuszki, te
rosnące po obu stronach ulicy, na
odcinku od skrzyżowania z ulicą
Krupki do banku PKO, rzeczywiście są okazałe. I już na pierwszy
rzut oka widać, że od dawna nie
były podcinane. Gałęzie niektórych
sięgają wysoko pomiędzy drutami
elektrycznymi. Dlatego też podczas wietrznej pogody na chodnik
sypią się całe snopy iskier.
Kiedy pracownicy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
kilka tygodni temu rozpoczęli podcinanie drzew rosnących na poboczach nasielskich ulic, wielu
mieszkańcom wydawało się, że nareszcie uda się zadbać o ich wygląd
w całym mieście.
Dlatego pan Lewandowski postanowił zainteresować odpowiednie
służby sytuacją drzew rosnących
przy ulicy Kościuszki. – Na Lipo-

wej czy Kościelnej udało się podciąć drzewa, a kiedy u nas ktoś
zrobi z nimi porządek? Powiedziano mi, że sprawą powinno zająć się
miasto. Chodziłem więc w urzędzie
od jednego pokoju do drugiego
i tam stwierdzono, że jednak powinienem się zwrócić do Wołomina, do zarządcy drogi. Byłem też
w ZGKiM. A przecież to nie tylko
mój problem. Ktoś powinien się
tym w końcu zająć – twierdzi pan
Stanisław.
Podkreśla przy tym, że od mieszkańców wymaga się zarówno
odśnieżania, jak i sprzątania liści
z spadających z ogromnych drzew,
natomiast od instytucji trudno czegokolwiek się doprosić. Czy mieszkaniec musi wiedzieć, do kogo
należy ta czy inna droga, i biegać
od jednego urzędu do drugiego,
żeby poinformować o problemie?
– Droga jest w Nasielsku i o jej stan
powinny troszczyć się władze naszego miasta, pilnując, by ten czy
inny zarządca o nią dbał – uważają

mieszkańcy ulicy Kościuszki. A ulica ta jest drogą wojewódzką nr 571
i zarówno stan jej nawierzchni, jak
i pielęgnacja drzew należy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Jak się sprawy mają z drzewami
przy ulicy Kościuszki, obiecała
sprawdzić Monika Burdon, rzecznik
prasowy MZDW, wyjaśniając – Możemy obcinać suche gałęzie drzew,
jeżeli rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu, ale jeśli są zdrowe, to
może być kłopot. Musimy potwierdzić, że stanowią zagrożenie.
Czy w ogóle i kiedy drzewa zostaną
poddane pielęgnacji? O tym poinformujemy niebawem.
Szkoda tylko, że zarządcy dróg
zapominają dbać systematycznie
o zieleń miejską. A potem bywa, że
z ogromnych starych drzew robią
aleje kolumnowe, jak stało się to 10
lat temu z lipami przy ulicy Sportowej.
(r.)
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Gimnazjaliści napisali egzamin
W dniach 24, 25 i 26 kwietnia br.
uczniowie klas trzecich gimnazjum
z całej Polski pisali test na zakończenie szkoły. W gminie Nasielsk
przystąpiło do niego 241 uczniów
(110 z Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku, 53 z gimnazjum w Cieksynie, 46 z gimnazjum w Starych
Pieścirogach i 26 z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku).
Testy składały się z trzech części:
humanistycznej z językiem polskim i WOS-em, matematyczno-przyrodniczej z matematyką
i przedmiotami przyrodniczymi
oraz językowej z jednym do wyboru językiem obcym nowożytnym.

Prace zostały zakodowane, a ich
sprawdzaniem zajmują się egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Począwszy od roku szkolnego
2011/2012, uczniowie zdają test
gimnazjalny według nowej formuły.
Główne zmiany dotyczą struktury
egzaminu, inaczej będzie też wyglądać zaświadczenie o jego szczegółowych wynikach, część egzaminu
z języka obcego nowożytnego została podzielona na dwa poziomy:
podstawowy i rozszerzony. Ocenianie zadań otwartych przez egzaminatorów będzie odbywało się
według skali holistycznej, a nie jak

wcześniej – według skali analitycznej. Ważne będzie więc to, jak „daleko dotarł” zdający na drodze do
pełnego rozwiązania (ocenianie
umiejętnościowe). W tym roku wiadomości uczniów sprawdzane są
więc pod względem całościowym,
nie według określonego klucza.
Wyniki egzaminu uczniowie poznają
w czerwcu. Będą one miały wpływ
na przyjęcie ucznia do wybranej
przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Za wszystkich gimnazjalistów
trzymamy kciuki i czekamy na wyniki egzaminów, które poznamy pod
koniec czerwca.
K.T.
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Z POWIATU

Bez wicestarosty
W nowodworskim samorządzie powiatowym nadal panuje nerwowa atmosfera. Dało się ją zauważyć podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji rady powiatu
nowodworskiego, która odbyła się w poniedziałek, 7 maja br. Rada przyjęła na
niej zmiany w programie finansowym powiatu nowodworskiego i uchwale
budżetowej na 2012 r., które m.in. dotyczą naszej gminy. Wśród najważniejszych zapisów finansowych inwestycji powiatowych znalazły się: 600 tys. zł
na ulicę Sikorskiego (w tym roku ma zostać na całym odcinku okrawężnikowana i wysypana tzw. frakcją zagęszczającą), 1 mln 400 zł na budowę ulicy
POW w Nasielsku i 100 tys. zł na przygotowanie projektu przebudowy drogi
od Pomiechówka do Borkowa.
Poza uchwałami dotyczącymi zawarcia porozumienia przez powiat nowodworski z miastem Nowy Dwór Mazowiecki w kwestii prowadzenia liceum
przez miasto i nowego lokalu dla szkoły specjalnej dokonano zmian w komisjach merytorycznych rady, zasad działalności Nowodworskiego Centrum
Medycznego i wyboru członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego. Krzysztof
Kapusta, starosta nowodworski, jako kandydata na tę funkcję zgłosił Henryka
Mędreckiego. Przypomnijmy, że H. Mędrecki na poprzedniej sesji rady powiatu złożył rezygnację ze stanowiska wicestarosty i członka zarządu powiatu
nowodworskiego. Rekomendowany przez starostę kandydat w głosowaniu
tajnym, w którym brało udział 18 radnych, otrzymał następujący wynik: 9 głosów za i 9 głosów przeciw. I nie został wybrany na to stanowisko.
W sprawach różnych na prośbę radnej Barbary Markowicz dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego udzielił wyjaśnień w kwestii powstania
w Nasielsku punktu świadczenia usług w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki
Lekarskiej. Podkreślił, że porozumienie pomiędzy nowodworską i nasielską
placówką zostało już podpisane, ale otwarcie punktu wymaga zgody sanepidu,
dlatego stosowne pismo skierował do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie już 23 kwietnia br. Przyznał jednak, że być może taką decyzję może podjąć również powiatowy sanepid. Obecny na sesji mieszkaniec
Nasielska skomentował działania dyrekcji NCM następująco: – Nasielsk ma dosyć upokarzania mieszkańców, to jest działania na szkodę ich życia i zdrowia.
Ale ten temat nie zainteresował radnych powiatowych, którzy na zakończenie
obrad wymienili jeszcze między sobą kilka złośliwych uwag pod swoim adresem. Najwyraźniej Nasielsk jest dla nich za daleko i nie są w stanie przełożyć
dobra wszystkich mieszkańców powiatu nad urazy osobiste.
(i.)
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Spalił skuter
Policjanci z Nasielska zatrzymali
19-letniego Rafała D. Nastolatek
jest podejrzany o kradzież, a następnie podpalenie skutera.
Do zdarzenia doszło 23 kwietnia
tego roku. Według ustaleń policjantów właściciel pozostawił
skuter na parkingu przy stacji PKP.
Kiedy wrócił, jednośladu nie było
na miejscu. Poinformował o zdarzeniu policjantów, którzy bezzwłocznie zaczęli szukać pojazdu.
W wyniku podjętych działań pojazd został znaleziony, ale niestety
spalony. Wszystko wskazywało na
to, że ze zdarzeniem może mieć
związek 19-letni Rafał D. Mundurowi zatrzymali nastolatka. W rozmowie z policjantami 19-latek
przyznał się do kradzieży. Zapytany dlaczego w ten sposób zniszczył skuter, odpowiedział, że nie
mógł go uruchomić i aby „zatrzeć
ślady”, postanowił go podpalić. Na
podstawie zebranego materiału
dowodowego prokurator zastosował wobec nastolatka dozór
policji. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozić może kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

11–24 maja 2012

Na tropie śmieciowisk

Paulinowo, Krogule i Nuna
Oto kolejna odsłona naszego cyklu, w którym
tropimy nielegalne śmieciowiska, mając (być może
płonną) nadzieję, że uda się
w końcu coś z tym problemem zrobić. A może tak
po ludzku zrobi się komuś
wstyd.
Ulica Władysława Reymonta to droga leśna odchodząca od ulicy POW
w kierunku Paulinowa.
Niestety, przeraża jej zaśmiecenie – dosłownie co
kilkadziesiąt metrów można znaleźć mniejsze lub
większe skupiska wyrzucanych śmieci – miejscami
leżą worki pełne odpadów. PAULINOWO
Są też polanki, na których,
– czyżby mieszkańcom to zupełoględnie mówiąc, są pozostało- nie nie przeszkadzało? Nieco dalej,
ści randek odbywających się pod jadąc w kierunku wsi Krogule, na
osłoną nocy.
skraju lasu napotykamy podejrzaNawet zarośla w samym Paulino- nie wyglądające „uporządkowane”
wie nie pozostają wolne od śmieci składowisko – niby kamienie i gruz,
ale znajdujemy też
opony i przykryte czarną folią płyty

śmieci znaleźć można m.in. telewizor.
Las w Krogulach przy drodze też
do najczystszych nie należy, a odpady z gospodarstw domowych
znaleźć już można kilka metrów od
drogi. Najbardziej interesującą rzeczą była deska rozdzielcza. Niestety, a może na szczęście, wiosenna

Grozili nożem

Policjanci z Nasielska zatrzymali 25-letniego Michała P. oraz
31-letniego Mariusza P. Obaj
mężczyźni są podejrzewani o dokonanie rozboju na 82-letniej kobiecie. W wyniku przestępstwa
pokrzywdzona straciła obrączkę
oraz dowód osobisty.
Wszystko wydarzyło się we wtorek, 24 kwietnia br. po południu,
na terenie gm. Nasielsk. Wówczas
to, jak wynika z ustaleń policjantów, do domu samotnie mieszkającej starszej kobiety weszło
dwóch mężczyzn. Wykorzystując fakt, że właścicielka spała,
jeden z nich chwycił ją za rękę
i chciał ściągnąć obrączkę. Biżuteria nie chciała zejść z palca.
Wtedy to jeden ze sprawców wyjął nóż i grożąc nim kobiecie, kazał oddać obrączkę. Przestraszona
z trudem zdjęła obrączkę i oddała mężczyźnie. Drugi napastnik
w tym czasie penetrował mieszkanie. Sprawcy zabrali jeszcze
dowód osobisty i uciekli. Kryminalni z Nasielska już następnego
dnia zatrzymali jednego z podejrzewanych. 25-letni Michał P.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, trafił
do policyjnej celi. Następnie policjanci ustalili drugiego podejrzewanego – 31-letniego Mariusza
P., którego także zatrzymali. Obaj
mężczyźni zostali przesłuchani,
a następnie usłyszeli zarzut rozboju przy użyciu noża. Zgodnie
z kodeksem karnym grozić im
może kara do 12 lat więzienia. Sąd
Rejonowy w Pułtusku zastosował
wobec nich 3-miesięczny areszt.
za: www.kppnowydwor.
policja.waw.pl

KROGULE

dachowe z azbestu!
W innej części Paulinowa w lesie wśród
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zieleń powoli ukrywa śmieci, przez
co stają się one mniej widoczne.
Ale nadal pozostają i raczej nie
ma co liczyć na to, że rozpłyną się
w powietrzu.
Prawdziwym śmieciowiskiem są też
rowy przy drodze łączącej Krogule z Nuną. Plastikowe i szklane butelki, różne opakowania z tworzyw
sztucznych, puszki, a nawet urządzenia sanitarne (dwa sedesy i dwie
umywalki) można w nich znaleźć!
Czyżby ktoś myślał, że one samoistnie spłyną do Nasielnej?
Michał B.

KRONIKA
POLICYJNA
23.04. w Nowych Pieścirogach nieznani sprawcy skradli i spalili skuter.
W wyniku działań policji sprawcy zostali ustaleni.
25.04. w Dębinkach Krzysztof K.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
28.04. w Kosewie spaleniu uległ samochód Isuzu Trooper. Straty wynoszą 15 000 zł na szkodę mieszkańca
gm. Nasielsk.
25–26. 04. w Wiktorowie nieznani
sprawcy z terenu prywatnej posesji
skradli glebogryzarkę i przewód elektryczny. Straty wynoszą 3080 zł.
30.04. w Pianowie-Daczkach kierująca samochodem Opel Astra
nie dostosowała prędkości jazdy
do warunków panujących na drodze i wjechała na rowerzystkę, którą
z obrażeniami ciała przewieziono do
szpitala.
03.05. w Studziankach Radosław J.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze

23.04. w Cieksynie Krzysztof G.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,48
mg/l).
23.04. w Andzinie Mirosław S., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,69 mg/l).
29.04. w Cieksynie Tadeusz Ś., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,65 mg/l).
29.04. w Cieksynie Janusz M., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,95
mg/l).
29.04. w Studziankach Jan Ch., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,85
mg/l).
30.04. na ul. Piłsudskiego Mieczysław
O., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,73 mg/l).
02.05. na ul. Piłsudskiego Wiktor J.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,37 mg/l).
03.05. w Nasielsku Mariusz J., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,03 mg/l).
07.05. w Nasielsku Piotr S., mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,60 mg/l).
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Z GMINY

Nie wiem gdzie jestem
Ten problem w naszym mieście
i gminie istnieje od lat – mianowicie,
brak czytelnego oznakowania ulic
Nasielska i miejscowości w gminie.
Mało kto wie, gdzie w Nasielsku jest
ulica Kozia, Prosta, Kasztanowa czy
Krótka.
Odkąd rozkwitł handel internetowy,
a przesyłki zaczęli rozwozić kurierzy,
prawdziwym utrapieniem stało się dla
nich znalezienie właściwego adresu
nawet za pomocą popularnych obecnie GPS-ów. Dodatkowym utrudnieniem jest też brak na wielu domach
widocznych ich numerów. Dlatego
nierzadko posłańcy pukają do przypadkowych drzwi lub pytają przechodniów, jak trafić pod dany adres
– tyle że sami mieszkańcy mają problem nazwami ulic, więc często łatwiej
im określić dany adres po nazwisku
osoby tam zamieszkałej.

Brak oznakowania
w mieście

Zdecydowana większość tablic z nazwami ulic pochodzi z okresu przełomu lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to
zmieniono część nazw (np. Zjednoczenia na Polskiej Organizacji Wojskowej) i wprowadzano nazwy nowych
dróg. Od tego okresu minęło ponad
20 lat, a dziś skutkuje to trudnościami
w określaniu nazw ulic. Nawet główne arterie przebiegające przez miasto
mają fatalne oznakowanie, a co dopiero mówić o mniejszych ulicach.
Analizując główne skrzyżowania
w Nasielsku, można zauważyć kilka
ciekawych rzeczy. W bok od ulicy
POW, przy skręcie na światłach w prawo, znajduje się ulica Warszawska, ale
po drugiej stronie – Tadeusza Kościuszki. Około 100 m dalej przy Baszcie, na największym skrzyżowaniu
w Nasielsku, próżno szukać tabliczek
z nazwami ulic: Młynarska, Kilińskiego, Warszawska i… może powinno
być Warszawsko-Kościuszkowska?
Jednak to nie koniec… bowiem przy
stacji paliw „Bliska” Warszawska łączy
się z Piłsudskiego, ale jednocześnie
„zaczyna się” równolegle od Starzyńskiego przy pawilonach i teoretycznie
w tym miejscu powinna kończyć się
ulica Kilińskiego. Jednak postawiony
znak z nazwami ulic przy okazji przeniesienia siedziby Urzędu Miejskiego kilka lat temu nieco niedokładnie
i błędnie wskazuje, że ulica Kilińskiego

zaczyna się przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego.
Na osiedlach też niełatwo jest się odnaleźć. Owszem, bloki przy Warszawskiej czy Piłsudskiego są dobrze
oznaczone, ale już na innych osiedlach bywa z tym różnie. Bez problemu
trafimy na Czereśniową, czy Malinową
– choć tabliczka wygląda jak po najeździe Tatarów. Nieopodal dojechać
można na Ogrodową, ale dowiedzieć
się o tym można tylko dzięki innowacyjnej „twórczości ludowej” – ktoś
z mieszkańców dokonał renowacji
znaku we własnym zakresie, dzięki
czemu wiadomo, gdzie jesteśmy.
Okazało się, że sprawę tabliczek
z nazwami ulic w tej okolicy, na jednej z sesji Rady Miejskiej poruszył
radny Maciej Suwiński. – Sprawą od
razu zajął się burmistrz i w ciągu kilku
tygodni zorganizował tabliczki na ulice: Grabową, Ogrodową, Elektronową, Cisową, Modrzewiową, Gajową,
Sosnową i Leśną. Czekają one już na
zawieszenie, ale ZGKiM ma dużo pracy. Ponadto niektórzy mieszkańcy nie
zgodzili się na przyczepienie tabliczek
do ogrodzenia, więc potrzebne było
jeszcze zorganizowanie słupków.
Na osiedlu przy Poniatowskiego, Waryńskiego czy też Traugutta też próż-

no szukać tabliczek. Nieco lepiej jest
na Krupce – choć tabliczki są niewielkie, to jednak są zauważalne i w jakimś
stopniu pozwalają się odnaleźć. Może
brak tylko oznaczeń „ślepych uliczek”. Podobnie jest z ulicą Klonową
koło stadionu, która również jest „ślepa”. Jadąc nieopodal „nieświadomie”
znaną ulicą Cmentarną,
można zauważyć mało
znaną ulicę Lazurową,
i tu – plus za to.
Podobno gdzieś kiedyś
wisiały tabliczki informujące o ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej,
zamieszczone po zmianie nazwy z ulicy Zjednoczenia na przełomie
lat 80. i 90. ubiegłego
wieku, jednak nie zachowały się do dnia dzisiejszego. W tej okolicy
próżno też szukać tabliczek z nazwami: Piaskowa, Łąkowa, Wiejska,
Podmiejska czy Nowa
Wieś.

– Kto zna Nasielsk, ten
wie, gdzie dokładnie
się znajduje – podsumowuje stan oznakowania ulic w Nasielsku
radny Maciej Suwiński i dodaje – Może
w Urzędzie Miejskim
lub w redakcji gazety
powinna zostać opracowana mapa, która
pokazywałaby tylko
faktycznie oznakowane ulice w terenie?

W SKRÓCIE

Nocne
sprzątanie
W zimie ulice i drogi są posypywane piaskiem z solą. W miejscach,
gdzie jezdnia styka się z krawężnikiem, czyli w tzw. Rynsztoku, po
zimie obserwujemy duże ilości
wysypanego wcześniej materiału.
Obowiązek jego usunięcia po zakończeniu akcji zimowej należy do
zarządcy drogi. Tuż przed świętami
Wielkiejnocy obserwowaliśmy prace oczyszczające na drogach wojewódzkich. Wykonywano je ręcznie,
wspomagając się przy tym koparką. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dodatkowo skierował na
nasz teren specjalistyczne urządzenie czyszczące Brodwey. Zestaw
ten pracował na terenie Nasielska
nocą z 25 na 26 kwietnia. Pora nocna jest dobrym czasem na prowadzenie tego typu prac. Urządzenie
nie jest nadmiernie głośne i nikomu
nie zakłóciło snu. Ważne jest także
to, że o tej porze przy głównej arterii Nasielska prawie nie ma parkujących samochodów.
az

W całej gminie
jest podobnie

Podobnie jest też
z n a z e w n i c t we m
okolicznych miejscowości – trudno określić, gdzie zaczynają
się Nowe Pieścirogi,
a gdzie Stare Pieścirogi i w którym
miejscu przy dworcu PKP jest już
Mogowo. O tym wiedzą prawdopodobnie już tylko miejscowi; okazuje się także, że w świadomości wielu
mieszkańców nie tylko Nasielska, ale
i innych miast, nasz dworzec znajduje
się w Pieścirogach, nie do końca wiadomo już jednak, w których.
Ciekawe „zjawiska” można też zaobserwować
w innych miejscowościach. Na przykład jedno
z gospodarstw położone przy drodze do Cieksyna, wydawać więc by
się mogło, że należy do
Ruszkowa – okazuje się
jednak, iż należy do Malczyna, choć jest położone
w znacznej odległości pozostałych zabudowań tej
wsi. Podobnie jest w wypadku kilku gospodarstw
położonych niedaleko
miejscowości Kątne, a należących administracyjnie
to Chlebiotek – oznakowania drogowego brak.
Innym przykładem geograficznej dezorientacji
jest rozdzielenie miejscowości: Studzianki, Miękoszyn, Miękoszynek
oraz Toruń Dworski. Z powodu braku oznaczeń tylko miejscowi wiedzą,
kto w której miejscowości mieszka. Jadąc od Zaborza do Studzianek, trzeba
przejechać przez Toruń Dworski oraz
Miękoszyn – niestety z powodu braku oznakowania po przejechaniu około 2 kilometrów dowiadujemy się, że
jesteśmy już w Miękoszynku.
Nie można się jednak wszystkiego
krytykować, trzeba też pochwalić –
dość dobre oznakowanie ulic znajduje się w Cieksynie, poza pewnymi
peryferyjnie położonymi osiedlami
domków letniskowych w głębi lasów.
Wracając jeszcze do oznakowania posesji – sprawę tę regulują dwie
ustawy: ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne,
z późniejszymi zmianami, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń z późniejszymi zmianami. W skrócie stanowią, że każda nieruchomość powinna mieć tabliczkę
informacyjną, na której powinien zna-

leźć się numer nieruchomości i nazwa
ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości; powinna być ona umieszczona na
głównej ścianie domu. Jeżeli budynek
jest położony w głębi nieruchomości,
która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również
na ogrodzeniu. Jednak jeśli „władza”
tego wymaga od mieszkańców, to
powinna sama dawać przykład poprzez oznakowanie ulic i nazw miejscowości.
Krótkim zdaniem – nie jest łatwo.
Sytuację w niektórych miejscach
poprawiają tabliczki mieszkańców
z numerem domu i z nazwą ulicy – często jednak, z wiadomych
względów, są one niezbyt dużych
rozmiarów. Co więc trzeba zrobić? –
Oznakowaniem ulic i miejscowości
powinni przede wszystkim zająć się
radni z danych okręgów. Choć inicjatywa powinna wychodzić z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych i zlecona ZGKiM – mówi radny Suwiński.
Często informacja, jaką jest tabliczka
z nazwą ulicy, nie tylko wprowadza
orientację w terenie, porządek dla
mieszkańców i przyjezdnych, ale –
może być podstawą bezpieczeństwa,
szybkiego dojazdu karetki pogotowia
czy innych służb ratowniczych – podsumowuje radny.
Michał B.
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Najbliższe spotkanie nasielskiego
Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie
się w sobotę, 2 czerwca br. o godz. 11.30
w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku.
Zapraszamy do udziału w naszych dyskusjach wszystkich miłośnicy dobrej literatury.

(red.)

Z UM. Dyżur prawnika
Już od najbliższego piątku, 27 kwietnia
br., w siedzibie Urzędu Miejskiego będzie pełnił dyżury radca prawny – pan
Jarosław Górski. Będzie on udzielał bezpłatnych porad i konsultacji prawnych
mieszkańcom naszej gminy.
Prawnik będzie dyżurował w każdy
piątek, w godz. 9.00–11.00 w pokoju nr 103, I piętro UM Nasielsk przy
ul. Elektronowej 3.
Zainteresowanych zapraszamy.
L

A

M

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku ul. Warszawska 2

sprzeda niezabudowaną nieruchomość
położona w miejscowości Nowe Pieścirogi,
o powierzchni 0,1958 ha
oznaczoną w ewidencji gruntów nr 145/2
lub wydzielone z niej działki.
Informacji udziela Zarząd.
Tel. (23) 69 12 719, 531 881 222; 531 881 555.
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Życie przed Życiem (Nasielska)

Wszelkie jubileusze mają to do siebie,
że zmuszają do refleksyjnego spojrzenia wstecz. Korzystając więc z okazji
18. urodzin „Życia Nasielska”, pragniemy przypomnieć, w wielkim skrócie,
pewne poczynania w naszej gminie na
„niwie prasowej”.
Wiemy, głównie z przekazów ustnych
naszych mieszkańców, że wielokrotnie były podejmowane działania mające na celu wydawanie lokalnej
gazety. Przed II wojną światową modne były tzw. jednodniówki. Wydawano zazwyczaj przy okazji jakichś
ważnych dla niewielkiej społeczności wydarzeń. Takie podobno miał
i Nasielsk. Niestety, nie udało się nam
znaleźć choćby fragmentu podobnego wydawnictwa.
Warte przypomnienia jest wydarzenie
z roku 1949, kiedy uroczyście otwierano w Nasielsku bibliotekę. Ukazało
się wtedy nasielskie wydanie „Expressu Wieczornego”. Po roku 1990 na
nasielskim rynku prasowym ukazywało się kilka gazetek. Były to pisemka
wyborcze, a ich byt był krótki. Szkoda,
bo niektóre z nich były starannie przygotowane i starannie wydane. Dużą
poczytnością cieszyło się pisemko
wydawane przez kilka lat przez parafię
św. Wojciecha, o tytule „Adalbertus”.
Tytuł ten bezpośrednio nawiązywał
do patrona nasielskiej parafii. Obecnie
jest on też patronem nasielskiej gminy.
Szkoda tylko, że zaprzestano wydawania tego tytułu.
Przywrócenie samorządów w roku
1990 dało impuls do powstawania lokalnych tytułów. Nie było to zadanie
łatwe, zajmowali się tym najczęściej
ludzie przypadkowi. Ich atutem było
to, że byli pełni zapału i wiary w to, iż
samorządy są szansą dla rozwoju ich
małych ojczyzn
Nasielsk wcześnie dojrzał do sprostania temu wyzwaniu. Już w październiku 1991 r. ukazał się pierwszy numer

„Wiadomości Nasielskich”,
z informacją, że jest to pismo samorządu. W tzw.
Wstępniaku, czyli artykule
programowym, zawarto nie
tyle program redakcji, która
firmowała ten tekst, co program samorządu miejskiego.
Myśl o potrzebie powstania
lokalnej gazety narodziła się
już w roku 1990, z chwilą
ukonstytuowania się pierwszych władz samorządowych. Inicjatywę Zarządu
w tej sprawie „pilotowała”
Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu. Od początku redakcję chciano połączyć
z ośrodkiem kultury, który
w owym czasie był dopiero w stadium
narodzin.
O tym, jak trudne były to działania,
świadczą cztery numery „Wiadomości Nasielskich”, jakie się ukazały
do końca pierwszego kwartału 1992
r. Skromna treść, kłopoty z funkcjonowaniem ośrodka kultury a do tego
drukowanie na powielaczu nie wróżyły powodzenia. Idea jednak nie umarła i odżyła z chwilą, kiedy Nasielskim
Ośrodkiem Kultury zaczął kierować
Adam Stamirowski.
Jednym z zadań, jakie mu wtedy
przypisano, było wydawanie gminnej
gazety. Korzystając z wsparcia członków Zarządu Miejskiego i osób, którym idea gminnej prasy była bliska,
skupił wokół siebie grupę osób, która
podjęła trud przygotowywania poszczególnych numerów. Wtedy też
zaproponowano nowy tytuł dla naszego gminnego pisma. I tak narodziło się „Życie Nasielska”.
I na zakończenie przytoczymy końcowy fragment artykułu programowego z 1. numeru „Wiadomości
Nasielskich” z października 1991 r.:

Koniec ery kina Niwa?

O prawie dawniej
Lubię nietypowe książki historyczne, np. takie, które
próbują przedstawić jakieś mniej znane wątki z przeszłości naszego kraju. Taką publikacją jest pozycja
Pomniki bólu i śmierci, Zabytki dawnego prawa na
ziemiach polskich, poświęcona przedmiotom, które dawniej służyły do wymierzania sprawiedliwości.
Książka jest niedługa i skupia się wokół czterech
zagadnień, niekiedy nieznanym szerszemu gronu
czytelników, a są to: krzyże pokutne, stoły sądowe,
pręgierze oraz szubienice. Podejmuje również ogólne problemy średniowiecznego sądownictwa.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Droga w Lubominie

Piszę w nawiązaniu do artykułu, który się ukazał w „Życiu Nasielska” nr 9 – „Nasze drogi powiatowe”. Droga w Lubominie jest drogą powiatową, która wg mojego rozumienia nie została ujęta, jest mowa o objazdach do Lubomina obciążonego podczas modernizacji wiaduktów i tuneli kolejowych. Ja bym chciała napisać kilka słów o drodze
w Lubominie, o jej odcinku ok. 1,5 km od skrzyżowania w stronę Jackowa do granicy z powiatem pułtuskim w stronę
Gołębi–Klukowa.
Jest to droga powiatowa, łącząca dwa powiaty i jest ona też najkrótszą trasą w stronę Nowego Miasta, Ciechanowa.
Ten odcinek od lat nie jest brany pod uwagę w żadnych projektach inwestycyjnych naszego powiatu, a na pewno
bez efektów finalnych. Ja osobiście, w formie korespondencji, poruszałam już kwestię tego odcinka drogi z byłym
burmistrzem, radnym powiatu, radnym gminy i byłym dyrektorem ZGKiM na przestrzeni ostatnich 3–4 lat i za każdym
razem słyszałam, że na gruntowne remonty nie ma środków w danym okresie, ale w przyszłym okresie finansowym
inwestycja zostanie umieszczona. Jak do tej pory – bez żadnych rezultatów. Każda z tych osób spychała odpowiedzialność na inny organ samorządowy. Z całą świadomością nie używam nazwisk, tylko wymieniam stanowiska,
ponieważ uważam, że jeśli ktoś obejmuje lub chce objąć dane stanowisko, to ma świadomość, że polityka samorządowa jest dla elektoratu, a nie dla samej kariery.
Z obecnym Burmistrzem nie rozmawiałam ani nie kontaktowałam się w sprawie drogi, ale przecież Pan Burmistrz,
obejmując schedę z całym dobrodziejstwem inwentarza, powinien dołożyć starań i zorientować się, jaka jest sytuacja w danych sektorach.
Odcinek, o którym jest mowa, to droga żwirową, położona niżej niż ościenne pola uprawne, co powoduje, że zimą
tworzą się na drodze wielkie zaspy, w pozostałe pory roku powybijane są doły, a podczas deszczu woda po drodze
leje się strumieniami. Doły są różnej wielkości i z powstają z dużą częstotliwością. Do tego w ostatnim czasie samochody, które jeździły na budowy kolejowe, sukcesywnie pogarszały stan drogi, a nigdy w takim stopniu, w jakim została popsuta, drogi tej nie naprawiano. Jedyne działania, które mają miejsce i pewnie łatwo udowodnić, to równanie
równiarką bądź spychanie.
Nie mieszkam już obecnie w Lubominie, ale często tam bywam i muszę wtedy korzystać z objazdów, aby po tym
odcinku nie jeździć i nie narażać się na straty finansowe związane z naprawą samochodu. W sumie to jestem zadowolona, że nie muszę liczyć na jakiekolwiek rozwiązania i decyzje polityków z Nasielska, a nawet z powiatu nowodworskiego, ponieważ wiem, że mijają lata, a ci ludzie w dalszym ciągu nie umieją dbać o swój elektorat i jego potrzeby.
Mam pytanie: jakie są ewentualne plany modernizacyjne co do tego odcinka drogi, ponadto dlaczego kolejne osoby
które zajmują stanowiska publiczne, nie dbają o powierzone mienie i potrzeby elektoratu – mieszkańców?
Monika Tańska (Górska)

Uwagę przyciągają fragmenty, w których autor opowiada, jak to w początkach średniowiecza często wymierzaną karą za przestępstwa była…
pielgrzymka (bardzo popularne były Rzym i Akwizgran), co wynikało
z inspiracji fragmentem Biblii, w którym Kain, po zabiciu Abla udaje się
na tułaczkę po świecie. Meandry prawne stanowią ciekawy wątek Pomników bólu i śmierci.
Powróćmy jednak do głównego tematu książki. Krzyże pokutne były
niezwykle ciekawą formą pokuty za przewinienia. Stosowane często na
Śląsku, były stawiane często w miejscach dokonanych zbrodni (np. morderstwa) na koszt winowajcy. Często wmurowywano w nie różne symbole, np. miecze czy kielnie (możliwe, że na znak profesji osoby skazanej
na ich postawienie). Szkoda, że wiele z krzyży zakończyło swój żywot,
będąc np. wbudowane w ścianę kościoła, mur czy okiennice. Warto więc
wypatrywać ich, przyglądając się fasadom starych budowli.
Ciekawe historie związane są również z pręgierzami zwanymi ,,słupami
hańby”. Były to wysokie słupy, wyposażone w kuny, czyli miejsca, dzięki
którym można było przywiązać skazańca. Następnie zaczynało się pełne
spektrum ,,przyjemności”. Można było karaną osobę po prostu wystawić
na widok publiczny, czasami z jakąś poniżającą ją maską na twarzy. Ale
dostępne było również biczowanie, a nawet odcinanie, np. ucha. Wiele
słupów hańby zakończonych było u góry w rozmaity sposób, m.in. minikapliczkami, dzięki czemu dziś można je podziwiać jako swego rodzaju
dzieła sztuki (taki jest pręgierz np. na rynku we Wrocławiu).
O tym i wielu innych rzeczach można poczytać w Pomnikach bólu
i śmierci. Warto wspomnieć, że książka została opatrzona w całkiem sporą liczbą rysunków oraz zdjęć, co jest jej znacznym atutem. Polecam tę
lekturę wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak dawniej wymierzano na naszych ziemiach sprawiedliwość. Gwarantuję, że przynajmniej
kilka razy książka skłoni czytelników do zadumy i refleksji.
Paweł Kozłowski
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Warto przeczytać
RECENZJA DKK

Będziemy informować Państwa
o poczynaniach władz samorządowych, ale liczymy też na głosy czytelników. Myślimy, że będzie ich bardzo
dużo. Prosimy o informowanie nas
o tym, z czym Państwo nie zgadzacie
się w naszych działaniach, o tym, co
może niepokoić mieszkańców miasta i gminy, służcie nam radą, przekazujcie swoje pragnienia i marzenia.
Nasze MIASTO i GMINA są naszym
wspólnym dobrem, naszą małą
OJCZYZNĄ. Dbajmy o jej dobro, tak
jak większość obywateli dba o dobro
własne.
Te stwierdzenia są aktualne do dnia
dzisiejszego. Nasza gminna gazeta
miała być platformą dialogu między
społeczeństwem, a wybranymi przez
nie władzami samorządowymi. Dzisiaj,
po dwudziestu latach, warto zadać pytanie, czy ten dialog w ogóle istnieje,
czy udział społeczeństwa w rządzeniu na swoim terenie nie ogranicza się
tylko do pójścia raz na cztery lata do
urn wyborczych, a później do narzekania. Najczęściej narzeka się na brak
tego dialogu.
az
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Kilka miesięcy temu obiegła nasze miasto informacja
o rezygnacji z zakupu nowego cyfrowego projektora
do nasielskiego kina Niwa.
Projektor dawał szansę na
dalszy byt naszego kina.
Niestety, tamtą szansę straciliśmy już bezpowrotnie
i z niepokojem spostrzegamy, że w tym ważnym dla
nas wszystkich temacie zapadła cisza.
W tym miejscu każdy czytający zada sobie pytanie:
„Czy projektor cyfrowy jest
nam rzeczywiście potrzebfot. M. Stamirowski
ny?”. Oto kilka informacji,
które przybliżą Państwu sytuację i pozwolą zrozumieć zaistniały problem.
Wraz z ogólnoświatowym rozwojem nauki i szybkim postępem technicznym wykorzystywana obecnie analogowa technologia bardzo szybko się starzeje. Liczba obszarów, na których jest zastępowana przez technologię
cyfrową, wzrasta z każdym dniem. Robimy zdjęcia cyfrowymi aparatami fotograficznymi, słuchamy muzyki,
która jest nagrana metodą cyfrową, nawet samochód, który wielu z nas kojarzy się z benzyną, kołami i karoserią, ma w sobie elementy cyfrowe, nie wspominając już o komputerach czy internecie. Rewolucja ta nie ominęła także kina. Dotychczas używane i powszechnie wykorzystywane analogowe kopie filmów są zastępowane
cyfrowymi. Zmienia się także system dystrybucji i odbioru kopii filmów, które nie będą dostarczane jako szpula
taśmy filmowej, ale będą przesyłane w wersji cyfrowej, przy wykorzystaniu wszechobecnego internetu. A zatem
do zwykłego wyświetlania filmów niezbędny będzie nowy projektor. Innymi słowy: jeśli nadal będziemy chcieli
oglądać afisze z nowymi tytułami premier filmowych i cieszyć się na coweekendowe spotkania z wielkimi postaciami światowego kina w naszym przytulnym i cichym nasielskim kinie, musimy zdać sobie sprawę z tego, iż
zakup nowego, cyfrowego projektora jest po prostu niezbędny.
Dlatego pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury przygotowali i złożyli wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych (PISF). Jako jedni z niewielu w województwie mazowieckim otrzymali dofinansowanie w wysokości 50% całkowitego kosztu tej inwestycji. Wydawało się, że jako naprawdę nieliczni
będziemy mogli nadal cieszyć się oglądaniem ruchomych obrazów na ekranie kina Niwa. Niestety, pomimo
połowy darowanych pieniędzy, Rada Miejska nie znalazła pozostałych środków na sfinansowanie tej inwestycji,
nie zgodziła się również na zaciągnięcie kredytu na ten cel i w efekcie zrezygnowała z zakupu nowoczesnego
projektora.
Kino jest istotnym elementem kultury i pełni ważną funkcję katalizatora rozwoju społecznego. W tym miejscu
można by przytoczyć wiele cytatów wybitnych Polaków, poczynając od Mickiewicza przez Norwida do Jana
Pawła II , który pisał: Naród istnieje z kultury i dla kultury. Nawet Wielki Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan
Wyszyński, stawiał problem kultury na czołowym miejscu, mówiąc: „Może na polskiej ziemi nie powstać wiele
rzeczy, ta czy inna fabryka – to jeszcze nie będzie najważniejsza strata. Najważniejsza strata będzie wówczas,
gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od twórczości kulturalnej.”
Nasielskie kino Niwa, które powstało w latach 50. ubiegłego wieku i przetrwało zawieruchy lat 80., oparło się
także powszechnemu zamykaniu kin w trudnych czasach transformacji systemowej. Jako jedno z nielicznych
w okolicy wkroczyło w wiek XXI. Dzisiaj to jedyne kino funkcjonujące w powiatach nowodworskim i legionowskim. W weekendowe wieczory możemy się tam spotykać z wielkimi producentami filmowymi, podziwiać twórczość znanych reżyserów i z zapartych tchem obserwować kreacje wielkich aktorów. Należy zatem postawić
sobie pytanie: czy stać nas na dobrowolne pozbycie się tego ostatniego bastionu kultury w naszym mieście? Czy
możemy lekką ręką zrezygnować ze wsparcia w wysokości połowy kwoty potrzebnej dla sfinansowania tego
przedsięwzięcia w czasach, kiedy nie jest łatwo, a słowo „kryzys” dało się we znaki tak wielu spośród nas? Czy
brak tej inwestycji w najbliższej perspektywie nie doprowadzi do likwidacji kina? Czy jest jeszcze jakaś szansa,
żeby takie dofinansowanie pozyskać lub zakupić projektor ze środków gminy?
Prośbę o odpowiedź na postawione pytania kierujemy do Pana Burmistrza i do radnych, w których rękach
spoczywa odpowiedzialność nie tylko za sprawy dróg, wodociągów i szkół, lecz również za dostęp do szeroko
rozumianej kultury, której zasmakować możemy jedynie w nasielskim kinie Niwa.
Nasielscy „kulturyści” (dane do wiadomości redakcji)
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Duchowe witaminy

Intrygująca
tajemnica
Pełnia objawienie Bożego dokonała się w Osobie Jezusa Chrystusa. A jak
to jest, że od czasu do czasu słyszymy natomiast o różnych objawieniach
prywatnych? Czemu mają one służyć, skoro Biblia zawiera cała prawdę
o Bogu i Jego Miłości? To pytanie wybrzmiewa w kontekście 13 maja
2012 r., w którym to dniu mija 95 lat od objawień Maryjnych w Fatimie.
Bóg udziela objawień pojedynczym osobom (w wypadku Fatimy trojgu
portugalskim dzieciom: 9-letniemu Franciszkowi Marto, jego 7-letniej
siostrze Hiacyncie oraz ich 10-letniej kuzynce Łucji), aby w konkretnym
czasie zwrócić szczególną uwagę na określoną prawdę zawartą w Piśmie
Świętym i żywej Tradycji. Zgodność objawień prywatnych z Objawieniem bada Nauczycielski Urząd Kościoła.
A wracając do Fatimy, „Jasna Pani” ukazywała się trójce dzieci od 13 maja
1917 r. W swoich sześciu objawieniach przekazała im Boże wezwanie do
modlitwy, pokuty i nawrócenia, a zarazem ostrzeżenie przed skutkami trwania ludzi w grzechu. Objawienia zakończyły się 13 października słynnym cudem „tańczącego słońca”, którego świadkami było ok.
100 tysięcy ludzi. Małym wizjonerom Zjawa przedstawiła się jako Matka
Boża Różańcowa, wzywając kilkakrotnie do odmawiania różańca w intencji pokoju. W ostatnim widzeniu prosiła także o wybudowanie kaplicy
w miejscu objawień. Fatimskie objawienie dość szybko zostało potwierdzone przez Kościół. W 1930 r. miejscowy biskup uznał „za godne wiary
wizje pastuszków w Cova da Iria w parafii fatimskiej”, a Pius XI zezwolił
na oficjalny kult Matki Bożej Fatimskiej. Trzecią tajemnicę o „biskupie
odzianym w Biel”, który w dramatycznej wizji ginie pod gradem kul, siostra Łucja spisała 3 stycznia 1944 r. Rękopis w zaklejonej kopercie, na
której widniała data „1960”, trafił w 1957 r. do archiwum ówczesnego
Świętego Oficjum (obecnie Kongregacja Nauki Wiary). Dwa lata później
z proroctwem zapoznał się bł. Jan XXIII – odesłał je jednak do archiwum.
Podobnie uczynił Paweł VI w 1965 r.
Według świadectwa kard. Tarcisio Bertonego Jan Paweł II w chwili zamachu 13 maja 1981 r. nie znał trzeciej tajemnicy. Zapoznał się z nią dopiero
w lipcu podczas rekonwalescencji, kojarząc datę zamachu z orędziem
fatimskim. W pół roku po zamachu Papież mówi o „matczynej ręce, która zmieniła bieg kuli”. 25 marca 1984 r. w łączności z biskupami całego
świata Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata (nie wymienił jednak bezpośrednio Rosji, używając sformułowania: „Oświecaj
zwłaszcza ludy, których ofiarowania i zawierzenia przez nas oczekujesz”,
by nie irytować Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego).
W czasie pielgrzymki do Ojczyzny 7 czerwca 1997, bł. Jan Paweł II w wygłoszonej na Krzeptówkach homilii wyjaśnił cel fatimskiego orędzia:
„Orędzie fatimskie (…) ma na celu przemianę wewnętrzną człowieka,
pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu
świętości. (…) Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów,
a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. (…)
Tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko
schodzi na bezdroża i staje się «marnotrawnym synem»”. W 2000 r. bł.
Jan Paweł beatyfikował zmarłych w dzieciństwie wizjonerów: Franciszka
i Hiacyntę. Przy tej okazji ujawnił treść trzeciej tajemnicy, do której teologiczny komentarz przedstawił kard. Joseph Ratzinger.
13 maja 2011 r. w Fatimie wydarzył się kolejny cud. Ponad 250 tysięcy
ludzi, którzy przybyli do Fatimy na uroczystości dziękczynne za beatyfikację Jan Pawła II, stało się świadkami innego niezwykłego zjawiska.
Zobaczyli słońce otoczone różnokolorową obręczą. Tęczowa obręcz
wokół słońca pojawiła się po Mszy św. i tuż po wyświetleniu na telebimach filmu dokumentalnego o Papieżu.
Orędzie z portugalskiej wioski od 95 lat nie przestaje przynosić zaskakujących owoców duchowych. W jego świetle stajemy się odpowiedzialni
przed historią nie tylko za danie świadectwa o mocy Bożej działającej
wśród nas za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Naszym zadaniem
staje się również w sposób pełny odpowiedzieć na Jej orędzie pokoju
z Fatimy przez pokutę, umartwienie, ofiary i codzienny różaniec. I tym
samym umożliwić jego ostateczne wypełnienie i przyspieszyć zwycięstwo Maryi.
ks. Leszek Smoliński
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SPORT. Boks

Iwona obroniła tytuł
W dniach 14 i 15 kwietnia br. odbyły się w Częstochowie Mistrzostwa
Polski Osób Niepełnosprawnych z wadą słuchu w tenisie stołowym.
Od wielu lat w rywalizacji
na najwyższym szczeblu
z powodzeniem startuje nasielszczanka Iwona
Żyła.
Zgromadziła już poważną liczbę tytułów mistrzowskich. Z medalami
wróciła również z tegorocznych mistrzostw.
Dwa z nich były złote
(indywidualnie i w deblu kobiet – z Anną Łukańcz yk z Olszt yna).
W m i k ś c i e, w p a r ze
z Ireneuszem Kopcem
z Rybnika, zdobyła medal srebrny.
Pani Iwona, również z powodzeniem, startuje w zawodach międzynarodowych. Aktualnie przygotowuje się do Olimpiady Osób Niesłyszących,
która w roku przyszłym odbędzie się w Budapeszcie.
az

SPORT. Zaproszenie na mecz

Byli piłkarze dla Maćka
Pod takim hasłem
rozegrany zostanie
w sobotę 16 czerwca na nasielskim stadionie mecz piłkarski
p om ię d z y Żb ik i e m
Nasielsk (liga okręgowa) a Legionovią Legionowo (III liga).
Z inicjatywą rozegrania takiego spotkania
wystąpił pan Mirosław Grzybowski – obecnie mieszkaniec Legionowa, a wcześniej Nasielska. Ma być to mecz, dzięki któremu będzie
można pomóc legendzie nasielskiego sportu, a zwłaszcza piłkarstwa,
panu Maciejowi Osińskiemu, w trudnych dla niego chwilach spowodowanych chorobą.
Jego pomysł bardzo podobał się byłym zawodnikom Żbika. Podchwycili go, i stąd też hasło imprezy: „Byli piłkarze dla Maćka”. Poprzez to spotkanie organizatorzy chcą nie tylko wesprzeć swego
kolegę i przyjaciela, ale unaocznić też nasielskiej społeczności, jak
ważną rolę w jej dziejach odgrywała i odgrywa piłka nożna. O zdolnych piłkarzach z Nasielska mówiło się już przed II wojną światową,
mówiło się i mówi przez cały okres powojenny aż do czasów obecnych. Ich nigdy nie brakowało i nie brakuje.
W tej sztafecie piłkarskich pokoleń pan Maciej Osiński zajmuje miejsce szczególne. Miał nieprzeciętny talent. Z piłką potrafił zrobić
wszystko. Mówiło się, że przeciwnikom wiąże albo plącze nogi. Grał
w pułtuskiej Nadnarwiance, nasielskim Żbiku i drużynie w warszawskiego Tarchomina, Farmacji. Żałować należy tylko, że w czasach
jego młodości nie było takich jak obecnie możliwości szlifowania
piłkarskich diamentów.
Organizatorzy liczą, że na ten mecz przyjdą wszyscy ci, którzy kochają swoje miasto i gminę, ci, którym bliski jest sport, i ci, którzy
szanując przeszłość, patrzą w przyszłość.
az
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POWIAT. Śpiewali o zdrowiu

sparingu z tamtejszym zawodnikiem. Zgodziłem się bez zastanowienia. Poszło mi całkiem nieźle.
Od tamtego czasu zacząłem jeździć do Płońska na treningi. Trwało to około roku. Potem byłem
zmuszony zmienić klub z powodu
problemów klubu ze sponsorami
i zacząłem treningi w Championie
Nowy Dwór Mazowiecki u trenera Krystiana Rogalskiego. Trenuję w tym klubie od czerwca 2011
roku. Czuję, że się rozwijam, staję
się lepszym zawodnikiem, a także
dzięki temu – lepszym człowiekiem.

Co udało Ci się już osiągnąć?
– W mojej dotychczasowej skromnej karierze bokserskiej zdobyłem Mistrzostwo Mazowsza
kadetów 2010 r. (waga 50 kg),
wicemistrzostwo Warszawy kadetów 2010 r. (waga 50 kg), 1. miejsce w turnieju im. Wieńczysława
Kosinowa 2010 r. (waga 50 kg),
2. miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim 2010 r. (waga
50 kg ), Mistrzost wo Mazowsza kadetów 2011 r. (waga 48 kg),
2. miejsce w XII Międzynarodowym Memoriale im. Jerzego Suchodoła 2011 r. (waga 54 kg),
1. miejsce w okręgowych eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów 2012 r. (waga 52 kg) oraz
miejsca 5–8 na Mistrzostwach
Polski Juniorów 2012 r. (waga
52 kg).
Jakie niebezpieczeństwa czyhają
na Ciebie i innych młodych bokserów?
– W tej dyscyplinie, jak i w wielu
innych, zdarzają się kontuzje. Nie
ma jednak prawdziwego niebezpieczeństwa, jak wydaje się osobom, które nigdy nie miały do
czynienia ze sztukami walki. Równie niebezpieczne są wszystkie
inne sporty.
Jak sobie radzisz z godzeniem
swojej pasji ze szkołą?
– Jest to trudne, trzeba znaleźć czas
na naukę, treningi. A także na przyjemności. Warto jednak pamiętać,
że dla chcącego nic trudnego.
O czym marzysz?
– Tak jak każdy młody bokser, mam
marzenia związane z tym, aby jako
pięściarz znaleźć się w czołówce zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Mam też kilka bardzo ważnych
osobistych marzeń, jednak wołałbym je zachować dla siebie, bo gdy
je zdradzę, to się nie spełnią.
Jakie masz plany na przyszłość?
– Niełatwo to określić. Na pewno
trzeba kontynuować naukę i trenować. Czas pokaże, jak będzie da-
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Puchar dla nasielskich przedszkolaków Zmiany kadrowe

Nasielski talent
„Jeśli w boksie jest jakaś magia, to
jest to magia walki ponad granicami. To magia ryzykowania wszystkiego dla marzeń, których nie
dostrzega nikt poza tobą” – mówi
w filmie Za wszelką cenę jeden
z jego bohaterów. Boks to niezwykle piękny i trudny sport. Ważna jest
technika i odpowiednie wyprowadzanie ciosów bokserskich, liczy
się wszystko, począwszy od ustawienia dłoni, poprzez pozycje stóp
i całego ciała.
W Nasielsku również znajdziemy
miłośników tego sportu. Jednym
z nich, walczącym w kategorii juniorów (17–18 lat) w wadze muszej
(52 kg) jest Patryk Waleszczak, którego doceniły władze Nasielska,
przyznając w zeszłym roku podczas Dni Nasielska symboliczną statuetkę dla najlepszego sportowca
reprezentującego gminę Nasielsk.
Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie do boksu?
– Zainteresowałem się tą dyscypliną sportu dzięki oglądaniu walk
bokserów zawodowych, takich jak
Tomasz Adamek, Mike Tyson i innych. Zaciekawiłem się wtedy boksem, zorientowałem się w szybko,
że w miejscowości, w której mieszkam, powstała sekcja bokserska.
Bez namysłu poszedłem tam, zapisałem się i zacząłem uczęszczać na
zajęcia. Już po pierwszym treningu
wiedziałem, że to sport właśnie dla
mnie.
Od jak dawna zajmujesz się boksowaniem?
– Od mniej więcej 2,5 roku. Na
początku trenowałem w Nasielsku
około 6 miesięcy. Wtedy trener
Waldemar Wróblewski zaproponował mi, abym pojechał z nim
do Płońska, gdzie także prowadził
sekcję bokserską (Budowlani Inżynieria Płońsk), i sprawdził się na
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W piątek, 27 kwietnia br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył
się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, zorganizowany już
po raz kolejny przez Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wśród jego uczestników znaleźli się też przedstawiciele naszej
gminy, zarówno przedszkolaki, jak
i uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów. Nasielsk reprezentowały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku
oraz Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach. Natomiast
w kategorii szkół podstawowych
byli to uczniowie Szkoły Podstawo-

lej, przecież kontuzja może mnie
wykluczyć z rywalizacji bokserskiej i wszystkie marzenia związane
z boksem mogą się posypać, ale
nie ma co o tym myśleć na zapas.
Chciałbym, aby sporty walki towarzyszyły mojemu życiu jak najdłużej.
Co możesz doradzić innym osobom chcącym zająć się boksowaniem? Czy masz dla nich jakieś
wskazówki?
– Jeśli ktoś chce zacząć trenować
boks i być dobry zawodnikiem,
to musi wiedzieć, że trzeba postawić boks na pierwszym miejscu. Należ y być sumiennym,
ciężko pracować i oczywiście
dążyć do celu bez względu na
niepowodzenia. Trzeba zatem
pamiętać, że nic nie przychodzi lekko. Boks to sport dla osób
myślących, kształtuje charakter
i rozwija człowieka fizycznie bez
wspomagania się różnymi substancjami. Zachęcam wszystkich
do tego, aby zaczęli trenować
boks oraz uprawiali inne sporty,
a przede wszystkim życzę, aby
każdy odkrył swój talent.
Chciałbym podziękować mojemu
pierwszemu trenerowi Waldemarowi Wróblewskiemu oraz teraźniejszemu trenerowi Krystianowi
Rogalskiemu za zaangażowanie,
trud włożony w rozwijanie moich umiejętności, pomoc w razie
problemów a także ogromne poświęcenie. Bez tych dwóch bardzo
ważnych osób, jak i reszty wspierających mnie, nie doszedłbym do
tego miejsca, w którym teraz jestem. Dziękuję także mojej rodzinie, przyjaciołom, kolegom z klubu,
znajomym i wszystkim, którzy mnie
wspierają, zarówno gdy wygrywam,
jak i kiedy jestem na przegranej pozycji.
Dziękuję za rozmowę
Walki naszego młodego boksera
możemy obejrzeć na portalu nowodworski24.pl.
monika orłowska

wej w Nasielsku i Szkoły Podstawowej przy ZS Nr 3 w Cieksynie.
W kategorii gimnazjów występowały solistki z Zespołu
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach oraz Zespołu Szkół Nr 3
w Cieksynie.
Dzieci i młodzież prezentowały przygotowane przez siebie utwory według kategorii
wiekowych. Po zakończeniu
występów uczestników każdej z nich zbierało się jury festiwalu i wybierało zwycięzcę.
W kategorii przedszkolaków
zwyciężyło Samorządowe
Przedszkole z Nasielska i otrzymało pamiątkowy puchar.

Jurorom bardzo podobał się również występ Magdaleny Podgrudnej, uczennicy gimnazjum przy
Zespole Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach, co podkreśliła aktorka Anna
Korcz, oceniająca
występy młodych
talentów. Jednak
zgodnie z regulaminem festiwalu
zwycięzca w każdej
kategorii mógł być
tylko jeden.
Każdy z uczestników reprezentu-

jących gminę Nasielsk otrzymał
drobny upominek ufundowany
przez Grzegorza Arciszewskiego,
burmistrza Nasielska. Dla młodszych dzieci były to pluszowe misie, a dla starszych gry planszowe.
Natomiast do nasielskiego przedszkola za zajęcie pierwszego miejsca w tym festiwalu trafi też 300 zł
od burmistrza na cele tej placówki. Przedszkolaki z samorządowego przedszkola w Nasielsku mają
doświadczenie w propagowaniu
zdrowego stylu życia, już drugi raz
z rzędu okazały się najlepsze na
tym festiwalu. Gratulujemy!
(red.)
fot. K. Miller

ZAPROSZENIE

3 czerwca spotkajmy się
w Pustelni

Tradycyjne spotkanie modlitewne w miejscu Maryjnego kultu w Pustelni koło
Łopacina (gm. Sońsk) odbędzie się w tym roku w niedzielę, 3 czerwca. Zapraszają na nie mieszkańców nasielskiej gminy państwo Elżbieta i Jacek Rucińscy.
Związali się oni duchowo z tym miejscem, działali i działają na rzecz jego
wzbogacenia zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym.
Wyrazem tego jest kopiec poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II i
doroczny koncert Maryjny. Kapliczka z figurką NMP, której przypisuje się cudowną moc, od kilku wieków jest nawiedzana przez pielgrzymów z północnego Mazowsza.
andrzej zawadzki
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Zjazd delegatów
i wybory władz

NASZE PODRÓŻE

Sezon rozpoczęty
Miłośnicy YAMAHY z Nasielska:
Stach, Waldi i Józiek, rozpoczęli nowy
sezon motocyklowy. W ubiegłym
roku najdłuższą trasę wyznaczyli sobie do Wilna, Troków i Druskiennik.
Pierwsze dni dobrej pogody w tym
roku postanowili wykorzystać do odbycia rajdu szlakiem polskich seriali.
W poniedziałek, 28 kwietnia br.,
z wiedzając po drodze zamek
Krzyżtopór w Ujeździe, dotarli do
Sandomierza, gdzie, jak wiadomo,
kręcone są kolejne odcinki filmu
o księdzu Mateuszu. Pomysł wyjazdu pojawił się spontanicznie
– podsunęła go żona jednego
z uczestników wyjazdu, która systematycznie ogląda ten serial. Po
spacerze po sandomierskim rynku i okolicznych przepięknych
ulicach, które przemierza na rowerze ksiądz Mateusz, przyszedł
czas na zasłużony odpoczynek.
Ale już następnego dnia wyruszyliśmy do Jeruzala, miejscowości, która znajduje się około
20 km od Mińska Mazowieckie-

W p i ą te k , 23 k w i e t n i a b r.,
w nasielskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło
się spotkanie z wolontariuszami,
podczas którego podziękowano
za wieloletnią pracę Wioletcie
Zawadzkiej. Przypomnijmy, że
będąc specjalistą pracy socjalnej, pracowała w rejonie, pełniła
funkcję koordynatora wolontariatu i była odpowiedzialna za prowadzenie
„Skrzynki Życzliwości”. W sumie w nasielskim MOPS-ie przepracowała 16
lat. Od maja br., po uprzednim wygraniu konkursu, objęła stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sąsiedniej Winnicy.
Nowym koordynatorem wolontariatu została Iwona Osińska, pracownik
socjalny w nasielskim MOPS. Pani Iwona zajmowała się dotychczas m.in.
pracą w rejonie, a dodatkowo prowadziła grupę samopomocową dla osób
niepełnosprawnych. Teraz do jej obowiązków należeć będzie także koordynacja pracy wolontariatu. Warto dodać, że grupa nasielskich wolontariuszy stale się powiększa i liczy obecnie 11 osób, w tym jest już dwóch
panów.
Obu paniom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
(red.)

go, gdzie powstaje popularny serial „Ranczo”.
Tu musieliśmy czekać w kolejce
wielbicieli tego filmu, aby zrobić sobie fotkę na ławeczce przed sklepem,
w którym zakupić można słynny napój procentowy. Oczywiście nam,
motocyklistom, trunku o nazwie
„Mamrot” nie wolno spożywać, ale
kupiliśmy go jako pamiątkę z naszej

wyprawy, wcześniej odczekawszy
cierpliwie w sporej kolejce.
Łącznie liczniki na naszych motorach
wskazały ponad 700 km. To początek sezonu, planujemy już następne
wypady, nie wykluczamy wyjazdu
do Czech. Zapraszamy wszystkich
miłośników motocykli do wspólnych
wypraw.
(w.)

W dniu 25 marca 2012 roku odbył się zjazd delegatów Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nasielsku. Spotkanie było
zorganizowane w restauracji „Stary Młyn”.
Celem zjazdu było podsumowanie czteroletniej kadencji, przyjęcie sprawozdania i wybory nowych władz. W obradach udział wzięli, oprócz
miejscowych członków stronnictwa, także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Powiatowego PSL – Antoni Kręźlewicz, Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie – Radosław Rybicki, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Maria Kowalska. Na początku obrad przewodniczący Zbigniew Piątkowski zaprezentował sprawozdanie z czteroletniej kadencji,
które otrzymało jednogłośne skwitowanie.
W dalszej części sesji wyłoniono kandydatów do Zarządu i przeprowadzono głosowanie. Na funkcję prezesa nie kandydował dotychczasowy prezes, który piastował to stanowisko przez 16 lat. Jego intencją było
„przekazanie władzy w młodsze ręce, które tchną w nasielskie koło nowe
życie”. Ustępujący Prezes otrzymał od wszystkich członków serdeczne podziękowania za ogromny wkład w działalność miejscowego koła.
Zjazd wybrał nowego Prezesa – Tadeusza Latkowskiego i pozostałych
członków Zarządu: Grzegorza Paczewskiego, Zbigniewa Piątkowskiego,
Annę Kaczmarek, Magdalenę Biernacką, Dariusza Bernarda Muchę, Kazimierza Drabika, Dariusza Obojskiego i Rafała Wierzchnia. W wolnych
wnioskach wyznaczono nowe zadania na następną czteroletnią kadencję. Delegaci omówili także kwestię funduszu sołeckiego, który bardzo
korzystnie wpływa na rozwój i integrację społeczności poszczególnych
wsi. Dzięki niemu każda wspólnota wiejska samodzielnie może decydować, na jakie przedsięwzięcia wykorzysta środki.
Na zakończenie zjazdu, przy poczęstunku, delegaci i goście mieli okazję porozmawiać ze sobą, wymienić się uwagami i doświadczeniami
z działalności.
Zjazd delegatów odbył się w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła PSL w Nasielsku, a także przystąpieniem do partii serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zarząd Koła PSL w Nasielsku
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Z POLICJI

Nowy
taryfikator
9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych
wprowadzające nowy taryfikator
punktów. Po upływie 30 dni, czyli
od 9 czerwca br. kierowcy łamiący
zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia.
Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
zostało poza ministrem spraw wewnętrznych Jackiem Cichockim
podpisane przez ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej Sławomira Nowaka oraz
sprawiedliwości Jarosława Gowina.
Zmiany w taryfikatorze mają na celu
poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Propozycje
te dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników
ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej,
a do tej pory nie były karane w ogóle
lub przyznawano za nie kierowcom
mniejszą liczbę punktów.
Nowy taryfikator punktów – przykładowa punktacja za wykroczenia
w ruchu drogowym:
Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0)
Rozmowa przez telefon komórkowy – 5
pkt (dotychczas 0)
Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0)
Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub
za nim nie ma miejsca do kontynuowania
jazdy – 2 pkt (dotychczas 0)
Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy
tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0)
Zwiększanie prędkości przez kierującego
pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0)
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt
(dotychczas 0)
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez
niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) – 2 pkt
(dotychczas 0)
Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami
(w szczególności bez fotelika) – 6 pkt
(dotychczas 3)
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt
(dotychczas 1)
Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego
pasażera przewożonego w niewłaściwy
sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt
(dotychczas 1)
Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem
przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na
nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt
(dotychczas 0)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5)
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych
i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9)
Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych
i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

(Źródło: MSW,pt)

PORADY

Ciąża a dieta
Będziesz mamą, starasz się dbać o siebie – czy jednak zastanawiałaś się jak
powinno wyglądać Twoje odżywianie
w tym okresie?
Ciąża to czas szczególnej troski
o zdrowie zarówno mamy, jak i dziecka. Jednym z ważniejszych aspektów
dbania w okresie ciąży jest prawidłowe
odżywianie się kobiety, które ma bezpośredni wpływ na właściwy rozwój
płodu. Coraz więcej badań wskazuje
również na znaczny wpływ diety na
zdrowie dziecka w okresie młodzieńczym i w życiu dorosłym.
Kluczowym punktem diety w tym
okresie jest różnorodność, dla zmniejszenia ryzyka powstania niedoborów
składników odżywczych, które podczas ciąży zdarzają się częściej. Zapotrzebowanie na energię w tym
okresie wzrasta tylko około 300 kcal
dziennie i to dopiero w drugim trymestrze. Zatem znane powiedzenie „jedz
za dwoje” jest nieprawdziwe i sprzyja
nadmiernemu przyrostowi masy ciała
w tym okresie.
Dieta przyszłej mamy powinna zawierać przede wszystkim produkty zbożowe z pełnego przemiału (razowe
pieczywo, płatki owsiane, grube kasze,
pełnoziarniste makarony, brązowy
ryż), warzywa, owoce, chude mięso,
raz w tygodniu rybę, chude produkty mleczne. Wszystkie te produkty
dostarczają różnorodnych witamin
i składników ważnych w tym okresie,
m.in. żelaza, cynku, wapnia, magnezu,
witaminy C, folianów, błonnika pokarmowego, węglowodanów złożonych
oraz białka.
Owoce i warzywa można spożywać
w każdej postaci jak najczęściej. Jeśli
wybierasz soki, powinny być to soki
przygotowane w domu lub 100% ze
sklepu. Jeśli ryby – należy kupować
tłuste ryby morskie, tj.: dorsza, łososia,
halibuta. Unikamy natomiast takich ryb
jak panga czy tuńczyk, które kumulują
niekorzystne związki chemiczne.
W czasie ciąży należy zwrócić szczególną uwagę na spożycie tłuszczu zwierzęcego, cholesterolu oraz
na produkty zawierające tzw. izomery trans. Izomery trans kwasów
tłuszczowych mogą spowodować

zaburzenia rozwoju płodu oraz podwyższeniu poziomu cholesterolu we
krwi u kobiety. Głównym źródłem
tych kwasów są margaryny twarde, produkty typu fast food, chipsy,
zupy i sosy w proszku oraz słodycze
i wyroby cukiernicze. Często jednak w tym okresie chcemy usprawiedliwić spożycie tych przekąsek
zachciankami ciążowymi, nie zdając
sobie sprawy z tego, że nieświadomie
szkodzimy swojemu dziecku. To, co
spożywa matka, za pomocą krwi również trafia do organizmu maleństwa,
i to zarówno podczas ciąży, jak i karmienia piersią. Dobrym źródłem niezbędnego w ciąży cholesterolu, który
potrzebny jest do prawidłowego rozwoju komórek, jest masło prawdziwe.
W naszym społeczeństwie panuje
przekonanie, że jeden kieliszek wina
w ciąży nie zaszkodzi, a poprawi krążenie. Jest to nieprawda, nawet sporadyczne spożycie alkoholu sprzyja
wadom rozwojowym płodu, komplikacjom podczas ciąży i porodu.
Należy również pamiętać, że kieliszek
wina dla osoby dorosłej ważącej ok.
70 kg to niewiele – ale jeśli taka sama
ilość alkoholu trafia z krwi matki do
krwi kilkugramowego płodu, jest to
dla niego kilkunastokrotnie większa
dawka.
Przyszła mama powinna również wypijać przynajmniej 2 litry niskosodowej wody mineralnej lub źródlanej
naturalnej, soku owocowego lub warzywnego. W diecie należy ograniczyć spożycie kawy, czarnej herbaty,
coca-coli czy innych słodkich napojów. Wszystkie kolorowe napoje zawierają nadmierną ilość cukru, który
niepotrzebnie zawyża energetycznie
dietę kobiety ciężarnej. Natomiast zawarte w tych napojach fosforany wypłukują wapń, który w tym okresie
jest bardzo potrzebny i matce, i dziecku. Płyny tego typu zawierają również konserwanty i barwniki, które są
szkodliwe i niezdrowe.
Zatem, przyszła mamo, dbaj o siebie i swoje maleństwo, bo naprawdę
warto.
mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny

Czekają na pomoc
Pomóż naszym podopiecznym. To nic nie kosztuje,
a zyskasz przyjaźń w oczach pupila:)

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie
Zapraszamy w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00.
W weekendy adopcje na telefon.
Tel. 660 277 648 lub (23) 693 04 45
1. Pies Korek. Ma ok. 3 lat. Jest wyjątkowo zwinny, ruchliwy i bardzo figlarny.
Charakteryzuje się ciekawym umaszczeniem z zabawną, białą skarpetą. To typowy kundelek średniej wielkości. Korek jest
bardzo ciekawy świata, dlatego nie powinien długo zostać w schronisku:)
2. Pies Kapsel. Ma ok. 1 roku. Jest bardzo
zabawny i uwielbia towarzystwo
człowieka. To średniej wielkości
piesek o smukłej sylwetce i gładkiej, czarno-podpalanej sierści.
Swoją charyzmą przekazuje nam,
że pragnie jak najszybciej poznać
nowego Pana.
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Wskoczyliśmy
na TRAMPolinę
Za nami bardzo długi i na ogół słoneczny majowy weekend. Trudno byłoby nie wykorzystać tak sprzyjających warunków, by nie oderwać się od codzienności. W dniach 28 kwietnia–2 maja 2012 r. odbył się Rajd Wędrowniczy
„TRAMPolina”, którego miałem przyjemność być komendantem. W imprezie uczestniczyli wędrownicy z 32. DS „Hakuna Matata” i 3. DH „Przypadek”.
W ostatni piątek kwietnia dziewięcioro śmiałków ruszyło ze stacji PKP
Nasielsk w kierunku Chabówki, by zdobywać Gorce. Po prawie dziesięciogodzinnej podróży udało nam się dotrzeć na przedmieścia Rabki-Zdroju,
skąd ruszyliśmy na szlak. Wiódł on nas przez Rabkę, gdzie zwiedziliśmy
Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana i Park Zdrojowy, dalej w kierunku Maciejowej, gdzie mieliśmy pierwszy nocleg. Drugiego dnia przeszliśmy w kierunku Starych Wierchów, a następnie skierowaliśmy swoje
kroki w okolice Turbacza, najwyższego szczytu Gorców (1310 m n.p.m.).
Tam, tuż pod jego wyniosłym szczytem na Jaworzynie Obidowskiej, odszukaliśmy malowniczą i urokliwą Chatę Bene należącą do Szczepu ZHR
Szarej Siódemki im. gen. Mariusza Zaruskiego, gdzie postanowiliśmy spędzić najbliższe noce. Kolejne dni to wyprawa na przedmieścia Nowego
Targu oraz zaliczenie Turbacza i zejście do Zbójnickiej Jamy, niewielkiej
jaskini położonej pod Jaworzyną Kamienicką. Ostatni dzień spędziliśmy
na stromym zejściu do Kotliny Nowotarskiej w kierunku Łopusznej, skąd
udaliśmy się w stronę Nowego Targu i dalej do Warszawy.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

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 Zarządzenia Nr 47/12 Burmistrza Nasielska z dnia
11 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości podaję do wiadomości

wykaz

ogłaszam

lokalu użytkowego, położonego w mieście Nasielsku
przy ulicy Kilińskiego 1/3 – przeznaczonego
do wydzierżawienia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

że w dniu 21 maja 2012 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 14 700,00 złotych
- wadium w wysokości 1 500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość położona we wsi Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość
Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie
i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym 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 ), wodociąg sieciowy biegnie przez działkę,
w pobliżu jej granicy.

Lokal użytkowy o powierzchni 195,23 m2 znajdujący się na parterze
w budynku mieszkalno-użytkowym na nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 757/1, 757/2, 758, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 760/3.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego następuje na czas określony, tj. do 3 lat z możliwością przedłużenia poprzez podjęcie stosownej
uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi
3 000,00 złotych ( słownie : trzy tysiące złotych ).
Do miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny
podatek VAT. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytkowego jest ceną uzyskaną w przetargu.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku od dnia 4 maja 2012 do dnia 1 czerwca 2012 roku.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeszewie

zaprasza do nauki i zabawy

Działka ma nie uregulowanego przebiegu granic.
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 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1.500,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 1400.
TRAMPolina okazała się niezwykłym przeżyciem dla wszystkich uczestników rajdu. Gorce to kraina Władysława Orkana, pisarza tworzącego
w okresie Młodej Polski, który wysławił ten region. To miejsce styku kultur grup etnograficznych Podhalan, Zagórzan i Górali Sądeckich, a także
miejsce urodzenia ks. prof. Józefa Tischnera. To niezapomniane widoki
lasów bukowych regla dolnego i świerczyny regla górnego. To dawne
polany wypasowe, zasłane o tej porze fioletowym dywanem krokusów,
nakrapianym białymi przebiśniegami i sasankami. To w końcu magiczny
widok na rozświetlone miasta i śledzące nas wszędzie Tatry.
Tym, co najbardziej mnie urzekło podczas wyprawy, była chatka Bene,
dwupiętrowy drewniany budynek pokryty gontem, wybudowany i konserwowany własnoręcznie przez harcerzy. Schodząc do chaty, przemierzaliśmy polankę usianą krokusami, by po chwili zobaczyć przepiękną
panoramę Tatr, wypływające gdzieś z głębi gór źródełko i właśnie ten
budynek. Czuło się tam prawdziwie turystyczny klimat: brak prądu, konieczność chodzenia po wodę ze strumienia, by zagotować ją w celach
sanitarnych lub kulinarnych, i własnoręcznego przygotowywania posiłków,
a także współegzystowania z kilkudziesięcioma nieznanymi sobie osobami
i wspólne wieczory przy gitarze oświetlanej blaskiem świecy lub ogniska.
Dużym przeżyciem dla części osób było też zejście do Zbójnickiej Jamy. Po
około 3,5 m przejściu przez studnię uderzała zmiana mikroklimatu i całkowita
ciemność. Dla wielu z nas niezapomniany będzie także widok Tatr wyglądających jak na pocztówce, który mieliśmy okazję podziwiać, pejzaż północnych
Gorców z Jaworzyny Kamienickiej z Kapliczką Bulandową w tle oraz widok
na rozjarzone światłami okien miasta, wyglądające w nocy jak mała mozaika.
W czasie wyprawy nie mogło też zabraknąć dowcipów, konkursu na traperską wyrzutnię żelkowych misiów i picie oranżady oraz wspomnień i historii.
W największe zdumienie wprawił nas zalegający na wysokości powyżej
1200 m w dużej ilości śnieg. Udało nam się ulepić bałwanka i porzucać
się śnieżkami. Nieraz musieliśmy przebijać się przez śnieżne zaspy, potoki
wypływającego z spod nich błota i wody. Bardzo cieszę się, że udało mi
się pokazać naszym wędrownikom góry, że nauczyli się prowadzić grupę,
poczuli, co to znaczy zespół i że błoto nie jest wcale straszne. Najbardziej
raduję się z tego, że wszystkim się podobało, mimo zmęczenia, i że każdy
tak jak ja chciałby tam zostać dłużej. Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony niezapomniany czas, do zobaczenia na szlakach! Warto było wyskoczyć na TRAMPolinę, może za rok znów uda się zrobić kolejny skok.
pwd. Daniel Nowak

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki,
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115
oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

Sporządziła: Elżbieta Binkiewicz
Dn. 11.04.2012 r

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

w oddziale przedszkolnym oraz klasach I–VI

Szkoła zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• profesjonalne i życzliwe podejście
do każdego ucznia i rodzica,
• zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych,
• zajęcia wyrównawcze,
• opiekę szkolnego logopedy (od września 2012 r.),
• pomoc socjoterapeutyczną,
• dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną szkoły,
• nowe boisko wielofunkcyjne,
• dojazd autobusem szkolnym,
• opiekę świetlicową,
• obiady,
• udział w programach unijnych.

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”.
*SkrzynkiznajdująsięwsiedzibieMiejskiegoOśrodkaPomocySpołecznejprzyul.Elektronowej3,
05-190 Nasielsk.
* 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:
Przyjmę:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotel 1-osobowy rozkładany, komodę lub szuflady – Tel. 510 643 810
Regał pokojowy, mały stolik do pokoju i dwuosobowy fotel rozkładany
– Tel. 798 640 536
Regał kuchenny – Tel. 514 211 759
Regał pokojowy oraz fotel dwuosobowy rozkładany – Tel. 662 670 733
Pralka automat – Tel. 517 289 594

Oddam: Łóżeczko z materacem, krzesełko do karmienia piersią (stan bardzo dobry)
- Tel. 509 788 814

PROJEKT EDUKACYJNY
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SAMORZĄD GMINNY A PROBLEMY NASZEJ GMINY
„Samorząd gminy a problemy naszej gminy” – taki tytuł nosi projekt gimnazjalny, który wybrałyśmy jako uzupełnienie wiedzy pozaprogramowej na
etapie II gimnazjum. W ramach tego zadania postanowiłyśmy bliżej zapoznać się z pracą władz nasielskiej gminy. Planujemy m.in. przeprowadzić
wywiady z wybranymi osobami zaufania publicznego oraz ankiety ujawniające poglądy nasielszczan na temat zamieszkiwanej przez nich gminy.
Pragniemy, aby zapoznali się Państwo z wynikami naszych prac, w tym oraz
następnym numerze „Życia Nasielska”, a także poznali poglądy i plany na
przyszłość tutejszych władz.

Rozmowa z Panem Grzegorzem Arciszewskim, burmistrzem Nasielska
Pomówmy o głośnej ostatnio
sprawie zmiany obwodu szkolnego, a tym samym zamknięcia
niektórych placówek oświaty.
Zamierzenia te zostały tymczasowo odsunięte na dalszy plan.
Czy i kiedy rozważa Pan do nich
wrócić?
– Musimy powrócić do tego tematu, chociaż jest on drażliwy, ale zmiany są nieuniknione.
Będę rozmawiał na temat otwierania szkół przez stowarzyszenia,
ponieważ w ten sposób mniejsze szkoły mają szanse dalszego

istnienia. Natomiast przy takich
środkach, jakie obecnie dostajemy z MEN-u, jest mało realne,
abyśmy dali sobie radę w tej sytuacji.
Od 1 stycznia 2012 r. usługę
Nocnej Pomocy Lekarskiej na
terenie powiatu nowodworskiego świadczy SZP ZOZ w Nowym
Dworze Mazowieckim. Zgodnie z obietnicami Starostwa taki
punkt świadczenia pomocy powstanie również w Nasielsku.
Czy dysponuje Pan jakimiś no-

wymi informacjami na ten temat?
– Trwają rozmowy między dyrekcją naszego ZOZ-u a dyrektorem
Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim na temat
otworzenia takiego punktu w naszym mieście. Kiedy one zostaną zakończone, tego nie wiem,
ale została przez nas złożona konkretna propozycja na wynajem
tych pomieszczeń i działanie tego
punktu. Teraz decyzja leży po
stronie powiatu. Z naszej strony
zostało zrobione wszystko.

Mówiąc o walorach estetycznych, nie sposób pominąć wyglądu Nasielska. Co planuje Pan
zmienić, aby turyści odwiedzający nasze miasto mieli jeszcze
lepsze zdanie na jego temat?
– Będę rozmawiał z właścicielami
tych najgorzej wyglądających budynków, które w centrum znajdują się w centrum Nasielska, chodzi
o dawny posterunek policji i starą
pocztę. Mam nadzieję, że właściciele postarają się, aby coś zrobić
z tymi budynkami. Myślę, że stary
posterunek powinien zostać zbu-

rzony, zaś reszta budynków odnowiona, żeby nie szpeciła swoim
wyglądem Nasielska.
Jak ocenia Pan pracę Policji
i Straży Pożarnej w Nasielsku?
– Powiem delikatnie, średnio, jeśli chodzi o Policję. Natomiast na
Straży Pożarnej cieniem położyły
się niedawne podpalenia. Ale myślę, że ich reputacja się moralnie
odbuduje.
Dziękujemy za rozmowę.
Małgorzata Dąbrowska
Klaudia Olbryś

Rozmowa z Panem Grzegorzem Duchnowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku
Czy uważa Pan, że zadłużenie
Gminy Nasielsk, które wynosi ponad 2,5 mln zł, jest spowodowane
brakiem kompetencji służb sprawujących władzę w naszej gminie? Czy może wpłynęły na to
inne czynniki, które pociągnęły
za sobą tę niegasnącą lawinę zadłużenia?
– W pytaniu jest zawarta błędna
informacja, gdyż, jak sądzę, każdy cieszyłby się, że jest to tylko
2,5 mln zł. Ale ta kwota jest znacznie wyższa i wynosi około 20 mi-

lionów. Sądzę, że na to zadłużenie
złożyło się wiele czynników.
Uważam, że sformułowanie „brak
kompetencji” byłoby krzywdzące
dla osób, które tę władzę sprawowały do tej pory. Myślę, że to była
pewnego rodzaju nieodpowiedzialność, z której wynikło tak duże zadłużenie.
Na terenie gminy Nasielsk jest wielu bezrobotnych. Jak Pan myśli, co
można by zrobić w tej sprawie, aby
choć trochę zmniejszyć stopę bezrobocia?

– Tak, to prawda. Ja również jestem
w Powiatowej Radzie Zatrudnienia
i te problemy są mi doskonale znane. Rzeczywiście, Nasielsk należy
do tych miejscowości na terenie
powiatu, w których jest największe bezrobocie. Chociaż niedawno,
według statystyk, stopa bezrobocia
zmalała. Na terenie gminy Nasielsk
nie ma dużych przedsiębiorstw,
które mogłyby zatrudnić bezrobotnych, dlatego też ta stopa bezrobocia jest wysoka. Jednak myślę,
że bezrobocie niedługo znacznie

się zmniejszy. A jeśli chodzi o dalsze
perspektywy, to sądzę że społeczność będzie otwierała małe przedsiębiorstwa, które będą w stanie
zatrudnić część osób pozostających
bez pracy.
Nasielski Ośrodek Kultury jako
jedyny dostarcza jakichkolwiek
rozrywek młodzieży i osobom
dorosłym zamieszkujących naszą gminę. Doskonale wiemy,
że miejsc oferujących w jakichkolwiek sposób kontakt z kulturą
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NASZE PRZEDSZKOLAKI

Święto Ziemi

11 - 13 maja godz. 17.00

W dniu 24 kwietnia w Samorządowym Przedszkolu, jak co roku, obchodzimy Święto Ziemi. Celem akcji jest kształtowanie zachowań
proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem
poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego człowieka. Z tej okazji przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. ,,Mały przedszkolak
wie, co ekologią się zwie”, w wykonaniu dzieci z grupy 4-, 5-latków pod kierunkiem mgr
Anny Skłodowskiej.
Po krótkiej pogadance na temat przygód zwierząt w lesie przedszkolaki przystąpiły do pokazu
segregacji śmieci do odpowiednich pojemników, z właściwymi napisami i kolorami. Następnie odbyła się rozmowa z leśniczym na temat
zagrożeń, jakie niesie dla środowiska rozwój cywilizacji. Kolejnym punktem w naszym ekologicznym świętowaniu było uroczyste ślubowanie i dzieci zostały strażnikami przyrody. Kulminacyjnym momentem było sadzenie
drzewek wokół przedszkola razem z panem leśniczym.
Nasze dzieci wiedzą, jak należy pielęgnować i dbać o środowisko, wiedzą, że razem mogą dużo zdziałać
dla naszej planety.
mgr Monika Stachowicz, mgr Anna Skłodowska
– nauczycielki Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

W leśniczówce

W dniu 26 kwietnia przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wyjechały na wycieczkę do leśniczówki w Kucharach Królewskich. Celem wycieczki było przeprowadzenie obserwacji przyrody, poznawanie
zasad bezpiecznego poruszania się po lesie i rozumienia konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
oraz zwiedzanie szkółki leśnej. Kolejnym punktem naszej wycieczki była ścieżka przyrodniczo-ekologiczna
– oglądanie budek lęgowych dla ptaków. Podsumowaniem zajęć było oglądanie ciekawych okazów w izbie
edukacji ekologicznej, w której dzieci zapoznały się
z eksponatami dotyczącymi historii leśnictwa, ochrony
flory i fauny; poznały też szkodniki lasu. Kulminacyjnym momentem pobytu w Kucharach było smażenie kiełbasek przy grillu. Wycieczka była dla naszych
przedszkolaków doskonałą lekcją przyrody.
mgr Monika Stachowicz
– nauczycielka Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku

Baran 21.03–20.04
Sprawy osobiste przybiorą lepszy obrót. Pozwól sobie na spontaniczność i niekonwencjonalność. Wszelkie sprawy konfliktowe
rozwiążesz właśnie teraz.
Byk 21.04–21.05
Nie bierz na swoje barki zbyt wielu obowiązków. Skup się na prostych życiowych
przyjemnościach. Czas sukcesów niedługo
nadejdzie. W relacjach partnerskich musisz
wykazać się większą tolerancją.
Bliźnięta 22.05–20.06
Dzięki Twojej inwencji wiele spraw zawodowych zakończy się sukcesem. Szczęśliwy
okres dla spraw uczuciowych. Zadbaj więc
o swoją drugą połówkę i nie szczędź jej dowodów miłości.
Rak 21.06–22.07
Harmonijne relacje z ukochaną osobą korzystnie wpłyną na Twoje samopoczucie.
W Twojej duszy duszy zagości optymizm
i wewnętrzna harmonia. Radości przysporzą Ci spotkania towarzyskie.
Lew 23.07–22.08
Doskonałe samopoczucie sprawi, że będziesz
mieć wyostrzony dowcip, co da Ci przewagę
w dyskusjach. W tym tygodniu cechować Cię
będzie rozwaga, trzeźwy osąd i umiejętność
słuchania.
Panna 23.08–22.09
Odczujesz wzrost optymizmu i śmiałości. Będziesz działać odważnie. Gwiazdy są Ci przychylne i pomogą pchnąć do przodu zaległe
sprawy. Wzmocnisz swój autorytet w oczach
bliskich.
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Kino NIWA ZAPRASZA

HOROSKOP

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 100 mieszkańców gminy Nasielsk:

32

wciąż jest mało. Czy w tej sprawie
podejmowane są jakieś kroki ?
– Oczywiście NOK, ze względu na
swoją specyfikę, to przede wszystkim kino. Jeśli chodzi o warunki, to
są one rzeczywiście trudne. Myślimy, aby w przyszłości Nasielski
Ośrodek Kultury rozbudować i dostosować do wzrastających potrzeb
społeczności.
Dziękujemy za rozmowę.
Małgorzata Dąbrowska
Klaudia Olbryś

PO GODZINACH

11–24 maja 2012

Waga 23.09–22.10
Praktyczne działania i zdrowy rozsądek nie
będą teraz Twoją mocną stroną. Szukaj kontaktu z wpływowymi osobami. W sprawach
sercowych unikaj zazdrości i nieporozumień.
Skorpion 23.10–22.11
Gwiazdy wróżą nieoczekiwane wydarzenia
i niespodzianki. Zadania wymagające wiedzy
i wyobraźni zabiorą Ci sporo czasu. Na nich
też skup całą swoją uwagę. W miłości idź za
głosem intuicji.
Strzelec 23.11–21.12
Możesz mieć przejściowe kłopoty natury zawodowej, spowodowane lekkomyślnością lub
niefrasobliwością. Jeżeli będziesz musiał podejmować w tym czasie jakieś wiążące decyzje, zachowaj ostrożność.
Koziorożec 22.12–19.01
Teraz możesz się porywać na rzeczy wielkie. Im więcej pracy i obowiązków na siebie
weźmiesz, tym więcej będziesz mieć satysfakcji. Dziel się swoimi problemami z bliskimi.
Wodnik 20.01–18.02
Jeśli będziesz działać lekkomyślnie, pod
wpływem impulsu, narazisz się na nieprzyjemności, które utrudnią Ci życie. Postaraj
się trzymać nerwy na wodzy. Możesz zawrzeć ciekawą znajomość.
Ryby 19.02–20.03
Będzie to pracowity czas. Swoją uwagę musisz
poświęcić budowaniu dobrych relacji w pracy
oraz w życiu rodzinnym. Jeśli masz miłosnych
dylemat lub znajdujesz się na uczuciowym
rozdrożu, musisz na jakiś czas uzbroić się
w cierpliwość.

Życie to jest to
Dramat; Hiszpania; czas: 1 godz. 35 min.

Roberto (José Mota) jest bezrobotnym specjalistą od reklamy, który
zdobył sławę, wymyślając slogan „Coca-Cola, la chispa de la vida”. Zdesperowany, próbując przypomnieć
sobie lepsze dni, wraca do hotelu,
w którym spędzali z żoną, Luisą (Salma Hayek) miodowy miesiąc. Niestety w miejscu hotelu, sąsiadującego z
ruinami rzymskiego teatru, mieści się
obecnie muzeum. Mężczyzna, zwiedzając zabytek, ulega wypadkowi.
Żelazny pręt wbija się w jego głowę
całkowicie go unieruchamiając - jeśli się poruszy, umrze. I tak, w ciągu kilku minut, Roberto staje się centrum zainteresowania mediów…

11 - 13 maja godz. 19.00

Dziewczyna z tatuażem
Kryminał, thriller; Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania; czas: 1 godz. 35 min.

Film zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki. Mikael Blomkvist.
Znany dziennikarz oskarżony o
zniesławienie, otrzymuje nietypowe zlecenie od właściciela koncernu przemysłowego, Henrika Vangera.
Ma zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vanger, które
miało miejsce w latach 60. Blomkvist
nie wie, że każdy jego krok jest śledzony przez niezwykle inteligentną
hakerkę, Lisbeth Salander, która wykonuje to na prośbę Vangera. Śledztwo z
czasem zaczyna odkrywać krwawą i
niebezpieczną historię rodziny Vanger.

18 - 20 maja godz. 17.00

Ratatuj
Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz.
51 min.

Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. Dwie rzeczy stoją mu na przeszkodzie - niechętna rodzina i fakt, iż
jest szczurem. Nasz bohater jednak się
tym nie zraża i dzielnie dąży do realizacji celu. Zbieg okoliczności sprawia,
że trafia on do kanałów mieszczących
się dokładnie pod ekskluzywną paryską restauracją. Początkowo Remy nie
jest w lokalu mile widziany, ale pasja
gotowania bierze górę nad różnicami
gatunkowymi. Wkrótce cały kulinarny
światek zostaje wywrócony do góry nogami…

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE

Usługi elektroinstalacyjne. Tanio
i solidnie. Tel. 600 817 350.
www.elpul.pl.

Sprzedam działki budowlane uzbrojone, blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.

Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, komodę
pod TV, huśtawkę ogrodową drewnianą, dywany. Tel. 505 359 438.

Układanie kostki brukowej, ustawianie palisad. Tel. 507 024 590.

Sprzedam mieszkanie 55,72 m 2
Zespół muzyczny: wesela, popra- – Nasielsk, ul. Staszica. Tel. 609
winy, imprezy okolicznościowe. Tel.  
379 755.
691 036 690. www.sercadwa.com.
Schody drewniane, Tel. 503 401 399. Sprzedam działkę budowlaną
Sprzedam działki budowlane w okolicy Zalewu w Nowym Mieście
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 1287 m2. Tel. 510 940 276.
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
Wynajmę pokój – Nasielsk. Tel. 668
797 766.
524 131.
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 Dom do wynajęcia w Nasielsku.
495 535.
Tel. 661 781 415.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 Sprzedam działkę 2000 m2 z do577.
mem mieszkalnym 80 m2 i budynSprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
kami gospodarczymi w Nasielsku.
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Tel. 664 891 895.
Sprzedam działki budowlane (gaz,
Do wynajęcia w Nasielsku cztery
woda). Tel. 500 138 106.
Oprawa obrazów, wyrób listew mieszkania, łazienka, centralne
przypodłogowych dębowych, ogrzewanie, oddzielne wejście.
jesionowych, bukowych i sosno- Tel. 602 793 096; 784 672 567.
wych. Produkcja szalówki sosnowej.
Sprzedam ciągnik Władimirec,
Tel. 602 891 356.
Sprzedam działki budowlane r. 1979, stan dobry. Tel. (23) 69 30
504.
w Nasielsku. Tel. (22) 671 46 79.
Sprzedam działki budowlane –
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk.
Cena 50 tys. Tel. 506 702 293.
Sprzedam czarnoziem. Tel. 506
672 515.
Sprzedam działkę budowlaną w pobliżu PKP Studzianki – Miękoszynek.
Tel. (22) 794 33 87.
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną 2400 m2 – Nasielsk,
ul. Jodłowa. Tel. 691 138 678.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 668 602 600.
Lokal do wynajęcia na działalność
gospodarczą ok. 40 m2. Prąd, woda,
ogrzewanie, sanitarne. Tel. 606 123
755.
Mieszkanie do wynajęcia 67 m 2
Nasielsk. Tel. 511 848 639.
Sprzedam Lublin 2003 r. Tel. 500
138 106.
Zakład fryzjerski LOOKSUS
w Nowym mieście (9 km od
Nasielska, 15 km od Płońska) zatrudni doświadczonego fryzjera/
fryzjerkę od zaraz. Kontakt 518 738
682. Prosimy o przesłanie CV na
adres: dom-fryzur@wp.pl, www.
studiolooksus.pl
Zatrudnię ekspedientkę i osobę
do prowadzenia faktur z doświadczeniem magazynu sklepowego
w Serocku. Tel. 604 508 533.
Zatrudnię mężczyznę do stolarni
i tartaku w Serocku. Tel. 602 587
607.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Koszenie trawników, pielęgnacja
ogrodu. Tel. 500 079 153.
Sprzedam warchlaki 23 szt. Tel. (23)
693 52 32.

Sprzedam działki. Tel. 500 138 106.
Zatrudnimy diagnostę do podstawowej stacji kontroli pojazdów
w Modlinie – Nowy Dwór Maz.
Tel. 600 885 145.
Sprzedam mieszkanie 36 m 2
w Nasielsku, os. Piłsudskiego.
Tel. 691 350 922.
Instalacje elektryczne kompleksowo
– uprawnienia, systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. Tel. 500 142 809.
Sprzedam łóżko jednoosobowe rozkładane - 200 zł. Tel. 531 518 511.
Sprzedam fotelik samochodowy gr. wagowa 0 - 18 kg - 60 zł. Tel. 531 - 518 - 511.
Sprzedam Opla Kadeta silnik 1,4 benzyna
rok prod. 1990. Tel. 602 295 901.
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Żbik–Rzekunianka Rzekuń 5:1 (2:1) +3

SPORT

SPORT

Tęcza Ojrzeń – Żbik 0:5 (0:4) +3

Pozostał jeszcze cień nadziei na awans
Na pięć kolejek przed końcem
rozgrywek Żbik traci pięć punktów do lidera, Błękitnych z Raciąża,
i trzy punkty do wicelidera, Korony
z Ostrołęki. To jest do odrobienia.
W sumie można zdobyć piętnaście
punktów. Jednakże nawet zdobycie
wszystkich piętnastu punktów awansu
jeszcze nie gwarantuje. W takim wypadku zrównalibyśmy się z ostrołęcką
Koroną punktami, ale, aby tę drużyną
wyprzedzić, musielibyśmy z nią wygrać różnicą czterech bramek. To nie
jest niemożliwe.
Nadzieja jednak jest, ponieważ ostatnio nawet najlepsze drużyny z naszej
grupy (w tym i Ostrołęka, i Błękitni
Raciąż) niespodziewanie tracą punkty, i to z drużynami teoretycznie słabszymi. Trudno powiedzieć, w czym
tkwi tajemnica takiej sytuacji. Pojawiła
się nawet teoria, że niektóre drużyny
po prostu nie chcą awansować do
wyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ to pociąga za sobą wyższe koszty
uczestnictwa w rozgrywkach.
Zdanie to słychać także w Nasielsku.
Tyle że po co wtedy grać? Dajmy
sobie spokój z rozgrywkami. Nie
będzie kosztów, gdy nie będzie się
rywalizowało z lepszymi, stadion się
zlikwiduje, a teren sprzeda na działki.
A za uzyskane pieniądze wybuduje
się więzienia i domy poprawcze, bo
na pewno w takiej sytuacji będą potrzebne. To jednak tylko żart. Wisielczy humor.
Jest też inne spojrzenie: trzeba grać do
końca i rywalizować o palmę pierwszeństwa. W wypadku zwycięstwa
„zagrożonego” awansem można, jeśli nie znajdzie się wsparcia, z awansu
zrezygnować na rzecz kolejnej drużyny.
Aspiracje sympatyków piłki nożnej
w gminie Nasielsk nie są wygórowane. Stać nas pod każdym względem
(osobowym, szkoleniowym i finansowym) na jedną reprezentacyjną
drużynę w IV lidze. Więcej drużyn
biorących udział w różnego rodzaju rozgrywkach może istnieć, tyle że
na dwie czwarto ligowe, a nawet dwie
w lidze okręgowej, po prostu nas nie
stać. A czy będzie się ona nazywała Żbik czy też inaczej, to już sprawa
dyskusji.
Ostatnie dwa mecze Żbika, tj. z Rzekunianką i z Tęczą Ojrzeń, potwierdziły, że młodzież, która w dużej liczbie
weszła do drużyny seniorów, coraz
lepiej czuje się w rywalizacji z bardziej
doświadczonymi piłkarzami. Nabyła wiele umiejętności, dojrzała piłkarsko i jest już w stanie walczyć nie
tylko w lidze okręgowej, ale i w klasie
wyższej.
Cenne było zwłaszcza zwycięstwo
z Rzekunianką. Do meczu z tą drużyną Żbik przystępował poważnie osłabiony. Z różnych powodów zabrakło
kilku podstawowych graczy. Młodzi zawodnicy Żbika, którzy zastąpili nieobecnych, zagrali z respektem
dla przeciwnika, ale odważnie parli do
przodu i akcje kończyli strzałami. Już
w drugiej minucie meczu przyniosło to im rzut karny. Jego skutecznym
wykonawcą był Marek Osiński.
Szybkie prowadzenie sprawiło, że
jeszcze odważniej ruszyli na bram-

kę gości, zapominając, wzorem
swych starszych
kolegów, o tym,
co w taktyce wojskowej nazywa się
zabezpieczeniem
tyłów. Zostali za
to pokarani stratą bramki. Odtąd
grali uważniej, gra
się nieco wyrównała, ale przewagę
mieli nasi zawodnicy. Prowadzenie
tuż przed przerwą odzyskał, po ładnej
akcji, Dzięgielewski. Cała druga połowa przebiegała pod dyktando naszych zawodników. Bramki zdobyte
w drugiej części przez Kłodowskiego
(60’), Szwejkowskiego (75’) i Chorobę
(80’) tylko potwierdziły to, że drużyną
lepszą był nasielski Żbik.
W meczu z Tęczą Ojrzeń także jeszcze zabrakło kilku liczących się
w Żbiku zawodników. Skład był jednak
zbliżony do optymalnego. Spotkanie
odbyło się na boisku w Kraszewie.
Przez całe 90 minut przewagę utrzymywał nasz zespół. Gospodarze mieli trzy doskonałe okazje do strzelenia
bramek, ale na szczęście ich nie wykorzystali. I w tym meczu Żbik zdobył pięć bramek. Festiwal strzelecki
rozpoczął w 8. minucie meczu Przemysław Wysocki. W dziesięć minut
później strzelił drugą bramkę. Tuż po
niej nasza obrona znowu rozluźniła
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Wyniki turnieju „ósmego”, 13.04.2012 r.:

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
3. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski 		
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
5. Robert Truszkowski – Marek Olbryś			
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 			
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński 			

Wyniki turnieju „dziewiątego”, 27.04.2012 r.:

fot. T. Zawadzki

szyki i przesunęła się w okolice pola
karnego Tęczy. Niewiele brakowała, a gospodarze zdobyliby bramkę
kontaktową. Na szczęście ich napastnik przestrzelił z najbliższej odległości.
Odpowiedzią były dwie bramki Marka Osińskiego (23’ i 45’) Po przerwie
przewaga Żbika jeszcze wzrosła. Nie
znalazło to jednak odzwierciedlenia
w liczbie bramek. W tej części na listę
strzelców po raz trzeci w tym meczu
wpisał się Marek Osiński.
W najbliższą sobotę do Nasielska
przyjeżdża drużyna Tęcza Łyse. Faworytem jest Żbik, ale czujność jest
potrzebna. Piłkarze tej drużyny strzelili w ostatnią sobotę drużynie z Pniewa aż 9 bramek, nie tracąc przy tym
żadnej. Pamiętać należy, że nie tak
dawno piłkarze Żbika przegrali u siebie
z drużyną z Pniewa 3:4. Nasi piłkarze
liczą na doping. Serdecznie zapraszają
na ten mecz miłośników piłki nożnej
z terenu całej gminy.
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1. Adam Banasiuk – Kazimierz Kowalski 			
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
3. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński 			
4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś			
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
6. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
7. Maciej Osiński – Paweł Wróblewski 			

49 pkt (68,05%)
48 pkt (66,66%)
40 pkt (55,55%)
36 pkt (50,00%)
29 pkt (40,28%)
27 pkt (37,50%)
23 pkt (31,94%)
159 pkt (55,21%)
151 pkt (52,43%)
149 pkt (51,74%)
140 pkt (48,61%)
140 pkt (48,61%)
138 pkt (47,92%)
131 pkt (45,49%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po dziewięciu turniejach:

1.
Marek Olbryś				
2–5. Piotr Kowalski				
Janusz Muzal				
Grzegorz Nowiński			
Janusz Wydra				
6.
Robert Truszkowski			
7.
Paweł Wróblewski				
8. Kazimierz Kowalski			
9.
Krzysztof Morawiecki			
10. Stanisław Sotowicz			
11. Waldemar Gnatkowski			
12. Krzysztof Michnowski			
13. Piotr Turek					
14. Jacek Jeżółkowski				
15. Mariusz Figurski				
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56 pkt
53 pkt
53 pkt
53 pkt
53 pkt
52 pkt
42 pkt
40 pkt
37 pkt
36 pkt
31 pkt
27 pkt
23 pkt
21 pkt
20 pkt			
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