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Zimowe problemy

a kto choć raz miał okazję korzystać z transportu publicznego, wie,
że nie na każdym przystanku wsiadają lub wysiadają pasażerowie.
Według załącznika do podjętej
uchwały na terenie gminy zlokalizowanych jest aż 105 przystanków
autobusowych. Czy jednak istnieją one faktycznie, czy są tylko wyznaczone na papierze? Przykładów
daleko nie trzeba szukać – choćby na ulicy Warszawskiej, przy Sanibudzie, aptece lub Marcpolu, na
ulicy POW, w Nunie w kierunku
Nasielska, na Siennicy i w wielu innych miejscach.
Podczas głosowania nad uchwałą
Rafał Adamski, skarbnik Nasielska,
powiedział, że choć nie przeprowadzono żadnych symulacji zysków,
to według wstępnych wyliczeń
miesięczny wpływ w przybliżeniu
wynosić będzie około 600 zł od
przewoźników prywatnych i ponad
500 zł od SKR. W obliczeniach nie
były brane pod uwagę kursy autobusów szkolnych.
Warto dodać, że od nie tak dawna,
bo od 1 stycznia, bez większego nagłośnienia ceny biletów o około 5%
podniosły również Koleje Mazowieckie. I tak za jednorazową podróż
do Nowego Dworu Mazowieckiego zapłacimy 7,7 zł (do końca 2013
r. płaciliśmy 7,3 zł), natomiast za jednorazowy bilet do Warszawy Gdańskiej zapłacimy obecnie 14,5 zł (do
tej pory było to 13,7 zł).
Natomiast od 1 lutego br. wzrosły
także ceny usług pocztowych. Za
list zwykły do 350 g zapłacimy już
1,75 zł (wcześniej było to 1,60 zł),
nie uległa zmianom opłata za list
priorytetowy i nadal wynosi 2,35
zł. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.cennik.poczta-polska.pl.
Michał B.
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Z nowym rokiem "ruszyły" podwyżki. Więcej kosztują np. bilety
kolejowe i przesyłki pocztowe.
Niektórzy lokalni przewoźnicy
autobusowi także podnieśli ceny
biletów.
Ta ostatnia podwyżka jest związana z podjętą w grudniu ub. roku
uchwałą Rady Miejskiej o wprowadzeniu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie
gminy Nasielsk. Ceny podniósł np.
„Zenek”, który był dotychczas najtańszym przewoźnikiem na rynku.
Na wieść o podwyżkach pasażerowie podczas zakupu biletów
okazywali swoje rozczarowanie
i niezadowolenie.
Od 6 lutego bilety na trasie do
Warszawy zdrożały średnio o 1 zł.
I tak do Chrcynna pasażerowie zapłacą 3 zł, do Nuny 4 zł, a do Warszawy 9 zł. Jedynie do Legionowa
bilet zdrożał o 2 zł i kosztować
będzie 7 zł. Natomiast ceny biletów miesięcznych do Warszawy
wzrosły o 20 zł. Choć od kilkunastu lat cena była stała, a przewoźnik opierał się wzrostom cen

12 marca godz. 20.15
zapraszamy
na spotkanie
z KABARETEM
POD WYRWIGROSZEM
BILETY w cenie 38 zł
do nabycia
w kasie kina NIWA
www.noknasielsk.pl
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biletów i podatku VAT, to jednak
uległ uchwale podjętej z inicjatywy Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska.
– Wiem, że pasażerowie są zdenerwowani wyższymi cenami biletów, ale od siedmiu lat nie było
u mnie podwyżek. Niestety, nie
dało się dłużej tak funkcjonować, ponieważ systematycznie
wzrastają koszty utrzymania firmy i obciążenia związane z jej
utrzymaniem, drożeją części sam o c h o d o we . D o p o d w yż e k
przyczyniła się też uchwała Rady
Miejskiej – wyjaśnia z kolei Zenon Kaźmierczak, właściciel firmy
przewozowej „Zenek”.
A inni przewoźnicy?
– W lutym i w marcu na razie cen
biletów nie zamierzamy podnosić – mówi Andrzej Królak, prezes
SKR – choć mamy tych połączeń
najwięcej na terenie gminy. A co
będzie później, zobaczymy – dodaje.
Podobnie wypowiada się Paweł
Strzelecki, właściciel firmy przeM

A

wozowej „Paweł”, jednak zaznacza: – Jeśli wzrośnie cena benzyny,
to, żeby nie dokładać do tego biznesu, będę zmuszony podnieść
ceny biletów. Janusz Sosnowski
z Sanimax-Transport nie zamierza
podnosić cen biletów – Zastanawiamy się tylko nad korektą rozkładów jazdy. Na razie opłat nie
podniesie również PKS Ciechanów.
Uchwała Rady Miejskiej jednak
wynika z ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, a wpływy z tego tytułu mają być przeznaczane na bieżące utrzymanie
przystanków. Opłata przystankowa
według uchwały wynosić będzie
5 groszy od każdego przystanku
na danej trasie. Choć dokładnie
w uchwale zapis brzmi „za każde zatrzymanie środka transportu
na przystanku komunikacyjnym”,
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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
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

Zimowe problemy
W czwartek, 30 stycznia br. odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Po przyjęciu porządku
obrad i protokołów z poprzednich sesji Katarzyna Świderska, przewodnicząca RM, przedstawiła swoje działania
w ostatnim okresie. Wśród najważniejszych przewodnicząca wymieniła: spotkania z mieszkańcami podczas
swoich dyżurów oraz pracę w komisjach merytorycznych Rady.
Następnie sprawozdanie ze swojej
działalności zdał Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska. W pierwszej kolejności omówił zmiany personalne
w Urzędzie Miejskim, tj. powołanie
Marka Maluchnika na stanowisko sekretarza Nasielska i Krzysztofa Millera
na stanowisko kierownika Wydziału
Administracji i Nadzoru w nasielskim
magistracie. Burmistrz nawiązał także
do ujawnionej na jednej z ostatnich

sesji RM sprawy kradzieży pieniędzy przez byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Anetę
Sierzputowską, i opinii prawnej przygotowanej w na ten temat. Jak się okazało, prawnicy stwierdzili, że sprawę
należy zgłosić do prokuratury, która
zdecyduje, czy ją umorzyć, czy też
nie.
Wiele miejsca w swoim wystąpieniu
burmistrz Ruszkowski poświęcił na
omówienie kryzysowego stanu związanego z niesprzyjającymi warunkami
pogodowymi, które skutkują nieprzejezdnością dróg w gminie. – Zaczynamy przegrywać z wiatrem i śniegiem
– mówił burmistrz i poinformował, jakie działania podjęto, by monitorować
niełatwą sytuację i zminimalizować jej
skutki dla mieszkańców. Zrelacjonował
też najważniejsze zadania realizowane
w ramach poszczególnych wydzia-

Z UM
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
W ostatnim czasie byliśmy naocznymi świadkami i uczestnikami zmiennych warunków pogodowych, jakie nawiedziły nasz kraj, w tym również
teren Gminy Nasielsk. Doświadczyliśmy mrozów, opadów śniegu, a następnie silnych podmuchów wiatru. Jakkolwiek zjawiska te są nieodłącznie związane z porą zimową, niemniej jednak ich natężenie, szczególnie
wywołane przez silny wiatr zawieje i zamiecie, spowodowały dolegliwe
dla naszych mieszkańców sytuacje. Pomimo zaangażowania wszelkich
możliwych środków oraz podejmowanych przez nas na bieżąco działań zmierzających do zapobiegania i usuwania skutków śnieżnych zawiei
i zamieci niejednokrotnie okazywaliśmy się bezsilni i słabsi od sił przyrody – w niedługim czasie po udrożnieniu drogi te były znów zawiewane
przez sypki śnieg.
Dlatego też pragnę wszystkich Państwa serdecznie przeprosić za utrudnienia, z jakimi mogliście się Państwo spotkać w ostatnim czasie. Zapewniam, iż wszystkie interwencje odnośnie do zasypanych dróg były przez
nas odbierane i przekazywane do – w miarę możliwości – bieżącej realizacji. Jednocześnie serdecznie dziękuję Państwu za wykazaną cierpliwość
i zrozumienie. Wszelkie opóźnienia w działaniach nie były spowodowane
naszą złą wolą czy też niechęcią, ale obiektywnymi trudnościami. Gmina
Nasielsk jest dosyć rozległą powierzchniowo gminą (202 km2), na jej terenie znajduje się ponad 300 km dróg gminnych, więc dotarcie od razu
po interwencji do każdego miejsca było niemożliwe. Przez cały okres,
w którym panowały trudne warunki pogodowe, oraz bezpośrednio po ich
ustaniu sprzęt odśnieżający należący do Gminy Nasielsk pracował praktycznie bez przerwy, wymieniali się jedynie kierowcy pojazdów. Ponadto
Gmina Nasielsk w najtrudniejszym okresie korzystała również z odpłatnej
pomocy przedsiębiorców posiadających ciężki sprzęt, aby jak najszybciej
udrożnić wszystkie drogi gminne i dojazdy.
Chciałbym również w sposób szczególny podziękować tym wszystkim,
którzy bezinteresownie pomagali zarówno innym ludziom, jak i Gminie
Nasielsk w odśnieżaniu dróg i dojazdów do posesji. Z tych wielu przykładów, o których wiemy, wynika, że trudne sytuacje mobilizują, a ludzie
mają dla siebie wzajemnie ogromne zasoby dobroci. Aby nikogo nie pominąć, nie wymienię tych osób z imion i nazwisk.
Na koniec w imieniu władz Gminy Nasielsk pragnę zapewnić, iż w przypadku zaistnienia kolejnych trudnych sytuacji związanych z warunkami
pogodowymi zawsze będę miał na względzie przede wszystkim dobro
mieszkańców Gminy Nasielsk.
Z wyrazami poważania
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

łów nasielskiego UM, wskazując m.in.
inwentaryzację drzew w mieście,
rozstrzygnięcie przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz
problemy z odbiorem ulicy POW.
Na problemy z zimowym utrzymaniem dróg zwrócili również uwagę
radni w swoich interpelacjach: Radosław Skrzynecki (ul. Kolejowa),
Krzysztof Fronczak (droga powiatowa
Siennica), Magdalena Biernacka (droga
wojewódzka – Chechnówka).
Radny Henryk Antosik zgłosił, że samochody ZGKiM odśnieżające drogi
gminne jeżdżą z podniesionym pługiem, co zwiększa koszty zimowego
utrzymania. Przewodnicząca RM pytała o możliwość zakupu odśnieżarki
do chodników dla ZGKiM. Zaś radna
Magdalena Biernacka prosiła o więcej informacji na temat problemów
z odbiorem ulicy POW, a radny Albert
Dublewski złożył wniosek o skontrolowanie sposobu funkcjonowania
przydomowych oczyszczalni w Cieksynie, które znajdują się w zarządzie
ZGKiM.
Następnie informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Nasielsk przedstawił komendant
Leszek Sumiński z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim. Z jego relacji
dowiedzieliśmy się, że gmina Nasielsk
na podstawie odpowiednich przepisów jest zakwalifikowana do kategorii
o średnim zagrożeniu ze względu na
duże obszary leśne i zakłady o zwiększonym ryzyku. Jednym z nich jest
Baza Gazu Płynnego Propan-Butan
Wasbruk w Starych Pieścirogach, która
zajmuje się magazynowaniem, rozlewaniem do butli oraz dystrybucją tego
gazu. W minionym roku przeprowadzono dziewięć kontroli przestrzegania przepisów przeciwopożarowych,
w niektórych stwierdzono nieprawidłowości związane z brakiem aktualnych badań instalacji użytkowych.
W 2013 r. na terenie gminy Nasielsk
odnotowano: pożary – 47; miejscowe zagrożenia – 56; alarmy fałszywe – 5. W działaniach uczestniczyły
załogi zarówno ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy,
działające w ramach systemy KSRG,
jak i spoza niego, oraz strażacy PSP.
W wyniku zdarzeń trzy osoby poniosły śmierć (wypadki drogowe Lorcin,
Dobra Wola), zaś 11 zostało rannych.
Następnie Rada przyjęła kilkanaście
uchwał, w tym: zmiany w uchwale
budżetowej gminy Nasielsk na 2014 r.
wraz z autopoprawką, szereg uchwał
z zakresu pomocy społecznej – m.in.

w sprawie uchwalenia programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na
lata 2014–2020” oraz podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w różnej formie, a także zasad
zwrotu wydatków. Podjęto też uchwały zmieniające składy dwóch komisji
RM: Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu. W obu pracować będzie teraz radna Magdalena
Biernacka. Ponadto przyjęto uchwałę
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Ruszkowo. Został także
uchwalony plan pracy Rady Miejskiej
na rok 2014 oraz plan pracy Komisji
Rewizyjnej RM na rok bieżący.
W dalszej części posiedzenia Radosław Skrzynecki, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z jej działalności za rok 2013.
Następnie burmistrz i pracownicy
UM udzielili odpowiedzi na interpelacje radnych. Kwestię braku odbioru inwestycji w ulicy POW przybliżył
obecnym Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
UM. Mówił m.in., że inspektor nadzoru stwierdził niezgodne z projektem
wykonanie robót (wada trwała).
Na temat funkcjonowania pojazdów
do odśnieżania wyjaśnień udzieliła Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM.
Wśród pism kierowanych do Rady
znalazła się skarga mieszkańca w sprawie nierozpatrzonej reklamacji odbioru odpadów przez firmę Błysk.
Jak wyjaśniła Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, sprawa
została już rozwiązana. Była też skarga
na działalność burmistrza mieszkanki Nasielska, która mimo starań i złożenia pełnej dokumentacji w sprawie
przydziału mieszkania komunalnego
nie otrzymała na swoje pisma żadnej odpowiedzi. Burmistrz w skrócie
omówił trudną pod względem zasobów mieszkaniowych sytuację naszej
gminy i zasady przydziału mieszkań
komunalnych i socjalnych.
W wolnych wnioskach dyskutowano na temat zorganizowania PSZOK
(Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie gminy.
Na tym obrady zakończono.
W poniedziałek, 3 lutego br. odbyła
się sesja RM w trybie niezwyczajnym,
podczas której radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nasielsk.
(i.)
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Z UM. Budżet gminy bez tajemnic cz. 2

Na co wydajemy pieniądze?
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.
Prz yjrz yjmy się teraz w ydatkom g m i ny. S amorząd
g m i n ny j e s t zob l i gowa ny
przepisami prawa do wykonywania zadań własnych. Wykonuje również zadania zlecone
przez administrację rządową.
Ograniczeniem dla gminnych
finansów, a może nawet zagrożeniem, jest przypisywanie nam do realizacji coraz
większego zakresu zadań bez
ich finansowego wsparcia.
Wydatki można podzielić na
wiele sposobów my postanowiliśmy zaprezentować dane
najważniejsze dla mieszkańców:
1. Wydatki oświatowe czyli utrzymanie szkół i przedszkoli stanowią największą
c z ę ś ć w yd a t kó w b u d ż e tu, finansujemy 9 jednostek
o ś w i a tow yc h w t y m d wa
przedszkola. Niemal 90 %
t yc h w yd a t kó w s t a n o w i ą
wynagrodzenia nauczycieli
i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
2. Dotacje dla jednostek
kultury czyli środki finansowe
dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury.
3. Dotacje dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy.
4. Utrzymanie i remonty dróg
gminnych w ramach bieżącego
utrzymania czyli łatania dziur,
naprawy chodników oraz na
odśnieżanie.
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii tzw. „korkowe” środki przeznaczane na
ten cel pochodzą z wydawania
koncesji za sprzedaż napojów
alkoholowych.
6. Odsetki od kredytów, które
gmina zaciągnęła na finansowanie zadań inwestycyjnych.
7. Gospodarka mieszkaniowa
jest realizowana przez spółkę
gminną Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe są to wydatki
za zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi jak sprzątanie, media itp.
8. Wydatki inwestycyjne.
9. Administracja to w ydatk i
przeznaczane na obsługę urzędu
E

Struktura wydatków w 2014 roku

takie jak media, opłaty pocztowe,
wynagrodzenia urzędników itp.
10. Pomoc społeczna czyli wydatki związane z pomocą w różnych formach takich jak zasiłki,
pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, które
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
K

L

11. Pozostałe wydatki.
Wydatki budżetu Gminy w latach
2010 – 2014 prezentował y się
w sposób następujący:
a) Wydatki ogółem w 2010 roku
w kwocie 49.428.626,62 zł,
b) Wydatki ogółem w 2011 roku
w kwocie 53.196.249,81 zł,
A

c) Wydatki ogółem w 2012
roku w kwocie 46.587.139,11
zł,
d) Wydatki ogółem w 2013
roku w kwocie 46.085.033,94
zł,
e) Zaplanowane wydatki ogółem w 2014 roku w kwocie
48.549.173,23 zł.
cdn...
M

A

Dyżury aptek
Luty – marzec 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.
Apteka „Przy Stacji”
ul. Modlińska 18
(Pomiechówek)
od 3 do 9 marca 2014 r.
Apteka ARNICA ul. Rynek 21
(Nasielsk)
od 10 do 23 marca 2014 r.
Apteka Niskich Cen
ul. Młynarska 3 (Nasielsk)
od 24 do 30 marca 2014 r.
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Z GMINY

KRONIKA
POLICYJNA

Klimat nas zaskoczył
Zima zaatakowała w tym roku najmocniej na przełomie stycznia i lutego. Mróz, obfite opady śniegu oraz
silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie, skutecznie paraliżowały codzienne życie mieszkańców nie tylko
Nasielska, ale i całej wschodniej części
Polski. Choć na drogi gminne wyjechały wszystkie dostępne pojazdy,
to jednak nie nadążały z odśnieżaniem. Najgorzej było na otwartych
terenach, gdzie śnieg nawiewał z pól
na drogi. Z trudnościami musieli się liczyć podróżujący przez Chechnówkę, Lorcin, Miękoszyn, Toruń Dworski,
Andzin, Wiktorowo, Głodowo, Nunę i
wiele innych miejscowości, gdzie drogi znikały pod grubą warstwą śnieżną.
Między innymi droga w Morgach
na kilku odcinkach była zwężona na
tyle, że mógł nią przejechać jeden samochód, podobnie było na odcinku
Mogowo–Budy Siennickie. Zasypane
i śliskie naiwerzchnie były także przyczyną licznych stłuczek i drobnych in-

pociągów Kolei Mazowieckich. Między innymi w piątek, 31 stycznia setki
osób utknęło na Dworcu Gdańskim
i kolejnych stacjach do Nasielska, po
awarii jednego ze składów około godziny 14:00, zostało odwołane połączenie w godzinach popołudniowego
szczytu komunikacyjnego, a kolejne
miały opóźnienia.
Trudną sytuację zgotowały pieszym
służby powiatowe na ulicy POW,
gdyż śnieg z jezdni trafiał na chodnik,
który od posesji oddzielony jest dodatkowo rowami. Mieszkańcy, choć
w takim wypadku nie mają obowiązku odśnieżania, podejmowali się syzyfowej pracy. Mieszkańcy tego rejonu
sygnalizowali również, że służby zasypywały wcześniej odgarnięte już
wyjazdy z posesji wzdłuż drogi do
Pomiechówka. Problemy były też na
ulicy Kolejowej, na wysokości ulicy
Podmiejskiej, gdzie wiatr z pól nanosił
ogromne ilości śniegu i tworzyło się
tzw. „wąskie gardło”. Niejednokrotnie

14.01. w Mogowie nieznani sprawcy skradli okablowanie i urządzenia
sterownicze windy dla niepełnosprawnych. Straty wynoszą 12 000
zł na szkodę PKP Warszawa.
27.01. w Nasielsku nieznany sprawca skradł portfel zawawierający
dokumenty i pieniądze na szkodę
mieszkańca gminy Nasielsk.

odśnieżania. W odśnieżanie angażowali się bezinteresownie często sołtysi
i mieszkańcy, którzy mieli odpowiedni
sprzęt.
Irytujące, po raz kolejny, stały się
dla mieszkańców widoki jadących
pługów z podniesionym korpusem. Choć zależne jest to niestety
od typu drogi – gminne odśnieżane są przez służby ZGKiM, powiatowe – przez wykonawców
wskazanych przez powiat, a wojewódzk ie przez mazowieck i
ZDW. Niestety na stronach internetowych powiatu czy gminy na próżno szukać klasyfikacji
poszczególnych dróg na naszym

terenie. Okazuje się, że samych
dróg gminnych jest ponad 300
km. Po zakończeniu intensywnyc h opadów ś nie g u sz yb ko
zniknęły z ulic także pojazdy zaangażowane w odśnieżanie. Na
ulicach i chodnikach pozostały
tylko góry śniegu i lodu. Problemy z zaparkowaniem samochodów sygnalizowali mieszkańcy
centrum Nasielska oraz bloków
przy ulicy Warszawskiej i Starzyńskiego. Góry śniegu przy
dodatnich temperaturach powoli
zmieniają się w ogromne rozlewiska na ulicach i chodnikach.
Michał B.

Z MIASTA

Pożary w centrum miasta
Pierwsze dni lutego br. przyniosły dwa zdarzenia związane z pożarami
w centrum miasta. Miały one miejsce na ulicy Młynarskiej, na lewym
brzegu rzeki Nasielnej. Wszystko działo się w niemal w bezpośrednim sąsiedztwie remizy straży pożarnej.

Paliła się ciężarówka
cydentów na drogach. Nietrudno było
stracić panowanie nad samochodem,
nawet przy małych prędkościach, i
znaleźć się w głębokich zaspach. Do
takiej sytuacji doszło na drodze z Cieksyna do Wiktorowa, gdzie utknęło
auto z małym dzieckiem, a w akcji ratowniczej brały udział aż 3 jednostki
straży pożarnej i policja. Aby nie narażać zdrowia dzieci w Popowie Borowym, w piątek, 31 stycznia odwołano
zajęcia w szkole.
Z utrudnieniami w ostatnich dniach
stycznia musieli liczyć się pasażerowie
R

E

K

w akcjach odśnieżnych uczestniczyły
także służby pożarnicze.
Warunki pogodowe utrudniały dotarcie mieszkańcom do pracy, a
uczniom do szkół. Autobusy przywożące i rozwożące dzieci miały
problem z dojazdem do niektórych
wsi. Również radni mieli problemy,
by dotrzeć na posiedzenia komisji,
a 30 stycznia również na sesję Rady
Miejskiej. Padło wtedy również wiele
pytań do Bogdana Ruszkowskiego,
burmistrza Nasielska, jak i do Lidii Rutkowskiej, dyrektor ZGKiM, na temat
L

A

M

A

Pierwsze zdarzenie miało
miejsce w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. W składzie
materiałów budowlanych,
zlokalizowanym tuż obok
mostu, zapaliła się ciężarówka Man. Do akcji gaśniczej wysłano dwa zastępy
strażackie z OSP Nasielsk
oraz jeden z JRG z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Szybko uporano się z ogniem. Spaleniu uległa jednak kabina kierowcy.
Przyczynę pożaru ustalają odpowiednie służby. Prawdopodobnie doszło
do zwarcia w instalacji elektrycznej pojazdu i samozapłonu. Ze wstępnych
informacji wynika, że w chwili kiedy na miejsce przybyli pierwsi strażacy, silnik samochodu był „na chodzie”, a według ustaleń na koniec pracy
był wyłączony. W zapisach monitoringu nie dostrzeżono, aby ktoś w tym
czasie przebywał w pobliżu ciężarówki.

Zadymienie w dużym sklepie
Kolejne zdarzenie miało miejsce w czwartek, 6
lutego br. około godz. 19.
w położonym naprzeciwko składu budowlanego
sklepie wielobranżowym
„Pepco”. Klienci i personel poczuli dym. Nie
widać było ognia. Zaalarmowano straż pożarną.
Kolejno przybyły zastępy
z Nasielska, Psucina i Nowego Dworu. Druhowie nie podjęli typowej akcji
gaśniczej, spróbowano ustalić przyczynę zadymienia. Według wstępnych
ustaleń jako przyczynę zadymienia wskazano wessanie przez wentylator
dymu wydobywającego się z sąsiednich budynków. Obserwujący to wydarzenie mieszkańcy wskazują jednak na to, że sąsiednie domy są dużo wyższe, a dym tego dnia unosił się wyraźnie do góry.
andrzej zawadzki

28.01. w Ruszkowie Łukasz H.,
Wojciech W. i Maciej W. skradli
mienie o wartości 2910 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
Sprawcy zostali zatrzymani a mienie odzyskano.
29.01. w Nasielsku Sławomir A.,
mieszkaniec Nasielska, przywłaszczył sobie pojazd na szkodę funduszu leasingowego w Łodzi.
30.01 . w D ęb i n kac h n i eznani sprawcy włamali się do domku
letniskowego, skąd skradli mienie o wartości 2550 zł na szkodę
mieszkańca Warszawy.
07.02. na ul. Polnej nieznany sprawca włamał się do gołębnika i skradł
cztery gołębie. Straty wynoszą
100 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
10.02. w Nunie Jarosław W., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze
01.02. w Pieścirogach Adam K.,
mieszkaniec Chorzowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,08 mg/l).
02.02 na ul. Ogrodowej Piotr P.,
mieszkaniec gminy Raciąż, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).
09.02. w Wągrodnie Zygmunt A.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,54 mg/l).

Kronika OSP
29.01. Jednostka OSP Cieksyn na
trasie Cieksyn–Wiktorowo pomagała wydostać się samochodom, które ugrzęzły w zaspach.
Jednostka OSP Nasielsk:
30.01. wyjechała do kolizji drogowej. Czynności strażaków polegały na uprzątnięciu miejsca
zdarzenia.
31.01. wyjechała na ul. Młynarską
do pożaru samochodu ciężarowego.
03.02. pomagała policji w otwarciu mieszkania przy ul. Warszawskiej.
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Z GMINY

Z PRAC RADY

O utylizacji odpadów

Negocjacje w sprawie opłat

Jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji w dziedzinie
gospodarki odpadami. Toczy
się wręcz wyścig o to, kto najlepiej potrafi pospolite śmieci
przemienić w „złotodajną
żyłę”, która sprawi, że odpady
przestaną być przekleństwem
współczesnego człowieka,
i spowoduje, że przyszłym
pokoleniom pozostawimy
czyste środowisko.
Wydaje się, że w tym wyścigu do najlepszych rozwiązań
problemu Polska pozostała
w tyle. Grożą nam za to kary.
Lecz to nie Unia jest „zła”, ale nasi
decydenci, którzy przez ostatnich
dwadzieścia lat nie potrafili stanąć na
wysokości zadania i odpowiednio zagospodarować unijnych pieniędzy,
które na ten cel były przeznaczone.
Patrząc przez pryzmat gminy, musimy
z pokorą powiedzieć, że w tej zapóźnionej Polsce my jesteśmy zapóźnieni jeszcze bardziej. A mogliśmy być
w czołówce, bo wiele działań w dziedzinie gospodarki śmieciowej w naszej gminie było podjętych. Były to
wprawdzie małe kroki, ale szliśmy do
przodu.
Wyraźnym tego wyznacznikiem było
uruchomienie składowiska odpadów
w Jaskółowie. Po tym jednak nastąpiła stagnacja, a nawet wyraźny regres.
Dzisiaj żyjemy w stanie zagrożenia,
że nawet i ta namiastka śmieciowego
porządku zostanie zamknięta i zamiast
przynosić nam zyski, to my będziemy
do interesu dokładać.
Momentem przełomowym w dążeniu do uporządkowania spraw śmieciowych było, według wielu, zabranie

ulicznych pojemników na odpady
segregowane (pod pozorem potrzeby ich pomalowania itd.) i przeznaczenie większości z nich na złom.
Jednakże to wszystko nie oznacza
wcale, że jesteśmy skazani na eksport
odpadów do miejscowości, które na
śmieciach chcą zrobić pieniądze.
One nie będą od nas odpadów kupowały. To my będziemy płatnikami.
Wszyscy, nawet nowo narodzone
dzieci.
Gmina nasza ma spory potencjał
i warunki po temu, aby na śmieciach
zarabiać. Wydaje się, że dostrzegło to
wiele osób z zewnątrz. Stąd duże zainteresowanie naszą gminą i różnego rodzaju propozycje. Warto się im
przyjrzeć bardziej wnikliwie.
7 lutego miała miejsce w Urzędzie
Miejskim ciekawa prezentacja możliwości przetworzenia odpadów
w energię elektryczną i cieplną. Od
razu zaznaczam, że nie chodziło tu
o spalarnię, chociaż tak naprawdę
nowoczesne spalarnie wcale nie zagrażają czystości środowiska. Tym
zazwyczaj straszą nas politycy, któ-

rzy chcą się dojść do władzy, a później kłopot spada na nas wszystkich.
Jan Biedak, dyrektor zarządzający i właściciel firmy Plus DG Polska, będącej wyłącznym partnerem
w Polsce firmy D4 Energy Group.
Inc z USA, zaprezentował w sali
konferencyjnej urzędu nowoczesną technologię zagospodarowania
odpadów komunalnych i przemysłowych. To technologia D4, która
pozwala zamienić odpady komunalne i przemysłowe na gaz syntezowy
(syn-gaz, składem zbliżony do gazu
naturalnego). Syn-gaz może być następnie wykorzystany do produkcji
energii elektrycznej, energii cieplnej
lub innych zastosowań w przemyśle.
Technologia D4 to, jak dalej czytamy
w materiałach firmy, to opatentowany proces podwójnej pirolizy (dewolatyzacji, polegającej na odgazowani
wsadu z odpadów), podczas której
nie jest nic wydzielane do powietrza.
Jedynie podczas spalania syn-gazu
(tak jak i normalnego gazu) emitowane są minimalne zanieczyszczenia, wielokrotnie mniejsze od emisji
dopuszczonych przez
Dyrektywy UE i prawo
polskie, co czyni go najbardziej ekologicznym
sposobem utylizacji posegregowanych odpadów komunalnych.
Na prezentację burmistrz
Nasielska zaprosił firmy,
które zainteresowane są
rozwiązywaniem problemów śmieciowych
w naszej i nie tylko naszej gminie. Obecna była
kierownik Wydziału Środowiska naszego Urzędu
Jadwiga Szymańska, dyrektor ZGKiM Lidia Rutkowska, dyrektor firmy
Błysk z Otwocka. Zadali
oni prelegentowi wiele
konkretnych pytań. Dopasowywali przy tym
możliwości wynikające
z technologii do własnych potrzeb.
Instalacja D4 jest za duża
na potrzeby jednej, nawet tak dużej jak nasza
gminy, jednak właściciel
instalacji z taką technologią mógłby świadczyć
usługi na rzecz innych
gmin. Dlatego warto
się nad ta propozycją,
a także innymi, zastanowić.
andrzej zawadzki

Od wielu miesięcy i mieszkańcy, i radni sygnalizowali problem opłat za przelewy
na konto Urzędu Miejskiego dokonywane w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego, zlokalizowanym w budynku urzędu. Przez jakiś czas opłat tych nie
było wcale – pojawiły się w ubiegłym roku i skumulowały z comiesięcznym
uiszczaniem opłat za śmieci, co w przypadku osób niezamożnych stanowi dodatkowe koszty.
29 stycznia na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów obecny był Ireneusz
Górecki, prezes nasielskiego Banku Spółdzielczego. Radni próbowali wynegocjować całkowite zniesienie lub zminimalizowanie opłat za operacje finansowe
dokonywane w punkcie kasowym.
Prezes zaczął od stwierdzenia, że obecnie całkowite wyzerowanie opłat za przelewy jest niemożliwe. Wspomniał o kosztach utrzymania serwerów bankowych,

pracownika oraz koszty zakupu i utrzymania aplikacji. Zaznaczył, że nie wszyscy
mieszkańcy robią opłaty w Banku Spółdzielczym, ponieważ dokonują ich także
przez internet lub bezpośrednio u sołtysów. Jednocześnie chciał zaproponować
wariant zniesienia opłat dla osób najuboższych, w tym wypadku jednak istniało
ryzyko naznaczania osób gorzej sytuowanych.
Radny Mirosław Świderski podkreślał, że opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego wpłacane przez mieszkańców na konto gminy
są naszymi wspólnymi pieniędzmi. A bank nie ponosi żadnych opłat z tytułu
ogrzewania czy energii elektrycznej.
Rozmowy momentami były burzliwe, kiedy okazywało się, że ani całkowite
zniesienie opłat, ani nawet symboliczna złotówka nie jest opłacalna dla funkcjonowania punktu kasowego z punktu widzenia BS. Po ponadgodzinnej dyskusji
prezes zaproponował obniżenie wszystkich opłat z 2,00 zł do 1,60 zł, jednak po
protestach radnych udało się wynegocjować kwotę 1,50 zł. Nowa stawka opłat
obowiązuje od 1 lutego br.
Michał B.
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FERIE ZIMOWE W GMINIE NASIELSK
Nasielski Ośrodek Kultury
18.02.2014 (wtorek)
Godz. 10.00 – zajęcia w plastycznej oprawie
Godz. 12.00 film dla dzieci „Akademia Pana Kleksa”. Cz. I. „Przygoda
Księcia Mateusza” Cena biletu – 5zł.
21.02.2014 (piątek)
Godz. 10.00 – zajęcia twórcze dla dzieci,
Godz. 12.00 – spektakl teatralny dla dzieci „Księżniczka i rycerz”.
Cena biletu – 5zł.
25.02.2014 (wtorek)
Godz. 10.00 – zajęcia w plastycznej oprawie
Godz. 12.00 – film dla dzieci „Akademia Pana Kleksa” – Cz. II.
„Tajemnica Golarza Filipa". Cena biletu – 5zł.
27.02.2014 (czwartek)
Godz. 13.00
„Iluzjonista Łukasz Podymski przedstawia"; Cena biletu – 5 zł
28.02.2014 (piątek)
Godz. 10.00 – zajęcia twórcze dla dzieci
Godz. 12.00 – Spektakl teatralny „Bajka kosmiczna”. Cena biletu – 5zł.
Udział w zajęciach twórczych i plastycznych dla dzieci jest bezpłatny.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
17.02.2014 (poniedziałek)
Godz. 10.00-14.00 – nauka bezpiecznego korzystania z internetu
19.02.2014 (środa)
Godz. 10.00-14.00 – czytanie bajek dla najmłodszych, konkurs
rysunkowy, korzystanie z internetu.
20.02.2014 (czwartek)
Godz. 10.00-14.00 – robienie strojów karnawałowych, gry i zabawy
planszowe, czytanie bajek, korzystanie z pracowni internetowej.
24.02.2014 (poniedziałek)
Godz. 10.00-14.00 – nauka bezpiecznego korzystania z internetu .
26.02.2014 (środa)
Godz. 10.00-14.00 – kalambury, zagadki, familiada dla dzieci,
korzystanie z internetu,
27.02.2014 (czwartek)
Godz.10.00-14.00 – konkurs pt.„Mam talent”,zabawa karnawałowa.

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
24.02.2014 (poniedziałek)
Godz. 9.00-14.00 – gry świetlicowe – zabawy na śniegu: lepienie
bałwanów, wyścigi na sankach.
25.02.2014 (wtorek)
Godz. 9.00-14.00 – konkurs warcabowy, zabawy ruchowe na śniegu:
rzuty śnieżkami do celu, turniej tenisa stołowego.
26.02.2014 (środa)
Godz. 9.00-14.00 – gry komputerowe – pojedynek „Delta Force”,
zabawy ruchowe na śniegu: zjeżdżanie na sankach z górki.
27.02.2014 (czwartek)
Godz. 9.00-14.00 – dzień filmowy – seans filmów o tematyce
przyrodniczej; spacer po najbliżej okolicy.
28.02.2014 (piątek)
Godz. 9.00-14.00 zajęcia plastyczne – pejzaż zimowy kredkami
pastelowymi; zabawy na śniegu: śnieżny wyścig i bitwa śnieżna .

Szkoła Podstawowa w Nasielsku
15.02.2014 (sobota)
Godz. 9.00-13.00 bal karnawałowy dla uczniów klas 0 – III,
17.02.2014 (poniedziałek)
Godz. 9.00-13.00 gry i zabawy ruchowe, turnieje sportowe,
18.02.2014 (wtorek)
Godz. 9.00-13.00 Fotografia cyfrowa i komputerowa obróbka zdjęć,
19.02.2014 (środa)
Godz. 9.00-13.00 warsztaty kulinarne – uczniowie wykonują proste
potrawy,
20.02.2014 (czwartek)
Godz. 9.00-13.00 turniej Unihokeja
W trakcie trwania akcji ZIMA W MIEŚCIE będą udostępnione sale
gimnastyczne oraz sale komputerowe. W zależności od warunków
pogodowych będzie można skorzystać z lodowiska.

Zespół Szkół w Starych Pieścirogach
17.02.2014 (poniedziałek)
Godz. 9.00-13.00 gra w tenisa stołowego; gry i zabawy planszowe,
zajęcia z komputerem.
18.02.2014 (wtorek)
Godz. 9.00-13.00 wyjazd na basen (1 grupa); gry i zabawy sportowe
(2 grupa).
19.02.2014 (środa)
Godz. 9.00-13.00 – orgiami; gry i zabawy sportowe; zajęcia z aerobiku.
20.02.2014 (czwartek)
Godz. 9.00-13.00 – konkurs plastyczny „ Kadr do filmu „Zima”; gry
i zabawy planszowe; tenis stołowy.
21.02.2014 (piątek)
Godz. 9.00-13.00 – gry i zabawy sportowe; zajęcia kulinarne;
dyktando graficzne.
W przypadku właściwych warunków pogodowych przewiduje się
możliwość wykorzystania bezpiecznego lodowiska przygotowywanego przez tutejszych radnych na terenie skateparku.

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
17.02.2014 (poniedziałek)
Kl. 0-III
9:00 – 10:00 Choinka dla zwierząt – wyprawa do lasu.
10:00 – 11.00 ,,W zdrowej kuchni – zdrowa żywność’’ – wykonanie
kanapek.
11.00 – 13.00 Język angielski – gry i zabawy
Kl. IV-VI oraz Gimnazjum kl. I – III
9:00 – 11:00 Wyroby z gliny
11:00 – 13:00 Warsztaty kulinarne – pieczenie pizzy.
18.02.2014 (wtorek)
Kl. O-III
9:00 – 10:00 Zajęcia plastyczne ,,Moje ulubione zabawy zimowe’’.
10:00 – 11:00 Turniej tenisa stołowego.
11:00 – 13:00 Taniec nowoczesny.
Kl. IV-VI
9:00 – 10:00 Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej (siatkówka).
10:00 – 11:00 Fantazyjne kanapki.
11:00 – 13:00 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym.
Gimnazjum kl. I-III
9:00 – 11:00 Pieczenie ciasta.
11:00 – 13:00 ,,Warto żyć na sportowo’’ – konkurencje sportowe.
19.02.2014 (środa)
Kl. O-III
9:00–11:00 Zajęcia plastyczne ,,Projektowanie sukni dla Kopciuszka.’’
11:00 – 13:00 ,,Bezpieczny Internet’’ – gry komputerowe.
Kl. IV-VI oraz Gimnazjum kl. I – III
9:00 – 11:00 ,,Bezpieczny Internet’’ – gry komputerowe
11:00 – 13:00 Zabawy na śniegu. Ognisko z kiełbaskami.
20.02.2014 (czwartek)
Kl. O-III
9:00 – 11:00 Rozgrywki w ,,Dwa ognie’’ w sali gimnastycznej.
11:00 – 12:00 Zajęcia techniczne: Rzeźby z pustych opakowań.
12:00 – 13:00 Zabawy z chustą animacyjną.
Kl. IV-VI oraz Gimnazjum kl. I – III
9:00 – 11:00 Warsztaty kulinarne – wykonanie babeczek.
11:00 – 13:00 Akrobatyka i balet – zajęcia taneczne.
21.02.2014 (piątek)
Kl. O-III
9:00 – 10:00 Gra w tenisa stołowego.
10:00 – 13:00 Zajęcia plastyczne
Kl. IV-VI oraz Gimnazjum kl. I – III
9:00 – 11:00 Turniej gier planszowych
11:00 – 13:00 Gra w tenisa stołowego
Poniedziałek , środa, piątek w godzinach: 13.00 – 14.00 – zajęcia
koła wędkarskiego.

Hala Sportowa w Nasielsku
17.02.2014 (Poniedziałek)
10:00 – 11:30 Piłka siatkowa, badminton (gimnazjum)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (gimnazjum).
18.02.2014 (wtorek)
10:00 – 11:30 Piłka siatkowa, tenis stołowy (gimnazjum)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (gimnazjum).
19.02.2014 (środa)
10:00 – 11:30 Koszykówka, piłka siatkowa (gimnazjum)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (gimnazjum).
20.02.2014 (czwartek)
10:00 – 11:30 Piłka siatkowa, tenis stołowy (gimnazjum)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (gimnazjum).
24.02.2014 (poniedziałek)
10:00 – 11:30 Piłka siatkowa, badminton (szkoła podstawowa)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (gimnazjum).
25.02.2014 (wtorek)
10:00 – 11:30 Tenis stołowy, koszykówka (szkoła podstawowa)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (szkoła podstawowa).
26.02.2014 (środa)
10:00 – 11:30 Gry i zabawy, badminton, tenis stołowy (szkoła
podstawowa)
11:30 – 13:00 Halowa piłka. nożna (gimnazjum).
27.02.2014 (czwartek)
10:00 – 11:30 Piłka siatkowa, koszykówka (szkoła podstawowa)
11:30 – 13:00 Halowa piłka nożna (szkoła podstawowa)

Szkoła Podstawowa w Dębinkach
17.02.2014 (Poniedziałek)
Godz. 9.00-13.00 gry i zabawy planszowe, zajęcia na sali zabaw
i w pracowni multimedialnej, konkurs plastyczny „Zima wokół nas”
18.02.2014 (Wtorek)
Godz. 9.00-13.00 gry planszowe, quiz wiedzy o Janie Pawle
II, zabawy z języka polskiego (np. zagadki ortograficzne, gra
w scrabble), zabawy na sali zabaw.
19.02.2014 (środa)
Godz. 9.00-13.00 zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej, zabawy ruchowe z chusta animacyjną, konkurs
manualny „Najpiękniejsza rzeźba ze śniegu”.
20.02.2014 (czwartek)
Godz. 9.00-13.00 Turniej tenisa stołowego, turniej warcabowy,
ognisko integracyjne i pieczenie kiełbasek.
21.02.2014 (piątek)
Godz. 9.00-13.00 gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia
muzyczne – śpiewanie, słuchanie muzyki, nauka tańca, zabawy
na świeżym powietrzu (lepienie bałwana, bitwa na śnieżki).
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Warto przeczytać

Rozmowy z nazistami
Są takie książki, obok
których nie można
przejść obojętnie.
Takie, które zmuszają do głębokich
przemyśleń. Do takich utworów można
zaliczyć Co u pana
słychać? Krzysztofa Kąkolewskiego,
z roku 1975.
Krzysztof Kąkolewski to postać ostatnio
zapomniana w naszej literaturze, ale na
pewno bardzo ciekawa. Jest reportażystą, niestroniącym
od kontrowersyjnych tematów. Z powodu takiej tematyki autor zresztą
obrywał solidne baty, przeżył nawet wyrzucenie z własnego mieszkania!
Niniejsza książka też była dla Kąkolewskiego wiązała się z wieloma trudnościami, ale po jej lekturze można tylko przyznać, że jest warta tych
wszystkich kłopotów.
Zbrodniarze od zawsze zajmują ważną pozycję w zbiorowej świadomości. Budzą niechęć, odrazę, ale też fascynują swoją niemoralnością i bezwzględnością. Czy źli ludzie są na wskroś demoniczni? Czy też możemy
mówić o „banalności zła”, czyli mechanizmach, które powodują, że np.
zabijanie ludzi dla niektórych staje się rutyną, zajęciem wykonywanym
mechanicznie i bez refleksji. Odpowiedzi na te pytania można znaleźć
w zbiorze dziesięciu rozmów Krzysztofa Kąkolewskiego ze zbrodniarzami nazistowskimi.
Tytuł książki to jednocześnie pytanie, jakie autor stawia każdemu ze swoich rozmówców. Jak im się żyje, czy dobrze im się wiedzie? Odpowiedzi
mogą być przygnębiające. Okazuje się bowiem, że większość z nich doskonale odnajduje się w nowej rzeczywistości. Są lekarzami, prawnikami,
naukowcami, a nawet politykami! Udzielają się publicznie, a jedna z postaci, hitlerowski prokurator działający w czasie wojny w Bydgoszczy, jest
ważnym działaczem towarzystwa ochrony zwierząt!
W związku z tym Kąkolewski próbuje przełamać samozadowolenie swoich rozmówców i dotrzeć do ich sumień. Zwykle z marnym skutkiem.
Każdy ma coś na swoją obronę. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka.
Zawsze to ktoś inny był potworem i sadystą, a bohater reportażu tylko
wykonywał swoje rozkazy. Od wielu z nich można usłyszeć: „sąd mnie
uniewinnił, więc nie czuję się odpowiedzialny za nic”. To bardzo przygnębiające, szczególnie że w żadnym z reportaży książka nie przynosi nam
ukojenia w postaci przyznania się rozmówcy. Brak skruchy. Nikomu nie
można udzielić rozgrzeszenia.
Ale to właśnie z powodu tej nieprzejednanej postawy „bohaterów” tej
książki warto po nią sięgnąć. To jak podróż do najciemniejszych zakamarków ludzkiej duszy. Zobaczymy w trakcie lektury nie komiksowo
przerysowanych, żądnych krwi nazistów, ale osoby, często inteligentne
i wrażliwe, które w krytycznym momencie swojego życia nie umiały
odmówić złu. I co najgorsze, nie umieją się do tego przyznać po latach.
Paweł Kozłowski

DKK ZAPRASZA

Spotkanie DKK
W sobotę, 22 lutego br., w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tym razem przedmiotem naszej dyskusji będzie książka pt. Odnalezieni
Anny Kamińskiej.
Spotkanie rozpoczynamy, jak zwykle, o godz. 11.30. Zapraszamy
wszystkich miłośników dobrej literatury.
(red.)
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Duchowe witaminy

Sposób na dziurę w budżecie

Przykłady pociągają
ągają

Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Świderska wypowiadała się kilkakrotnie na temat zwiększenia wynagrodzeń dla Państwa Radnych… że rzekomo nie zdawali sobie sprawy… nie pomyśleli, nie byli świadomi, że tym
samym zwiększy się budżet gminy.
Bardzo dziwne stwierdzenia, ale cóż, w tym kraju powinniśmy przywyknąć do „papki”, którą nam się na każdym kroku zapodaje.
Skoro Państwo Radni zdecydowali, że rezygnują z podwyższonych wynagrodzeń, dlaczego Pan Burmistrz nie
zrezygnował ze swojej podwyżki? Nie ma takiej potrzeby, można wprowadzić kolejną uchwałę.
Najprościej podwyższyć opłaty dla lokalnych przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych, co
też Pan Burmistrz uczynił.
Tym samym Pan Burmistrz „sięgnął do naszych kieszeni”, ponieważ nie obejdzie się bez podwyżek biletów. Linia
autobusowa „Zenek” już podniosła ceny biletów, powołując się na uchwałę podjętą przez Urząd Miasta. Teraz
za przejazd na trasie Nasielsk–Warszawa płacimy 9 zł (wcześniej 8 zł), co oznacza, że tygodniowo zapłacimy
5 zł więcej za przejazdy. Dalsze kalkulacje pozostawiam Państwu. Tu należy jeszcze wspomnieć, w jakich warunkach jeżdżą pasażerowie linii „Zenek”. Ja osobiście nie pamiętam, kiedy w autobusie było ciepło. A zaraz
przepraszam w miesiącach letnich jest ciepło, a nawet gorąco, żeby nie powiedzieć duszno. Przepraszam, ale
to jest żenujące, żeby tak traktować pasażerów.
Szanowni Państwo, dobrze wiemy, że większość z nas nie ma szansy na chociażby te 3000 zł. W Nasielsku nie
znajdziemy pracy… nic tu się kompletnie nie dzieje i w najbliższym czasie chyba nie będzie działo. Bezrobocie jest ogromne. Do pracy dojeżdżamy do Legionowa, Nowego Dworu i Warszawy, zarabiając maksymalnie
1500–2000 zł.
Jakby jeszcze wszystkiego było mało, to jeszcze dzięki Panu Burmistrzowi podwyższono nam koszty dojazdu.
Niezadowolony pasażer linii „Zenek”
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Na prośbę mieszkańców parafii Cieksyn publikujemy fragmenty listu, który wystosowali do Biskupa Płockiego. Pod listem
podpisało się ponad 1100 parafian.
Cieksyn, 30.01.2014 r.
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Piotr Libera
dotyczy: proboszcza Parafii pw. św. Rocha w Cieksynie ks. Krzysztofa Krawczaka
Wasza Ekscelencjo,
w związku z nasilającymi się atakami medialnymi po incydencie na lekcji religii, prowadzonej przez ks. Krzysztofa Krawczaka, pragniemy
złożyć na Wasze ręce pasterskie wyrazy poparcia dla dotychczasowej posługi kapłańskiej naszego Księdza Proboszcza.
Ksiądz Krzysztof kieruje cieksyńską wspólnotą parafialną od 2009 r. Minął już czas wzajemnej aklimatyzacji i obecnie współpraca
Proboszcza z wiernymi układa się bardzo dobrze.
Nas – parafian przekonała postawa ks. Krzysztofa, który dał się poznać zarówno jako dobry duszpasterz jak i gospodarz. Pod względem działalności duszpasterskiej pociągnęła nas cierpliwa posługa podczas Mszy Św. i w konfesjonale; starannie przygotowywane,
przemyślane i przepełnione prawdami wiary homilie; dbałość o organizację rekolekcji parafialnych; zachęcanie przy każdej okazji do
pogłębiania wiary i wskazywanie sposobów budowania coraz żywszej relacji z Bogiem. Ksiądz Krzysztof nie pozostawał nigdy obojętny
na troski powierzonych swojej pieczy wiernych. Wszelkie akcje społeczne, pobudzające ducha ewangelicznej solidarności, spotykały się
zawsze z jego poparciem i pomocą. [...]
Niniejszy list jest owocem zebrania mieszkańców Parafii Cieksyn odbytego w dniu 30 stycznia 2014 r. Stanowi wyraz troski o dalszy
los naszej wspólnoty parafialnej kierowanej przez ks. Krawczaka. Wyjaśnienie zajścia na lekcji religii w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie,
z dnia 12 grudnia ubiegłego roku, zostawiamy właściwym organom państwowym, dysponującym odpowiednimi ku temu środkami.
Mamy jednak moralny obowiązek zaprotestować przeciwko brutalnym atakom niektórych mediów na naszego Księdza Proboszcza.
Szczególnie bulwersujące są określenia użyte w gazecie codziennej Fakt, zamieszczone w artykule zatytułowanym „Ksiądz mnie skopał
na religii” z dnia 22 stycznia 2014 r. Czytamy w nim m.in. „Mimo że ksiądz Krzysztof K. nazywa siebie sługą Boga, to zachował się raczej
jak wysłannik szatana”; „Bezduszny proboszcz”. Naszym zdaniem ferowanie takich opinii, nie czekając na efekty działań powołanych
do tego urzędów, sprzeczne jest z chronionym prawem każdego człowieka do dobrego imienia. W takim tonie utrzymany jest tekst
całego artykułu, w którym ks. Krzysztof został już osądzony chociaż czynności prokuratorskie jeszcze trwają. W związku z tym mamy
nieodparte wrażenie, że dąży się do nadania większego rozgłosu tego typu zdarzeniu z udziałem osoby duchownej. Na koniec autor
omawianego tekstu pisze o karze, a właściwie jego zdaniem o jej braku, cytując: „Duchowny nie uczy już religii w podstawówce. Kuria
jednak go nie ukarała, zabroniła mu tylko… głosić kazania”. Czyż powierzenie misji kanonicznej do nauczania religii oraz głoszenie kazań
nie należą do podstawowych form realizacji powołania każdego księdza? W opinii społecznej incydent z 12 grudnia 2013 r. ma głębsze
podłoże i mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione wszystkie aspekty tego zajścia.
Wasza Ekscelencjo powierzamy naszą wspólnotę parafialną Waszej ojcowskiej trosce, prosząc o modlitwę, w sposób szczególny za
uczestników całego zdarzenia.Wiemy, że jako bezpośredni zwierzchnik ks. Krzysztofa zna go Jego Ekscelencja bardzo dobrze i podejmując
wszelkie decyzje w tej sprawie będzie Jego Ekscelencja działał dla dobra tego kapłana i wiernych. [...]
Proszę przyjąć wyrazy czci i uszanowania

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w pełni. Z zachwytem miliony obserwatorów na całym świecie wpatrują się w szklane ekrany, śledząc kolejne konkurencje. Wśród naszych reprezentantów, z najliczniejszej jak
do tej pory ekipy, szczególny blask złota bije z podium skoków narciarskich. W ferworze sportowych rywalizacji, żeby nie dać się zwariować
i nie pozostać jedynie na poziomie krótkotrwałych emocji i zachwytów,
warto spojrzeć nieco dalej, dużo dalej poza teren skoczni.
Złoty mistrz olimpijski Kamil Stoch, którego sukces jest okupiony morderczą pracą, stwierdził: „Kiedy coś mi się nie udaje, wtedy oddaję się
pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie,
czuję to. Modlę się o to, by żadnemu z zawodników nic się nie stało.
Bym umiał cieszyć się ze zwycięstwa i godnie przyjął porażkę. Dziękuję
za wszystko Panu Bogu, bo Jemu wszystko zawdzięczam”. Odwołując się
do natomiast do postaci Jana Pawła II, powiedział: „Żałuję, że nie spotkałem się z Ojcem Świętym. Jeszcze niedawno nie do końca chyba rozumiałem znaczenie, jakie ma jego nauka. Dopiero później dotarło do
mnie bardzo ważne przesłanie, jakie zostawił młodym ludziom: Musicie
od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali”.
Ważne, żeby znać poczucie własnej wartości, widzieć swoje dobre i złe
strony. Ale nie bez znaczenia jest również świadomość, że na nasze
życiowe zwycięstwa pracowaliśmy sami, robili to inni, a pewnie i wielu wytarło swoje kolana na modlitwie w zaciszu świątyni czy swojego
pokoju. I nie tylko. W medalowej asyście mszy św. w sobotni wieczór
w Olimpijskim Centrum Religijnym w Soczi, której przewodniczył krajowy duszpasterz polskich sportowców, pierwsze czytanie należalo do
Macieja Kota, psalm zaśpiewał Jan Ziobro, drugie czytanie przeczytał
Kamil Stoch, a wezwania modlitwy powszechnej – Dawid Kubacki.
Naśladownictwo nie ma w sobie nic z byle jakiego małpowania czyjejś postawy. Przykładem może być chrześcijańskie dążenie do świętości, czyli naśladowanie Jezusa Chrystusa. Powinno ono wyrażać się
we wszystkich wydarzeniach życia człowieka. Ma ono charakter dynamiczny, ponieważ jest konieczne do zbawienia. Dlatego jest sprawą
najważniejszą dla każdego człowieka, gdyż jest darem i przyczynia się
do wzrostu miłości. Co jest konieczne w takiej postawie? Z pewnością
kształtowanie postawy pokory, czyli prawda o tym, kim jesteśmy i dokąd
podążamy, wiara i dziecięctwo duchowe. Wówczas człowiek staje się
święty, ponieważ jest złączony z Ojcem i Synem przez Ducha i opierając
się na tym związku, kształtuje swoje życie. W tak ukształtowanym życiu
duchowym doświadcza prawdziwego Boga, wchodzącego w historię
świata i człowieka. Wówczas naśladowanie Chrystusa świadczy o radosnej prawdzie, że Bóg kocha każdego człowieka, że jest On Miłością
i z tej miłości wypływa Jego zbawcze działanie.
Pójście w ślady Jezusa pozwala chrześcijaninowi zobaczyć siebie
w prawdzie i ukazać mu obraz człowieczeństwa Jezusa, na podstawie którego winien on kształtować swoje życie duchowe. Bowiem autentyczna świętość musi mieć odniesienia do Jezusa jako do swojego
ośrodka i swojej normy. Świadczy o tym tradycja doświadczenia chrześcijańskiego i życie wielu rzesz ludzi świętych, zarówno tych ogłoszonych
przez Kościół, jak i nieznanych. Naśladowanie Chrystusa jest odpowiedzią ze strony człowieka, uznającą w Jezusie pedagoga, wychowawcę,
który, jako jedyny, może poprowadzić wierzącego do przeżywania życia w jego pełni. To Chrystus jest Nauczycielem życia, a tym samym jedynym fundamentem chrześcijańskiego powołania i odpowiedzi na nie.
Pociągają nas przykłady różnych osób, ponieważ poszukujemy sposobu, jak dobrze przeżyć życie, jak się nie pogubić w zagmatwanej rzeczywistości czy nie ulec manipulacji. Skoro nie jest łatwo zmieniać siebie,
potrzebna jest zdecydowana praca nad kształtowaniem swojego charakteru. Jak powiedział austriacki psychiatra Viktor Frankl, „człowiek ma
charakter, ale jest osobą”. Nie wystarczy więc powiedzieć: ja taki jestem
i nie da się z tym nic zrobić. Ale warto – z pomocą Boża i ludzką – podjąć pracę nad eliminowaniem własnych wad, słabości czy niedoskonałości. Jest to oczywiście najtrudniejsza praca, ale może okazać się
owocna dla nas samych i dla tych, z którymi żyjemy na co dzień. Warto
też szukać w tym temacie dobrych przykładów, bo one zawsze pociągają.
ks. Leszek Smoliński
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ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Młodość babć i dziadków
– podsumowanie projektu edukacyjnego

Inni to także my

W czwartek, 23 stycznia 2014 r.
w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Nasielsku nastąpiła uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy
II A w związku z realizowanym projektem edukacyjnym. Drugoklasiści
pod opieką wychowawczyni Jolanty Smolińskiej wybrali temat: „Czasy
młodości naszych babć i dziadków”.
Uczniowie podzielili się losowo na 5
grup, które zajęły się poszczególnymi podtematami: „Muzyka w czasach
młodości naszych babć i dziadków”,
„Zabawy naszych babć i dziadków”,
„Moda w czasach młodości naszych
babć i dziadków”, „Obowiązki szkolne
naszych babć i dziadków’’ i „Obyczaje w czasach młodości naszych babć
i dziadków”. Zadaniem uczniów było
zgromadzenie jak największej ilości
informacji na dany temat i zaprezentowanie ich w dowolny sposób.
W związku ze szczególną tematyką
projektu na dzień prezentacji wybrano właśnie styczniowe święta Babć
i Dziadków. Na uroczystość zaproszono nie tylko babcie i dziadków, ale
także rodziców, dyrekcję szkoły oraz
grono pedagogiczne.

Świętowanie rozpoczęto od krótkiego
programu artystycznego, odśpiewania Sto
lat dla naszych babć
i dziadków oraz skonsumowania pysznego
tortu. Potem przyszedł
czas na część oficjalną, w której głos przejęli liderzy wszystkich
5 grup. Zgromadzone
informacje i materiały
( np. wywiady, stare fotografie, dokumenty) zaprezentowano w sposób
różnorodny i ciekawy – wyświetlono
filmy, prezentacje multimedialne, pokazy multimedialne, przedstawiono
scenki itp. Z twarzy gości nie schodził
szeroki uśmiech, nie zabrakło również kilku chwil wzruszenia. Na koniec
uczniowie klasy II a odtańczyli twista
i zaprosili wszystkich gości na poczęstunek.
Projekt edukacyjny to doskonała
szansa dla uczniów na poszerzenie
wiedzy i wykazanie się umiejętnościami i kreatywnością. Ciekawy temat
skłania do dociekliwych poszukiwań
i znalezienia odpowiedzi na nurtu-

jące pytania. W czasie realizacji projektu edukacyjnego uczniowie jasno
określali jego cele i sami rozwiązywali
problemy wskazane w temacie. Zbierali, selekcjonowali, przetwarzali i opracowywali informacje. W wysokim
stopniu zrealizowali zamierzone cele.
Optymalnie wykorzystali czas prezentacji. Wzajemnie udzielali sobie informacji. Wspólnie podejmowali decyzje
i słuchali się nawzajem. Byli zaangażowani w pracę innych. Dokonywali samooceny postępów w pracy. I to było
bardzo cenne podczas realizacji tego
projektu. Pozostałym klasom drugim
życzymy równie owocnego zakończenia pracy.
Julia Górska uczennica klasy II a

PRZEDSZKOLAKI

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w szkole projektu „Inni to także
my”, którego głównym celem jest propagowanie tolerancji osób niepełnosprawnych.
Justyna Duczman

Dla babć i dziadków
W dniach od 27 do 29 stycznia 2014
r. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbyły się imprezy
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Każda grupa wiekowa przedszkolaków miała okazję, by zaprezentować
się przed swoimi babciami i dziadkami.
Dzieci, ubrane w odświętne stroje,
z uśmiechem na ustach, wyszły na
scenę, gdzie jak prawdziwi aktorzy
zaprezentowały specjalny repertuar składający się z wierszy, piosenek,
tańców oraz krótkich inscenizacji.
Wszystko po to, aby wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za ich
dobroć, za to, że służą nam swoim
czasem, cierpliwością i doświadczeniem. Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje pociechy, gromkimi
brawami podziękowali im za wystę-

py, nie zabrakło również
łez wzruszenia.
Po części artystycznej
do każdej z grup wjechał
wielki tort, po zapaleniu
świeczek na nim dzieci
zaśpiewały swoim dziadkom Sto lat. Następnie
Hanna Szumska, dyrektor Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku,
złożyła w imieniu swoim
o r a z p r a c o w n i kó w
przedszkola najserdeczniejsze życzenia. Przedszkolaki wręczyły babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonane
upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek.
W trakcie imprez w salach dominowały przeboje z młodzieńczych

W czwartek, 30 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyło się niecodzienne spotkanie z uczestnikami Igrzysk
Olimpijskich – Radosławem Stańczukiem oraz Arkadiuszem Jabłońskim.
Nasi wyjątkowi goście to osoby niepełnosprawne, które w czasie Igrzysk lub
Mistrzostw Świata reprezentują nasz kraj w szermierce na wózkach. W szkole
reprezentowali założoną przez siebie Fundację „Akademia Integracji – Praca,
Integracja, Sport”.
Pokaz odbył się w dwóch grupach. Najpierw uczestniczyli w nim uczniowie
klas I–III. Podczas tego spotkania dzieci bawiły się plastikowymi floresikami
i obejrzały walkę pomiędzy Laurą, uczennicą klasy III b, a panem Arkiem. Było
głośno i radośnie. Drugi pokaz zgromadził uczniów z klas IV–VI. W trakcie tego
spotkania rozegrano walkę pomiędzy Martyną a Dawidem, uczniami klasy VI
e. Oczywiście wygrała Martyna, pokonując Dawida 5 do 4.
Jednak głównym celem pokazu nie była nauka szermierki, a uświadomienie
nam wszystkim, że każdy człowiek, bez względu na to, jaki jest, ma prawo do
realizowania swoich pasji i marzeń oraz do osiągania sukcesów. Nasi goście
mówili nam również, że należy dbać o najcenniejszy skarb, jaki dostaliśmy,
czyli nasze życie, aby go nie stracić lub nie zmarnować przez naszą beztroskę
i bezmyślność.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Kulig dla dzieci
lat dziadków, które porywały ich
do tańca. Spotkania przebiegały we
wspaniałej atmosferze. Wszystkim ten
dzień upłynął bardzo szybko. Imprezy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka były okazją do świetnej zabawy
i sprawiły naszym dziadkom i przedszkolakom wiele radości.
SP

Zima to czas białego szaleństwa. Pomimo mrozu i śniegu zimowe zabawy cieszą się ogromną popularnością, szczególnie wśród dzieci. Dlatego
też rodzice wraz z nauczycielami postanowili podarować uczniom Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym dużą dawkę wspaniałej zabawy i zaprosili wszystkie dzieci na wspaniały kulig.
We wtorek, 4 lutego br., dzieci wraz z nauczycielami pojechały do stajni
STANGRET w Lorcinie. Tam na gości czekały przygotowane sanie. Dzieci bardzo cieszyły się na samą myśl o najprawdziwszym kuligu. Było to
wspaniałe przeżycie. Jazda wśród zaśnieżonych pól przypominała bajkową
podróż. Choć mróz
szczypał w uszy, to
uśmiech nie schodził
nam z ust.
Po powrocie z kuligu
zastaliśmy rodziców,
którzy przygotowali ognisko. Mogliśmy
się przy nim nie tylko ogrzać, ale również upiec pyszną
kiełbaskę. Rodzice
przygotowali również ciepłą herbatę,
która pomogła się rozgrzać po tej wspanialej podróży. Później dzieci miały
czas, aby bawić się w śniegu, na którego ilość nie można było narzekać.
Każdy z uczestników miał możliwość obejrzenia stajni i podziwiania przebywających tam pięknych koni. Odwiedziliśmy również inne zwierzęta
mieszkające w tym gospodarstwie.
Wtorkowa wizyta trwała kilka godzin, ale wspomnień starczy nam na wiele
tygodni. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ten mroźny dzień okazał
się tak wspaniały.
Iwona Łyczkowska

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
składa serdeczne podziękowania
Stajni STANGRET w Lorcinie
i Panu Prezesowi SKR Wojciechowi Andrzejowi Królakowi
za pomoc w organizacji kuligu w dniu 4 lutego 2014 r.
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Niech żyje bal

Eliminacje do XXIII
Sacrosongu Diecezji Płockiej

W sobotę, 1 lutego br. uczniowie
klas maturalnych Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku wraz
z dyrekcją, wychowawcami, innymi nauczycielami i rodzicami
wyruszyli w kierunku Olszewnicy
Nowej, by tam spędzić wspaniałe
i niezapomniane chwile, wspólnie bawiąc się na balu na 100 dni
przed egzaminem dojrzałości.
Swoją obecnością zaszczycił nas
burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z małżonką. Jesteśmy
wdzięczni i cieszymy się, że mógł
uczestniczyć w tak znaczącym dla
nas wydarzeniu.
Bal rozpoczęła Agnieszka Rutkowska, dyrektor szkoły, wraz z Januszem Drwęckim, kierownikiem
szkolenia praktycznego, którzy
wprowadzili uczniów w takt poloneza do pięknej, przestrzennej, gustownie udekorowanej sali,
gdzie panował wyjątkowy nastrój,
jak z baśni o Kopciuszku. Z małą
różnicą – zwiększyła się liczba
bajkowych Kopciuszków i Ksią-

żąt, a mianowicie z 2 do 40 par.
Po polonezie pani dyrektor przywitała wszystkich gości i życzyła uczniom wspaniałej zabawy,
zdania egzaminów maturalnych
i zawodowych z wymarzonymi
wynikami. Następnie został odczytany list starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty. Nie
R

E

wszystkich swymi zdolnościami
aktorsko-taneczno-wokalnymi.
Był y chwile wzniosłe i poważne, a także komiczne i swobodne. O tym, że uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych są twórczy,
nikogo nie trzeba przekonywać
i mamy nadzieję, że dowiodą
swojej inteligencji i ogromu wiedzy na maturze i egzaminie zawodowym.
Ta wspaniała zabawa trwała do
białego rana, uczniowie i goście
zaproszeni „pląsali” w rytm utworów granych przez zespół Verda.
Ten zimowy sobotni wieczór był
nietuzinkowy i niezwykł y. Myślę, że jego magię, szczególnie
uczniowie, zachowają na zawsze
w swych sercach, gdyż: Żaden
dzień się nie powtórzy, nie ma
dwóch podobnych nocy, dwóch
tych samych pocałunków, dwóch
jednakich spojrzeń w oczy…
Anna Łączyńska

z ab rak ł o równ i eż wi e l u c i e płych słów ze strony burmistrza
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego
oraz przewodniczącego Rady Rodziców Eugeniusza Pepłowskiego. Głos zabrała również Marzena
Krzyżewska, przedstawicielka grona rodziców, którzy zaangażowali
się całym sercem
w prz ygotowanie balu, stanęli na w ysokości
zadania i dopięl i ws z ys t ko n a
ostatni guzik. Na
końcu tej podniosłej chwili rozpoczęcia balu
miałam przyjemność wypowiedzieć się ja, czyli
autorka tek stu,
Anna Łączyńska.
By wyrazić swą
wdzięczność
i szacunek dla
n a u c z yc i e l i z a
wspólną pracę przez wiele lat, uczniowie
klas maturalnych
o godzinie 22 otworzyli Galę Oscarową. Każdy
z przybyłych nauczycieli został
odznaczy złotym medalem, za
to, czym się wyróżnił, wykonując
swoją pracę. Uczniowie ujawnili
wiele drzemiących w nich talentów, wykazali się niebywałą kreatywnością i energią. Zaskoczyli
K

Nasielszczanie mogą być dumni z chóru parafialnego „Lira”, gdyż zakwalifikował się on do finału konkursu Sacrosong, który odbędzie się 10 maja br.
w Pułtusku-Popławach.
Sacrosong Diecezji Płockiej to nie tylko przegląd piosenek religijnych, ale także duże wydarzenie kulturalne ukazujące talent i pasję śpiewaczą osób w wieku
od lat 5 do 105.
W tym roku to Nasielska parafia miała zaszczyt przeprowadzić jedno z dziewięciu przesłuchań rejonowych dla dekanatów Nasielsk, Serock i Zakroczym.
Eliminacje dla schol dziecięcych i zespołów odbyły się w Nasielskim Ośrodku Kultury, natomiast prezentacje chórów w kościele
pw. św. Wojciecha. Występy
uczestników oceniało jury
w składzie: ks. proboszcz Jan
Majewski z parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach, Agnieszka Wyrwich
-Kosela – nauczycielka języka polskiego, oraz Marek
Tyc – dyrektor NOK.
Konferansjerem imprezy był ksiądz Adam Ners z nasielskiej parafii. Najpierw
zaprezentowały się schole dziecięce; niestety jedna z nich, „Skarzatki Bożej
Matki”, nie dojechała. Jako pierwsze zaprezentowały się schola „Gloria” z parafii Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym oraz „Aniołki Wojciecha” z parafii Nasielsk.
Po nich na scenie pojawiły się zespoły: „Totus Tuus” z parafii z Nowego Dworu
Mazowieckiego oraz Vineam z parafii we Winnicy. Jury miało trudne zadanie,
bowiem zespoły zaprezentowały zupełnie odmienne interpretacje religijnych
piosenek. „Totus Tubus” to 9-osobowy zespół muzyków i wokalistek, który
pokazał niemalże rockowe oblicze muzyki kościelnej, a Vineam z Winnicy,
w również 9-osobowym składzie, wykonał dwa utwory na cztery głosy w tradycyjnej interpretacji.
Po zakończeniu tych występów jury podjęło decyzję, że do finału XXIII Sacrosongu Diecezji Płockiej przechodzi schola „Gloria” z Popowa Kościelnego
oraz zespól Vineam z Winnicy.
Druga część przesłuchań, tym razem chórów, odbywała się od godziny 12:00
w nasielskim kościele. W tej kategorii wystąpiły 3 chóry: chór kościelny z parafii w Popowie Kościelnym, chór Belcanto z parafii Joniec oraz nasielski chór
„Lira”. Zwycięzcą eliminacji został nasielski chór, który wykonał pieśń wielkanocną Jezu Chryste, Panie miły oraz kolędę Nie było miejsca dla Ciebie.
Finał konkursu Sacrosong Diecezji Płockiej już 10 maja w Pułtusku Popławach.
Michał B.

U NAS

Dzień Chorych w Nasielsku
11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. Jest
świętem ustanowionym przez papieża Jana Pawła II
w 1992 r. Od tamtej pory w wielu kościołach, również
w Nasielsku, co roku odbywa się msza św. za chorych
i cierpiących. Podczas niej udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Święto obchodzone jest w dniu
wspominania w Kościele powszechnym pierwszego
objawienia Maryi w Lourdes.
Z tej okazji w kościele św. Wojciecha w Nasielsku we
wtorek, 11 lutego br. zorganizowano mszę św. z udziaL

A

M

A

łem uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej, którzy pod
kierunkiem Mateusza Rutkowskiego przygotowali jej oprawę
muzyczną.
W t ym roku podczas kazania
ksiądz Adam Ners odczytał orędzie napisane na tę okazję przez
Papieża Franciszka. Można było
podczas niego usłyszeć, że wewnątrz naszego cierpienia jest
cierpienie Jezusa, który razem
z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. Papież przypomniał również, że dla osób
wierzących cierpienie i doświadczenie choroby nie są ostatecznością w życiu, dają za to pełnię
nowego życia w Jezusie Chrystusie.
(pk)

ROZMAITOŚCI

10

14–27 lutego 2014

RUBRYKA HARCERSKA

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Zimowa edycja akcji „Weź paragon” Mroźny styczeń
Pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon” w całym kraju rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania
paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.
Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże
znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym
ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy
uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota
podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie
podatek trafił do budżetu państwa.
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą
działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk,
straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci. Dla Rozlicz się przez Internet !
tych ostatnich organizowane są spotkania na obozach ziTo proste, szybkie, bezpieczne, a także oszczędność Twojego
mowych, konkursy i wystawy oraz wiele innych działań.
czasu i pieniędzy.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, również i tym Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na strorazem akcję wspiera znany polski satyryk Andrzej nie www.e-deklaracje.gov.pl oraz pod numerem telefonu
Mleczko. Rysunek, w sposób charakterystyczny dla ar- 22/ 765-90-87, gdzie na pytania dotyczące tej formy rozliczenia
tysty – lekki i satyryczny - informuje klientów i sprzeda- odpowiada Łukasz Paczkowski.
jących o potrzebie brania i wydawania paragonu.

Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła, my się zimy nie boimy… Styczeń nas
nie rozpieszczał, za oknem była zima taka, że aż trzeszczy. Biały puch
przykrył świat. Kilkunastostopniowe mrozy doskwierały, wszystkie zbiorniki wodne zostały skute lodem, na pewno też w wielu miejscach szyby
pokryły piękne wzory. Media alarmowały, byśmy uważali na zdrowie
i jeśli nie jest to konieczne, nie wychodzili na zewnątrz.
A czy zastanawialiście się, jaka pogoda była w styczniu 151 lat temu?

PODATNIKU !

22 stycznia obchodziliśmy przecież 151. rocznicę powstania styczniowego. Jednego z największych zrywów narodowych z okresu zaborów,
niestety także jednej z największych klęsk powstańczych. Wybuch powstania styczniowego był związany z napięciami w obozie tzw. Czerwo-

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU MIASTA NASIELSK

Rosją. Walki miały się rozpocząć dopiero na wiosnę 1863 r., niestety car-

Obsługiwane ulice:
Pniewska Górka, Świerkowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Wąska, Rynek, Młynarska, Topolowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, Broninek,
Folwark, Żwirki i Wigury, Kozia, Lazurowa, Ślepa,
Cmentarna, św. Wojciecha, Wierzbowa, Gwiaździsta, Mała, Tęczowa, Jesionowa, Kościelna

Obsługiwane ulice:
Jaworowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa,
Sosnowa, Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego,
Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa,
Rostkowskiej

HARMONOGRAM 2014

HARMONOGRAM 2014

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

nych, czyli stronnictwa politycznego będącego za otwartą walką z carską

Odpady zmieszane

scy urzędnicy dowiedzieli się o spisku i zarządzili brankę do wojska rosyjskiego (na okres kilkunastu lat!) według listy potencjalnych powstańców.
Zmusiło to władze tego zrywu narodowego do rozpoczęcia działań
dywersyjnych bez odpowiedniego przygotowania i w niekorzystnych
warunkach klimatycznych. Sprawiło to, że większość oddziałów powstańczych składała się z nieprzeszkolonych i słabo uzbrojonych ochotników, walczących głównie podjazdami i w partyzantce. Mimo to walki

Odpady segregowane

trwały przez półtora roku, do jesieni 1864 r., a niektóre oddziały, pomimo oficjalnego zakończenia zrywu, wojowały jeszcze na własna rękę
przez kilka miesięcy. Po powstaniu nastały silne represje polityczne,

6, 20 lutego

4 lutego

13, 27 lutego

5 lutego

zesłania na Sybir,

6, 20 marca

4 marca

13, 27 marca

5 marca

konfiskaty mająt-

3,17 kwietnia

1 kwietnia

10, 24 kwietnia

2 kwietnia

8, 22 maja

6 maja

15, 29 maja

7 maja

Polaków. Jednak-

5, 21 czerwca

3 czerwca

12, 26 czerwca

4 czerwca

że umocniła się

ków i zaostrzenie
prawa względem

świadomość naODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY
SAMOCHODOWE: 12.05.2014

rodowa, co miało

Obsługiwane ulice:
Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, P.O.W.,
11 listopada, Podmiejska, Nowa Wieś, Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Krańcowa, Krupki, Anny Jagiellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Polna, Traugutta, Staszica,
Tuwima, Poniatowskiego, Osińskiego, Batorego,
Długa, Wiejska, Szkolna, Jaśminowa, Chrobrego,
Garbarska, Królowej Jadwigi, Bema, Andersa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Łokietka, Waryńskiego

narodowe w późObsługiwane ulice:
Kolejowa, Łączna, Wspólna, Dębowa, Klonowa,
Sportowa, Lipowa, Prosta, Kręta, Płońska, Przemysłowa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, Spokojna,
Kasztanowa, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Krótka

HARMONOGRAM 2014
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wpływ na dążenia
niejszych latach.
Nie bacząc na kilkunastostopniowy mróz, 22 stycznia br. grupa 17 osób
z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki oraz naszych przyjaciół wyruszyła na nocny rajd patriotyczny z Granicy do Dębu Powstańców 1863 r.
w Puszczy Kampinoskiej. Przy świetle pochodni, z flagami narodowymi
przemaszerowaliśmy w mroku drzew około 4 km. Na miejscu podziwialiśmy bardzo stary dąb, którego gałęzie zwisają prawie tuż do ziemi.
Według tradycji jest to skutek tego, iż po przegranej bitwie partyzan-

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

ckiej pod Budą Zaborowską, dowodzonej przez majora Walerego Remiszewskiego, ratujący się ucieczką powstańcy zostali powieszeni na nim

5, 19 lutego

6 lutego

12, 26 lutego

7 lutego

przez pościgowe oddziały kozackie. Po krótkim przybliżeniu uczestni-

5, 19 marca

6 marca

12, 26 marca

7 marca

kom przemarszu historii związanej z dębem oddaliśmy cześć poległym

2, 16 kwietnia

3 kwietnia

9, 23 kwietnia

4 kwietnia

7, 21 maja

8 maja

14, 28 maja

9 maja

4, 18 czerwca

5 czerwca

11, 25 czerwca

6 czerwca

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY
SAMOCHODOWE: 13.05.2014

w tym miejscu powstańcom. Został odśpiewany hymn narodowy oraz
zapalone znicze. Następnie wróciliśmy na parking, gdzie stały samochody i skąd wróciliśmy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Chwała bohaterom!
phm. Daniel Nowak
Dziękujemy za zdjęcia Damianowi Ochtabińskiemu z Power of Photo.

10 marca

14 kwietnia

12 maja

9 czerwca

6, 20 marca

3, 17 kwietnia

8, 22 maja

5, 21 czerwca

2, 16 czerwca

5, 19 maja

7, 29 kwietnia

3, 17 marca

3 lutego

Odpady
zmieszane

23 czerwca

26 maja

28 kwietnia

24 marca

4 lutego

Odpady
segregowane
12 lutego

24 marca
28 kwietnia
26 maja
23 czerwca

7, 21 marca
4, 18 kwietnia
9, 23 maja
6,20 czerwca

Odpady
segregowane

11 lutego

Odpady zmieszane
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Obsługiwane adresy:
Wągrodno, Nuna, Krogule,
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Psucin

13 marca

10 kwietnia

15 maja

12 czerwca

6, 20 marca

3, 17 kwietnia

8, 22 maja

5, 14 czerwca

4,18 czerwca

7, 21 maja

2, 16 kwietnia

5, 19 marca

24 lutego

Odpady zmieszane

5 czerwca

8 maja

3 kwietnia

6 marca

27 lutego

Odpady segregowane

11, 25 czerwca

14, 28 maja

9, 23 kwietnia

12, 26 marca

12, 26 lutego

Odpady zmieszane

26 czerwca

29 maja

24 kwietnia

27 marca

13 lutego

Odpady
segregowane

HARMONOGRAM 2014

Obsługiwane adresy:
Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE: 19.05.2014

20 lutego

19 lutego

Odpady segregowane
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Odpady zmieszane

Obsługiwane adresy:
Kątne, Mazewo, Winniki,
Słustowo, Lubomin, Lubominek, Jackowo

Obsługiwane adresy:
Konary, Malczyn,
Andzin, Kosewo, Chlebiotki

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE:
15.05.2014

7 lutego

6 lutego

Odpady
segregowane
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Odpady
zmieszane

Obsługiwane adresy:
Popowo, Jaskółowo, Chechnówka,
Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Młodzianowo

Obsługiwane adresy:
Broninek, Pianowo, Głodowo,
Kędzierzawice, Krzyczki,
Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno

11 czerwca

14 maja

9 kwietnia

12 marca

25 lutego

Odpady
segregowane

2, 16 czerwca

5, 19 maja

7, 29 kwietnia

3, 17 marca

6 lutego

Odpady zmieszane

3 czerwca

6 maja

1 kwietnia

4 marca

7 lutego

Odpady
segregowane

HARMONOGRAM 2014

Obsługiwane adresy:
Toruń, Miękoszyn, Zaborze,
Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce

9, 23 czerwca

12, 26 maja

14, 28 kwietnia

10, 24 marca

13 lutego

Odpady zmieszane

12 czerwca

15 maja

10 kwietnia

13 marca

14 lutego

Odpady
segregowane

HARMONOGRAM 2014

Obsługiwane adresy:
Dobra Wola, Nowa Wrona,
Borkowo, Nowiny, Cieksyn, Wiktorowo

6 czerwca

9 maja

4 kwietnia

7 marca

6 lutego

Odpady segregowane

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE:
13.05.2014

11, 25 czerwca

14, 28 maja

9, 23 kwietnia

12, 26 marca

5, 17 lutego

Odpady zmieszane

HARMONOGRAM 2014

Obsługiwane adresy:
Siennica

3 czerwca

6 maja

1 kwietnia

4 marca

6 lutego

Odpady segregowane
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5, 21 czerwca

8, 22 maja

3, 17 kwietnia

6, 20 marca

5,17 lutego

Odpady zmieszane
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Obsługiwane adresy:
Mogowo

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE: 16.05.2014

10, 24 czerwca

13, 27 maja

8, 22 kwietnia

11, 25 marca

24 lutego

Odpady zmieszane

HARMONOGRAM 2014

Obsługiwane adresy:
Studzianki, Miękoszynek,
Dębinki, Morgi, Czajki

H A R M O N O G R A M O D B I O R U O D PA D Ó W Z T E R E N U G M I N Y N A S I E L S K

14–27 lutego 2014

ROZMAITOŚCI

11

12

ROZMAITOŚCI

14–27 lutego 2014

PORADY

Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1354/8.
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr
102, poz. 651 ze zm.), Uchwały Nr XLIV/319/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
w trybie przetargu ustnego ograniczonego oraz § 3 ust. 1 Roporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość gruntowa położona w mieście Nasielsku, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka nr 1354/8 o pow. 218 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00051903/8.
Przedmiotowa działka ze względu na położenie i niewielką powierzchnię nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana i nie uzbrojona, nie ma dostępu do drogi publicznej. Kształt działki regularny zbliżony
do kwadratu. Działka znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i gruntu
niezabudowanego.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie planistycznym 0.7MWU - zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu:
W związku z tym, że działka nie może pełnić samodzielnej funkcji przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych tj.
działek o następujących numerach ewidencyjnych: 1336/3, 1335, 1354/3 i 2595/23.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia
aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej
(I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które
wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 27 lutego 2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 27 lutego 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta.
Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 3 marca 2014 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu
poprzez złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego oświadczenia wyrażającego
wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku- II
piętro najpóźniej do 5 marca 2014 r.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia
umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie)
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Zespół jelita
drażliwego (IBS)
Czy zdiagnozowano u Ciebie zespół jelita drażliwego? A może często
odczuwasz bóle w obrębie brzucha i nie wiesz, z jakiego powodu?
Zespół jelita drażliwego (IBS) jest zaburzeniem czynnościowm przewodu
pokarmowego. Charakterystyczne dolegliwości to przewlekłe nawracające bóle oraz dyskomfort w jamie brzusznej z towarzyszącymi zaburzeniami wypróżniania. Przyczyny powstawania nie są do końca znane,
IBS uważa się za chorobę psychosomatyczną. Oznacza to, że kondycja
psychiczna i stres ma wpływ na wystąpienie choroby oraz jej przebieg.
W Europie i Stanach Zjednoczonych częstotliwość występowania IBS
szacuje się w granicach od 7 do 30 proc. Częściej występuje u kobiet
w wieku między 20. a 50. rokiem życia.
Najczęstsze objawy to: bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunki (bywają również naprzemiennie), parcie na stolec z wrażeniem niepełnego wypróżnienia i obecność śluzu w stolcu. Dolegliwości te najczęściej
ustępują w nocy podczas snu.
Leczenie dietetyczne w tej chorobie ma bardzo indywidualny charakter,
przebieg schorzenia u każdego pacjenta może być inny, dlatego warto
zwrócić się po pomoc do dietetyka. U części pacjentów objawy najczęściej są związane z nietolerancją laktozy czy nadwrażliwością na pewne
produkty. Należą do nich: pszenica, mleko i jego przetwory, orzechy,
jaja, soja, cebula, a nawet marchew.
W postaci zaparciowej najczęściej poleca się dietę wysokobłonnikową,
z ograniczeniem podaży nabiału, słodkich napojów i słodyczy.
Jednak każdy pacjent jest inny i najważniejsza jest obserwacja własnych reakcji na dane produkty i potrawy. Oprócz rezygnacji ze spożycia pewnych produktów i potraw oraz zastąpienia ich innymi ważne jest
zwrócenie uwagi na higienę posiłków, dokładne przeżuwanie, powolne
jedzenie. Leczenie żywieniowe jest tylko jednym z czynników tworzących całość kuracji, ważne jest również leczenie farmakologiczne oraz
ewentualne konsultacje psychologiczne.
Test

Sprawdź jak się odżywiasz?
Czy uważasz, że odżywiasz się dobrze?
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
Czy spożywasz śniadanie przed wyjściem do pracy/szkoły?
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
Czy do pracy/szkoły zabierasz posiłki przygotowane w domu?
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
Czy obiad spożywasz przed godziną 18.00?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy przerwy między posiłkami są u ciebie nie dłuższe niż 4 godziny?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 2 godziny?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy zrezygnowałeś z codziennego spożywania słodyczy?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy potrawy typu pizza, kebab, hamburger, frytki, zapiekanka, „chińczyk” jadasz
nie częściej niż raz na dwa tygodnie?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy Twój ostatni posiłek (przekąska) spożywany jest nie później niż o godzinie
20.00?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy wykluczyłeś z diety napoje energetyczne?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy wypijasz przynajmniej 1,5 litra zwykłej wody mineralnej?
TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
Czy zrezygnowałeś codziennego picia różnego rodzaju słodkich soków i napojów
w dużych ilościach?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
Czy udaje Ci się nie podjadać między głównymi posiłkami?
TAK – 0 pkt NIE – 1 pkt
Czy zrezygnowałeś ze spożywania przekąsek podczas oglądania telewizji czy
pracy na komputerze?
TAK – 0 pkt
NIE – 1 pkt
0–5 punktów – odżywiasz się bardzo źle
6–9 punktów – odżywiasz się źle
10–13 punktów – starasz się dobrze odżywiać, ale masz jeszcze kilka nawyków
do poprawy
14 punktów – odżywiasz się bardzo dobrze

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
www.konsultacje dietetyczne.pl
dietetyk_iwona@wp.pl
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12–16 lutego godz. 15.00

Piłkarzyki rozrabiają

DU
BB
IN
G

Kino NIWA ZAPRASZA
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
19-23 lutego godz. 17.00

Facet
(nie)potrzebny od zaraz
Komedia, Romans; Polska; 1 godz. 46 min

Młoda singielka postanawia odszukać swoich
byłych partnerów i ponownie się z nimi spotkać.
19–23 lutego godz. 19.00

Ratując pana Banksa
Biograficzny, Dramat, Komedia; Australia, USA, Wielka
Brytania; czas: 2 godz. 6 min

Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść
o powstawaniu “Mary Poppins” i burzliwych relacjach Walta Disneya z autorką P.L. Travers, które
niemal doprowadziły do klęski tej produkcji.
26 lutego–2 marca godz. 15.00

LEGO® PRZYGODA 3D
Animacja, komedia, akcja; Australia, USA; czas: 1 godz.
28 min

JACK STRONG

DU
BB
IN
G

Emmet, przeciętna minifigurka LEGO, zostaje przypadkowo wzięty za postać stanowiącą
klucz do ocalenia świata. W ten sposób dołącza
do niezwykłej drużyny, która ma za zadanie powstrzymanie złowrogiego tyrana.
26 lutego–2 marca godz. 16.45

Biograficzny, dramat, szpiegowski; Polska; czas: 2 godz.
7 min

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Sytuacje stresowe stają się w Twoim życiu
coraz częstsze. W tym tygodniu dostaniesz
dość trudne zadania w pracy. Nie dopuszczaj nawet myśli, że one Cię przerastają.
Byk 21.04–20.05
Uregulowane życie rodzinne pozwala Ci
zachowywać spokój nawet w trudnych sytuacjach. Koniecznie daj sobie czas na wykonanie pracy. Wcześniej ją dobrze zaplanuj.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie jesteś osobą stworzoną do życia w krainie
próżniaków. Ciągle wymyślasz dla siebie nowe
zajęcia. Dzięki takiemu stylowi zachowujesz
zręczność zawodową i mądrość.
Rak 22.06–22.07
Przestań podążać za cudami z reklam. Nie
można tak naprawdę pragnąć wszystkiego.
Przestań wreszcie spełniać zachcianki Twojej
rodziny. Ty się zaharowujesz, a im wszystko
spada z nieba. Idź wreszcie do lekarza.
Lew 23.07–23.08
Od pewnego czasu masz powody do zmartwienia. Finanse są w opłakanym stanie. Może warto
w tym tygodniu rozejrzeć się za nową lokalizacją
firmy. W weekend odpuść jednak sobie. Wypoczywaj w gronie najbliższych.
Panna 24.08–22.09
Pieniądze szczęścia nie dają. Jednak bez nich nie
da się żyć. Dla własnego zdrowia powinieneś obniżyć stopę życiową. Ciągłe zamartwianie wprawia Cię w zły humor. Więcej czasu przeznacz na
odpoczynek.

Waga 23.09–23.10
Zanim podejmiesz każdą decyzję, zrób szybką
kalkulację ewentualnych zysków i strat. Wzoruj się na innych. Zwłaszcza na takich, którym
się powiodło. Mądrzej się uczyć na cudzych
błędach.
Skorpion 24.10–22.11
Nie daj się szykanować swojemu szefowi.
Zwłaszcza że z upodobaniem zwraca Ci uwagę
przy innych. Pomyśl, skąd się biorą Twoje migreny i bóle żołądka. Zacznij szukać nowego
zajęcia.
Strzelec 23.11–21.12
Nie panikuj i nie trać głowy. Wystarczy narzucić sobie dyscyplinę finansową. W tym
tygodniu nie zajmuj się sprawami drugoplanowymi. Korzystaj z rad osób Ci życzliwych.
Koziorożec 22.12–20.01
Kierowanie dużym zespołem ludzi to przywilej. Taka funkcja wiąże się ze sporymi pieniędzmi. Już od dłuższego czasu masz apetyt
na wyższe stanowisko. Niebawem spełnią się
Twoje marzenia.
Wodnik 21.01–19.02
Niepotrzebnie trzymasz się zasady „wszystko albo nic”. Ekstremalne działania mogą
okazać się pułapką, zwłaszcza jeśli nie uda Ci
się osiągnąć zamierzonego celu.
Ryby 20.02–20.03
Przyznaj się do własnych błędów. Jeśli tego nie
zrobisz, zabrniesz w nie jeszcze bardziej. A to już
tylko krok do katastrofy. Uczciwość w tym wypadku nie będzie oznaczała słabości. Nie bój się,
nie stracisz swojej pozycji w firmie.

To prawdziwa historia Ryszarda Kuklińskiego szpiega, który walcząc o wolność, zaryzykował
wszystko, co kochał. Pułkownik, mając dostęp
do najtajniejszych akt Układu Warszawskiego,
odkrywa poufne dokumenty, które nie pozostawiają wątpliwości, że możliwy jest wybuch
III wojny światowej. Wojny, która będzie miała
charakter atomowy. Kukliński decyduje się rozpocząć współpracę z CIA. Funkcjonując w samym środku systemu sowieckiego, jest skazany
na osamotnienie w walce, o której nie może powiedzieć nawet żonie.
26 lutego–2 marca godz. 19.00

Zniewolony.
12 Years a Slave
Biograficzny, dramat historyczny; USA, Wielka Brytania;
czas: 2 godz. 13 min

Ciemnoskóry Northrup, urodzony jako wolny
człowiek, wykształcony, żonaty i mieszkający
w Nowym Jorku, został porwany w 1841 i zmuszony do niewolniczej pracy. Został wyzwolony
po 12 latach.

www.noknasielsk.pl
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Sprzedam żużel z transportem.
Tel. 695 163 726.
Sprzedam dom z działką, ogrodzony, stan surowy, prąd+gaz. Tel. 509
175 901.
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.
Sprzedam mieszkanie, osiedle
ul. Warszawska, parter, po remoncie
M3. Tel. 604 337 062
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 w belach. Tel 663
341 423.
Sprzedam ziemniaki lord jadalne
i sadzeniaki. Tel. 663 341 423.
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.
Sprzedam topolę na pniu. Tel. (22)
794 36 12.
Siano w belach i kostkach. Tel. 608
394 281.
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.
POŻYCZKA dla Ciebie. Tel. 505 684
657.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748, 517 099 737
Wynajmę mieszkanie - Czajki.
Tel. 507 697 619.
Sprzedam las 5900 m2 Chlebiotki.
Tel. 600 310 446.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 512 916 344.
Sprzedam mieszkanie 44 m2. Os.
Starzyńskiego. Tel. 663 020 804.
Tanio sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 518 445 613.

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

Sprzedam łóżeczko dziecięce z akcesoriami (baldachim i karuzela).
Tel. 534 200 085.
Sprzedam działki, prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam zboże – żyto. Tel. 512 333
307.

REKLAMA
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Zatrudnię kierowcę kat. C+E – firanka. Tel. 604 142 990; 792 013 783.
Sprzedam siewnik Poznaniak.
Tel. 608 394 281.
Wydzierżawię sklep na wsi. Tel. 608
394 281.
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ - Sklep
Spożywczy - Serock. Tel. 604 508
533.
Sprzedam tura do C360 r. 2007.
Tel. 692 892 040.

www.noknasielsk.pl

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

na Twoją reklamę

To miejsce czeka

Sprzedam działkę budowlaną, blisko
dworca PKP. Tel. 507 476 081

Nasielsk, dnia 03.02.2014 r.
ZPN.6845.2.2014

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.
651 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Nasielska Nr 9/14 z dnia 3 lutego 2014 r., w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat lokalu
użytkowego oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

wykaz
lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Położenie

Nasielsk, ul. Warszawska 12

Nasielsk,dn.22.01.2014r.

Powierzchnia dzierżawy 50,00 m2

Opis

OG ŁOSZENIE

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy na okres do 3 lat, z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowo- usługowej
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy netto wynosi
900,00 złotych. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04.02.2014 r. do 24.02.2014 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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

Kontakt, tel. 23/693 10 72

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

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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SPORT SZKOLNY. Halowa piłka nożna

Halowy turniej piłkarski
o puchar Burmistrza Nasielska

Mistrzostwa gminy i powiatu

Od kilku lat byliśmy przyzwyczajani do tego, że w okresie zimowym
w każdą sobotę, a niekiedy i w niedzielę, w naszej hali sportowej odbywały się turnieje piłkarskie. Zjeżdżały
na nie drużyny z całego prawie Mazowsza i Warszawy. W przeważającej części były to turnieje o puchar
burmistrza. I nic w tym dziwnego, ponieważ turnieje te odbywały
się w różnych kategoriach – wiekowych, zawodowych czy związanych z miejscem zamieszkania.
Stąd nie były to turnieje powtarzające się i dlatego każdy z nich mógł
być turniejem o puchar burmistrza.
Organizatorem ich była wtedy Hala
Miejska.
Organizatorem zaś turnieju, który
odbył się 9 lutego, był Paweł Wroński – trener, sędzia piłkarski i nauczyciel WF-u w szkole ponadgimnazjalnej

w Dębem. Pan Paweł sprostał zadaniu,
jakie przed sobą postawił. Turniej był
świetnie zorganizowany i sprawnie
przeprowadzony. Co równie ważne: stał na wysokim poziomie sportowym, a sędziowanie było wprost
wzorowe.
Zadowolone były wszystkie drużyny, które w tym turnieju wzięły udział,

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”
24.01.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal
175pkt(60,76%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
168pkt(58,33%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof
Michnowski
163pkt(56,60%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof
Morawiecki
157pkt(54,51%)
5. Marek Olbryś – Robert Truszkowski
124pkt(43,06%)
6. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski
116pkt(40,28%)
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński
105pkt(36,46%)

Czołówka klasyfikacji Grand
Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra
Janusz Muzal
3-4. Robert Truszkowski

23 pkt
23 pkt
19 pkt

Marek Olbryś
5-6 Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
7.
Krzysztof Michnowski
8. Jerzy Krzemiński
9-12. Adam Banasiuk
Waldemar Gnatkowski
Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki

19 pkt
15 pkt
15 pkt
14 pkt
11 pkt
9 pkt
9 pkt
9 pkt
9 pkt

PK

a było ich aż 16. W większości z gminy Nasielsk, ale były też drużyny z powiatów legionowskiego i płońskiego.
Chętnych zespołów do uczestnictwa
w imprezie było więcej, ale względy
organizacyjne sprawiły, że 16 drużyn,
to granica, której nie można było przekroczyć.
Drużyny zostały podzielone na cztery grupy. W tych grupach grały systemem „każdy z każdym”. Dwie
najlepsze drużyny z każdej grupy
wchodziły do następnej rundy, w której mecze były rozgrywane systemem pucharowym. W ten sposób
wyłoniono zwycięzcę turnieju i drużynę, która zajęła miejsce drugie. Drużyny, które w ostatniej fazie przegrały
z tymi zespołami, stoczyły pojedynek
o miejsce trzecie.
Zwycięzcą turnieju została drużyna

„Zuchy Druha”. Pokonała ona w ostatnim meczu rundy pucharowej drużynę „Kompania Braci” 1:0. W walce
o trzecie miejsce drużyna „Obrońcy Tytułu” pokonała sympatyczną
drużynę z Baboszewa „Baboszewo
Team” 2:0. W zwycięskim zespole
wystąpili: Mateusz Burzyński, Damian
Załoga, Mariusz Załoga, Damian Domała, Dariusz Skarżycki, Łukasz Wroński, Daniel Szadkowski, Marek Osiński.
Imprezę zakończyła miła uroczystość
wręczenia przez burmistrza Bogdana
Ruszkowskiego pucharów, dyplomów, nagród i statuetek dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Mikołaj Adamski, a najlepszym bramkarzem Mateusz Burzyński.
andrzej zawadzki
R
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W dniu 31 stycznia br. odbyły się w hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum nr 1
w Nasielsku mistrzostwa gminy szkół gimnazjalnych w halowej piłce nożnej. Z powodu
niesprzyjającej zimowej aury
w zawodach wzięły udział tylko dwie szkoły: gospodarze
i Zespół Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach. Stąd o wygranej
decydował tylko jeden mecz.
W kategorii dziewcząt wygrała drużyna Zespołu Szkół nr 2,
pokonując nasielszczanki 2:1.
Wśród chłopców lepsi okazali się uczniowie Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku,
pokonując ZS nr 2 w Starych Pieścirogach 6:1.
Nasielszczanie reprezentowali gminę na zawodach powiatowych, które odbyły się 7 lutego br.
w hali NOSiR w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wystąpiły w nim
4 zespoły reprezentujące gminy:
Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Leoncin i Nasielsk. Ustalono, że zawody zostaną rozegrane
systemem „każdy z każdym”. Mecze trwał y przez 15 minut bez
przerwy.
Wyniki:
PG nr 4 Nowy Dwór (Modlin Twierdza) – PG nr 1 Nasielsk
1:3
PG Leoncin – Gimnazjum Pomiechówek
1:2
PG nr 4 Nowy Dwór (Modlin Twierdza) – PG Leoncin
2:1
PG nr 1 Nasielsk – Gimnazjum Pomiechówek
4:0
PG nr 4 Nowy Dwór (Modlin Twierdza) – Gimnazjum Pomiechówek
3:1
PG nr 1 Nasielsk – PG Leoncin
6:0
Kolejność:
1. PG nr 1 Nasielsk
9 13:1
2. PG nr 4 Nowy Dwór (Modlin
Twierdza)
6 6:5
3. Gimnazjum Pomiechówek 3 3:8
4. PG Leoncin
0 1:8

Drzazgowski (6 goli – najlepszy strzelec turnieju), Piotr Tobolski, Michał Królak (3 gole),
Daniel Falęcki (1 gol), Robert Łępicki,Wojciech
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Buszko, Mateusz Rutkowski. Opiekunem był
Robert Bugalski.
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Drużyna PG nr 1 Nasielsk wystąpiła w składzie: Adrian Cychowski, Paweł Dalecki (2
gole) , Kamil Tomaszyński (1 gol), Damian
K
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