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Reprezentacja mieszkańców kamienicy znajdującej się przy ulicy Warszawskiej ponownie pojawiła się na obradach Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, by rozmawiać z radnymi i burmistrzem na temat dalszych losów ich komórek i garaży. Przypomnieć należy, że lokatorzy dostali
w styczniu br. pisma z Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego wzywające do uprzątnięcia tych pomieszczeń gospodarczych do końca stycznia.
Mieszkańcy wtedy zwrócili się o pomoc do Rady Miejskiej, by odstąpiono od rozbiórki w okresie zimowym.
Jak mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska: – W takim stanie, jak teraz, to miejsce chluby nikomu nie przynosi, to jest
środek miasta i wygląda makabrycznie. Ten plac nie jest mi do niczego potrzebny, ja bym chciał tylko uporządkować to miej- czytaj na str. 3
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Pokaż słupku,
co masz w środku
Ciekawość ludzka nie zna granic. Na wiadukcie kolejowym na ulicy Kolejowej w
Starych Pieścirogach nieznany sprawca
oderwał płytkę osłaniającą urządzenia i
okablowanie elektryczne jednej z latarni.
Jako że znajduje się ona wysokości około
60 cm, to bez trudu dostęp mogą mieć
również pełne ciekawskiej pasji dzieci. O
konsekwencjach nie trzeba się rozpisywać. Szkoda, że wyobraźni nie mieli również projektanci…
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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
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Dofinansowanie
ze środków PFRON

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim będą udzielać w naszym Urzędzie Miejskim informacji na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON
w 2014 roku.
Wszystkich osoby zainteresowane pozyskaniem takich informacji,
jak również otrzymaniem druków wniosków, uzyskaniem pomocy
w wypełnieniu wniosków oraz złożeniem wniosku są proszone o kontakt z Sekretariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, tel. /23/ 69-33-006.
Na podstawie Państwa zgłoszeń zostaną zorganizowane dyżury pracowników PCPR w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Podczas takiego
dyżuru możliwie będzie uzyskanie informacji na temat udzielanych przez
PCPR dofinansowań m.in.:
– do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
– do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. do
zakupu aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, cewników, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, materacy przeciwodleżynowych),
– do likwidacji barier architektonicznych (np. dofinansowania podjazdów,
wind, adaptacji zamieszkiwanych lokali, w komunikowaniu się i technicznych, np. zakup łóżka rehabilitacyjnego),
– w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (zakres wsparcia w części stanowi kontynuację programów Homer, Pegaz, Student realizowanych przez PFRON).

UROCZYSTOŚCI

Pamiętamy
o Żołnierzach Wyklętych
W dniu 1 marca obchodzony jest
w naszym kraju Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
– żołnierzy, dla których walka
o wolną i niepodległą Polskę nie
zakończyła się wraz z końcem II
wojny światowej.
Na naszym terenie działał m.in.
oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. To z tym oddziałem
wiąże się historia miejsca pamięci znajdującego się w Popowie Borowym.
W dniu 23 czerwca 1950 r. doszło do obławy zorganizowanej przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na 4-osobowy patrol z oddziału „Roja”, w którego
skład weszli: Władysław Grudziński ps. „Pilot”, Kazimierz Chrzanowski ps.
„Wilk”, Czesław Wilski ps. „Brzoza” oraz Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”.
W walce zginęli wszyscy żołnierze z patrolu oddziału „Roja”. Upamiętnia
ich tablica znajdująca się na krzyżu w Popowie Borowym przy drodze do
Jaskółowa.
W sobotę, 1 marca przedstawiciele władz gminy Nasielsk w osobach Burmistrza Nasielska i radnych Rady Miejskiej w Nasielsku, w towarzystwie
sołtysów okolicznych sołectw i harcerzy oraz przy obecności proboszcza parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, złożą kwiaty pod krzyżem w Popowie Borowym. Upamiętnienie zaplanowane jest na godzinę
8.30. Uroczystość o większym zakresie jest natomiast zaplanowana na
czerwiec, kiedy to przypada rocznica śmierci żołnierzy z patrolu oddziału „Roja”. Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych, szczególnie tych, którzy
polegli w Popowie Borowym; z należnym im szacunkiem i czcią pochylmy się nad ich ofiarą życia dla Ojczyzny.
(um)

Dyżury aptek

Luty – marzec 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.

Korzystanie z przystanków
w gminie Nasielsk
Podczas sesji w dniu 27 listopada 2013 roku Rada Miejska w Nasielsku
podjęła Uchwałę Nr XLIV/320/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nasielsk.
Obowiązek podjęcia takiej uchwały nałożyła na gminy, w tym na gminę
Nasielsk, ustawa z dnia 1 marca 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
Wejście w życie wspomnianej ustawy wymusiło stworzenie nowego
modelu organizacji transportu zbiorowego w zakresie udostępnienia infrastruktury komunikacyjnej (przystanków), których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, bez względu na
kategorię dróg. Nowe zasady zarządzania przystankami komunikacyjnymi zgodnie z przepisami ustawy dotyczą:
1) konieczności określenia w drodze uchwały warunków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
2) konieczności określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów lub przewoźników,
3) możliwości pobierania od operatorów i przewoźników opłat za korzystanie z tych obiektów.
Realizując przepisy ustawy, wspomniana na wstępie uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r. ustaliła lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej na terenie gminy Nasielsk (105 przystanków),
których właścicielem lub zarządcą jest gmina. Określono również warunki
i zasady, jakich powinni przestrzegać operatorzy i przewoźnicy korzystający z tych obiektów. Wśród tych zasad można wymienić m.in.:
1) korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników w celu wykonywania przewozu,
2) dopuszczenie korzystania z przystanków również w celu prowadzenia
innej działalności niż przewóz osób (umieszczenie reklam) odpłatnie, na
podstawie odrębnej umowy,
3) korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy,
4) obowiązek zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego,
5) określenie czasu postoju środka transportu – jest on uzależniony od
warunków i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej
niż jedną minutę,
6) korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać
w sposób nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku
komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) umieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym – dokonuje tego wyłącznie zarządzający w miejscu do tego przeznaczonym.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku ustaliła stawkę odpłatności za
jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
Stawka ta w gminie Nasielsk wynosi 0,05 zł, zatem nie stoi w sprzeczności z art. 16 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Kwoty
pozyskane z tytułu zatrzymywania się środka transportu na przystanku
komunikacyjnym stanowią dochód gminy Nasielsk z wyłącznym przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków (m.in. zbieranie śmieci,
malowanie oznakowania i dbanie o estetykę przystanków) oraz realizację zadań takich, jak budowa, przebudowa lub remont tych przystanków.
Nie mogą one być przeznaczone w budżecie na inny cel, np. na wynagrodzenia. Określona uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku stawka 0,05 zł
w przeliczeniu na liczbę osób korzystających z komunikacji autobusowej
w naszej gminie jest stosunkowo znikoma, zatem koszty wynikające z tego
tytułu dla operatorów i przewoźników nie powinny wpływać na wzrost
cen biletów autobusowych. Podkreślić należy, iż identyczną stawkę jednostkową 0,05 zł wprowadziły m.in. Nowy Dwór Mazowiecki, Leoncin
i Świercze. Według informacji otrzymanych od Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku miesięczna kwota uzyskana z tego
tytułu od wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z przystanków na terenie gminy Nasielsk nie będzie przekraczała 1200,00 zł, R
zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż nie będą
to środki wystarczające do pokrycia pełnych kosztów bieżącego utrzymania i ewentualnych remontów przystanków.
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Z UM. Budżet gminy bez tajemnic cz. 3

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.

WYDATKI WIĘKSZE
OD DOCHODÓW
- DLACZEGO?
Jak już Państwo wiecie, budżet
gminy składa się z dochodów
i wydatków. Nadwyżka dochodów
nad wydatkami stanowi nadwyżkę
budżetową która w gminie zostaje
przeznaczana na spłatę zaciągniętych kredytów. W przypadku gdy
wydatki przewyższają dochody
mamy do czynienia z deficytem
budżetowym i w tym wypadku
trzeba zaciągnąć kredyt bądź pożyczkę na pokrycie tego deficytu.
Gmina w latach 2010 – 2012 zaciągnęła następujące kredyty:
1. 2010 rok:
a) Kredyt w kwocie 4.583.773,- zł
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
b) Kredyt w kwocie 2.394.191,- zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych,
c) Pożyczka w kwocie 1.000.000
zł na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”,
d) Kredyt w kwocie 339.525,53 zł
na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”,
e) Kredyt w kwocie 300.000,- zł
na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.
2. 2011 rok:
a) Kredyt w kwocie 5.449.835 zł
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
b) Kredyt w kwocie 2.555.000 zł
na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi”,
c) Kredyt w kwocie 2.936.000,zł na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa odcinków dróg
gminnych: Konary – Cieksyn,
Chlebiotki – Stare Pieścirogi oraz
Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa)
w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie
Nasielsk” (tzw. „schetynówka”).
3. 2012 rok:
a) Kredyt w kwocie 3.290.574,65
zł spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Kwota długu gminy zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi
E

oraz umową pożyczki w latach
2010 – 2020 przedstawia się w następujących sposób:
a) wg stanu na 31.12.2010 w wysokości 18.322.038,97 zł,
b) wg stanu na 31.12.2011 w wysokości 23.813.040,25 zł,
c) wg stanu na 31.12.2012 r. w wysokości 22.500.980,19 zł,
d) wg stanu na 31.12.2013r. w wysokości 18.634.079,90 zł,
e) wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.240,90 zł,
f) wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.532.639,90 zł,
g) wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.038,90 zł,
h) wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.239,90 zł,
i) wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.394.840,90 zł,
j) wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.441,90 zł,
k) wg stanu na 31.12.2020r. –
wszystkie zaciągnięte zobowiązania
z tytułu pożyczki i kredytów zostają
spłacone.
Wydatki na obsługę długu wykonano oraz zaplanowano w oparciu
o przewidywaną „wartość pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z umowami na
podstawie których zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wydatki
na obsługę długu w latach 20102020 zaplanowano oraz wykonano w sposób następujący:
a) 2010r. w wysokości 737.594,53 zł,
b) 2011r. w wysokości 985.691,28 zł,
c) 2012r. w wysokości 1.526.470,70 zł,
d) 2013r. w wysokości 1.054.300,- zł,
e) 2014r. w wysokości 900.000,- zł,
f) 2015r. w wysokości 700.000,- zł,
g) 2016r. w wysokości 500.000,- zł,
h) 2017r. w wysokości 300.000,- zł,
i) 2018r. w wysokości 150.000,- zł,
j) 2019r. w wysokości 100.000,- zł,
k) 2020r. w wysokości 50.000,- zł.
Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki
i kredytów wykonano oraz zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umową pożyczki,
w oparciu o harmonogramy spłat rat
kredytów i pożyczki w latach 2010 –
2020, w tym:
a) w 2010r. w kwocie 4.748.190,21 zł,
b) w 2011r. w kwocie 5.449.833,72 zł,
K
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c) w 2012r. w kwocie 4.602.695,40 zł,
d) w 2013r. w kwocie 3.866.839,- zł,
e) w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł,

f) w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,
g) w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł,
h) w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł,

i) w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł,
j) w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł,
k) w 2020r. w kwocie 1.697.441,90 zł.

Komórki a estetyka miasta
dokończenie ze str. 1
sce – zapewnia burmistrz Nasielska.
W jego zamyśle należy po prostu teren uprzątnąć, odgrodzić od
„Biedronki” siatką, wyrównać i zasiać trawę. Mieszańcy, których sprawa dotyczy, zgadzają się, że estetykę
tego miejsca należy poprawić, jednak chcą również mieć możliwość
przechowywania swoich rzeczy (np.
narzędzi, rowerów) w odpowiednim
miejscu. Nie ma tam piwnic ani żadnej innej możliwości. Burmistrz proponuje również postawienie w tym
miejscu bardziej estetycznego kontenera.
W imieniu mieszkańców kamienicy wypowiadała się córka jednego
z mieszkańców budynku, która nie
kryła ogromnego zaskoczenia – Jestem oszołomiona zainteresowaniem pana burmistrza tą działką. Jak
rozmawialiśmy pierwszy raz, to mi
powiedziano, że blok nie będzie ani
odnowiony, ani remontowany. Widziałam natomiast gorsze podwórka
i śmietniska w centrum miasta i jakoś
nie rusza to władz, i nic się z tym nie
dzieje – mówiła pani Agnieszka Pałaszewska.
Mieszkańcy sygnalizowali także,
że po pracach przy wykonywaniu
A

ogrzewania centralnego
i drążeniu asfaltu ściany w budynku zaczęły pękać i do tej pory
nikt tego nie naprawił.
– Rozwalono asfalt, ale
nawierzchni nie naprawiono, pozostały doły.
Nikt nie przejmował się
wtedy jakoś estetyką –
podsumowała pani Pałaszewska.
Obecni na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego radni opowiedzieli się za tym, by
pomóc mieszkańcom rozwiązać
problem estetyki tego miejsca.
Okazuje się też, że niektóre garaże
nie są wykorzystywane i od tych
obiektów można rozpocząć rozbiórkę. – Są tam „budowle”, które
do nikogo nie należą. Może od tego
trzeba zacząć, by ktoś tam poszedł,
zrobił inwentaryzację – zaproponował Mirosław Świderski, przewodniczący komisji. Przewodnicząca
Rady Miejskiej Katarzyna Świderska zaproponowała, by pozostawić
te komórki, z których lokatorzy korzystają, zaś radny Albert Dublewski
dodał, by obudować je estetycznym materiałem. – Jak się rozbierze
M

A

te nieużytkowane, to tam będzie już
pół placu wolnego – podsumował
mieszkaniec, pan Pawłowski.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, że
w pierwszej kolejności pracownicy urzędu przeprowadzą inwentaryzację komórek i garaży. Dopiero
potem zostaną podjęte kroki celem ich uprzątnięcia lub pozostawienia, postawienia ogrodzenia i
zagospodarowania terenu. Na razie
nie zapadły jeszcze żadne wiążące
decyzje. Pewne jest jedno: miejsce nie wygląda zbyt atrakcyjnie, bo
niewiele pomógł parkan z zielonych
świerków, który miał je odgrodzić
od klientów Biedronki. Ale też teren
wokół samego marketu nie należy
do najlepiej utrzymanych, niestety,
śmieci jest tam pełno.
Miejsc, które warto w mieście uporządkować, jest wiele, dlatego do
końca nie wiadomo, czy ten nacisk
na rozbiórkę komórek to naprawdę
problem estetyki, czy może przydałby się w tym miejscu parking
albo nawet nowy blok mieszkalny.
Mamy nadzieję, że chodzi przede
wszystkim o poprawę wizerunku
naszego miasta i niebawem zmieni
się on zdecydowanie na lepsze. Do
sprawy powrócimy.
Michał B. (i.)
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W okresie styczeń–luty w Lelewie
nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli mienie
o wartości 600 zł na szkodę Waldemara P., mieszkańca Warszawy.
04.–14.02. w Budach Siennickich nieznani sprawcy zdemolowali pomieszczenia gospodarcze. Straty wynoszą
400 zł na szkodę Lecha M., mieszkańca Warszawy.
11.02. w Cieksynie Sławomir B., mieszkaniec gminy Nowe Miasto, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
14.02. przy ul. Kilińskiego nieznana
sprawczyni skradła Zofii K. pieniądze
w kwocie 1500 zł.
15.02. przy ul. Kościuszki policjanci
zatrzymali Damiana K., mieszkańca
gminy Świercze, przy którym znaleźli
metamfetaminę.
21.02. w Nunie nieznani sprawcy
skradli z samochodu ciężarowego
około 400 litrów oleju napędowego
na szkodę Jerzego G.

Po gwałtownej zimie w styczniu przyszła pora na
stopniowe ocieplenie. Dodatnie temperatury za
dnia i ujemne w nocy nie spowodowały gwałtownych roztopów i licznych podtopień, jak to bywa
niekiedy w różnych miejscach na terenie gminy.
Przypominają o tym za to zatkane przepusty w rowach, które zatrzymują spływającą z pól wodę. Na
ich naprawę poczekać trzeba będzie, w przypadku
ulicy POW, do czasu jej gruntownego remontu.
Michał B.

W naszej gminie na dużą skalę zaczęli działać przestępcy, którzy
próbują wyłudzić pieniądze od starszych, często samotnych osób tzw.
metodą na wnuczka.
Metoda jest prosta i niestety czasem okazuje się skuteczna. Oszuści
telefonują i tak prowadzą rozmowę, by się uwiarygodnić jako rzekomi członkowie rodziny osób
pokrzywdzonych. Co więcej,
w trakcie takiego telefonu oszukiwana osoba, wierząc, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny, sama
wymienia właściwe imię oraz inne
dane, pozwalające przestępcom
wiarygodnie pokierować dalszą
rozmową. Historie opowiadane
przez telefon mogą być różne, ale
generalnie chodzi o to, by nakłonić
rozmówcę do „udzielenia pożyczki”. Kiedy to już uda się oszustowi,
wtedy informuje swoją ofiarę, że
nie będzie mógł osobiście odebrać
pieniędzy. Chodzi o to, by przekazane one zostały komuś, kogo
poszkodowany zobaczy po raz
pierwszy w życiu. Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo
połączeń telefonicznych w krótkich
odstępach czasu w celu wywarcia
presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają
także utrudnić osobie oszukiwanej
nawiązanie kontaktu z członkami rodziny, rzekomo proszącymi
o pomoc finansową. Gdy osoba
oszukiwana ma wątpliwości co do
tożsamości dzwoniącego, oszuści
bardzo często stosują szantaż emocjonalny: płaczą, błagają o pomoc
lub pozorują torturowanie po rzekomym porwaniu.
Jeśli mamy do czynienia z uporczywymi prośbami o pieniądze
i przy tym koniecznością zachowania tajemnicy, warto najpierw
upewnić się, czy to rzeczywiście
ktoś z rodziny potrzebuje pomocy. Kiedy okaże się, że ktoś próbował nas oszukać, warto o tym
fakcie powiadomić policję.
E

KRONIKA
POLICYJNA

Woda w rowach

Wnuczek
atakuje
starszych

R
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Wiosenne śmieci

Śnieg stopniał i ukazał się wszystkim ponury obraz
porozrzucanych śmieci, zarówno w rowach, jak i
na otwartych przestrzeniach. Sporo śmieci zobaczą spacerujący mieszkańcy m.in. pod laskiem w
Chrcynnie od strony ulicy Piłsudskiego, a także na
niezagospodarowanym placu u zbiegu ulic Polnej
i księcia J. Poniatowskiego. – Mimo obowiązującej
ustawy śmieciowej w rowach ciągle pojawiają się
śmieci, choć są odbierane obecnie od każdego, nawet od tych, którzy nie płacą – komentuje ten temat
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Michał B.

Pijani na drodze

Znak w rowie

11.02. w Pniewie Ewa W., mieszkanka
Nasielska, kierowała samochodem po
spożyciu alkoholu (0,82 mg/l).
14.02. na ul. Warszawskiej Jerzy Sz.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,34 mg/l).
22.02. na ul. Warszawskiej Piotr P.,
mieszkaniec gminy Raciąż, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(1,21 mg/l).

Co jakiś czas na naszym terenie natrafić można na
przewrócone znaki drogowe. Oczywiście brak innych zniszczeń dookoła świadczy o wykluczeniu
sił natury, choć może to efekt zasp i nasiąkniętego
wodą gruntu? W każdym razie takowy znak informacyjny znalazł się w rowie przy ulicy Piłsudskiego
pod lasem w Chrcynnie.
Michał B.

Z UM

Dowód pod zastaw?

L

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
– „dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”.
W związku z otrzymanym pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie dotyczącym pojawiających się niepokojących sygnałów informuję, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego pod zastaw. Działanie takie nie znajduje
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub
innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do
popełnienia szkody wobec osoby, której dane zostały wykorzystane.
Jednocześnie przypominamy się, że osoba, która utraciła dowód osobisty powinna niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze
względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten
należy zgłosić również do banku.
E. Mikulska
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Przekaż nam swój 1% podatku
Nasielska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Edukacji
działa od kilku lat na rzecz dzieci z gminy Nasielsk.
Zabiegamy o wyposażenie naszych szkół
w nowoczesny sprzęt komputerowy,
pomoce naukowe ułatwiające kształcenie uczniów.
Wspieramy też aktywny wypoczynek dzieci.
Nasza Fundacja to organizacja pożytku publicznego.
Przekaż nam 1% ze swojego rozliczenia podatkowego.
Numeru wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego:

0000295564.

Wypadek w centrum
W poniedziałek, 24 lutego br. ok. godz. 20.00
na ulicy Kilińskiego przed
skrzyżowaniem z ulicą Rynek autobus relacji Warszawa–Nasielsk
potrącił pieszego. Mężczyzna wtargnął na jezdnię w niedozwolonym
miejscu. Przechodzień
z obrażeniami głowy
i złamanym obojczykiem został odwieziony
do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy. Okol i c zn o ś c i z da r ze n i a
wyjaśniają policjanci z nowodworskiej drogówki.

fot. Nowodworski24
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Z UM. Prace porządkowe na terenie gminy

Harmonogram przyjmowania
zeznań podatkowych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Wiosna idzie

Koniec zimy to tradycyjnie najlepszy okres na wykonywanie
wszelkich prac porządkowych,
w tym pielęgnacji zieleni miejskiej i wycinki chorych drzew.
Na zlecenie nasielskiego Urzędu Miejskiego w parku Jana Pawła II gałęzie przycinał alpinista
posiadający międzynarodowe
certyfikaty uprawniające do wykonywania tego typu zabiegów.
Przebieg prac na terenie gminy komentuje Lidia Rutkowska,
dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
– Zakończone zostały prace
przy uprzątaniu gałęzi z cięć
drzew w parku Jana Pawła II prowadzonych przez UM i od środy
przystępujemy do dalszych cięć
prześwietlająco-konserwacyjnych
drzew wokół parku i głównych ulic
miasta. Część drzew znajduje się
pod liniami energetycznymi i będziemy uzależnieni od możliwości
wyłączenia zasilania przez Zakład
Energetyczny. Będziemy również
usuwać drzewa chore bądź zagrażające bezpieczeństwu – zgodnie
z uzyskaną zgodą na ich wycinkę.
Zakres prowadzonych prac jest
ograniczony ze względu na przydzielone środki finansowe zabezpieczone na utrzymanie zieleni
miejskiej. Od kilku lat jest to stała
kwota rzędu 30 tys. zł na rok.

Zeznania przyjmowane będą
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 112).
Lp.
Data
Godziny otwarcia
1.
17.03.2014r. (poniedziałek)
8:00-10:00
2.
24.03.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
3.
31.03.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
4.
02.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
5.
07.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
6.
09.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
7.
14.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10,00
8.
16.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
9.
23.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
10.
28.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
11.
30.04.2014r. (środa)
8.00-10.00

Później ZGKiM ma w planach nowe
nasadzenia: – Od maja, a w tym
roku może nawet wcześniej, przystępujemy do nasadzeń kwiatów
i pielęgnacji żywopłotów i trawników. Przeprowadzone na jesieni nowe nasadzenia i urządzone
rabatki zaowocują poprawieniem
estetyki w mieście, ale nam przysporzą więcej prac pielęgnacyjnych. Liczymy, że znajdzie się na to
rozwiązanie i środki, a prace upiększające miasto będą prowadzone
przy wspólnym zaangażowaniu.
Bardzo wiele zależy od zachowania mieszkańców i szacunku nie
tylko do czyjejś pracy i wydanych
pieniędzy, ale i szacunku do zieleni. Prace porządkowe obejmą również wyposażenie skweru i parku

– będziemy malować i remontować ławki i kosze, w odpowiednim
czasie uruchomimy fontannę – zapowiada dyrektor ZGKiM.
Sprzyjająca aura pozwala już na
poprawę jakości nawierzchni dróg
i uzupełnianie ubytków w jezdniach. – Obecnie warunki atmosferyczne nie pozwalają jeszcze na
gruntowne remonty dróg gminnych. W ostatnim czasie dokonaliśmy jedynie bieżących napraw
polegających na łataniu uszkodzeń nawierzchni masą asfaltową
na gorąco w Nasielsku na ulicach:
Polnej, Broniewskiego, Garbarskiej,
Dąbrowskiego, św. Wojciecha oraz
w miejscowości Jackowo, a także
wyrównaniu tłuczniem najbardziej
uszkodzonych dróg na terenie Psucina (ul. Kolejowa), Cegielni Psuckiej, Paulinowa i Krzyczek. Zabiegi
te mają charakter doraźny w celu
zapewnienia przejezdności tych
dróg – podsumowuje Lidia Rutkowska. Również Bogdan Ruszkowsk i, b urm i str z N a si e l ska,
w czasie posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego zapowiadał, że wkrótce, gdy
drogi gruntowe zostaną naturalnie
osuszone, zostaną na nie wysłane
równiarki.
Michał B.(i.)

U SASIADÓW

PTS nadal krąży

Wielu mieszkańców naszej gminy w ubiegłym
roku zmieniło operatora telefonii stacjonarnej
i podpisało umowy z firmą telekomunikacyjną
PTS SA z Wrocławia. Oferta, która miała być wyjątkowo korzystna, w praktyce niestety już taka
nie była.
Dodatkowo okazało się, że klienci telefonii stacjonarnych nie mieli wcale świadomości, że
zmieniają operatora. Dlaczego? Otóż, pracownik PTS SA w rozmowie z klientem deklarował,
że jest przedstawicielem dotychczasowego
operatora telekomunikacyjnego (najczęściej TP
SA – Orange lub firmy Netia S.A.) i namawiał na
przedłużenie umowy na bardzo korzystnych warunkach finansowych (25 zł miesięcznie). Osoby
zainteresowane niższą opłatą podpisywały dokumenty przywiezione przez kuriera i często w ogóle nie wiedziały, że zmieniły operatora. Taką informację otrzymywały zazwyczaj od TP SA – Orange lub Netii, kiedy firmy te próbowały ustalić powody rezygnacji. Wszyscy,
którzy decydują się odstąpić od nowej umowy po upływie 10 dni, muszą liczyć się z tym, że będą nękani o zapłatę kary finansowej w wysokości 490 zł za „aktywację usług”.
Niektórzy klienci dokonują wpłat, inni piszą pisma do PTS SA i czekają, aż sprawą nieetycznie działającej firmy
zajmą się w końcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Przypominamy o PTS SA, ponieważ do naszej redakcji docierają sygnały, że firma szuka klientów w sąsiednich
gminach (Nowe Miasto). Może więc niebawem ponownie zawita na nasz teren, dlatego warto być przygotowanym na rozmowę z konsultantem.
(i.)

UWAGA: W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe
terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu 2014r. Z uwzględnieniem możliwości
zapewnienia obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.
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HISTORIA. Po sąsiedzku

Braciszkowie ze Strzegocina
Religia to nie tylko kościół
do którego człowiek idzie
okazyjnie aby się pomodlić;
religia to świat, w którym
trzeba stale żyć.
Gilbert Keith Chesterton
Gdzie położona jest wieś Strzegocin, zapewne czytelnikom „Życia
Nasielska” nie trzeba tłumaczyć.
Znakiem rozpoznawczym tej osady są z daleka widoczne dwie wieże kościelne. Sama bryła kościoła
odstaje od mazowieckiego postrzegania świątyni za sprawą dobudowanego doń klasztoru. Historia
erygowania kościoła i parafii oraz
początków zakonu w Strzegocinie
przebiegała oddzielnymi torami.
Warto zastanowić się,
dlaczego w niewyróżniającej się niczym wsi
usytuowano klasztor,
który opiewał chwałę
bożą przez 186 lata.
Wieś Strzegocin w XVII
wieku podlegała parafii w Gąsiorowie. Wówczas jej właścicielem
był Franciszek Bieliński,
wojewoda malborski.
On to wraz ze swoim
synem Kazimierzem,
podkomorzym koronnym, własnym kosztem
w 1680 r. wybudował drewnianą świątynię. Zapewne inspiracją wzniesienia świątyni była chęć
przeniesienia obrazu Matki Boskiej, który zasłynął czasie potopu
szwedzkiego za sprawą widocznego na nim płaczu. Ów cud przyciągnął licznych pielgrzymów, co
wymogło właściwe wyeksponowanie obiektu kultu, a tym samym
wystawienie nowego kościoła.
Przeniesienie cudownego obrazu
powierzono biskupowi sufraganowi płockiemu Bonawenturze Madalińskiemu. Nad nową świątynią
opiekę sprawował proboszcz parafii
Gąsiorowo ksiądz Stefan Gnatowski,
w której obrębie wzniesiono kościół. W 1682 r. ks. Gnatowski wstąpił
do zakonu jezuitów. Jego decyzja
najwidoczniej przypadła do gustu
lokatorowi strzegocińskiej świątyni Bielińskiemu, gdyż za jego staraniem utworzono w Strzegocinie
filię tego zakonu. W wystawionym
przy kościele domu parafialnym
zamieszkał jezuita Baltazar Jaworski
z 2 socjuszami. Misja jezuitów trwała zaledwie dwa lata. Krótki okres
sprawowania przez nich posługi
nie zraził Bielińskiego, który na ich
miejsce sprowadził dominikanów.
Sprawowanie pieczy przy cudownym obrazie przez nowych zakonników trwało do 1690 r. Po raz
kolejny Bieliński został zmuszony
do szukania nowych mieszkańców
dla strzegocińskiego konwentu. Tym razem wybór padł na zakon bernardynów. Ci, uzyskawszy
wszelkie zezwolenia i pozwolenie
na osiedlenie od biskupa płockiego, zaczęli swoją posługę 1693 r.
pod przewodnictwem przełożonego Bernarda z Bydgoszczy.
Działalność strzegocińskich bernardynów nie ograniczała się jedynie

do służy przy cudownym obrazie.
Kolejni właściciele ufundowali i dali
zakonnikom w zarząd i utrzymanie szpital oraz przytułek dla starców. Ponadto bracia szerzyli misję
ewangelicką wśród Żydów i ewangelików, odnosząc na tym polu
pewne sukcesy i nawracając około
40 innowierców. W późniejszym
okresie prowadzili także szkołę parafialną, w której sami nauczali około 40–50 uczniów.
Istnienie początkowo prowincji,
a następnie konwentu bernardynów nie byłoby możliwe bez nadań
ziemskich oraz zapisu procentów
od sum pieniężnych. Pierwszym
formalnym zapisem obdarował zakon Franciszek Bieliński, przekazując

ziemię pod kościołem i klasztorem
oraz tereny pod założenie ogrodu,
a także pola uprawne oraz łąki. Ponadto na cele zakonu rok rocznie
przeznaczył 200 złotych. Po jego
śmierci tą kwotę byli zobowiązani przekazywać jego spadkobiercy.
W zamian darczyńca żądał jedynie
odprawienia raz w roku mszy świętej
za dusze rodziców, a także po własnej śmierci – za swoją. Zobowiązał
się także do przekazania 6000 złotych w zamian za procent. Sumę tę
przeznaczono na zakup habitów.
Z kolei syn wojewody pomorskiego Kazimierz Bieliński, podkomorzy koronny, chciał także na własny
koszt wystawić nową murowaną
świątynię. Plany te zniweczyła zmiana właściciela Strzegocina. Nowym
został Jan Wessel, starosta ostrowski,
wraz ze swoją żoną Brygidą. Nowa
właścicielka z własnej woli zabezpieczyła bernardynom na dobrach
Garnowo i Psucin 24 000 złotych,
zastrzegając sobie na tej sumie dożywocie. Procenty z otrzymanej
kwoty miały zostać wypłacone zakonnikom przez krewnych i spadkobierców kolatorki.
Jednym z najważniejszych dzieł nowych właścicieli, które przetrwało
do dziś, była budowa nowego murowanego piętrowego klasztoru, do
którego bernardyni wprowadzili się
w latach 1740–1741. Nowa inwestycja pokrzepiła serca zakonników, którzy nie myśleli spocząć na
laurach. Do wymurowanego konwentu rozpoczęli dobudowywanie
nowego kościoła. Na ten cel zakonnicy w głównej mierze sami szukali środków finansowych. Ciosem
dla inwestycji była śmierć w 1749
r. Jana Wessla uważanego za głównego fundatora nowego kościoła.
Jak ważna była to dla niego kwestia,

niech świadczy fakt, że kazał się
pogrzebać u strzegocińskich bernardynów.
Budowa nowej świątyni od początku napotkała wiele trudności.
Jedną z nich była wadliwa konstrukcja budowli, co na pewien
okres wstrzymało pracę. Dopiero
sprowadzenie w 1763 r. gdańskiego architekta Samuela Fischera
pozwoliło na zwieńczenie barokowego dzieła. Innym aspektem
było uzyskanie środków pieniężnych przeznaczonych na budowę. Sam architekt wraz z robocizną
murarzy zainkasował od bernardynów ok. 46 000 złotych. Nim
ukończono budowę murowanej
świątyni, w Wielki Czwartek 1771 r.
uległ spaleniu drewniany kościół wraz mieszczącym się w nim
cudownym obrazem
Matki Boskiej. Nie był
to jedyny pożar trawiący majątek klasztorny.
Oto w 1788 r. spaliły się
klasztorne stajnie, chlewy, spichlerz, stodoła
ze zbożem i stogi siana,
odbudowane w niedalekiej przyszłości dzięki pomocy lokalnego
społeczeństwa. Mimo
tak niesprzyjających
w ydarzeń i sporów z now ym
dziedzicem Wołłowiczem o drogę (zakończonym w 1767 r. ugodą, zgodnie z którą bernardynom
potwierdzono nadania Bielińskich i Wesslów w zamian za pokój
w klasztorze, przeznaczony na prywatny skarbiec nowego dziedzica,
i modlitwy) udało się zakończyć
rozpoczętą budowę świątyni. Ostatecznie nowy murowany kościół
został konsekrowany pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej 21
sierpnia 1792 r. przez biskupa Michała Mdzewskiego.
Zakon strzegociński w strukturze bernardyńskiej zachowywał
poślednie miejsce. Nigdy nie był
licznie obsadzony. W 1808 r. liczył 7 ojców i 3 braci, w 1861 r.
w Strzegocinie przebywało 6 ojców i 4 braci. Jednakże dla miejscowej ludności stanowił ważny
ośrodek życia religijnego. Świadczyć o tym może fakt pochowania
w kryptach świątyni w latach 1761–
1789 około 107 dobrodziejów.
Bernardyni ze Strzegocina nie byli
obojętni wobec losów politycznych
nieistniejącego państwa polskiego,
biorąc aktywny udział w manifestacjach narodowych poprzedzających powstanie styczniowe. Dwóch
ojców strzegocińskiego klasztoru: Konstanty Gozdowski, wikariusz klasztoru w latach 1860–1861,
oraz Gwidon Komorowski, kaznodzieja, za udział w powstaniu styczniowym zostali ukarani. Pierwszy
z nich więzieniem, drugi zaś katorgą. Ostatecznie w wyniku represji
po powstaniu styczniowym władze
carskie w 1868 r. zlikwidowały zakon bernardynów w Strzegocinie.
Opuszczonym obiektem zaopiekował się proboszcz z Szyszek.
D. Dalecki
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Odnalezione rodziny
Niektóre książki, używając pospolitego frazesu,
chwytają za gardło. Do takich należy z pewnością
zaliczyć te, w których bohaterowie poszukują swoich najbliższych krewnych.

Załóżmy, że żyjesz w pełnej i szczęśliwej rodzinie.
Niczego ci nie brakuje, ale z biegiem czasu coś zaczyna ci przeszkadzać. Np. fizycznie, gdy z wyglądu
w żadnym stopniu nie przypominasz swoich rodziców. Ale też mentalnie możesz się od nich różnić.
Dodatkowo z otoczenia zaczynają do ciebie docierać niepokojące sygnały, jakaś dziwna uwaga ciotki czy komentarz któregoś z sąsiadów. W pewnym momencie to wszystko
sumuje się i dociera do ciebie przykra prawda: jesteś adoptowany. Co zrobisz
w takiej sytuacji?
Bohaterowie książki Odnalezieni Anny Kamińskiej rzadko miewają wątpliwości. Dla nich pokusa odnalezienia biologicznych krewnych jest zbyt silna, by
próbować o tym zapomnieć. Nawet jeśli ceną tych poszukiwań jest ból swoich przybranych rodziców. Ale nietrudno zrozumieć motywacje ludzi, którzy
nagle tracą grunt pod nogami, czują się wykorzenieni i niechciani, w pewien
sposób sami na tym świecie. Niestety, taki na pozór cukierkowy scenariusz
nie zawsze ma szczęśliwe zakończenie. Przykładem jest historia dziewczyny,
której przybrani rodzice zapewnili wikt i dobre wykształcenie. Gdy postanawia odnaleźć swoją rodzinę, okazuje się, że jej rodzona siostra wychowywała
się w patologicznym środowisku i trafiła do więzienia. To wszystko rodzi zbyt
duże różnice, by bohaterka miała ochotę na głębszą relację z nią.
Niemniej duża część historii kończy się pomyślnie. Odnalezienie dawnych
krewnych pozwala bohaterom w pewien sposób wypełnić swoje życie sensem. Przykładowo artysta, do tej pory malujący ponure i mroczne obrazy, po spotkaniu z rozdzieloną w dzieciństwie siostrą, zaczyna przelewać na
płótno więcej światła i życia. Takie momenty w Odnalezionych pojawiają się
często, a nawet zaczynają się powtarzać. Jednakże kilka razy można się zaskoczyć. Oto jedna z bohaterek poszukuje swoich biologicznych krewnych
przez… ogłoszenie w serwisie internetowym Gumtree.pl.
Od strony technicznej warto pochwalić autorkę za próby nadania poszczególnym rozdziałom urozmaiconej narracji. Mamy wywiady, monologi bohaterów, w paru miejscach historia opowiadana jest poprzez np. e-maila albo
krótkie, pisane reporterskim stylem minirozdziały. Kamińskiej udało się również uzyskać pamiątkowe zdjęcia od bohaterów, co jest dodatkowym walorem książki.
Choć temat adoptowanych dzieci może się wydawać sentymentalny i trącący telenowelą, to jednak prawdziwe historie poszukiwań biologicznej rodziny
potrafią poruszyć, szczególnie wtedy, gdy życie rozmija się z własnymi wizjami. Niemniej warto szukać swoich korzeni, bo jak pisze autorka we wstępie,
to tak naprawdę poszukujemy samych siebie.
Paweł Kozłowski

Z DKK

O historiach z życia wziętych
Spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 22 lutego br., obfitowało we wzruszające historie, a wszystko za sprawą Odnalezionych Anny Kamińskiej.
To zbiór dwunastu historii, które splata jeden wątek – jej bohaterowie dowiadują się, że zostali adoptowani. Ich dotychczasowe życie legnie w gruzach
a oni na nowo muszą się określić, kim są i dokąd zmierzają w swoim życiu.
Każda z tych historii kończy się inaczej, każdy bohater na swój sposób radzi
sobie z paraliżującymi emocjami. Jedni silnie wiążą się z odnalezioną rodziną
biologiczną, drudzy, dopiero poznawszy swoich krewnych, potrafią docenić
wartość miłości, którą otacza ich rodzina adopcyjna. Książka pozwala nam
docenić, jak ważna jest rodzina i jakie to szczęście, gdy jesteśmy w niej darzeni miłością.
Odnalezieni to nie pierwsza książka Anny Kamińskiej. Wcześniej postanowiła
już zmierzyć się z literaturą faktu, pisząc Miastowych, czyli historie ludzi z miasta, którzy poszukując siebie i swojego miejsca na ziemi, postanowili zamieszkać na wsi.
Książka wzbudziła wiele emocji wśród klubowiczów. Okazało się, że wielu
spośród nich ma swoje prywatne historie związane z „odnalezionymi”, zna
osoby adoptowane, co pokazuje, jak to szeroki temat w polskim społeczeństwie. Każda z nich była równie ciekawa i wyjątkowa jak te opisane w książce.
Dodatkowo klubowiczki, które przeczytały książkę, zwracały uwagę na hart
ducha osób adoptowanych. W końcu poszukiwania swoich biologicznych
krewnych wymagają wielkiej odwagi, a ryzyko zawodu jest duże, co zresztą
można spostrzec w kilku historiach. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nie da się
odzyskać straconego czasu.
Następne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 29 marca br., Powrócimy
wówczas do twórczości Erica-Emmanuela Schmitta.
(pk)
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MOIM ZDANIEM

Duchowe witaminy

Bój o komórki!
Z ogromnym niepokojem obserwuję toczącą się sprawę „komórek”
mieszkańców bloku przy
ulicy Warszawskiej 52 b.
Czy można pozbawiać
mieszkańców takich pomieszczeń? Chyba duż yc h , p r z e s t r o n n yc h
lokali w tym bloku nie ma.
Gdzie trzymać chociażby
rower – w małym, ciasnym mieszkaniu? Nawet przy najbardziej luksusowych apartamentach
w naszej stolicy przysługuje pomieszczenie gospodarcze.
Rozbrajające w tym wszystkim jest uzasadnienie tego pomysłu – estetyka. A któż ma tak wrażliwe poczucie estetyki, wrażliwe, a zarazem bardzo
wybiórcze? Wszyscy mieszkańcy Nasielska wiedzą, że takich miejsc, mogących dosłownie porazić swoją estetyką, w naszym mieście jest wiele.
Rodzi się więc pytanie dlaczego akurat te komórki, dlaczego mieszkańcy
tego bloku są atakowani?
Propozycja wybudowania pomieszczeń gospodarczych w innym, bardziej dogodnym dla gminy miejscu także zadziwia – gdzie, na drugim
końcu miasta? O czyj interes toczy się ten bój, bo o mieszkańcach chyba
ktoś zapomniał.
Magdalena Biernacka
Radna RM Nasielsk
tel.692 961 935

Zostaw 1% w gminie Nasielsk!

Szanowni Państwo!

Apeluję do mieszkańców gminy Nasielsk o wsparcie organizacji pożytku
publicznego działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystajmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa, i wspierajmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.
Organizacje pożytku publicznego to stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub wyodrębnionej grupy
ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną. Są to organizacje
działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, otaczające opieką dzieci, wspierające ekologię, roztaczające
opiekę nad zwierzętami. Mogą to także być kluby sportowe. Wszystkie
tego rodzaju organizacje funkcjonują, by poprawić jakość życia potrzebujących. Ludzie działający w tych organizacjach to najczęściej społecznicy
i wolontariusze, którzy za swoją pracę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
My, jako podatnicy, możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego,
przekazując na ich rzecz 1% naszego podatku dochodowego.
Zwracam się z prośbą do burmistrza Nasielska o przystąpienie do akcji „zostaw 1% w gminie Nasielsk” poprzez zachęcanie mieszkańców, a także
stworzenie listy wszystkich organizacji pożytku publicznego działających
na naszym terenie lub pomagającym naszym mieszkańcom i zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz w „Życiu Nasielska”.
Kampanie tego rodzaju to przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej, to budowanie na trwałe naszej lokalnej tożsamości.
Drodzy mieszkańcy! Zdecydujmy, by 1% naszych podatków pomógł bliskim, sąsiadom, znajomym i przyjaciołom.
Magdalena Biernacka
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Z BIBLIOTEKI

Planowanie
kariery
Już po raz drugi na terenie szkół
naszej gminy będzie realizowany
projekt „Link do przyszłości”. To
świetna okazja dla młodych ludzi do podjęcia ważnych decyzji
związanych z ich przyszłością.
Tegoroczna edycja projektu nosi
podtytuł: „Młodzi. Internet. Kariera” i jej celem jest wspieranie
młodzieży z mał ych miejscowości w planowaniu przyszłości zawodowej w sposób szeroki
i nieszablonowy, uwzględniający
rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy. „Link do przyszłości” jest
realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft,
w ramach inicjatywy YouthSpark
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Akcja na terenie naszej gminy jest
zaplanowana na marzec. W jej ramach odbędzie się pięć spotkań
z młodymi profesjonalistami, dla
których wiek nie był przeszkodą
w osiągnięciu sukcesu.
W Cieks ynie uczniowie b ędą
mogli spotkać się z Mikołajem
Komórem, specjalistą do spraw
tworzenia wizerunku organizacji
oraz kampanii marketingowych;
w szkole w Starych Pieścirogach
gościem będzie Arlena Witt, tłumacz, copywriter, nauczyciel
angielskiego i właściciel firmy.
W samym Nasielsku jako młody
profesjonalista pojawi się Wojciech Wieman, wideo manager w Onet.pl. Spotkania będą
miały charakter multimedialny,
czyli goście oprócz rozmowy
z uczestnikami będą prezentować
slajdy i inne materiały.
Organizatorem spotkań
z cyklu „Link do przyszłości” na
terenie naszej gminy jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku.
(pk)

Na życzenie

Nieraz zdarza się, że słyszymy w momentach trudności, kiedy ktoś sobie z czymś nie radzi, że stało się to na jego/jej własne życzenie. Coś
w tym musi być. Podobno człowiek będzie w niebie tak długo, jak długo
niebo jest w nim. Okazuje się, że odwrotnie to też działa. Nieraz przejście z „piekła” do „nieba” pod tytułem „nawrócenie” jest jak najbardziej
możliwe i realne, trzeba ciągle próbować.
Daleko pewnie nie musimy szukać w tym względzie, ale zawsze warto szukać. Zainteresowała mnie historia jednego z najwybitniejszych
gitarzystów metalowych pokolenia „Sex, Drugs & Rock'N'Roll”. Dave
Mustaine, bo o nim mowa, grał w zespole Metallica i Megadeth. Został
pozbawiony nagle możliwości grania na gitarze – wtedy uznał, że jego
życie zaczyna tracić sens. Kiedyś Bóg dla niego nic nie znaczył. Śmiał się
z praktyk religijnych, zajmując się okultyzmem i biorąc udział w alkoholowych orgiach. Nawrócił się w 2002 roku. W jednym z wywiadów powiedział: „Patrząc na krzyż, powiedziałem kilka prostych słów: Co mam
do stracenia? Potem całe moje życie się zmieniło. To było trudne, ale
nie zamieniłbym tego doświadczenia za nic. Idę przez życie, wierząc,
że Bóg istnieje”. Odkrył wtedy siebie i swoje prawdziwe motywacje. Po
latach Mustaine przestrzega: „Uprawiałem magię, czytałem Biblię satanistyczną. Śpiewałem o pogańskich rzeczach, które wszyscy teraz uważają za takie fajne. Teraz raczej powiedziałbym – Popatrz, przeżyłem to.
Te rzeczy spowodowały, że pogrążyłem się w nałogu. Ale teraz wiem,
że jest rozwiązanie, inny sposób na życie – zostać chrześcijaninem”.
Nie zawsze potrafimy też docenić prawdziwe piękno, które prowadzi
ku niebu. Zdarza się, że przeradza się ono w sieciowe piekło. W internecie można mieć wymarzony wzrost, gładką twarz, być dowcipnym,
inteligentnym… A jak dojdą do tego jeszcze celne analizy rzeczywistości, bycie dowcipnym i śmiesznym, interesujący tryb życia, to można
zafascynować duże grono „przyjaciół” ze znanego portalu społecznościowego o nazwie Facebook. Ważne jest jednak pytanie: dlaczego rzeczywistość wirtualna ma tak duży wpływa na ludzkie życie? Jak
to się dzieje, że sieciowe „ja” przejmuje kontrolę nad moją codzienną
egzystencją?
Nie takie dawne to czasy, kiedy nie było internetu czy urządzeń typu
komórka. Aby skontaktować się ze znajomymi, trzeba było sięgnąć po
telefon stacjonarny albo odstać swoje w kolejce do automatu na mieście. Również poznawanie nowych ludzi miało wtedy zupełnie inny wymiar, bo dawało radość z możliwości bycia razem. A dzisiaj? Brak jest
dzieci bawiących się wspólnie na jednym podwórku, rozmawiających
ze sobą sąsiadów czy ustępowania miejsca starszym. Uczucia czy przemyślenia innych wylewają się szerokim strumieniem z e-maili, blogów,
sieciowych publikacji, podsyłanych linków. A kolejny dzień upływa nam
na podglądaniu życia innych stworzeń zamieszkujących tę samą planetę albo na ekscytowaniu się historiami bohaterów seriali, które nie
mają końca.
Warto w tym miejscu sięgnąć po ciekawy opis, który wyłania się
z wydanej niedawno w Polsce książki niemieckiego dziennikarz Ulricha
Schnabela, zatytułowanej „Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia”: „Czy państwo także macie uczucie, że waszym życiem rządzi
zamęt? Czy czujecie się podobnie jak my, dziennikarze, kiedy każdego
ranka rzucamy się w zalewający nas potok informacji, przebijamy przez
setki e-maili, nurkujemy w sieci, googlując i klikając, telefonując w przerwie potrzebnej na nabranie oddechu, a wieczorem zadajemy sobie pytanie, co właściwie robiliśmy przez cały dzień? (...) Nie jesteście sami”.
Na życzenie można stać się człowiekiem szczęśliwym, ale można też
swoje szczęście zaprzepaścić. Wiele zależy od naszej filozofii życia
i konsekwencji w jej realizowaniu. Nie da się wszystkiego zrzucić na innych – bo wybór należy do każdego z nas. I konsekwencje tego wyboru również. „Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci
dane”, jak mówi starotestamentalny mędrzec. Wolność daje możliwość
i stwarza okazję dokonywania wyborów. Za tym jednak stoi odpowiedzialność. Jeśli w swoich wyborach nie uwzględniam odpowiedzialności,
łatwo jest, podobnie, jak czynili to ludzie obojętni religijnie i źli, całe zło
świata przypisać Bogu i na Niego zrzucić odpowiedzialność za wszystkie klęski oraz nieszczęścia wokół nas. Za każdy wybór dobra i zła odpowiadam sam.
ks. Leszek Smoliński
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Z WTZ

Zimowe atrakcje w Lorcinie
Już drugi rok z rzędu Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów w niemal pełnym składzie
sp ę d zi ł y c a ł y zi mow y d zi eń
w gościnie u pani Małgorzaty Jakoniuk, właścicielki Stajni „Stangret” w Lorcinie.
W c z wa r te k , 6 l ute go b r. n a
uczestników WTZ i ich opiekunów

czekało tam mnóstwo atrakcji,
z kuligiem w roli głównej. Pogoda
dopisała, świeciło słońce i śniegu
było wszędzie pod dostatkiem, toteż chętnych na przejażdżkę saniami nie brakowało. Tym bardziej że
uczestnicy i ich opiekunowie nie
oszczędzali swoich głosów, śpiewając znane wszystkim piosenki
biesiadne przy wtórze akordeonu,
na którym grał Mateusz Rutkowski
– instruktor pracowni muzyczno-teatralnej.
Po powrocie z kuligu na nieco
przemarzniętych warsztatowiczów
na terenie Stajni „Stangret” czekało ognisko i pieczenie kiełbasek,
bigos i gorąca herbata, a na deser
pyszne ciasta. Wszystkie przysmaki przygotowała wcześniej grupa
z pracowni gospodarstwa domo-

wego pod okiem Eweliny Wiktorowicz.
Chętni mogli podziwiać piękne
konie, na co dzień zaprzęgane do
powozów, oraz inne zwierzaki,
które wchodzą w skład stangretowego minizoo: kozy, świnkę wietnamską Klementynę, stadko gęsi
i kur. Ale najbardziej towarzyskie

okazały się: młody sympatyczny
psiak i dwa dostojne koty, które
przechadzały się wśród uczestników WTZ.
Dzień minął szybko, a żegnając się
z panią Małgosią, uczestnicy warsztatów obiecali zawitać tu znowu
niebawem.
(więcej na temat stajni Stangret
w Lorcinie patrz: www.stajniastangret.republika.pl)
(i.)
Za wspaniale zorganizowany kulig
i wielkie serce dla osób niepełnosprawnych Pani Małgorzacie Jakoniuk, właścicielce Stajni „Stangret”
w Lorcinie, serdeczne podziękowania składają uczestnicy WTZ
wraz z kierownikiem i pracownikami.
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Szkoła, która uczy żyć
Joniec to miejscowość położona w sąsiadującym z nami powiecie
płońskim, która od lat jest ważnym
punktem na mapie dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, także tych
z naszej gminy. A wszystko za sprawą
znajdującej się tam szkoły.
Pani Katarzyna Stelmach jest matką
niepełnosprawnego Bartka. Chłopiec
ma trzynaście lat i od 5 lat uczęszcza
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. Bartek chodził wcześniej do zwykłej szkoły podstawowej,
ale nie mógł się tam wiele nauczyć.
– Gdy w klasie jest 20 uczniów, to
nauczycielka nie jest w stanie odpowiednio pomóc jednej osobie niepełnosprawnej. Do takich dzieci potrzeba
specjalnej opieki – mówi pani Katarzyna. Wszystko zmieniło się, gdy
mama Bartka dowiedziała się o szkole
w Jońcu. Dzisiaj jest bardzo zadowolona z tego, czego nauczył się tam jej
syn. – Bartek umie już pisać, czytać,
malować kredkami i odróżniać pory
roku. Uczestniczy też w kółku teatralnym i bierze udział we wszystkim, co
się dzieje w klasie – wylicza pani Stelmach. Poza tym chłopiec stał się otwarty na innych ludzi, zaczyna mówić.
Jest też bardziej samodzielny, umie
przygotować kanapki, dba o porządek. A to umiejętności dla wielu niepełnosprawnych dzieci, które mogą
liczyć tylko na pomoc rodziców, nieosiągalne.
Przykład pani Katarzyny Stelmach,
która długo poszukiwała dla swojego syna szkoły zapewniającej mu jak
najlepsze warunki rozwoju i nauki, nie
jest odosobniony. W sumie aż 7 dzieci z naszej gminy uczy się w szkole w Jońcu, a liczba ta rośnie, na co
wpływ ma przełamywanie stereotypów dotyczących tzw. szkół specjalnych. – Chodzi o to, żeby niektórym
rodzicom uświadomić, że to nie jest,

Z NOK

Konopie w Nasielsku

W piątek, 21 lutego br. Nasielsk odwiedził
„Kabaret z Konopi”, prezentując dawkę dobrego humoru w skeczach i piosenkach.
„Kabaret z Konopi” tworzy trzech młodych ludzi z Kielc: Krzysztof Kubalski,
Norbert Orłowicz i Radosław Kielch. Pomimo dość krótkiego stażu (grupa powstała w 2004 r.) kabaret występował w wielu
miejscach i zdobył kilka nagród branżowych na różnych konkursach i przeglądach artystycznych. O ich kunszcie mógł
się przekonać każdy, kto w sobotę o godzinie 19.00 wybrał się do Nasielskiego
Ośrodka Kultury.
Grupa kabaretowa przedstawiła na nasielskiej scenie swoje najlepsze skecze. Poruszały one różne wątki: były scenki przedstawiające wizytę petenta w ZUS-ie, walentynkowy podryw czy bajka
opowiadana dzieciom przez internetową gwiazdę, Hardkorowego Koksa. Na koniec młodzi kabareciarze postanowili pokazać swoje umiejętności w improwizacji. Zaprosili jedną osobę z widowni, zachęcili ją do opowiedzenia, co robiła przez cały dzień, a następnie na tej podstawie szybko wymyślili skecz. Śmiechu było co niemiara.
Jak wiele innych występów kabaretowych, także ten nie mógł się obyć bez piosenek. Prezentowały one równie
absurdalny humor jak cała reszta programu. Jedna z nich, stylizowana na smutną balladę, przedstawiała tragedię
człowieka… który nie ma włosów.
Dopisała również nasielska publiczność, która żywiołowo i ze śmiechem reagowała na poczynania kabareciarzy
i każdy skecz nagradzała burzą oklasków. Wszyscy fani kabaretów powinni zarezerwować sobie wolny czas na
wieczór 12 marca, ponieważ odbędzie się wtedy kolejny występ na naszej scenie. Tym razem Nasielski Ośrodek
Kultury gościć będzie znany i lubiany „Kabaret pod Wydrwigroszem”.
(pk)

jak powiedziała jedna z mam, „szkoła
dla głupków” – mówi pani Stelmach.
Dla kogo szkoła?
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jońcu powstał 15 stycznia 1982 r.,
a motto, jakim kieruje się szkoła, to
„Nauczymy Cię żyć”. W pierwszych
latach istnienia Ośrodka funkcjonowała: szkoła podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim, „szkoła życia” dla
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz internat zapewniający
całodobową opiekę wychowankom.
Wszystkie te elementy funkcjonują
do dziś, zapewniając niepełnosprawnym dzieciom naukę i opiekę. OSW
w Jońcu podlega starostwu powiatowemu w Płońsku. Obecnie dyrektorem szkoły jest Jerzy Michalak, który
żartuje, że stanowisko objął tylko na
„pół roku”, a pełni je już 10 lat. Pan Jerzy wcześniej przez wiele lat zajmował
się działalnością związaną ze sportem,
był m.in. dyrektorem hali sportowej
w Płońsku.
Aby dziecko mogło trafić do tej szkoły, musi posiadać orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej
o potrzebie nauczania specjalnego.
– Skierowania są wydawane przez
starostwo powiatowe lub inny organ
prowadzący na wniosek rodzica. Jeśli chce on umieścić swoje dziecko
w naszym ośrodku, to musi dodatkowo wypełnić wniosek z prośbą
o przyjęcie i umieścić adnotację, czy
chce, by jego dziecko korzystało z internatu, który też posiadamy – tłumaczy dyrektor Michalak.
W ośrodku jest kilka różnych stopni nauczania w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka.
Funkcjonuje tam specjalna szkoła
podstawowa z podziałem na klasy
dla uczniów z niepełnosprawnością
lekką i umiarkowaną oraz znaczną.
Następnie jest gimnazjum funkcjonujące według tych samych zasad. Ponadto dzieci z niepełnosprawnością
lekką mogą potem uczęszczać do
tzw. ponadgimnazjalnej szkoły specjalnej. Co to takiego jest? – To coś,
co funkcjonuje na zasadzie szkoły zawodowej, ale nie ma na celu
dać konkretny zawód. Za to daje
możliwość przystosowania do życia codziennego, załatwiania spraw
w urzędzie czy na poczcie, opiekę
nad dzieckiem albo osobą dorosłą.
To też nabycie takich umiejętności,
jak prasowanie, pielęgnacja warzyw
i drobne naprawy w domu – opowiada dyrektor OSW. Ponadto w Jońcu są prowadzone zajęcia rewalidacji
wychowawczej dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką.

Rodzinna atmosfera
Ważne jest pytanie, czemu Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy zawdzięcza tak dobrą opinię wśród rodziców
uczęszczających tam dzieci. Dyrektor
Michalak wymienia kilka czynników,
które na to wpływają. Po pierwsze to
dobrze przygotowana kadra. – Bardzo
lubię z nią współpracować, bo składa
się z ludzi o odpowiednim wykształceniu, którzy poza tym mają ukończone studia podyplomowe i kursy
z oligopedagogiki – mówi. Dodaje,
że oprócz wykształcenia są to również ludzie o odpowiednim podejściu
do pracy z dziećmi trudnymi.
Po drugie, wszyscy starają się, by na terenie szkoły panowała rodzinna atmosfera. – Moje credo od początku było
takie, że te dzieci, które tu uczęszczają, są już i tak doświadczone przez los,
więc należy stwarzać im takie warunki, by czuły się jak w domu, a nawet
lepiej – mówi Jerzy Michalak. Duży
nacisk kładzie się na przyjacielski stosunek do dzieci i nawiązywanie z nimi
więzi. Nie muszą one zwracać się do
wychowawcy „proszę pani”, a np.
„pani Agnieszko”. – Staramy się, by
nasze dzieci czuły więź z tą placówką
– podsumowuje dyrektor.
Równie ważnym elementem jest
współpraca z rodzicami. Nie da się
ukryć, że w wielu wypadkach to
wręcz podstawa odpowiedniego wychowania dziecka. – My możemy się
„urobić” po łokcie, ale jeśli nie ma
dobrej komunikacji z rodzicem i on
robi swoje, a my swoje, to nie da to
dobrych rezultatów – tłumaczy dyrektor Michalak. Jednak, jak sam przyznaje, współpraca jest na ogół dobra,
a momentami wręcz wzorcowa.
Warto więc, by rodzice niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy, którzy jeszcze nie słyszeli o szkole
w Jońcu, rozważyli taką możliwość dla
swoich pociech.
Jak tłumaczy dyrektor Michalak, dla
dziecka z niepełnosprawnością pobyt
w zwykłej szkole może po pewnym
czasie stać się katorgą. – Jeśli nauczyciel pomaga dziecku na pierwszym
etapie, to pół biedy, ale później dochodzą takie przedmioty, jak przyroda czy historia, na coraz wyższym
poziomie, które dla takiego dziecka
są zbyt skomplikowane. Wtedy może
go to po prostu przerosnąć i wywołać dodatkowo kłopoty emocjonalne
– mówi dyrektor OSW.
Pani Stelmach codziennie dowozi
swojego syna do szkoły po kilkanaście kilometrów, a po zajęciach przywozi do domu. Podobnie zresztą jak
większość rodziców. Jest przekonana,
że ten wysiłek już się opłacił.
Paweł Kozłowski
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Nostalgiczne spotkanie
nasielskich mleczarzy
W wiek dorosły wkracza pokolenie nasielszczan, które nie
pamięta już zakładu mieszczącego się
w Nasielsku przy ulicy
Tylnej. A był to zakład
wyjątkowo ważny dla
gospodarki całej naszej gminy – Okręgowa Sp ó łdzielnia
Mleczarska (OSM).
Jej produkty: mleko,
masło czy sery, cieszył y się uznaniem
konsumentów, zarówno miejscowych,
jak i z dalszych miejscowości,
w których były sprzedawane. Wyroby nasielskiej mleczarni trafiały
również na rynek warszawski.
Dla wielu mieszkańców gminy
mleczarnia była miejscem pracy. W tym gronie znajdowali się
w pierwszym rzędzie rolnicy, którzy dostarczali do mleczarni mleko.
Producenci mleka i ci, którzy brali

udział w procesie przygotowania
z niego produktów do konsumpcji,
czyli pracownicy mleczarni, to jedna wielka mleczarska rodzina.
Niestety, mleczarni już nie ma.
Ostatecznie jej żywot został zakończony oficjalnie w 1996 r., a „dogorywanie” zaczęło się w roku 1994.
Od tego czasu minęło już 20 lat.
Szczególnie smutnych dla tych,
dla których mleczarnia była czymś
więcej niż tylko miejscem pracy.
W styczniu bieżącego roku grupa pracowników byłej mleczarni
skupiona, wokół długoletniej prezes Jadwigi Graczykowskiej, rzuciła
myśl, aby zorganizować spotkanie
dawnych pracowników nasielskiej
mleczarni. Informacja o tym znalazła się również w „Życiu Nasielska”.
Notatka zawierała prośbę o zgłaszanie się byłych pracowników
mleczarni, którzy chcieliby wziąć
udział w spotkaniu. Odzew na
apel był duży. Chęć uczestnictwa
w spotkaniu zgłosiło około pięćdziesięciu osób.
Na realizację pomysłu nie trzeba było długo czekać. Spotkanie pracowników byłej nasielskiej
mleczarni odbyło się w sobotę, 22 lutego w hotelu-restauracji
Palladium. Było sentymentalnie,
a nawet, mimo nostalgii za tym, co
było, a czego już nie ma, radośnie.

Ferie w NOK

Było to spotkanie rodzinne, spotkanie wielkiej nasielskiej wspólnoty
mleczarskiej. Dominowały na nim
wspomnienia, głównie pozytywne.
Na jego początku Jarosław Bober, który w historii zakładu zapisał się w pierwszym rzędzie jako
syndyk masy upadłościowej, wręczył w imieniu zebranych prezes
Jadwidze Graczykowskiej mił y
upominek z podziękowaniem za

współpracę i zorganizowanie tego
spotkania. Warto zauważyć, że pan
Bober, któremu przed laty zlecono
niezbyt miłe zadanie zakończenie
działalności mleczarni, korzystał
z każdej nadarzającej się okazji,
aby nie tylko przedłużać jej żywot,
ale ją ratować. Źle się bowiem czuł
w roli likwidatora. On utożsamiał się
ze swym miejscem pracy. Dla niego mleczarnia była czymś bardzo
ważnym. Tego wieczoru na panią
prezes czekało jeszcze więcej nieR

E

Ferie zimowe to okres odpoczynku, ale również zabawy. Nasielski Ośrodek
Kultury, jak co roku, zadbał, aby najmłodsi mieszkańcy naszej gminy spędzili
ten czas kreatywnie i wesoło.
18, 21 i 25 lutego w NOK-u odbywały się zajęcia plastyczne i zajęcia twórcze.
Pierwszego dnia jedna ściana w holu NOK zmieniła się w niezwykle barwny
i magiczny podwodny świat. A wszystko za sprawą dziecięcej fantazji i przy
użyciu kolorowych papierów. Dzieci wykonały rybki, koniki morskie, kraby,
ośmiornice, meduzy, a nawet skrzynię ze złotem.
Następny dzień upłynął pod znakiem zajęć twórczych. Ich uczestnicy zajęli
się projektowaniem i ozdabialniem rękawiczkek. Kolejne zajęcia w plastycznej
oprawie polegały na tworzeniu kolażu. Kolaż to technika polegająca na układaniu kompozycji na papierze. Tym razem uczestnicy zajęć korzystali z niepotrzebnych gazet i ulotek reklamowych. Efktem ich pracy były ciekawe i często
zabawne postacie.
Podczas ferii w NOK-u można było obejrzeć dwie części filmu Akademia Pana
Kleksa. Dużym zainteresowaniem cieszył się spektakl teatralny Księżniczka
i rycerz przygotowany
przez aktorów Teatru
Dobrego Serca .
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
z zajęć w Nasielskim
Ośrodku Kultury, która jest dostępna na
stronie: https://www.
facebook.com/NasielskiOsrodekKultury.
K.T.

spodzianek. Długoletni zakładowy
elektryk, Edward Popielarski, napisał na okoliczność spotkania wiersz
i odczytał go zebranym. W wielu
zwrotkach utworu autor przybliżał
uczestnikom spotkania sylwetkę
pani prezes – przełożonej i jednocześnie współpracownicy. Było
też tradycyjne Sto lat. Długo trwały mleczarzy wieczorne rozmowy. Atmosfera początkowo nieco
sztywna, czego powodem był fakt,
że nie wszyscy się znali, a nawet jeżeli się znali, to nie zawsze
się po latach poznawali, z każdą
minutą stawała się coraz bardziej
luźna, wręcz serdeczna, rodzinna.
Przyszedł czas i na tańce – grupowe i w parach. Górowały jednak wspomnienia.
Dała się też zauważyć zaduma
nad tym, co dalej. O reaktywacji zakładu nie ma właściwie co
marzyć, ale dorobku siedemdziesięcioletniej mleczarni nie
można zapomnieć. Żyją jeszcze
ludzie, którzy w tej mleczarni
pracowali, w kronikach są zapisane jej dzieje. Coś z tym warto byłoby zrobić, w każdym razie ocalić
od zapomnienia. Byli pracownicy
mają dzieci, niektórzy wnuki. Uczą
się, studiują. A może któreś z nich
upamiętni dzieje mleczarni w swej
pracy magisterskiej? To jednak tylko jeden z pomysłów, bo są i inne.
A naśladownictwo mleczarzy przez
pracowników innych upadłych zakładów będzie z pewnością mile
widziane.
andrzej zawadzki
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Nazywam się Karolina Gawrońska. Mam 26 lat. W 2012 roku
wykryto u mnie chorobę układu nerwowego. Prawdopodobnie
jest to ataksja rdzeniowo-móżdżkowa. Do dziś nie ma jednak
konkretnej diagnozy. Przez chorobę zmagam się z zanikiem odruchów bezwarunkowych, zaburzeniami równowagi, trudnościami
w poruszaniu się i mowie. By zachować sprawność i zatrzymać
rozwój nasilających się objawów potrzebuję codziennej, specjalistycznej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Marzę, by być znowu
w pełni samodzielną.
POMÓŻ MI SPEŁNIĆ MARZENIE ABY BYĆ W PEŁNI SAMODZIELNĄ!
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON

KRS: 0000270809

z dopiskiem Gawrońska, 2225 dajecie mi Państwo szansę na
odzyskanie sprawności. Bardzo dziękuję !
L

A

M

A
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Warto znać języki obce – angielski
Od 2 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku realizowany jest projekt edukacyjny „Dlaczego warto
uczyć się języków obcych?”. Wykonawcami tego przedsięwzięcia są uczniowie klasy VI e, jednak
proponowane działania mają na
celu włączenie całej społeczności
uczniowskiej.
Jednym z głównych zamierzeń
projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków
obcych, które w dzisiejszym świecie są „oknem na świat”. Wszystkie planowane działania mają na
celu uświadomienie dzieciom,
jak ważna jest znajomość języków obcych. Dlatego też głównym
działaniem projektu jest zorganizowanie: tygodnia angielskiego (20–
24.01.2014), tygodnia rosyjskiego
(10–14.02.2014), tygodnia francuskiego (17–21.03.2014) oraz tygodnia niemieckiego (7–11.04.2014).
Za nami tydzień angielski, podczas
którego staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto
uczyć się języka angielskiego? Zaczęliśmy od zdobycia podstawowych informacji na temat krajów
anglojęzycznych. W poniedziałek
uczniowie z grupy „angielskiej”
w głównym holu szkoły przygotowali i zaprezentowali gazetkę tematyczną, która zawierała wiele
ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii. Można było także podziwiać
piękne rysunki wykonane przez
jednego z uczniów. Tego dnia wy-

wieszono także
angielską flagę
na drzwiach sal
lekcyjnych.
We wtorek była
prz ygotowana
niespodzianka dla klas 0 –
III. Wykonawcy
proj ektu wra z
z o p i e ku n a m i
zaprosili dzieci
na przedstawienie pt. W krainie
Kubusia Puchatka. Starszaki stanęły na wysokości
zadania. Same przygotowały swoje fantastyczne stroje i doskonale
opanowały wesołe teksty, którymi zabawiały nasze maluchy, za co
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dla uczniów klas 0– III został
także zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Kubuś Puchatek i jego
niesamowite przygody”.
W środę odbyło się „angielskie
spotkanie”, na które zostały zaproszone klasy IV i oczywiście
wykonawcy projektu – klasa VI e.
Naszym gościem był Dawid Domała, który bardzo interesująco
opowiadał o Anglii i o życiu w tym
kraju. Uczniowie z zachwytem słuchali różnych ciekawostek i historii,
a na koniec mogli zadawać pytania.
Spotkanie z panem Dawidem to
była bardzo pouczająca lekcja języka angielskiego, która zapewne
na dłużej zostanie w pamięci naszych uczniów.
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22 lutego to jeden z najważniejszych dni w harcerskim kalendarzu, święto wszystkich skautów – Dzień Myśli Braterskiej (DMB). Został on ustanowiony na pamiątkę założycieli światowego ruchu harcerskiego: gen.
Roberta Boden-Powella i jego żony Oleave Boden-Powell. Ich wspomnienie odbywa się w rocznicę urodzin, ponieważ, co ciekawe, obydwoje przyszli na świat w tym samym dniu.
Właśnie wtedy harcerze na całym świecie spotykają się, wspominając założycieli ruchu skautowego, składają sobie życzenia, wysyłają kartki i dobrze się wspólnie bawią. A skoro mowa o dobrej zabawie, to w weekend
14–16 lutego br. w Modlinie Starym odbył się biwak „Dzień Myśli BraterW cz wartek w głównym holu
szkoł y uczniowie z grupy „angielskiej” przygotowali stoisko
tematyczne. Pojawiły się na nim
angielskie symbole, angielskie
czasopisma i książki. Wszystko
to mogła oglądać i podziwiać
cała społeczność uczniowska.
Oprócz tego przygotowano angielskie potrawy, których można było spróbować. Gospodarze
opowiadali także zainteresowanym uczniom o Anglii i jej tradycjach.
W piątek zaangażowani w nasze
działania byli wszyscy uczniowie, a nawet pracownicy szkoły.
Każdy w miarę swoich możliwości był ubrany w angielskie barwy
lub miał przypiętą angielską flagę.
Wszystkim bardzo dziękujemy za
włączenie się do naszych działań.
Izabela Piotrowska
Kinga Żabik
Nina Turek

skiej” zorganizowany
przez 2. Drużynę im.
Zawiszy Czarnego.
Imprezie tej, oprócz
integracji środowisk
hufca oraz uczczenia święta harcerzy,
przyświecała idea zapoznania wszystkich
obecnych z historią II
Korpusu Kadetów z Twierdzy Modlin, którego to imię zdobywa nasz
hufiec. Podczas biwaku znalazł się czas na zabawę, śpiewanki przy blasku
świec i akompaniamencie gitary, dużą grę terenową, zajęcia integracyjne
i plastyczne, tworzenie stroju kadeta oraz poznawanie instruktorów. Poruszane były tematy przyjaźni, braterstwa, harcerskiego ducha, przeszłości naszej organizacji i historii lokalnej. Nie zabrakło też ciepłych rozmów
z dawno niewidzianymi znajomymi przy łyku gorącej herbaty. Biwak zakończył się w niedzielę 16 lutego około godziny 12.00.
„Dzień Myśli Braterskiej” był szczególnie ważnym wydarzeniem dla
nasielskiego środowiska naszego hufca. W sobotę, 15 lutego został za-
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kończony okres próbny Gromady Zuchowej ze Starych Pieścirogów.

Drugie śniadanie daje moc

Marcie Wilk za doprowadzenie do końca okresu próbnego i życzymy

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w tym roku
szkolnym zdobyła w ramach ogólnopolskiego programu EKOSZKOŁA międzynarodowy certyfikat
Zielonej Flagi. Od dawna w szkole
są promowane zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, ale w tym
roku zagadnienie zdrowej żywności to nasz priorytet. Od ubiegłego
roku organizujemy kąciki klasowe „Jedz kolorowo, żyj zdrowo”.
W tym roku w styczniu ogłosiliśmy
konkurs plastyczny „Magiczna kraina zdrowej żywności” oraz zaangażowaliśmy się w akcję „Drugie
śniadanie daje moc”.
W ramach tej akcji wychowawcy
organizują wspólne posiłki w swoich klasach, podczas których uczniowie jedzą pyszne, kolorowe
kanapki oraz owoce, warzywa,
płatki i jogurty. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości
uczniów na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie
człowieka. Podczas wspólnego
posiłku omawiamy piramidę żywieniową i zasady prawidłowego
żywienia. Wspólne przygotowywanie i spożywanie razem posiłku
sprawia uczniom wiele przyjemności i dodatkowo takie jedzenie
wspaniale smakuje.
Ostatnie z takich zajęć odbyły się
30 stycznia w klasie III e. Wycho-

wawczyni Jolanta Sobiecka kilka
dni wcześniej powiedziała dzieciom o planach zorganizowania
wspólnego posiłku, aby mogły się
przygotować oraz porozmawiać
o tym między sobą i w domu z rodzicami. W dniu zajęć kulinarnych
dzieci zapoznały się z dwunastoma
zasadami prawidłowego żywienia. Następnie uczniowie pomysłowo wykonali wesołe, kolorowe
kanapki i warzywne koreczki. Ponadto wykazali się inwencją twórczą przy nakrywaniu wspólnego
stołu. W wesołej atmosferze, ubrani w różne fartuszki, przy zabawnie
udekorowanych talerzach wszyscy
delektowali się posiłkiem, w którym
nie zabrakło witamin, minerałów,
białka ani węglowodanów.
Przy wspólnym stole uczniowie
wymieniali się uwagami, jak wygląda spożywanie posiłków w ich
własnych domach. Podczas tych
zajęć oprócz zjedzenia smacznego posiłku uczniowie mieli szansę
docenić, jak przyjemne może być
zasiadanie przy jednym stole z kolegami i koleżankami. Takie lekcje
bardzo się dzieciom podobały,
uczniowie pytali, kiedy będą następne takie smaczne zajęcia.
Zaś my, nauczyciele, wszystko to
czynimy, wierząc, że w ten sposób
przyczynimy się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dba-

łości o spożycie I śniadania w domu
i II śniadania w szkole, które daje
siłę, zapał do nauki oraz aktywności fizycznej, poprawia nastrój
i koncentrację uwagi. Przy aprobacie

rodziców, babć i dziadków przekazujemy uczniom, że „zdrowo” oznacza
„smacznie i kolorowo”, a smaczne
i kolorowe są nie tylko słodycze i fastfoody, ale i własnoręcznie przygotowane kanapki. Dlatego przy wsparciu
rodziców planujemy kontynuowanie

Przyjęła ona numer „33” i nazwę „Wesołe Nutki”. Gratulujemy druhnie
kadrze oraz wszystkim zuchom z Wesołych Nutek samych radosnych
chwil na harcerskim szlaku i dużo wytrwałości przy prowadzeniu gromady.
Organizatorzy składają podziękowanie dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

zdrowych śniadań i poszerzenie ich
o fantastyczne pomysły na zdrowe
sałatki i kanapki. Pomaga nam w tym
zakresie pani dietetyk zapraszana od
stycznia tego roku do naszej szkoły.
Zapoznała ona rodziców w formie
prezentacji multimedialnej z właś-

ciwymi zasadami odżywiania dzieci w wieku szkolnym oraz zgodziła
się przeprowadzić kwizy i konkursy
międzyklasowe na temat zdrowego
odżywiania.
Koordynator szkolny SdE
Elżbieta Wróblewska
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W sprawie elektrowni wiatrowych
Urząd Miejski w Nasielsku pragnie
poinformować o faktycznej sytuacji dotyczącej istniejących oraz planowanych lokalizacjach elektrowni
wiatrowych na terenie gminy.
Na terenie gminy od 2012 r. funkcjonuje 5 elektrowni wiatrowych: 4
na terenie gruntów Dębinki, 1 na terenie gruntów Morgi.
Do dnia dzisiejszego do tutejszego
urzędu nie wpłynęła ani jedna pisemna skarga dotycząca uciążliwości pochodzących od istniejących
elektrowni wiatrowych. Niemniej
jednak, aby stwierdzić, czy hałas
emitowany przez istniejące elektrownie wiatrowe przekracza dopuszczalne normy, Burmistrz Nasielska
zwrócił się do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
o przeprowadzenie badań hałasu,
które powinny zostać przeprowadzone w lutym br.
O wynikach kontroli powiadomimy mieszkańców, zamieszczając
informacje na internetowej stronie
urzędowej oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń w tych miejscowościach, w których pobliżu znajdują
się wiatraki. W przypadku stwierdzenia przekroczeń podejmiemy
działania zmuszające inwestora do
ograniczenia uciążliwości.
Tak więc 5 elektrowni wiatrowych
już pracuje i produkuje energię
elektryczną, natomiast pozostałe
tego typu inwestycje są dopiero
w uzgodnieniach administracyjnych. Zanim inwestor uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę
lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
niezbędne jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie: decyzji
środowiskowej).
W chwili obecnej prowadzone
są postępowania administracyjne
w sprawie wydania decyzji środo-

wiskowych dla 7 elektrowni wiatrowych i są to:
1 elektrownia wiatrowa w Popowie
Borowym,
1 elektrownia wiatrowa w miejscowości Miękoszyn,
5 elektrowni na terenie miejscowości Dębinki.
31 stycznia 2014 r. zostało wznowione postępowanie w sprawie
zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Nasielska w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla elektrowni
wiatrowej w miejscowości Studzianki oraz we wrześniu 2012 r.
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
budowy elektrowni w miejscowości Popowo Borowe.
Postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest uzgadniane na
każdym etapie postępowania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Zarówno Burmistrz, jak i te instytucje prowadzą uzgodnienia na
podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Niestety, w naszym kraju brak rozporządzenia, które wskazywałoby odległości, w jakich można te
obiekty lokalizować w stosunku
do zabudowań. Co do lokalizacji
względem zabudowań, jedynym
kryterium jest natężenie hałasu,
które nie może być wyższe niż
określają przepisy prawne. Aby zapobiec zbyt bliskiemu lokowaniu
wiatrowni względem zabudowań,
w grudniu 2013 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę,
w której została określona odległość od najbliższych zabudowań
– określono ją jako minimum 2
kilometry. Jednak z uwagi na brak
krajowych przepisów w tym zakresie uchwała została przez wojewodę mazowieckiego unieważniona.

l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr działki
obręb
30,31
Dębinki
73,74
Dębinki
47
Dębinki
90
Dębinki
51
Morgi
30
Popowo Borowe
84
Studzianki
21
Dębinki
21
Popowo Borowe
265/3
Dębinki
122
Dębinki
273/1
Dębinki
127
Miękoszyn
115
Dębinki

Moc wiatrowni

Wysokość

Firma

uwagi

WINDPROJEKT Sp. z o.o.
Inowrocław
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
Do 110 m
Inowrocław
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
Do 110 m
Inowrocław
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
Do 110 m
Inowrocław
WINDPROJEKT Sp. z o.o.
Do 110 m
Inowrocław
ENER-WIND
Do 105 m
Sp. z o.o.
Veon Sp. z o.o.
Od 105 do 130 m
Warszawa
Veon Sp. z o.o.
Do 180 m
Warszawa
ENER-WIND
Do 150 m
Sp. z o.o.
EIG EkologicznaWiatrownia 5
Do 108 m
Sp. z o.o.

2,0 MW

Do 110 m

2,0 MW
2,0 MW
2,0 MW
2,0 MW
2,0 MW
2,0 MW
1,8 MW
1,65 MW
2,0 MW

istniejąca
istniejąca
istniejąca
istniejąca
istniejąca
planowana
planowana
planowana
planowana
planowana

2,0 MW

Do 108 m

Siłownie Wiatrowe S.A.

planowana

2,0 MW

Do 108 m

Siłownie Wiatrowe S.A.

planowana

2,0 MW

Do 108 m

Siłownie Wiatrowe S.A.

planowana

0,8 MW

Do 75 m

Siłownie Wiatrowe S.A.

planowana

Ponadto w styczniu br. Rada Miejska podjęła uchwalę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk
dotyczącego wsi Dębinki, Miękoszyn–Miekoszynek, Studzianki
polegającej na skreśleniu w planie
z 2003 roku wyrazu „wiatrowni”.
Dla wszystkich będących w toku
postępowania administracyjnego
przedsięwzięć Burmistrz Nasielska
nałożył obowiązki sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko, w tym obowiązek oceny
w cyklu rocznym.
W świetle obowiązującego prawa
elektrownie wiatrowe mogą być
przedsięwzięciem:

I grupy – mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
– są to instalacje wykorzystujące
do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru łącznej mocy
nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW,
II grupy – mogące potencjalnie
znacząco oddział ywać na środowisko – są to instalacje wykorz ystujące do w yt warzania
energii elektrycznej energię wiatru, lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt.
1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, oraz
o całkowitej wysokości nie niższej
niż 30 m.
Przedsięwzięcia zaliczone do
I grupy podlegają obowiązkowi

Decyzje przeniesione na : EOLOS
NORTH
Sp. o.o.
Warszawa

sporządzenia raportu, natomiast
przedsięwzięcia z II grupy obowiązkowi sporządzenia raportu
mogą podlegać.
Wszystkie planowane elektrownie
wiatrowe na terenie Gminy Nasielsk
zaliczają się do przedsięwzięć z
II grupy i ich maksymalna moc
wynosi 2 MW.
Gdyby wszystkie prowadzone
postępowania zakończone zostały wydaniem decyzji środowiskowych oraz przy uwzględnieniu
faktu istnienia już 5 elektrowni wiatrowych, to na terenie gminy byłoby zlokalizowanych ogółem
14 elektrowni wiatrowych.
Wszelkie informacje na temat lokalizacji i parametrów elektrowni
wiatrowych zawiera poniższa tabela.
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Ekolodzy zdobywają nagrody
Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de
Coubertina w Budach Siennickich
w swojej prac y dydakt ycznej
i wychowawczej w ciągu każdego roku szkolnego realizuje wiele treści dotyczących poznawania
przyrody, środowiska i sposobów
ich ochrony.
Obecnie w placówce, w ramach
zajęć pozalekcyjnych, działa grupa uczniów z klasy V i VI pod
nazwą „EkoGumisie”, która rozwija swoje zainteresowania ekologiczne i podejmuje zadania,
które propagują potrzebę recyclingu i selektywnej zbiórki odpadów. Jedną z inicjatyw młodych
ekologów było przystąpienie do
konkursu organizowanego przez
Fundację „Altereko”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod
tytułem „I-pody za elektrokody”.

Miło jest nam ogłosić, że dziesięcioosobowa grupa uczniów
zdobyła w tym konkursie I miejsce w kategorii „zbiórka tonerów
i tuszów”. Z dużą przewagą pokonaliśmy wiele szkół na terenie
województwa mazowieckiego.
Od połowy września do końca listopada udało się nam zebrać 931
sztuk zużytych tonerów i tuszów.
Udział w konkursie pozwolił uczniom nie tylko rozwinąć wśród
całej społeczności szkolnej potrzebę selekt y wnego gromad ze n i a surowc ów w tó rnyc h,
ale nauczył także współpracy
z najbliższym otoczeniem, instytucjami i firmami. Młodzi przyro dn i c y w yka z al i si ę du ż ym
zaangażowaniem i aktywnością
w realizacji tego przedsięwzięcia.
Wymiernym efektem tego sukcesu są nagrody. Każdy uczeń
otrzymał i-poda, a szkoła wzbo-

gaciła się o urządzenie do
zdalnej prezentacji „mini
electronic whiteboard”.
Sukces naszych dzieci zachęca do udziału w kolejnych projektach na rzecz
środowiska prz yrodniczego i rozpowszechniania praktycznej wiedzy
na temat zasad i potrzeby
selektywnej zbiórki zużytych materiałów.
E.S

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

PODATNIKU!

Rozlicz się przez internet!
To proste, szybkie, bezpieczne, a także oszczędność Twojego czasu i pieniędzy.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz pod numerem telefonu
22/ 765-90-87, gdzie na pytania dotyczące tej formy rozliczenia odpowiada Łukasz Paczkowski.
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E-laboratorium w „Iwaszkiewiczu” Smaczne,
ale czy zdrowe?
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku od początku roku szkolnego
bierze udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie „E-laboratorium
matematyczne – małymi krokami do
wielkich sukcesów”.
Projekt „E-laboratorium matematyczne” to system wsparcia dla szkół i kadry
nauczycielskiej, ułatwiający im naukę
tego przedmiotu dzięki zastosowaniu
nowoczesnych multimedialnych narzędzi. Składa się na to sprzęt elektroniczny,
szkolenia dla nauczycieli oraz strony internetowe pozwalające na odtworzenie
lekcji on-line. Program skierowany jest
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na terenie województwa mazowieckiego i obejmuje 10 placówek, w tym właśnie ZSO w Nasielsku. Projekt „E-laboratorium matematyczne – małymi
krokami do wielkich sukcesów” funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
– Głównym filarem projektu jest nowy program nauczania matematyki w klasie pierwszej liceum – mówi Danuta Białorucka, dyrektor szkoły, i dodaje – To również ciekawa propozycja dla nauczycieli, którzy chcą uczyć,
wykorzystując nowoczesne techniki multimedialne. Dodatkowo uczniowie, którzy rozpoczną naukę w naszej
szkole w roku szkolnym 2014/2015, otrzymają podręczniki do matematyki za darmo.
Najistotniejszym elementem projektu jest tablica multimedialna wykorzystywana podczas nauki matematyki.
Obsługuje ją dołączony do zestawu laptop ze specjalnym oprogramowaniem. Całość kosztuje około 40 tys.
złotych i stanowi nieocenioną pomoc w nauce. Po zajęciach uczniowie mogą ponadto skorzystać ze swojego
konta na portalu internetowym umożliwiającym naukę przez sieć.
Nauczycielem matematyki, który został wyznaczony przez szkołę do prowadzenia tego projektu, jest Fryderyk
Laskowski.
(pk)
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Wizyta w Polskim Komitecie Olimpijskim
Rok 2013 został ogłoszony przez Polski Komitet Olimpijski „Rokiem Coubertinowskim”.
Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich czynnie brała udział
w projektach realizowanych przez Centrum
Edukacji Olimpijskiej, popularyzując w ten
sposób postać wskrzesiciela nowożytnych
igrzysk olimpijskich – patrona naszej szkoły.
Podsumowanie tych działań odbyło się
w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego 28 stycznia 2014 r. Z tej okazji najbardziej zaangażowani uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami zostali zaproszeni na promocję książki Katarzyny Deberny,
Katarzyny Płoszaj i Wiesława Firka pt. Błyszczący sterowiec. Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie, która to impreza była zwieńczeniem obchodów 150. rocznicy
urodzin Pierre’a de Coubertina. Publikacja w przystępny sposób przedstawia postać francuskiego barona i ideę olimpizmu,
której jest twórcą. Na spotkaniu w obecności zaproszonych gości prezentowano fragmenty lektury, skierowanej głównie
do młodego czytelnika, przez aktorkę scen warszawskich Dorotę Bierkowską-Maciejewską.
Zebrani mieli także okazję wysłuchać recytacji Ody do sportu Pierre’a de Coubertina w wykonaniu aktora Krzysztofa
Gosztyły oraz obejrzeć jej plastyczną interpretację zaproponowaną przez dzieci
z trzech szkół podstawowych. Wśród wyróżnionych prac mogliśmy podziwiać
rysunki uczniów naszej szkoły: Julii Kamińskiej, klasa I; Elizy Borzym, klasa II; Kornelii Wilczek i Anny Borzyńskiej, klasa III; braci Szymona Śmigasiewicza, klasa IV,
i Jakuba Śmigasiewicza, klasa VI.
Spotkanie w PKOl-u było też okazją do premierowego pokazu filmu animowanego pt. Stop wojnie! Idzie gołębica, którego współautorami są uczniowie klasy
V i VI naszej szkoły. Film powstał w czasie październikowych warsztatów, które
odbywały się w naszej placówce. Zarówno prace plastyczne, jak i film zostały
docenione i nagrodzone gromkimi brawami przez uczestników imprezy.
Wszyscy uczniowie wraz z panią dyrektor i obecnymi nauczycielami otrzymali podziękowania za udział w projektach. Nagrody dzieciom wręczali wybitni
sportowcy olimpijczycy: Luiza Złotowska, Iwona Marcinkiewicz, Kajetan Broniewski oraz Dariusz Goździak. Całą uroczystość poprowadził Krzysztof Zuchora – sympatyk naszej szkoły, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie, poeta i eseista związany z Polskim Komitetem Olimpijskim, który
w nietuzinkowy sposób przybliżył nam świat idei olimpijskich. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze.
Miło było usłyszeć gratulacje i ciepłe słowa skierowane pod adresem całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w rozpowszechnianie wartości olimpijskich,
które są istotnym elementem w kształtowaniu młodego człowieka. Jesteśmy
dumni, że nasza szkoła nosi imię francuskiego barona Pierre’a de Coubertina,
który już w XIX w. głosił potrzebę rozwoju tolerancji, jedności i szacunku
między ludźmi na całym świecie.
E.S, K.B

Bary szybkiej obsługi powstają jak grzyby po deszczu. Ich popularność
wynika ze współczesnego szybkiego tempa życia. Żyjąc w ciągłym
biegu, często zapominamy o posiłku lub zjadamy to, co mamy pod
ręką. Gdy zapomnimy o wzięciu kanapki z domu lub nie mamy czasu na jej przygotowanie, często korzystamy z tzw. żywności fast food
(kebaby, pizza, hamburgery, frytki, hot dogi itp.).
Dlaczego tak smaczne jedzenie jest niezdrowe? Produkty typu fast
food mają wysoką wartość energetyczną w stosunku do małej objętości i niskiej wartości odżywczej, gdyż w procesie produkcji zostały
pozbawione cennych składników odżywczych. Przeciętne zapotrzebowanie energetyczne osoby dorosłej wynosi około 2000–2500
kalorii – a jeden kebab 450-gramowy to około 900 kcal. Podobnie
inne produkty: 1 porcja pizzy, ok. 150 g – ma 360 kcal, a 100 g frytek
– 330 kalorii.
Żywność tego typu jest przygotowywana z wysoko przetworzonych
półproduktów, które są pozbawione większości witamin i składników
odżywczych. Niestety, nie możemy także mieć pewności, ile kalorii
ma zjadana przez nas potrawa, gdyż nie ma obowiązku określania wartości odżywczej dla tego rodzaju produktów w barach szybkiej obsługi.
W barach tego typu są najczęściej wykorzystywane produkty z wysoko
oczyszczonej mąki pszennej (białe pieczywo), zawierające także dużo
cukru, soli i tłuszczu. To właśnie tłuszcz jest głównym nośnikiem smaku.
Ponadto produkty te często zawierają mnóstwo konserwantów, polepszaczy smaku i innych chemicznych dodatków, których zadaniem jest
przedłużenie trwałości i nadanie specyficznych cech organoleptycznych. Dodatkowo fast foody zawierają bardzo niewiele wartościowego białka, a praktycznie nie mają wcale cennych witamin, składników
mineralnych ani niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Nadmierna konsumpcja tych produktów sprzyja nadwadze, otyłości,
zaburzeniom lipidowym i chorobom układu sercowo naczyniowego. Pamiętaj, zawsze możesz w domu przygotować domowe, zdrowe
i smaczne potrawy typu pizza, hamburger czy tortilla.
Szczególnie ważne jest ograniczenie dostępu do takich produktów małych dzieci i nastolatków, które rosną i potrzebują produktów
o wysokiej wartości odżywczej. Często wizyty w takich miejscach są
w nagrodę za np. dobrą ocenę w szkole lub jako stanowią niedzielne
spędzenie czasu z rodzicami, a więc kojarzą się z przyjemnością, radością. W życiu dorosłym w trudnych chwilach, stresie takie przekąski
często mają także zastąpić nam poczucie miłości, przyjemności, co
w konsekwencji może nasilać się przyrost masy ciała.
Dlatego czasami warto zastanowić się, czym nagradzamy nasze dzieci w dzieciństwie i jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości,
szczególnie u dzieci już mających problem z masą ciała. A może lepiej
z dziećmi czy znajomymi iść na kręgle, spacer, basen, wycieczkę rowerową zamiast do restauracji?
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
www.konsultacje dietetyczne.pl
dietetyk_iwona@wp.pl

PO GODZINACH

PRZEDSZKOLAKI

Kino NIWA ZAPRASZA

Bal przebierańców

Ten niezręczny moment
Komedia romantyczna; USA; czas: 1 godz. 34 min

Film opowiada o trzech przyjaciołach z Nowego
Jorku, którzy przysięgają sobie, że pozostaną singlami, tymczasem wkrótce każdy z nich wpada
w sidła miłości.
5–9 marca godz. 19.00

American Hustle
Dramat, kryminał; USA; czas: 2 godz. 18 min

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Unikaj zatłoczonych miejsc. Jeszcze nie doszedłeś do siebie po przeziębieniu. Jeśli możesz, część pracy wykonaj u siebie w domu.
Nie zapomnij o owocach z witaminą C. Twój
partner obecnie też nie ma się najlepiej.
Byk 21.04–20.05
Nie rób nic wbrew własnej naturze. Spekulowanie pieniędzmi jest dla osób z silnymi nerwami. W tym tygodniu jak zwykle masz dużo
pracy. Bądź dokładny aż do najdrobniejszego
szczegółu.
Bliźnięta 21.05–21.06
Tylko nie promuj się tanimi chwytami. Masz
przecież znakomity warsztat. Takiego CV, jakie posiadasz, może Ci pozazdrościć nie jeden konkurent. To stanowisko jest naprawdę
na Twoją miarę.
Rak 22.06–22.07
Najbliższe dni upłyną Ci na ciężkiej pracy.
Sprzedaż, prezentacje i robienie interesów.
Dasz sobie jak zwykle radę z trudnymi negocjacjami. Nie nakręcaj się jednak zbytnio.
Klęski mogą przyćmić wcześniejsze sukcesy.
Lew 23.07–23.08
Pamiętaj, że działasz w gospodarce wolnorynkowej. Nie ma co się srożyć w powodu konkurencji. A może warto szybko zmienić branżę? Na
szczęście jesteś podopiecznym Słońca i dlatego
zwycięsko wyjdziesz na prostą.
Panna 24.08–22.09
Powściągnij swoją potrzebę krytykowania otoczenia. W tym tygodniu rozejrzyj się wokół siebie. „Nie sądź innych, a nie będziesz sądzony”
– weź sobie to motto do serca. Niestety, także
Twój obecny partner uważa, że jesteś nieczuły.

Waga 23.09–23.10
Jeśli sądzisz, że sprawy odłożone na później
same się załatwią, to się mylisz. Gdybyś się
łaskawie w tym tygodniu do nich przyłożył,
osiągniesz niezły wynik. Pij więcej wody mineralnej.
Skorpion 24.10–22.11
Nie przepadasz za pracą, którą obecnie wykonujesz. Chyba też nie najlepiej czujesz się wśród
pozostałej kadry. Może byś pomyślał o pracy
bardziej Cię interesującej. W Twoje życie wkroczy ktoś z dalekiej przeszłości.
Strzelec 23.11–21.12
Osoby spod Twojego znaku zmieniają prace,
ale i partnerów częściej niż inni. Masz niezależną naturę i nie lubisz się podporządkowywać.
Niestety, te cechy mogą Ci w tym tygodniu
zaszkodzić. Szef nie docenia Twoich osiągnięć.
Koziorożec 22.12–20.01
Na początku tygodnia ktoś z Twoich starych
znajomych zaproponuje Ci współpracę.
Może być znakomitym partnerem w interesach. Jego największą zaletą okaże się lojalność, ale i zasobne konto w banku.
Wodnik 21.01–19.02
Nie przeceniaj swoich możliwości. Nie obstawaj przy własnym zdaniu. Możesz zniweczyć wszystko, co do tej pory zdobyłeś.
Zwłaszcza gdy dostrzeżesz, że inni mają rację.
Ryby 20.02–20.03
Jesteś obdarzony świetną intuicją. Jednak tym
razem może Cię ona zawieść. Naucz się mowy
ciała. Teraz szykuje się wiele spotkań. Na nich
będą zapadać ważne decyzje. Wypowiadane
tam słowa będą sprzeczne z rzeczywistością.

12–16 marca godz. 15.00

Astronauta Scorch Supernova uchodzi za boha
tera narodowego populacji planety Baab. Pod
czas kolejnej kosmicznej wyprawy jego celem
staje się Ziemia, z której odebrano tajemniczy
sygnał S.O.S….

NG

Rodzinka nie z tej Ziemi 3D
Animacja, komedia, przygodowy; Kanada, USA;
czas: 1 godz. 29 min

14–16 marca godz. 17.00 i 19.00
19–23 marca godz. 19.00

Kamienie na szaniec
Dramat, wojenny; Polska

Opowieść o młodości, miłości i przyjaźni. O bohaterstwie, które ma wielką cenę i o walce, która stała się legendą. Byli młodzi, spragnieni życia.
Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia obudzili się w świecie, w którym nie
było już miejsca na marzenia. Stanęli przed wyborem: pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne życie…
19–23 marca godz. 19.00

Pompeje
Dramat, akcja; Niemcy, USA; czas: 1 godz. 42 min

Rzymski niewolnik marzy o odzyskaniu wolności i ślubie ze swoją ukochaną, która jest przyrzeczona komu innemu.
26–30 marca godz. 15.00

Pan Peabody i Sherman 3D
Animacja, familijny; USA; czas: 1 godz. 32 min.

Pan Peabody to najmądrzejszy pies na świecie,
naukowiec-geniusz, który wynalazł wehikuł
czasu, laureat Nagrody Nobla i doradca głów
państw. Gdy jego podopieczny, chłopiec o imieniu Sherman, wyrusza w podróż wehikułem czasu, najsłynniejsze wydarzenia z historii wymykają
się spod kontroli, a efektem jest wielka katastrofa
i równie wielka dawka humoru.

NG

przeciąganie liny czy bieg w worku. W trakcie przerw częstowano
dzieci pysznymi owocami oraz
gaszono ich pragnienie zdrowymi
sokami.
O godzinie 10.30 pani dyrektor
Hanna Szumska zaprosiła wszystkie dzieci na niespodziankę, którą
był teatrzyk w wykonaniu nauczycielek pt. O królewnie Śnieżce
i siedmiu krasnoludkach. Dzieci na
początku przedstawienia bardzo
obawiały się o los biednej Śnieżki,
która została otruta jabłkiem przez
złą macochę. Na szczęście uratował
ją książę pocałunkiem w czoło. Naszym przedszkolakom tak bardzo
spodobał się teatrzyk, że gromkimi
brawami nagrodziły występujące
w nim nauczycielki. Po przedstawieniu jeszcze do samego obiadu
trwały tańce, konkursy i zabawy.
Wszystkie dzieci na koniec balu
były już zmęczone, lecz zadowolone rozeszły się do swoich sal.
Przedszkolaki do domów wracały
uśmiechnięte oraz pełne niezwykłych wrażeń i wspomnień.
SP Nasielsk

Oszust finansowy wraz ze swoją partnerką
współpracuje z agentem federalnym. Zostaje
zmuszony do działania na niekorzyść niektórych
polityków i gangsterów.

BI

musiał spełnić podstawowy warunek,
a mianowicie z radością i uśmiechem
na twarzy uczestniczyć w konkursach
i zabawach.
D yre kto r H a n n a
Szumska zaprosiła wszystkie dzieci
do wspólnej zabawy przy muzyce.
Przedszkolaki wesoło bawiły się przy akompaniamencie muzyki proponowanej
przez pana Konrada, który z powodzeniem od lat prowadzi zajęcia
z rytmiki. Dzieci tańczyły między
innymi: rock and rolla, sambę, makarenę, „kaczuszki”, Gangam Style i świetnie się przy tym bawiły.
Nie zabrakło również konkursów,
w których wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli, takich jak np.:
rzucanie woreczkiem do celu,

5–9 marca godz. 17.00
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W środę, 6 lutego br. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku zamieniło się w magiczne miejsce.
Rano do przedszkola przyszły te
same dzieci, które są widywane
codziennie przez pracowników
placówki. Natomiast po śniadaniu
sale były pełne księżniczek, motylków, biedronek, piratów, kowboi,
Indian oraz innych postaci z bajek.
W czwartek w przedszkolu odbył
się bal karnawałowy.
Przed śniadaniem Monika Stachowicz każdemu dziecku zrobiła pamiątkowe zdjęcie w sali, by
uwiecznić jak pięknie wyglądało. Przedszkolny hol zamieniony
został w salę balową, pełną pięknych kolorowych ozdób i balonów. To w nim zaraz po śniadaniu
zebrały się wszystkie dzieci wraz
z nauczycielkami oraz rodzicami,
którzy chcieli uczestniczyć w zabawie swoich pociech. By bawić się
z przedszkolakami, każdy dorosły
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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.
Działki budowlane po 1000 m2 sprzedam - przy trasie Nasielsk – Pieścirogi
Stare. Tel. 602 357 742.
Siano w belach i kostkach. Tel. 608
394 281.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam parter budynku po „starej
poczcie” 150 m2. Tel. 604 506 997.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
o powierzchni 64 m2 przy ul. Płońskiej
na osiedlu zamkniętym, z piwnicą
5,5 m2 oraz miejscem parkingowym.
Tel. 509 175 901.
Korepetycje z MATEMATYKI. Tel.607
857 258.
Pożyczka dla Ciebie.Tel. 505 684 657.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Sprzedam mieszkanie 44 m 2 .
Os. Starzyńskiego. Tel. 663 020 804.
Tanio sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki – prąd , woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy Serock. Tel. 604 508 533.
Usługi krawieckie, hafty maszynowe
(logo firmy). Tel. 666 990 450.
Sprzedam tura do C360, r. 2007.
Tel. 692 895 040.
Sprzedam działkę budowlaną blisko
dworca PKP. Tel. 507 476 081.
Kupię kawalerkę w Nasielsku lub
mieszkanie do 40 m2.Tel. 604 806 552.
Sprzedam 1 ha ziemi z domem (stan
surowy), blisko stacji PKP – Morgi.
Tel. 509 313 218.
Sprzedam siano w belach – pogodne.
Tel. 696 631 308.
Zatrudnię do montażu żyrandoli –
wiercenie, gwintowanie. Praca 1-2
razy w tygodniu. Okolice Nasielska.
Tel. 500 242 599.
OKAZJA! Tanio sprzedam działkę 1500
m2 – ogrodzona, media. Nasielsk.
Tel. 669 951 207.
Poszukuję: dwa pokoje, kuchnię, łazienkę lub małego domu do wynajęcia
– okolice Nasielska, Cieksyna. Tel. 501
775 172.
LOGOPEDA. Tel. 504 984 957.
Chcesz dorobić, zadzwoń! Praca przy
budowie ogrodzeń. Tel. 607 687 306.
Budowa ogrodzeń, wyrób bram, przęseł, balustrad, podmurówki, klinkier,
sztachety. Tel. 607 687 306.

To miejsce czeka na Twoją reklamę

Sprzedam mieszkanie 44 m 2 .
Os. Starzyńskiego. Tel. 608 061 625.

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

Sprzedam siewnik Poznaniak.Tel. 608
394 281.

www.noknasielsk.pl

Wydzierżawię sklep na wsi. Tel. 608
394 281.
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Sprzedam słomę owsianą w kostkach.
Tel. 608 394 281.
Sprzedam Ford Mondeo Combi TDI
2002 r., 2 l, stan idealny. Tel. 504 049
345.
Sprzedam gospodarstwo rolne, pow.
5 ha z budynkami we wsi Krogule
(kolonia). Tel. 727 357 232
Sprzedam sadzeniaki Irga, Lord.
Tel. 663 341 423.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 601 475 097.
Garaż do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 503 626 426.

Sprzedam maszyny rolnicze. Tel. 515
313 916, 503 626 426.
Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza II przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność
w Nasielsku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 19 o powierzchni użytkowej 61,76 m2. Cena wywoławcza: 130 000 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 19. W budynku znajdują
się instalacje: wod.-kan,
prąd, TV. Lokal wymaga remontu.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21, dnia 7 marca 2014 roku o godzinie 13.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 7 marca 2014 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.
Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza II przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność, w Nasielsku, przy ul. Stefana Starzyńskiego 4 C m. 26 o powierzchni użytkowej 23,6 m2. Cena za lokal: 72 570 zł.
Opis: lokal mieści się na III piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1971 roku, składa się z pokoju, kuchni, łazienki wraz z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 26. W budynku znajdują
się instalacje: wod.-kan, prąd, TV. Lokal wymaga remontu.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21, dnia 7 marca 2014 roku o godzinie 13.30.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 7 marca 2014 roku do godz. 10.30 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA.
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

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

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
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Piłkarze ciężko pracują
Widać to było w ostatnim meczu
kontrolnym rozegranym 8 lutego
w Milanówku z miejscowym, grającym również w lidze okręgowej
(grupa warszawska), Milanem. Pojedynek zakończył się porażką naszej drużyny 3:1. Jedyną bramkę dla
naszych strzelił w drugiej połowie
meczu Marek Osiński.
Wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku. Gospodarze byli
jednak nie tyle lepsi, co bardziej
„wypoczęci”. Są po prostu na innym etapie przygotowań do rundy rewanżowej. Zaczęli je nieco
później i nie odczuwają jeszcze
pewnego rodzaju zmęczenia. Nie
oznacza to jednak, że nasi piłkarze
są przeciążeni zbyt intensywnymi
ćwiczeniami. Trener Łukasz Gołębiewski zapewnia, że wszystko jest
pod kontrolą. Trzeba mu wierzyć.
Zna możliwości piłkarzy, zwłaszcza
tych młodszych, ponieważ był ich
pierwszym szkoleniowcem.
Tydzień wcześniej, 1 lutego, Żbik
rozegrał w Ciechanowie na boisku
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą
pierwszy mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. Przeciwnikiem była miejscowa drużyna,
która gra w IV lidze. W tym meczu drużyną lepszą był Żbik, który wygrał w stosunku 3:1. Nie dało
się zauważyć, aby w Ciechanowie
ktoś z tego wyniku robił problem.
Spotkania kontrolne mają na celu
coś innego niż uzyskanie jak najkorzystniejszego wyniku. Tak więc
i my, sympatycy Żbika, powinniśmy ze spokojem przyjąć porażkę naszych piłkarzy w Milanówku.
Mecz w Ciechanowie miał dwa
oblicza. W pierwszej połowie uwidoczniła się nieznaczna przewaga
gospodarzy. Wyrazem tego była
bramka strzelona przez Bartosza
Mroczka tuż przed przerwą.
Przy tej bramce asystował jeden
z najlepszych piłkarzy MKS-u
Patr yk Tosik. Piłkarz ten miał
też udział w stworzonych w tej
części meczu dwóch doskonał ych sytuacjach pozwalających na strzelenie bramki. Na
szczęście dla nas nie wykorzystali ich bracia Matusiakowie.
W tej części meczu i tuż po przerwie trener miejscowych zmienił
prawie połowę drużyny.
Druga połowa należała do naszej
drużyny. Bramki zdobyli Sebastian Chmielewski i Marek Osiński.
Piłkarze Żbika mieli w tej części
meczu doskonałą okazję do zdobycia bramki. Najlepszy strzelec
ligi okręgowej, Marek Osiński,
tym razem nie sprostał zadaniu.
Nie strzelił karnego.
Kolejnym przeciwnikiem naszej
drużyny miała być A-klasowa
drużyna ze Strzegowa, a spotkanie
z nią miało się odbyć w Ciechanowie. Z bliżej nieznanych powodów
nasi przeciwnicy zrezygnowali ze
sparingu. Na szczęście w trybie pilnym udało się zakontraktować na
ten sam termin innego przeciwnika. Był nim A-klasowy zespół
z Chorzel. Prezentuje on umiejętności zbliżone do tych, które w li-

dze zaprezentował lider A klasy
GKS Strzegowo. Mecz rozpoczął
się niepomyślnie dla naszej drużyny. Pierwsi bramkę zdobyli piłkarze z Chorzel. Nasi zawodnicy
zdołali przed przerwą wyrównać,
a po przerwie strzelili jeszcze dwie
bramki, i cały mecz zakończył się
naszym zwycięstwem 3:1. Bramki
dla naszej drużyny zdobyli: Rafał
Załoga, Marek Osiński i Mateusz
Pałka.
W sobotę 22 lutego kolejny mecz
kontrolny Żbik rozegrał w Kobyłce. Przeciwnikiem nie była jednak drużyna z tego miasta, lecz
zespół z pobliskiego Radzymina
– Mazur, który podobnie jak Żbik
występuje w lidze okręgowej (grupa warszawska). Pierwsza połowa była popisem naszej drużyny.
W tej części meczu nasi strzelili trzy bramki, nie tracąc żadnej.
Druga połowa była bardziej wyrównana, co nie oznacza jednak,
że nasi zawodnicy nie przykładali
się do gry. Mecze kontrolne mają
na celu, między innymi, wypróbowanie różnych wariantów gry.
Wynik w tych spotkaniach nie jest
najważniejszy. Ostatecznie jednak
Żbik odniósł przekonujące zwycięstwo 5:3. Marek Osiński zdobył
4 bramki, Rafał Załoga – jedną.
andrzej zawadzki
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IV miejsce zajęły dziewczęta z ZSZ
nr 1 w Nowym Dworze Maz.
W pierwszym meczu niestety nie
wszystko szło po naszej myśli i zakończył się on porażką naszej drużyny,
przy wyniku 0:8. Kolejny mecz w naszym wykonaniu był już lepszy, lecz
przeciwniczki z LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Maz. miały celniejsze rzuty. Mecz zakończył
się wynikiem 12:20. Mecz o III miejsce zagrałyśmy z dziewczętami z ZSZ
nr 1 w Nowym Dworze Maz. Spotkanie było wyrównane. Podstawowy
czas gry nie wyłonił zwycięzcy, sędzia
doliczył więc dwuminutową dogrywkę. Obie drużyny miały szanse zdobyć punkty z rzutów osobistych, lecz
ani nasze rzuty, ani przeciwniczek nie
zostały zaliczone, gdyż zawodniczki
przekroczyły linię rzutów osobistych.
Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich sekundach spotkania. Justyna
Rutkowska 7 sekund przed końcowym gwizdkiem sędziego rzuciła do
kosza za 2 pkt, co przesądziło o losach
meczu. Porażki w dwóch pierwszych
spotkaniach dały nam motywację do
walki o III miejsce w turnieju. Jednak
przed nami jeszcze wiele pracy i treningów, aby zdobyć złoto tak jak nasi
chłopcy.
Opiekunem i motywującym do walki
trenerem obydwu drużyn był Mariusz
Chrzanowski.
Żaneta Mikulska,
Aleksandra Wiśniewska,
kl. I LOAS

Chłopcy z ZSZ najlepsi
zdobytych punktów i zagrał fantastyczny turniej.
Końcowa klasyfikacja turnieju wyglądała następująco: I miejsce zdobyła drużyna naszych chłopców.
II miejsce – LO w Nowym Dworze
Maz. III miejsce zajęli koszykarze z LO
w Nasielsku. IV miejsce – drużyna z ZS
nr 2 w Nowym Dworze Maz. Piąty był
ZSP w Pomiechówku, szóste miejsce
przypadło LO w Twierdzy Modlin oraz
siódme – ZSZ nr 1 W Nowym Dworze Maz. Warto również dodać, że nasi
chłopcy dotarli do finału, wygrywając
wszystkie swoje mecze.
11 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku odbył się
powiatowy turniej w piłkę koszykową dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyły w nim cztery
zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu.
I miejsce zdobyła drużyna dziewcząt
z ZSP im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku. II miejsce zajęły
dziewczęta z LO im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Maz. Natomiast
III miejsce po zaciętej walce przypadło
drużynie dziewcząt z ZSZ w Nasielsku.

5 lutego w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się powiatowy turniej w piłkę
koszykową chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w nim
siedem zespołów reprezentujących
szkoły ponadgimnazjalne powiatu.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w następującym składzie:Kamil Grzybikowski,Piotr
Kowalski, Dominik Smoliński, Artur Wojdyła,
Bartosz Ślesicki,Mateusz Ciborowski,Bartosz
Siemaszko, Hubert Obidziński.

W meczu o I miejsce zmierzył się ZSZ
z Nasielska z LO z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Spotkanie nie za dobrze zaczęło się dla naszych chłopców, którzy przegrywali po pierwszej
kwarcie nieznaczną liczbą punktów,
lecz po krótkiej przerwie odrobili straty i wyszli na minimalne prowadzenie. Mecz był rozgrywany na bardzo
dobrym poziomie, a wszystko rozstrzygnęło się w jego ostatniej minucie. Trener naszej drużyny poprosił
o czas, co okazało się przełomową
decyzją, która wpłynęła na ostateczny wynik. Kamil Grzybikowski na 20
sekund przed końcowym gwizdkiem
sędziego rzucił do kosza za 3 pkt i zespół osiągnął jednopunktową przewagę, której nie pozwolił już sobie
odebrać.
Warto podkreślić, że najlepszym zawodnikiem naszej drużyny był Kamil
Grzybikowski, który miał najwięcej

Drużynę reprezentowały:SylwiaWaśniewska,
Karolina Dłutowska,Żaneta Mikulska,Justyna
Rutkowska,AleksandraWiśniewska,Karolina
Sawicka, Klaudia Tybuchowska,Aleksandra
Frąckiewicz, Sylwia Małkowska.
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Wyniki turnieju „czwartego” 14.02.2014 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
169 pkt (58,68%)
2. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
161 pkt (55,90%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 			
150 pkt (52,08%)
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
146 pkt (50,69%)
5. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński			
139 pkt (48,26%)
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
132 pkt (45,83%)
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
111 pkt (38,54%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 				
27 pkt
Janusz Muzal				
27 pkt
3-4. Piotr Kowalski 				
23 pkt
Grzegorz Nowiński 			
23 pkt
5-6. Robert Truszkowski			
21 pkt
Marek Olbryś				
21 pkt
7-10. Mariusz Figurski				
15 pkt
Kazimierz Kowalski			
15 pkt
Krzysztof Michnowski			
15 pkt
Krzysztof Morawiecki 			
15 pkt
Następny turniej odbędzie się 28.02.2014 r. o godz.19.00. w „Reaktywacji”. Zapraszam!
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