DODATEK TV
DBAMY O ŚRODOWISKO

EKOROBERT
SKUP

Surowców wtórnych

MAKULATURA - 0,15 zł/kg
FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg
Pieścirogi Nowe
ul. Sikorskiego 14

TEL. 502 788 333
23 693 19 45
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Stojaki rowerowe

Dożynki w Nunie

str. 9
Powolny marsz
w górę tabeli

str. 16
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Rower dla wielu osób jest wygodnym, szybkim i ekologicznym środkiem lokomocji, służącym do przemieszczania się na niedużych odległościach. Jest
to też bardzo modny pojazd. Gdy obserwuje się nasielszczan, widać, że lubią
podjechać jednośladem na małe zakupy do marketów, pozałatwiać sprawy
do urzędów lub na mszę do kościoła. Z rowerów chętnie także korzystają
uczniowie dojeżdżający do szkół.
Jednak w czasach, kiedy rower naprawdę wrócił do łask, kiedy wiele gmin
ma ścieżki rowerowe, a w największych miastach powstają nawet stacje z
wypożyczalniami jednośladów, w Nasielsku wiele do życzenia pozostawia
istnienie i jakość stojaków rowerowych.
Najlepiej wypadają punkty handlowe – właściwie przy każdym markecie
znajduje się wyznaczone miejsce, w którym można przypiąć i pozostawić
rower. Znajdziemy je także przy mniejszych punktach handlowych. Czasem jedynie przy Tesco można zauważyć zaparkowane auto (być może
złośliwie) przez jakiegoś kierowcę przy stojakach rowerowych.
Stojak na rowery znajdziemy również przed budynkiem filii PUP i ZGKiM
przy ulicy Lipowej. Choć jest tam mała przestrzeń, nie zapomniano o interesantach, którzy poruszają się rowerami. Przy nasielskich placówkach
medycznych oraz aptekach także możemy liczyć na ten rodzaj infrastruktury rowerowej.

czytaj na str. 3
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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. 23 693–30–67
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

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW Sympozjum agroturystyczne
w Krzyczkach
DO NAGRODY
poniedziałek,
„LEW NASIELSKA” AD 2013 W9 września
br. na teBurmistrz Nasielska informuje, iż do dnia 30 września br.
(poniedziałek) mogą być zgłaszane kandydatury do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie
z zapisem § 10 ust. 1 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew
Nasielska” prawo zgłaszania
kandydatów w tym terminie
posiadają:
– komisje Rady Miejskiej
w Nasielsku,
– instytucje publiczne z terenu gminy Nasielsk,
– organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia,
– firmy,
– grupa co najmniej 50 mieszkańców gminy Nasielsk.
Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz
zawierać dane i charakterystykę kandydata i uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Wnioski należy zgłaszać lub przesyłać do Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.

Z UM

Bezpłatne badanie
mamograficzne
Informujemy, iż w dniach od 30.09.2013 r. (poniedziałek) do 02.10.2013r.
(środa) w godz. 9.00–13.00, 14.00–17.00 przy Przychodni Miejskiej w
Nasielsku przy ul. Sportowej odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50–69 lat (rocznik 1944–1963). Realizacją badań
zajmie się Geneva Trust Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Bezpłatna
rejestracja: 58 325-76-20, 58 325-76-21.
Jeszcze w październiku będzie możliwość przeprowadzenia badania mammograficznego. W dniach 21–23 października 2013 r. przy Przychodni
Miejskiej w Nasielsku będzie stacjonował mammobus firmy FADO Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Gdyni. Badania również są bezpłatne dla kobiet w wieku 50–69 lat. Rejestracja na badanie odbywa się drogą
telefoniczną pod numerami: 801-080-007, 58 666-2-444.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Pani Katarzyna Świderska
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
( I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

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

13–26 września 2013

BURMISTRZ NASIELSKA

Bogdan Ruszkowski
Przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki w godz. od 8.00 do 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33000)

renie Farmy Krzyczk i w K r z yc z k a c h
Szumnych zainaugurowane zostało XV
Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbywające
się w tym roku pod
hasłem „Komunikowanie i doradztwo w
turystyce wiejskiej”.
W gronie organizatorów, gospodarzy i patronów tej imprezy nie zabrakło
również Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, który w swoim
krótkim wystąpieniu zaprezentował walory naszej gminy. W sympozjum
udział wzięli również m.in. Anna Aksamit – senator RP, oraz Tadeusz Nalewajk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem trwającego przez trzy dni sympozjum była wymiana poglądów,
osiągnięć i doświadczeń w zakresie wykorzystania technik komunikacyjnych i metod doradczych w działalności turystycznej, roli mediów tradycyjnych i nowych w popularyzowaniu turystyki wiejskiej i promocji
obiektów turystyki wiejskiej.
Organizatorami sympozjum byli: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego –
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalna Grupa Działania „Zielone
Mosty Narwi” oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w
Warszawie.
(red.), foto: UM Nasielsk

Z UM

Odkrywamy Czystą Polskę!
Pod takim hasłem rusza
tegoroczna, już 20. akcja „Sprzątanie Świata –
Polska”, koordynowana
i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia, której
finał przypada, jak zwykle
na trzeci tydzień września, czyli 20–22 września.
„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz
ochrony środowiska Clean
up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 r.ku
przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln
wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
W Polsce akcję w 1994 r. zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Jakość środowiska, w którym żyjemy,
to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu nieco ulżyć środowisku. Niech kolejna
akcja „Sprzątanie świata” stanie się pretekstem do tego, żeby każdego dnia
na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych,
a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ
na środowisko się zmniejsza.
Jak co roku, do akcji dołączy również gmina Nasielsk. Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, sołectwa, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście
(pokój nr 201, II piętro), telefonicznie /23/ 69 33 101 lub /23/ 69 33 108
bądź mailowo: srodowisko@um.nasielsk.pl.
Chętnym do włączenia się do akcji zapewniamy worki, rękawice oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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TRZY PYTANIA DO BURMISTRZA

WYNAGRODZENIA

Ile nas kosztują
nasi samorządowcy?

Na pytania dotyczące bieżących spraw naszej gminy odpowiada Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Jaką decyzję podjął Pan w kwestii stworzenia dodatkowej klasy pierwszej gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku?

Uposażenie burmistrza i diety radnych
wciąż są tematem dyżurnym rozmów na
wszelkiego rodzaju
spotkaniach. Najczęściej wyrażane jest,
zwłaszcza na spotkaniach nieformalnych
(koleżeńskich), tzw.
święte oburzenie na
zdaniem wielu nadmierne wynagradzanie naszych wybrańców.
Czy jest ono nadmierne? Trudno rozstrzygnąć. Dlatego ograniczymy się tylko
do podania stawek przyjętych na ostatniej sesji naszej Rady Miejskiej. Przyjęte
na tej sesji uchwały w tej sprawie sprawiły, że dyskusja na ten temat przybiera
na sile. Powstaje wiele niedomówień i mitów.
Rada Miejska ustaliła, że nasz obecny burmistrz będzie zarabiał miesięcznie
10 980 zł. Złoży się na to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5200 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł, dodatek specjalny w kwocie 2840 zł (dodatek ten to 40% sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego) oraz 1040
za tzw. wysługę lat. Od całej kwoty pobierany jest ustawowy podatek i składka
ZUS.
Ustalono też nowe diety, które będą pobierane przez radnych. Są one nieopodatkowane. I tak od 1.09.2013r.:
dieta przewodniczącego Rady wynosi 1413,17 zł (dotychczasowa 1802 zł)
dieta wiceprzewodniczącego Rady 1236,52 zł (1404 zł)
dieta przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 1236,52 zł (715 zł)
dieta przewodniczących Komisji merytorycznych RM 1059,87 zł (715 zł)
dieta radnych 883,23 zł (715 zł)

– Ze względu na to, że były już gotowe arkusze organizacyjne szkół, zatwierdzony
podział klas i ustalona kadra, nie mogłem zgodzić się na powstanie jeszcze jednej
klasy pierwszej gimnazjum przy ZSO. Szanuję rodziców i wiem, że oczywiście mają
możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka, ale naprawdę było zbyt mało czasu,
aby wprowadzać tak radykalne zmiany w gminnej oświacie. W Publicznym Gimnazjum nr 1 stworzone zostały mniejsze klasy i mam nadzieję, że wszyscy uczniowie,
którzy zdecydowali się na naukę w tej szkole, będą zadowoleni z panującej tam atmosfery i poziomu nauczania.
Na początku wakacji ze skweru przy ulicy Kościuszki zabrano plac zabaw, czy jest
szansa, że jednak gdzieś na terenie miasta powstanie miejsce do zabawy dla dzieci?
– Tak. Są na ten cel zabezpieczone pieniądze i na pewno taki plac zabaw w Nasielsku powstanie. Chciałbym, żeby
było to miejsce bezpieczne, więc rozważam jeszcze inne lokalizacje. Być może też uda nam się pozyskać jakieś fundusze zewnętrzne na ten cel. Na wiosnę 2014 r. na pewno będzie ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci
w naszym mieście.
Co dzieje się w dość dyskusyjnej kwestii dalszych losów ZGKiM? Czy zajdą tam długo oczekiwane zmiany?
– Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej istnieje nadal. Jego dotychczasowy dyrektor pan Albert Kołodziejski od października br. zostaje przesunięty do Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, na stanowisko
prezesa tej spółki, i zajmie się budową kolejnego budynku wielorodzinnego. Natomiast na osobę pełniącą obowiązki dyrektora w ZGKiM powołałem panią Lidię Rutkowską, która dotychczas była kierownikiem składowiska
odpadów w Jaskółowie. Rozważam przekształcenie zakładu w spółkę, ale przed podjęciem takiej decyzji muszę
zasięgnąć opinii zarówno radnych, jak i pracowników ZGKiM i oczywiście zapoznać się z analizami dotyczącymi
obecnej sytuacji finansowej zakładu.
Notowała: I. Pęcherzewska

Z GMINY

Stojaki rowerowe – gdzie są,
a gdzie nie ma?
Wybierając się do
Urzędu Miejskiego,
należy mieć na uwadze fakt, że choć stojak rowerowy jest, to
może on czasami nie
pomieścić jednośladów wszystkich chętnych. Niestety, choć
licz y aż 9 miej sc,
to zmieścić się tam
może maksymalnie
4–5 rowerów. Stojak
ma bowiem niezwykle gęstą konstrukcję
i nieco tylko ponad
metr szerokości.
Znacznie lepiej, mogłoby się wydawać,
jest na poczcie – kilkumetrowej szerokości stojak przystosowany do pozostawienia 10
rowerów. Niestety, od kilku lat jest
on uszkodzony, a „sprawne” są tylko 3 miejsca.
Dobrze wypadają szkoły podstawowe – bardzo dużo miejsc ma
placówka w Dębinkach, a także w
Budach Siennickich – tu warto też
podkreślić, że są to zadaszone miejsca parkingowe dla rowerzystów!
Gorzej wypadają pozostałe szkoły – przy Szkole Podstawowej w
Nasielsku, przy Publicznym Gimnazjum nr 1, przy Zespole Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach, a także przy
Zespole Szkół Zawodowych (Lipowa
10) i Zespole Szkół Ogólnokształcących (Starzyńskiego 10) na próżno
szukać rowerowych parkingów, a
wiadomo, że do tych szkół uczęszczają osoby które mają do pokonania
po kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. Być może chciałyby skorzystać
z możliwości pozostawienia roweru
przy szkole.

3

W sumie Rada miesięcznie będzie nas kosztowała 15 544 zł (do tej pory 12
501 zł).
Na sierpniowej regulacji stawek najmniej zyskała przewodnicząca Rady – tylko 9,17 zł. Stosunkowo najwięcej zyskał obecny wiceprzewodniczący Rady i
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – po 521,52 zł. Przewodniczący komisji
Rady obecnie będą pobierać o 344,87 zł więcej niż dotychczas. „Szeregowi”
radni pobiorą miesięcznie o 168,23 zł więcej niż pobierali do tej pory.
xyz

Dodatek

Dla porównania podajemy wynagrodzenia burmistrzów i wójtów z powiatu nowodworskiego. Warto dodać, że wszyscy wymieni niżej włodarze
samorządowi mają swoich zastępców.
Burmistrz Nowego Dworu Maz. – Jacek Kowalski
Wynagrodzenie: 12 060,00 zł (6000,00 zł wynagrodzenie zasadnicze,
2100,00 zł dodatek funkcyjny, 3240,00 zł dodatek specjalny; 720,00 zł
dodatek za wysługę lat)

Stojaki rowerowe znajdują się również przy kościele w parafii pw.
Świętej Katarzyny w Starych Pieścirogach. Niestety w nasielskiej parafii
św. Wojciecha parafianie muszą pozostawiać rowery pod kościelnym
ogrodzeniem.
Brakuje też stojaków przy Komisariacie Policji, nasielskiej Hali Sportowej oraz na stacjach PKP, choć
w Nasielsku, Studzienkach czy
w Kątnem pozostawiane są liczne jednoślady wzdłuż kolejowych
ogrodzeń.
Istniejące stojaki określane są mianem „wyrwikółek” – czyli takich,
R

E

gdzie bez długiego zapięcia uda się
zabezpieczyć przed kradzieżą tylko
koło. Niewątpliwie brakuje takich stojaków, do których można swobodnie przypiąć ramę roweru. Pozostaje
mieć nadzieję, że po publikacji artykułu uszkodzone stojaki zostaną naprawione, niewydajne – zastąpione
nowymi, a w miejscach, w których
ich brakuje, zostaną zamontowane.
Wszak to też zachęta do korzystania
z jednośladów, czyli do aktywności
ruchowej, co pomoże naszemu miastu stać się ośrodkiem bardziej europejskim, niż być obrazem Nasielska z
czasów Polski Ludowej.
Michał B.
K

Burmistrz Gminy Zakroczym – Henryk Ruszczyk
Wynagrodzenie: 12 100,00 zł (5900,00 zł wynagrodzenie zasadnicze,
1900,00 zł dodatek funkcyjny, 3120,00 zł dodatek specjalny; 1180,00 zł
dodatek za wysługę lat)
Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz
Wynagrodzenie: 12 100,00 zł (5900,00 zł wynagrodzenie zasadnicze,
1900,00 zł dodatek funkcyjny, 3120,00 zł dodatek specjalny; 1180,00 zł
dodatek za wysługę lat)
Wójt Gminy Pomiechówek – Dariusz Bielecki
Wynagrodzenie: 11 628,00 zł (5900,00 zł wynagrodzenie zasadnicze,
1900,00 zł dodatek funkcyjny, 3120,00 zł dodatek specjalny; 708,00 zł
dodatek za wysługę lat)
Info: na podstawie danych z BIP poszczególnych urzędów
L

A

M
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INWESTYCJE

KRONIKA
POLICYJNA

Pilna naprawa mostku
ZGKiM dokonał koniecznej naprawy mostku na ulicy Podmiejskiej,
który łączy osiedle Krupka z Nową Wsią. O pogarszającym się stanie
mostku pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Życia Nasielska”. – Ostatnio na środku przeprawy powstało niebezpieczne zagłębienie, stąd
potrzebna była pilna naprawa – mówi Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Wymieniono płyty oraz wyrównano nawierzchnię, jednak nośność konstrukcji wynosi obecnie
3 tony. W związku z tym apelujemy do lokalnych przedsiębiorców
o unikanie przejazdu tą trasą.
Jak zapewnił kierownik Kasiak, w najbliższym czasie gmina będzie
starała pozyskać się fundusze zewnętrzne na dofinansowanie przebudowy tego mostku.

28.08. na ulicy Warszawskiej Mirosław L. skradł torbę podróżną z zawartością mienia o łącznej wartości
409 zł na szkodę Dariusza B.
31.08–01.09. w Borkowie nieznany sprawca skradł koła z samochodu Volvo. Straty wynoszą 3900 zł
na szkodę Aureli P.

Pijani na drodze

28.08. w Cieksynie Ryszard K.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,40
mg/l).

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody

31.08. w Nowych Pieścirogach
Radosław S., mieszkaniec Kątnych,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,71 mg/l).

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją Stacji
Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim. – Przekazany został plac budowy na modernizację obiektu – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM. – A w najbliższym czasie rozpoczną się prace
budowlane z modernizacją i ociepleniem budynku SUW.
Koszt realizacji tej modernizacji wynosi 3,6 mln zł. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2014 r.

31.08. w Starych Pieścirogach Waldemar Z., mieszkaniec Starych
Pieścirogów, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,10 mg/l).
31.08. w Krogulach Jerzy M.,
mieszkaniec Nuny, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,17
mg/l).

Trwa budowa ulic
Trwają prace na ulicach Królowej Jadwigi i Anny Jagiellonki na osiedlu Krupki. – Na początku września dokonywano prac związanych między innymi
z mechanicznym profilowaniem podłoża
pod warstwy konstrukcyjne, położono podbudowę z kruszywa łamanego, ustawiono
krawężniki, a do końca miesiąca zostanie
położona powierzchnia asfaltowa grubości 5 cm – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych
nasielskiego UM.
Zgodnie z umową do końca października zakończone mają być prace związane z
modernizacją ul. POW, które obecnie wykonuje firma PHU TOWEMO z Otwocka. – Na
ukończeniu są prace związane z ułożeniem
chodników i podjazdów do posesji – mówi
kierownik Kasiak. – Trwają też regulacje
studzienek deszczowych i sanitarnych oraz
prace przy wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię ulicy.
To nie koniec ważnych inwestycji drogowych na terenie gminy. Ucieszą się zwłaszcza mieszkańcy ulicy Krańcowej, gdyż lada dzień rozpoczną się tam prace związane z położeniem tam
nawierzchni bitumicznej
– Asfalt grubości 5 cm położony zostanie na odcinku 850 m od ulicy POW. Prac tych dokona PHU TOWEMO z Otwocka, która realizuje również obecnie zadanie na ulicy POW – informuje Radosław Kasiak. Według umowy tę inwestycję otwocka firma ma wykonać do końca września bieżącego roku.
Michał B.
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01.09. na ulicy Piłsudskiego Norbert S., mieszkaniec Nasielska,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,31 mg/l).
01.09. na ulicy Płońskiej Robert H.,
mieszkaniec Pomiechówka, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,86 mg/l).

AKTUALNOŚCI

13–26 września 2013

OŚWIATA

09.09. w Budach Siennickich Kamil
D., mieszkaniec Studzianek, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (0,35 mg/l).

2 września br. w wielu miejscowościach na terenie naszej gminy nie
było prądu. Nastąpiła zmiana pogody. Z iście letniej – nagle zrobiło
się pochmurno i wietrznie. Prawdopodobnie właśnie silny wiatr był
przyczyną awarii, jakie miały miejsce tego wieczora. Sygnały o braku prądu otrzymaliśmy od naszych
czytelników ze Starych i Nowych
Pieścirogów oraz z Andzinia. Egipskie ciemności na szczęście nie
trwały długo. Awarie usunięto jesz-
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Kronika OSP
27.08. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru śmietnika przy ulicy Starzyńskiego.
29.08. OSP Cieksyn wyjechała do
pożaru poszycia leśnego w Gawłówku.

06.09. Strażacy z Nasielska usuwali
gniazdo szerszeni w domu jednorodzinnym w Wągrodnie.
08.09. OSP Cieksyn gasiła pożar
traw w Mokrzycach Dw.

Na nowy rok szkolny…
Dzieci czekające na autobus szkolny w Jackowie Włościańskim nie
mają dobrego schronienia. Wiata przystankowa wykonana z blachy
wygląda fatalnie. Poszczególne ściany przystanku są powyginane i wiata nie jest zbyt bezpiecznym miejscem dla najmłodszych. Wszystko
wskazuje na to, że przystanek, który powinien dać schronienie dzieciom przed wiatrem, deszczem i śniegiem, raczej nie będzie spełniał
swojej funkcji najlepiej.
Może warto było jeszcze przed początkiem roku szkolnego sprawdzić
stan przystanków czy też blaszanych wiat, pod którymi mogą schronić
się dzieci dojeżdżające do szkoły autobusami. A jeśli zabrakło czasu,
należy to zrobić jak najszybciej.
(ik)

N ow y r o k s z ko l ny
przyniósł zmiany w
funkcjonowaniu Samorządowego Przedszko l a w S t a r yc h
Pieścirogach. Reaktywowano zlikwidowaną
w zeszłym roku szkolnym stołówkę.
- Przywróciliśmy działanie kuchni w przedszkolu ze względu na
dobro dzieci. Nikt dodatkowo nie został
zatrudniony, dokonaliśmy tylko przesunięć
kadrowych . Koszty
utrzymania placówki
będą niewiele większe,
a dzieci zjedzą świeżo
przygotowany posiłek
- mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska.
Przypomnijmy, że poprzedni rok szkolny w tej placówce rozpoczął się nerwowo. Rodzice przedszkolaków interweniowali w naszej redakcji z informacją, że ich pociechy maszerują w kapciach na posiłki do szkoły. Takie
spacery faktycznie odbywały się, ale tylko przez kilka dni. Potem ustalono, że posiłki dla maluchów będą przygotowywane w szkolnej stołówce i donoszone do przedszkola (ŻN nr 19/2012).
Z początkiem września br. przywrócono stołówkę w Przedszkolu w Pieścirogach. Dwóch pracowników kuchni
szkolnej przeszło do pracy do przedszkola. Posiłki dla dzieci od początku roku szkolnego przygotowywane są
więc na miejscu.
- Nie byłabym w porządku, gdybym sobie przypisała tę zasługę. Ogromną rolę odegrał organ prowadzący i
Pani, która pełniła obowiązki dyrektora – za co bardzo dziękuję w imieniu swoim, rodziców i pociech z naszego
przedszkola. Bardzo ważne, aby w takich placówkach jak przedszkole, działała stołówka, a posiłki były przygotowywane na miejsc, ponieważ normy żywieniowe dla dzieci w wieku 3-5 lat różnią się od norm żywieniowych
dla starszych dzieci – wyjaśnia Kamilla Broma. dyrektor Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach.
K.T.

Z GMINY

06.09. strażacy z Nasielska i Psucina zostali wezwani do pożaru traw
w Mogowie.

Z GMINY

Przywrócono stołówkę
w Przedszkolu w Pieścirogach

05.09. w Starych Pieścirogach
Tomasz W., mieszkaniec Starych
Pieścirogów, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,31 mg/l).

cze tego samego dnia lub następnego rano.
Ale w wielu miejscowościach przez
kilka dni nie działało oświetlenie
uliczne.
K.T.

Zapraszamy!
Nasielsk,
ul. Warszawska 18 A
tel. 23 691 23 67
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Z BIBLIOTEKI.
Dla seniorów

Spotkanie
z pasjami
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przeprowadzi
cykl spotkań zorganizowanych
przez Fundację Orange.
„Spotkania z pasjami” to 12 spotkań
online w formie wideokonferencji
skierowanych do starszych osób.
Będą się one odbywać w nasielskiej bibliotece. Głównym celem
projektu jest aktywizacja społeczna
tej grupy wiekowej. Jak piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej: Chcemy stworzyć przyjazną
przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów
oraz otworzy ich na innych ludzi.

Kolejnym celem jest rozbudzenie
w seniorach chęci do dzielenia się
z innymi swoją pasją i wiedzą. Warto pokazać, że te osoby potrafią
kreatywnie wykorzystywać swój
czas wolny na np. dokształcanie
się czy pomoc innym. Spotkania
będą odbywały się, począwszy od
czwartku, 12 września br., co tydzień aż do listopada br. Początek
o godz. 11.00.
W ich trakcie będzie można obejrzeć i posłuchać poprzez internet
zaproszonego gościa, a również zadawać mu pytania jeszcze w trakcie
spotkania. Tematyka spotkań obejmie takie zagadnienia, jak: profilaktyka zdrowotna, ekonomia, kultura,
rozrywka czy nowe technologie.
Paweł Kozłowski

DKK ZAPRASZA

Spotkanie
klubu
dyskusyjnego
Nasielski Dyskusyjny Klub Książki
działający przy Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej zaprasza na
powakacyjne spotkanie. Odbędzie
się ono w sobotę, 14 września br. o
godz. 11.30 w czytelni MGBP. Tematem wrześniowego spotkania
będą dwie książki: Adieu. Przypadki
Księdza Grosera Jana Grzegorczyka i Tam gdzie ty Jodi Picoult.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
miłośników dobrej książki.
(red.)

KULTURA

Jak to z cieksyńską
szkołą bywało…

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu
tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.
św. Augustyn

Wrzesień dla naszego społeczeństwa, a w szczególności tego młodszego, jest miesiącem, w którym po wakacyjnej przerwie wraca do
ławek szkolnych. Dla ich rodziców to czas szczególnego uszczuplenia
domowego budżetu oraz intensywnego szykowania wyprawki i zakupu podręczników dla swoich pociech. Dziś, w dobie internetu, wszelkiego dostępu do nowinek technicznych i gadżetów, które przebojem
wdarły się do szkoły, zapominamy o czasach nauki naszych dziadków
lub pradziadków, dla których dar nauki był jedną z większych szans
życiowych, przepustką, można powiedzieć, do lepszego życia. Za jakiś czas zapewne przyszłe pokolenia będą również i o tym się uczyły,
a dziś pamięć ta jest jeszcze żywa wśród najstarszych mieszkańców
naszej gminy.
Obecnie trudno mówić o konkretnej dacie oznaczającej początek
szkoły w Cieksynie. W dokumentach wizytacji kościelnej przeprowadzonej w 1817 r. możemy znaleźć wzmiankę mówiącą o braku budynku do prowadzenia nauki. Takowa budowla miała zostać wystawiona
przez właściciela Cieksyna, ale dopiero w następnym roku. Nie oznacza to, że dzieci nie chodziły do szkoły. Wziąwszy pod uwagę, że w na
terenie parafii zamieszkiwali ewangelicy stanowiący znaczny odsetek
jej ludności, którzy do sprawy szkolnictwa przykładali znaczą wagę, dla
swych dzieci własnym kosztem utrzymywali szkoły we wsiach: Dębinki, Błędowo, Wola Błędowska, Żołędowo, Winniki oraz Konary. Jedną
z pierwszych wzmianek pisanych mówiących o początkach zorganizowanego szkolnictwa na terenie Cieksyna jest kronika szkolna Cieksyna.
Z jej kart dowiadujemy się, że w 1870 r. ówczesny dziedzic Cieksyna Lasocki uzyskał u władz carskich dekret pozwalający na założenie
ochronki, która była raczej formą opieki przedszkolnej niż samą szkołą.
Koszty jej funkcjonowania i utrzymania spoczywały na jej założycielu, czyli dziedzicu. Obowiązki nauczania zostały powierzone pani Polkowskiej. Jej zaangażowanie i pasja, a wręcz misja nauczania były tak
wielkie, że garnęły do niej nie tylko dzieci ale także dorośli. Dla nich
prowadziła tajne lekcje historii. Jej działania nie uszły uwadze władz
carskich, które kilkukrotnie wzywały nauczycielkę na przesłuchanie,
a w ostatecznym rozrachunku zamknęły szkołę. Mimo takiego obrotu
sprawy pani Polkowska nie opuściła Cieksyna, mieszkając do śmierci
w folwarku państwa Wyrzykowskich. Została pochowana na miejscowym cmentarzu.
Raz zakorzeniona idea edukacji, która jak widać padła na podatny
grunt, nie została zaprzepaszczona. Przez wiele kolejnych lat usilnie
walczono o przywrócenie szkolnictwa w Cieksynie. Starania właściciela folwarku cieksyńskiego Wyrzykowskiego i proboszcza Kowalskiego
zostały nagrodzone w 1907 r. Wówczas to władze zezwoliły na otwarcie jednoklasowej szkoły w Cieksynie. Znalazła swe miejsce w budynku
parafialnym wybudowanym przez proboszcza, a fundusze na jej utrzymanie pochodziły z kasy Polskiej Macierzy Szkolnej. Przez kolejnych
dziesięć lat nauczaniem w szkole zajmowała się Zofia Ostapowiczowa,
która po upaństwowieniu placówki w 1917 r. wyjechała do Warszawy.
Wolny wakat został niebawem obsadzony za sprawą powołania na nauczyciela Zofii Murawskiej. Swą funkcję pełniła do 1927 r. Po przejściu
na emeryturę nie opuściła Cieksyna. Mieszkała w nim do 1939 r.
Szkoła w Cieksynie cieszyła się coraz większym uznaniem i autorytetem. Zapewne ten stan rzeczy miał wpływ na liczne reorganizacje
szkolnictwa wiejskiego, z którego miejscowa szkoła wychodziła zawsze obronną ręką. Na potwierdzenie tych słów warto przypomnieć
przeniesienie jednoklasowej szkoły z Andzina do Cieksyna, w którym
utworzono 2-klasową Szkołę Powszechną. Jej kierownikiem został Filip Steć, osoba ciesząca się wielkim poważaniem i autorytetem wśród
miejscowego społeczeństwa.
Kolejne podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły w Cieksynie do
3-klasowej o 7 oddziałach odbyło się kosztem szkolnictwa w Borkowie, w którym obniżono edukację do 2 klas. Owe starania podjął pan
Kuśmierczyk mianowany kierownikiem szkoły w dn. 1 września 1930
r. Jego działania, które nastawione były w kierunku podwyższania stopnia organizacyjnego szkoły, a nie jakości nauczania, nie spotkały się
z przychylnością władz oświatowych. Z dniem 1 stycznia 1933 r. został
przeniesiony do Naruszewa. Zapewne dodatkowym aspektem przemawiającym za jego odwołaniem był także brak zaufania mieszkańców
Cieksyna do niego jako kierownika szkoły; uważali go za człowieka
niedostępnego i zarozumiałego.
Losy cieksyńskiej placówki oświatowej stanowią historię zawiłą i skomplikowaną trwale wplecioną w życie miejscowego społeczeństwa oraz
zawirowania historyczne przypadające na lata 30. XX wieku. One to
nie zniszczyły ducha oświaty i dały siły na nową walkę i odbudowę po
działaniach wojennych, krzewiąc oświatę i ucząc po dziś dzień.
D. Dalecki
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ROZMAITOŚCI

MOIM ZDANIEM

Warto przeczytać

Cywilizacja z innej strony
Po lekturze podręczników szkolnych mamy w głowie obraz rozwoju cywilizacji, który opiera się na kilku czynnikach: wojnach, wynalazkach i odkryciach. Uczyliśmy się dużo o wojnach, ważnych dowódcach czy ludziach,
którzy w ten czy inny sposób zmieniali poprzez swoje działania świat. Gdzieś
tam wśród tych potyczek, i zbrojnych, i politycznych, pojawiał się pieniądz.
Znany dziennikarz Stefan Bratkowski postanowił postawić ten porządek opisu cywilizacji na głowie, stawiając właśnie pieniądze na pierwszym miejscu.
Stefan Bratkowski jako pisarz jest bardzo płodny. Nieco inna historia cywilizacji: dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego to jego 16. już publikacja.
O istocie i potrzebie stworzenia takiej książki pisze: Mocująca rola obrotu pieniężnego i jego instytucji w rozwoju naszej cywilizacji budziła niechęć wielu
starożytnych filozofów i odrazę średniowiecznych pustelników; nie mieści
się i dzisiaj w obrazie tej cywilizacji, która chce się równać do uniesień ducha wielkich poetów (…). Tymczasem to jednak nie poeci, a kupcy tworzyli
bogactwo kraju, a czasem zapobiegali wojnom. Bratkowski pisze w innym
miejscu: Nie religie, nie filozofie, lecz rozwój handlu (…) zaprzecza wojnie,
rabunkowi, przemocy i bezprawiu, bo się z nimi nawzajem wyklucza. Handel
jest rzeczą ludzi myślących; zabijać potrafi byle głupiec. To ostatnie spostrzeżenie wydaje mi się zresztą nadal aktualne.
To tyle o samej istocie przedstawienia cywilizacji w ten sposób, a co znajdziemy w środku książki? W swoim obszernym dziele autor postanowił przedstawić, na ile to możliwe, dzieje pieniądza od samego początku. Wskazuje, przy
tym, że – wbrew obiegowej opinii – pewne znane nam dzisiaj instrumenty
finansowe były powszechne w dawnych czasach. Weźmy na przykład kredyt hipoteczny, którego niespłacenie oznaczało w starożytności oddanie
wierzycielowi nie tylko domu, ale i jego mieszkańców. Praktykę tę w Grecji
zarzucił Solon, zakazując niewolnictwa. Sporo dostaje się za to Rzymianom,
którzy zdaniem Bratkowskiego byli beznadziejni w sprawach gospodarczych,
o czym świadczy fakt, że zamiast konkurować z innymi ówczesnymi ośrodkami finansowymi jak Kartagina, woleli je zdobywać i niszczyć. Cóż, prawo
silniejszego.
Ciekawy fragment dotyczy kształtowania gospodarki w średniowieczu. Tutaj
trzeba wspomnieć o jednej rzeczy: w tamtych czasach zysk handlowy uchodził za coś złego. W takiej sytuacji ciężko było prowadzić dochodowe interesy. Dużo dobrego zrobili jednak mnisi. Benedyktyńska reguła „ora et labora”
(„módl się i pracuj”) przywiodła wiele klasztorów zakonnych do bogactwa
i stała się podwaliną, zdaniem Bratkowskiego, powstania protestantyzmu, który „uświęci pracę jako służbę Bogu”. Sami zakonnicy zresztą w pomysłowy
sposób obeszli zakaz lichwy, czyli zysku pochodzącego z obrotu pieniędzmi.
Sporo się rozpisałem a to przecież tylko kilka pierwszy rozdziałów. Książka
charakteryzuje się dużą liczbą faktów i ujawnia erudycję autora. Nie wszystkim musi się to spodobać, powoduje bowiem, że, przynajmniej na początku,
jest to dość trudna lektura. Masa faktów i przytaczanych historii może przytłoczyć czytelnika, jednak im dalej, tym wszystko robi się coraz klarowniejsze i ciekawsze. Dużym plusem jest „modułowość” tej pozycji, tzn. można
ją czytać na wyrywki, jeśli interesują nas finanse tylko w danym okresie.
W każdym razie polecam lekturę każdemu, kto chciałby się dowiedzieć, jak
to „drzewiej bywało” z pieniędzmi.
Paweł Kozłowski

KULTURA. Książka o Nasielsku

Wpisani w dzieje
miasta i regionu

Informujemy, że prezentowaną
na łamach ŻN najnowszą książkę
o naszym mieście pt. „Nasielsk.
Wpisani w dzieje miasta i regionu”
można nabyć w Miejsko Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku.
Przypomnijmy, że praca została przygotowana przez Nasielskie Towarzystwo Kultury przy
wydatnej pomocy pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta
i Regionu w Nasielsku.
A jej autorami są Krzysztof Macias, Regina Olszewska, Stanisław
Tyc i Magdalena Suwińska – Sokolnicka. W publikacji znalazły
się biogramy jedynie osób nieżyjących, które na ogół zapisały
się w historii Nasielska i regionu złotymi zgłoskami. Wśród nich dominują
osoby, które w Nasielsku lub okolicach się urodziły. Niektóre z biogramów
poświęcono osobom, które z ziemi nasielskiej pochodziły, a znane były
z działalności w różnych częściach Polski.
(red.)

Śmieci będą w lesie…

W dniu 5 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ukazał się komunikat Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zatytułowany Ważne informacje dotyczące odbioru śmieci, który ukazał się też na
łamach 17. numeru „Życia Nasielska”.
Po pierwsze, dowiadujemy się, m.in. że w Systemie Gospodarowania Odpadami (SGO) nie znalazły się odpady remontowe i budowlane ani popiół z domowych kotłowni.
Po drugie, wspomniane wyżej odpady „należy przekazać np. do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(ZGKiM) w Nasielsku za odpłatnością”. Co do popiołu, to niewielkie jego ilości można cytuję: „mieszać z odpadami zmieszanymi” i wówczas zostaną one zabrane przez firmę oczyszczającą, natomiast gdy popiołu jest dużo należy go „przekazać np. ZGKiM w Nasielsku za odpłatnością”.
Po trzecie, mieszkańcy gminy mają czekać na harmonogramy odbioru: odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (raz w tym półroczu) oraz zielonych (dwa razy w tym półroczu).
Byłabym niesprawiedliwa twierdząc, że gmina nie udźwignęła „tematu śmieci”. Odpady są odbierane, a wszelkie niedociągnięcia na bieżąco korygowane. Jednakże obawiam się, że pilne załatwienie wyszczególnionych powyżej kwestii
może uratować okoliczne lasy i rowy przez falą wysypu odpadów remontowo-budowlanych lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pół biedy z odpadami zielonymi (a właściwie ulegającymi biodegradacji), które wyrzucone
w lesie czy w rowie po jakimś czasie zgniją i ulegną rozkładowi. Ale zanim to nastąpi, miejsca te będą siedliskiem smrodu
i robactwa, a dodatkowo w lesie zagrożeniem dla zdrowia jego mieszkańców.
W świadomości większości obywateli utrwalił się pogląd, że „gminy mają odbierać wszelkie rodzaje odpadów z gospodarstw domowych za ustaloną odpłatnością”. Okazuje się jednak rzeczywistość jest inna. Po dokonaniu wstępnej oceny
wykonania przez naszą gminę przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) okazało
się, że w naszej gminie są śmieci „lepsze” lub „gorsze”. Mieszkańcy gminy płacą do gminy za odbiór tych „lepszych”, natomiast tych „gorszych” muszą pozbywać się sami i ponosić z tego tytułu koszty (zarówno dowozu do miejsca ich odbioru,
jak i za ich przyjęcie w punkcie ich odbioru). W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
wprowadzonym uchwałą Nr XXXVI/260/13 z dnia 9 maja 2013 r. Rady Miejskiej Nasielska (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r.
poz. 7431), de facto taki podział prawnie zapisano, choć słów „lepsze”, „gorsze” nie użyto.
Szanowni Radni!
Proponuję pochylić się raz jeszcze nad przepisami obu wymienionych powyżej ustaw oraz naszego gminnego regulaminu utrzymania czystości, w celu ustalenia, czy jest możliwe takie skalkulowanie jednorazowej opłaty na rzecz gminy, która
obejmowałaby odbiór od mieszkańców gminy Nasielsk odpadów i „lepszych”, i „gorszych”. Przede wszystkim należy
zdystansować się od obiegowej opinii, że „ustawa śmieciowa jest gniotem legislacyjnym” i nic pozytywnego nie można
z niej wycisnąć. Bo ona jest w obiegu prawnym i może być zmieniona tylko w określonym trybie!
A wracając do poruszonej na wstępie sprawy popiołu, już dziś mogę wyjawić przedstawicielowi Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich naszej gminy, który sposób pozbywania się popiołu wybiorą mieszkańcy gminy.
Szanowni Urzędnicy!
W naszej gminie, i chyba dużo się nie pomylę, prawie 80–90 procent gospodarstw domowych to wytwórcy popiołu.
Jest to duży problem, który szczególnie będzie dokuczliwy zimą (ogrzewanie węglem lub koksem). Dlatego też myślę,
że popiół powinien być odbierany z gospodarstw domowych w każdej ilości w ramach opłaty już ustalonej i pobieranej
przez gminę. Jednocześnie proponuję urzędnikom gminy zastanowić się nad kategorią sezonowego odbioru popiołu
przez gminę i pobierania za to także sezonowo realnie skalkulowanej opłaty. Czy 1 zł miesięcznie np. za listopad, grudzień,
styczeń, luty, co daje 4 zł, pomnożone przez liczbę kilku tysięcy wytwarzających popiół gospodarstw domowych naszej
gminy, pozwoliłoby gminie uporać się z popiołem jako odpadem (odbiór i utylizacja)? A my, mieszkańcy, musimy zdać
sobie sprawę, że gmina jest jednostką budżetową o ograniczonych możliwościach finansowych.
Na marginesie warto by z rozważyć w gminie kwestię kompleksowej gazyfikacji naszej gminy. Jak na razie tylko pojedyncze grupy mieszkańców – bez wsparcia gminy – walczą o gazyfikację. Problem popiołu by zniknął, a mieszkańcy
czuliby patronat gminy nad ich wysiłkami. Tu należy zaznaczyć, że jedynym wkładem gminy na etapie przekonywania
przedsiębiorstwa gazowego do budowy lub rozbudowy sieci gazowej jest urzędowe wsparcie, wykazanie zainteresowania przez władze samorządowe. Odrębną sprawą jest bowiem wygospodarowanie środków finansowych w budżecie
gminy na konkretny cel.
I na koniec… W naszej gminie nie wyznaczono Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
a przecież jest już wrzesień (czyli trzeci miesiąc funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami), ani nie
określono zasad odpłatności za oddawanie tam odpadów. Istnienie tego punktu wywodzę z „gminnego regulaminu czystości”. Instynktownie skierowałam się do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej(ZGKiM) przy ul. Płońskiej 43.
Strzał był trafny, ale poinformowano mnie, że „jest to punkt tylko dla tych, co powiązani są z nimi umowami o odbiór odpadów”. A co z innymi? W ZGKiM coś słyszeli, że „gminny PSZOK” ma być zlokalizowany u nich, ale o bliższe informacje
kierują do gminy. O odpłatności już nawet nie wspomnę.
Anna Fronczak
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Duchowe witaminy

W świecie gier

W życiu codziennym spotykamy różnego rodzaju gry. Od tych w sensie
przenośnym, zwłaszcza chodzi o te, które dotyczą relacji międzyludzkich w sensie pozoranctwa czy naśladowania kogoś, aż po gry będące
formą nauki czy aktywności rozrywkowej w wolnym czasie. O ile dziecku w wieku przedszkolnym zachowanie równowagi i harmonii między
sobą a środowiskiem przysparza sporo trudności, o tyle dla dorosłego
może stać się swoistą grą pozorów. Jak zauważył twórca wychowania
przedszkolnego Friedrich Fröbel, „Dziecko, które bawi się samo, spokojnie, wytrwale, aż do znużenia cielesnego, stanie się z pewnością także zdolnym, spokojnym, wytrwałym człowiekiem, troskliwym o cudze
i własne dobro”.
Gry stają się dla wielu współcześnie żyjących dzieci, jak i dorosłych,
sposobem na tworzenie miejsca, dzięki któremu można oderwać się
od rzeczywistości realnej, a ich najważniejszym przeznaczeniem jest
sprawienie rozrywki grającemu. Chodzi zwłaszcza o gry komputerowe, określane czasem w literaturze jako „elektroniczne LSD”, czy internetowe. Nie są one tylko bierną rozrywką, ale wymagają interakcji ze
strony gracza, czyli musi on być cały czas aktywny, może uczestniczyć
w najbardziej wymyślnych przygodach, które ogranicza jedynie wyobraźnia programistów. Może więc stworzyć sobie zupełnie nowy świat,
świat ułudy, w który można wejść, który można odczuwać i zmieniać,
w którym mogą ziścić się najskrytsze marzenia.
Już pierwszy kontakt z grą, oglądanie animacji, towarzyszących jej
dźwięków i obrazów dowodzi, że większość z nich nasycona jest agresją. Znajdziemy w nich najczęściej zachętę do porządnego skopania,
pokonania albo wręcz całkowitego zgładzenia wirtualnego przeciwnika.
Efekt? Użytkownicy agresywnych gier są w życiu codziennym bardziej
agresywni, mają mniejszą wrażliwość i dojrzałość emocjonalną oraz
społeczną niż ich rówieśnicy, którzy rzadziej przesiadują przed komputerem.
Gier komputerowych nie należy jednak traktować jako zjawisko jednostronne, pozbawione zupełnie jakichkolwiek zalet. Dobrze dobrane
i użyte mogą mieć rozliczne walory wychowawcze. Chodzi o wykorzystanie podstawowych mechanizmów socjalizacyjnych, takich jak: naśladownictwo, modelowanie, identyfikacja, wzmocnienia pozytywne
i negatywne oraz trening. Przedstawienie w grach różnych zachowań
bohaterów zachęca graczy do ich odwzorowania. Początkowo jest to
naśladowanie, następnie identyfikowanie norm i postaw reprezentowanych przez bohatera gry. Grze towarzyszy także trening zachowań, oparty na ich powtarzaniu.
Pewnie nie byłoby o co kruszyć kopii gdyby nie fakt, że dziecko zajęte grą i bezustanną pogonią za kolejnymi wrażeniami nie ma czasu na
normalny kontakt z rówieśnikami, wspólną zabawę czy rozmowę, nie
mówiąc o innych formach aktywności. Wiele dzieci traci przed komputerem cenny czas przeznaczony na aktywność twórczą, sport, wypoczynek i naukę. W zamian za to dostają sztucznie spreparowany świat
kolorowych iluzji, który często wywołuje negatywne emocje i kształtuje niewłaściwe postawy. Okazuje się, że im częściej dziecko korzysta
z gier komputerowych, tym rzadziej wykonuje inne zajęcia, jak nauka,
czytanie, uprawianie sportu, ruch na świeżym powietrzu, majsterkowanie, zabawa z rówieśnikami czy odpoczynek. Nierzadko jednak zdarza
się również, że zapobiegliwi rodzice zostawiają swoją pociechę przed
komputerem, który ma wypełnić dziecku czas. Z pewnością to prosty
sposób na zajęcie dziecku czasu, pytanie tylko, czy nie jest to forma
usprawiedliwienia swojego braku zainteresowania maluchem i jego
sprawami w świecie realnym…
Chociaż znajdujemy wiele dowodów na szkodliwy wpływ wielu gier
komputerowych na zdrowie fizyczne i psychikę człowieka, to nie wolno
w tym miejscu zapomnieć również o sferze duchowej. Chodzi zwłaszcza
o zacieranie granic pomiędzy dobrem a złem. I tak na przykład, gracz
dostaje punkty za mordowanie przechodniów, które nie jest „złem koniecznym”, lecz czymś celowym, mającym dać poczucie siły graczowi.
W grach komputerowych bardzo często pojawiają się również obrazy
i animacje pornograficzne, wirtualne randki i sceny prowadzące do erotyzacji wyobraźni, przedmiotowego traktowania osób płci przeciwnej,
co może utrudniać kształtowanie postawy miłości, troski czy zachwytu
nad pięknem.
Korzystając ze świata gier, o ile wnoszą one coś wartościowego do naszego życia, warto pamiętać, że żyjemy w świecie realnym, za którego
kształtowanie jesteśmy odpowiedzialni.
ks. Leszek Smoliński
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Z NOK

Występ zespołu wokalnego
z Nasielska podczas Święta
2. Pułku Saperów

6 września br. w Nowym Dworze Mazowieckim swoje święto obchodzili
saperzy z Kazunia. Impreza z okazji 69. rocznicy utworzenia 2. Mazowieckiego Pułku Saperów odbyła się w Parku im. Józefa Wybickiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. i defiladą. Specjalny repertuar na ten dzień
zaprezentował Zespół Artystycznego Wojska Polskiego.
Imprezę uświetnił także występ zespołu wokalnego z Nasielskiego
Ośrodka Kultury. Grupa wokalna w NOK istnieje od roku. Zajęcia prowadzi Ewelina Babiarz. Podczas uroczystości w Nowym Dworze Maz. swoje umiejętności zaprezentowali: Natalia Łyczakowska, Justyna Rutkowska,
Katarzyna Włodarska, Ewelina Wilska i Krzysztof Żmijewski. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli posłuchać występu zespołu także w Nasielsku.
K.T.
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UROCZYSTOŚCI

We wtorek, 3 września br., mieszkanka naszej gminy Pani Helena
Latkowska obchodziła swoje 101. urodziny. Z tej okazji z życzeniami wszelkiej pomyślności i kolejnych stu lat życia w zdrowiu
przybyli do szanownej Jubilatki przedstawiciele nasielskiego Urzędu Miejskiego: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, i Ewa
Mikulska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz najbliższa
rodzina.
W tej uroczystej chwili nie zabrakło również pięknych kwiatów,
symbolicznego prezentu oraz lampki szampana za zdrowie Szanownej Jubilatki. Pani Helena Latkowska urodziła się 3 września
1912 r. w Cegielni Psuckiej. Od prawie siedemnastu lat jest wdową.
Wraz z mężem Wacławem pracowała w gospodarstwie rolnym
i wychowała dwóch synów. Syn Ireneusz mieszka wraz z rodziną w Borkowie, natomiast syn Kazimierz wraz z żoną i mamą
mieszka w Studziankach. To właśnie żona Pana Kazimierza – Pani
Danuta ze szczególną dla siebie łagodnością i dobrocią serca otacza codzienną troskliwą opieką naszą Jubilatkę. Pani Helena doczekała się również trzech
wnuczek i pięciorga prawnucząt. Nadal tryska
zdrowiem i energią, a urody i czaru osobistego można Jej tylko pozazdrościć. Otoczona
opieką kochającej rodziny jest spokojna i radosna. Jeszcze raz składamy Naszej Jubilatce
bukiet wspaniałych życzeń wielu słonecznych
dni w zdrowiu i miłości.
Opracowała:
mgr Ewa Mikulska
Kierownik
Wydziału Spraw Obywatelskich

POWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Łączy nas wiele – jesteśmy ludźmi

CIEKSYN

Różowe Drzewo
– reaktywacja
Różowe Drzewo – atrakcja Cieksyna stworzona przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”, zostało uszkodzone w tę zimę. Na szczęście
znaleziono sposób, jak je naprawić.
Różowe Drzewo pojawiło się w Cieksynie we wrześniu 2011 r.
W zamyśle jego twórców drzewo miało stać się miejscem spotkań, integrować lokalną społeczność i dawać radość w szare dni. Nie obyło się jednak bez
przygód. Najpierw ktoś zbił tablicę informacyjną (naprawiono ją, wymieniając
szkło na pleksi), a zimą korona drzewa uległa naporowi śniegu i się odłamała.
Członkowie „Skafandra” postanowili jednak reaktywować swoje dzieło.
– Na początku planowaliśmy odbudować drzewo z gałęzi, które pozostały,
jednak zmieniliśmy koncepcję – mówi Mirosław Szczypek ze „Skafandra”. –
Postanowiliśmy, że bardziej trwale będzie zrobić koronę ze sztucznych materiałów. Wycięliśmy formę liścia klonu zgodnie z gatunkiem ocalonego
drzewa. W środku tej konstrukcji zrobiliśmy jeszcze otwory, również w kształcie liści.
Pan Mirosław dodaje, że było to dla nich ważne z dwóch powodów: po pierwsze, malowanie drzewa było początkiem działalności Stowarzyszenia „Skafander”, a po drugie stało się stałym elementem w przestrzeni Cieksyna. – To
punkt orientacyjny w naszej miejscowości i atrakcja podczas spacerów. W
Cieksynie nie trzeba zakładać „różowych okularów”. Wystarczy zobaczyć
Różowe Drzewo, aby poczuć się lepiej. Serdecznie zapraszamy – mówi Mirosław Szczypek.
Jednak naprawa Różowego Drzewa to nie jedyne działanie „Skafandra” zaplanowane na ten rok. Jeśli warunki będą odpowiednie, to w Cieksynie staną
wszystkie kolorowe drzewa (pomarańczowe, żółte i turkusowe). Tym samym
powstanie tu Szlak Kolorowych Drzew. Już w październiku br. pojawi się przy
nowym przystanku autobusowym w centrum Cieksyna Drzewo Cytrynowe
– rzeźba z metalu z finansowana z funduszy sołeckich.
(pk)

PIKNIK DLA DZIECI
Poświęcenie plonów i ziarna siewnego
Pożegnanie wakacji
UROCZYSTOŚCI. Parafialne Dożynki w Nunie

Życzymy 200 lat!

W sobotę, 7 września br., w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się X Powiatowy Dzień
Osób Niepe ł nosprawnych.
W uroczystości wzięli udział
również przedstawiciele placówek z naszej gminy.
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Łączy
nas wiele – jesteśmy ludźmi”.
Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że osoby
niepełnosprawne również są
pe łnoprawnymi członkami
naszego powiatu i mogą aktywnie uczestniczyć w sferze
społecznej i zawodowej. – Być
pełnosprawnym to żadna zasługa dla człowieka, to dar od Boga,
który w każdym momencie życia
może być odebrany. Nie chcemy
być odsunięci na boczny tor, a na
tyle, na ile pozwala nasza niepełnosprawność, włączać się w życie społeczne – mówiła Grażyna
Kiljan, prezes Nowodworskiego
Stowarzyszenia Amazonek, pomagającego kobietom z rakiem
piersi.
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Ważnym elementem dnia było
rozdanie statuetek osobom zaangażowanym w pomoc niepełnosprawnym. Dwie z nich otrzymały
osoby z naszej gminy: Maria Kowalska, sekretarz Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, i Agata Nowak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasielsku. Obie
panie zostały nagrodzone za liczne
zasługi, w tym organizację 10 lat
temu pierwszej edycji Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W części artystycznej udział wzięły
osoby z Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku i Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
DPS zaprosił zebranych na koncert
swojego zespołu „Promień”, który
zagrał i zaśpiewał piosenki w różnych klimatach, od westernowych,
poprzez marynarskie, do cygańskich. Wychowankowie WTZ z kolei zaprezentowali przedstawienie
prezentujące ideę wsparcia, ciepła
i przyjaźni, jakie odtrąconej osobie
może udzielić grupa podobnych jej
ludzi.
Oprócz tego nasze placówki, obok
innych z terenu powiatu, wystawiły prace wykonane przez swoich
podopiecznych. Były wśród nich
obrazy, garnki, oryginalna biżuteria czy kartki pocztowe. Wszystkie przedmioty zwracały uwagę
starannym wykonaniem i pokazywały, zgodnie z tym, co mówili
organizatorzy, że osoby niepełnosprawne mogą być pełnoprawnymi
członkami społeczności chociażby
poprzez pokazywanie swojego talentu.
(pk)

Proboszcz parafii pw. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki
w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński i Rada Parafialna
byli organizatorami Parafialnych Dożynek w Nunie. Miały one miejsce 8
września 2013 r. Odbyły się w dwóch miejscach
– w świątyni w Nunie i na
terenie byłej Szkoły Podstawowej w tej miejscowości. Na doż ynkowe
uroczystości licznie stawili się wierni z miejscowej
parafii. Przybyło też wielu księży z sąsiednich parafii i gości z całej gminy Nasielsk i gmin
ościennych.
Najpierw wierni uczestnicz yli
w uroczystej dziękczynnej sumie
dożynkowej, będącej
jednocześnie sumą odpustową. Na jej początku zostały poświęcone
wieńce przygotowane przez mieszkańców
poszczególnych sołectw z terenu parafii
oraz chleby – symbole
rolniczego trudu, a pod
jej koniec nastąpiło poświęcenie ziarna pod
nowy zasiew. Akt ten
nie był przypadkowy,
jako że dożynki paraf ialne będące formą
podziękowania Opatrzności za plony odbyły
się w przypadające tego dnia Święto Matki Bożej Siewnej.
Ważnym elementem uroczystości było przekazanie chlebów włodarzom gminy i dyrektorom szkół
z terenu parafii oraz poświęconego ziarna przedstawicielom poszczególnych wiosek. Na koniec
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1 września br. na parkingu przy Skwerze Jana Pawła II w Nasielsku odbył
się Piknik dla dzieci „Żegnajcie wakacje”. Imprezę zorganizowali: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Nasielski Ośrodek Kultury i Fundacja „Bądźmy Razem”.
Zadbali oni o moc atrakcji dla najmłodszych w ten ostatni dzień wakacyjnej
beztroski i wolności. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, konkursy zręcznościowe i sportowe. Każdy, kto brał udział w zabawie, otrzymał nagrodę. Podczas pikniku rozdawana była wata cukrowa,
napoje, batoniki oraz kiełbaski z grilla. Dzieci korzystały z możliwości ma-

tej części uroczystości kapłani pobłogosławili indywidualnie dzieci, które podchodziły do nich ze
swymi rodzicami. Ponadto dzieci
otrzymały przy wyjściu z kościoła
słodycze i święte obrazki.

Tu miała miejsce druga część Parafialnych Dożynek, nazwana Dożynkową Biesiadą. Biesiada nie
ograniczyła się tylko do spożywania smacznych potraw, które
serwowano przybyłym. Ważną jej
częścią była uczta, którą można

lowania buziek i brały udział w zabawach z chustą animacyjną. Ogromną
popularnością cieszył się konkurs piosenki. Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy i rodzinnej atmosfery.
K.T.

W tym czasie przed kościołem
uformował się dożynkowy korowód z wieńcami. Asystowali mu
miejscowi strażacy. Orszak przemaszerował na boisko szkolne.
Na jego czele szła orkiestra dęta
z Nasielska.

L

A
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Zatrudnimy SZEFA KUCHNI.
CV prosimy składać
w sklepie GULIWER,
ul. Tylna 1, Nasielsk w godz. 8.00 – 15.00
do dnia 19.09.2013 r.

A

nazwać duchową. Wystąpiło podczas niej kilka zespołów artystycznych. Na początku, jak przystało na
dożynki parafialne, wystąpił zespół
Surrexit z Nasielska. W swym repertuarze miał on utwory o charakterze religijnym. Wystąpiły ponadto
zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, zespół z Warsztatów
Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów, zespół uczniowski ze
Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym, zespół Moja Rodzina z Glinojecka i orkiestra dęta
z Nasielska. Na koniec wystąpił i do
tańca przygrywał zespół THESPERADOS.
Organizatorzy przygotowali też
wiele innych atrakcji, głównie dla
dzieci. Były typowe odpustowe
stoiska z watą cukrową i z różnego
rodzaju gadżetami, miasteczko rycerskie oraz minizoo. Można było
pojechać w podróż po Nunie picnic wagonetką, postrzelać z łuku,
powalczyć szabelkami (z tworzywa
sztucznego), pojeździć na koniku,
poskakać na trampolinie, pobawić
się na dmuchanych zjeżdżalniach.
Można było też zapoznać się z tym,
co w czasie nauki wytwarzają uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych
w Golądkowie.
Impreza była starannie przygotowana. W jej organizację aktywnie włączyła się miejscowa
społeczność. A miejsc parkingowych wystarczyło dla wszystkich.
Gospodarze udostępnili je nie tylko na swych łąkach i polach, ale i na
własnych podwórkach. Strażacy
zadbali, aby przybyli mogli w dogodnym miejscu zaparkować swe
pojazdy.
andrzej zawadzki

Monika Nojbert, dyrektor MOPS w Nasielsku, dziękuje za zaangażowanie
współorganizatorom: Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury, Fundacji „Bądźmy
Razem”, Pani Kindze Żabik oraz harcerkom z 424. Drużyny Pogodna Ferajna
ZHP: Aleksandrze Turek, Martynie Zalewskiej, Emilii Myślińskiej i Magdzie Filipowicz, a także wszystkim sponsorom, a byli to:
Radni Rady Miejskiej w Nasielsku
BANK PEKAO S.A. (oddział) Nasielsk
BANK SPÓŁDZIELCZY w Nasielsku
GS Samopomoc Chłopska w Nasielsku
SANIBUD Sp. z o.o.
w Nasielsku
JARKI.pl Pracownia
Reklamy Mazewo Wł.
P a ń s t wo M o n i k a
i Marcin Chrustowscy Berta Cosmetics
w Nasielsku
Państwo Teresa i Roland Borkowscy Zak ład Pog rzeb ow y
w Nasielsku
Pani Teresa Wesołowska Firma Atena
w Nasielsku
Pan Krzysztof Frączkiewicz ARTBIUR. FHU w Nasielsku
Pani Małgorzata Chojnacka „U Piotrusia” w Nasielsku
Pan Robert Bachanek „Robert” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w Nasielsku
Pani Halina Kamińska Akcja Katolicka w Nasielsku
Pani Urszula Goszczyńska
Pan Mirosław Świderski
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SPOŁECZNE

RUBRYKA HARCERSKA

Azymut na Pieścirogi
Co można robić niedzielnym, pięknym popołudniem? Niektórzy oglądają telewizję, inni spotykają się z rodziną, następni ćwiczą swój umysł
przy książkach, odrabiając lekcje, jeszcze inni wolą aktywny wypoczy-

nek. A co jeśli chcemy ćwiczyć swój umysł i ciało? Nic prostszego wystarczy wziąć udział w Imprezie na Orientację!

INFORMACJA

Bezrobocie w gminie i powiecie
Na prośbę Bogdana Ruszkowsk iego, burmistrza Nasielska,
który wystosował pismo „Bezrobocie na terenie Gminy, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków”
do Powiatowego Urzędu Pracy,
pracownicy instytucji przygotowali informację o bezrobociu na
terenie gminy Nasielsk oraz powiatu. Wnioski i podsumowanie
przedstawione zostały na XLI sesji Rady Miejskiej 28 sierpnia br.
przez Jadwigę Popielską, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Na terenie gminy Nasielsk liczba
zarejestrowanych bezrobotnych
na kon i e c c zer wc a w yn io s ł a
1259 osób – w tym 552 kobiety,
a z prawem do zasiłku 194 osoby
– w tym 84 kobiety.
Stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła w tym terminie
14% i w stosunku do skali ogóln op ol sk i ej j e st o 0,8% w yższa, a wojewódzkiej wyższa aż
o 2,9%.
Gmina Nasielsk jest drugą pod
względem liczby ludności gminą
powiatu nowodworskiego (nieco
ponad 25%). Niestety, w statystyce bezrobotnych nasza gmina
na koniec 2012 r. liczbą bezrobotnych wynoszącą 1193 osoby, zrównała się z gminą Nowy
Dwór Mazowiecki (1211 osoby).
Poziom ten w gminie Nasielsk
utrzymuje się od końca 2010
r., kiedy to bezrobocie wzrosło
o ponad 100 osób.
Obecnie największą grupę osób
b e z p ra c y n a te re n i e g m i ny
Nasielsk stanowią osoby z wykształceniem poniżej średniego
– 776 osób, oraz osoby długo-

trwale bezrobotne – 641 osób,
czytamy w raporcie. Z wykształceniem zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej jest aż 62%,
najmniej, bo tylko 8%, stanowią
osoby z wyższym wykształceniem.
Pod względem kryterium wieku najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25–34 lata
(28%) i osoby w wieku 18–24
lata (20%).
W podsumowaniu znalazł y się
także informacje na temat działań podejmowanych przez PUP
w Now ym D worze Mazowieck im, c z yli własnych p owiatu oraz zadań przekazanych na
mocy porozumień zawartych
z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Szacuje się, że zarówno
Urząd w Nowym Dworze Mazowieckim, jak i nasielska filia każdego miesiąca łącznie obsługuje
„około 3500 osób bezrobotnych
i innych interesantów w różnych
sprawach ” – czytamy w raporcie.
W podsumowaniu omówiono
także działania Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest integralną częścią Urzędu Pracy,
a zostało powołane w styczniu
2010 r., na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Jest to wyspecjalizowana komórka skupiająca
uwagę na rozpoznawaniu potrzeb klientów i dostosowaniu do
nich odpowiednich form pomocy poprzez pośrednictwo pracy,
poradnictwo i informację zawodową, pomoc w aktywnym po-

szukiwaniu pracy i organizację
szkoleń.
Raport zawiera także informacje
na temat programów (w ramach
środków z algorytmu „Współpracujmy razem” oraz programu ze
środków rezerwy MIPS) i projektu („Czas działania”) skierowanych do osób poszukujących
zatrudnienia. Dzięki nim w minionym roku udało się zaktywizować 563 osoby.
Ponadto podsumowanie zawiera informacje na temat wzrostu
znaczenia sektora handlowego w powiecie nowodworskim,
związanego z powstawaniem dużych kompleksów handlowych
w naszym i ościennych powiatach „oraz innych usług świadczonych dla ludności, w t ym
w gastronomii, hotelarst wie,
transp orcie i budownict wie”.
Podkreślono tak że znaczenie
lotniska w Modlinie, które generuje miej sc a prac y zarówno na samym jego terenie, jak
i w jego otoczeniu. „Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa-Modlin
w okresie od 2009 r. do 2012 r.
zgłosił do nowodworskiego PUP
zapotrzebowanie na ponad 110
miejsc pracy” – czytamy w raporcie.
C ho ć PUP akt y wn i e p omaga
osobom bezrobotnym i podejmuje działania stabilizacyjne,
dysponując środkami z Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków
bezrobocia, to mimo wszystko
na lokalnym rynku pracy występuje stagnacja.
Michał B.
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Przy wypoczynku tego typu zawsze dostaje się mapę, która w zależności od poziomu trasy może być mniej lub bardziej skomplikowana – tu
ćwiczymy swój umysł. Na mapie jest określone zadanie w postaci zaznaczonych kilku do kilkudziesięciu punktów kontrolnych na dystansie
średnio do 10 km, które należy odwiedzić. W zależności od charakteru
trasy można wpisywać specjalne kody, wbijać znaczki perforatorami lub
stemplami oraz spisywać coś z obiektów krajoznawczych.
W ubiegłą niedzielę, 8 września harcerze z 32. Drużyny Starszoharcerskiej zaprosili lokalną młodzież do udziału w grze na orientację o charakterze krajoznawczym po Pieścirogach. Do zdobycia było 8 punktów,
uczestnicy mogli się dowiedzieć, gdzie znajdował się budynek starej powojennej szkoły, dlaczego stacja PKP jest położona w Pieścirogach, a nie
w Nasielsku, do czego służyła wieża ciśnień, gdzie można spotkać na
podwórku wagon kolejowy i budynek drewniany konstrukcji zrębowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu i zachęcamy do aktywnego spędzania czasu!
pwd. Daniel Nowak

Sprostowanie

W numerze 18. „Życia Nasielska” w Rubryce Harcerskiej podawaliśmy harmonogram wydarzenia „Harcerski Start”, które odbędzie się
21 września w Nowym Dworze Mazowieckim w Parku J. Wybickiego.
Tuż przed drukiem zaszły w nim pewne zmiany, o których nie zdążyliśmy poinformować.
Impreza zaczyna się 2 godziny wcześniej, a jej harmonogram wygląda
w następująco:
1200 Apel Hufca w amfiteatrze Parku J. Wybickiego w Nowym Dworze
Mazowieckim
1230 Rozpoczęcie gry rodzinnej „Harcerskie tropy” i gry indywidualnej
„Nowodworskie dzieje”
1230 Start Miasteczka Harcerskiego, a w tym:
Animacja ruchowa dla najmłodszych i trochę starszych
Animacja muzyczna
Sala pamięci – Dotknij naszych wspomnień
Porozmawiaj z Druhem – dowiedz się czegoś na temat harcerzy
i naszego Hufca
1330 Zamknięcie biura startu
1445 Zamknięcie biura mety
1500 Zakończenie imprezy
Przepraszamy za dezinformację, jednocześnie informuje, że w mieście
pojawiły się charakterystyczne plakaty zachęcające do wzięcia udziału w naszej imprezie. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców
gminy na piknik rodzinny oraz do wzięcia udziału w grze rodzinnej lub
indywidualnej i do odebrania pakietu końcowego. Nie może Was tam
zabraknąć!
Zespół organizacyjny wydarzenia „Harcerski Start”

Wyprawki szkolne i nie tylko
Wykształcenie
d zi e c ka n i e si e z a
sobą duże koszt y.
W pewnych sytuacjach można liczyć
na wsparcie finansowe, jednak kto może
na nie liczyć? Sprawdźmy.

W naszej gminie
sprawami pomocy
materialnej zajmuje
się przede wszystkim
(ale nie tylko, o czym
później) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku. Za jego pośrednictwem można uzyskać stypendium socjalne, zasiłek rodzinny
i wyprawkę szkolną.
– Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny
2013/2014. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej
rodziny ucznia, której miesięczny
dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł
– mówi Hanna Pietrzak, dyrektor
ZOSiP w Nasielsku.
Inną formą pomocy jest zasiłek
rodzinny. Może być przyznany
uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej powstałej
z powodu np. ciężkiej i przewlekłej
choroby. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek najpóźniej dwa
miesiące po takim zdarzeniu.
Jak wie każdy rodzic dziecka
w wieku szkolnym, koszty podręczników są horrendalnie wysokie.
– W szkołach mogą rodzice ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach programu
„wyp rawka szkoln a” – mówi
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Rusza uniwersytet
w Nasielsku
Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
wraz z Fundacją „Bądźmy Razem” z Nasielska
zapraszają wszystkich zainteresowanych
udziałem w zajęciach nasielskiej Filii LUTW
w roku akademickim 2013/2014 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 16 września 2013 r. o godz. 17.00.
w sali kina Niwa.
W sprawie zapisów można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz.
9.00–14.00 do siedziby Fundacji „Bądźmy Razem” w Kancelarii Prawnej
przy ul. Warszawskiej 2 tel. 23 69 125152 lub 604 576 390.

Hanna Pietrzak. W tym wypadku obowiązują takie same kryteria
dochodowe, jak przy staraniu się
o stypendium socjalne (456 zł na
osobę w rodzinie). Rodzice mogą
dzięki wyprawce odzyskać pieniądze wydane na podręczniki,
o ile wciąż dysponują odpowiednim potwierdzeniem zakupu, np.
paragonem. Wnioski o wyprawkę
szkolną można było składać do 10
września.
Pieniądze na stypendia pochodzą w 20% ze środków gminnych, reszta to środki zewnętrzne.
W ubiegłym roku na ten cel wydano ponad 145 tys. zł. Stypendium socjalne uzyskało wtedy 566
uczniów, zasiłki 16 a wyprawkę
szkolną, czyli finansowanie kupna podręczników, otrzymało 154
dzieci. Wszystkie wnioski o przyznanie któregoś ze świadczeń zostały rozpatrzone pozytywnie.
Pomoc socjalną dla uczniów oferuje również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawową formą
wsparcia jest dożywianie dzieci
w szkole. Skorzystało z tego w zeszłym roku 306 uczniów z terenu
gminy Nasielsk.

– O pomoc w formie dożywiania
dzieci w szkole mogą ubiegać się
rodziny, których dochód własny
nie przekracza 200% sumy kwot
kryterium dochodowego dla danej
rodziny – mówi pani Monika Nojbert, dyrektor MOPS-u w Nasielsku.
Kryterium dochodowe zostało
ustalone Uchwałą Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013
r. na 456 złotych na osobę w rodzinie.
Dodatkowo MOPS oferuje kilka innych form pomocy: dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nowego roku
szkolnego, który jest wpłacany
jednorazowo we wrześniu lub październiku i wynosi 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia nauki w szkole podstawowej bądź ponadgimnazjalnej poza
miejscem zamieszkania w wysokości 90 zł za każdy miesiąc nauki.
Dzieciom uczącym się w szkołach
ponadgimnazjalnych przysługuje
ponadto dodatek w kwocie 50 zł
miesięcznie w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły.
Paweł Kozłowski

Zespół BELCANTO działający przy UTW w Legionowie podczas majowego koncertu
w Nasielsku.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do LUTW jest wypełnienie deklaracji, złożenie 2 zdjęć legitymacyjnych, złożenie orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest), wpłata wpisowego – 20 zł oraz opłata za pierwszy
semestr nowego roku akademickiego w wysokości 50 zł. Liczba miejsc
w poszczególnych grupach fakultatywnych jest ograniczona. Więcej informacji na temat zajęć można znaleźć na stronie: www.lutw.net.
Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 dla słuchaczy LUTW i Filii
odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10.00 w Sali widowiskowej Urzędu Miasta w Legionowie ul. Piłsudskiego 41.
Natomiast uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego nasielskiej Filii
LUTW odbędzie się 7.10.2013 r. o godz. 17.00 w sali kina Niwa.
(red.)

PORADY PRAWNE
Fundacja „Bądźmy Razem”, współdziałając z Kancelarią Adwokacką P. Piotra Kacperskiego (ul. Warszawska 2), udziela nieodpłatnie porad prawnych
osobom niepełnosprawnym w każdy czwartek w godz. 9.00–12.00. Zapisy pod nr. tel. (23) 6912152.
(red.)

ZE SZKÓŁ. PG nr 1 w Nasielsku

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w bolesnej
dla nas chwili
dzielili smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości
oraz wzięli udział we mszy św.
i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
śp. Grzegorza Duchnowskiego,
za okazaną Zmarłemu
pamięć i modlitwę
serdeczne „Bóg zapłać”
		
składa
		
Żona i Syn z Rodziną

Rozpoczęcie roku szkolnego
Minęły kolejne wspaniałe wakacje.
Był to dla nas wszystkich czas zasłużonego odpoczynku i zabawy. Niestety, to, co dobre, szybko się kończy.
Czas na powrót do szkolnych ławek.
Po uroczystej mszy św., odprawionej 2 września 2013 r. o godz. 9.00,
odbył się apel rozpoczynający nowy
rok szkolny. Uczniowie klas 2 i 3, pod
opieką nauczycielek I. Miller i M. Grubeckiej oraz K. Popielarskiej, w programie artystycznym wspominali
minione wakacje, przywitali kolegów
i koleżanki, Grono Pedagogiczne
i niepedagogicznych pracowników
szkoły. Nie zapomnieli również o wydarzeniach z września 1939 r. Szczególnie wzruszającym momentem było odczytywanie fragmentów pamiętników żyjących wtedy osób. Pamięć wszystkich poległych podczas II wojny światowej uczciliśmy minutą ciszy.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała M. Orłowska-Wiśniewska – Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia w naszej placówce, oraz dyrektor B. Zawadzka-Roszczenko, obwieszczając rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Przed nami kolejny rok ciężkiej i wytężonej pracy. Mam nadzieję, że przyniesie ona zamierzone efekty.
Wszystkim uczniom życzę wytrwałości oraz znakomitych wyników w nauce. Pierwszakom zaadaptowania się
w szkolnej społeczności, a nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły cierpliwości w pracy z młodzieżą.
Koło dziennikarskie PG nr 1
J. Górska, 2a

ROZMAITOŚCI
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Rancho „Aksamitka”
Rancho „Aksamitka” mieści się
w Gawłowie. Prowadzi je Bogusław Aksamit, emerytowany
pułkownik a prywatnie mąż senator Anny Aksamit reprezentującej m.in. nasz powiat. Gdy
odwiedzamy rancho, w oczy
rzuca się ulokowana niedaleko parkingu łódź. Właściciel
obiektu tłumaczy: – Jestem
żeglarzem, a ta łódź to wspomnienie. Została sprowadzona
i miała zostać poddana kapitalnemu remontowi. Niestety zatrudniłem szkutnika, który miał
„złote ręce, ale brylantowe gardło”,
i musiałem z niego zrezygnować.
Na posesji stoi także jacht, który jest
gotowy do wodowania. Fascynacja
żeglarstwem i ogólnie wodnymi klimatami stały za decyzją pana Bogusława o kupieniu w 2000 r. terenu,
na którym dzisiaj znajduje się „Aksamitka”. – Tutaj płynie rzeka Turka,
a ponieważ lubię miejsca, które są
w sąsiedztwie rzeki, przeważyło to
o podjęciu decyzji – mówi.
Początkowo miejsce, na którym stoi
rancho, miało służyć tylko państwu
Aksamit i ich najbliższym, jednak ktoś
z grona przyjaciół zachęcił do utworzenia gospodarstwa agroturystycznego, argumentując, że panuje tutaj
sielska i spokojna atmosfera, która
zachęca do przyjazdu i odpoczynku.
Wymagało to przeprowadzenia kapitalnego remontu, ponieważ na
zakupionym terenie znajdowała się
zrujnowana stajnia i budynek warsztatowo-magazynowy. Należało również postawić nowe budynki.
Największy z nich to tzw. „Oberża
u Aksamitów”. Uwagę zwraca klimatyczny wystrój wnętrza, na który
składają się m.in. wiszące na ścianach
stare zegary i obrazy.
– Jestem osobą, która od wielu lat
zbiera takie starocie. Przy tworzeniu
koncepcji wystroju pomagała nam
pani architekt wnętrz, z którą wspólnie stworzyliśmy taki, nawiązujący
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Dylematy osoby
odchudzającej się
Czy mogę spożywać ziemniaki?

– Osoby nielubiące ziemniaków nie mają problemu, jednak osoby kochające je często cierpią na diecie bez ziemniaków. Choć konieczność
ich eliminowania z diety to mit, nadal jest on bardzo popularny wśród
osób odchudzających się. Ziemniaki są warzywem zawierającym dość
dużo wody, dlatego nie mają wysokiej wartości energetycznej. Jedynym problemem jest ich przygotowanie, ok. 160 g zwykłych ziemniaków z wody ma 120 kcal, puree 150 kcal, placki ziemniaczane 370 kcal,
a frytki 520 kcal. Dlatego na diecie zwykłe ziemniaki z wody posypane
koperkiem można bez wyrzutów sumienia od czasu do czasu zjeść.
do klimatów mazowieckich, wiejsko-sielski klimat – mówi Bogusław
Aksamit i dodaje ze śmiechem – Początkowo miał być tutaj westernowy
saloon, ale ja nie czuję się kowbojem. Uwagę zwraca również pianino,
jak się okazuje prawdziwy niemiecki
instrument z końca XVIII w. To nie jedyny stary i wciąż działający sprzęt na
terenie „Aksamitki”. – Mamy bryczkę, którą przekazał nam tata mojej
żony. To rodowa pamiątka wykonana w XIX w. przez nasielskiego
wytwórcę bryczek i powozów pana
Konbergera. Mamy również karetę
z końca XVIII w. – dodaje właściciel.
Oba wozy wykorzystywane są m.in.
przez pary młode, a dopełnieniem
jest powożący wraz z asystentem
w odpowiednim stroju. Zimą zaś organizowane są kuligi.
Rancho „Aksamitka” zyskuje uznanie z powodu swojej dobrej kuchni. P. Aksamit chwali się naturalnymi
produktami, które wykorzystuje.
Przykładowo wieprzowina kupowana jest w gospodarstwie Krzysztofa
Kowalskiego z Winnik, gdzie hodowana jest, rzadka obecnie, dawna odmiana świń rasy złotnickiej. To
zostało docenione m.in. podczas
XIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Najlepsze okazały się dwie potrawy:
„Żurek Babci Lodzi” i „Golonka po
Gawłowsku”. Pierwsze danie na tym

samym konkursie dostało nominację
do nagrody „Perła 2013”. – Liczymy
po cichu, że wysoka kapituła, która
zbierze się we wrześniu, wyróżni nas
nagrodą – „Perłą 2013” – przyznaje
właściciel Aksamitki.
Oprócz „Oberży” na terenie „Aksamitki” znajdują się też inne budynki.
Drewniany hotelik i stary budynek
mieszkalny zwany „Dworkiem”, które tworzą bazę hotelową. Wszystko
utrzymane jest w takim samym wiejskim klimacie, co robi prawdziwe
wrażenie. Pan Bogusław, jako „wodniak”, ma u siebie również staw. – Teraz niestety panoszy się u nas wydra
i robi duże szkody, ponieważ wybiera ryby. Kiedy uda się ją wykurzyć, to
zamierzam go ponownie zarybić –
mówi. W przyszłości planowane jest
utworzenie trzech stawów i połączenie ich kanałami, wszystko po to, aby
zachęcić wędkarzy do odwiedzania
tego miejsca.
Jak wspomina właściciel, Rancho
„Aksamitka” odwiedza wiele osób,
również z zagranicy, np. z Litwy
i Łotwy. Organizowane są tam różne uroczystości okolicznościowe i firmowe nawet dla 200 osób.
Wszyscy o tym miejscu mówią
z uznaniem. Warto je odwiedzić,
by przekonać się o tym samemu.
Tym bardziej że leży ono tuż przy
granicy naszej gminy.
Paweł Kozłowski

Czy pieczywo razowe, chrupkie, brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron czy kasza mają mniej kalorii od
produktów jasnych?

– Często osoby odchudzające się lub zmieniające nawyki odżywiania
eliminują produkty zbożowe lub zmieniają je na ciemne odpowiedniki. Wokół tych produktów pokutują dwa mity. Pierwszy z nich zabrania
spożywania produktów węglowodanowych podczas diety. Zarówno
w racjonalnym odżywianiu, jak i w diecie redukcyjnej węglowodany jak
najbardziej mogą w codziennym jadłospisie występować. Powinny być
to jednak węglowodany nieoczyszczone, czyli kasze, ryż brązowy, makaron i pieczywo razowe, które zawierają błonnik oraz składniki mineralne. Wiele osób uważa również, że produkty te są mniej kaloryczne
niż ich jasne odpowiedniki. Jest to jednak kolejny mit. Produkty pełnoziarniste mają bardzo zbliżoną wartość energetyczną do produktów
oczyszczonych, jasnych, czyli również są wysokokaloryczne. Dlatego
jeśli jesteśmy na diecie redukcyjnej, możemy je jeść, jednak w umiarkowanych ilościach.

Czy powinnam spożywać produkty „light”, „fitness”?

– Każdy produkt spożywczy, oprócz wody, herbaty lub napoju słodzonego słodzikiem, ma dana wartość energetyczną. W związku z coraz powszechniejszym dbaniem o sylwetkę na rynku pojawiają się produkty
typu „light” oraz „fitness”. Produkty light powinny mieć o 30% mniej danego składnika w porównaniu z podobnym produktem. Jednak, niestety,
należy bardzo uważać, gdyż często producent, obniżając np. wartość cukru w czekoladzie na rzecz słodzika, może jednocześnie dodać do niej
więcej tłuszczu. Dlatego jeśli kupujemy coś z napisem „light”, należy porównać wartość odżywczą tego produktu z innym standardowym produktem, ponieważ czasami ten „light” ma wyższą wartość energetyczną
niż zwykły. Podobny zabieg wykorzystują producenci umieszczając na
opakowaniu napis „fitness”. Osoba na diecie szybciej na półce sięgnie po
taki produkt, gdyż uważa, że jest przeznaczony dla niej, niestety, czytając
skład oraz wartość odżywczą takich produktów, można się rozczarować.
A osoby na diecie dziwią się, że nie ma efektów, mimo spożywania tego
typu produktów.

WAKACYJNY WYPOCZYNEK

Kolonie nad Bałtykiem

W minione wakacje dwie 40-osobowe grupy dzieci z naszej gminy spędziły wakacje nad Morze Bałtyckim dzięki
środkom z tzw. funduszu korkowego. W
ogłoszonym przez nasielski magistrat
konkursie na organizację takiego wypoczynku wraz z programem profilaktyki uzależnień wybrana została oferta
Fundacji „Bądźmy Razem” z Nasielska.
Na ten cel przeznaczono w sumie kwotę 63 tys. zł (3 tys. wkład własny Fundacji, zaś 60 tys. zł kwota z „korkowego”).
Koszt pobytu jednego dziecka na dziesięciodniowym turnusie kolonijnym,
wraz z noclegami, wyżywieniem, wycieczkami i dojazdem, wyniósł 750 zł.
Jedna grupa dzieci z naszej gminy w
dniach od 29 czerwca do 8 lipca br.
wypoczywała we Władysławowie, zaś druga od 29 lipca do 7 sierpnia w Rzucewie. Koloniści byli podzieleni
na grupy 10–15 osobowe, do których przedzieleni byli opiekunowie. Poza zajęciami prowadzonymi na terenie ośrodka, w tym z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, dzieci spędzały czas na
plażowaniu i zabawach rekreacyjnych. Uczestniczyły także w kilku wycieczkach wyjazdowych, np.: do Pucka,
Trójmiasta, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i na Hel.
Dzieci zadowolone i pełne wakacyjnych wrażeń powróciły z kolonii do swoich domów.
(red.)

Czy na kolację powinnam spożywać produkty białkowe?

– Nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących, że korzystne jest
spożywanie na kolację produktów białkowych, jednak białko sprzyja poczuciu sytości, co może tłumić odczuwanie wieczornego głodu.

Czy będąc na diecie, mogę jeść owoce bez ograniczeń?
Czy będąc na diecie, mogę w ogóle spożywać owoce?

– Są to dwa przeciwstawne sobie mity. Prawda leży po środku: możemy
na diecie jeść owoce, jednak w rozsądnych ilościach.

Jem tak mało, a jednak tyję, co ja źle robię?

– W powszechnej opinii osoba otyła to osoba pochłaniająca bardzo
duże ilości jedzenia. Jednak coraz więcej osób często właśnie ze względu na brak czasu zjada bardzo mało posiłków. Często nie jedzą śniadania,
a pierwszy posiłek jest spożywany około południa, lub też jedzą śniadanie, a potem dopiero obiadokolację. Spożywanie dwóch posiłków
powoduje, znaczne obniżenie przemiany materii, co w konsekwencji
powoduje magazynowanie jej w postaci tkanki tłuszczowej. Dlatego jeśli
chcemy schudnąć, musimy raczej jeść, a nie się głodzić. Czyli naprawdę
znaczące jest to, co każdy z nas tak naprawdę wie: jeść częściej a mniej.
Jest to fundament odchudzania, który reguluje nasz metabolizm.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

PO GODZINACH
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Nowy sezon zajęć stałych w NOK

Kino NIWA ZAPRASZA

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i
młodzież na zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania. Chcesz nauczyć się czegoś nowego i spędzić pożytecznie pozalekcyjny czas?
Nie zwlekaj! Przyjdź do Nasielskiego Ośrodka
Kultury.
Organizujemy: zajęcia plastyczne (dzieci w
wieku 6–12 lat), zajęcia twórcze (dzieci w wieku powyżej 6 lat), zajęcia z decoupage (dzieci
powyżej 8 lat), naukę gry na gitarze (dzieci powyżej 10. roku życia) i naukę gry na bębnach
d’jembe (młodzież powyżej 12. roku życia).
Zajęcia są bezpłatne. Zapisy prowadzone będą
do 20 września 2013 r. pod nr. tel. (23) 69 12
343; mailowo: nok@noknasielsk.pl bądź bezpośrednio w Nasielskim Ośrodku Kultury.
K.T.

18-22 września godz. 15.00

Minionki rozrabiają 3D

Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 38 min.

Tajemniczy złoczyńca zamienia słodkie Minionki w paskudne potwory, które pożerają
wszystko, co stanie im na drodze. Gru musi je
uratować.
18-22 września godz. 17.00 i 19.00

Sierpniowe niebo.
63 dni chwały

Dramat wojenny; Polska; czas: 1 godz. 36 min

S

CIEKAWOSTKA

Pociąg retro

E

R

D

E

C

Z

N

O

Ś

C

Państwu

Zofii i Izydorowi

Wrocławskim

W niedzielę, 15 września br. na stację PKP w Nasielsku
przyjedzie pociąg prowadzony trakcją parową i z zabytkowymi wagonami z lat 30. XX w. Skład przyprowadzi zabytkowy parowóz Ol12-7 ze Skansenu w
Chabówce.
Przejazd tego specjalnego pociągu będzie odbywał się
na trasie: Warszawa Gdańska – Nasielsk – Płońsk – Raciąż – Sierpc – Raciąż – Płońsk – Nasielsk– Warszawa
Gdańska.
Postój pociągu w Nasielsku, podczas którego będzie
można zwiedzić skład, planowany jest ok. godz. 10.30
i ok. 18.30. Organizatorem przejazdu parowozu jest
Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych z Wrocławia.
um, www.shk.org.pl

z Borkowa
z okazji złotych godów
życzenia jeszcze wielu
szczęśliwych lat
składają
wnuczęta:
Mateusz, Krystian
oraz Albert z Martą

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Zapewne z powodu przepracowania
masz nerwy napięte jak postronki. Dlatego łatwo Cię wyprowadzić z równowagi. Nie ulegaj złości. Działaj spokojnie.
Jedź na grzyby.
Byk 21.04–20.05
Każdą podjętą teraz decyzję realizuj konsekwentnie. Uważaj jednak, by się nie
pogubić. Ostatnio cierpisz na chroniczne
niewyspanie. Z tego powodu blokować
Cię może brak koncentracji.
Bliźnięta 21.05–21.06
Pewność siebie zazwyczaj przynosi dobre
efekty. Pod warunkiem, że nie popada się
w egocentryzm. Pamiętaj o zmienności
losu. W pracy pozwól innym, by też mogli zaistnieć.
Rak 22.06–22.07
Możesz teraz odnieść spory sukces. Musisz jednak wykorzystać rysujące się szanse. Twoi bliscy wierzą w Ciebie. Uważaj na
chłodniejsze wieczory – możesz złapać
katar.
Lew 23.07–23.08
W najbliższym czasie nie będzie ani wzlotów, ani upadków. Wszystkie dni będą mijać
dość monotonnie. Może warto zacząć uprawiać sport, by poczuć adrenalinę? A może
czas na jakiś drobny flirt?
Panna 24.08–22.09
Najbliższe dni zaliczysz do udanych. Zakończysz wiele rozpoczętych wcześniej
zleceń. Jeden sukces przyciągnie za sobą
kolejne. Nie przesadzaj z radykalną dietą.
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Waga 23.09–23.10
Uważaj, bo grozi Ci megalomania. Nie
obnoś się tak ze swoim stanem posiadania. W ten sposób prowokujesz zazdrość.
Zamiast narzekać na samotność, doceń
obecność bliskich.
Skorpion 24.10–22.11
Przeciwności losu ostatnio mocno Ci dokuczają. Pamiętaj jednak, że one też hartują. Nie wszyscy będą Ci teraz sprzyjać.
Uważaj i wykaż się dyplomacją.
Strzelec 23.11–21.12
Pilnuj swoich spraw. Twoi przeciwnicy zwierają obecnie szyki. Jeśli się załamiesz – zyska konkurencja. Nie martw
się o zdrowie, natomiast uważaj za kierownicą.
Koziorożec 22.12–20.01
Bardzo uważaj teraz na klucze i nie pożyczaj nikomu swojego samochodu.
Przed Tobą okazja do zawarcia ciekawych znajomości. Zamiast stosowania
kolejnych diet zrezygnuj ze słodyczy.
Wodnik 21.01–19.02
Bywa, że szybciej mówisz, niż myślisz.
Twoja prostolinijność może Cię w tym
tygodniu narazić na trudne sytuacje. Nie
krytykuj swoich przełożonych. Także
powierzane Ci sekrety zostaw dla siebie.
Ryby 20.02–20.03
W najbliższym czasie nie będziesz musiał
się przemęczać. Jak się ponudzisz – sam
rozpaczliwie zaczniesz szukać jakiegoś
zajęcia. Nic nierobienie nie leży w Twojej naturze.

I

Pracownicy budowy znajdują w ruinach
przedwojennej kamienicy ludzkie szczątki i
pamiętnik z czasów Powstania Warszawskiego. Ukrywający się w piwnicy profesor opisał w nim pierwsze dni dramatycznej walki o
Warszawę.
25-29 września godz. 15.00

Rycerz Blaszka.
Pogromca smoków. 3D

Animacja, familijny; Niemcy; czas: 1 godz. 18 min.

Blaszka, najsympatyczniejszy rycerz Zardzezii, pada ofiarą spisku złego księcia. Oskarżony niesłusznie o kradzież, pozbawiony zamku
i tytułu rycerskiego, zostaje wygnany z królestwa. Jedynym sposobem na odzyskanie
dobrego imienia jest pokonanie groźnego cybersmoka. A nie będzie to łatwa misja, bo ziejąca ogniem dwugłowa poczwara zamieszkuje
ciemną pieczarę na dnie starej kopalni.
25-29 września godz. 17.00

Wszystkie kobiety
Mateusza

Komedia obyczajowa; Polska; czas: 1 godz. 44 min.

Mateusz Kłos, stolarz artysta, birbant kochający
życie, wino, kobiety i śpiew, umiera banalnie,
jakby przypadkiem, dławiąc się ością ryby. Ale
nawet po śmierci nie zamierza jednak zaprzestać podbojów sercowych i odwiedza we śnie
kobiety w miasteczku.
25-29 września godz. 19.00

Riddick

Thriller, akcja, sci-fi; USA, Wielka Brytania; czas: 1 godz.
59 min.

Zdradzony, walczący o przetrwanie na opuszczonej planecie Riddick staje się jeszcze bardziej niebezpieczny. Tymczasem na ziemię
spaloną słońcem przybywają dwa statki.
2-6 października godz. 17.00

Elizjum

Akcja, sci-fi; USA; czas: 1 godz. 49 min.

Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach
zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety,
próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Instalacje elektryczne – kompleksowo
– uprawnienia. Systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją.Atrakcyjne ceny.Tel. 518
529 925.

Firma zatrudni od zaraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do
sprzątania pomieszczeń biurowych
i terenu zewnętrznego w jednostce
wojskowej w Kazuniu Nowym. Praca
2
Mieszkanie 32 m 2p.ul.Starzyńskiego w pełnym wymiarze.Oferujemy umo1/8 (Nasielsk) sprzedam lub wynajmę. wę o pracę. Wynagrodzenie: 1800zł
brutto/mc. Tel. 510 013 020.
Tel. 785 484 339.
Sprzedam działki budowlane –
Popowo Borowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 519 194 902.
Wapno magnezowe z dowozem na
miejsce – 26 ton. Tel. 606 436 876.

Zbiór i suszenie ziarna kukurydzy.
Tel. 660 527 035.
Sprzedam suszarnię podłogową
z piecem olejowym.Tel. 660 527 035.

Usługi hydrauliczne.Tel. 504 618 250

Wynajmę lub sprzedam dom
z Mogowie. Tel. 668 302 813.

Sprzedam prasę kostkującą oraz
siewnik do nawozów „KŁOS”.
Tel. 513 360 056.

Wynajmę dom w Nasielsku. Tel. 512
342 545.

Sprzedam tanio siano nie prasowane,
Legalizacja zbiorników LPG,wymiana,
kopione. Tel. 792 383 623.
montaż, auto serwis instalacji LPG.
Przyjmę ucznia OL-GAZ. Tel. 606 Usługi dekarskie i ogólno budowlane.
Biliński Artur. Tel. 607 800 748; 517
248 809.
099 737.
Młoda, uczciwa, odpowiedzialna
szuka pracy w Nasielsku lub okolicy. Tanio sprzedam dom w Nasielsku.
Tel. 500 896 250.
Tel. 532 583 676.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy pokoje, Zatrudnię samodzielną brygadę brukuchnia,łazienka,C.O.;oddzielne wej- karzy. Tel. 694 174 945.
ście. Tel. 602 793 096; 784 672 567.
Sprzedam działkę budowlaną
Sprzedam dom blisko stacji PKP w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
w Nasielsku. W rozliczeniu może ul. Ogrodowej, niedaleko Urzędu
być kawalerka. Tel. (23) 693 16 88. Gminy. Tel. 502 076 594.
Zaopiekuję się dzieckiem w każdym Oddam głazy na skalniak. Tel. 502
wieku. Tel. 696 884 028.
904 122.
Sprzedam 1,30 ha z siedliskiem 10
km od Nasielska po trasie NasielskPułtusk. Tel. 508 199 510.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

Usługi hydrauliczne.Tel. 504 618 250.
Studentka anglistyki udzieli tanio
korepetycji z języka angielskiego.
Tel. 509 708 992.

Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku ul. Kolejowa – 1550 m2.
Sprzedam działki os. Pniewska Górka
Tel. 502 530 986.
– TANIO!. Tel. 693 861 544.
Korepetycje z języka rosyjskiego.
Sprzedam działki budowlane
Tel. 511 146 203.
2
Sprzedam mieszkanie 52 m po re- w Nasielsku przy ul. Brzozowej
2
moncie, parter, osiedle Warszawska. – 50 zł/m . Tel. 506 700 266.
Tel. 604 337 062.

Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne – xero, fax. Tel. 784 808 863.

Kominki, kuchnie kaflowe, grilowędzarnie, ogrodzenia, malowa- Sprzedam kawalerkę 35 m2, II pięnie i inne roboty wykończeniowe. tro w Nasielsku, ul. Warszawska.
Tel. 604 898 932.
Tel. (23) 69 30 806.
Przyjmę do pracy stolarzy i osoby
Usługi dla rolnictwa: orka, siew
do przyuczenia. Praca w Nasielsku.
z agregatem uprawowym,pryskanie.
Tel. 503 169 550.
Tel. 602 365 759
Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa,
Wynajmę lokal użytkowy o poNasielsk. Tel. 501 622 325.
wierzchni 110 m2 + magazyny,sanitaOśrodek Szkolenia Maszynistów –
Jahranka Nowa 45 – ogłasza nabór. riaty, zaplecze socjalne z możliwością
podziału na mniejsze. Bardzo dobra
Tel. 606 436 876.
lokalizacja, 100m od dworca PKP.
Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 604931873.
Tel. 693 299 405.
Garaż do wynajęcia, Nasielsk
Studio Tatuażu ZWRK Tattoo zaprasza!!! Ul. Warszawska 44. Tel. 783 ul. Staszica. Tel. 503 626 426.
211 170

To miejsce czeka

na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
www.noknasielsk.pl

Sprzedam 2 lub 3 ha ziemi – Stare
Pieścirogi, woda, gaz, światło.Tel. 797
118 443.

Sprzedam sprzęty rolnicze.
Tel. 503 626 426.

Labradorki -16 tygodniowe, biszkoptowe szczeniaczki (suczka i piesek)
Sprzedam działkę 4100 m2, blisko szukają nowego domu. Pieski są
lotniska Chrcynno. Tel. 696 906 014. zaszczepione i odrobaczone, poSprzedam dom z działką. ogrodzony, siadają książeczki zdrowia. Więcej
stan surowy, prąd+ gaz. Tel. 509 175 informacji pod numerem telefonu
609 440 340.
901.

Nasielsk, dnia 09.09.2013 r.
ZPN.6845.4.2013

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

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 ze
zm.) oraz Uchwały Nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28
sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, podaję do publicznej wiadomości

wykaz

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

1.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym

– 10%
– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

Położenie

miasto Nasielsk

Numer działki

673/2

Powierzchnia dzierżawy

43 m2

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00021804/5

Opis

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość,
z przeznaczeniem na polepszenie korzystania
z sąsiedniej nieruchomości, na okres 3 lat
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie
ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr
24/12 z dnia 20 lutego 2013r. (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 10 września 2013 r. do 30
września 2013 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Powolny marsz w górę tabeli
W ostatnich dwóch tygodniach
Żbik rozegrał trzy mecze mistrzowskie. Niestety, z 9 możliwych do
zdobycia punktów, zdobył tylko 6.
Dwa spotkania zakończyły się zwycięstwem naszego zespołu, a jed-

no jego porażką. Uzyskane punkty
(9) lokują naszą drużynę na miejscu
ósmym. Jest więc pewien postęp,
bo jeszcze niedawno nasz zespół
zajmował jedno z ostatnich miejsc
w tabeli.
To już cieszy, ale jeszcze bardziej
cieszy to, że nasi piłkarze zaczęli
wreszcie grać dużo lepiej niż kilka
tygodni wcześniej. I co najważniejsze, wreszcie strzelają gole. Strzelają najwięcej ze wszystkich drużyn
w swojej ligowej grupie (29 w sześciu meczach). Do tego niektóre
uderzenia są najwyższej marki.
Daniel Szadkowski staje się pierwsz ym eg zekutorem rzutów
wolnych spoza pola karnego i postrachem bramkarzy. Marek Osiński tak potrafi zakręcić obrońcami
drużyn przeciwnych, że zachowują
się, jakby byli spętani. Wydaje się, że
wreszcie „przebudzi się” Rafał Załoga, bo on umiał i strzelić z daleka,
i „powiązać” nożyny obrońcom.
Na „przełamanie” w tym względzie
można liczyć w wypadku dwóch
młodych zawodników: Rafała Milewskiego i Karola Szczepkowskiego. Słowem: światełko w tunelu już
jest. Ale bez zwartej i skoncentrowanej na wykonywaniu swych zadań obrony daleko nie zajedziemy.
Porażka 4:3 z Koroną Szydłowo jest
może bolesna, ale w przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych
przegranych – z Tęczą Ojrzeń
i Makowianką Maków Mazowiecki – wstydu Żbikowi nie przynosi.
Nie oznacza to jednak, że nie mogło być lepiej. Nasza drużyna po
pierwszej połowie meczu w Szydłowie prowadziła 2:0. Bramki strzelił
Marek Osiński (25 i 35’). Gospodarze byli mocno tym zaskoczeni, bo
z przebiegu meczu nie wynikało,
że będą przegrywać. To oni, w tej
części spotkania, dyktowali warunki gry, a Marka Osińskiego pilnowało dwóch, a niekiedy nawet trzech
ich zawodników. Wystarczył jednak
moment nieuwagi, aby nasz snajper
postawił obrońców gospodarzy
w roli slalomowych tyczek i srogo
skarcił pewnych siebie gospodarzy.
Niestety, po przerwie nasi piłkarze
nieco się zagapili. O wyniku całe-

go meczu zadecydowała pięciominutowa dekoncentracja naszej
drużyny między 57. a 62. minutą
meczu. W tych minutach sędzia
przyznał gospodarzom dwa rzuty
karne. Łukasz Kosiorek wykorzy-

stał je bezbłędnie. Do tego w tym
czasie (59’) Paweł Podlewski strzelił jeszcze jedną bramkę. I tak z 2:0
dla naszej drużyny zrobiło się 3:2
dla gospodarzy.
Nasi zawodnicy zaczęli grać bardziej ofensywnie, chcąc doprowadzić do wyrównania. Atakując,
zapomnieli jednak o dokładnym
strzeżeniu swojej bramki. Wykorzy-

stał to w 75’ minucie szydłowianin Krzysztof Małecki i poprawił
wynik na 4:2 dla swej drużyny.
Po tej bramce nasi zawodnicy
po raz kolejny poderwali się do
walki. Błyskawicznie przeprowadzona kontra przyniosła nam
kolejną bramkę Po raz trzeci
punktował Marek Osiński (77’).
Ostatnie trzynaście minut to
obustronna „wymiana ciosów”.
Gospodarze nastawili się na
obronę wyniku, stąd zwrócenie większej uwagi na obronę,
nasi piłkarze nastawili się na atak.
W tym okresie doszło też do kilku mało znaczących pozapiłkarskich utarczek. Dawały znać o sobie
emocje. Na szczęście sędzia potrafił zapanować nad sytuacją.
Mimo porażki naszym zawodnikom za ten mecz należy się
pochwała. Wydaje się też, że są
w stanie wyciągnąć wnioski z tego
spotkania i więcej nie powtórzy
się sytuacja, w której traci się dwubramkową przewagę.
Wyniki spotkań z Gladiatorem Słoszewo (7:0) i Soną Nowego Miasta
(12:2) mówią same za siebie. Obydwa mecze odbyły się w Nasielsku,
ale to nie atut własnego boisku zadecydował o zwycięstwie naszej

drużyny. Po prostu tego dnia Żbik
był wyraźnie lepszy. Nie można też
powiedzieć, że przeciwnicy byli
słabi. Pokazały to wyniki z pierwszych połówek spotkań. Ze Słoszewem Żbik prowadził jedną bramką,
a z Soną dwiema. Rozgromienie
tych drużyn nastąpiło w drugich
połowach. Gladiatorowi Żbik „dołożył” jeszcze 6 bramek, a Sonie aż
10. Niestety, sam zainkasował w tej
części 2 bramki.
Bramki w meczu ze Słoszewem
zdobyli: Rafał Załoga (35’), Marek
Osiński (50, 60, 80’), Karol Szczepkowski (75, 89’) i Daniel Szadkowski
(85’). W meczu z Soną Nowe Miasto: Marek Osiński (45, 55, 60, 72,
75, 89, 90’), Daniel Szadkowski (15,

BRYDŻ

R

Wyniki turnieju „siedemnastego” 30.08.2013 r.:
1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
2. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki		
3. Józef Dobrowolski - Jerzy Krzemiński		
4. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski
5. Janusz Wydra - Janusz Muzal			
6. Mariusz Figurski - Robert Truszkowski 		

fot. T. Zawadzki
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75’), Rafał Milewski (68, 81’) i Rafał
Załoga (65’).
Bramki dla Sony zdobyli: Konrad
Wiktorowicz (63’) i Marcin Chyczewski (80’).
Teraz przed Żbikiem dwa kolejne
trudne spotkania, obydwa na wyjeździe. W najbliższą niedzielę (15.
IX) nasza drużyna będzie walczyła
z Tęczą Łyse, a w następną sobotę (21.IX) z Borutą Kuczbork. Piłkarze i działacze klubu liczą, że mimo
stosunkowo dużej odległości do
tych miejscowości nie zabraknie na
spotkaniach ich wiernych kibiców.
Im też należy się pochwała. Są ze
swą drużyną na dobre i na złe.
a. zawadzki
L

A

M

A

207 pkt. (64,69%)
168 pkt. (52,50%)
160 pkt. (50,00%)
159 pkt. (49,69%)
140 pkt. (43,75%)
126 pkt. (39,38%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1-2. Piotr Kowalski 		
89 pkt.
Grzegorz Nowiński
89 pkt.
3.
Janusz Wydra 			 88 pkt.
4. Janusz Muzal			 85 pkt.
5.
Kazimierz Kowalski
67 pkt.
6.
Krzysztof Morawiecki 61 pkt.
7.
Krzysztof Michnowski 55 pkt.
8. Mariusz Figurski		
54 pkt.
9.
Waldemar Gnatkowski 52 pkt.
10. Jerzy Krzemiński		
49 pkt.
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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