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Odśnieżanie

str. 9
DLA BABĆ I DZIADKÓW

Zima zaatakowała niestety z pełną siłą – silne mrozy i obfite opady śniegu skutecznie utrudniły wszystkim codzienne
funkcjonowanie. Zapewne wpłynie to na samorządowe budżety, ze względu na konieczność przeznaczania środków
na odśnieżanie dróg.
Niestety, jakość odśnieżenia dróg
pozostawia wiele do życzenia.
Podczas prac Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 27
stycznia br. burmistrz Nasielska
wspomniał, że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, po
których jeżdżą autobusy szkolne, w drugiej kolejności drogi do
gospodarstw, z których odbierane jest mleko, a w trzeciej kolejności pozostałe drogi.
Warto zauważyć, że drogowcy,
choć przejeżdżają pługami, za-
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Sprawdzian na piątkę
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pominają bardzo często, że zasypują przejścia dla pieszych,
które stają się prawdziwymi torami przeszkód. Choć odśnieżanie
jest syzyfową pracą, mieszkańcy stają na wysokości zadania
i na bieżąco odśnieżają chodniki przed swoimi posesjami –
niestety problemem są miejsca,
gdzie posesje są niezamieszkane,
leżą przy terenach rolnych lub
są niezagospodarowane. Przykładem są między innymi ulice
POW, Kościuszki czy Kolejowa.
M
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Warto zauważ yć, że drogowcy we wtorek, 28 stycznia, zadb ali o odś nieżenie p ł ug iem
przyległego bezpośrednio do
drog i chodnika wzdł uż ulic y
POW na odcinku od Podmiejskiej do G ranicznej. Paradoksalnie następnego dnia służby
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odśnieżające tę drogę powiatową zasypały chodnik, przydając
dodatkowej pracy właścicielom
posesji i skutecznie utrudniając
ruch pieszych, zwłaszcza dzieci
uczęszczających do szkół.
Michał B.
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OBRADOWAŁA RADA
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

Sesja w trybie
niezwyczajnym
XLVII Sesja Rady Miejskiej zwołana w tr ybie niez w yczajnym
odbyła się 19 stycznia br. Obrady
rozpoczęto od podjęcia uchwał y w sprawie przystąpienia do

w sprawie powszechnego udostępnienia sali gimnast ycznej
wybudowanej przy szkole podstawowej w Popowie Borowym.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

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
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

sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki,
Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki, którą odczytała Bożena
Strzelecka, kierownik Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości. Zmiana dotyczyła wykreślenia słowa
„wiatrownia”. Radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę.
Kolejnym punktem było głosowanie nad zmianą uchwał y
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacj i dla
przedszkoli, innych form w ychowania przedszkolnego i szkół
prowadzonych na terenie gminy Nasielsk przez inne niż gmina
Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Zmiana dotyczy tylko jednego punktu – „dotacja
dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na każdego ucznia
w wysokości równiej 75% ustalonych w budżecie gminy Nasielsk
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
Nasielsk w przeliczeniu na jednego ucznia” z dodanym zapisem:
„pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie
stanowiące dochody budżetu
gminy Nasielsk. W przypadku
ucznia niepełnosprawnego dotacja jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Nasielsk”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
D o d a t ko w ą u c h w a ł ą , k t ó r ą
podjęto na sesji, była uchwała

W dalszej części obrad głos zabrali radni Magdalena Biernacka,
która wyraziła żal do burmistrza,
że nie poinformował on radnych
o odejściu na emeryturę i pożegnalnym spotkaniu z sekretarz
Nasielska Marią Kowalską. Burmistrz zapowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, to udostępni
salę konferencyjną do tego spotkania, a przewodnicząca Rady
dodała, iż pani sekretarz, nie
chciała pożegnań w czasie obrad
Rady Miejskiej.
Radny Mirosław Świderki zainteresował się jeszcze ściągalnością opłat za wywóz śmieci, na co
Jadwiga Szymańska, kierownik
Wydziału Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, odpowiedziała, że sprawdzane są kolejno
poszczególne ulice i miejscowości. Wysyłane są pisma z wezwaniem do złożenia deklaracji
i każda wątpliwa sytuacja jest na
bieżąco wyjaśniana. Burmistrz
zapowiedział także rozważenie
w najbliższym czasie zmian opłat
za wywóz śmieci od rodzin wielodzietnych.
Na sesji głos zabrała także przedstawicielka Stowarzyszenia Eko- ż yc i e , k t ó ra p o d z i ę ko wa ł a
burmistrzowi i Radzie Miejskiej za
okazanie dobrej woli i przystąpieniu do działań zmierzających do
zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania.
Na koniec poruszono temat pobierania opłat od interesantów
w kasie Banku S p ó łd zielc ze go mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego. Burmistrz
zapowiedział, iż temat będzie
podjęty na posiedzeniu Komisji
Budżetowej i że postara się na nie
zaprosić również prezesa banku.
Michał B.
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Zmiany kadrowe

W piątek 24 stycznia został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Sekretarza Nasielska. Burmistrz powołał na to stanowisko, dotychczasowego kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru, Marka Maluchnika.
Jego miejsce, 27 stycznia, zajął Krzysztof Miller, który do tej pory pracował
w wydziale na stanowisku inspektora.

MAREK MALUCHNIK
Rocznik ’73. Urodzony w Nasielsku
i całe życie związany z Pieścirogami oraz Nasielskiem.
Żonaty – żona Joanna (nauczycielka). Nowy sekretarz ma wykształcenie wyższe prawnicze.
Ponadto ukończone: studia podyplomowe z zakresu marketingu
i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie, studia podyplomowe
z zakresu administracji dla praktyków oraz specjalistyczny program
„Urzędnik w środowisku międzynarodowym” (zorganizowany
przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów).
W latach 1998–2001 praca w Departamencie Administracji Publicznej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Urzędzie Miejskim
w Nasielsku od 2001 roku, od 2003 roku na stanowisku kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru.
Z wielką namiętnością uprawia sport (piłka nożna, tenis, jazda na rowerze, piesze wycieczki). Inne zainteresowania to: psychologia społeczna,
historia II wojny światowej i wojskowości, muzyka, książki (szczególnie
o tematyce sportowej oraz podróżniczej), turystyka.

Dyżury aptek
styczeń – luty 2014 r.
Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r.
Apteka Niskich Cen ul. Młynarska 3 (Nasielsk)
od 3 do 9 lutego 2014 r.
Apteka NOVA ul. Warszawska 51/53 d (Nasielsk)
od 10 do 16 lutego 2014 r.
Apteka HERBA ul. Kolejowa 45 (Nowe Pieścirogi)
od 17 do 23 lutego 2014 r.
Apteka ul. Szkolna 1 (Pomiechówek)
od 24 lutego do 2 marca 2014 r.

(cdn.)
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne
od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu:
514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
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)

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 33 000)
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Z UM. Budżet gminy bez tajemnic cz. 1

Dochody gminy
W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to „wielka tajemnica”, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które niewiele mówią zwykłemu obywatelowi. Mając na względzie jasność, a przede wszystkim przejrzystość gminnej polityki finansowej, chcielibyśmy zmienić takie
spojrzenie. Zamierzamy przybliżyć mieszkańcom zagadnienia związane z gospodarką finansową naszej gminy, wyjaśnić co to jest budżet, skąd pochodzą dochody, na co przeznaczamy wydatki.

Co to jest budżet gminy?

Budżet gminy to plan finansowy dochodów i wydatków gminy na dany
rok, przygotowywany przez Burmistrza Nasielska i zatwierdzany, po
ewentualnych poprawkach, przez
Radę Miejską w formie uchwały budżetowej. Budżet jest podstawowym
dokumentem, który określa sposób
realizacji polityki gospodarczej i finansowej gminy w ciągu całego roku.
Budżet gminy można odnieść do
budżetu rodzinnego, a pojęcie dochodów i wydatków są nieobce
mieszkańcom gminy. Każda rodzina
uzyskuje dochody, jak na przykład:
pensja żony, męża, pomoc rodziców,
kredyt lub pomoc z opieki społecznej. Każda rodzina ma również swoje
wydatki, te niezbędne, jak opłaty za
mieszkanie, energię, zakup żywności i ubrania, oraz wydatki na rozwój,
jak remont lub budowę domu, zakup
samochodu, kształcenie, turystykę,
kulturę.

Struktura dochodów w 2013 roku

Skąd pochodzą dochody
gminy?

Dochody gminy możemy podzielić według różnych kryteriów.
Najprostszym i osiąganym przez
wszystkie gminy jest podział na:
1. Podatki i opłaty lokalne –
uzyskujemy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je wydać
na własne potrzeby. Do tej grupy dochodów zalicza się podatek od nieruchomości, rolny,
leśny, od środków transporto-

wych, od spadków i darowizn,
wpływy z karty podatkowej, dochody z majątku gminy (czynsze,
dzierżawy, sprzedaż, dywidenda), wpływy z usług, różne opłaty
(skarbowa, targowa).
2. Wp ł y w y z t ytuł u udział u
w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) – gminom przysługuje prawo do części dochodów

Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż z dniem 1 lutego br. zostaje obniżona
stawka opłaty za wszystkie należności
na rzecz Gminy Nasielsk,
dokonywane za pośrednictwem
kas Banku Spółdzielczego w Nasielsku
– po obniżce będzie ona wynosić 1,50 zł.
Jednocześnie nadmieniamy,
iż siedziba Centrali Banku Spółdzielczego
przy ul. Tadeusza Kościuszki 19 w Nasielsku
z uwagi na większą liczbę punktów kasowych
zapewnia szybszą obsługę wpłat
w stosunku do jednoosobowego punktu kasowego
zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
E
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zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe osób zamieszkujących na terenie gminy,
które odprowadzają podatek
dochodowy od osób fizycznych.
3. Wpływy z tytułu udziału
w podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT) – gminom przysługuje prawo do
części dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe
osób zamieszkujących na terenie gminy, które odprowadzają podatek dochodowy od
osób prawnych.
4. Subwencja oświatowa
– ustalana przez Ministerstwo Finansów na każdy rok
budżetowy. Jej wysokość
zależy od zakresu zadań
oświatowych realizowanych
przez jednostki oraz liczby
uczniów; w naszej gminie
jest przeznaczana na wydatki
związane z oświatą.
5. Subwencja wyrównawcza, tzw. „janosikowe”, służy
wspieraniu najbiedniejszych
gmin przez te najbogatsze
i może być przeznaczana na
własne potrzeby gminy.
6. Sprzedaż majątku.
7. Pozostałe dochody – są to
przede wszystkim dotacje, które
mają określony cel i nie możemy
A

ich przeznaczyć na inne cele, jak
np. na dofinansowanie inwestycji,
funkcjonowanie pomocy społecznej, finansowaniu wyborów, styM

A

pendiów oraz wyprawek szkolnych
dla dzieci oraz inne.
Dochody budżetu gminy w latach
2010–2014 prezentowały się w sposób następujący:
a) Dochody ogółem w 2010 roku
w kwocie 45 571 809,43 zł,
b) Dochody ogółem w 2011 roku
w kwocie 47 910 469,28 zł,
c) Dochody ogółem w 2012 roku
w kwocie 48 368 369,32 zł,
d) Dochody ogółem w 2013 roku
w kwocie 51 608 865,46 zł.
e) Zaplanowane dochody na 2014
rok w wysokości 52 320 988,23 zł.
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Incydent na religii Najciemniej
W drugiej połowie stycznia br. w mediach pojawiły się informacje, że
nauczający w Cieksynie religii ksiądz proboszcz pobił w czasie lekcji
niepełnosprawnego ucznia. Według lokalnych i ogólnopolskich tabloidów, duchowny „wywlekł” ucznia z klasy na korytarz, a tam go „bił
i kopał”. Ofiara to 11-letni
Damian cierpiący na pad a c z kę, któ r y m i e s z k a
z rodzicami w Cieksynie
od kilku lat. Jak cała sytuacja wyglądała naprawdę,
zbada teraz prokuratura.
Na doniesienia medialne
zareagowała Kuria Diecezjalna Płocka. Dr Elżbieta Grzybowiska, rzecznik
Kurii, napisała, że „Biskup
fot. Archiwum
Płocki zajął się sprawą proboszcza z Cieksyna natychmiast po zdarzeniu w szkole”.
W oświadczeniu przeczytać można, że informacja o zdarzeniu od
dyrekcji szkoły wpłynęła 12 grudnia 2013 r. W porozumieniu z dyrekcją szkoły, biskup płocki odsunął proboszcza od nauczania religii
w szkole od dnia zgłoszenia zdarzenia. Kuria poinformowana została
również, że dyrekcja szkoły planuje zawiadomić o zajściu prokuraturę – na co organ kościelny zareagował, by dyrekcja szkoły postępowała zgodnie z procedurami. Biskup płocki wezwał również
proboszcza na spotkanie oraz „udzielił mu upomnienia i poinformował o możliwych konsekwencjach jego czynu” – czytamy w oświadczeniu.

pod latarnią
Oświetlenie ulic jest bardzo ważne dla funkcjonowaniu społeczeństwa w naszej gminie. Ułatwia życie ludziom wracającym ze szkół
i pracy, a także chociażby uprawianie sportów. Warunkiem jest to,
żeby było sprawne. Niestety, nie wszędzie tak jest. Na zdjęciu pokazujemy niedziałającą od kilku miesięcy latarnię na ulicy Kolejowej
w Starych Pieścirogach. Kiedy to się zmieni?
(pk)
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KRONIKA
POLICYJNA
21.12.–17.01. w Chrcynnie nieznani sprawcy włamali się do domu w
budowie i skradli mienie o wartości 9038 zł na szkodę mieszkańca
Warszawy.
16.01. w Popowie Borowym Robert M., mieszkaniec Popowa
Borowego, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego i po spożyciu alkoholu (1,63 mg/l).
20–21.01. w Miękoszynie nieznani sprawcy usiłowali włamać się do
domu w budowie, powodując straty 800 zł na szkodę mieszkańca
Warszawy.
24.01. w sklepie Marcpol nieznany
sprawca przywłaszczył sobie telefon komórkowy o wartości 600 zł
na szkodę mieszkanki Winnicy.

Kronika OSP
23.01. jednostki OSP Nasielsk
i OSP Psucin wyjechały do pożaru sadzy w kominie budynku jednorodzinnego w Budach
Siennickich.
24.01. jednostki OSP Nasielsk
i OSP Psucin wyjechały do domu
jednorodzinnego w Budach
Siennickich, w którym doszło do
wybuchu pieca CO.

Z MIASTA
fot. www.nasielsk.pl

Kuria wyraziła również ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji
i przeprosiła za „nieodpowiedzialne zachowanie tego duchownego,
szczególnie pokrzywdzonego ucznia i jego rodzinę”. Kuria zadeklarowała również „pełną gotowość do współpracy z instytucjami państwowymi, by wyjaśnić całe zdarzenie”.
Tymczasem, jak poinformował nas radny powiatowy Bogdan Ziemiecki, w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie
w cieksyńskiej szkole z dyrekcją, sołtysami, radami sołeckimi oraz
mieszkańcami parafii Cieksyn w celu przygotowania pisma do Kurii
w obronie księdza proboszcza, który od wielu lat bardzo aktywnie
działał na rzecz rozwoju swojej parafii i odnowy kościoła.
Michał B.
R

E

K

L

A

M

A

Nie bądźmy obojętni

Często jesteśmy świadkami różnego rodzaju nietypowych
wydarzeń i sytuacji. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne. Najczęściej omijamy miejsce ich występowania obojętnie,
zwłaszcza gdy sprawa bezpośrednio nas nie dotyczy. Boimy
się, że zostaniemy uznani za osoby wścibskie.
Bardzo często omijamy osoby leżące lub siedzące na parkowej ławce w nienaturalnej pozycji. Pierwsza myśl, jaka nam
przychodzi, to podejrzenie, że jest to osoba pijana, a taką lepiej omijać. A jednak wcale nie lepiej, warto zapytać , w czym
możemy być pomocni. Kogo powiadomić: rodzinę, pogotowie czy policję? Nie przechodźmy obojętnie wobec osób leżących. Nawet gdy ich ubranie jest ubłocone. Nasz reakcja może
uratować im życie. Liczy się każda minuta.
Są też sytuacje, gdy przeciętny człowiek nie uświadamia sobie
istnienia zagrożenia. Gdy ktoś zdejmie kratkę z kanału ściekowego, to zazwyczaj jeszcze reagujemy, bo widzimy czeluść,
w którą ktoś może wpaść. Ale niebezpieczeństwa nieraz są
mało widoczne i nie każdy zdaje sobie z nich sprawę. Tak jest na
przykład z elektrycznością. Prądu nie widać, nie słychać, a czujemy go najczęściej wtedy, gdy jest już za późno.
Z taką sytuacją, mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Tyle że
niebezpieczeństwo istniało już podobno od dłuższego czasu. Wiele osób wiedziało o tym, opowiadało innym, ale nikt nie reagował.
A miejsce to było w samym centrum miasta przy postoju taksówek. Stoi tam słup energetyczny. Jest to miejsce wyjątkowo często
uczęszczane. Zauważono na przykład dziwne zachowanie się wody
wokół tego słupa i to, że wokół niego śnieg szybciej topniał. Są też
osoby, które opowiadały, że pewnego dnia piesek, który chciał pod
tym słupem załatwić potrzebę fizjologiczną, został rzucony przez niewidoczną siłę na mur pobliskiego budynku.
Obywatelską postawą wykazała się pani Urszula pracująca w ZGKiM. Kiedy dowiedziała się o tej sytuacji, zawiadomiła redakcję „Życia Nasielska” i prosiła o powiadomienie odpowiednich służb. Reakcja była natychmiastowa.
Zadzwoniono na numer alarmowy energetyków. Okazało się, że zagrożenie było duże. Niebezpieczne przebicie
zostało natychmiast zlikwidowane.
andrzej zawadzki
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Z PRAC RADY

Komórki i garaże przy Biedronce

Ostatnie posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego rozpoczęto od tematu, z którym przyszli mieszkańcy Nasielska – pani Agnieszka Pałaszewska w imieniu swoich rodziców i pana Pawłowskiego w sprawie otrzymanych pism 22 stycznia br., skierowanych do lokatorów budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 52B,
właścicieli komórek i garaży przy Biedronce. Okazało się, iż Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe, pismami podpisanymi przez prezesa Alberta Kołodziejskiego, nakazało uprzątnięcie komórek do dnia 1 lutego br., co można
postrzegać jako ogromny absurd w okresie zimowym. Mieszkańcy zaznaczyli, że gromadzone tam były przez lata
narzędzia, łopaty, grabie czy nawet szufle do odgarniania śniegu, trzymany jest tam węgiel i z dnia na dzień ludzie
starsi nie są w stanie nawet zorganizować jakichkolwiek szybkich działań. Dodatkowym absurdem jest trzymiesięczne wypowiedzenie dzierżawy garaży, które są zlokalizowane między tymi komórkami, czyli ich właściciele na ich
posprzątanie mają czas do 30 kwietnia – tłumaczyła pani Pałaszewska.
Członkowie komisji zgodnie zapewnili, że przeprowadzi tam w najbliższym czasie wizję lokalną, a burmistrz zapewnił, że ze względu na panujące warunki pogodowe egzekucja postanowień Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego zostanie wstrzymana. Sprawę szczegółowo przedstawimy w kolejnym numerze „Życia Nasielska”.

Prace nad uchwałami

W przygotowaniach do nadchodzącej XLVIII Sesji Rady Miejskiej wyznaczonej na dzień 30 stycznia 2014
r. komisja pracowała również nad kilkoma uchwałami, które zostaną poddane głosowaniu na nadchodzącej sesji. Do 30 kwietnia mieszkańcy Ruszkowa będą mieć czas na wybór sołtysa swojej miejscowości.
Członkowie komisji dyskutowali także o uchwale w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego. W tej sprawie na posiedzeniu komisji pojawił się
również Arkadiusz Pniewski, dyrektor LGD Zielone Mosty Narwi, który przybliżył cele, założenia i działania organizacji. Komisja przyjęła również sprawozdanie za rok 2013 i przyjęła plan pracy na nowy rok. Na
koniec zajęto się również pismem od Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Sikorskiego 63 na
Siennicy w sprawie przedłużenia oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 2425 w trosce o bezpieczeństwo
pacjentów i mieszkańców.

Wtorkowe prace

We wtorek 29 stycznia, z pewnym opóźnieniem, ze względu na trudne warunki pogodowe i problemy z dotarciem do Urzędu Miejskiego radnych, rozpoczęło się posiezdzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, a po niej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Oba miały jednak charakter czysto formalny, gdyż zajęto
się na nich przyjęciem sprawozdań za rok ubiegły, przyjęto plan pracy na rok 2014, a także przyjęto do obu komisji nową
radną, Magdalenę Biernacką.
Michał B.

R

E

K

L

A

M

A

KULTURA

6

Zima w mieście

Oferta kulturalna dla najmłodszych
Ferie zimowe to czas odpoczynku,
ale również kreatywnej zabawy. Dla
dzieci, które nie wyjechały na zimowiska, Nasielski Ośrodek Kultury i
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały ofertę pełną atrakcji.
We wtorki (18 i 25 lutego) zapraszamy do NOK na zajęcia w plastycznej oprawie oraz filmowe przygody
Pana Kleksa. W piątki (21 i 28 lutego)
najmłodsi będą wykonywać niezwykłe prace na zajęciach twórczych.

Ponadto wspaniałą zabawę zapewnią
spektakle teatralne Księżniczka i rycerz oraz Bajka kosmiczna.
Zajęcia dla dzieci prowadzone w
NOK będą nieodpłatne. Bilety na filmy Akademia Pana Kleksa część I
i II oraz spektakle teatralne można
nabyć w cenie 5 zł. Na zakończenie
ferii zimowych kino Niwa zaprasza
miłośników lego na seanse 3D filmu
animowanego LEGO® PRZYGODA.
Więcej informacji o programie ferii w
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Warto przeczytać

Ciekawa mądra książka
Zbiór reportaży, zawarty w książce Mariusza
Szczygła, czyta się jednym tchem. Gottland to
niezwykła i przerażająca
historia o Czechosłowacji
czasów socjalizmu i szalonego komunizmu. Był
to okrutny reżim, przesiąknięty strachem i absurdem.

Nasielskim Ośrodku Kultury oraz repertuar kina Niwa można znaleźć na
stronie: www.noknasielsk.pl.
Nasielska biblioteka zaprasza
najmłodszych w poniedziałki, środy i
czwartki. Feriowe poniedziałki upłyną pod znakiem nauki bezpiecznego
korzystania z internetu. Środy będą
pełne zabaw i konkursów (gry planszowe, kalambury, konkurs rysunkowy, familiada i wiele innych). Czwartki
natomiast z pewnością ucieszą miłośników zabaw plastycznych i muzycznych. W programie m.in. turniej
„Mam talent”. Wszystkie zajęcia w bibliotece odbywać się będą w godzinach: 10.00–14.00.
W ofercie przygotowanej na ferie zimowe z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie.
K.T.

Absurdalna rzeczywistość
musiała się odcisnąć na
losach jednostek, więc
autor reportaży wydobył
z niepamięci wiele ciekawych, ale też tragicznych
postaci, w tym budowniczych, a później burzycieli największego na kuli
ziemskiej pomnika Józefa Stalina w Pradze. Autor
ukazał też tragiczne losy
imperium obuwniczego Tomasza Baty oraz opisał historię czeskiej aktorki Lidii Baarovej, która została kochanką Goebbelsa: Wieczorem, po
przyjęciu Goebbels poprosił, by poszła z nim do hotelu, w którym mieszkał Hitler. Usłyszeli, jak w restauracji ktoś śpiewa: „Jestem tak zakochany”.
Ja także – szepnął jej do ucha.
Życie przedstawionych w reportażach bohaterów zostało dramatycznie
uwarunkowane okrutnym reżimem komunistycznym. Lekarka Jaroslava
Moserova, opiekująca się śmiertelnie poparzonym Janem Palachem, który dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko interwencji sowieckiej z 1968 roku, wzbudza w czytelniku ogromną sympatię i uznanie za
odwagę w walce z prześladowcami.
Gottland to kraj smutku, horroru i groteski, ciekawa mądra książka, którą
koniecznie należy przeczytać.
B.M.

DKK

Komunistyczne Czechy

Kabaret z Konopi w NOK-u
21 l u t e g o o g o d z . 1 9 . 0 0
w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpi Kabaret z Konopi. To niewątpliwie ulubieńcy publiczności. Są
laureatami 70 festiwali i przeglądów
kabaretowych (PAKA, Festiwal Dobrego Humoru w Gdańsku, Manewry Kabaretowe, Sieradzka Kuźnia
Kabaretowa i wiele innych). Mają na
swoim koncie uczestnictwo w programach: Kabaretożercy w TVP2,
Stand Up Zabij mnie Śmiechem
w Polsacie, Między kuchnią a salonem w TVN oraz Dzięki Bogu już
weekend w TVP2.
Skecze Kabaretu z Konopi to parodie sytuacji naszego życia codziennego zdarzających się w domu,
sklepie, na ulicy, w urzędach,
a także w mediach. W Nasielskim
Ośrodku Kultury grupa zaprezentuje program „Gotowi na wszystko”. Bilety do nabycia w kasie NOK oraz online
poprzez stronę internetową: www.noknasielsk.pl i funpage na portalu Facebook.pl. (https://www.facebook.com/
NasielskiOsrodekKultury). Cena biletu: 18 zł w przedsprzedaży; 25 zł w dniu koncertu.
K.T.

Podczas ostatniego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki wybraliśmy się
w podróż do naszych czeskich sąsiadów. Podróż była bolesna, ale również
zadziwiająca.
Mariusz Szczygieł to zasłużona postać polskiego dziennikarstwa. To sprawny reporter, docierający w swoich publikacjach do niezwykłych, ale wcale
nie zmyślonych postaci, zdarzeń czy miejsc. Nie na darmo to właśnie on
w zeszłym roku otrzymał nagrodę Press dla „Dziennikarza Roku”. Dlatego
świetną okazją do zapoznania się z twórczością Szczygła było spotkanie
DKK poświęcone książce Gottland.
Gottland to prawdziwe magnum opus Mariusza Szczygła. Książka została przełożona na 9 języków i otrzymała wiele nagród, m.in. Nike
Czytelników; Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej – Książka Roku 2007; Nagrodę im. Beaty Pawlak 2007; Gratias Agit 2009
(w Czechach); Prix Amphi 2009 (we Francji). Co powoduje jej wielką popularność? Przede wszystkim autor zdruzgotał obraz Czechów
jako wesołków z solidnym mięśniem piwnym. Wręcz przeciwnie, nasi
południowi sąsiedzi to społeczeństwo zarażone komunistycznym nastrojem grozy i nieufności, ludzie, którzy ucieczkę przed tym widzą
w grotesce, jak jeden z bohaterów żyjący pod różnymi nazwiskami.
Można zagwarantować, że po lekturze Szczygła obraz Czechów wyjdzie poza Szwejka, knedle i hokeistów!
Klubowiczom książka przypadła do gustu. Osoby pamiętające czasy
komunizmu przyznawały, że ta publikacja zniszczyła im wspomnienia, w których Czechosłowacja była lepszym miejscem do życia niż
ówczesny PRL . Poruszono również
kwestię odmiennego podejścia do komunizmu u Czechów. Widać było u
nich złamanie charakterów i brak chęci
przeciwstawiania się represjom. Z tego
powodu nie doczekali się swojej „Solidarności”.
Następne spotkanie odbędzie się 18 lutego, a jego tematem będą Odnalezieni, przejmująca książka adoptowanych
dzieci, które po latach postanawiają odnaleźć swoich biologicznych rodziców.
Prawda niestety okaże się bolesna…
pk

ROZMAITOŚCI
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Duchowe witaminy

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Żółwim tempem

Nasielsk, 27 stycznia 2014 r.
						

Pan Józef Zawadzki

Szanowny Panie

Zimowa pora sprzyja wolnemu poruszaniu zarówno pieszych, jak
i zmotoryzowanych. Pośpiech jest tu raczej niewskazany z racji bardzo
praktycznych, bo może zakończyć się długą rehabilitacją lub niepotrzebnym wydatkiem na naprawę zniszczonego auta. Często też bardzo
powoli przebiega realizacja noworocznych postanowień, bo po jakimś
czasie zaczyna brakować zapału do pracy, cierpliwości wobec niepowodzeń czy chęci, by dać z siebie więcej. Wszystko w duchu ociężałości
zimowej, dla której doskonałym logo mógłby być pogrążony w zimowym śnie niedźwiadek.

Żałuję, że dopiero po dwóch tygodniach przeczyta Pan odpowiedzi na nurtujące Pana pytania. Mimo że mijamy się
na ulicach oraz że codziennie przechodzi Pan obok budynku Urzędu Miejskiego, w którym w każdy poniedziałek
pełnię dyżury, wybrał Pan ten sposób komunikacji, więc ja, szanując Pańską decyzję, odpowiadam na łamach lokalnej gazety.
Prasa, z uwagi na ograniczenia formatowe, nie przytacza w całości wypowiedzi zabierających głos na sesjach. Gdyby zacytowano w pełni moje słowa, które padły po podjęciu uchwały budżetowej, znalazłyby się również te, które
mówią, że moim zdaniem (Katarzyny Świderskiej) w sali konferencyjnej nie ma osoby, która byłaby w pełni zadowolona z budżetu. Począwszy od obecnych na sesji mieszkańców, przez radnych, po samego twórcę budżetu,
czyli Pana burmistrza. Nikogo nie satysfakcjonuje przede wszystkim liczba zaplanowanych na rok 2014 inwestycji.
Znalazły się w budżecie tylko te, na których wykonanie widzimy realną szansę. Nigdy nie ukrywaliśmy, że będziemy
realizować przede wszystkim te inwestycje, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Prócz takich
zadań znalazły się jednak i te, które w całości sfinansujemy z pieniędzy gminnych. I tu, pewnie Pana zaskoczę! jedno
z nich to inwestycja w naszym okręgu – budowa kanalizacji przy ul. Broniewskiego.
Rozumiem, że nie jest to powód do wielkiej radości i odbierania gratulacji, ponieważ potrzeb w naszym okręgu,
a także w całej gminie jest bardzo dużo. Ja osobiście jednak bardzo cieszę się, że to zadanie pozostało w budżecie
na bieżący rok, ponieważ chętnych na te pieniądze nie brakowało.
Niestety, nie mam dobrych wiadomości dla mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych. Na wykonanie ulic
osiedlowych nie ma praktycznie szans pozyskania środków zewnętrznych. Będziemy musieli budować ulice osiedlowe z własnych środków, a więc znowu rozciągnie się to zapewne w czasie.
Również dla mnie pozostaje zagadką ulica Wiśniowa. Zastanawiam się, podobnie jak Pan, dlaczego od tej właśnie
ulicy nie rozpoczęto przed laty inwestycji na Pańskim osiedlu.
Zapewniam Pana, jak również wszystkich mieszkańców naszego okręgu wyborczego, że znam nasze wspólne
bolączki i pamiętam o nich. Jest mi przykro, że czasami groteskowo wydłuża się czas oczekiwania mieszkańców-podatników na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Znam także potrzeby całej gminy i nasz budżet. Staramy się nim dzielić rozważnie, zdając sobie sprawę, że niestety
wszystkich nie usatysfakcjonujemy.
Moje zadowolenie zaś, o którym wspominała prasa, dotyczyło sposobu, w jaki pracowaliśmy nad budżetem na
rok 2014. Pan Burmistrz wysłuchiwał ze spokojem i zainteresowaniem uwag wszystkich radnych. Część zgłoszonych przez Radę Miejską wniosków została przez niego uwzględniona i wpisana do budżetu. Jeszcze niedawno taka
sytuacja była nie do pomyślenia.
Na temat diet radnych wypowiadałam się już kilkakrotnie, ale i tym razem powtórzę odpowiedź. O chęci zmiany
wysokości diet radni mówili jeszcze przed referendum. Zgodnie z ustaleniami wróciliśmy do tego tematu po lipcowych wyborach burmistrza Nasielska. Moja dyspozycja dla osoby, która przygotowywała propozycje wysokości
diet, brzmiała, aby nie doszło do zwiększenia kwoty budżetu uchwalonego dla Rady Miejskiej na rok 2013. I tak się
stało. Od września radni otrzymywali diety w nowych, podanych do publicznej wiadomości, wysokościach. Nie pomyślałam, i nikt nie zwrócił uwagi, że ustalając diety na tym poziomie, doprowadzimy do konieczności zwiększenia
budżetu na działalność Rady Miejskiej w nowym roku budżetowym. Gdy sobie to uświadomiłam, zgłosiłam wniosek
o zmniejszenie zaplanowanej przez burmistrza na 2014 rok kwoty na ww. cel. Wniosek został uwzględniony, a Rada
Miejska jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę.
Mam nadzieję, że Pan wybaczy nam to nieumyślne niedopatrzenie, zważywszy że zostało naprawione.
Cenię sobie zainteresowanie mieszkańców sprawami naszej gminy, dlatego dziękuję Panu za zabrany głos.
								
Z poważaniem
								
Katarzyna Świderska
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Podziękowania dla sołtysa miejscowości Nowe Pieścirogi
Pana Marka

7

Jaroszyńskiego

za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności
wdzięczni mieszkańczy

C

Aby zwiększyć tempo życiowych reakcji, zupełnie obce tzw. wyścigowi
szczurów, warto odwołać się do dobrze znanego określenia: „natychmiast”. Tak dzieje się w przypadku tych, którzy cenią sobie obowiązkowość i systematyczność, dobrze wykorzystując posiadane talenty. Oni
nie zastanawiają się i nie gdybają: co by było, gdyby było. Biorą odpowiedzialność za to, co robią, i za tych, z którymi się spotykają. W ten
sposób nie czują się zaskoczeni, jak każdego roku drogowcy niespodziewanymi opadami śniegu.
Natychmiastowość udzieliła się również wielu biblijnym postaciom. I tak,
Maryja poszła z pośpiechem w góry, by dopomóc swej krewnej Elżbiecie, która spodziewała się narodzin Jana Chrzciciela. Również pierwsi
uczniowie Jezusa zostawili wszystko, czym dotychczas się zajmowali,
i na wezwanie Mistrza poszli za Nim.
Poruszanie się żółwim tempem jest z pewnością wstępem do dobrze
znanego nam i brzemiennego w skutki lenistwa, które polega na tym,
że człowiek staje się rozlazły w odniesieniu do swoich obowiązków
wynikających z obranej drogi, relacji w innymi, a także własnego rozwoju. Sama skłonność do lenistwa nie jest jeszcze grzechem. Jest jedną
z konsekwencji grzechu pierworodnego, którą w jakimś stopniu odczuwa każdy z nas. Grzechem jest natomiast uleganie lenistwu.
Patrząc na otaczającą rzeczywistość, łatwo zauważyć, że ludzie różnią
się pomiędzy sobą choćby wymaganiami, jakie sobie stawiają. Człowiek
leniwy to ktoś, kto nie stawia sobie żadnych wymagań, ma natomiast
wymagana, często dość wygórowane, wobec innych ludzi. Jego filozofia życia opiera się na przeświadczeniu, iż urodził się zmęczony po
to, by wreszcie odpocząć. Więcej, oczekuje, że ktoś – pytanie tylko kto?
– będzie mu płacił dożywotnie odszkodowanie za zaistniała sytuację.

I

Najbardziej widoczne jest lenistwo fizyczne, jak wygodnictwo, bezczynność, bezmyślne tracenie czasu, unikanie jakiejkolwiek pracy czy
wysiłku. Człowiek leniwy poważnie zaniedbuje swoje obowiązki, nie dotrzymuje słowa i nie można na niego liczyć. A to prowadzi do problemów i konfliktów, których skutki odczuwa rodzina, środowisko pracy
zawodowej czy znajomi. Nie mniej groźne jest lenistwo intelektualne,
które powoduje, że dany człowiek nie używa swojej zdolności myślenia po to, by obserwować rzeczywistość i by wyciągać z tej obserwacji
logiczne wnioski. Lenistwo w myśleniu prowadzi do bezmyślności, bezkrytycznego ulegania modom czy fikcyjnego przekonania o własnej
wielkości. Jak wskazuje starotestamentowa Księga Przysłów, „leniwy ma
się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie”. Wyjątkowo bolesne skutki przynosi „lenistwo sumienia moralnego”, które jest
niechęcią danego człowieka do analizowania własnego postępowania
w kategoriach dobra i zła, zasługi i winy. Człowiek leniwy w sferze moralnej ma nieuporządkowane sumienie, a w konsekwencji nieuporządkowane życie.
Lenistwo prowadzi także do ciężkich grzechów, zwłaszcza do grzechów
seksualnych, gdyż oznacza przesadne skupianie się na cielesności i na
popędach. Przekonał się o tym nawet ktoś tak wrażliwy na Boga, jak
biblijny król Dawid. Stał się cudzołożnikiem i mordercą, a początkiem
tego dramatu było właśnie lenistwo i związana z nim nuda. Dawid wysłał swoich wojowników, by złupili ziemię Ammonitów, a sam pozostał
w Jerozolimie. Jedynym jego zajęciem stało się wtedy spacerowanie po
tarasie. I tak zaczął się tragiczny romans z Batszebą.
Lenistwo prowadzi do marnowania czasu i do życiowej nudy. Aby nie
stać się kandydatem na człowieka leniwego, wciąż potrzeba pracy nad
własnym charakterem, wpatrywania się w ziemskie życie Jezusa i wielu
Jego naśladowców z równych epok i kultur. A tytułowe żółwie tempo
można zwiększyć, gdy tylko mamy wyraźnie zarysowaną przed sobą
świadomość celu.
ks. Leszek Smoliński
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Święty Mikołaj nadrabia zaległości

Choinka Akcji Katolickiej
Już po raz siedemnasty członkowie
nasielskiego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha tuż
po Nowym Roku zorganizowali
bożonarodzeniowe spotkanie przy
choince z dziećmi z rodzin mających życiowe kłopoty.
Odbyło się ono w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego.
W sali gimnastycznej stanął ogromny stół, a na nim pełno było sma-

Kinga Żabik i nauczycielka muzyki
Lucyna Pawlak.
Wreszcie przyszedł czas na świąteczny posiłek. Panie z Akcji Katolickiej bez przerwy uzupełniały
wiktuały na stole, a panowie dbali, aby dzieci nie odczuwały pragnienia. Po posiłku rozpoczęła się
zabawa przy muzyce. Druhny
z ZHR-u organizowały wesołe zabawy i gry.

dziecięcej zabawy i długo hasał
z maluchami.
Spotkanie organizowane przez
Akcję Katolicką ma ogromne
znaczenie. Dla wielu z zaproszonych dzieci była to przynajmniej namiastka prawdziwych
rodzinnych świąt. Także otrzymane tutaj paczki był y dla
niektórych dzieci jedynymi świątecznymi prezentami.
Ta impreza Akcji Katolickiej ma
jeszcze jeden
aspekt. Pieniądze
n a p r z yg o t o wanie świątecznego spotkania
pochodzą głównie z tego, co
sami członkowie
tego Stowarzy-

kołyków. Zanim jednak zaproszono
dzieci do stołu, obejrzały one przygotowane przez koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej jasełka
i razem ze szkolnym chórem śpiewały kolędy. Nad przygotowaniem
tej części czuwały panie: katechetka Justyna Duczman, nauczycielka
historii Anna Tomasińska, druhna

Dzieci w czasie zabawy i posiłku
spoglądały na ogromne worki, pełne paczek. Czekały jednak cierpliwie na przyjście Świętego Mikołaja.
Ten nieco się spóźniał, widocznie
po drodze musiał obdarować inne
dzieci, ale wreszcie dotarł i pozwolił towrzyszącemu mu Aniołkowi
rozdawać paczki. A było ich prawie dwieście. Sam włączył się do

szenia wypracują.
Środki od sponsorów są w tym wypadku niewielkie.
O jednym sponsorze warto jednak
wiedzieć. To pan
To m a s z K ra s o ń
mieszkający obecnie w Bostonie. Od

występu należy wymienić parodię
disco-polo, schronisko dla porzuconych mężów, wizytę u psychologa i improwizację.
Wyszukany humor, świetne teksty
i duża kultura sceniczna Kabaretu

Czesuaf zapewniły nasielskiej publiczności wspaniałą zabawę. Po tak
miłym spotkaniu nie tylko dziadkowie wyszli uśmiechnięci od ucha
do ucha.
K.T.

lat wspiera to świąteczne spotkanie.
Przed laty był uczniem szkoły podstawowej, która użyczyła pomieszczeń na zorganizowanie choinki dla
dzieci.
Miejscowe władze, zarówno kościelne, jak i samorządowe, doceniają trud członków nasielskiego
Oddziału Akcji Katolickiej. Wyrazem tego była obecność na spotkaniu proboszcza nasielskiej parafii
św. Wojciecha ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego i burmistrza Nasielska
Bogdana Ruszkowskiego.

Specjalne słowa podziękowania
należą się oczywiście w pierwszym rzędzie osobom, które przez
cał y rok zabiegają o zabezpieczenie środków na to świąteczne
spotkanie. Widoczne były na tej
świątecznej imprezie, ale widoczne są również po mszach świętych
w kościele, gdy, na przykład, sprzedają świece Caritasu czy wykonane
własnoręcznie stroiki. Zespołem od
lat kieruje prezes Halina Kamińska.
andrzej zawadzki

Wieczór z Kabaretem Czesuaf
W środę, 22 stycznia, kiedy swoje święto obchodzili dziadkowie,
w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpił Kabaret Czesuaf. Nietuzinkowy
humor, twórcze i oryginalne pomysły
trzech młodych poznaniaków, sprawiły, ze nasielska publiczność tłumnie
przybyła spędzić wyjątkowy wieczór
z jednym z najlepszych kabaretów
w Polsce.
Kabaret Czesuaf tworzą: Tomasz
Nowaczyk, Wojciech Kowalczyk
i Maciej Morze. Mieliśmy okazję
podziwiać ich na scenie NOK już
dwa lata temu. Tym razem również
zaprezentowali skecze i piosenki
na wysokim poziomie. Obserwując Polaków, nasze słabości i przywary stworzyli program, który bawi
do łez : „Nie w kij dmuchał”. Wśród
najlepszych skeczy środowego

WESOŁE I NAUKOWE
LOGOLICZBOWE ZABAWY ZIMOWE
• grupowe zabawy rytmiczne i ruchowe
• grupowe zajęcia plastyczne
• zajęcia wspierania rozwoju
• zajęcia logopedyczne
• korepetycje z matematyki
• zabawy kreatywnego maluszka „AQQ”
• terapię w zakresie pokonywania trudności w nauce
(ortografia, czytanie, pisanie, kaligrafia)
W CZASIE FERII ODWIEDŹ NAS
BAWIĄC SIĘ I UCZĄC, SPĘDZISZ TUTAJ CZAS.
ZAPRASZAMY!!!
PROMOCJA NA FERIE w godz. 10:00-15:00
10zł/os. – godzina zorganizowanej zabawy
od 20 zł./os – zajęcia ze specjalistą
Zapisy na zajęcia pod nr tel. 607-857-258, 694-397-733.
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Z GMINY. Walki z wiatrakami ciąg dalszy

Fachowiec czy polityk
24 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Dębinkach po raz kolejny
spotkali się przeciwnicy budowy
wiatraków- elektrowni w naszej
gminie. Obecne były też osoby,
które mają w tej sprawie zdanie odmienne, ale było ich na tym spotkaniu zdecydowanie mniej.
G ościem specjalnym spotkania zorganizowanego przez Iwonę Wróblewską ze Stowarzyszenie
„Eko-Życie” i współorganizatora
Andrzeja Pacochę z PiS był wieloletni minister ochrony środowiska
prof. dr hab. Jan Szyszko.
Na spotkanie zaproszono też starostę i radnych Rady Powiatu
Nowodworskiego oraz burmistrza i radnych Rady Miejskiej w
Nasielsku. Starostę reprezentował
wicestarosta Henryk Mędrecki.
Spotkanie w zamierzeniu organizatorów miało dać wiedzę w

zakresie możliwości uzyskania odszkodowań za utratę wartości nieruchomości, wskazać zagrożenia
dla zdrowia mieszkańców i możliwości powstrzymania budowy
elektrowni wiatrowych w pobliżu
miejsc zamieszkania, a także wytknąć władzom samorządowym
błędy popełnione, w ich przekonaniu, przez instytucje samorządowe
przy wydawaniu zezwoleń na ich
budowę.
Wykład posła prof. Jana Szyszki był
krótki, ale bogaty w treści związane z całym problemem energetycznym. Przypomniał o kłopotach
związanych z wykorzystaniem
konwencjonalnych źródeł energii, zwłaszcza węgla, i sposobach
ich rozwiązania. Odniósł się przy
tym do podpisywanych ostatnio
konwencji. Dało się zauważyć, że
nie był zwolennikiem niektórych

z nich. Powiedział, tak przynajmniej zrozumiałem część tej
wypowiedzi, że energii mamy
pod dostatkiem. Jest ona np.
skumulowana pod powierzchnią ziemi i nie ogranicza się do
samych wód termalnych. Źródłem energii są np. wiatr, słońce
woda, biomasa.
Prof. Szyszko mówił też o trendach
związanych z rozwojem energetyki
i zobowiązaniach, jakie w tej materii
ciążą na Polsce. Wskazał na nieprzygotowanie naszego kraju pod względem prawnym w tym względzie. To
powoduje określone komplikacje.
Pozyskiwanie energii to biznes. Liczy
się tylko zysk, mniej zaś człowiek.
Spotkanie nabrało nowego wymiaru, gdy prelegent zapytał, na czym
polega problem w gminie Nasielsk.
Jak się wydaje, pytanie było retoryczne, bo mówca wiedział, jaką

usłyszy odpowiedź. Popłynęły
więc żale pod adresem samorządu i podjętych decyzji. Gość spotkania wskazał na luki prawne, które
pozwalają na podejmowanie kontrowersyjnych decyzji. Zapewnił
też zebranych, że gotów jest pomóc mieszkańcom gminy Nasielsk
i prz ygotować p otrzeb ne do
wszczęcia odpowiednich procedur,
mających na celu powstrzymanie
wiatrakowego zalewu, opinie. Zaznaczył przy tym, że koszt ich pozyskania nie obciąży mieszkańców.
az

SPORTY ZIMOWE

Dzieci z Pieścirogów śmigają po lodzie
Niewiele już osób pamięta, że
przed laty gmina Nasielsk była lodowiskową potęgą. Przy każdej
prawie szkole podstawowej, a było
ich dużo więcej niż obecnie, wylewano lodowisko. Wielkim powodzeniem cieszyła się ogólnopolska
akcja: zamieniamy boiska na lodowiska. Ich liczba zmniejszała się
jednak z roku na rok. Przyczyną

były coraz cieplejsze zimy. Dni z
mrozem przeplatały się z dniami,
kiedy temperatura wzrastała, i cały
ogromny wysiłek szedł na marne.
Spadek liczby lodowisk dotykał nie
tylko nasielskiej gminy, ale niemal
całej Polski. Przed laty trudno było
wywalczyć miejsce w zawodach
powiatowych. Później przyszedł
czas, że od razu z gminy awansowało się na zawody wojewódzkie,
a nawet ogólnopolskie. W byłym
województwie ciechanowskim
pozostały ostatecznie tylko dwa
ośrodki łyżwiarskie: Nasielsk i Mława, a w końcu sam Nasielsk. Jednak
z czasem i u nas zaprzestano wylewania lodowiska. A w magazynku
sportowym „dwójki” było ponad
100 par łyżew hokejowych i 40
par łyżew do jazdy figurowej, na
których jeździły dziewczęta. Teraz
ich nie ma i nie ma czego żałować.
Na tamtych łyżwach dzisiaj nikt nie
chciałby jeździć.
Były i sukcesy sportowe. Można o
nich przeczytać w archiwalnej prasie. To, na przykład, zwycięstwo w
wojewódzkim konkursie na najlep-

sze lodowisko, czołowe miejsca
w Polsce w Błękitnej Sztafecie czy
podobne lokaty w Złotym Krążku.
W hokeju wielkich sukcesów nie
odnieśliśmy, jednakże i w takich
mistrzostwach uczestniczyliśmy.
To wszystko już historia. Zmieniły
się czasy i upodobania, ale miłość
do łyżew pozostała. Tyle że jazdę

na lodzie uprawiały tylko te osoby,
których rodzice mieli czas i pieniądze, aby zawieźć swe pociechy na
sztuczne lodowiska do Ciechanowa, Nowego Dworu czy Legionowa.
R

E

Kiedyś niewiele polskich miast miało sztuczne lodowiska. Dzisiaj stały
się ogólnodostępne, a ich budowa
według nowych technologii wcale nie jest droga. Władze Nasielska
od lat są głuche na potrzeby dzieci
i młodzieży. Paradoksem jest to, że
to w Nasielsku, na Siennicy, znajduje się firma, która zajmuje się budową takich lodowisk i je sprzedaje lub
tylko wypożycza w całej Polsce.
Dla Nasielska nawet chciano zastosować znaczny upust.
Myślę, że w przyszłej kadencji samorządowej znajdą się pieniądze
na zakup przynajmniej jednego
sztucznego lodowiska w gminie.
Miejsca są, a do tego mamy Orlika.
Tu potrzeba niewielkiej modernizacji i zakupu pewnego sprzętu, aby
powstał tzw. Biały Orlik. Taki jest np.
w Glinojecku tuż obok boiska piłkarskiego.
Na razie pozostaje nam, przynajmniej do następnej zimy, wylewanie lodowisk. W roku ubiegłym
przez krótki okres funkcjonowało lodowisko przy Szkole Podstawowej w Nasielsku. Krótko, bo na
dłużej nie pozwoliła aura. Olbrzymi
wysiłek poszedł na marne. W tym
roku, jak poinformował nas wiceK

L

dyrektor szkoły Mariusz Kraszewski, on i jego koledzy wuefiści przy
wsparciu dzieci mają znowu zbudować lodowisko.
Jest jednak radosna wiadomość. Od
soboty funkcjonuje już lodowisko
na terenie skate parku przy Zespole Szkół nr 2 w Starych Piescirogach. Inicjatorami jego budowy byli
miejscowi radni Radosław Skrzynecki i Artur Szulkowski. Znaleźli kilku sprzymierzeńców, a wśród nich
panów: Marka Pawlaka, Artura Dąbrowskiego, Marka Sadłowskiego
oraz pana zajmującego się skate
parkiem.
Wymiary lodowiska wprawdzie nie
są imponujące, bo tylko 17 na 26
A

metrów, ale pojeździć jednak można. Budowa nie była łatwa, trzeba
było niwelować teren, ale wspólnym wysiłkiem i z tym problemem
sobie poradzono.
A istniejąca przy burmistrzu Rada
Sportu winna zarekomendować
burmistrzowi i Radzie Miejskiej budowę sztucznego lodowiska. Nawet nie jednego, ale przynajmniej
dwóch. Przy Szkole Podstawowej
w Nasielsku i Zespole Szkół nr 2 w
Pieścirogach. I chyba czas byłoby
pomyśleć o basenie. Chociażby
takim, jaki działa we Winnicy, a jaki
przed laty był w Cieksynie.
andrzej zawadzki
M

A
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Eliminacje do Sacrosongu

Już 8 lutego w Nasielsku odbędą się eliminacje do jednego z najbardziej prestiżowego konkursu piosenki sakralnej w
całej Diecezji Płockiej.
W przesłuchaniach weźmie udział kilkanaście grup muzycznych w trzech wspomnianych już kategoriach – wiadomo
już, że będą to 3 schole, 4 zespoły muzyczne i 2 chóry z trzech dekanatów: nasielski, serocki i zakroczymski. Z każdej kategorii do diecezjalnego finału, który odbędzie się 10 maja br. w Pułtusku Popławach, zostanie zakwalifikowana
tylko jedna grupa muzyczna.
W eliminacjach weźmie udział także nasielska schola oraz chór Lira z nasielskiej parafii, który w poprzednim, XXII Sacrosongu w czerwcu 2011, z finałem w Serocku, zajął zaszczytne II miejsce.
Przesłuchania schól i zespołów muzycznych odbędą się w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury od godziny
10:00, natomiast chórów, z racji akustyki, będą miały miejsce w nasielskim kościele p.w. Św. Wojciecha od godziny
12:00. Eliminacje będą ogólnodostępne dla widowni, więc każdy zainteresowany będzie mógł przyjść i posłuchać
wszystkich prezentacji, a także dopingować nasielskich reprezentantów.
Michał B.

Pieskie życie...

Popiół to nie posypka
na oblodzone chodniki i jezdnie

Pisaliśmy we wcześniejszym artykule o obowiązku odśnieżania i posypywania chodników przyległych do posesji.
Niektórzy mieszkańcy zaczęli wykorzystywać do tego celu popiół z domowych palenisk. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych są odpadami komunalnymi. I wszystkie
one, z wyjątkiem odpadów gromadzonych selektywnie mają trafiać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
Popiół z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) to także odpad komunalny, który ma być gromadzony
w pojemniku. Niedopuszczalne jest wyrzucanie go na chodniki, drogi, w rowy, czy na pola. Popiół wyrzucony bezpośrednio na ziemię zostaje przepłukiwany przez różne opady do gruntu i jest źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych. Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków, które przy "suchej" pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery
zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób dróg oddechowych i innych.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Odśnieżanie dachów

Harcerstwo – wychowanie,
które procentuje!
Rok 2013 już za nami, to dobra pora na podsumowanie naszych działań. Jednym z nich jest narzucone przez państwo rozliczenie z Urzędem
Skarbowym. Od kilku lat istnieje możliwość wspomożenia organizacji
pozarządowych, takich jak nasza, poprzez ofiarowanie 1% podatku. Nie
bójcie się tego robić, nawet jeśli kwota, jaką możecie odprowadzić, jest
niewielka, bowiem każda złotówka, jaką uzyskają organizacje pożytku

Dlaczego spośród wielu organizacji wybrać Hufiec ZHP Nowy Dwór
Mazowiecki? Harcerstwo jest stowarzyszeniem działającym na terenie
Polski od ponad 100 lat, wychowuje młodych ludzi w duchu patriotyzmu, dążenia do samorozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
oraz pracy nad charakterem za pomocą dobrej zabawy. Jest to sprawdzony wieloletnią praktyką system wychowawczy, którego celem jest
uzyskanie świadomego obywatela.
A co się działo w naszej organizacji w 2013 roku? W czerwcu otworzyliśmy ścianę historii nowodworskiego harcerstwa w Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Odbyły się również manewry techniczno-obronne pod nazwą „Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej”.
Wakacyjne ciepło sprzyjało organizacji spływu kajakowego „Leszczyk”.
Coroczny obóz odbył się w Starachowicach, gdzie poznawaliśmy naszą
historię, budując „Drugą Barykadę”. We wrześniu otworzyliśmy nową
siedzibę na ul. Paderewskiego. Zainaugurowaliśmy też rok harcerski otwartą imprezą „Harcerski Start” dla 300 osób w Parku Miejskim. Podczas
tych uroczystości zakończyliśmy proces połączenia naszego środowiska
z harcerzami z gmin Łomianki i Izabelin – stając się jednym z największych harcerskich środowisk podwarszawskich. W listopadzie organizowaliśmy obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz festiwal harcerski przy wsparciu saperów

Apel Wojewody

z Kazunia. W listopadzie zainaugurowaliśmy Kampanię Bohater, rozpoczynając zdobywanie imienia Korpusu Kadetów nr 2.

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia
i życia. Zwracam się z apelem do właścicieli lub zarządców nieruchomości o regularne oczyszczanie dachów ze śniegu
oraz usuwanie sopli. W związku z utrzymywaniem się obfitych opadów śniegu, dachy budynków (zwłaszcza płaskie
lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na
nieruchomości o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) oraz
inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m2. Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane
okresowym przeglądom do 30 listopada.
Przypominam również, iż:
• Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów
śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie obowiązku utrzymania
obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest
zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku.
• Ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
/-/ Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Maz.
uprzejmie informuje,
że od dnia 15.01.2014 r.
pod nr. tel. 22/ 765-90-08
w godzinach pracy urzędu
oraz pod nr. tel. 22/765-90-28
w godzinach 8.00 – 16.00,
uzyskać można informacje
na temat prawidłowości
sporządzenia zeznania
podatkowego za rok 2013.

RUBRYKA HARCERSKA

publicznego, jest na wagę złota.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.” To początek ustawy o ochronie praw zwierząt, która weszła w życie w 1997 roku. Brzmi pięknie, prawda? Ale jakże często nie ma swojego odzwierciedlenia w praktyce. Ten akt prawny chroni zarówno zwierzęta domowe,
jak i hodowlane, pozwala karać winnych znęcaniu się nad nimi, osoby, które je biją, przepracowują, a nawet porzucają.
Zgodnie z ww. ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta domowe muszą mieć zapewnione pomieszczenie chroniące
je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła okiennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Wydawałoby się że regularne wizyty u weterynarza, szczepienia, godziwe warunki bytowania, dobra dieta oraz ruch
i ustalone zasady zachowania w połączeniu z miłością wystarczą, ale jak pokazuje praktyka wiele zwierząt wiedzie naprawdę „pieski” żywot. Apelujemy do Państwa serc, traktujmy nasze zwierzęta po ludzku.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

URZĄD
SKARBOWY
INFORMUJE
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Skład opałowy Ridera Polska sp. z o.o.
w Nowych Pieścirogach, ul. Srebrna 34, gmina Nasielsk
(w pobliżu dworca kolejowego)

wprowadza ofertę promocyjną
na sprzedaż węgla ORZECH I z kopalni SILESIA
w dniach od 1 lutego 2014 r. do wyczerpania zapasów.
Ilość węgla ograniczona.

Drodzy Państwo, pozwólcie, by nasze działania w 2014 roku były jeszcze
lepsze i ciekawsze! Wspomóżcie naszą organizację, przekazując 1 procent waszego podatku. Jak to zrobić?

Krok 1: Wpisujemy numer KRS 0000094699
Krok 2: W następnym polu wpisujemy kwotę wyliczoną
nie większą niż 1% naszego podatku
Krok 3: W polu „Cel szczegółowy” koniecznie wpisujemy: Stołeczna – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

Przy zakupie do 3 ton cena netto 620 zł/t
				
(brutto 762,60 zł/t)

Jeśli chcemy, by nasze nazwisko zostało przekazane organizacji, zazna-

Przy zakupie powyżej 2,5 tony cena netto 595 zł/t
				
(brutto 732,85 zł/t)
Przy zakupie węgla na kredyt formalności załatwiamy na
miejscu w ramach umowy zawartej z Credit Agricole.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom! ZAMIAST FISKUSOWI POMÓŻ

Kontakt, tel. 23/693 10 72

czamy odpowiednie pole.

HARCERZOWI!
Zespół Promocji i Informacji

ROZMAITOŚCI
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UROCZYSTOŚCI

Dzień Babci i Dzień Dziadka
w nasielskiej podstawówce
24 stycznia br. w nasielskiej podstawówce dzieci z klas
zerowych podejmował y swoje babcie
i swoich dziadków
smacznym tortem
i wręczyły im przyznane przez siebie
medale za zasługi dla
wnucząt. To medale
dla Super Babci i Super Dziadka.
Zanim jednak dokonały tego aktu, pokazał y, jak ciężko
w okresie czterech
miesięcy pracowały ze swymi paniami. Były wierszyki, tańce, piosenki i skecze. A wszystko w atmosferze lat,
gdy ich babcie i dziadkowie byli młodzi, słuchali dziennika telewizyjnego i piosenek ulubionych zespołów, ulubionych piosenkarek i piosenkarzy. Był też piękny krakowiak i pomysłowe ilustracje piosenek.
Babcie i dziadkowie byli niesłychanie poruszeni i raz po razie ocierali z oczu łzy wzruszenia. Dyrektor Agnieszka
Mackiewicz była dumna zarówno z dzieci, jak też nauczycielek i opiekunek, które włożyły wiele pracy, aby tak
wzruszającą imprezę przygotować.
andrzej zawadzki

Projekt edukacyjny zakończony
W dniu 31 stycznia br. gmina
Nasielsk zakończy realizację
projektu edukacyjnego „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie
uczniów i uczennic z Gminy
Nasielsk”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
projektu to 1 921 163,00 zł.
Wzięło w nim udział 406 dzieci ze szkół w Pieścirogach Starych, Popowie Borowym oraz
Cieksynie.
Zgodnie z założeniami projektowymi 21 stycznia 2014 r.
w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbyły się Mistrzostwa
na zakończenie projektu. Reprezentacje dzieci ze szkół objętych
projektem uczestniczyły w grach
i zabawach ruchowych, w konkursie
wiedzy oraz występach artystycznych. Podczas Mistrzostw mogliśmy
podziwiać wystawę plastyczną złożoną z prac uczniów, którzy wykonali je podczas zajęć odbywających
się w ramach projektu.
W Mistrzostwach wziął udział Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski,
który wraz ze Skarbnikiem Rafałem
Adamskim i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzym Lubienieckim tworzyli jury
oceniające konkursy. Swoją obecnością zaszczycili nas również rad-
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B iegn ą wnuki ulic ami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatów
są dla wszystkich Babć
i Dziadków.
23 stycznia w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbyła się jedna
z najbardziej wyczekiwanych uroczystości w życiu
społeczności szkolnej –
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Zebranych gości przywitała dyrektor szkoly. Występ rozpoczęły przedszkolaki i uczniowie klas I¬III, którzy wierszem i piosenką przywitali zacnych gości.
Następnie uczniowie klas starszych przygotowali inscenizację, która przedstawiła, z przymrużeniem oka, trudy życia naszych babć i dziadków. Występ ten
dostarczył wszystkim zgromadzonym wiele śmiechu i dobrej zabawy.
Dalsza część uroczystości była poświęcona konkursom, dzięki którym wybrano mistrzynię majsterkowania, mistrzynię tańca i eksperta w kuchni oraz
mistrza igły, tańca i superkucharza.
Na zakończenie przybyli goście otrzymali drobne upominki od wnucząt i udali
się na słodki poczęstunek. W podziękowaniu za zaproszenie i piękny występ
wszystkie dzieci zostały obdarowane, już po raz kolejny, koszem słodyczy,
przygotowanym przez Babcię, panią Wiesławę Rączkę, za co serdecznie
w imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy. Dla wnucząt oprócz uścisków i pochwał była to wspaniała nagroda.
Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za liczne przybycie i składamy
serdeczne życzenia, aby
dobre zdrowie pozwoliło
Wam jak najdłużej cieszyć
się jesienią życia, a Waszym
wnukom czerpać wiele
z miłości i troski, którą je
obdarzacie każdego dnia.
Bo tylko dzięki Wam, drogie Babcie i drodzy Dziadkowie, nawet dorosł y
człowiek może się poczuć
czasami znów dzieckiem.

ZSZ GRAŁ W NAJWIĘKSZEJ
ORKIESTRZE ŚWIATA
ni w osobach Alberta Dublewskiego
i Zbigniewa Wóltańskiego.
Burmistrz Nasielska podziękował
wszystkich zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności
nauczycielom prowadzącym zajęcia w jego ramach. Podkreślił, iż jest
przekonany o słuszności realizacji
projektu oraz wymiernych efektach
prowadzonych zajęć. Wierzę, iż
wszystkie podejmowane działania
w ramach projektu edukacyjnego
w przyszłości będą owocować lepszymi wynikami w nauce – powiedział burmistrz Ruszkowski.
W dalszej części Mistrzostw projekt
został podsumowany przez jego
Koordynatora projektu Jarosława

Chylińskiego, który przygotował na
ten temat prezentację. Zawierała ona
podsumowanie wszystkich działań:
działalności promującej projekt, realizacji poszczególnych zajęć, a także ewaluację projektu. Koordynator
podsumował wyniki tej ewaluacji.
Później dzieci i zaproszeni goście
udali się na ciepły posiłek. Następnie zaś wręczono pamiątkowe nagrody i dyplomy uczestnikom
Mistrzostw, po czym oficjalnie zakończono zawody. Były one dobrą okazją do integracji uczniów,
jak również propagowały aktywne spędzanie czasu i promowały
młode talenty i ich twórczość artystyczną.

Za nami 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych przy wsparciu dyrektor
Agnieszki Rutkowskiej przyłączył się do tej szczytnej akcji.
Gwiazdy Szkolnej Estrady z Lipowej postanowiły wykorzystać swoje talenty, aby zebrać pieniądze na ten szlachetny cel. W piątek, 10 stycznia,
charakterystyczne puszki zapełniły się, a symboliczne czerwone serduszka
rozeszły w mgnieniu oka.

Wszystko to dzięki koncertowi nasielskiego zespołu Serving the Trains,
w którego skład wchodzą uczniowie naszej szkoły, tj. gitarzyści: Maciej
Ziemak oraz Łukasz Kamiński, a także wokalistka Oliwia Dylewska. Towarzyszą im basista Andrzej Siwek oraz perkusista Karol Michalski. W ich
wykonaniu mogliśmy usłyszeć piosenki zespołów Metric, The Distillers,
The Black Keys, utwór The Smashing Pumpkins Today oraz Zombie The
Cranberries.
Na zakończenie koncertu wystąpiła równie utalentowana Justyna Rutkowska z klasy I, tegoroczna laureatka wielu powiatowych i rejonowych
konkursów piosenki. Tym samym spełniliśmy główne założenie Wielkiej
Orkiestry, aby nie tylko wspierać i pomagać, ale także dobrze się bawić.
12 stycznia grupa uczniów naszej szkoły z opiekunem Samorządu Uczniowskiego była wolontariuszami Sztabu działającego przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja.
Karolina Witkowska
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„Szafirową nitkę wieczór plącze
szafirowe błyski
zwodzą nas.
Szafirowy, szafirowy chłopcze,
że mnie kochasz, powiedz jeszcze raz (…)
jeszcze raz w jaśminy,
jeszcze raz pod wiatr,
jeszcze raz popłynie
pieśń bez słów przez świat,
jeszcze raz powróżysz z płatków róży
i powtórzysz wszystko jeszcze raz (…)
szafirowe ptaki
z szafirowych gniazd
szafirowe szlaki szafirowych gwiazd
szafirowe noce i noc owa
od szafiru cała szafirowa,
szafirowe suknie, szafirowy cień,
w szafirowym oknie szafirowy dzień”.
K.I. Gałczyński

PORADY

POMÓŻ
Hashimoto
PRZEKAŻ 1% PODATKU

NA RZECZ MAŁEJ NIKOLKI
mieszkanki gminy NASIELSK

Nikola urodziała się
z przepukliną oponowo-rdzeniową,
porażeniem wiotkim kończyn dolnych
i zespołem Arnolda-Chiariego.

W szafirowe gody
Kochanym Rodzicom

Danucie i Janowi Smolińskim

życzymy, aby wspomnienia
szczęśliwej młodości, czułych słów
i drżenia serc
wypełniły dalszą wspólną drogę,
wzbogaconą jeszcze
przeżyciami teraźniejszości.
Niech dalsze dni będą pieśnią prowadzącą
w „szafirowy dzień”.
			
Synowie, synowa
			
i wnuczka Aleksandra
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W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%" podaj: 20312 Krupińska Nikola
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę".
Proszą rodzice,
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP
Kazimierz Drabik wraz z druhami

Kilka tygodni temu pisałam o nadczynności i niedoczynności tarczycy. Należy jednak wspomnieć jeszcze
o jednej chorobie tarczycy, która jest coraz częściej rozpoznawana. Chodzi o chorobę zwaną Hashimoto. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą?
Nazwa tego schorzenia pochodzi od nazwiska badacza dr. Hakaru Hashimoto, który jako pierwszy w 1912 r. opisał przypadki tej choroby.
Choroba Hashimoto jest to przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy. Ma
podłoże autoimmunologiczne. U zdrowej osoby układ immunologiczny
chroni organizm, natomiast w Hashimoto w wyniku niewłaściwego pobudzenia układu immunologicznego dochodzi do powstawania przeciwciał
przeciwko własnej tarczycy. Skutkiem tego jest przewlekłe jej zapalenie.
Choroba ta nie wywołuje bólu, dlatego może przez lata po cichu niszczyć
tarczycę, prowadząc do zmniejszenia produkcji hormonów.
Choroba Hashimoto należy do najczęstszych schorzeń autoimmunologicznych i dotyczy około 2% populacji. Przez lata, pomimo sprawdzania poziomu hormonu tarczycy (TSH), możemy nie wiedzieć o tym, że chorujemy
na Hashimoto. Najczęściej jest ona rozpoznawana, gdy już dojdzie do niedoczynności tarczycy – choroba Hashimoto jest jej najczęstszą przyczyną.
Może występować u osób dorosłych, ale także u osób młodych i dzieci,
często u członków rodziny. Częściej występuje również u pacjentów z innymi chorobami autoimmunologicznymi (np. cukrzycą typu 1, celiakią, reumatoidalnym zapaleniem stawów, bielactwem, niedokrwistością Addisona
i Biermera).
Objawy są związane najczęściej z niedoczynnością tarczycy: zmęczenie,
senność, depresja, ciągłe uczucie zimna, zaburzenia pamięci, zwiększenie
masy ciała, zaparcia, spowolnienie czynności serca, nadciśnienie tętnicze,
sucha, łuszcząca się, blada skóra, suche włosy, zaburzenia miesiączkowania,
niepłodność. Niestety, są one często bagatelizowane i diagnoza następuje
późno. Często zmiany nastrojów, nerwowość, zmęczenie, niechęć do życia,
diagnozowane jako depresja, mają właśnie swoją przyczynę w zaburzeniach
hormonalnych tarczycy.
W badaniach laboratoryjnych można stwierdzić także zwiększone stężenie
cholesterolu i niedokrwistość. Dlatego, jeśli mamy już zdiagnozowaną chorobę Hashimoto i niedoczynność, należy również co jakiś czas badać poziom żelaza i ferrytyny – zwykła morfologia krwi nie wystarczy.
Niedoczynność tarczycy możemy rozpoznać poprzez oznaczenie stężenia
TSH oraz FT3 i FT4. Niestety, czasami nie konsultując się z lekarzem, myślimy, że nasze wyniki mieszczą się w normie wskazanej przez laboratorium.
Górna granica normy dla TSH to ok. 4,2 mlU/l, jednak już przy takim poziomie TSH rozpoznaje się niedoczynność. Hashimoto natomiast rozpoznaje
się poprzez oznaczenie stężenia przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy, a zwłaszcza przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO)
lub przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG). Po rozpoznaniu zapalenia tarczycy
należy również wykonać USG tarczycy, a także wprowadzić odpowiednie
odżywianie.
Dieta powinna być niskotłuszczowa, bogata w błonnik pokarmowy, opierać
się na produktach o niskim indeksie glikemicznym. Dodatkowo powinna
zawierać odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych oraz białka.
Należy również ograniczyć spożycie soli jodowanej.
Choroba Hashimoto przebiegająca z niedoczynnością tarczycy może powodować obniżenie metabolizmu tluszczów, co w konsekwencji może
powodować zmniejszone wchłanianie witamin w nich rozpuszczalnych.
Dlatego warto także zrobić sobie badanie poziomu witaminy D3 we krwi.
Posiłki należy jeść regularnie, w mniejszych ilościach, aby uregulować metabolizm i zapobiec nadmiarowi masy ciała. Ważne jest także wypijanie odpowiedniej ilości płynów – przynajmniej ok 1,5 litra, najlepiej wody.
Trzeba pamiętać o spożywaniu zdrowych tłuszczów roślinnych, jak oleje,
nasiona, orzechy. Należy również dostarczyć pełnowartościowego białka
z drobiu, mięsa królika, cielęciny, nabiału, jaj, ryb w mniejszej ilości.
Jeśli chodzi o produkty zbożowe, to należy wybierać pełnoziarniste, choć
coraz częściej mówi się o tym, że w chorobie Hashimoto powinno wyeliminować się produkty zawierające gluten, czyli wszystkie oparte na pszenicy,
życie, jęczmieniu, a wybierać ryż, grykę, amarant, komosę ryżową.
Nie można zapomnieć również o spożyciu warzyw i owoców, bogatych
w błonnik, witaminy, składniki mineralne i antyoksydanty. Należy ograniczyć
spożycie surowych warzyw kapustnych, jak brokuł, brukselka, kalafior, kapusta, które mają działanie wolotwórcze. Oraz wystrzegać się: przetworzonej
żywności, gotowych potraw, produktów fast food, słodyczy i słonych przekąsek, słodzonych napojów. Nie powinno się również znacznie ograniczać
dostarczanej energii, czyli nie wprowadzamy diet głodówkowych, ponieważ
powodują jeszcze większe spowolnienie metabolizmu. Jednak również nie
stosujemy wieczornego objadania się, które sprzyja odkładaniu się nadmiernej masy ciała.
Warto się badać, aby polepszyć jakość życia. Jeśli w rodzinie występują
choroby tarczycy, tym bardziej trzeba to kontrolować.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; www.konsultacjedietetyczne.pl

PO GODZINACH

Daliście jej nadzieję…

Animacja,Familijny, Komedia; USA; czas: 1 godz. 31 min.

Dwa indyki odkrywają wehikuł czasu w tajemniczym laboratorium rządowym i decydują się
wrócić do pierwszego Święta Dziękczynienia,
aby usunąć swoich pobratymców z menu.
29 stycznia – 2 lutego godz. 17.00

47 RONINÓW 3D
Dramat, Akcja; USA; czas: 1 godz. 31 min.

Waga 23.09–23.10
Myślisz, że jesteś w sytuacji bez wyjścia. Taka
postawa może doprowadzić Cię jedynie do
depresji. Zamiast się poddawać, szukaj alternatywnej drogi. Nie miej oporów, by innych
prosić o pomoc.
Skorpion 24.10–22.11
Największym wrogiem dla samego siebie
jesteś Ty sam. Uznałeś, że wszystko wytrzymasz, i pracujesz ponad siły. Co chcesz sobie
udowodnić? Spróbuj się ze sobą zaprzyjaźnić. Obecnie najbardziej potrzebujesz spokoju i harmonii.
Strzelec 23.11–21.12
Jak mało kto, lubisz prawić kazania. Niestety, nie osiągasz spodziewanych efektów. Jeśli
chcesz kogoś przekonać do swoich pomysłów, mów krótko i na temat. Możesz odczuć teraz obniżony potencjał życiowy.
Koziorożec 22.12–20.01
Planety Ci sprzyjają. Płyniesz na energetycznej fali. Może nie wszystko od razu
pójdzie gładko, ważne jednak, byś psychicznie się dobrze nastawił. Nie podnoś
adrenaliny kolejnym papierosem.
Wodnik 21.01–19.02
Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy. Tym
razem to Ty jesteś pechowcem. Zgubiła Cię
pycha i buta. Być może za szybko osiągnąłeś finansowy sukces. Z przeszłości wyciągnij
jednak dobrą naukę.
Ryby 20.02–20.03
Twoja sytuacja w pracy jest dość dwuznaczna. Musisz się bardziej przyłożyć. Patrz uważnie i słuchaj, czego od Cebie oczekuje szef.
Optymistycznym myśleniem pobudzisz swój
twórczy zapał.

Grupa samurajów postanawia zemścić się na
bezwzględnym szogunie za haniebną śmierć
swojego mistrza.
29 stycznia – 2 lutego godz. 19.00

Wilk z Wall Street
Biograficzny, Dramat, Kryminał, prod. USA; czas: 2 godz.
59 min.

Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia
wzbudziły zainteresowanie FBI.
5–9 lutego godz. 15.00

Gdzie jest Gwiazdka?
Familijny, Fantasy; Norwegia; 1 godz. 20 min.

NG

12-letnia Sonia wyrusza na poszukiwanie magicznej Gwiazdy, by pomóc królowi odzyskać
zaginioną córkę.
5–9 lutego godz. 17.00 i 19.00

Pod Mocnym Aniołem
Dramat; Polska; 1 godz. 35 min.

Jerzy, pisarz i alkoholik, pod wpływem miłości do
kobiety próbuje wyjść z nałogu.
12–16 lutego godz. 15.00

Piłkarzyki rozrabiają
Animacja, Przygodowy, Romas; Polska; 1 godz. 46 min.

Niepozorny chłopiec musi uratować swoje miasteczko przed niesympatycznym mistrzem piłki
nożnej, a pomogą mu w tym ożywione figurki
z gry piłkarzyki.
14–16 lutego godz. 17.00 i 19.00

Facet
(nie)potrzebny od zaraz

NG

-rehabilitacyjnego zakwalifikowanego do zabiegu pacjenta, który
daje znaczący wzrost zakresu ruchu oraz pozwala uzyskać nowe
lub poprawić poprzednie umiejętności motoryczne. Zwiększenie ogólnej aktywności ruchowej
stymuluje rozwój umysłowy, rozszerza zakres możliwości i podnosi
poziom czynności samoobsługowych. Koszt całego zabiegu wynosi
10 900,00 zł.
Jeśli ktoś chciałby w dalszym ciągu wspomagać Andżelikę, może
to zrobić przy okazji najbliższego
rozliczenia się z podatku. 1% można przekazać na konto Andżeliki,
które ma jako podopieczna Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
KRS 0000037904, z dopiskiem
Andżelika Zalewska 6793.
Jeszcze raz w imieniu swoim,
a przede wszystkim w imieniu rodziny państwa Zalewskich, z całego
serca dziękuje wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli Andżelice i podarowali jej nadzieję.
Dawid Domała

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Twoje emocje mogą wzrosnąć już na początku tygodnia. W pracy będziesz musiał
wszystko zaczynać od początku. Tylko się
nad sobą nie użalaj. Pamiętaj, że nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Byk 21.04–20.05
Nie rób szumu wokół siebie. Zwłaszcza że
nie masz gwarancji sukcesu. Otaczaj się
ludźmi pogodnego ducha. Czerp od nich
jak najwięcej optymizmu. Weekend obfitować będzie w liczne towarzyskie spotkania.
Bliźnięta 21.05–21.06
Z początkiem tygodnia możesz poczuć się
przytłoczony pracą. Można się było tego spodziewać. Skromny budżet firmy nie pozwolił
zatrudnić dodatkowych osób. Nie wpadaj jednak w panikę. Poradzisz sobie na pewno.
Rak 22.06–22.07
Ostatnio próbujesz prześcignąć samego siebie. I w tym tygodniu będziesz żyć,
głównie wypełniając obowiązki. Trzeba
przyznać, że praca Ciebie lubi. Uważaj jednak, by się nie wypalić. Wyhamuj!
Lew 23.07–23.08
Twojemu znakowi nie wypada deptać innym
po piętach. Już czas najwyższy wysunąć się na
plan pierwszy. Ostatnio się głównie asekurujesz. Pamiętaj, że żadne zadanie nie przerośnie
Twoich możliwości.
Panna 24.08–22.09
Jesteś teraz w znakomitej formie, dlatego z entuzjazmem rozpoczniesz pracę. Uda Ci się
nadrobić wszystkie zaległości. Zacznij od tych
trudniejszych. Upór i determinacja to wszechpotężna siła.

DU
BB
I

SKUBANI 3D

NG

29 stycznia – 2 lutego godz. 15.00
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rej nawet nam się
n i e ma r z ył o –
27 280,00 zł!
D z i ę k i Wa s z e j
p o m o c y, z a angażowaniu
i szczodrości Andżelika może
ko n t y n u owa ć
program terapeutyczny i walczyć
ze swoją chorobą. Jest poddawana zabiegom
rehabilitacyjnym
niemal każdego
dnia, otrzymuje niezbędne leki.
Ich koszty były niezwykłym obciążeniem finansowym i problemem, z którym musieli borykać
się jej rodzice. Wszystkie wydatki na ten cel są skrupulatnie liczone i każdy grosz, który zebraliśmy
dla Andżeliki, jest przeznaczany na
pomoc w jej leczeniu. Do tej pory
(od finału akcji) na zabiegi rehabilitacyjne została przeznaczona kwota
6880,00 zł, zaś na leki 5314,00 zł.
Rodzice Andżeliki mają wszystkie
rachunki i faktury (do wglądu dla
każdej zainteresowanej osoby).
Za sporą część kwoty zebranej
podczas akcji zostanie sfinalizowana operacja mająca na celu
poprawę zdrowia dziewczynki. Prawdopodobnie 20 marca
2014 r. w Szpitalu CenterMed przy
ul. Łazarza 14 w Krakowie Andżelika przejdzie zabieg operacyjny
metodą Ulzibata. Polega ona na
usunięciu lokalnych przykurczy
mięśni lub zespołu bólowego. To
kolejny etap programu leczniczo-

Kino NIWA ZAPRASZA

BI

W czerwcu ubiegłego roku odbyła
się akcja charytatywna „GraMy dla
Andżeliki”, która poruszyła dużą
część mieszkańców naszej (i nie
tylko naszej) gminy.
Do działania przyłączyła się młodzież i dzieci ze wszystkich szkół
z Nasielska i Pieścirogów Starych.
Przez kilka tygodni odbywały się
kwesty w lokalnych supermarketach. Uczniowie i nauczyciele
zbierali także pieniądze w swoich
placówkach. Do akcji włączyło się
wiele firm, przedsiębiorstw, osób
prywatnych, instytucji, które w różnoraki sposób wsparły tę inicjatywę.
Finałem akcji była wspaniała impreza, która odbyła się 9 czerwca 2013r. w Nasielskim Ośrodku
Kultury i jego obrębie. Było m.in.:
malowanie graffiti, pokazy wyczynowych aut off-roadowych
i zabytków motoryzacji, ścianka wspinaczkowa, nauka udzielania p ier wszej p omoc y, g r y
i z a b aw y d l a n aj m ł o d s z yc h ,
a także smaczny poczęstunek.
W sali kinowej NOK-u odbywały
się koncerty, a między występami
poszczególnych kapel licytacje
datków i przedmiotów. Imprezę
zakończył pokaz fire show (taniec
z ogniem). Relację wideo, zdjęcia i informacje o całym przebiegu akcji znajdziecie na oficjalnym
fanpage’u www.facebook.com/
GraMyDlaAndzeliki
Kilka dni po hucznym finale okazało się, że mieszkańcy naszej gminy
nie przeszli obojętnie obok tej akcji
i naprawdę otworzyli swoje serca
i portfele. Zebraliśmy sumę, o któ-
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Komedia, Romans; Polska; 1 godz. 46 min.

Młoda singielka postanawia odszukać swoich
byłych partnerów i ponownie się z nimi spotkać.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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Sprzedam żużel z transportem.Tel.695
163 726.
Sprzedam działki na os. Krupka.
Tel. 692 196 139.
Sprzedam dom z działką, ogrodzony,
stan surowy,prąd+gaz.Tel.509 175 901.
Sprzedam dachówkę używaną 180 m2.
Tel. 695 735 797.
Wynajmę lokal usługowy 35 m2 przy
starej gminie. Tel. 695 735 797.
Przyjmę ziemię i drobny gruz. Tel. 695
735 797.
Zatrudnię stolarzy i lakierników.
Tel. 509 724 257.
Firma zatrudni koordynatora w firmie
eventowej. Wymagania: dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy
w grupie, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat. B. CV proszę kierować
na adres: biurocv@wp.pl z dopiskiem
koordynator.
Firma zatrudni przedstawiciela handlowego w firmie eventowej.Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży usług eventowych, komunikatywność, nastawienie na realizację celów sprzedażowych,
dobra organizacja pracy,wysoka kultura
pracy, prawo jazdy kat. B. CV proszę
kierować na adres: biurocv@wp.pl
z dopiskiem przedstawiciel handlowy.
Sprzedam 1 ha ziemi z domem (stan
surowy), blisko stacji PKP – Morgi.
Tel. 509 313 218.
Sprzedam obornik bydlęcy , podłoże
po pieczarkach, wapno nawozowe.
Duże ilości. Tel. 602 511 082.
Mam do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 693 356 867.
Sprzedam mieszkanie, osiedle
ul. Warszawska, parter po remoncie
M3. Tel. 604 337 062.
Sprzedam działkę budowlaną koło
Studzianek. Tel. 784 528 758.
Drzewo opałowe – sosna z transportem. Cena 80zł/m3 + transport.
Tel. 606 436 876.
Budynek usługowo-mieszkalny
w Jahrance, atrakcyjna cena. Tel. 664
914 683.
Kursy na operatora maszyn - klasa II i III
w Jahrance. Tel 606 436 876.
Przyjmę gruz i ziemię z wykopów.
Tel. 538 109 373.
Sprzedam jaja lęgowe indyków kolorowych. Tel. 607 784 929.
Przyjmę fachowców do dociepleń.
Tel. 514 769 708.
Sprzedam tanio dom w Nasielsku.
Tel. 500 896 250.
Sprzedam słomę i siano w kostkach.
Tel. 723 487 740.
Sprzedam słomę w belach. Tel 663
341 423
Sprzedam ziemniaki Lord jadalne i sadzeniaki. Tel. 663 341 423.

T o

m i e j s c e

na Twoją reklamę

c z e k a

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

Sprzedam drewno kominkowo – opałowe. Tel. 887 961 164
Sprzedam spacerówkę dziecięcą
w bardzo dobrym stanie i ubranka
do chrztu. Przyjmę kuchnię gazową.
Tel. 663 440 267.

31 stycznia–13 lutego 2014
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Dom w Starych Pieścirogach zamienię
na mieszkanie w Nasielsku tylko parter,
za dopłatą. Tel. 668 540 245.
Działki budowlane po 1000m2 sprzedam przy trasie Nasielsk – Pieścirogi
Stare. Tel. 602 357 742.
Siano w belach i kostkach. Tel. 608
394 281.
Sprzedam pierwiastki nad ocieleniem.
Tel. 608 587 339.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.
3,92 ha z budynkami we wsi Jackowo
Dworskie.Tel. 725 009 537 lub 691 577
819.
Język angielski korepetycje, przygotowanie do matury. Tanio! Tel. 507 605
456.
Sprzedam słomę w rolkach 120.
Tel. (23) 69 26 491 (wieczorem).
Zatrudnię osobę ze znajomością fakturowania do biura. Tel. 609 442 143.
Sprzedam 3 świerki na pniu – obwód
110 cm lub zlecę ich wycięcie. Tel. 504
890 406.
Sprzedam parter budynku po „starej
poczcie” 150m2. Tel. 604 506 997.
OGŁOSZENIE O PRACACH REMONTOWYCH

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku
zaprasza do składania ofert na wykonanie
prac remontowych obejmujących
następujący zakres:
1. ogólnobudowlane:
Remont poszycia dachowego na budynkach: ul. Piłsudskiego 12/16E, ul. Warszawska 41/49F i G.
Malowanie elewacji budynku ul. Warszawska 41/49B.
Naprawa schodów wejściowych do budynków.
Przełożenie chodników.
Malowanie klatek schodowych ul. Starzyńskiego
4 i 4D.
Malowanie klatki schodowej w Pawilonie Usługowo –
Handlowym Spółdzielni.
2. brukarskie:
Wykonanie parkingu osiedlowego oraz drogi dojazdowej przy blokach ul. Warszawska 41/49 E, F, G
Kosztorysy ofertowe oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert dostępne
w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska 21,
tel. 23 691 24 35.
Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego,
do przedkładanej dokumentacji powinien dołączyć:
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację
robót,
- wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz
z referencjami od poprzednich zamawiających (min.
2),
- informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta remontowa SML-W w Nasielsku” do
14 lutego 2014r. do godziny 14.30 w biurze Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie
ustanowiona odrębną własność, w Nasielsku,
przy ul. Stefana Starzyńskiego 4 C m. 26
o powierzchni użytkowej 23,6 m2.
Cena za lokal: 72 570 zł.
Opis: lokal mieści się na III piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1971 roku, składa się z pokoju, kuchni, łazienki wraz z wc i przedpokoju. Do lokalu
przynależna jest piwnica nr 26. W budynku znajdują się
instalacje: wod.-kan, prąd, TV. Lokal wymaga remontu.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21,
dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 13.30.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 19 lutego 2014 roku do godz. 10.30 w
sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz
przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni
lub tel. 23 691-24-35.

Nasielsk,dn.22.01.2014r.

OG ŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nasielsk dot.
wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały nr XLVII/331/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki.
Przedmiotem zmiany wyżej wymienionego planu będzie
zmiana w zakresie ustaleń § 4 pkt 4 polegającej na skreśleniu wyrazu „wiatrowni”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego .
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk – w terminie do
dnia 24 lutego 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Pierwszy sprawdzian na piątkę
Przygotowania Żbika do
rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich idą
pełną parą. Szkoda tylko, że pogoda może
pokrzyżować część planów szkoleniow ych .
Wszystko przez to, że nie
zadbano o zbudowanie
w Nasielsku pełnowymiarowego boiska ze
sztuczną nawierzchnią.
A takie możliwości były.
Gdyby jeszcze Żbik miał
więcej pieniędzy, można byłoby zorganizować chociażby krótki tygodniowy
obóz. A takie, nawet dwutygodniowe obozy, Żbik już w swej historii miał.
I w tych trudnych, wprost spartańskich warunkach, Żbik spisuje się
w miarę dobrze. Gra dobrą, miłą dla
oka piłkę. Nie na miarę oczekiwań,
ale na miarę możliwości. Żeby do

Aby to się stało, trzeba teraz na
treningach wylać wiele potu. Jak
widziałem, zawodnicy trenują z pełnym zaangażowaniem.
Od pierwszego lutego zaczną się
sprawdziany – sparingi. Drużyna
mierzy wysoko. Pierwszym przeciwnikiem będzie MKS Ciechanów,
grający obecnie w IV lidze i zajmujący w tej lidze miejsce w samej

nasi pokonali 2:0. W fazie grupowej Żbik spotkał się jeszcze (oprócz
wspomnianego MKS-u Ciechanów)
z drużynami: Tęcza Łyse i Omulew
Wielbark. Z pierwszym zespołem
nasi wygrali 4:1, a z drugim 2:0.
Turniej w Przasnyszu był pierwszym
sprawdzianem możliwości naszej
drużyny na początku okresu przygotowawczego. Sprawdzian ten, jak

19 stycznia nasza drużyna wzięła
udział w turnieju halowym w Przasnyszu. To tradycyjnie bardzo silnie
obsadzone zawody. Biorą w nich
udział drużyny ligi okręgowej i IV
ligi. Żbik zajął w tym turnieju bardzo
dobre drugie miejsce. Nie przegrał
żadnego pojedynku.
W trakcie turnieju Żbik dwukrotnie
spotkał się z MKS-em Ciechanów.

widać z osiągniętych wyników, wypadł na piątkę.
Trener Łukasz Gołębiewski i jego
asystent Rafał Załoga są pełni zapału i z optymizmem patrzą w przyszłość. Trener, pytany o zmiany
w kadrze zespołu, nie chciał mówić o ewentualnych wzmocnieniach. Powiedział tylko, że stawia
w pierwszym rzędzie na swoich.
andrzej zawadzki

BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego” 10.01.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
4. Józef Dobrowolski – Krzysztof Michnowski		
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
6. Mariusz Figurski – Piotr Turek			
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
8. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		

83 pkt (65,87%)
66 pkt (52,38%)
65 pkt (51,59%)
61 pkt (48,41%)
60 pkt (47,62%)
58 pkt (46,03%)
56 pkt (44,44%)
55 pkt (43,65%)
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tego dołożyć jeszcze trochę skuteczności, no i trochę pieniędzy…
Żbik jeszcze się trzyma.
Niektórzy zarzucają wprawdzie
prezesowi Aleksandrowi Góreckiemu autokratyczne rządy, ale gdyby nie on, Żbika prawdopodobnie
już by nie było. Jak on to robi, jak
wiąże koniec z końcem, trudno powiedzieć. Uważam, że warto klub
wspomóc. Ważny jest każdy grosz.
W tym roku mija pięćdziesiąt lat od
powołania w naszym mieście klubu sportowego Żbik. Stało się to
po okresie pewnej, wymuszonej
różnymi przyczynami, kilkuletniej
przerwy w udziale w regularnych
rozgrywkach piłkarskich. Dlatego
dobrze byłoby uczcić złoty jubileusz istnienia klubu Żbik awansem
do IV ligi.
Czy jednak jest to możliwe? Wiele osób uważa, że tak. Żbik ma
wprawdzie siedem punktów straty
do drugiej w tabeli drużyny, Tęczy
Łyse. To dużo, ale jednocześnie
mało, i przy odpowiedniej koncentracji możliwe do odrobienia.
To zależne jest nie tyle od umiejętności, bo te nasza drużyna posiada, lecz od właściwego podejścia
do każdego meczu i właściwego
traktowania każdego przeciwnika.
Nawet tego pozornie najsłabszego.

czołówce. Mecz ten odbędzie się
1 lutego o godz. 10. w Ciechanowie
na boisku o sztucznej nawierzchni.
Kolejne mecze kontrolne odbędą
się w dniach: 8 lutego z Milanem
Milanówek, 15 lutego z GKS Strzegowo (w Ojrzeniu), 22 lutego z Radzyminem (w Kobyłce), 1 marca
z Ojrzeniem, 8 marca z Płońskiem
(w Ciechanowie), 15 marca z Serockiem (miejsce do ustalenia).
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Najpierw w grupie zremisował z ta
drużyną 2:2, a drugi raz spotkał się
z nią w finale w walce o pierwsze
miejsce. W tej fazie padł również
remis 1:1. O zwycięstwie w całym
turnieju zadecydowały rzuty karne. Te minimalnie lepiej strzelali
ciechanowianie.
W półfinale nasza drużyna walczyła z drugą (a właściwie pierwszą)
drużyną z Ciechanowa. Ten zespół
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