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Podziel się 
posiłkiem  
z dziećmi
W dniach 28–29 (piątek i sobo-
ta) września 2012 r. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, w Nasielsku 
w porozumieniu z Bankiem Żyw-
ności w Ciechanowie, weźmie udział 
w X edycji Ogólnopolskiej Zbiórki 
Żywności na rzecz dzieci „Podziel się 
Posiłkiem”. W akcji wezmą udział ko-
ordynatorzy z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, wo-
lontariusze z Publicznego Gimnazjum 
w Nasielsku i Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nasielsku im. Jarosława Iwasz-
kiewicza oraz harcerze. 
Zbiórka żywności zostanie przepro-
wadzona w sklepach na terenie mia-
sta Nasielsk. Na tydzień przed zbiórką 
w sklepach, które będą brały udział 
w akcji, zostaną zamieszczone sto-
sowne informacje. 
Pozyskane w ten sposób produkty 
zostaną przekazane najbardziej po-
trzebującym rodzinom wychowują-
cym dzieci z terenu naszej gminny.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

R E K L A M A

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych 
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00. 

(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

dyżuruje w poniedziałki  
w godzinach od 15.00 do 16.00

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

UM

Kadry
W Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przez 
najbliższe 5 lat dyrektorem będzie Bożenna Roszczenko-Zawadzka. Zgod-
nie z zarządzeniem Burmistrza Nasielska nr 113/12 przedłużone zostało  
B. Roszczenko-Zawadzkiej powierzenie stanowiska dyrektora tej szkoły 
od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach od 1 września br. 
obowiązki dyrektora pełni Bożena Zawadzka-Nowak do momentu po-
wierzenia tego stanowiska dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkur-
su, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2013 roku (zarządzenie burmistrza 
Nasielska nr 122/12).

Z UM

Nasielsk w zgodzie z naturą
Z radością informujemy Państwa, że udało się nam pozyskać firmę, która 
będzie odbierała od nas posegregowane odpady. I co najważniejsze, ani 
mieszkańcy, ani gmina nie poniesie za tę usługę żadnych kosztów. 
W najbliższym czasie na terenie miasta i gminy Nasielsk zostanie roz-
stawionych około 20 gniazd do segregacji odpadów. Odbierane będą 
następujące frakcje: papier, szkło i plastik. Już teraz prosimy o rzetelne i 
ekologiczne podejście do sprawy i ścisłe przestrzeganie zasad segregacji. 
W wypadku zanieczyszczenia frakcji odpadami innego rodzaju firma wy-
cofa się bezpowrotnie ze współpracy z gminą.
Bliższe informacje, takie jak lokalizacja gniazd oraz wskazówki dotyczące 
właściwej segregacji odpadów, znajdziecie Państwo w następnym nume-
rze „Życia Nasielska” oraz na stronie urzędu www.nasielsk.pl. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

XXIII sesja Rady MiejskiejZ UM

Szanowni Mieszkańcy
Pragnę Państwa poinformować o nadchodzącej w 2013 roku, jak to 
się często w mediach określa, „rewolucji śmieciowej”. Od 1 lipca 2013 
r. w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania 
odpadami. Od tego dnia nie będziecie już Państwo posiadać indywidu-
alnych umów, a umowy, które obecnie macie, ulegną automatycznemu 
rozwiązaniu. Od 1 lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem Państwa od-
padów – zostaną one przekazane wyłonionej w drodze konkurencyjnego 
przetargu firmie, z którą gmina zawrze umowę. 

Koszt odbioru odpadów od mieszkańców będzie skalkulowany przez 
gminę po rozstrzygnięciu przetargu. Koszt ten na mocy ustawy będzie 
niższy dla segregujących odpady. Przed wprowadzeniem systemu otrzy-
macie Państwo do wypełnienia deklarację, której wzór będzie przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. W deklaracji tej wskażecie Państwo liczbę osób zamel-
dowanych oraz liczbę osób faktycznie zamieszkałych w nieruchomości. 
W razie rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych i zamieszka-
łych zostaniecie Państwo poproszeni o złożenie stosownych dokumen-
tów lub oświadczeń potwierdzających faktyczne dane. Opłatę będziecie 
Państwo wnosić comiesięcznie na konto urzędu, a ściągalność będzie 
prowadzona na podstawie ordynacji podatkowej, natomiast zaległości 
na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji i postępo-
wania komorniczego.

Niestety nie mogę Państwu obiecać, że nowy system gospodarki od-
padami nie nałoży na Państwa wyższych niż dotychczas kosztów finan-
sowych, ale takie unormowanie nakłada na nas przynależność do Unii 
Europejskiej i zapewne pragnienie każdego, aby żyć w czystym, nieza-
śmieconym środowisku i oddychania powietrzem nieskażonym najcięż-
szymi toksynami wytwarzanymi w procesie nagminnego spalania śmieci 
w domowych paleniskach. 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska

Grzegorz Arciszewski
Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do odwiedzenia strony  
Ministerstwa Środowiska:
www.naszesmieci.mos.gov.pl

ZOSiP informuje

Stypendium szkolne  
na rok szkolny 2012/2013
W dniach od 1 do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. 
Formularz wniosku dostępny jest w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Nasielsku (siedziba: Urząd Miejski w Nasielsku, pok. 107), w szkołach lub 
za pośrednictwem strony internetowej http://zosip.nasielsk.pl/index.php/
wnioski/category/1-wnioski.
Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi zaświadczeniami stwierdzają-
cymi wysokość dochodu w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku (sierpień br.) należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Nasielsku (siedziba: Urząd Miejski w Nasielsku, pok. 107, 115, 116), w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012 r.

Z RADY

W kwestii przyszłości
Większych emocji 
nie wywołała wpro-
wadzona na tej sesji 
do porządku obrad 
uchwała w sprawie 
przynależności ad-
ministracyjnej Gminy 
Nasielsk do Obsza-
ru Metropolitarnego 
Warszawy. Została 
ona przyjęta jedno-
głośnie. 
Dotyczy ważnej dla 
przyszłości naszej 
gminy i jej rozwoju sprawy. Przygotowywana przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego strategia jego rozwoju zakłada niejako podział wo-
jewództwa na Metropolię Warszawską i Mazowsze. Nasielsk jako jedyna 
gmina z powiatu nowodworskiego znalazła się w tym projekcie poza stre-
fą projektowanej Metropolii. To oderwałoby naszą gminę od naturalnego 
kierunku jej ciążenia. Tym kierunkiem była i jest Warszawa.
Pewną namiastkę proponowanego przez projekt strategii rozwoju kierun-
ku mamy np. w sądownictwie – mieszkańcy naszej gminy muszą korzy-
stać z sądów w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, a nawet Białymstoku. 
Ten los w dużej mierze zgotowali nam nasi miejscowi decydenci. I jeszcze 
jeden argument: cały układ komunikacyjny, zarówno drogowy, jak i ko-
lejowy, wiąże nas z Warszawą. Prace nad strategią Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego są już daleko posunięte i warto przyjrzeć się bliżej temu, 
co gotują nam decydenci umocowani politycznie. Polityków powinno 
w pierwszym rzędzie obchodzić dobro i interes mieszkańców.
I jeszcze jedno. Podobną uchwałę, również jednogłośnie, podjęła  
25 czerwca 2008 r. ówczesna Rada Miejska w Nasielsku. Urzędujący wte-
dy w zastępstwie burmistrza Dariusza Muchy Tadeusz Nalewajk, w którego 
interesie było inne rozstrzygnięcie, wypowiedział wtedy znamienne słowa: 
Rozumiem tę decyzję. Też bym tak głosował, gdybym tu mieszkał.

andrzej zawadzki

Po krótkiej wakacyjnej przerwie 
powrócili do swej pracy nasielscy 
radni. 30 sierpnia odbyło się po-
siedzenie XXIII sesji Rady Miej-
skiej. Poprzedzone zostało kilkoma 
spotkaniami w komisjach, gdzie 
dyskutowano nad materiałami 
przygotowanymi na posiedzenie 
plenarne.
Po otwarciu sesji i ustaleniu osta-
tecznej wersj i porządku obrad 
(wprowadzono do niego uchwa-
łę  w sp rawie  p rz yna leżnoś c i 
gminy Nasielsk do Obszaru Me-
tropolitarnego Warszawy) i przy-
jęciu protokółu z poprzedniej sesji 
Przewodniczący Rady i Burmistrz 
Nasielska poinformowali radnych 
o swych działaniach miedzy se-
sjami. Obydwaj odbywali spotka-
nia robocze, np. w sprawach dróg 
(niekiedy w terenie) i innych prob-
lemów mieszkańców. Reprezento-
wali gminę na uroczystościach, np. 
w Borkowie (przewodniczący i bur-
mistrz), dożynkach parafialnych) 
(Nuna – przewodniczący), woje-
wódzkich (Kozienice – burmistrz). 
Obydwaj brali udział w posiedze-
niach Komisji Rady. Burmistrz pod-
pisał w Urzędzie Marszałkowskim 
umowę dotyczącą dofinansowa-
nia budowy targowicy.
W kolejnym punkcie – interpe-
lacje i zapytania radnych – za-
brali głos prawie wszyscy radni. 
Poruszyli m.in. problem ul. Rynek 
i ul. Sikorskiego w Siennicy, przy-
łączy gazowych, leżącego znaku 
na ul. Młynarskiej, ul. Piłsudskiego 
i przystanku w Cieksynie, ul. Polnej 
w Borkowie, krzaków na ul. Prze-
mysłowej, drogi do przystanku 
Brody Warszawskie, nawożonego 
gruzu kruszonego na drogi gmin-
ne, naprawy dróg zniszczonych 
w czasie modernizacji linii kole-
jowej, poboczy, parkowania na ul. 
Młynarskiej.
Kolejny punkt przewidywał infor-
mację i dyskusję dotyczącą bez-
robocia na terenie gminy Nasielsk, 
przeciwdziałania temu zjawisku i ła-
godzeniu jego skutków. Obszerny 
materiał na ten temat został przy-
gotowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy, a na sesji Rady obecna była 
dyrektor tego Urzędu Jadwiga Po-
pieliska. Z informacji wynika, że 
w nasielskiej gminie jest 1235 osób 
bezrobotnych, w tym kobiet 552. 
Prawo do zasiłku ma 166 osób, 
w tym 82 kobiety. Stopa bezro-
bocia w powiecie nowodworskim 
wynosi 13,7% przy średniej krajo-
wej 12,6%. Liczby te oddają stan na 
koniec czerwca br. Odpowiadając 
na pytania radnych, dyrektor Po-
pieliska podkreśliła, że bezrobo-
cie wykazuje niewielką tendencję 
zwyżkową. Dobre tendencje do-
tyczące tego tematu to brak infor-
macji o zwolnieniach grupowych 
w powiecie i generowanie nowych 
miejsc pracy związane z oddaniem 
do użytku lotniska w Modlinie.
Kolejne dwa punkty porządku ob-
rad poświęcone był y sprawom 
oświaty. Poinformowano o stanie 
przygotowań placówek oświato-
wych podległych gminie (szkół, 
przedszkoli publicznych i niepub-
licznych) oraz o funkcjonowaniu 

szkół w zakresie obsługi finanso-
wej. Zainteresowanie radnych sku-
piło się na problemie związanym 
z przedszkolem i szkołą w Starych 
Pieścirogach i podjętymi tam pra-
cami modernizacyjnymi. Remont 
ten, jak poinformował burmistrz, 
kosztował 1230 zł. Jeden z radnych 
poruszył też sprawę przetargu na 
dowożenie dzieci do szkół. Zada-
nie będzie wykonywał nadal nasz 
nasielski SKR, a wynegocjowana 
cena tej usługi będzie niższa niż 
w roku ubiegłym. Zdementowano 
też pogłoski, że przetarg był przy-
gotowany tak, aby wybrać jakąś 
konkretną firmę.
W punkcie 10.  porządku ob -
ra d  p r ze w i d y wa n o p o dj ę c i e  
9 uchwał. Uchwał y w sprawie: 
zmian w uchwale budżetowej, 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
burmistrza, w sprawie nieodpłat-
nego nabycia n ieruchomości 
w drodze darowizny, w sprawie 
wyrażenia zgody na przeniesie-
nie nieruchomości na rzecz gminy 
Nasielsk oraz uchwała w sprawie 
przynależności administracyjnej 

gminy Nasielsk do Obszaru Me-
tropolitarnego Warszawy zostały 
przyjęte jednogłośnie.
Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Nasielsk po dłuższej i emocjonalnej 
dyskusji została przyjęta głosami  
9 za, 4 przeciw, przy jednym głosie 
wstrzymującym. Uchwała w spra-
wie odmowy uwzględnienia we-
zwania do usunięcia naruszenia 
prawa została przyjęta 9 głosami 
za, przy 4 głosach wstrzymują-
cych. Uchwała w sprawie włącze-
nia Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach do Zespo-
łu Szkół nr 2 nie została podjęta. 
W głosowaniu 7 radnych było prze-
ciwnych jej podjęciu, 4 głosowało 
za jej podjęciem, a 3 oddało głos 
wstrzymujący. 
U c hwa ł a  w  s p raw i e  w y p ł a t y 
ekwiwalentu dla strażaków OSP 
biorących udział w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniach orga-
nizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną nie została podana pod 
głosowanie, ponieważ wcześniej 
zgłoszono wniosek formalny o jej 
wycofanie i przekazanie jej do po-
nownego opracowania. Ten wnio-
sek został przegłosowany.
Trzy problemy, tj. targowica, oświa-
ta w Pieścirogach i straż, wzbudziły 

w trakcie obrad wiele emocji. Pad-
ło niemało mocnych sformułowań 
i wzajemnych oskarżeń. Znalazło 
to odbicie w głosowaniach. Sprawę 
targowicy głosowano, proponu-
jąc zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej, sprawy oświatowe 
w uchwale proponującej włączenie 
przedszkola do Zespołu Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach, a sprawę 
straży w proponowanej uchwale 
dotyczącej wypłaty ekwiwalen-
tu strażakom za udział w akcjach. 
Wszystkie te problemy mają u pod-
stawy sprawy finansowe. 
Do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej mimo poważnych różnic zdań 
wprowadzono zadanie pod nazwą 
„Przebudowa targowiska stałe-
go «Mój rynek» zlokalizowanego 
w Nasielsku na ul. Lipowej 15 z li-
mitem wydatków 3,5 mln złotych”. 
W tym roku na ten cel w budżecie 
zabezpieczono 1,0 mln zł. Pozo-
stałe 2,5 mln zł zostanie zapisanych 
w budżecie roku 2013, z tym że  
1 mln zł zostanie pozyskany z Urzę-
du Marszałkowskiego, na co pod-
pisano już odpowiednią umowę. 

Pozostałą kwotę burmistrz zamie-
rza pozyskać ze sprzedaży mienia. 
Dlatego też radni mają obiekcje, 
czy nie spowoduje to zaniecha-
nia pewnych potrzebnych w gmi-
nie inwestycji, a przewodniczący 
nazwał te pieniądze „wirtualnymi”. 
Radni mieli też wątpliwości, czy 
w chwili obecnej budowa targowi-
cy jest najpotrzebniejszą inwesty-
cją w gminie. Ostatecznie jednak 
uchwała została przegłosowana, za 
co burmistrz podziękował radnym. 
Targowica będzie budowana, chy-
ba że koszt jej miałby przekroczyć 
3,5 mln zł. Wtedy, jak zapewnił bur-
mistrz, odstąpiono by od realizacji 
projektu. 
Miłym akcentem tej sesji było przy-
bycie na nią Krzysztofa Kowalskie-
go z Winnik. Burmistrzowi i radnym 
przekazał dożynkowy chleb. Taki 
chleb niósł wraz z żoną Hanną 
w dożynkowym korowodzie na 
wojewódzkich dożynkach w Ko-
zienicach. Państwo Kowalscy re-
prezentowali tam rolników powiatu 
nowodworskiego. Chleb został 
upieczony w piekarni Sławomiry 
Czachorowskiej w Lubominku. 
W czasie przerwy w obradach 
burmistrz i przewodniczący Rady 
podzieli się chlebem z radnymi 
i osobami obecnymi na sesji.  xyz

Nasielsk, dnia 5.09.2012 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
ZPN. 7125.6.4.2012
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), oraz  Uchwały  
Nr LI/337/05  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005  roku w sprawie  
określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz  ustalenia 
bonifikaty przy ich sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie  Miasto  Nasielsk
Numer działki 580
Powierzchnia działki  600   m2

Numer Księgi Wieczystej  20032
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego nieruchomość znajduje się w kom-
pleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 
zabudowa bliźniacza, wolnostojąca ) z możliwością 
lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych wraz 
z elementami infrastruktury technicznej.

Numer lokalu    5
Powierzchnia  użytkowa lokalu  24,0  m2

Udział w częściach wspólnych 24/201
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający 

się z:
-  pokoju,
-  kuchni
-  WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, 
w tym w działce nr  580 ,  niepodzielne części budynku 
mieszkalnego i budynek gospodarczy.

Cena nieruchomości 28.400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm. ) upływa 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 października 
2012roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na okres 21 dni tj. od 10 września  2012 roku  do dnia  30 września  2012 roku.

                                                                                                       B U R M I S T R Z
                                                                                       Grzegorz Arciszewski

O G Ł O S Z E N I E
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Kronika OSP
30.08. jednostki OSP z Nasielska, 
Nuny, Psucina i Jackowa gasiły po-
żar sterty słomy w Chrcynnie.

01.08. strażacy z Nasielska wyje-
chali do pożaru śmieci na dzikim 
wysypisku przy ul. Warszawskiej.

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. T. Zawadzki

R E K L A M A
R E K L A M A R E K L A M A

NA TROPIE ŚMIECIOWISK Z GMINY

Rozkłady a trasy jazdy autobusów

Z POLICJI

Kradli stal
Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali trzech mężczyzn podej-
rzanych o kradzież z włamaniem. Waldemar Z., Marek W., Bogdan R., 
mieszkańcy powiatu nowodworskiego, prawdopodobnie włamali się 
do jednego z pomieszczeń kolejowych i dokonali kradzieży elemen-
tów metalowych o wartości 3000 zł. Teraz amatorom stali grozi od roku 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

W miniony wtorek (28 sierpnia br.) do dyżurnego komisariatu 
w Nasielsku zadzwonił pracownik kolei, który powiedział, że prawdopo-
dobnie do jednego z magazynów włamali się nieznani sprawcy i doko-
nali kradzieży elementów metalowych. Natychmiast na miejsce udała 
się załoga policjantów. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, 
że sprawcy dostali się do środka, wyłamując kratę. Potem załadowali „to-
war” na wózek i zaczęli odjeżdżać. Zauważył ich jeden z pracowników. 
Kiedy zaczął iść w stronę podejrzanych, oni porzucili stal i szybko udali 
się w nieznanym kierunku. Mundurowi natychmiast przystąpili do wyjaś-
nienia całej sprawy. Dzięki wytrwałej pracy już tego samego dnia trzech 
podejrzanych mężczyzn zostało zatrzymanych i trafiło do policyjnej celi. 
Wszyscy usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Teraz sąd zdecyduje 
o dalszym losie włamywaczy. 

sk

Nasielsk, dnia 5.09.2012 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
ZPN. 7125.5.4.2012
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.  651 z póź.  zm.), oraz  Uchwały  
Nr LI/337/05  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005  roku w sprawie  
określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz  ustalenia 
bonifikaty przy ich sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie  Miasto  Nasielsk
Numer działki 580
Powierzchnia działki  600   m2

Numer Księgi Wieczystej  20032
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego nieruchomość znajduje się w kom-
pleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( 
zabudowa bliźniacza, wolnostojąca ) z możliwoś-
cią lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych 
wraz z elementami infrastruktury technicznej.

Numer lokalu    8
Powierzchnia  użytkowa lokalu  22,0  m2

Udział w częściach wspólnych 22/201
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze , skła-

dający się z:
-  pokoju,
-  kuchni
-  WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspól-
nej, w tym w działce nr  580 ,  niepodzielne części 
budynku mieszkalnego i budynek gospodarczy.

Cena nieruchomości 26.000,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm.) upływa w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 października 2012roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 10 września  2012 roku do dnia   
30 września  2012 roku.

                                                        B U R M I S T R Z
                                           Grzegorz Arciszewski

Komunikacja autobusowa obsłu-
gująca Nasielsk co dzień przewozi 
nawet kilkuset pasażerów. Cenowo 
jest zdecydowanie bardziej konku-
rencyjna od podróżowania pocią-
giem. Niestety, od pewnego czasu 
dostajemy sygnały od pasażerów 
o mankamentach w funkcjonowa-
niu rozkładów i tras jazdy.
Pasażerów można podzielić na dwie 
grupy – podróżujący codziennie, 
zazwyczaj do pracy czy szkoły, 
oraz osoby podróżujące okazjonal-
nie – korzystające z komunikacji raz 
na jakiś czas (na przykład towarzy-
sko w odwiedziny, dla załatwienia 
jakiejś sprawz w innym mieście czy 
też na zakupy). Niestety, to najczęś-
ciej tę grupę spotykają różne nie-
spodzianki ze strony przewoźników. 
– Mam wrażenie, że rozkłady są ja-
kąś wielką tajemnicą – denerwuje 
się pani Martyna. – Znane są chyba 
głównie tym, którzy jeżdżą codzien-
nie. Jeśli ktoś korzysta z komunikacji 
np. raz, dwa w miesiącu, nie 
może być pewien, czy roz-
kład się nie zmienił. A nawet 
jeśli się zmienił, to jego aktu-
alna wersja jest praktycznie 
nie do znalezienia w interne-
cie – dodaje. 
W czasie wakacji pan Da-
wid chciał dostać się wie-
czornym kursem jednego 
z przewoźników do Warsza-
wy. – Wyjeżdżałem na ur-
lop, kurs o 19:00 był idealny, 
żeby dostać się do Warsza-
wy za jedyne 9 zł. Niestety, 
moja podróż busem zakoń-
czyła się w Pomiechówku, 
a potem musiałem przesiąść 
się do pociągu – w związku 
z czym podróż do Warsza-
wy wyniosła mnie aż 17,50 
zł – 5 zł do Pomiechówka i 12,50 
zł pociąg do Warszawy. Gdybym 
wiedział, że tak będzie, wybrałbym 
od razu pociąg, okazało się, że  
P-Trans zawiesił wieczorny kurs do 
Warszawy, a jedyna informacja na 
ten temat znajdowała się w środku 
busa. W dodatku nigdzie nie mo-
głem znaleźć rozkładu tego prze-
woźnika – ani w internecie, ani na 
przystanku w Nasielsku, gdzie był 
po prostu rozmyty!
Nie wszyscy przewoźnicy mają 
własne strony internetowe, a ak-
tualne rozkłady niektórych z nich 
znaleźć można na stronie nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego (www.
nasielsk.pl).

Na skróty
Czytelnicy ŻN donoszą również, że 
przewoźnicy skracają sobie drogę 
i omijają niektóre przystanki. – Kilka 
miesięcy temu, kiedy zaczynałam 
pracę w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, czekałam na autobus P-
-Trans, który według rozkładu miał 
zatrzymywać się na przystanku przy 
ulicy Warszawskiej – mówi pani Mo-
nika dojeżdżająca do pracy w No-
wym Dworze. – Musiałam czekać 
nieco pond pół godziny na mrozie 
na innego busa. Kiedy następnego 
dnia zobaczyłam podjeżdżającego  
P-Transa na przystanek, postanowi-

łam nie wsiadać, tylko zaczekać na 
jego konkurencję.
Inna historia spotkała panią Olę, 
nauczycielkę z Nasielska. – Wiele 
razy spotkałam się z sytuacjami, że 
kiedy jechałam busem z Nasielska 
do Warszawy przez Nowy Dwór 
Mazowiecki, kierowcy po prostu 
wprost pytali się, czy ktoś wysiada 
w Nowym Dworze – bo jak nie, to 
w ogóle nie wjeżdżali do miasta. 
A co w tym wypadku z oczekują-
cymi na przystankach w powiato-
wym mieście pasażerami?
Pani  O la  mia ła  też  prz ygody 
z „Zenkiem” – Dojeżdżałam nie-
gdyś do Jabłonny na podstawie bi-
letu miesięcznego. Zwykle się tak 
nie zdarzało, ale któregoś dnia „Ze-
nek” pojechał obwodnicą, zamiast 
przez Jabłonnę. To był kurs powrot-
ny z Warszawy koło 18:00. Za-
dzwoniłam wtedy do właściciela, 
a on chwilę później oddzwonił do 
kierowcy z reprymendą. Jednak, jak 

podkreśla pani Martyna, na „Zenka” 
można liczyć zawsze, bo firma ma 
stały rozkład i znają go chyba wszy-
scy – nieważne, czy jeżdżą regular-
nie, czy okazjonalnie.

Przewoźnicy mają głos
Dlaczego tak się dzieje? Gdzie 
można znaleźć rozkłady jazdy? 
Dlaczego busy nie zawsze jeżdżą 
zgodnie z rozkładem i wyznaczo-
ną trasą? O komentarz poprosiliśmy 
wszystkich przewoźników obsługu-
jących linie z Nasielska do innych 
miast.
– Nasze rozkład jest niezmienny 
od roku 1991, kiedy to założyłem 
firmę – mówi pan Zenon Kaźmier-
czak, właściciel „Zenka”. – Można 
go przede wszystkim dostać jako 
wizytówki u kierowców, ponadto 
jest dostępny na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego oraz na 
przystankach autobusowych. Po-
dobnie jest z ceną biletów – nie-
zmienna od 10 lat. Nie zamierzam 
też wprowadzać jakichkolwiek 
zmian do rozkładu czy cennika. 
Kursy do Warszawy przez Jabłon-
nę odbywają się zawsze, jednak 
czasami kierowcy, jadąc z Warsza-
wy do Nasielska, by nadrobić zale-
głości czasowe związane z korkami 
w stolicy, omijają Jabłonnę. Bardzo 
często jest tak, że w tej miejscowo-
ści nikogo nie ma na przystanku.

Również pan Paweł Strzelecki, 
właścic iel  „Pawła”, nie planu-
je w najbliższym czasie żadnych 
zmian w rozkładzie – Nowy roz-
kład wymaga skoordynowania go 
z innymi przewoźnikami, ale na 
razie nie ma takiej potrzeby. Nie 
mam własnej strony internetowej, 
ale rozkład można znaleźć na stro-
nie Urzędu Miejskiego i na przy-
stankach autobusowych. Przyznaje 
jednak, że jego kierowcom zdarza-
ło się omijać Nowy Dwór w okresie 
budowy wiaduktów w tym mieście 
– Bywały takie korki, że nie dało 
się po prostu tam wjechać, obec-
nie jednak jeździmy już normalnie 
i wjeżdżamy do tego miasta.
Niestety, w internecie na próż-
no szukać rozkładu autobusów 
P-Trans, również na przystanku 
w Nasielsku jest on niewidoczny, 
„rozpłynął się”, jednak właściciel 
firmy Szczepan Gębski zapowia-
da zmiany. – Wkrótce ruszy strona 

internetowa i tam będzie można 
znaleźć rozkład, w którym będzie 
kilka korekt. Wszystko jednak zale-
ży od tempa przyznania zezwoleń 
urzędniczych m.in. na zatrzymy-
wanie się na niektórych przystan-
kach. Zabiegam także, by rozkład 
wisiał na przystanku przy Dworcu 
Gdańskim. Rozkład jazdy jak na 
razie można dostać jedynie u kie-
rowców busów. 
Zarówno „Paweł”, jak i P-Trans 
odjeżdżają bezpośrednio spod 
Dworca Gdańskiego, natomiast 
Sanimax-Transport przystanek ma 
zlokalizowany przed wiaduktem 
przy dworcu. Właściciel Janusz 
Sosnowski informuje, że rozkład 
kursowania jego busów znaleźć 
można na jego stronie interne-
towej, a także na stronie Urzędu 
Miejskiego. – Ubolewam jednak, 
że moje rozkłady jazdy są zrywa-
ne z przystanków autobusowych. 
Zabiegam także o zgodę na moż-
liwość wjazdu do Nowego Dworu 
Mazowieckiego – dodaje.
Z mazowieckiego portalu e-po-
dróżnik.pl korzysta jedyne cie-
chanowski PKS, informację tę 
potwierdził Janusz Chojnicki z PKS 
Ciechanów. – PKS zl ikwidował 
także połączenia do dworca PKP 
w Nasielsku z Pułtuska – autobu-

sy z tego miasta kończą trasę na 
przystanku Nasielsk Rynek. Wyni-
kało to z konieczności objazdów 
w okresie budowy wiaduktów ko-
lejowych. Do Płońska natomiast 
autobusy, które jadą przez Przybo-
rowice, odjeżdżają z Rynku i jadą 
przez dworzec PKP.
Niestety, na portalu e-podróżnik, 
nie udało nam się znaleźć żadnych 
połączeń z Nasielska do Warszawy, 
poza wspomnianymi, obsługiwa-
nymi przez PKS Ciechanów, a szko-

da. W dobie internetu w telefonach 
komórkowych nie wygląda to naj-
lepiej w oczach okazjonalnych po-
dróżnych, którzy być może mają 
ochotę wybrać się do Nasielska, 
ale widząc ubogą ofertę dojazdów 
w internecie, czują się zniechęceni. 
Miejmy nadzieję, że przewoźnicy 
nie tylko pójdą z duchem czasu, ale 
dla dobra klientów i własnej rekla-
my zaistnieją w końcu także w in-
ternecie.

Michał B.

O G Ł O S Z E N I E

30.08 .  w C hrc ynnie n iezna-
ni sprawcy podpalili stertę słomy. 
Straty oszacowano na 20 000 zł 
na szkodę Waldemara G.
03–04.09. w Starych Pieścirogach 
Waldemar Z., Bogdan R. i Marek 
W., mieszkańcy Pieścirogów, wła-
mali się do magazynu PKP i skradli 
elementy infrastruktury kolejowej 
o wartości 3000 zł. Mienie odzy-
skano.
06.09. w markecie budowlanym 
przy ul. Warszawskiej nieznany 
sprawca skradł piłę spalinową. Stra-
ty wynoszą 910 zł.

Pijani na drodze
26.08. w Kosewie Bonifacy G., 
mieszkaniec Kosewa, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,28 
mg/l).
02.09. na ul. Rynek Stanisław S. kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,43 mg/l).
03.09. w Studziankach Tomasz K., 
mieszkaniec Krogul, kierował sku-
terem po spożyciu alkoholu (0,96 
mg/l).

Znowu płonęła słoma
W czwartek, 30 sierpnia w Chrcynnie tuż przed godziną 23 za-
paliła się duża ilość zbelowanej słomy ułożonej w długim stogu. 
O rozmiarach pożaru niech świadczy to, że do jego gaszenia 
zadysponowano aż 10 zastępów straży pożarnej. Sprowadzo-
no też olbrzymią cysternę z wodą. Akcja gaśnicza była skompli-
kowana. Bardzo przydał się w niej sprzęt rolniczy podstawiony 
przez miejscową ludność, jak też udział miejscowych w gasze-
niu pożaru.

Tym razem do pożaru 
nie doszło
10 września około godziny 14 mogło dojść do groźnego pożaru 
w samym centrum miasta. Na chodniku u zbiegu ulic POW i Koś-
ciuszki zapalił się samochód osobowy marki Tico, którego właś-
ciciel wszedł na chwilę do sklepu motoryzacyjnego. 
Wydobywający się spod samochodu dym zauważył przecho-
dzień. Poczuł też swąd charakterystyczny przy paleniu się prze-
wodów. Spodziewając się, że posiadacz auta może być w sklepie, wszedł tam i powiadomił o swych podejrzeniach 
właściciela pojazdu. Ten szybko wyszedł do samochodu i po uchyleniu maski zauważył już ogień. Wrócił natychmiast 
do sklepu i poprosił o dodatkową gaśnicę. Sprzedawca szybko mu ją podał i pomógł ugasić ogień. Niebezpieczeństwo 

zostało zażegnane i nie było potrzeby wzywania straży pożarnej. Niestety, sa-
mochód ze względu na stopione przewody trzeba było odholować.
Na szczęście tym razem udało się zapobiec nieszczęściu. Tuż obok stał drugi 
samochód, a przez pasy przechodzili piesi. 

x

Zaśmiecony las w Wągrodnie i Budach Siennickich
Rozpoczął się sezon na grzyby, 
ale w lasach na pewno znajdzie-
my nie tylko ten przysmak pol-
skiej kuchni, ale niestety i śmieci. 
W dodatku jesienią często wzra-
sta ilość wyrzucanych w lasach 
odpadków z gospodarstw do-
m ow yc h .  Ta k i e  wł a ś n i e  n i e -
chlubne miejsce znajdziemy we 

wsi Wągrodno. Jadąc w stronę 
Pomiechówka, tuż za zakrętem 
po lewej stronie widzimy lasek, 
a w nim prawdziwe „skarby”. Tuż 
przy szosie jest mała polanka, 
a na niej i w przyległych do niej 
krzakach mnóstwo śmieci z go-
spodarstw domowych – głównie 
butelek i opakowań po fast-foo-

dach. Nieco dalej ,  ok. 200 m 
w g łąb lasu,  znajdziemy k i lka 
rozrzuconych worków ze styro-
pianem. Tuż obok w dołach leżą 
także stare wykładziny oraz po-
jemniki po różnych substancjach.
Po sąsiedzku, ale już w Budach 
Siennickich, przy jeziorku zwa-
nym Bąbolec, znanym między 

i n nym i  wę dkarzom,  równ i eż 
znajdziemy śmieci. Niestety czę-
sto zostawiane są, sądząc po ich 
rodzaju, przez samych amatorów 
łowienia ryb, choć nie tylko, bo 
poza tradycyjnymi opakowania-
mi po produktach spożywczych 
leżą tu także rury kanalizacyj-
ne…

Michał B.
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Śladami Kostki 
Od najmłodszych lat fascynowała mnie postać św. Stanisława Kostki 
(1550–1568). Często przypominam sobie jego życiowe motto: „Do wyż-
szych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”. I nie tylko z dzieć-
mi i młodzieżą wyjeżdżam na pielgrzymki do Przasnysza i Rostkowa. 
Również z sentymentem wracam do kościoła parafialnego w Drobinie, 
gdzie jako młody chłopak uczestniczyłem w tygodniowym przygoto-
waniu do uroczystości przypadających 18 września, wpatrując się w na-
grobki Kryskich – najwybitniejsze dzieła XVI-wiecznej rzeźby nie tylko 
na terenie Mazowsza, ale i w całej Polsce.

Stanisław urodził się w Rostkowie (ok. 4 km od Przasnysza). Jego ojcem 
był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski, matką – Małgorzata z Kryskich 
z Drobina. Mazowsze wyróżniało się wśród dzielnic Polski przywiąza-
niem do wiary katolickiej. Była to jedyna dzielnica, gdzie nie było pro-
testantów. Rodzina Kostków stanowiła w XVI wieku trzon katolicyzmu. 
Starszy brat Stanisława, Paweł, tak scharakteryzował ówczesne wycho-
wanie domowe: „Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowani w wierze ka-
tolickiej (…) postępowali z nami twardo i ostro, napędzali nas zawsze 
– sami i przez domowników – do wszelkiej pobożności, skromności 
i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł 
się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim tak jak rodzicom wol-
no nas było napominać, wszystkich jak panów czciliśmy”.

Z akt procesu beatyfikacyjnego wiemy, że Stanisław był bardzo wrażliwy. 
Dlatego ojciec w czasie przyjęć, kiedy musiał na nich bywać i syn, napo-
minał gości do umiaru w żartach, gdyż inaczej Stanisław może omdleć. 
Może się wydać czymś nienaturalnym taka nadwrażliwość u dzieci. Jed-
nak żywoty świętych przytaczają niejeden fakt niezwykłego działania 
łaski w młodym wieku (choćby w odniesieniu do św. Dominika Savio). 
W 1606 r. papież Paweł V uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego. 
Obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał zaś Benedykt XIV dnia 31 grud-
nia 1726 r. Kiedy w 1926 r. obchodzono w Polsce 200-lecie tej kanoni-
zacji, została sprowadzona z Rzymu część relikwii św. Stanisława, którą 
następnie umieszczono w rodzinnym Rostkowie. W uroczystościach, 
jakie z tej okazji odbyły się w Warszawie, wziął osobisty udział prezy-
dent Polski Ignacy Mościcki. Relikwie Świętego znajdują się w Rzymie 
w kościele jezuitów św. Andrzeja na Kwirynale. Papież bł. Jan XXIII uznał 
św. Stanisława za szczególnego patrona młodzieży polskiej. Diecezja 
płocka ogłosiła rok 1976 jako „Rok Stanisławowy” z okazji 250-lecia 
rocznicy kanonizacji Świętego. Z tej okazji urządzano odczyty, wygła-
szano pogadanki i kazania, organizowano po parafiach akademie i piel-
grzymki do Rostkowa.

Postacią św. Stanisława Kostki zafascynowany był też bł. Jan Paweł II.  
13 listopada 1988 r. rozpoczął drugie dziesięciolecie swojego pontyfi-
katu modlitwą na rzymskim Kwirynale, klęcząc przy jego sarkofagu. Do 
zebranych gości powiedział wtedy m.in.: „Ten święty patron młodzieży 
polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. 
Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym nie-
daleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem 
szukać u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka droga ży-
ciowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby 
wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, 
jakim jest świętość”. 

Myślę sobie, że gdyby Stanisław żył dzisiaj, jego życie potoczyłoby 
się z pewnością inaczej. Mógłby liczyć na bezstresowe wychowanie 
w domu rodzinnym i przeciwstawienie się najbliższym, bo przecież mło-
dzi mają dzisiaj sporo do powiedzenia. A do Wiednia czy Rzymu nie 
podróżowałby piechotą, tylko dobrym samochodem albo wynajętym 
prywatnym samolotem. Ze znajomymi porozumiewałby się za pomocą 
komórki i krótkich SMS-ów. Mógłby najbliższym przysłać pozdrowienia 
z podróży w postaci MMS-a, znaleźć towarzystwo na którymś ze zna-
nych portali społecznościowych, albo zamieścić krótki filmik na portalu 
Youtube. Skąd ten wniosek? Jak śpiewamy w jednej z piosenek, Stanisław 
był młody i wesoły, poszukiwał w życiu. Jednak ważnym dla niego ak-
centem było to, że pośród współczesnego mu świata potrafił dokony-
wać konkretnych wyborów, które określały jego ludzką i chrześcijańską 
tożsamość. A to dlatego, że „nad wszystko kochał Boga”. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Szlak bursztynowy
Największy wybór różnorodnych wyrobów z bursztynu znajdziemy 
w naszym kraju nad Bałtykiem. Oczywiście najbardziej popularna jest 
biżuteria z bursztynu, która może być zarówno wspaniałą pamiątką z wy-
prawy, jak i sympatycznym prezentem dla najbliższych. Tyle że bryłka, 
choć bursztynowa, wcale nie musi być bursztynem, ponieważ może 
być np. kopalem (żywica znacznie młodsza od bursztynu) czy kalafonią 
(produkt uboczny powstały w trakcie chemicznego rozkładu bursztynu 
i bardzo młodej żywicy). Między innymi o tajemnicach bursztynu opo-
wiada książka napisana przez Monikę Richardson, a wzbogacona dużą 
liczbą fotografii autorstwa Lidii Popiel, nosząca tytuł Polki na bursztyno-
wym szlaku. 
Muszę przyznać, że nie przepadam za utworami, za którymi stoją tzw. 
celebryci, z prostego powodu: nie lubię literatury służącej „lansowaniu” 
się tychże. Trudno w wypadku tej książki mówić o literaturze wysokich 
lotów, za to można ją śmiało polecić wszystkim jako środek na odstre-
sowanie. Zawsze jest to lepsze niż oglądanie tasiemcowych telenonowel. 
Książka ma charakter dziennika z podróży. Zamiast wstępu znajdzie-
my tu opowieść o tym, jak to obie znane panie zostały ambasadorkami 
bursztynu nominowanymi do tego tyłu przez prezydenta Gdańska oraz 
skąd wziął się pomysł na wyprawę starożytnym szlakiem bursztynowym 
z Rzymu do Gdańska, a później na sporządzenie z niej relacji. Jest tu tro-
chę o tym, jak starożytni przed wiekami bardzo cenili sobie bursztyn, 
a także o prawdziwych skarbach, które możemy znaleźć w Gdańsku – 
w Muzeum Inkluzji. 
Podróż zaczyna się w Rzymie, gdzie wśród rzemieślników szczególnie 
poszukiwani są ci, którzy tworzą unikatowe wyroby z bursztynu. Póź-
niej trasa wiedzie przez mniejsze miasteczka do Rawenny, dalej Akwilei 
i Wenecji. Kolejnym etapem bursztynowego szlaku jest Słowenia i jej 
stolica, Ljubliana, a dalej Szombathely i Sopron na Węgrzech, potem zaś 
Trenczyn w Słowacji. Na terenie naszego kraju szlak biegnie, począw-
szy od Wrocławia, przez Kalisz, Nową Słupię, Kraków (Wawel – wysta-
wa Lucjana Myrty), Warszawę, Malbork i Gdańsk. Przyjęta przez autorkę 
formuła książki-pamiętnika z podróży sprawia, że oprócz ważnych infor-
macji i różnych ciekawostek na temat bursztynu znajdziemy tu też wiele 
spostrzeżeń i wrażeń uczestników wyprawy dotyczących odwiedzanych 
przez nich miejsc i ludzi tam spotkanych. Dzięki temu sposobowi pisania 
o obcokrajowcach poznajemy ich kulturę, kuchnię i pasje. Zdecydo-
wanym plusem tej pozycji są fotografie dokumentujące zarówno samą 
podróż, ludzi, jak i ciekawe bursztynowe eksponaty.

(i.)

DKK ZAPRASZA

Podyskutuj o literaturze
Serdecznie zapraszamy w sobotę, 15 września br., na pierwsze po waka-
cyjnej przerwie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Jak zwykle nasze 
rozmowy na temat literatury odbywać się będą w czytelni nasielskiej bi-
blioteki, która mieści się przy ul. Piłsudskiego 6. Rozpoczynamy punk-
tualnie o godz. 11.30. Na spotkaniu omawiać będziemy książki: Dom na 
wybrzeżu autorstwa Elizabeth Adler i zbiór opowiadań Dlaczego kochamy 
kobiety Mircea Cărtărescu. 
Zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach wszystkich miłośników do-
brej literatury i zapraszamy tych, którzy do tej pory nie mieli odwagi do 
nas dołączyć.

(i.)

NASZE SPRAWY

W imię zasad?
– O problemach mieszkańców części naszej gminy związanych z powstaniem nowej parafii w Nunie wszędzie się 
mówi i pisze tylko w kontekście tych osób, które nie zgadzają się z decyzją o jej stworzeniu. Oni są poszkodowani, bo 
odcięto ich od parafii w Nasielsku. Tą drugą, niby złą stroną, są: proboszcz parafii w Nunie oraz wszyscy, którzy uczęsz-
czają do tamtejszego kościoła. Ale to przecież nie jest takie proste – mówi mieszkanka wsi Popowo i dodaje. – Tym 
bardziej że grupa osób walczących o powrót do nasielskiej parafii nie tylko spotyka się w tej sprawie z dostojnikami 
kościoła czy mediami, ale także zastrasza w różny sposób tych mieszkańców, często sąsiadów, którzy chodzą, nawet 
sporadycznie, do kościoła w Nunie.

Nasza rozmówczyni wylicza formy zastraszania, jakie stosują wojujący w imię religii mieszkańcy południowo-wschod-
niej części naszej gminy: w najlepszym razie zupełną ignorancję, dalej tzw. „dobre rady” udzielane  przez telefon, a także 
pisanie anonimów. Ataki agresji nasilają się wtedy, gdy ktoś uczestniczy w niedzielnej mszy świętej w Nunie, przyjmie 
kapłana podczas kolędy, a kiedy już uczestniczy tam w uroczystej mszy dożynkowej, to na pewno nie zazna spokoju. 
– Pierwszy list, który otrzymałam zarówno ja, jak i kilka innych osób chodzących do kościoła w Nunie, był swego 
rodzaju ostrzeżeniem, ale kolejne były już coraz bardziej obelżywe. Ostatni jest po prostu stekiem kalumnii i wyzwisk 
pod moim adresem. Nie brakuje w nim określeń typu „szmata”, „oszołom” i zdecydowanie mocniejszych – mówi 
zdenerwowana mieszkanka Popowa. – Najgorsze jest to, że cała ta walka ludzi wierzących o powrót do swojej daw-
nej parafii polega na czynieniu zła innym. Dla mnie nie jest istotne, do której świątyni pójdę na mszę św., czy będzie 
to Nasielsk, czy Nuna, czy jeszcze jakiś inny kościół. Nie rozumiem tej zawziętości. Czy tak zachowują się prawdziwi 
chrześcijanie? – pyta.
Nasza rozmówczyni nie wie, kto jest autorem listu, czy jest to jedna czy może więcej osób. Jednak piszący wypowiada 
się w imieniu grupy mieszkańców. Warto przytoczyć zakończenie tego pisma, które jest ewidentnym ostrzeżeniem 
kierowanym do całej rodziny adresatki listu: „Opamiętajcie się na przyszłość, bo inaczej to was załatwimy bez słowa…
(i tu padają wyzwiska)”. 
Wypadałoby te słowa potraktować jako groźbę i całą sprawę zgłosić policji, bo nie wiadomo, co może przyjść jeszcze 
do głowy ludziom piszącym tego typu listy. Z pewnością podobne pisma trafiły do większej liczby osób. Jaki cel chce 
osiągnąć ich autor bądź autorzy? Na pewno uda się skłócić w ten sposób wiele osób, ale chyba nie w tym kierunku 
miała prowadzić walka o powrót do nasielskiej parafii…

(i.) 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Na spotkanie z pisarzem
W październiku (16.10.br.) gościem nasielskiej biblioteki będzie Joanna 
Olech, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Wśród cieszących się dużą 
popularnością utworów tej pisarki znajdują się m.in. takie tytuły, jak Dyna-
stia Miziołków, Pompon w rodzinie Fisiów, Pulpet i Prudencja. Pani Joan-
na z wykształcenia jest grafikiem. Zajmuje się nie tylko pisaniem książek 
i o książkach, a często jest także ich ilustratorką. Spotkanie odbędzie się 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Początek o godz. 10.00. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych.

(i.)

DKK dla dzieci
Już w październiku planowane jest inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dzieci i młodzieży, który działać będzie przy nasielskiej 
bibliotece, podobnie jak DKK dla dorosłych. Wszystkich młodych czytel-
ników zainteresowanych działalnością DKK prosimy o zapisy w oddziale 
dla dzieci i młodzieży w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku lub tele-
fonicznie pod nr. tel. (23) 6912552.

(i.)

Listy do redakcji

Krótko o kanalizacji
Droga Redakcjo „Życia Nasielska”!
Ze zdumieniem odkryłem istnienie wewnątrz Waszej redakcji istnie-
nie wyjątkowo złośliwego chochlika drukarskiego, o czym uprzejmie 
donoszę. Okropna ta bestia sieje widoczne spustoszenie w tekstach 
publikowanych w gazecie, skutecznie podgryzając pióra niektó-
rych redaktorów. Otóż w ostatnim numerze „Życia Nasielska” z dnia  
31 sierpnia 2012 r. w rubryce „Krótko” ukazała się informacja zatytu-
łowana „Kanalizacja w Pieścirogach ”. Podpisany pod tekstem arty-
kuliku niejaki lub też niejaka a. obwieszcza czytelnikom o pomyślnym 
zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej w Starych i Nowych Pieści-
rogach, pisząc, co następuje: „Tym samym wszyscy mieszkańcy tych 
miejscowości zyskali możliwość podłączenia wewnętrznej kanalizacji 
w ich domach do sieci kanalizacji sanitarnej”. 
Nieszczęsny autor artykułu dał się jednak wyprowadzić w pole cho-
chlikowi. Albowiem właściwe zdanie według mnie powinno brzmieć 
„Tym samym NIE wszyscy mieszkańcy tych miejscowości zyska-
li możliwość podłączenia wewnętrznej kanalizacji w ich domach do 
sieci kanalizacji sanitarnej”. Z naciskiem na słówko NIE, niestety… Ni-
niejszym proszę Drogą Redakcję o skuteczną interwencję i pogonie-
nie chochlika na cztery wiatry, by już nigdy nie wprowadzał w błąd 
opinii publicznej. 
Szanowna Droga Redakcjo, redaktorze a., droga opinio publiczna, 
otóż nie wszyscy mieszkańcy Pieścirogów mogą korzystać z do-
brodziejstwa kanalizacji. Są jej pozbawieni na przykład mieszkań-
cy zapomnianej lub pominiętej chyba przez inwestora ulicy Hubala 
i okolicznych działek. To też są Stare Pieścirogi, tyle że, zdaje się, le-
żące po niewłaściwej stronie torów. Jednocześnie pragnę zwrócić się 
za pośrednictwem Waszego pisma do osób decyzyjnych w gminie 
Nasielsk z pytaniem, kiedy inwestycja kanalizacyjna w Starych Pieści-
rogach faktycznie zostanie ukończona. 
Z poważaniem i wyrazami szacunku dla ciężkiej pracy dziennikarza
     Mieszkaniec gminy Nasielsk
(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
Biję się we własne piersi i powtarzam: mea maxima culpa. Uwaga 
Pana jest ze wszech miar słuszna. Zgadzam się z Pana stwierdzeniem, 
że nie wszyscy mieszkańcy Starych Pieścirogów mają możliwość pod-
łączenia się do rzeczonej kanalizacji sanitarnej. Chodzi tu o te osoby, 
które zamieszkują po stronie torów koło dawnego „Instalu”. Istnieje 
tu wprawdzie kanalizacja zbudowana jeszcze przez okupanta, ale nie 
spełnia ona obowiązujących obecnie norm.
Zbierając materiały do rubryki „Krótko” nie wykazałem się czymś, 
co w czasach mojej młodości nazywano proletariacką czujnością, 
a obecnie mówi się raczej o potrzebie należytej staranności w pracy 
dziennikarskiej. To sprawiło, że mogło zaistnieć podejrzenie, że tekst 
ma służyć propagandzie sukcesu. Zapewniam, że nie było to moim 
celem. Moim błędem było użycie w przytoczonym przez pana zdaniu 
kwantyfikatora dużego. Wyraz „wszyscy” należało po prostu pominąć.
Zgodnie z Pana sugestią zapytałem burmistrza Grzegorza Arciszew-
skiego, kiedy inwestycja kanalizacyjna zostanie faktycznie ukończo-
na. Burmistrz odpowiedział, że w obecnej kadencji, z powodu braku 
pieniędzy w kasie gminnej, nie przewiduje się prowadzenia prac w tej 
części Starych Pieścirogów, która położona jest po stronie Instalu. To 
zaś, co zostało zaplanowane, zostało już przez gminę wykonane. Te-
raz gmina oczekuje, że mieszkańcy będą się przyłączać do sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

A (Andrzej)

Z kart historii…
Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.

Cyceron
nej źródle pisanym, jakim jest Słownik 
Królestwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich, odczytujemy informa-
cję mówiącą o 16 domach i mieszka-
jących w nich 121 osobach. Miejscowa 
legenda głosiła, że w położnej nieopo-
dal Pniewskiej Górce podczas potopu 
szwedzkiego, w czasie bitwy o War-
szawę, w lesie stacjonowały oddzia-
ły armii Karola Gustawa. W ramach 
badań archeologicznych przepro-
wadzonych w projekcie Archeolo-
gicznego Zdjęcia Polski w Pniewskiej 
Górce odkryto osadę datowaną na 
epokę brązu (przypadającą w Polsce 
na lata 2300/2200–700 p.n.e.) oraz 
ślady osadnictwa, których chronolo-
gia przypada na okres neolitu (w Polce 
trwał w latach 5200–1900 p.n.e.).
Psucin – wieś szlachecka należąca do 
rodu Wołłowiczów. Na kartach opisu 
wizytacji przeprowadzonej w koście-
le parafialnym w Pomiechowe w dniu  
5 sierpnia 1817 r. znajdujemy zapis 
mówiący, iż w 20 domach zamieszki-

Dziś, w kolejnym odcinku z cyklu po-
święconego miejscowościom, wsiom 
i sołectwom położonym w admini-
stracyjnych granicach gminy Nasielsk, 
pragnę wspomnieć o dwóch miejsco-
wościach: Pniewie oraz Psucinie. Pre-
zentowane przeze mnie informacje, 
choć stanowią materiał szczątkowy 
(pomijam informacje zawarte w her-
barzach rodzin szlacheckich) do po-
znania losów tych miejscowości, 
ukazują ich sobą powiązanie i związek 
z ziemią nasielską. Obie, mimo przy-
należności do dwóch różnych parafii, 
należały administracyjnie do gminy 
Nasielsk już od początku XIX w. 
Pniewo – wieś w pierwszej połowie 
XIX w. należąca do rodziny Damb-
skich. Przeprowadzona w dniu 3 lipca 
1817 r. wizytacja kościoła parafialnego 
w Nasielsku informuje nas, że w Pnie-
wie w 8 domach mieszkało 54 męż-
czyzn (w tym dorosłych 18) oraz  
32 kobiety (w tym dorosłych 15). W 10 
lat późniejszym od wizytacji kościel-

wało 70 mężczyzn (w tym dorosłych 
49) oraz 77 kobiet (w tym dorosłych 
53). Z kart Słownika Królestwa Pol-
skiego i innych Krajów Słowiańskich 
dowiadujemy się, że w 1827 r. Psucin 
liczył 71 mieszkańców mieszkających 
w 19 budynkach. Podczas prowadzo-
nych prac związanych z badaniami 
powierzchniowymi w ramach Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski w Psucinie 
natrafiono na ceramikę datowaną na 
okres starożytny, a także pocho-
dzącą z czasów wczesnego śred-
niowiecza oraz epoki nowożytnej. 
Świadczy to o dobrych warunkach 
do życia, sprzyjających osadnictwu.  
W Budach Siennickich natrafiono na 
fragment ceramiki neolitycznej po-
chodzącej z kultury pucharów lej-
kowatych. Ponadto znaleziono 4 
fragmenty ceramiki pochodzącej 
z początku epoki brązu.
CDN

D. Dalecki

KRÓTKO

Znak w rowie
Od kilku dni leży w rowie przy uli-
cy Przemysłowej (droga powiato-
wa) znak informujący o tym, gdzie 
kończy się miasto Nasielsk. Być 
może „skosił” go jakiś nieuważny 
lub „będący pod wpływem” kie-
rowca. W każdym razie znak sobie 
leży, ale warto przypomnieć, że 
wcześniej już były problemy z jego 
umiejscowieniem, kiedy jakiś żar-
towniś ustawił go odwrotnie. Warto 
więc może, by drogowcy przymo-
cowali go solidniej do gruntu.

(i.)

Z MIASTA

Dziura  
w jezdni
– Od dwóch, może trzech tygodni 
widzę, jak tworzy się dziura w ulicy 
POW nieopodal bramy restaura-
cji Palladium. Ma ona jak na razie 
średnicę około 15 centymetrów, 
lejkowaty kształt i kilka centyme-
trów głębokości. Jeśli to nie zo-
stanie zabezpieczone, to jezdnia 
zapadnie w tym miejscu – z taką 
informacją przyszedł do naszej re-
dakcji pan Jan z Nasielska.
Sprawdziliśmy, jak wygląda sy-
tuacja, i okazało się, że dziura 
faktycznie jest i może stać się nie-
bezpieczna dla kierowców. Sprawę 
zgłosiliśmy pracownikom nasiel-
skiego magistratu i w ciągu kilku 
godzin dziura została zabezpieczo-
na – zasypana piaskiem.
Ulica jest w fatalnym stanie. Jeżdżąc 
nią od samego skrzyżowania z ulicą 
Kościuszki po dawną wąskotorów-
kę, na odcinku dwóch kilometrów 
nabawić się można choroby mor-
skiej. Dlatego kierowcy jeżdżący 
tą drogą powiatową już od dawna 
czekają na jej remont, który miał 
rozpocząć się w tym roku. 

(mi)

NOK zaprasza

Twórcze wieczory z decoupage’em
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich, którzy mają wol-
ne wieczory i chcą oderwać się od codziennych problemów, na 
zajęcia decoupage’u, które będą odbywały się w ramach naszej 
Pracowni Kreatywnej. Jeśli masz od 18 do 101 lat i chcesz zanu-
rzyć się w barwnym świecie ozdabiania przedmiotów, przyjdź do 
nas. Organizujemy spotkania, podczas których możesz własno-
ręcznie wykonać piękną i oryginalną dekorację, wyglądającą jak 
ręcznie malowana. 
Technika decoupage’u, zwana również techniką serwetkową, jest 
jedną z najprostszych, a zarazem najbardziej efektownych metod 
zdobienia. Polega na tworzeniu barwnych kompozycji poprzez 
naklejanie na pomalowaną lub odpowiednio przygotowaną po-
wierzchnię wyciętych wzorów. Decoupage nie wymaga specjal-
nych umiejętności, a przynosi wiele satysfakcji i pozwala uzyskać 
niezwykłe efekty. 
Zapisy na zajęcia decoupage’u są prowadzone do końca września 
br. w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 12, tel. (23) 69 12 343 ; e-mail: nok@noknasielsk.pl.

K.T.

fot. M. Stamirowski
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U HARCERZY

Gorzewo, moje Gorzewo…
W stanicy harcerskiej w Gorzewie od 24 do 31 lipca 2012 roku przebywało 19 harcerzy na obozie harcerskim 
zorganizowanym przez Hufiec ZHP Płońsk. Z naszego miasta grupa 7 dzieci spędziła tam wspaniały tydzień. 
Komendantem obozu była druhna pwd. Katarzyna Roguszewska, a opiekunem druhna pwd. Justyna Duczman.
Przez pierwsze dwa dni harcerze i zuchy mieli za zadanie przywyknąć do harcerskiego trybu życia, do rannej 
pobudki, zaprawy, ścielenia łóżek i apeli. Niektórzy musieli przyzwyczaić się do spania w namiotach i spełniania 
określonych wymagań, jakie stawiano im każdego kolejnego dnia na obozie. Codzienna musztra, poznawanie 
technik harcerskich, zdobywanie sprawności, ale to nie wszystko – była również zabawa oraz radość, a uśmiech 
nie schodził z twarzy małych i dużych uczestników. 
Każdy wieczór zapełniony był różnymi atrakcjami – szurana, czyli harcerska dyskoteka, gry i zabawy sportowe, 
ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi, festiwal piosenki obozowej, program „Mam talent” i codziennie wyjścia 
nad jezioro, aby trochę uciec od skwaru, jaki panował podczas tego gorzewskiego tygodnia.
W czasie obozu odbyła się wycieczka do Płocka. Zwiedziliśmy tam katedrę, Muzeum Diecezjalne, Muzeum 
Mazowieckie i zoo, płynęliśmy również statkiem po Wiśle. W program harcerski wpleciono także akcje prze-
znaczone dla całego zgrupowania, dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą, bezpiecznego spędzania wolnego czas w swoim miejscu zamieszkania. 
Wspomnienia z takiego wyjazdu pozostają w pamięci na całe życie. Po obozie wielu uczestników mówiło, że 
chcą tam wrócić, że za rok na pewno pojadą, aby uczyć się nowych harcerskich technik, zdobywać sprawności, 
ale przede wszystkim aby spędzić niezwykłe wakacje z wyjątkowymi ludźmi. Następne dni pod namiotami w 
Stanicy w Gorzewie już za 10 miesięcy.

Czuwaj! 
druhna Justyna

UROCZYSTOŚCI

Jubilatce życzymy 200 lat!

Początek roku szkolnego
W poniedziałek, 3 września 2012 r. uczniowie powrócili do szkół. Roz-
począł się nowy rok szkolny 2012/2013, a wraz z nim nowe wyzwania 
i nowe nadzieje, nowe perspektywy, ale również obowiązki. 3 wrześ-
nia pierwszy dzwonek zabrzmiał dla ponad 2,5 tys. dzieci i młodzieży 
w gminie Nasielsk. 
W nowym roku szkolnym w szkołach podstawowych na terenie naszej 
gminy uczyć się będzie 1426 osób (819 w Nasielsku, 189 w Starych Pieś-
cirogach, 130 w Cieksynie, 101 w Dębinkach, 99 w Budach Siennickich 
i 88 w Popowie Borowym). Naukę w I klasach szkoły podstawowej w ca-
łej gminie Nasielsk rozpoczęło 218 uczniów. Natomiast w klasach zero-
wych obecnie uczy się 310 uczniów. 
W gimnazjach na terenie naszej gminy z początkiem września naukę 
rozpoczęło 666 osób (372 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,  
124 w Zespole Szkół w Cieksynie, 107 w Zespole Szkół w Starych Pieści-
rogach i 63 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku). W szko-
łach średnich w Nasielsku w roku szkolnym 2012/2013 uczyć się będzie 
438 osób (80 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkie-
wicza, 358 w Zespole Szkół Zawodowych). W LO do I klasy uczęszcza  
17 osób, a w ZSZ – 115. 
Od września w przedszkolach samorządowych na terenie gminy Nasielsk 
zajęcia rozpoczęło 217 dzieci: 137 dzieci w Nasielsku i 80 w Starych Pieś-
cirogach. Do niepublicznych przedszkoli uczęszcza obecnie113 dzieci: 
63 do Sakolandii, 50 do Przedszkola „Pod Fiołkami”.
Według kalendarza przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej pierwsza przerwa w nauce czeka dzieci i młodzież w dniach 23–31 
grudnia 2012 r. Ferie zimowe dla województwa mazowieckiego przypa-
dają w okresie od 28 stycznia do 10 lutego 2013 r. Wiosenna przerwa 
świąteczna będzie trwała od 28 marca do 2 kwietnia 2013 r. Zakończenie 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się 28 czerwca 2013 r.
Dziesięć miesięcy nauki z pewnością minie bardzo szybko i nim się obej-
rzymy, znowu nastanie czas wakacyjnej beztroski. Tymczasem życzymy 
wszystkim pracownikom oświaty, aby ten rok był inspiracją do podejmo-
wania ciekawych form działania z uczniami, a uczącym się – optymizmu, 
energii, wiary we własne siły, otwartości umysłu i wyważonego samo-
rozwoju. I oby do wakacji!

K.T.

WYJAZD INTEGRACYJNY

W krainie jezior i leśnych pagórków

NASZE DZIECI

W góry z fundacją

R E K L A M A

Pani Helena Latkowska, miesz-
kanka Studzianek, obchodzi ła 
w poniedziałek, 3 września br., swo-
je setne urodziny. Z tej wyjątkowej 
okazji Jubilatkę odwiedzili: Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
i Ewa Mikulska, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego nasielskiego 
Urzędu Miejskiego, a także przed-
stawiciele Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego: Mirosław 
Szymańczyk, kierownik Placówki 
Terenowej w Ciechanowie, i Krysty-
na Wierzbicka, kierownik Wydzia-
łu Świadczeń tej jednostki. Goście 
składali pani Helenie życzenia po-
myślności i wielu kolejnych lat życia 
w dobrym zdrowiu wśród najbliż-
szych. Były też piękne kwiaty, prezen-
ty i symboliczna lampka szampana. 

Pani Helena Latkowska urodziła się 
3 września 1912 r. w Cegielni Psu-
ckiej. Przeżyła dwie wojny świato-
we, później pracowała z mężem 
w gospodarstwie rolnym. Wraz 
z mężem Wacławem wychowa-
ła dwóch synów, doczekała się 
trzech wnuczek i pięciorga pra-
wnucząt. Już od prawie szesnastu 
lat jest wdową. Obecnie pani Hele-
na mieszka wraz z synem i synową 
w Studziankach, a rodzina otacza ją 
miłością i troskliwą opieką. Nasza 
Jubilatka jest niezwykle pogodną 
i życzliwą osobą, która z radością 
wita każdy dzień. 
Pani Helenie życzymy zdrowia 
i wielu szczęśliwych dni spędzo-
nych w gronie rodziny.

(red.) za: www.nasielsk.pl

W tym roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, osoby niewidome z 
nowodworskiego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych uczestni-
czyły w wyjeździe integracyjnym. 
Od 20 do 26 sierpnia br. członko-
wie Koła z terenu naszego powiatu 
(z Nowego Dworu Maz., Leonci-
na, Zakroczymia, Pomiechów-
ka i Nasielska) wraz z opiekunami 
(tyflopedagog) i wolontariuszami 
odwiedzili tereny Szwajcarii Ka-
szubskiej. – W naszej grupie byli lu-
dzie ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, aż 
20% stanowiły osoby całkowicie 
niewidome, byli też członkowie 

rodzin osób niewidomych, więc ci 
dobrze widzący pomagali innym. 
Program naszego wyjazdu był tak 
ułożony, żeby nie było czasu na 
nudę. Dużo zwiedzaliśmy. Lubię 
wyzwania, więc podczas tych na-
szych kilkudniowych wyjazdów 
odwiedzamy miejsca w całej Pol-
sce, od Bieszczad, przez Kudo-
wę Zdrój, Wrocław, Mazury, aż po 
Bałtyk. Jest jeszcze wiele miejsc, 
w które warto pojechać – mówi 
Edward Rutkowski, prezes koła PZN 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Przez cały tydzień uczestnicy byli 
zakwaterowani w pięknie położo-
nym wśród lasów nad Jeziorem 

Ostrzyckim pensjonacie 
„U Stolëma” w Ostrzy-
cach. Na miejscu można 
było korzystać z różnych 
atrakcji, tak sportowych 
(park l inow y,  rowerk i 
wodne, kajaki, siłownia) 
i relaksacyjnych (sauna, 
jacuzzi, masaż), jak też 
kulinarnych (smakowi-
te posiłki przyrządzane w 
tamtejszej kuchni). Nie za-
brakło również przejażdż-
ki tradycyjnym wozem 
drabiniastym po okoli-
cy i ciekawego spotkania  
z mistrzem Polski w za-
żywaniu tabaki. Każdego 
dnia grupa aktywnie zwie-
dzała okolice. Uczestnicy 
wyjazdu byli w Kartuzach 
i w Chmielnie, gdzie mieli okazję 
uczestniczyć w wytwarzaniu garn-
ków z gliny. Za to w Szymbarku 
sprawdzili, jak mieszka się w domu 
stojącym na głowie, a dokładniej na 
dachu. 
– Chodzenie po suficie to niesa-
mowite wrażenie, tym bardziej że 
w tej budowli są meble, jest toa-
leta i można wejść po schodach 
piętro wyżej. Niektórzy naprawdę 
mają problem z błędnikiem i tra-
cą równowagę, ale pomysł jest 

super – mówi pan Jacek. – Poza 
tym w tej miejscowości znajdu-
je się też najdłuższa, 46-metrowa 
deska świata, wpisana do księgi re-
kordów Guinnesa. Przez cały pobyt 
towarzyszył nam przewodnik, który 
wspaniale opowiadał o tym regio-
nie, mogliśmy też posłuchać, jak 
mówi po kaszubsku – dodaje. 
W sumie w tegorocznym wyjeź-
dzie, który był f inansowany ze 
środków zewnętrznych, a jego 
uczestnicy dopłacali jedynie po 
280 zł, wzięło udział 50 osób, w 

tym 9 osób z Nasielska. Wszyscy 
wrócili wypoczęci i w doskona-
łych nastrojach, z obietnicą, że za 
rok również spotkają się na takiej 
wycieczce.
– Bycie razem jest fajne i po-
trzebne, taki wyjazd integracyj-
ny wzmacnia grupę. A w naszym 
kole z roku na rok jest coraz wię-
cej osób, także z Nasielska. Mam 
nadzieję, że będą do nas dołączać 
kolejne, bo razem możemy więcej 
– stwierdza pan Rutkowski.

(i.)

W drugiej połowie wakacji na kolo-
niach zorganizowanych przez fun-
dację „Bądźmy razem” z Nasielska 
przebywało 36 dzieci z naszej gmi-
ny. Mogły one wyjechać w Tatry 
i spędzić aktywnie dwa tygodnie 
dzięki pieniądzom przekazanym na 
ten cel z naszej gminy z tzw. fun-
duszu korkowego. W wyniku kon-
kursu na ten cel fundacja otrzymała 
30 tys. zł. 
Wśród uczestników kolonii było  
15 chłopców i 21 dziewcząt, w wie-
ku od 9 do 16 lat. Nabór wśród 
dzieci z rodzin potrzebujących po-
mocy, zagrożonych problemami 
uzależnień i z rodzin wielodziet-

nych przeprowadzili pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku. Uczestnicy 
kolonii byli zakwaterowani w pen-
sjonacie w miejscowości Małe Ci-
che. Tu dzieci miały zapewnione 
noclegi, wyżywienie, na terenie 
tego ośrodka odbywały się zajęcia 
rekreacyjno-sportowe, pogadanki 
terapeutyczne i spotkania w gru-
pach. Miały one sprawić, by dzieci 
radziły sobie lepiej w nawiązywa-
niu relacji interpersonalnych z ró-
wieśnikami i dorosłymi, nauczyć 
je rozwiązywania problemów i za-
chowania się w sytuacjach konflik-
towych.

Ale nie zabrakło również 
wypraw w góry. Dzieci do-
tarły pieszo nad Morskie 
Oko, były na Gubałówce, 
wędrowały Doliną Koście-
liską, gdzie zwiedziły Jaski-
nię Mroźną. W Zakopanem 
uczestnicy koloni i  byl i 
w Aquaparku, w Muzeum 
im. Tytusa Chałubińskiego, 
odwiedzili też sanktuarium 
Matki Boskiej na Krzep-
tówkach i kościół w Bachle-
dówce. Byli także w Ludźmierzu, 
Szaflarach i Murzasichlu. Na pew-
no szczególnie zapadły wszystkim 
w pamięć tzw. posiady u górali, 
którzy opowiadali o swoich oby-

czajach. 
K o l o n i e  d l a  d z i e -
ci z naszej gminy pro-
wa d z i ł a  f i r m a ,  k tó ra 
zapewniała im zarówno 
opiekę, jak i prowadze-
nie zajęć, w tym wycie-
czek. Koordynatorem 
wyjazdu, osobą czuwa-
jącą nad jego organizacją 
i przebiegiem była Teresa 
Skrzynecka, prezes fun-
dacji „Bądźmy razem”.
Dzięki koloniom dzieci 
miały okazję odpocząć 
od codziennych prob-
lemów, poznać nowe 
miejsca, ciekawych ludzi, 
a także szansę na beztro-
ską zabawę.

(i.)
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RUBRYKA HARCERSKA

Drogi rodzicu...
Wrzesień to dla dzie-
c i  c z a s  n o w y c h 
wyzwań, często po-
znawania nowych lu-
dzi, zmiany szkoł y, 
próby odnalezienia 
się w innym środo-
wisku. Jest to często 
również czas nabo-
rów do drużyn har-
cersk ich. Państwo, 
jako rodzice, na pew-
no zastanawiacie się, czy pozwolenie dziecku na włączenie się do druży-
ny harcerskiej to dobre rozwiązanie. Pojawia się przekonanie, że przecież 
będzie się nim opiekować inne „dziecko”, z racji tego, że większość dru-
żynowych jest obecnie w wieku licealnym lub studiuje. W takim razie 
czy warto zdecydować się na taki krok i powierzyć swoją pociechę ob-
cej osobie? Zdecydowanie tak! 

Harcerstwo jest niezwykłą przygodą, a nasz program opiera się na wie-
loletnim doświadczeniu. My, jako instruktorzy, pełnimy przede wszyst-
kim funkcję wychowawczą w myśl jednego z filarów ZHP – wychowanie 
młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i 
kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Służy temu tzw. meto-
da harcerska, dzięki której możemy odpowiedzieć na potrzeby wycho-
wawcze każdego wieku. Nasz program przystosowany jest do różnych 
grup wiekowych, tak aby uczył, bawił i rozwijał, a przede wszystkim 
kształtował nas samych. 

Instruktor harcerski to niesłychanie ważna rola we wspieraniu wycho-
wania Państwa dzieci, szczególnie tych starszych. W momencie kiedy 
rodzice przestają już być naturalnym autorytetem, nieocenioną rolę 
może odegrać dobry drużynowy. To właśnie w nim młodzież jest w sta-
nie ujrzeć chociaż część swojego ideału, kogoś, kto pokieruje, kto skłoni 
do robienia rzeczy ciekawych, uczących, kto wskaże drogę i pomoże 
kształtować siebie samego. Ponadto na każdym etapie rozwoju przygo-
towujemy dzieci do wejścia w nowe role społeczne, aby mogły łatwiej 
odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości oraz świadomie kierowały 
swoją przyszłością.

Jako instruktorzy harcerscy w pełni odczuwamy obowiązek, jaki na nas 
spoczywa. Harcerstwo nie jest już dla nas zabawą, a staje się pracą, któ-
rej często oddajemy się do końca. Nie mamy z tego żadnych korzyści 
finansowych, robimy całkowicie woluntarystycznie, bo tak naprawdę 
największą zapłatą dla nas jest uśmiech zadowolonych harcerzy, poczu-
cie możliwości dania im niezapomnianych przeżyć i chwil, które będą 
wspominać do końca życia, a przede wszystkim świadomość, że tak 
kształtujemy dzieci, aby w przyszłości stanowiły elitę naszej społecz-
ności. Posyłając dziecko do drużyny harcerskiej, dajecie mu Państwo 
szansę na lepszy start. Nie bójcie się poczynić takiego kroku – na pew-
no zaowocuje.

druh Radek

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
PRZYJMĘ
Przyjmę:

• meble kuchenne, komodę, stolik, krzesła - tel. 518-905-231;
• regał kuchenny i pokojowy - tel. 669-832-954;
• regał kuchenny- tel. 514-211-759;
• tapczanik/łóżko dla dziecka - tel. 502 - 495 -147.

Nasielsk, dnia 20.08.2012 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125.9. 1. 2012

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 nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a m
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi Nuna 151 o łącznej 
powierzchni  użytkowej 54,20 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 11,66 m2, przyna-
leżnym pomieszczeniem gospodarczym w oddzielnym budynku garażowo – gospodarczym o pow. 14,34 m2 
oraz udziałem 8020/31490 w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym jako działka nr 184/2 o pow. 
1053 m2  i ujawniona jest  w Księdze Wieczystej  Nr  9696.
Lokal mieszkalny nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.

OPIS   NIERUCHOMOŚCI
Lokal mieszkalny położony jest na parterze, w budynku wielorodzinnym, położonym we wsi Nuna 151, składa 
się z: kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju ,  łazienki z wc oraz pomieszczenia  przynależnego w piwnicy i po-
mieszczenia gospodarczego w oddzielnym budynku garażowo – gospodarczym. Lokal wyposażony jest w in-
stalację energetyczną, wodę zimną z wodociągu,  kanalizację sanitarną ( lokalne szambo ), ogrzewanie centralne 
ze wspólnej kotłowni znajdującej się w piwnicy.
Na całej szerokości i długości działki o numerze ewidencyjnym 184/4 Gmina Nasielsk udostępni bezterminową 
służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnego  właściciela lokalu nr 2.
Przedmiotem przetargu  jest cena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w grun-
cie w kwocie 60 600,00 złotych.
Cena wywoławcza  -  60 600,00 złotych
Wadium – 6100,00 złotych
Postąpienie -   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.
Forma nabycia : ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 będzie sprzedany 
na własność za cenę osiągniętą w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2012 roku (poniedziałek) o godz . 1200 w  Sali Nr 112 Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości  6.100,00 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 4 października 2012 roku, przy czym wpłata wadium nie 
powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.
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 tożsa-
mość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowią-
zani 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 małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jed-
nego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
lokalu.
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 po-
zostałym 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 Miej-
skiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
  Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę 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 Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu   
23/  69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl  

Burmistrz
Grzegorz Arciszewski 

Sporządziła : E. Binkiewicz
Tel. 23/ 69 33 115

Uwaga rodzice pobierający świadczenia rodzinne z MOPS
Zaświadczenia ze szkół potwierdzające fakt uczęszczania dziecka do szkół ponadgimnazjalnych, police-
alnych, pomaturalnych lub studiów wyższych w roku szkolnym 2012/2013 należy dostarczyć najpóźniej 
do 15 września br. do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 7, parter – budynek 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3).

Zmiany w organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS
W związku ze zmianami, które wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, od 
1 września br. zmianie ulegnie organizacja pracy sekcji świadczeń rodzinnych w MOPS. 
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spot-
kania. W tym celu trzeba będzie osobiście zgłosić się do pokoju nr 10 w MOPS (parter – budynek 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3) w godz. 9–16. Zapisy pozwolą na uniknięcie kole-
jek osób składających wnioski. Wnioski o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 wraz 
z dokumentami odpowiednimi do sytuacji rodzinnej danej osoby należy dostarczać od 1 września 
do 30 listopada br. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne do wniosku o zasiłek rodzinny 
należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka; 
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 4) zaświadczenie 
szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 
18. rok życia; 
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypad-
ku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; 
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie pod-
legającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy; 
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; c) oświadczenia członków 
rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu ro-
dziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku 
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w ro-
dzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub 
odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów 
na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli człon-
kowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem 
do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niż-
szej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, 
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości 
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 
dłużnik zamieszkuje za granicą, 
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, l) 
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę mie-
sięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania do-
chodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub 
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczą-
cej się;
8) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt 
zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
11) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów ut-
rzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświad-
czenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu 
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
14) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego.
§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego 
dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop 
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy 
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest 
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego; (...)
4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej 
dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie 
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
5) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dzie-
cko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpo-
wiednio:
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem za-
mieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miej-
scem zamieszkania; 
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
§5. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie 
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku 
nr 15 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w przypadku innych osób 
niż wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 
§ 6. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na pod-
stawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony 
w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
3) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 4;
4) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Nowe kryteria dochodowe od października 2012 r. 
Od 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomo-
cy społecznej. 
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.  
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1) zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej wynosić będą:
1) kryteria dochodowe: 
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł, 
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł; 
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z na-
uką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-
cy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 531 zł, 
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka pol skiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1260 zł, 
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł, 
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł. 

Info. MOPS Nasielsk

KOMUNIKATY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Serdeczne wyrazy wdzięczności  
lekarzom weterynarii z Nasielska:  

Markowi Puszczyńskiemu, Grzegorzowi Paczewskiemu,  
Zygmuntowi Wasilewskiemu i Adamowi Zalewskiemu  

za poświęcenie, z jakim wielokrotnie  
pomagali w ratowaniu bydła mlecznego 

składa 
   Sylwester Korzeniewski  
   dyplomowany mistrz rolny  
   z Zabłocia, gm. Serock

S E R D E C Z N O Ś C I
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Kino NIWA ZAPRASZA
21–23 września 

godz. 17.00

Step Up 4 Revolution
Melodramat, muzyczny, czas: 1 godz. 39 min.

Pochodzą z Miami na Florydzie. Tańczą 
na ulicy, w galeriach sztuki i centrach 
handlowych. Nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych, a każda, nawet najdziw-
niejsza lokalizacja może stać się parkie-
tem. Nazywają się “The Mob”. Grupie 
przewodzi niejaki Sean. Pewnego dnia 
chłopak spotyka piękną nieznajomą o imieniu Emily. Dziewczyna przy-
jechała do Miami, aby zostać profesjonalną tancerką. Teraz będzie miała 
okazję uczestniczyć w czymś więcej niż tylko w zawodach tanecznych - 
dzielnica członków “The Mob”. 

21–23 września godz. 19.00

Lato w mieście
Obyczajowy; czas: 1 godz. 31 min.

Wielowątkowa, mozaikowa opo-
wieść o tym, że dobre intencje nie 
zawsze prowadzą do właściwych 
wyborów. Na warszawskim osiedlu 
pojawia się kamper, w którym miesz-
ka tajemniczy mężczyzna. Wśród 
mieszkańców rozchodzi się wieść, 
że wyszedł niedawno z więzienia, 
ale nikt nie wie dokładnie, co zro-
bił. Jego przybycie dużo zmienia w 
życiu młodej kobiety, która przeżywa poważny kryzys w małżeń-
stwie oraz w życiu pewnej nastolatki, która nie może porozumieć się  
z matką. On okazuje się ważną osobą w życiu każdej z nich, one ob-
darowują go przyjaźnią i wiarą, że może jeszcze nie wszystko stra-
cone. 

28–30 września godz. 17.00

Hasta la vista
Komedia, czas: 1 godz. 55 min.

Josef, Lars i Phillip uwielbiają wino i ko-
biety, a ich największym marzeniem 
jest utrata dziewictwa. Pewnego razu, 
będąc na lekkim rauszu, postanawiają 
wybrać się w szaloną podróż z Belgii 
do Santa Ponsa w Hiszpanii. W słyn-
nym tamtejszym domu uciech prag-
ną urzeczywistnić swoje seksualne 
fantazje. Od tej pory nic ich nie powstrzyma. Nawet to, że są niepełno-
sprawni - jeden niewidomy, drugi przykuty do wózka, a trzeci niemal 
całkowicie sparaliżowany. 

Baran 21.III–20.IV
To będą pracowite dni. Dyskusje na te-
maty zawodowe staną się przyczyną 
nieporozumień. Nie przysparzaj sobie 
niepotrzebnych kłopotów. Jeśli rozpiera 
Cię energia, rozładuj ją na siłowni. 

Byk 21.IV–21.V
Dobry moment na intensywne działania 
zawodowe. Uda Ci się dostrzec szanse, 
które inni przegapili. Zaplanowane spra-
wy zakończą się pomyślnie. Możliwa 
nowa interesująca znajomość. Zmobilizuj 
się do działania.

Bliźnięta 22.V–20.VI
Ten czas nie da Ci wielu powodów do za-
dowolenia. Przedsięwzięcia zawodowe 
wymagać będą nakładu pracy i odpowie-
dzialności. Niestety, zanosi się na konflikty 
ze współpracownikami. Uważaj na wydat-
ki!

Rak 21.VI–22.VII
W y c i s z  s i ę  i  z r e g e n e r u j  u t r a c o -
ne si ł y.  Swoją uwagę skup na robie-
n i u  p l a n ów,  a  n i e  n a  ko n k r e t nyc h 
d z i a ł a n i a c h .  O d p o c z y n e k  n a  ł o -
nie rodziny przyniesie Ci odprężenie.  
Znajdź w sobie nowe twórcze pomysły.

Lew 23.VII–22.VIII
Najbl iższe dni nie sprzyjają zbytniej ak-
tywności ani wysiłkowi f izycznemu. Nie 
podejmuj prac wymagających dużego zaan-
gażowania. Uważaj, by nie popełnić jakiegoś 
głupstwa. Nie przeceniaj swoich możliwości.

Panna 23.VIII–22.IX
Staraj się panować na emocjami. Jeśli Ci 
się to uda, to wszelkie przedsięwzięcia za-
kończą się pomyślnie. Twoja pozycja za-
wodowa ma szansę się poprawić. Możliwy 
konflikt z bliską osobą. 

Waga 23.IX–23.X
Sukcesy w pracy będą się dzisiaj przeplatać 
z towarzyskimi. Jeśli jesteś „wolnym strzel-
cem”, to masz teraz dobry czas na miłość. 
Zbytnia niecierpliwość nie jest tu wskazana. 
Dobre prognozy dla spraw osobistych. 

Skorpion 24.X–21.XI
Najbliższe dni zapowiadają się obiecująco. 
Zbytnia aktywność może się jednak ne-
gatywnie odbić na Twoim zdrowiu. Staraj 
się poskromić swoją niecierpliwość, zanim 
wpadniesz w poważne tarapaty. 

Strzelec 22.XI–21.XII
Czas sprzyja podejmowaniu decyzji służ-
bowych i osobistych. Twoje marzenia 
o sukcesie zawodowym stają się bardziej 
realne. Strzelce bez pary mogą liczyć na 
ciekawą znajomość. Nie bój się mówić 
tego, co myślisz. Musisz mieć pewność, 
ze postępujesz słusznie.

Koziorożec 22.XII–19.I
Zaplanuj wolny czas tak, aby mieć go 
więcej dla siebie. Nie myśl o sprawach 
trudnych i przykrych. Zastanów się raczej 
nad tym, jak radzić sobie z problemami. 
Dotrzymuj słowa.

Wodnik 20.I–18.II
Skup się na pracy twórczej i intelektual-
nej. Obecny czas jak najbardziej sprzyja 
ambitnym projektom. Godziny popołu-
dniowe poświęć na odpoczynek i spot-
kania towarzyskie. Niektóre fantazje 
warto wprowadzić w życie. 

Ryby 19.II–20.III
Dobry czas dla tych, którym zależy na 
poprawieniu swojej kondycji f inansowej. 
W tej sferze Twojego życia możesz teraz 
wiele zmienić. W miłości bądź szczery 
i spontaniczny. Naucz się dawać i dzielić. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

Sprzedaż węgla
RIDERA POLSKA  

prowadzi sprzedaż węgla na składzie w Nasielsku 
koło dworca PKP.

 1. Kostka - 873,20 zł kal. 29  
 /KJ Kopalnia Wesoła i Staszic
 2. Orzech I – 873,20 zł kal. 29 
 /KJ Kopalnia Wesoła i Staszic
 3. Orzech – 774,90 zł kal. 28 
 /KJ Kopalnia Chwałowice
 4. Orzech II – 774,90 zł kal. 29 
 /KJ Kopalnia Wesoła
 5. Miał – 565,80 zł kal. 23 i 24 
 /KJ Kopalnia Staszic
 6. Kostka i Orzech Syberyjski - 651,90 zł kal. 25 KJ

Prowadzimy sprzedaż ratalną bez udziału banku  
oraz hurtową w cenie 036,90 zł niższej dla pozycji 3÷6. 
Istnieje możliwość dowozu. 

Tel. 23 69 31 072 lub 601 220 564.

R E K L A M A

KRÓTKO

Inwestycja w części
– Pisaliście w ostatnim numerze ŻN o inwestycji drogowej, którą ma finansować nasza 
gmina, na drodze łączącej Lubomin z Jackowem. Ale z tego, co się zorientowałem, 
dotyczy to tak naprawdę tylko części tej drogi od drogi powiatowej w Lubominie do 
tunelu, który powstał w Jackowie. Droga w tunelu jest oczywiście pokryta asfaltem, ale 
on kończy się w gruntowej drodze, która za ok. 300 metrów łączy się z kolejną naszą 
gminną drogą prowadzącą do Świercz przez Gołębie. Teraz więc zbudowane zosta-
nie prawie 800 metrów drogi, a te pozostałe 300 metrów tak zostanie? Kto później 
zrobi taki kawałek i jakie to będą koszty? – pyta mieszkaniec Jackowa. 
Tak jak poinformował nas mieszkaniec, w ciągu tej drogi znajduje się tunel wybudo-
wany przez kolej, który dzieli ją na dwie nierówne części. Ta większa niebawem będzie 
modernizowana za kwotę 185 tys. zł, zaś mniejszy odcinek pozostanie drogą grunto-
wą. Dlaczego podjęto taką decyzję ? 
– Ta inwestycja jest wykonywana teraz tylko dlatego, że po prostu gmina otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 50 tys. zł, a miało być 60 tys. zł. Pozostałą część pieniędzy 
trzeba wyłożyć z budżetu gminy. Planowaliśmy wykonanie całej drogi, ale kiedy uściśliliśmy kosztorys, okazało się, że 
nie mamy pieniędzy na wykonanie całości – wyjaśnia Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. – Niestety, radni gło-
sują przeciw wprowadzaniu oszczędności, co skutkuje tym, że brakuje nam pieniędzy na inwestycje. Mamy mnóstwo 
potrzeb, w budżecie na dziś brakuje 1100 tys. zł. – dodaje rozgoryczony.
Na tej drodze może się jednak już jesienią pojawić problem, na który zwraca uwagę mieszkaniec Jackowa – W tym tunelu 
już stała woda i wtedy był problem z przejazdem. Skoro pozostanie kawałek piaszczystej drogi, to samochody będą tu 
nawoziły piach i studzienki się szybko pozapychają. 
Już teraz, w ciągu kilka miesięcy po oddaniu tej inwestycji, przy krawężnikach zebrało się tyle piachu, że rośnie 
na nim trawa. 

(i.)

Z MIASTA

Cmentarna 
do remontu
– Kiedy uda się coś zrobić z dziu-
rami w ulicy Cmentarnej? Miejsca-
mi są one już naprawdę głębokie 
i zajmują znaczną część jezdni. To 
ważna ulica dla miasta, bo ludzie 
przyjeżdżają tu na groby bliskich, 
dlatego warto o nią zadbać. Jak 
przyjdzie jesienna plucha, to będzie 
tu można uszkodzić auto – mówi 
pan Krzysztof z Nasielska.
Nawierzchnia ulicy Cmentarnej 
naprawdę jest w kiepskim stanie. 
W niektórych miejscach już te-
raz z trudem mijają się dwa auta. 
A przecież to jedyna droga dojaz-
dowa do cmentarza, do którego 
w tej chwili lepiej i wygodniej dojść 
chodnikiem, niż dojechać. 
O to, czy jest szansa na remont tej 
drogi przed pierwszym listopa-
da, zapytaliśmy Grzegorza Arci-
szewskiego, burmistrza Nasielska. 
– Chciałbym położyć nakładki 
asfaltowe na kilku ulicach w mie-
ście, na Cmentarnej, Kościelnej, 
Folwarku czy Lipowej, bo wtedy 
przez kilka lat nie trzeba byłoby ich 
remontować. Jednak nie ma na 
to wystarczająco dużo pieniędzy 
w budżecie. Ale na pewno te ulice 
będą na bieżąco remontowane. 
Zdążymy przed dniem Wszystkich 
Świętych – zapewnia burmistrz.

(i.)

fot. M. Stamirowski

Z GMINY

Spacer na posiłek
Nowy rok szkolny rozpoczął się dość 
nerwowo w Samorządowym Przed-
szkolu w Starych Pieścirogach. Już od 
wtorku, 4 września br., naszą redak-
cję najpierw telefonicznie, a później 
również listownie alarmowali rodzice 
maluchów o tym, że dzieje się tam 
źle. Ich oburzenie wywołał przede 
wszystkim fakt, że dzieci muszą cho-
dzić na posiłki do pobliskiego Zespołu 
Szkół nr 2. 
- Nasze dzieci wędrują w kapciach 
na posiłki do szkoły, a stoły i krzesła 
w stołówce szkolnej są przeznaczone 
dla starszych dzieci, dlatego przed-
szkolaki ledwo sięgają brodą do stołu. 
Muszą też jeść na czas. A w przed-
szkolu dzieci nie mają zapewnionego 
picia. Dlaczego, choć już kilka mie-
sięcy temu zlikwidowano stołówkę 
w przedszkolu nie zapewniono in-
nej formy dostarczania i wydawania 
dzieciom posiłków. Dlaczego nikt 
nas, rodziców o tym nie informował? 
– pytają.
Po wyjaśnienia w tej sprawie zwróci-
liśmy się do Hanny Pietrzak dyrektor 
nasielskiego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, która zapewniła nas, że 
była to wyjątkowa sytuacja i miała 
charakter przejściowy. Przedszkolaki 
na posiłki do szkoły chodziły zaledwie 
przez trzy dni, od poniedziałku (3.09) 
do środy (5.09). 
- Tylko na śniadaniu w poniedziałek 
przedszkolaki siedziały przy więk-
szych stolikach, ale już obiad i na-
stępne posiłki były spożywane przy 
mebelkach odpowiedniej wielko-
ści. Od czwartku wszystkie posiłki 
(śniadanie, obiad i podwieczorek) są 
przygotowywane w szkolnej kuchni 
i dostarczane w odpowiednich ter-
mosach do przedszkola. Wszystko 
jest przygotowywane zgodnie z jad-
łospisem i normami żywieniowymi – 
zapewnia H. Pietrzak.
Na pytanie dlaczego taka sytuacja 
w ogóle miała miejsce G. Arciszew-
ski burmistrz Nasielska odpowiada 

krótko. – Poprzednia pani dyrektor 
tej placówki nie respektowała moich 
zarządzeń. Do ostatniej chwili rodzi-
ce sześciolatków nie wiedzieli, gdzie 
będą się uczyć, czy w przedszkolu czy 
w szkole. To do dyrekcji należy prze-
cież organizacja pracy przedszkola, 
w tym podpisanie stosownych umów 
na dożywianie dzieci.
Pani Pietrzak dodaje – To nieprawda, 
że rodzice nie wiedzieli nic na temat 
posiłków. Przecież podczas spotkania 
z nimi 24 sierpnia br., rozważany był 
zarówno catering, jak i posiłki przygo-
towywane w szkolnej kuchni. Wtedy 
ustaliliśmy, że tańsze posiłki przygotu-
je szkoła i cena za nie pozostanie na 
poziomie tej z ubiegłego roku, czyli 6 
zł za dzień. Wielu rodziców podpisało 
nawet zgodę na taką formę żywienia 
- i dodaje – Problem z wydawaniem 
posiłków w przedszkolu powstał tyl-
ko dlatego, że czekaliśmy na zgodę 
na przygotowywanie posiłków dla 
przedszkolaków i przeprowadzenie 
przez sanepid wizji lokalnej w szkol-
nej kuchni. 
Rodzice przedszkolaków formułowali 
też zarzuty dotyczące nieodpowied-
niej opieki w przedszkolu i zbyt dużej 
liczby dzieci w grupach, bo aż 35 w 4 
latkach.

Bożena Zawadzka – Nowak, od 
września br. dyrektor Samorządo-
wego Przedszkola w Starych Pieś-
cirogach zapewnia, że dzieci mają 
zapewnioną dobrą opiekę i codzien-
nie jest herbata do picia. 
- Aktualnie grupy przedszkolne li-
czą po: 22, 23 i 25 osób. Do 4-lat-
ków było zapisanych 35 dzieci, ale 
na etapie składania kart. Wszystko jest 
w porządku, pracujemy – mówi pani 
B. Zawadzka – Nowak.
Dyrektor ZOSiP-u dodaje - Ze strony 
organu prowadzącego mogę zapew-
nić rodziców, że placówka funkcjo-
nuje normalnie i planowo realizuje 
program nauczania.
Troska rodziców przedszkolaków ze 
Starych Pieścirogów o dobro dzieci 
jest w pełni uzasadniona, ale warto do-
dać, że w naszej gminie, a dokładniej 
w Cieksynie przedszkolaki przycho-
dzą na obiady do szkoły bez prote-
stów ze strony rodziców.
Burmistrz Arciszewski uważa, że funk-
cjonowanie przedszkola w Starych 
Pieścirogach, po przeniesieniu ze-
rówki do tamtejszego Zespołu Szkół 
za nieekonomiczne i nie rozumie de-

cyzji radnych, którzy na ostatniej sesji 
RM nie zgodzili się na administracyjne 
połączenie obu placówek. 
- Moim zdaniem niektórzy rad-
ni kierowali się względami osobi-
stymi, a nie interesem gminy nie 
przyjmując tej uchwały. Dlatego na 
najbliższej sesji zgłoszę kolejny pro-
jekt uchwały odnośnie przedszko-
la. Uważam, że maluchy naprawdę  
miałyby w szkole lepsze warunki, niż 
w starym, wymagającym remon-
tów, budynku – stwierdza G. Arci-
szewski. – Tym bardziej, że w chwili 
obecnej w szkole jest mniej dzieci 
niż w latach poprzednich. A po do-
konaniu dodatkowych inwestycji 
można byłoby tam stworzyć kom-
pleks edukacyjny. Wszystkie ościen-
ne gminy starają się łączyć szkoły, 
tworzyć zespoły placówek oświa-
towych i w ten sposób oszczędzać. 
U nas niestety radni myślą inaczej – 
podkreśla burmistrz.
Z pewnością do tematu dalszych 
losów Samorządowego Przedszko-
la w Starych Pieścirogach, jak i całej 
oświaty w naszej gminie niebawem 
powrócimy. 

(i.)
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DROBNE
Sprzedam działkę ul. Grabowa.  
Tel. 512 107 014.

Sprzedam działki. Tel. 600 553 450

Sprzedam działkę budowlaną  
3600 m2 we wsi Głodowo k.Nasielska.  
Tel. 604 620 763.

Żaluzje, rolety, moskitiery. Tel. 602 
630 680.

Sprzedam agregat chłodniczy.  
Tel. 664 891 895.

Sprzedam dom o powierzchni  
80 m2, budynki gospodarcze na 
działce 2000 m2 – Nasielsk lub 
zamienię na mieszkanie w bloku.  
Tel. 664 891 895.

Sprzedam działki budowlane przy 
trasie Nasielsk – Pieścirogi Stare,  
ul. Kolejowa. Tel. 602 357 742.

Sprzedam tanio działkę blisko rzeki 
w Dobrej Woli. Tel. 603 568 843.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.

Sprzedam mieszkanie 50 m2, 2-po-
kojowe, ul. Piłsudskiego. Po remoncie. 
Tel. 662 120 651.

Salon Fryzjerski „SŁONECZKO”  
ul. Młynarska 1 zaprasza Panie 
i Panów. Konkurencyjne ceny.

Sprzedam działkę 800 m2, kamień 
i cegłę używaną z rozbiórki. Tel. 692 
122 772.

Sprzedam tłuczeń z kolejki wąsko-
torowej. Tel. 506 672 515.

Sprzedam mieszkan ie  32  m 2 
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego.  
Tel. 785 484 339.

Korepetycje z języka angielskiego. 
Tel. 693 299 405.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Paulinowie. Tel. 604 179 447.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, prze-
wóz rzeczy, wiek do 35 lat, wyma-
gana znajomość maszyn rolniczych 
– Nasielsk. Tel. 607 220 737.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.

Tynki cementowo-wapienne i ele-
wacje. Tel. 519 412 832.

Sprzedam jałówki cielne i słomę 
w belach. Tel. 608 587 339.

Oddam szczeniaki w dobre ręce. Tel. 

607 063 467 (po 17.00).

Korepetycje z języka rosyjskiego. 

Tel. 511 146 203.

Sprzedam działki budowlane – Nowe 

Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507 

024 590.

D o  w y n a j ę c i a  p i ę t r o  d o mu 

w Mogowie – 4 pokoje+kuchnia. 

Cena 1000 zł. Tel. 668 302 813.

Do wynajęcia 3 pokoje dla pracow-

ników. Tel. 600 432 663.

Do wynajęcia budynek na każdą 

działalność – 100 m2. Tel. 600 432 

663.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E.  

Tel. 695 163 726.

Sprzedam działki budowlano-prze-

mysłowe w Nasielsku: 2400 m2 (33 

zł m2); 15000m2 (13 zł m2). Tel. 691 

138 678.

Tanio sprzedam roczną kanapę. Po 

rozłożeniu powierzchnia spania 140 

x 200. Tel. 784 870 809.

Sprzedam Toyotę Corollę 2002 r., 

silnik 1,4 benzyna. Tel. 504 655 814.

Koszenie kukurydzy na ziarno.  

Tel. 660 527 035.

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 2,5 ha ziemi w Jackowie 

Włościańskim. Tel. 519 797 766.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Do sprzedania  
5 działek budowlanych  
po 700 m2 w Cieksynie.  
Własność hipoteczna. 

Informacja: tel.:  (22) 851-47-50  
w godz. 8.00-16.00

Doradztwo

SPRZEDAM MEBLE SKLEPOWE
 – WAGA ELEKTRYCZNA
 – LADA CHŁODNICZA WITRYNOWA
 – REGAŁY

 – LADY SKLEPOWE

TEL. 531 881 222
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Kryształ Glinojeck – Żbik 1:2 (0:1) +3         Żbik – Boruta Kuczbork 2:0 (1:0) +3

Punkty są, ale nie ma zadowolenia
W pięciu rozegranych dotychczas 
meczach ligowych Żbik zgromadził  
13 punktów. Tyle samo, ile prowa-
dząca w grupie ciechanowsko-os-
trołęckiej ligi okręgowej Wkra Bieżuń. 
Wynik ten osiągnęliśmy dzięki wygra-
niu czterech meczów (4 x 3 pkt) i jed-
nemu remisowi (1 pkt). Miejsce drugie 
zajmuje nasza drużyna dlatego, że 
mając jednakową z Wkrą liczbę punk-
tów, ma mniej bramek strzelonych 
i dodatkowo mniej korzystną różnicę 
bramek.
Wyniki meczów i zajmowane miej-
sce w zasadzie powinny nas zadowa-
lać. Dwa punkty straciliśmy, remisując 
z drużyną, która jeszcze rok temu gra-
ła w IV lidze. I w dodatku mecz odbył 
się na jej terenie (Ciechanów). 
Zadowolenia jednak nie widać. Przy-
czyn tego stanu jest kilka. Drużyna, jak 
się wydaje aspirująca do awansu, gra 
chimerycznie. Nie zawsze prezentuje 
jednakowo dobry poziom. Ma duży 
potencjał, ale nie potrafi go wykorzy-
stać. Dlaczego? Być może dlatego, że 
zawodnicy są przemęczeni, a w do-
datku za mało trenują. No cóż, nasz 
zespół jest drużyną amatorską. Za-
wodnicy albo się uczą, albo pracują. 
To często koliduje z treningami, a na-
wet niekiedy z meczami. 
Problem jest nader skomplikowa-
ny i wcale niełatwy do rozwiązania, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje 
pieniędzy. Bo nikt nie ma chyba wąt-
pliwości, że pieniądze są potrzebne. 
A tych nigdy, a zwłaszcza w ostatnim 
dwudziestoleciu w Nasielsku, nie było 
tak mało. I gdy budżet gminy był dwu-
krotnie mniejszy, na piłkę nożną gmi-
na wykładała sumę trzykrotnie wyższą 
niż obecnie. Jeszcze jedna informacja, 
którą każdy może sprawdzić: Żbik jest 
najbiedniejszą drużyną w lidze okrę-
gowej. Więcej pieniędzy od swych 
samorządów otrzymuje wiele drużyn 
grających nawet w klasie A. Pamiętać 
przy tym należy, że sport, a zwłaszcza 
piłka nożna, jest najlepszą formą pro-
mocji miasta.
W ostatnich dwóch meczach Żbik 
zdobył komplet punktów. Wygrał na 
wyjeździe z byłym czwartoligow-
cem Kryształem Glinojeck 2:1 i u sie-
bie z Borutą Kuczbork 2:0. Apetyty 
i możliwości były większe. Obydwa 
zwycięstwa mogły być bardziej prze-
konujące. Przeświadczenie to wy-
nika z przebiegu obydwu spotkań. 
Żbik wyraźnie potrafi więcej niż prze-
ciwnicy. Mankamentem jest to, że 
w obydwu meczach Żbik miał dłuż-
sze przestoje. Pozwalał wtedy prze-
ciwnikom na zorganizowanie gry 
i stwarzanie groźnych sytuacji pod 
swoją bramką. Kiedy się jednak sprę-
żał i walczył, wtedy szybko zdobywał 
teren i zagrażał bramkom rywali. Bar-
dzo dobrze w tym meczach spisywał 
się nasz bramkarz Dawid Kulpa.
Do meczu z Glinojeckiem nasi za-
wodnicy przystąpili wyjątkowo 
skoncentrowani. Doceniali wartość 
przeciwnika. Dlatego uważnie orga-
nizowali akcje, pamiętając jednocześ-
nie o zabezpieczeniu własnego pola. 
Pierwsza bramka padła w począt-
kowym kwadransie meczu. To była 
bardzo piękna akcja. Głównymi jej 
wykonawcami byli Przemysław Wy-

socki i Łukasz Wasiak. Jak powiedział 
jeden z kibiców Glinojecka, Wysocki 
porozstawiał po kątach obrońców 
Kryształu, a Wasiak dopełnił formal-
ności. Później Żbik grał spokojniej, ale 
nadal uważnie. Druga bramka pad-
ła tuż po przerwie. Pięknym uderze-
niem z 40 metrów popisał się Łukasz 
Wolf i było 2:0. 
Po tym golu Żbik zaczął grać jeszcze 
wolniej. Pozwolił w ostatnich dwu-
dziestu minutach na konsolidację 
w drużynie gospodarzy. Ci podję-
li rozpaczliwe akcje ofensywne. Pod 
naszą bramkę w ostatnich minutach 
podchodził, zwłaszcza w czasie wy-
konywania stałych fragmentów gry, 
nawet bramkarz Kryształu. Na oży-
wienie gry z ich strony wpłynęło 
wejście na boisko doświadczonego 
Przemysława Stolarskiego. I właśnie 
ten zawodnik, przy biernej postawie 
naszej obrony, zdobył w 80. minu-
cie meczu kontaktową bramkę. Spo-
wolnienie gry i oddanie inicjatywy 
przeciwnikowi groziło utratą kolejnej 
bramki. Na szczęście rywale atakowali 
naszą bramkę zbyt chaotycznie.
Z wyraźnie mniejszym zdetermino-
waniem przystąpił Żbik do meczu 
z drużyną z Kuczborka. Po szybko 
strzelonym golu w 5. minucie me-
czu (Karol Szczepkowski) drużyna 
nasza wyraźnie zwolniła. Zwłaszcza 
po pierwszym kwadransie gry. Gra 
się wyraźnie nie kleiła. Dostrzegł to 
przeciwnik i starał się to wykorzystać, 

zwłaszcza w drugiej połowie. Wtedy 
to trener tej drużyny, a jednocześnie 
jedyny zawodnik rezerwowy, na-
woływał swoją drużynę do wejścia 
wszystkich na połowę Żbika. Charak-
terystyczne było to, że głośno nale-
gał, aby śmiało tam weszli, nie dbając 
o zabezpieczenie własnej bramki, 
bo Żbik jest słaby i gola już nie strzeli. 
Mimo dość wyraźnej przewagi Boru-
ty w drugiej połowie drużyna ta nie 
stworzyła wyraźnej sytuacji bramko-
wej oprócz jednej, w 85. minucie, kie-
dy próbował doprowadzić do remisu 
były trener i zawodnik Żbika, a obec-
nie zawodnik Boruty Kuczbork – Rafał 
Markiewicz. Na szczęście jego kąśliwe 
uderzenie trafiło w poprzeczkę. 
Żbik poderwał się jeszcze do walki 
i w doliczonym już czasie wypraco-
wał sytuację na zdobycie bramki. Była 
to solowa akcja Rafała Załogi. Ude-
rzona z dość ostrego kąta piłka trafiła 
jeszcze w nogi obrońcy z Kuczborka 
Sebastiana Rybaka i wpadła do bram-
ki. I w ten sposób mecz zakończył się 
wynikiem 2:0 dla Żbika.
Boruta Kuczbork, wbrew dość po-
wszechnemu przekonaniu, nie jest 
drużyną słabą. Obok młodych gra-
ją tam też zawodnicy starsi, z dużym 
doświadczeniem piłkarskim, ograni 
w IV, a nawet w III lidze (Kauer, Mar-
kiewicz, Golian, Kołakowski, Borzym). 
Pamiętając o tym, warto docenić uzy-
skany wynik.
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Złoty medal dla Nasielska
Na przełomie sierpnia i września w Gorlicach już po raz siódmy odbyły się 
Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządo-
wych, Radnych i Parlamentarzystów. W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział 140 samorządowców nie tylko z Polski, ale również ze słowackiego 
Bardejowa i ukraińskiego Kałusza. 
W trwającej cztery dni rywalizacji walczono o miejsca na podium aż 
w siedmiu konkurencjach: darcie, pływaniu, strzelaniu, badmintonie, teni-
sie stołowym, speed badmintonie i plażowej piłce siatkowej. Dwie ostatnie 
konkurencje były rozgrywane po raz pierwszy na gorlickich mistrzo-
stwach. Największą popularnością cieszył się speed badminton ze względu 
na fakt, że jest to dość młoda w Polsce dyscyplina sportu, będąca połącze-
niem tenisa, badmintona i squasha.
Gminę Nasielsk w tegorocznych rozgrywkach reprezentował Marek Sta-
mirowski, który w tenisie stołowym w kategorii mężczyzn do lat 45 był 
nie do pokonania. Broniąc tytułu mistrzowskiego, nie pozostawił rywalom 
cienia wątpliwości, że gmina Nasielsk ma najlepszego reprezentanta w tej 
dyscyplinie sportu.
 – Atmosfera na zawodach jest nie do opisania. To nie tylko typowa ry-
walizacja sportowa. Tam każdy każdemu kibicuje. Poza tym, można spró-
bować sił w nowych dyscyplinach sportowych, poznając zasady i łapiąc 
„bakcyla” – powiedział Marek Stamirowski i dodał – Ze swej strony, chciał-
bym podziękować panu burmistrzowi Grzegorzowi Arciszewskiemu za 
możliwość reprezentowania gminy Nasielsk na mistrzostwach.
A my gratulujemy wyniku i czekamy na kolejne medale w przyszłym roku.

(aga)


