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Czas zdecydowanie
przyspieszył

Biedronki
nie będzie

Z przykrością informujemy naszych
Czytelników, że nie powstaną (przynajmniej na razie) inwestycje, o których pisaliśmy w ostatnim, 7 numerze
ŻN, w artykułach: „Czyżby kolejna
Biedronka” (s. 1 i 3) i „Nowoczesny
parking” (s. 3). Był to jedynie żart primaaprilisowy, na który wpływ miały sugestie mieszkańców Nasielska.
Dla każdego bowiem ważne są różne rzeczy, dla jednych istotniejsza jest
Biedronka, dla innych McDonald’s,
nowe przedszkole, plac zabaw czy też
nowoczesny parking. Na razie jednak
wszystkie nasze propozycje pozostają
w sferze marzeń. Niestety.
W sprawie terenu u zbiegu ulic Kościuszki i Płońskiej Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska mówi: – Przez
wiele lat mieliśmy w środku miasta
po prostu zarośnięte krzakami wysypisko śmieci, dlatego musimy to uporządkować. Plac zostanie wyrównany
i ogrodzony. Co będzie z nim dalej?
Trudno powiedzieć .W tej chwili musimy uregulować stan prawny gruntu dookoła należącej do nas działki.
Później pewnie przeznaczymy ten teren do sprzedaży. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego
może on być przeznaczony na sport,
rekreację, drobne usługi. Można też
rozważyć zmianę planu zagospodarowania, ale jest to procedura długotrwała i kosztowna – dodaje burmistrz.
Nowoczesny parking nie może powstać w proponowanym przez nas
miejscu, ponieważ działka należy do
osób prywatnych. Dzięki ich uprzejmości od dawna pracownicy usytuowanych w tej okolicy firm mają gdzie
zostawiać swoje auta.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich,
którzy dali wiarę naszym primaaprilisowym dywagacjom.
(i.)

Radosnych
Świąt Wielkanocnych
w dobrym zdrowiu,
wiosennym nastroju,
pełnych pięknych
przeżyć i wzruszeń
Wesołego Alleluja
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z dworcem kolejowym?
25 marca 2014 r. zostało wszczęte przez Burmistrza Nasielska
na wniosek Inwestora – PKP S.A.
postępowanie administrac yjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego budynku dworca.
Zm i a n i e ma u l e c t a k że o to czenie budynku dworcowego.
Przewidziana jest budowa przydworcowej wiaty przy budynku
dla miejsc postojowych rowe-

rowych, samochodowych dla
osób niepełnosprawnych i osłony na kontenery na odpady oraz
zadaszonej strefy dla autobusów.
Wyremontowany i powiększony
zostanie parking dla samochodów i miejsca oczekiwania dla
autobusów. Zmodernizowane
będą różnego rodzaju przyłącza.
Perspektywa zburzenia obecnego dworca najbardziej bulwersuje
to pokolenie, na którego oczach
on powstawał i funkcjonował.
To około 30 lat. Był wizytówką

Zwyci ęzca śmierci obdarza na s ra do ścią
i nadaje sens naszemu postępowaniu.
Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu pokoju, radości i przede
wszystkim nadziei.
Niech Bóg zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia, a radość
ze Zmartwychwstania Pańskiego ciągle nam
t o w a r z y s z y , pr o m i e n i u j e n a t r u dy d n i a
codziennego i staje się źródłem prawdziwego
szczę ś cia ora z prowa dzi Na s wszystkich
do zdrowia i dostatku.
Wesołych Świąt!

Czytelnikom
Życia Nasielska
życzy
zespół redakcyjny ŻN
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Nasielsku Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Katarzyna Świderska

Pomysł na medal

Nasielska i całej gminy. Podobno
nowy dworzec ma być nowocześniejszy, bardziej funkcjonalny, no i tańszy w eksploatacji.
Aktualnie PKP bierze pod uwagę budowę czterech dworców –
w Ciechanowie, Mławie, Strzelcach
Krajeńskich i właśnie w Nasielsku.
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17

Mistrz Świata
u Burmistrza Nasielska
W dniu 31 marca br. burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski miał przyjemność gościć Nasielszczanina, Mistrza Świata Intel Extreme Masters 2014 –
Jarosława Jarząbkowskiego wraz z małżonką Kingą. Jarek jest zawodnikiem
drużyny Virtus.Pro, która w tym roku w Katowicach zdobyła Mistrzostwo
Świata w grze Counter-Strike: Global Offensive. To drużynowa „strzelanka”
z akcją przedstawioną z punktu widzenia pierwszej osoby.
Podczas krótkiego spotkania burmistrz wręczył Jarosławowi Jarząbkowskiemu pamiątkową statuetkę oraz złożył serdeczne gratulacje w związku
z osiągnięciem tak wspaniałego wyniku w Mistrzostwach Świata. Jednocześnie życzył dalszych sukcesów w e-sporcie, jak również wielu radości
w życiu osobistym.

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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Nowa Rada Sportu
W marcu br. Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska zarządzeniem
nr 23/14 powołał nową Gminną Radę Sportu.
W jej skład wchodzą obecnie: Mariusz Kraszewski, Radosław Skrzynecki,
Dariusz Wdowiński, Krzysztof Gogolewski, Aleksander Górecki, Tadeusz
Bielecki, Marek Stamirowski, Andrzej Malon, Łukasz Gortat, Tomasz Czajkowski, Robert Bugalski, Piotr Kowalski, Mirosław Zaremba, Marcin Łukowski i Mariusz Chrzanowski.
Przypomnijmy, że Gminna Rada Sportu to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Wspomaga burmistrza m.in. przy planowaniu
imprez sportowych, jak i opiniuje podział dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Do Rady wchodzą: osoby zgłoszone przez statutowe organy klubów
sportowych działających na terenie gminy Nasielsk (nie więcej niż 2 kandydatów z jednego klubu); 4 nauczycieli wychowania fizycznego ze
szkół współpracujących z klubami sportowymi, zgłoszonych przez Dyrektora ZOSiP w Nasielsku w porozumieniu z dyrektorami szkół; jedna
osoba wskazana przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Nasielsku spośród składu Komisji; Pełnomocnik Burmistrza ds. Sportu
Szkolnego; jedna osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.
Członkowie Rady Sportu swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział
w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani też rekompensata
za utracone zarobki. Kadencja Rady trwa trzy lata. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu odbyło się w środę, 9 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
(i.)

Z UM
INFORMACJE O WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Niniejszym informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) w menu przedmiotowym „Wybory
i Referenda” została utworzona zakładka „Wybory do Parlamentu Europejskiego”,
w której będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące wyborów
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
przydatne dla mieszkańców Gminy Nasielsk. W chwili obecnej w zakładce tej
znajdują się już następujące dokumenty:
• Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Parlamentu
Europejskiego,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu,
• wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,
• wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
• wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Kolejne informacje i dokumenty będą zamieszczane w ww. zakładce w miarę
ich powstawania.
Zapraszam do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
Jednocześnie nadmieniam, iż informacji dotyczących spisu wyborców, warunków udziału w głosowaniu, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania
korespondencyjnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel. (23) 69-33-110.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 06.03.2014 r.

Harmonogram przyjmowania
zeznań podatkowych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zeznania przyjmowane będą
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 112).
Data
Godziny otwarcia
14.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10,00
16.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
23.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
28.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
30.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
UWAGA:W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe terminy
zostaną wyznaczone w kwietniu 2014 r. z uwzględnieniem możliwości zapewnienia
obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Światowy Dzień Ziemi
– Nasz czysty Nasielsk
O wiosennym sprzątaniu pisaliśmy
na naszej stronie urzędowej już na
początku marca. Apelowaliśmy
wtedy do mieszkańców o uporządkowanie swojego otoczenia i wspólną troskę o porządek w miejscach
publicznych. Jak corocznie z okazji
Światowego Dnia Ziemi, przypadającego w tym roku 22 kwietnia, chcemy przeprowadzić wiosenną akcję
„Nasz czysty Nasielsk”.
Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone
od 1970 r., obecnie już w 192 krajach świata. Obchody organizowane są
od Singapuru po Rzym i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat są skupieni w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r.
Sprzątanie planujemy przeprowadzić w dniach od 10 do 15 kwietnia.
Do udziału w naszej akcji zachęcamy wszystkich mieszkańców, w tym
uczniów szkół, przedszkoli, sołectwa, stowarzyszenia i instytucje (np. corocznie zachęcamy do akcji PKP oraz wszystkich zarządców dróg).Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału w akcji, zapewniamy worki, rękawice
oraz odbiór zgromadzonych odpadów. Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz
mały nasielski kawałek Ziemi.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyżury aptek

kwiecień–maj 2014 r.
7.04–13.04.2014 Apteka HERBA ul. Kolejowa 45 (Nowe Pieścirogi)
14.04–20.04.2014 Apteka ul. Szkolna 1 (Pomiechówek)
21.04–27.04.2014 Apteka „Przy Stacji” ul. Modlińska 18 (Pomiechówek)
28.04–04.05.2014 Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
(cdn.)
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu: 514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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ROZMOWA Z…

Czas zdecydowanie przyspieszył

Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, o inwestycjach, polityce mieszkaniowej i planowaniu rozwoju naszej gminy.
Minęło już ponad osiem miesięcy,
od kiedy został Pan powołany na stanowisko Burmistrza Nasielska. Proszę
w kilku zdaniach podsumować swoje
dokonania. Co udało się zrobić z zaplanowanych wcześniej zadań, a co
okazało się niemożliwe do wykonania w tej kadencji?
– Mam wrażenie, jakby pierwszy dzień
na stanowisku Burmistrza Nasielska był
wczoraj, ale z drugiej strony czuję, że
czas zdecydowanie przyspieszył.
Osiem miesięcy to z jednej strony
dużo, ale z drugiej strony mało. Różnie można też ocenić ten czas, dzieląc
go na dwie części. Pierwsza to okres,
w którym poruszałem się w ramach
budżetu przygotowanego przez mojego poprzednika, zatem nie miałem
pełnego wpływu na podział środków,
jaki zastałem. I drugi okres, obejmujący przygotowanie przeze mnie wraz
z moimi pracownikami i jednostkami
podległymi tegorocznego budżetu
oraz obecną jego realizację.
Wiele z moich zapowiedzi udało
się już zrealizować. Uporządkowaliśmy kwestie lokalowe w ramach polityki mieszkaniowej. Dbamy o to,
by miasto i gmina stawały się coraz
czystsze i ładniejsze – efekty widać
chociażby po podcięciu drzew na
Skwerze Jana Pawła II w Nasielsku,
układamy obecnie kostkę chodnikową w Rynku. Udało nam się sfinalizować z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego sprawę działki w Nasielsku, na której znajduje się budynek tzw. baszty. Niedługo
będziemy modernizować tę charakterystyczną dla naszego miasta budowlę, a wraz z nią poprawiać wygląd
skweru, przy którym się ona znajduje. Podjęliśmy prace nad stworzeniem
„Strategii rozwoju Gminy Nasielsk
na lata 2014–2020” – już niedługo
(22 kwietnia) odbędzie się spotkanie
w tej sprawie z mieszkańcami gminy
Nasielsk, na które wszystkich serdecznie zapraszam. Stworzony projekt
„Strategii” będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
Za swój największy sukces uważam natomiast każde spotkanie
z mieszkańcami gminy, sołtysami,
pracownikami urzędu – te ogólne
i te indywidualne. Dostarczają mi one
wiele przemyśleń i pomysłów, pozwalają poznać i wziąć pod uwagę zdanie
innych osób, nawet jeśli jest to zdanie
różni się od mojego. Dla pełniejszej
wiedzy ważne jest dla mnie wsłuchiwanie się w opinie i pozyskiwanie informacji od osób, które spoglądają na
ten sam problem, tę samą sprawę z innej perspektywy.
Dodam jeszcze, iż moje zamierzenia
i plany nie mają charakteru doraźnego
i krótkoterminowego, lecz obejmują
dłuższy czas, bo tylko w taki sposób
można planować strategiczne działania na rzecz rozwoju gminy.
W naszej gminie jest wiele potrzeb
inwestycyjnych, m.in. nowe drogi,
przedszkole, place zabaw. Jaką inwestycję uważa Pan za najważniejszą
i kiedy możemy się jej spodziewać?
Na jakie inwestycje możemy liczyć
do końca tej kadencji?

– Zgadzam się z tym, że mamy wiele
potrzeb. Proszę mi uwierzyć, że widzę
te potrzeby i w ramach możliwości finansowych, jakie daje mi budżet gminy, staram się je po kolei realizować.
Naprawdę chciałbym zrobić od razu
wszystko, co najlepsze dla naszych
mieszkańców, ale to po prostu niemożliwe. Działamy bowiem w konkretnych realiach, także finansowych.
Chcę wyraźnie podkreślić, iż bardzo
dużym wsparciem jest dla mnie Rada
Miejska w Nasielsku, której dziękuję
przy tej okazji za współpracę w określaniu priorytetów.
W mojej ocenie bez wątpienia jedną z najważniejszych realizowanych
obecnie w gminie Nasielsk inwestycji jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim.
W ramach tego zadania zostanie wykonany remont istniejącego budynku SUW, a także – a właściwie przede
wszystkim – będzie podlegał modernizacji cały ciąg technologiczny. Po
zakończeniu zadania Stacja Uzdatniania Wody będzie w stanie produkować 5,5 tys. m3 wody na dobę.
Żeby pokazać skalę zmian, dodam,
że obecna produkcja wody jest na
poziomie niecałych 3 tys. m3 wody
na dobę, zatem po modernizacji moc
produkcyjna zwiększy się niemal
dwukrotnie! Efektem realizacji tej inwestycji, oprócz większej mocy, będzie także dostawa wody o lepszych
parametrach jakościowych dla mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Na
uwagę zasługuje fakt, iż gmina Nasielsk
realizuje przedmiotowe zadanie z dofinansowaniem unijnym w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” w wysokości 75% kosztów
kwalifikowanych. Zakończenie mo-

dernizacji SUW jest planowane na koniec czerwca br.
Budżet przeznaczony na
inwestycje w 2014 r. nie jest
może satysfakcjonujący ani
dla władz gminy, ani dla jej
mieszkańców, niemniej
jednak planujemy realizację pewnej liczby zadań.
Wśród nich znajdzie się
m.in. tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców ul.
Broniewskiego w Nasielsku
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej
wraz z budową chodnika
i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na tej ulicy. Zadanie to
winno zostać zakończone do końca
czerwca br. Inne planowane inwestycje to:
• złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Lelewo oraz Borkowo–Dobra Wola i Nowa Wrona–Dobra Wola; są to bardzo ważne
inwestycje, gdyż pozwolą one na
odcięcie się od zasilania w wodę
w tych miejscowościach ze stacji
uzdatniania wody zlokalizowanych
w gminach Pomiechówek i Joniec,
• wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią na świeżym powietrzu przy Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku –
z dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”,
• przebudowa mostu na ul. Podmiejskiej w Nasielsku – zadanie
z dofinansowaniem od Wojewody Mazowieckiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 165 tys. zł z terminem
realizacji do końca listopada br.,

• w najbliższym czasie zaczynamy
prace nad budową sieci wodociągowej w Nasielsku na ul. Brzozowej,
• do końca września br. chcemy dokonać modernizacji drogi
gminnej relacji Jackowo Włościańskie–Broninek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej
– z dofinansowaniem z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w wysokości 50
tys. zł,
• wykonanie do końca sierpnia br.
nawierzchni asfaltowej na ul. Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach,
• planowane jest też wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lelewo na odcinku około 900
m – również do końca sierpnia br.,
• wykonanie utwardzenia terenu
przy ul. Lipowej w Nasielsku na
istniejącym targowisku miejskim,
w ramach zadania znajduje się
oświetlenie, wiaty na drobny asortyment oraz utwardzenie terenu
kruszywem wraz z częściową nawierzchnią asfaltową,

• modernizacja „baszty” w Nasielsku
wraz z przebudową istniejącego przy
niej skweru.
W planach mamy też podjęcie decyzji
odnośnie opracowania dokumentacji
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta we wszystkich miejscach, w których jej brakuje.
Wielokrotnie mówił Pan o potrzebie
pisania projektów na różnego rodzaju przedsięwzięcia i pozyskiwaniu
na nie środków zewnętrznych. Ale
jednocześnie gmina zrezygnowała z dofinansowania na budowę targowiska przy ulicy Lipowej, a teraz
z dofinansowania na budowę sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Popowie Borowym. Dlaczego?
– Podstawową przyczyną rezygnacji
z dofinansowania wspomnianych zadań jest brak zapewnionych w budżecie gminy Nasielsk środków własnych
na zabezpieczenie wkładu własnego
przy realizacji tych inwestycji. Jednocześnie rozważam możliwość realizacji sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Popowie Borowym

ciąg dalszy na str. 11
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Oszust
Kronika OSP internetowy
Policjanci z nasielska od kilku mieJednostka OSP Nasielsk
22.03. wyjechała do pożaru trawy
w Nasielsku i Kosewie;
26.03. gasiła pożar trawy w Pieścirogach;
29.03. dwukrotnie wyjechała do
pożaru trawy w Pieścirogach – raz
na ul. Sikorskiego i ponownie na nasypie kolejowym;
30.03. gasiła pożar kontenera na śmieci na ul. Cmentarnej
w Nasielsku;
01.04. wyjechała do pożaru komórki na ul. POW w Nasielsku;
02 . 0 4 . g a s i ł a p o ż a r t r a w y
w Nasielsku;
02.04. i 04.04 gasiła pożar trawy
w Ruszkowie;
05.04. wyjechała do pożaru trawy
w Kosewie;
06.04. zabezpieczała miejsce lądowania i startu śmigłowca LPR w Chrcynnie.
Jednostka OSP Jackowo
21.03. wyjechała do pożaru trawy
w Mazewie Włościańskim.
Jednostka OSP Cieksyn
31.03. i 04.04. gasiła pożar trawy
w Ruszkowie.

sięcy prowadzili sprawę dotyczącą oszustw w znanych serwisach
sprzedażowych w sieci internetowej. Nieznany sprawca w 2013 r.
miał w ten sposób oszukać aż 36
osób z różnych regionów Polski, na
prawie 30 000 zł. Mężczyzna oferował w serwisach sprzedażowych
głównie sprzęt elektroniczny, a w
rzeczywistości pokrzywdzeni po
wpłaceniu pieniędzy otrzymywali
bezwartościowe przedmioty.
Wszystkie zebrane dowody świadczyły o tym, że sprawca działa na
terenie gminy Nasielsk. Funkcjonariusze dzięki swojej systematycznej
pracy ustalili podejrzanego. Okazał
się nim 23-letni Grzegorz D.
Dowody, jak imi dysponowali mundurowi, pozwoliły postawić
mężczyźnie 36 zarzutów oszustwa. Teraz sąd zdecyduje o jego
dalszym losie. 23-latkowi grozi do
8 lat pozbawienia wolności. Śledczy zabezpieczyli od podejrzanego mienie w postaci działki rolnej
o wartości 160 000 zł, na poczet
przyszłej kary.
www.kppnowydwor.policja.
waw.pl

Z GMINY

Tory w jezdni
P o z a s yg n a l i z o waniu przez radn e g o M i r o s ł a wa
Świderskiego,
na posiedzeniu Komisji Budżetowej,
tematu pozostałości torowisk po kolejce wąskotorowej,
w ramach bieżącego utrzymania dróg,
służby powiatowe
„zalepiły” i zniwelowały dawne skrzyżowanie z ulicą POW. Ostatnim miejscem, gdzie pozostał widoczny ślad
po wąskotorówce, jest już obecnie tylko ulica Przytorowa na Mogowie.
Stał się on obecnie naturalnym progiem spowalniającym dla aut i jednocześnie zwiększającym bezpieczeństwo osób wychodzących z przejścia
podziemnego na stacji PKP Nasielsk.
Michał B.
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Plany modernizacyjne

Nasielsk zaczyna zmieniać się coraz bardziej dynamicznie.
Kolejne remonty dróg i chodników miejskich coraz bardziej
oddalają wizerunek naszego miasta od PRL-owskiego skansenu. Pomysłów, mimo skromnego budżetu, nie brakuje.
Wkrótce wyremontowany zostanie chodnik przy Rynku po
stronie wschodniej od ulicy Kilińskiego do Starzyńskiego.
– Wykonawcą wymiany chodnika będzie ZGKiM. W ramach prac wymienione zostaną stare, spękane i zniszczone
płyty chodnikowe i wymienione na nową kostkę betonową. Obecnie trwają prace nad oszacowaniem kosztów
przedsięwzięcia – mówi Radosław Kasiak z UM w Nasielsku.
Wkrótce mieszkańcy gminy dojeżdżający na stację PKP Nasielsk od strony ulicy Przytorowej doczekają się parkingu.
– Gmina podpisała już umowę z PKP S.A. na dzierżawę terenu o powierzchni 600 m2. Obecnie trwa rozeznanie cenowe
na wykonanie zadania, które polegać będzie na utwardzeniu placu kruszywem łamanym – zapowiada Radosław Kasiak.
W ubiegłym roku mostek na ulicy Podmiejskiej stał się nieoficjalnym objazdem na czas remontu ulicy POW. Wbrew
zakazom, korzystali z niego kierowcy aut ciężarowych, wskutek czego przeprawa w szybkim tempie ulegała niszczeniu.
Dodatkowo, często w okresie wiosennym po roztopach oraz po obfitych opadach deszczu stawała się wąskim gardłem
ograniczającym przepływ wody i niekiedy Nasielna przelewała się przez uli- INTERWENCJA
cę Podmiejską.
– Zwiększona zostanie przepustowość do jednego metra szerokości
oraz będzie o 20 cm wyższa. RealiNapisał do nas jeden z mieszzacja przedsięwzięcia planowana jest
kańców naszej gminy w sprawie
do końca listopada br. Na tę inwegromadzenia śmieci na dzikim
stycję Urząd Wojewódzki przekazał
wysypisku śmieci w Nowych Pieśjuż promesę w wysokości 160 tys. zł
cirogach. Znajduje się ono u zbie– informował Bogdan Ruszowski burgu ulic Widok i Szmaragdowej. Jak
mistrz Nasielska, Bogdan Ruszowski,
pisze nasz Czytelnik: Miejsce to
na posiedzeniu komisji budżetu 26
upodobała sobie również młomarca br.
dzież i pijaczki, którzy zbierają się
Trwają także prace nad dokumen- w miejscu byłej budki z piwem, spożywają duże ilości piwa i innych alkotacją dotyczącą wyremontowania holi, a po spożyciu zasiadają za swoimi maszynami i pod oknami SOK
nasielskiej baszty. – Zostanie odno- na dworcu palą gumy, wyczyniając pseudowirtuozerie autami, po czym
wiona elewacja i dach, a obiekt zo- udają się „na bani” na łowy panienek, pędząc wąskimi uliczkami Pieścistanie oświetlony. W parku położona rogów.
zostanie kostka, a także stanie obelisk
Rzeczywiście, okolice dworca kolejowego w Nowych Pieścirogach nie
upamiętniający pobyt Napoleona
należą do najschludniejszych miejsc na terenie naszej gminy. Resztki fonw otoczeniu niewielkiego zadrzetanny, pozostawione fragmenty torów kolejowych czy resztki jakiś zawienia – zapowiada burmistrz Ruszbudowań na pewno nie upiększają krajobrazu. Jednak najbardziej uwagę
kowski. – W planach mamy także
przykuwa zestaw koszy od dłuższego czasu nieopróżnianych ze śmieci.
budowę placu zabaw za budynkiem
Nasz Czytelnik w swoim e-mailu dodaje również, że stałą praktyką jest
Biblioteki Miejskiej za 87,5 tys. zł, wraz
bezkarne wyrzucanie śmieci na niezabudowanych działkach.
z kilkoma obiektami siłowymi dla dorosłych. Być może w przyszłym roku Miejmy nadzieje, że ktoś zajmie się w końcu problemem śmieci w Nouda się również zrewitalizować park wych Pieścirogach. Może sami mieszkańcy też zaczną zwracać baczniejszą uwagę na to, co dzieje się wokół ich posesji?
przy ulicy Kościuszki – dodaje.
(pk)
Michał B.

Śmieci za dworcem
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KRONIKA
POLICYJNA
27.03 w Studziankach Agnieszka C.,
mieszkanka Psucina, kierowała samochodem pomimo zakazu sądowego.
26.03. w Dębinkach nieznani sprawcy
skradli z posesji grilla gazowego. Straty
wynoszą 1500zł na szkodę Krzysztofa
R., mieszkańca Dębinek.
4.04. w Pieścirogach policjanci zatrzymali Radosława Sz., mieszkańca Pieścirogów, przy którym znaleźli
amfetaminę.
W okresie od stycznia do kwietnia
w Nunie nieznani sprawcy skradli z lasu drzewo sosnowe. Straty wynoszą 10000zł na szkodę Haliny S.
mieszkanki Legionowa
Pijani na drodze:
2.04. na ulicy Warszawskiej Andrzej
G., mieszkaniec Nasielska, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,35 mg/l).
5.04. w Morgach Piotr S., mieszkaniec Woli Kraszowej, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,37
mg/l).
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Przebudowa ulicy Broniewskiego
Mieszkańcy ulicy Broniewskiego doczekają się gruntowej przebudowy
drogi, przy której mieszkają. Już w połowie kwietnia br. mają ruszyć prace
związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami, sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej z przyłączami wraz
z odbudową nawierzchni.
Na konkurs przetargowy wpłynęły trzy oferty: Zakładu Instalacji Sieci
Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy
z Ciechanowa, Zakładu Usług Budowlanych „INWOKAN” z Myszkowa
oraz trzecia P.P.H.U. Anetka z Nowego
Dworu Mazowieckiego wraz z firmą
Instalatorstwo Sanitarne Budownictwo
Ogólne Janusz Zakrzewski Pomiechowo. Odrzucone zostały, w skutek niespełnienia warunków, oferty firmy
z Wyszkowa oraz Nowego Dworu
Maz.
– 28 marca rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, przebudowę sieci wo-

dociągowej oraz
odtworzenie powierzchni asfaltowej
i budowę chodnika
– mówi Radosław
Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego. – 3
kwietnia podpisano umowę z wykonawcą. Koszt inwestycji wynosić będzie około 640 tys. zł ze środków
własnych. W dniu 9 kwietnia przekazano plac budowy, a prace ruszą jeszcze
przed świętami wielkanocnymi. Realizacja tej inwestycji planowana jest na
30 czerwca – dodaje.
W ubiegłym roku ulica ta stała się obwodnicą na czas prac związanych
z przebudową ulicy POW, które trwały od kwietnia do końca października.
Jej mieszkańcy musieli liczyć się ze
znacznym wzrostem natężenia ruchu,

OBRADOWAŁA RADA
LI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się w czwartek, 27 marca br. w sali
konferencyjnej nasielskiego magistratu. Obrady prowadziła Katarzyna Świderska, przewodniczącą RM.
Po przyjęciu porządku posiedzenia
i protokołu obrad z poprzedniej sesji
RM Katarzyna Świderska w przedstawiła w skrócie działania, jakie podjęła
w ostatnim czasie. Były to m.in.: udział
w uroczystościach w Popowie Borowym, w otwarciu Uniwersytetu Dziecięcego, w szkoleniu wyjazdowym
dla sołtysów i cotygodniowe spotkania z mieszkańcami. Natomiast Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
w swoim sprawozdaniu z działalności
mówił m.in.: o spotkaniu z przedstawicielami Areoklubu i organizacji we
wrześniu samolotowych mistrzostw
Polski w Chrcynnie, planowanych
spotkaniach w sprawie projektu strategii rozwoju gminy Nasielsk na lata
2014–2020, uruchomieniu Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy ZGKiM oraz
szkoleniu wyjazdowym dla sołtysów.
Interpelacje radnych dotyczyły: budowy targowicy przy ulicy Lipowej,
poprawy poboczy przy drodze powiatowej w Cieksynie (radny Albert
Dublewski), terminu rozpoczęcia remontów na drogach powiatowych
(radny Krzysztof Fronczak), remontów
dróg gminnych na terenie miasta oraz

planów budowy kanalizacji w mieście
(radna Magdalena Biernacka), budowy
chodnika przy ulicy Warszawskiej we
współpracy z MZDW (radny Mirosław
Świderski) oraz budowy oświetlenia
ulicznego na skrzyżowaniach w Pnie-

wie i Jaskółowie (radny Zbigniew Wóltański).
Następnie Rada Miejska przyjęła kilka dokumentów sprawozdawczych,
w tym: Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata
2013–2015; Informację z działalności
spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe, Sprawozdanie z realizacji
funduszu sołeckiego, Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2013 rok i Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013
rok.
Wątpliwości radnej Magdaleny Biernackiej w informacji udostępnionej
przez NBM wzbudziła dysproporcja
środków przeznaczonych na remonty budynków mieszkaniowych należących do gminy, tj. 658 tys. zł, i kwota
zapisana na ten cel w budżecie na rok
bieżący, czyli 40 tys. zł. Jak wyjaśniał Albert Kołodziejski, prezes NBM,
będą w tym roku wykonywane tylko
najpilniejsze prace remontowe, niektóre z budynków będą wystawione
na sprzedaż. Radna Biernacka zgłosiła
też uwagi do Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013
rok, wnosząc o wykazanie
konkretnych działań podjętych w ramach tego programu
i kwot na nie wydatkowanych.
W dalszej części obrad zostały
podjęte uchwały finansowe:
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy
Nasielsk i w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy
Nasielsk na rok 2014 wraz z autopoprawką. Radni przyjęli także uchwały:
dotyczącą wyodrębnienia w budżecie
gminy Nasielsk na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki oraz
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa
na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 22 kwietnia 2014 roku (wtorek)
o godz. 17.30 w sali kina Niwa w Nasielsku
ul. Tadeusza Kościuszki 12.
Tematem spotkania będą prace nad projektem dokumentu pn.„Strategia
rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014–2020”.W spotkaniu weźmie udział
twórca projektu Strategii – Pan Krzysztof Choromański. Moderatorem
spotkania będzie Pan Ireneusz Kamiński.
Naszym zamierzeniem jest pozyskanie jak najszerszej informacji zwrotnej
od całej społeczności lokalnej Gminy Nasielsk odnośnie do strategicznych
zagadnień dotyczących przyszłości naszej Gminy. Chcemy, aby Strategia
zawierała również – a właściwie przede wszystkim – przemyślenia,
sugestie i propozycje od mieszkańców, którzy dobrze dostrzegają rzeczywiste bolączki i nowe perspektywy, szanse i zagrożenia, mocne i słabe
strony naszej Gminy. Każdy głos w dyskusji jest i będzie dla nas cenny.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam na spotkanie. Przyjdź i wyraź swoje
zdanie na temat strategicznej wizji rozwoju Gminy Nasielsk na lata
2014–2020.
					
Z poważaniem
						 Burmistrz Nasielska
						 Bogdan Ruszkowski

a przejeżdżający ulicą ze znacznymi
utrudnieniami. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji na POW zapowiadano, że ulica Broniewskiego zostanie
potraktowana priorytetowo po zakończeniu tej inwestycji.
– Przy okazji warto zaznaczyć, że
w dniu 8 kwietnia odbył się komisyjny odbiór drogi powiatowej, czyli wyremontowanego odcinka POW. Prace
zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru Andrzeja Drzazgowskiego
– podsumowuje Radosław Kasiak.
Michał B.

w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
z terenu Gminy Nasielsk w 2014 roku.
Zatwierdzone przez Radę Miasta zostały też uchwały w sprawie podziału
gminy Nasielsk na okręgi wyborcze
i obwody głosowania.
W trakcie odpowiedzi na zapytania radnych burmistrz Nasielska zapewniał, że remonty dróg, zarówno
gminnych, jak i powiatowych, już się
rozpoczęły. Zaś Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych nasielskiego UM, wyjaśniał, że rozpoczęcie prac na targowisku przy ul. Lipowej będzie możliwe
w maju br., natomiast parking na ulicy
Przytorowej powinien być gotowy
jeszcze w kwietniu. Mówił też o konieczności przygotowania dokumentacji dotyczącej budowy punktów
oświetlenia ulicznego i problemach
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
Następnie przedstawiono pisma kierowane do Rady Miejskiej. W wolnych
wnioskach dyskutowano na temat artykułów, które pojawiły się w jednej
z lokalnych gazet. Jeden z nich dotyczył ponownego przyjęcia przez
B. Ruszkowskiego do pracy urzędnika, którego dyscyplinarnie zwolnił poprzedni burmistrz. Pracownik
odwołał się do sądu pracy i sprawę wygrał. W artykule napisano, że
burmistrz Ruszkowski zawarł ugodę
z pracownikiem. – To nieprawda. Pan
Zbigniew Gregorczyk został przywrócony do pracy na poprzednich
warunkach płacy i pracy na podstawie wyroku sądu. To nie jest efekt żadnych negocjacji, ustępstw czy ugody
z mojej strony. Mogłem się od tego
wyroku odwoływać, ale gdyby został utrzymany w mocy, byłoby tak
jak ze sprawą strażników miejskich:
poza odszkodowaniem trzeba byłoby zapłacić też odsetki karne – wyjaśniał Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska.
Na tym obrady zakończono.
(i.)
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Grupa teatralna WIKT

KULTURA

Wszystko zaczęło się w 2001 r. w Winnicy. Na początku młodzież gimnazjalna spotykała się nieformalnie, na zajęciach świetlicowych, aby przygotować przedstawienia, scenki kabaretowe czy też oprawę muzyczną uroczystości szkolnych. Zabawa w teatr sprawiała młodym ludziom wiele radości, ale wówczas grupa nie miała jeszcze
nazwy.
Zmieniło się to w roku 2004, kiedy to grupa postanowiła wziąć udział w Mazowieckim Przeglądzie Teatrów
Obrzędowych pod przewodnictwem Wojciecha Siemiona, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Nadszedł czas na nadanie imienia zespołowi. I tak narodził się WIKT. Nazwa zespołu
powstała po wspólnych naradach wszystkich członków grupy. Minęły dwa lata. WIKT stawał się coraz bardziej
widoczny nie tylko na terenie szkoły, ale także poza nią. W 2007 r., gimnazjum opuścili główni aktorzy i założyciele grupy teatralnej, by rozpocząć edukację w szkołach średnich, ale nie wszyscy opuścili grupę teatralną WIKT.
W ten sposób młody zespół może liczyć na wsparcie oraz pomoc starszych i bardziej doświadczonych kolegów.
WIKT występuje w swojej placówce, przy której działa, czyli w Publicznym Gimnazjum w Winnicy, ale prowadzi
także współpracę z Urzędem Gminy, z kościołem parafialnym w Winnicy i w Nasielsku. Od 2007 r. grupa współpracuje z Nasielskim Ośrodkiem Kultury.
Młodzież spotyka się również poza grafikiem zajęć szkolnych, by pracować nad spektaklami. Uczestnictwo
w zajęciach teatralnych jest czasochłonne; wymaga dużego zaangażowania i wysiłku, co jest konieczne, aby
systematycznie doskonalić warsztat umiejętności
aktorskich. WIKT to nie
tylko gra na scenie. WIKT
również śpiewa.
W grudniu 2008 r. w Winnicy miało miejsce niez w y k ł e w yd a r z e n i e .
Grupa teatralna WIKT otworzyła swój własny teatr
– Wiktówkę. Wiktówka jest
małym i kameralnym teatrem, dla ok. 50 widzów.
Opiekunem WIKT-u jest
Monika Paszkowska, nauczyciel języka angielskiego, muzyki, dramy
oraz instruktor teatralny.
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RECENZJA DKK

Zaginione imperium
Clive Cussler to mistrz opowieści o współczesnych
wersjach Indiany Jonesa. Żal nie zajrzeć do jego powieści, gdy ma się ochotę na lżejszą lekturę.
Biografia Cusslera sama w sobie jest materiałem na
książkę. Służył w lotnictwie w czasie wojny koreańskiej, później z sukcesami pracował w branży marketingowej. Nie byłoby w tm nic ekscytującego, gdyby
Clive Cussler poprzestał na tym. Ale nie, autor przyszłych hitów napisał w 1973 r. swoją pierwszą książkę
przygodową o poszukiwaczu przygód Dirku Pittcie.
Cussler sprawnie wykroczył poza samo pisarstwo
w 1996 r., tworząc swoistą rozprawę naukową „Podwodni łowcy”, za którą
otrzymał honorowy tytuł doktora (PhD) na SUNY Maritime College, a potem założył Narodową Agencję Badań Podwodnych i Morskich (NUMA –
National Underwater and Marine Agency). Jest to placówka zajmująca się
badaniami morza i historii marynistyki. Cussler z grupą ekspertów morskich
i wolontariuszy NUMA odnalazł do tej pory ponad 60 wraków mających
znaczenie historyczne. Po zweryfikowaniu odkryć NUMA zrzeka się praw
do wraku na rzecz uniwersytetów lub państw związanych ze znaleziskami.
Przedstawiona tu książka nie należy do serii o przygodach Dirka Pitta, niemniej jest równie godna polecenia. Jej bohaterami są Sama i Remi Fargo, małżonkowie, którzy jako żywo przypominają literackie odbicie Clive Cusslera.
To milionerzy i filantropi, spędzający wolne chwile na tropieniu starych wraków, i gdy to jest legalne, przywłaszczają artefakty i oddają je na cele dobroczynne. Już ten opis wydaje się „nieco” wyidealizowany, a dodajmy do tego,
że para Fargów kocha się bezgranicznie i wychodzi cało z każdej opresji. Cóż,
tę konwencję albo trzeba kupić w całości, albo porzucić próbę polubienia
Zaginionego imperium. Z drugiej strony to jednak tylko powieść przygodowa, z silnie zarysowanymi bohaterami pozytywnymi i negatywnymi, co
przecież nie jest niczym złym. Choć trochę żal, że Fargowie nie są bardziej
charyzmatyczni i nieprzewidywalni.
A jak prezentuje się sama intryga przedstawiona w książce? Dosyć okazale. Podczas nurkowania u wybrzeży Tanzanii Sam i Remi Fargo natrafiają na
dzwon okrętowy z zaginionego podczas wojny secesyjnej konfederackiego
okrętu. Idąc tropem jego historii, odkrywają sekret, który popycha innych
do zbrodni. Od lasów deszczowych Madagaskaru po dżungle Meksyku stają do pojedynku z bezwzględnym przeciwnikiem, który zrobi wszystko, by
nikt nie poznał szokującej tajemnicy zaginionego imperium… Oczywiście są
pościgi, zwroty akcji i sporo humoru, ale tego przecież oczekujemy od tego
typu opowieści. Pewnym minusem jest fakt, że książka przez pierwszych kilkadziesiąt stron nabiera odpowiedniego tempa, ale od pewnego momentu
nie chce się od niej oderwać.
Fani twórczości Cusslera mogą co prawda kręcić nosem, że to jednak nie są
przygody Dirka Pitta, ale osoby niezaznajomione z twórczością tego amerykańskiego pisarza z pewnością mogą zacząć przygodę od Zaginionego
imperium. A przynajmniej ci, którzy w młodości marzyli, by zostać Indianą
Jonesem albo (w ramach równouprawnienia) Larą Croft.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Spotkania z pasjami
po raz drugi
W tym roku już po raz drugi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku bierze udział w cyklu
„Spotkań z pasjami”, których organizatorem jest Fundacja Orange.
„Spotkania z pasjami” mają na celu
rozwój aktywności społecznej wśród
osób starszych. Dla nich średnio co
dwa tygodnie w ramach projektu
będą się odbywać wideokonferencje
z ciekawymi ludzi, reprezentującymi
różne dziedziny. W zeszłym roku zaproszonymi gości byli m.in. znana aktorka i reżyserka Krystyna Janda czy
dziennikarz i podróżnik Jacek Pałkiewicz. Gościom można było również
zadawać pytania poprzez internet,
z czego często korzystano.
Pierwszym gościem tej tury „Spotkań z pasjami” będzie Emilian Kamiński, aktor i reżyser teatralny.
Spotkanie z nim odbędzie się w nasielskiej bibliotece w czwartek, 10 kwietnia o godzinie 11.00. Osobom, które
nie miały okazji uczestniczyć w po-

przedniej edycji, warto przypomnieć,
jak wygląda przebieg takiego spotkania.
Wszystko odbywa się za pośrednictwem internetu. Gość przemawia w studiu, które na żywo przesyła
obraz do komputera a obraz wyświetlany jest za pomocą rzutnika. W trakcie
spotkania jest przerwa i za pośrednictwem internetu można gościowi zadać pytanie.
Biblioteka w Nasielsku serdecznie zaprasza na „Spotkania z pasjami”, są one
bowiem świetną okazją do poznania
ciekawych i inspirujących ludzi. W tej
edycji odbędzie 15 takich spotkań.
(pk)

ROZMAITOŚCI
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Wspomnienie o Janie Witkowskim
7 kwietnia pożegnaliśmy Jana Witkowskiego – człowieka niebanalnego, pasjonata, kochającego swój
Nasielsk, wnoszącego wszędzie
tam, gdzie przyszło mu przebywać,
radość życia. Nawet wtedy, gdy był
już ciężko chory, potrafił się uśmiechać, żartować.
Wśród życiowych pasji, których
miał wiele, na pierwszy plan wysuwają się dwie: motoryzacja i malarstwo. Był jednym z pierwszych
posiadaczy motocykla w Nasielsku.
Później przesiadł się na samochody.
Dbał o nie jak o własną rodzinę.
W wieku dojrzałym odkrył w sobie talent malarski. Jego malarstwo
było wielotematyczne, wydaje się
jednak, ze najbardziej lubił malować kwiaty. Być może wynikało to

z tego, że bardzo kochał przyrodę, dbał o nią, a jej piękno
przenosił na płótno. Jego dom
to wręcz galeria, a otoczenie domu to piękny ogród,
a właściwie sad.
Często wystawiał swe obrazy
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Wystawiał je też w innych galeriach Mazowsza. Głównym
tematem wystaw były oczywiście kwiaty.
I chociaż Pana Jana nie będzie już wśród nas, to pamięć
o nim pozostanie na wiele
długich lat. Wielu mieszkańców Nasielska posiada jego obrazy
i być może uda się zorganizować,
i to nie jeden raz, wystawę jego
prac.

Najbliższym śp. Jana Witkowskiego
składamy wyrazy współczucia.
Nasielski Ośrodek Kultury
i Towarzystwo Miłośników
Ziemi Nasielskiej

Z ŻYCIA PARAFII

Wędrowanie z Krzyżem

Już po raz drugi w parafii Nuna, na szlaku wiejskich dróg, zostało odprawione
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tym razem wyznaczona trasa miała początek
w miejscu graniczącym z sąsiednią parafią Nasielsk.
Przydrożny krzyż, łączący wieś Paulinowo i Żabiczyn, w słoneczne piątkowe
popołudnie, 4 kwietnia br., zgromadził ok. 140 pątników na wspólnej modlitwie. Stąd pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusz Jabłońskiego ruszył
marsz pokutny, z drewnianym krzyżem na czele, niesionym przez przedstawicieli parafii. Modlitewnym rozważaniom o Męce Pańskiej towarzyszył śpiew
pod kierunkiem organisty. Szczególnie wymowne były rozważania stacji przy krzyżach przydrożnych i obok domostw,
podczas których nakreślane były problemy wiary, cierpienia, kryzysu rodzin, młodzieży i borykania się z codziennością.
Ten chrześcijański sposób przeżywania drogi Chrystusa na Golgotę był dla wielu przystankiem dla zatrzymania się i spojrzenia na własną drogę życia. Dla niektórych był również próbą zmagania się z własnymi słabościami, a także pewną formą
zwykłej fizycznej wytrwałości, zwłaszcza dla osób chorych i dzieci uczestniczących w 6-kilometrowym wędrowaniu.
Prowadzone szlakiem przez wsie: Żabiczyn, Młodzianowo, Lorcin, Nuna rozważania Drogi Krzyżowej w otoczeniu lasów,
w tle wiosennego śpiewu ptaków, częściowo przez zaciszny teren, sprzyjały religijnemu skupieniu.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyła msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Nunie. Bezpieczeństwo
uczestnikom Drogi Krzyżowej i sprawną jej organizację zapewnili policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku.
(af)
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Duchowe witaminy

Celebrować
zmartwychwstanie
Jeden z moich znajomych miał niedawno okazję otrzymać zaproszenie.
Nie byłoby zapewne w tym nic dziwnego, gdyby nie tajemniczo brzmiąca okoliczność: rocznica śmierci Jezusa. Znajomy odpowiedział, że nie
jest zainteresowany, bo jako katolik celebruje zmartwychwstanie. Swoją odpowiedzią wprawił w niemałe zakłopotanie swoich nienagannie
ubranych i charakteryzujących się nieskazitelnymi manierami rozmówców. Ktoś inny napisał z kolei w komentarzu na forum internetowym
pytanie: dlaczego ateiści chodzą do lekarza, skoro nie wierzą w życie
po śmierci? Myślę, że warto rozważyć obydwie sytuacje.
Wśród podstawowych pytań, które pojawiają się w życiu ludzkim, znajduje się również to dotyczące losu po śmierci. Wielu mawia, że nikt tak
naprawdę nie wie, co jest tam, po drugiej stronie. Twierdzą, że nie wyjaśnia tego również Pismo Święte, ponieważ jeszcze nikt stamtąd do nas
nie wrócił. Czyżby? Dowodem jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
– całkowita nowość w dotychczasowej historii świata. O powszechnym
zmartwychwstaniu mówił Jezus saduceuszom, którzy w odróżnieniu do
faryzeuszy nie wierzyli w zmartwychwstanie: „Czyż nie dlatego jesteście
w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”. Nadzieję przyszłego zmartwychwstania Jezus łączy z wiarą w Niego samego.
W zmartwychwstaniu Chrystusa zawiera się potencjalne zmartwychwstanie wszystkich Jego wyznawców. Św. Paweł naucza: „Jeśli nie ma
zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał A jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (...) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”. Dokonało się to mocą Ducha Świętego:
„Jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to
Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha”.
Pismo Święte zawiera liczne aluzje do tego, że zmartwychwstanie obejmie wszystkich, zarówno przeznaczonych do szczęścia wiecznego, jak
i skazanych na wieczne potępienie: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą
na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”. To, w jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie, przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie. Stąd jest dostępne tylko
w wierze.
Wielkanoc jest doskonałym momentem, aby odświeżyć w sobie wiarę w zmartwychwstanie i więcej pomyśleć o niebie. Chrystus pokonał
śmierć i szatana, a więc i nam przetarł szlak, abyśmy również potrafili
pokonywać jedno i drugie. Przy okazji możemy pozbyć się nierealnych
wyobrażeń o wspinaczce do nieba, poznawaniu piękna Boga i wiecznych wakacjach. Tymi, którzy stanowią dla nas ukonkretnienie drogi do
nieba, są z pewnością święci.
Nasz wzrok szczególnie w tych dniach jest skierowany na dwóch wielkich pasterzy Kościoła: Jana XXIII i Jana Pawła II, którzy 27 kwietnia 2014
r. zostaną ogłoszeni świętymi. Duchową nicią, łączącą ich pontyfikaty,
stało się Boże miłosierdzie. Warto przy tej okazji sięgnąć do życiorysów i dziedzictwa obydwu papieży, którzy zmienili współczesny Kościół i świat.
Jan XXIII, który zasiadał na tronie papieskim w latach 1958–1963, został nazwany „dobrym papieżem Janem”. Wbrew temu, co żartobliwie
o sobie mówił, był nie tylko „pulchnym staruszkiem z dużym nosem”, ale
również specjalistą w dziedzinie historii Kościoła i wytrawnym dyplomatą. Sądzono, że będzie przejściowym następcą św. Piotra, a tymczasem
zaskoczył wszystkich, zwołując II Sobór Watykański.
Jan Paweł II, stojący na czele Kościoła w latach 1978–2005, był już za
życia określany „wielkim”. Jako niestrudzony głosiciel Dobrej Nowiny
przemierzał świat, by „umacniać braci w wierze”. Był także nietuzinkowym pisarzem i świetnym mówcą, który wzywał ludzi do wpatrywania
się w Chrystusa Odkupiciela oraz życia bez lęku w promieniach Bożego
miłosierdzia i pod czujnym okiem Maryi.
Niebo nie jest dla nudziarzy, smutasów, narzekających, ale dla tych,
którzy na pierwszym miejscu stawiają wspólnotę z Bogiem. Takim nie
zabraknie również wspólnoty z najbliższymi, z którymi w wielkanocny
poranek można wspólnie celebrować zmartwychwstanie Pana tak na
rezurekcyjnej procesji, jak i przy wielkanocnym stole. A może ktoś będzie miał okazję obejrzeć interesujący amerykański dramat biblijny „Syn
Boży” w reżyserii Christophera Spencera, który przepięknie nawiązuje
także do zmartwychwstania.
ks. Leszek Smoliński
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Warto uczyć się języków
obcych – język francuski

„Inni to także my”
W Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
od września 2013 r. realizowany
był projekt szkolny dotyczący
niepełnosprawności i tolerancji
pod hasłem „Inni to także my”.
Działania zaplanowano do realizacji w ciągu kilku miesięcy.
Celami głównymi projektu były:
– kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych
ludzi,
– uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
– uwra żli wienie na p otrzeby
i przeżycia innych,
– wyrabianie umiejętności niesienia pomocy drugiemu,
– budzenie uczuć humanitarnych,
– współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym.
W ramach projektu przewidziano wiele działań, w t ym konkursy: literacki dla klas starszych
i plastyczny dla klas młodszych,
spektakle prof ilakt yczne oraz
pogadanki o niepełnosprawności dla uczniów.

kowska, przedstawiciele ZOSiP:
Barbara Sakowska i Beata Tyszkiewicz, przewodnicząca Rady
Rodziców Izabela Mazińska oraz
nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku Łucja Mokos.
Akademia rozpoczęła się od powitania przez dyrektor Agnieszkę
Mackiewicz zaproszonych gości, którzy na wstępie otrzymali
pamiątkowy folder poświęcony
działaniom przeprowadzonym
w ramach projektu. Następnie
Anna Gródek, psycholog, przedstawiła krótką prelekcję na temat
klas integracyjnych. Podstawo-

Podsumowanie działań odbyło
się 27 marca 2014 r. Zaproszonych było wielu gości, a swoją
obecnością zaszczycili nas: burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, dyrektor MOPS Monika
Nojbert, założyciel Warsztatów
Terapii Zajęciowej Janusz Konerberger, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Bogumiła
Szlaska, przedstawiciel DPS Maria Drwęcka wraz z podopieczną,
kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ewa SzatR

E

wym założeniem takiej klasy jest
stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju,
zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak
również w sferze emocjonalno-społecznej. Pierwsza w historii
szkoły klasa integracyjna została utworzona w roku szkolnym
2006/2007. Obecnie w Szkole
Podstawowej w Nasielsku są 4 takie klasy.
W dalszej części dyrektor Mackiewicz przedstawiła prezentaK

L
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cję działań zawartych w projekcie
i zaprosiła do obejrzenia montażu
słowno-muzycznego w wykonaniu klasy integracyjnej II b pt.
„Tolerancja – opowieść o tęczy”.
Kolejnym punktem było wręczenie nagród przez burmistrza
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego i panią Łucję Mokos zwycięzcom konkursów literackiego
i plastycznego. Uczniowie klas
starszych, którzy otrzymali nagrody, przeczytali zaproszonym
gościom swoje listy do niepełnosprawnych kolegów. Nagrodzone
prace plastyczne stanowiły część
dekoracji sali. Na pamiątkę spotkania zaproszeni goście zostali
obdarowani pamiątkowymi statuetkami związanymi z naszym
projektem. Dzieci z klasy integracyjnej I b zatańczyły krakowiaka i tym radosnym akcentem
zakończono uroczyste podsumowanie apelu z projektu „Inni
to także my”. W odczuciach zaproszonych gości oraz rodziców
nie brakowało miłych i wzruszających wrażeń oraz uznania dla
podejmowanych przez szkołę
działań, a także dla współpracy
placówki z innymi instytucjami.
Wyrazem tego były wypowiedzi
i podziękowania zaproszonych
gości.
Oto osoby odpowiedzialne za
projekt: Beata Kownacka, Nina
Turek, Anna Gródek, Hanna Zawadzka, Beata Białorucka, Beata
Janiszek, Beata Sokolnicka, Elżbieta Hyży, Ewa Korycka, Małgorzata Sitek, Anna Tomasińska,
Justyna Duczman, Monika Paluszek, Joanna Wiśniewska.
M

A

W ramach szkolnego projektu edukacyjnego „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” od 17 do 21 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego królowało kolejne państwo. Tym razem wybraliśmy się do
Francji. Harmonogram tygodnia francuskiego był już wszystkim dobrze znany.
W poniedziałek zapoznaliśmy się z historią kraju dzięki gazetce tematycznej,
która tradycyjnie pojawiła się na głównym holu szkoły. Na drzwiach klasopracowni pojawiły się flagi Francji, które informowały wszystkich, w jakim kraju
obecnie gościmy.
We wtorek organizatorzy i wykonawcy projektu zaprosili dzieci z klas I–III
na przedstawienie pt. Czerwony Kapturek. Była to niezwykła inscenizacja,
z bogatą scenografią, pięknymi strojami i wybitną grą aktorską naszych uczniów. Przedstawienie to spotkało się z bardzo żywiołową reakcją maluchów.
Aktorzy z klasy VI e wspaniale odegrali swoje role, dostarczając publiczności zarówno chwil grozy, jak i zabawy. Starszaki zostali nagrodzeni gromkimi
brawami przez uczniów, nauczycieli, a także rodziców, którzy po raz kolejny
licznie przybyli, aby móc podziwiać talenty swoich pociech.
W środę klasy IV i klasa VI e miała okazję poznać wyjątkową osobę, panią Monikę Siwek, która przyjęła nasze zaproszenie na „spotkanie francuskie”. Pani
Monika w bardzo przejmujący sposób opowiedziała o swoich losach podczas pobytu we Francji. Przekazała uczniom także wiele cennych informacji
dotyczących tego fantastycznego kraju i odpowiedziała na pytanie, dlaczego
warto uczyć się języków obcych. Pani Monika przygotowała także prezentację, dzięki czemu zobrazowała uczniom rzeczywistość francuską. Wizyta pani
Moniki Siwek zapewne na dłużej zagości w pamięci uczestników spotkania.
W czwartek kolejny raz w naszej szkole pojawiło się stoisko danego kraju. Tym
razem za sprawą grupy „francuskiej”, która przygotowała kulinarne smakołyki
w postaci francuskich rogalików i bagietek. Na stoisku tradycyjnie pojawiły się
symbole, książki oraz informatory. Zaprezentowane zostały także fotografie
znanych miejsc we Francji.
Jak zwykle w piątek cała społeczność szkolna mogła zaprezentować swój
„francuski” strój lub po prostu przypiąć do ubrania francuską flagę, aby móc
włączyć się w nasze działania.
Trzeci tydzień naszego projektu za nami. I po raz kolejny dziękujemy naszym
Przyjaciołom, którzy wiernie wspierają nas w naszych przedsięwziąciach.
Izabela Piotrowska, Kinga Żabik, Nina Turek

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Mistrzowie powiatu
w tabliczce mnożenia
Drużyna ze Szkoł y Po d s t awowe j
w Nasielsku okazała się w tym roku
bezkonkurencyjna
podczas XIII Otwartych Mistrzostw
N owe go D wo r u
Mazowieckiego
w Tabliczce Mnożenia.
W czasie zawodów,
które odbył y się
15 marca 2014 r.,
uczniowie klas III i IV rozegrali gry indywidualne: „Olimpijczycy”, „Krzyżak”, „Prymus”, „Szeryf” oraz grę zespołową „Ekspres”.
Wszystkie konkurencje wymagały od zawodników perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia, a także szybkości, zręczności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych. Po rozegraniu gier konkursowych
zawodnicy uczestniczyli w dodatkowych konkurencjach: „Piłkarz matematyk” i „Królowa skakanki”.
Nasza drużyna w składzie: Laura Ziemińska, Aleksandra Czyżyk, Natalia
Ziemińska, Oliwia Boczkowska, Sandra Kalinowska, Emila Ćwik, Bartosz
Dygus, Piotr Wiśniewski, Adrian Mikulski, Marcin Rutkowski, Jakub Krajewski i Kamil Pasztak – zajęła I miejsce.
W punktacji indywidualnej uczniowie zajęli następujące miejsca:
Bartosz Dygus – II miejsce w kat. kl. III, Oliwia Boczkowska – I miejsce w kat. kl. IV,
Marcin Rutkowski – I miejsce w kat. kl. IV, Jakub Krajewski – II miejsce w kat. kl. IV.
Wysokie lokaty osiągnęli uczniowie w poszczególnych konkurencjach:
Bartosz Dygus – I miejsce w grze „Olimpijczycy”, Oliwia Boczkowska – I miejsce
w grze „Olimpijczycy”, Kamil Pasztak – I miejsce w grze „Olimpijczycy”, Marcin
Rutkowski – II miejsce w grze „Olimpijczycy”, Emilia Ćwik – I miejsce w grze
„Królowa skakanki” – konkurencja dodatkowa, Bartosz Dygus – I miejsce w grze
„Piłkarz matematyk” – konkurencja dodatkowa, Sandra Kalinowska – III miejsce
w grze „Królowa skakanki” – konkurencja dodatkowa.
Całej reprezentacji serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Opiekunowie: Beata Górecka, Grażyna Kopka
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Pomysł na medal
Od piątku do niedzieli (4–6 kwietnia br.) w warszawskim Centrum MT
Polska odbywała się duża ogólnopolska impreza wystawienniczo-konsumencka: III edycja Targów
Regionalia, XIX edycja Targów Turystyki i Wypoczynku Lato oraz
II edycja Targów Agroturystyka 2014. Nasza gmina miała tam
swoich przedstawicieli, co więcej
– udało im się zdobyć nagrodę
w konkursie na najlepszy produkt
targów.
W sobotę, 5 kwietnia br., podczas
III edycji Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, na których lokalni producenci
prezentują zdrową żywność i wyroby rzemieślnicze, złoty medal
targów zdobył Krzysztof Kowalski
z Winnik za olej lniany z ziołami w
kategorii Smaki Natury. To ogromny sukces, ponieważ w targach
uczestniczyło ok. 200 producentów lokalnych z całej Polski.

– Przez te trzy dni przy naszym stoisku, gdzie można było posmakować: śledzia marynowanego
w oleju, oleju lnianego z ziołami
oraz wędlin ze świnki złotnickiej i
zrobić zakupy, pojawiło się mnóstwo ludzi. Uczestnictwo w takich
imprezach to ogromna promocja
dla naszych produktów. Stają się
bardziej rozpoznawalne. Nawiązujemy tam mnóstwo nowych
znajomości i kontaktów, a także
zdobywamy nowych klientów –
mówi Krzysztof Kowalski.
Nowy produkt, czyli olej lniany
z ziołami, który jest w ofercie Gospodarstwa Kowalski od kilku
miesięcy, można już było nabyć
na kiermaszu bożonarodzeniowym
w NOK. Teraz szturmem podbija
on serca i cieszy kubki smakowe
zwolenników zdrowej, ekologicznej żywności w całym kraju. – Pomysł był prosty. Do oleju lnianego
dodajemy zioła, paprykę, czosnek i już mamy nowy produkt. Początkowo miałam obiekcje, że on
się przyjmie, bo jest stosunkowo
drogi. Kosztowne są składniki, które musimy dodać do oleju, żeby
miał odpowiedni smak. Ale jest
naprawdę chętnie kupowany. Żartujemy sobie, że to nasz hit sezonu
– zdradza pani Hanna. Cena hurtowa buteleczki oleju lnianego z ziołami o pojemności 0,20 litra to 10 zł.
Jak nas zapewniają producenci, zawsze świeży towar można nabyć w
sklepie Guliwer w Nasielsku.
Przypominamy, że w ubiegłym
roku państwo Hanna i Krzysztof Ko-

walscy po raz pierwszy uczestniczyli
w Targach „Regionalia” i już wtedy
wytwarzany przez nich produkt został zauważony, ponieważ otrzymali
wyróżnienie za olej lniany tłoczony
na zimno.
Dotychczas zdobył on najwięcej
nagród, w tym Laur Marszałka Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Złoty
Medal Targów Polagra Food, „Perła 2013” w konkursie Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
– Smaki Regionów” i jest najbardziej rozpoznawalnym produktem
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1 kwietnia br. w całym kraju uczniowie szóstych klas rozwiązywali obowiązkowy test sprawdzający ich umiejętności. Ze szkół podstawowych
na terenie gminy Nasielsk do sprawdzianu przystąpiło 208 uczniów (108
z SP w Nasielsku, 35 z ZS w Starych Pieścirogach, 22 z ZS w Cieksynie,
17 z SP w Budach Siennickich, 15 z SP w Popowie Borowym i 11 z SP
w Dębinkach).
Uczniowie zaczęli rozwiązywać zadania tuż po godz. 9 i mieli na to 60
minut. Pół godziny więcej na rozwiązanie testu mieli dyslektycy. Egzamin składał się z zadań z matematyki i przyrody, historii i języka polskiego. Ponadto uczniowie musieli napisać dłuższą wypowiedź na określony
temat. W teście znalazły się także zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz typu prawda – fałsz. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawdzą, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Wyniki zostaną umieszczone na zaświadczeniach wydawanych przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szóstoklasiści otrzymają je razem ze
świadectwami na koniec roku szkolnego. Wynik testu nie ma wpływu na
ukończenie szkoły. Mimo że każdy po ukończeniu szkoły podstawowej
ma zapewnione miejsce w swoim gimnazjum obwodowym, placówki
spoza rejonu mogą mieć inne wymagania.
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów po raz ostatni odbył się zgodnie
z formułą obowiązującą od 2002 r. W przyszłym roku uczniowie dodatkowo napiszą test z języka obcego.
K.T.

rodziny Kowalskich. Ale doceniany
jest także olej rzepakowy czy płatki
dzikiej róży w cukrze, wykorzystywane przez panią Hannę do wyrobu
rozmaitych słodkości.
Państwo Kowalscy zapewniają, że
w kwestii nowych produktów nie
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, i zachęcają wszystkich, zarówno
firmy, jak i osoby prywatne, które
mają jakieś ciekawe wyroby do zaoferowania, do startu w konkursach.
Podkreślają, że dzięki pomocy Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Alberta Jaworskiego,
kierownika ODR w Pomiechówku
i prezesa Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, mogą tak
szeroko promować swoje produkty na wystawach i targach. Jeszcze w
kwietniu ruszają na targi Agroravel
do Kielc, potem w planach jest Rzeszów, Łódź, Sandomierz, Poznań,
Warszawa i wiele imprez lokalnych.
I tak przez cały okrągły rok, z przerwami na ciężką pracę w gospodarstwie rolnym.
Gratulujemy nagrody i życzymy
kolejnych sukcesów!
(i.)
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Szóstoklasiści napisali
sprawdzian
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Pamięć tego dnia wciąż żywa
Wydarzenie, o którym przypominaliśmy w poprzednim numerze „Życia Nasielska” (nr 7 2014),
a które miało miejsce przed 69
laty w dniu 1 kwietnia 1945 r., wydawało się zapomniane, mimo
że wielokrotnie pisaliśmy o nim
w ciągu 20 lat istnienia naszego
pisma.
Przypomnijmy, że chodzi tu o tragedię, jaka rozegrała się w tym
dniu na ulicy POW w okolicach,
gdzie ulicę tę przecinają tory kolejki wąskotorowej. W wyniku
pijackiego rajdu tankisty krasnoarmiejca śmierć poniosło dziesięć
osób podążających dwoma wozami z Psucina, Krogul i Nuny na
rezurekcję do nasielskiego kościoła. O zbrodni tej, a tak należy nazwać to wydarzenie, nie mówiło się w latach PRL- u, ponieważ nie było to
wygodne dla ówczesnego układu politycznego. Czas ten jednak minął i dotychczasowe informacje pozostawały
prawie bez echa.
Okazuje się jednak, że pamięć o tamtym dniu jest wciąż żywa wśród naszych mieszkańców. Ostatnia informacja
sprawiła, że odezwało się wiele osób, które wzbogaciły naszą wiedzę o tym wydarzeniu i o ludziach, którzy ponieśli śmierć w Dniu Zmartwychwstania. Najcenniejsze jest jednak to, że poszerzyliśmy naszą wiedzę o tamtym
dniu, o ludziach, którzy wtedy stracili życie, i o ich rodzinach, które borykały się z cierpieniem oraz kłopotami
dnia codziennego, nie spodziewając się nawet znikąd pomocy.
Szczególnie cenne informacje przekazali: pani Wanda Jastrzębska z Lorcina, która wskazała na pewne nieścisłości
w moim tekście dotyczące rodziny państwa Osińskich (panie Adolfa i Juliana Osińskie były szwagierkami), i pan
Andrzej Kwiatkowski, który oprócz pewnych nowych informacji przekazał coś, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy i na co nie liczyliśmy. Pamiętajmy, że w tym dniu trwała jeszcze wojna, a administracja polska była wciąż
w stanie organizacji. Pan Kwiatkowski przekazał zdjęcie, które otrzymał od swego teścia Jana Młodzińskiego.
Jego teść był milicjantem (jest na tym zdjęciu) i w ramach pełnienia obowiązków służbowych zjawił się na miejscu zdarzenia.
Wszystkim, którzy podzielili się swą wiedzą na temat tej tragedii, oraz za otrzymane zdjęcie serdecznie dziękujemy i liczymy, że odezwą się kolejne osoby. To wydarzenie nie powinno być zapomniane. Zbliża się wspaniała
okazja do upamiętnienia ofiar tej tragedii. 1 kwietnia 2015 r. minie okrągła rocznica tego tragicznego wydarzenia.
andrzej zawadzki

Co dalej z dworcem kolejowym
dokończenie ze str. 1
Jest już przygotowana koncepcja architektoniczna. Wkrótce ma ruszyć przetarg na wybór projektantów. Przetarg
na wyłonienie wykonawcy przewidziany jest na wrzesień, a prace budowlane (w tym i rozbiórkowe) rozpoczęłyby się w listopadzie. Wszystko to ma znaleźć swój finał w czerwcu 2015 r.
Nowy dworzec ma być pięć razy mniejszy od obecnego. Jego remont w obecnym kształcie kosztowałby
6,9 mln zł. Za to roczne utrzyO
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przybliżonych wyliczeń po remoncie 67 tys. zł. Przewidywany koszt wybudowania nowego
dworca z elementów prefabrykowanych to w przybliżeniu 4,5
mln zł rocznie, a roczne jego
utrzymanie ma wynieść tylko
17 tys. zł. Na obniżenie wszystkich kosztów mają mieć wpływ
nie tylko jego gabaryty, ale i to,
że będzie w yposażony m.in.
w panele słoneczne, pompę ciepła, odzysk wody deszczowej,
a światła w nim mają się zapalać
w reakcji na ruch.
O p e r a c j a b u d o w y n o w yc h
dworców w miejsce starych zawiera się w określeniu: innowacyjne dworce systemowe. Na ile
poprawi to sytuację kolei i, co
chyba najważniejsze, pasażerów,
zobaczymy.
A tak naprawdę ci, którzy chcą
nas, obywateli uszczęśliwiać, powinni zgodnie z zasadami współżycia społecznego porozmawiać
z potencjalnymi beneficjentami
i tymi, którzy są zainteresowani problemem. Konsultacji w tej
sprawie nie odnotowaliśmy.
andrzej zawadzki
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„POCHODZIMY” z kadetami
To druga edycja
cyklicznych rajdów
pieszych po Kampinoskim Parku Narodowym. Celem
akcji jest pokonanie
jak największej liczby szlaków w puszczy znajdującej się
nieopodal Warszawy.
Pierwsza edycja imprezy „Klempa Pochodzimy” rozpoczęła się w styczniu 2013 r., kiedy to każdy comiesięczny rajd nawiązywał do co rusz to
innych mieszkańców puszczy. I tak uczestnicy poszukiwali rysia, wiewiórki, królików, dzika etc. Tegoroczna akcja nawiązuje do Kampanii Bohater Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.
Uczestnicy, prócz wędrowania po KPN-ie, poznają sylwetki członków
Korpusu Kadetów nr 2 z Modlina Twierdzy. Uczyły się tam takie postaci jak:
• Wacław Janaszek – w trakcie powstania warszawskiego Szef sztabu
Zgrupowania „Radosław” ,
• Jan Górski wraz z Maćkiem Kalenkiewiczem – twórcy najsłynniejszej Jednostki Desantowej „Cichociemni” ,
• rtm. Janusz Muszyński – uczestnik bitwy pod Łomiankami i wielu
innych.
Przekrój wiekowy uczestników w „Pochodzimy” mieści
się między 16. a 50.+ rokiem
życia. Akcja ta jest adresowana
do wszystkich chętnych: harcerzy, sympatyków turystyki
pieszej oraz wszystkich chcących spędzić miło czas na łonie natury i w doborowym
towarzystwie. Ma charakter inkluzywny – jest przeznaczona dla wszystkich, którzy są w stanie odbyć
20-kilometrowy spacer. Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.
Więcej informacji na www.facebook.com/pochodzimy.zkadetami.
phm. Jan Marcinkowski
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Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza III 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: 60 000 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.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21, dnia 17 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.30.
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
17 kwietnia 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.
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Czas zdecydowanie przyspieszył

dokończenie ze str. 3 lata 2012– 2017 z uwzględnieniem nasi mieszkańcy wykazują inicjatywę

w ramach innego projektu, który pozwoli taniej wykonać przedmiotową inwestycję. Jeśli chodzi natomiast
o targowisko w Nasielsku, odpowiedziałem już przy poprzednim pytaniu
– wykonujemy je w skromniejszym
zakresie w ramach środków własnych.
Wspomniane przeze mnie wcześniej inwestycje zaplanowane na 2014
r. w wielu przypadkach będą realizowane z dofinansowaniem z różnych
źródeł (m.in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, LGD
„Zielone Mosty Narwi”). Nie można zatem powiedzieć, iż kierowany
przez mnie Urząd Miejski w Nasielsku
nie stara się pozyskiwać funduszy zewnętrznych. Muszę tu jednak
wyjaśnić, że jeśli chodzi o środki pochodzące z Unii Europejskiej, to w ramach nowej perspektywy finansowej
na lata 2014–2020 dopiero się one
pojawią – według zapewnień Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pierwsze
konkursy i nabory mogą zostać ogłoszone najprawdopodobniej dopiero
pod koniec tego roku. Gdy tylko się
one pojawią, na pewno będziemy
aplikować o środki zewnętrzne. Wiemy już jednak, że nie tak łatwo będzie
pozyskać fundusze na wszystkie dziedziny, w których aplikowaliśmy do tej
pory.
Na jakim obecnie etapie jest sprawa
dalszego funkcjonowania składowiska odpadów w Jaskółowie?
– Zgodnie z wymogami prawnymi
w 2013 r. składowisko zostało przekazane w zarządzanie Nasielskiemu
Budownictwu Mieszkaniowemu Sp.
z o.o. w Nasielsku. Decyzją z dnia 31
grudnia 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do składowania odpadów,
z wyłączeniem odpadów obojętnych i niebezpiecznych, o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę. Terminem ważności
pozwolenia jest dzień 21 października
2015 r. i do tego dnia odpady będą
na składowisko przyjmowane. Ponadto decyzją z dnia 19 marca 2014
r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim udzielił pozwolenia na
użytkowanie II kwatery składowiska z uszczelnieniem, odwodnieniem i instalacją odgazowywania
płyty kompostowej. Tyczasem planujemy wystąpienie z wnioskiem
o uzyskanie zgody od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na przekształcenie składowiska w Jaskółowie
w Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych
wpisaną w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na

lat 2018–2023.
Czy jako gmina wspieramy nowych
przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na naszym terenie? Ile nowych zakładów pracy pojawiło się
w gminie w ostatnich miesiącach?
– Rozwój gminy jest ściśle związany
z rozwojem przedsiębiorczości na jej
terenie. Dlatego cieszę się z każdej, nawet najmniejszej firmy, jaka powstaje
w gminie Nasielsk. Nowe firmy przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności oraz dają naszym mieszkańcom
możliwość większego wyboru zakupu
towarów i usług.
W tym momencie nie posiadamy
żadnych terenów stanowiących własność gminy Nasielsk pod inwestycje.
W planie zagospodarowania przestrzennego są natomiast wskazane
obszary z przeznaczeniem m.in. na
usługi, produkcję. Ważnym elementem jest odpowiednie przygotowanie
tych terenów poprzez doprowadzenie do nich mediów niezbędnych do
prowadzenia działalności gospodarczej (wody, kanalizacji, dróg). Ponadto
mogę dodać, iż od pewnego czasu wraz z Rafałem Adamskim Skarbnikiem Nasielska zastanawiamy się
nad opracowaniem projektu uchwały, w której byłyby wskazane formy
ułatwień dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.
Uważam też, iż pewne zapisy w tej
kwestii winny się znaleźć w „Strategii rozwoju Gminy Nasielsk na lata
2014–2020”, której projekt jest na
etapie tworzenia.
W kwestii nowych firm mogę wypowiedzieć się tylko w kwestii wpisów
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
które były dokonywane za pośrednictwem wniosków złożonych do
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Ale
nie mamy wiedzy np. o tych firmach,
które będąc spółkami, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zauważalny jest wzrost liczby
złożonych w 2013 r. wniosków o wpis
do CEIDG w stosunku do roku 2012.
W całym 2012 r. przez Urząd Miejski
w Nasielsku zostało złożonych 118
wniosków o wpis do CEIDG o założenie nowej działalności gospodarczej,
zaś w 2013 r. wniosków tych było 132,
czyli o 14 więcej, co oznacza wzrost
o prawie 12%. W minionym roku do
końca lipca wniosków o wpis nowej
działalności było 79, zaś od sierpnia do
końca roku 53 wnioski – zatem średnio miesięcznie było tych wniosków
około 11. Wzrosła też liczba złożonych
wniosków o wznowienie działalności
gospodarczej – z 58 w 2012 r. do 66
w 2013 r., czyli o około 14%. Te liczby
cieszą nas, świadczą bowiem o tym, iż

i mają pomysł na własny biznes.
Na czym polega nowa polityka
mieszkaniowa naszej gminy? Czy
jest szansa na budowę nowych budynków komunalnych i socjalnych?
– Polityka mieszkaniowa gminy
Nasielsk realizowana jest na podstawie dokumentu „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Nasielsk na lata
2014–2019” oraz zgodnie z „Zasadami wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk”. Są to
dokumenty regulujące sprawy mieszkaniowe na naszym terenie – uchwalone przez Radę Miejską w Nasielsku
na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dokumenty te obejmują zagadnienia
związane z realizacją polityki mieszkaniowej gminy Nasielsk, a celem
ich utworzenia było uporządkowanie
spraw z zakresu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych mieszkańców miasta
i gminy Nasielsk.
Z końcem 2013 r. zweryfikowano
wnioski osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk
i utworzona została lista osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego
z podziałem na listę osób oczekujących na przydział lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i na
zamianę. Powyższe listy podlegają
weryfikacji co 12 miesięcy, t.j. do 30
stycznia danego roku kalendarzowego, co najmniej w przypadku spełnienia kryterium dochodowego i stanu
majątkowego wnioskodawcy. W celu
zapewnienia kontroli społecznej, listy
– ograniczone z uwagi na ochronę
danych osobowych do imion i nazwisk – podaje się do publicznej wiadomości wraz z informacją o terminie
składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Realizacja listy polega na złożeniu wnioskodawcy przez zarządcę,
po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, propozycji najmu
określonego lokalu mieszkalnego.
W przypadku nieprzyjęcia propozycji najmu przez osobę wskazaną z listy oczekujących Burmistrz Nasielska
może zdecydować o przesunięciu takiej osoby na koniec listy lub o jej wykreśleniu z listy.
Widząc potrzeby mieszkaniowe naszych mieszkańców, analizujemy
możliwość budowy nowych budynków komunalnych i socjalnych. Rozważaliśmy dwie lokalizacje – jedna to
Chrcynno, a druga Nowe Pieścirogi. Jednakże z uwagi na ograniczone
środki w budżecie naszej gminy, na

Z UM

PSZOK już działa

1 kwietnia 2014 r. w bazie ZGKiM, ul. Płońska 23 w Nasielsku, został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
W punkcie tym właściciele nieruchomości z naszej gminy będą mogli nieodpłatnie (w ramach wnoszonej do
gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów) przekazywać odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Należy je dostarczyć do PSZOK we własnym zakresie.
Regulamin zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Płońskiej 43
w Nasielsku, zwanego dalej „PSZOK” znaleźć można na stronie internetowe www.nasielsk.pl.
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BURMISTRZ NASIELSKA

ogłasza konkurs ofert na dzierżawę
lokalu użytkowego na okres do 3 lat
Podstawa prawna
Na podstawie Zarządzenia Nr 9/14 Burmistrza Nasielska z dnia
03.02.2014 r. w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego
oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, Burmistrz Nasielska
ogłasza konkurs ustny na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo- usługową- usługi nieuciążliwe.
Przedmiot dzierżawy
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 50 m 2 położony
w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 12.
Uwaga! Wyklucza się prowadzenie w lokalu użytkowym punktu gier na
automatach oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. dopalaczy
S t aw k a w y wo ł awc z a m i e s i ę c z n e g o c z y n s z u d z i e r ż a wy netto wynosi 900,00 złotych. Stawka czynszu nie zawiera opłat niezależnych od właściciela oraz należnych podatków.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT.
Termin obowiązywania umowy dzierżawy określa się do dnia
30.04.2017 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :
Złożenie na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 formularza zgłoszeniowego (wg wzoru) w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs- lokal użytkowy” w terminie do 30 kwietnia
2014 r. do godz. 13 00.
Wniesienie stosownego wadium.
Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 30
kwietnia 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr 27 8226
0008 0000 1746 2000 0034 (za datę wpłaty uznaje się datę uznania
na rachunku na podanym koncie).
Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie oraz sporządzone niezgodnie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz licytacja stawki
czynszu przez oferentów nastąpi w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 1200
w Sali Konferencyjnej (I piętro)
Za osobę, która wygra konkurs uznaje się osobę, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra
konkurs, zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni
od rozstrzygnięcia konkursu na wskazane przez nich konta. Wadium
w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania,
zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole z przeprowadzonego konkursu jako dzierżawca lokalu uchyla się od zawarcia stosownej
umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty podania do publicznej widomości
informacji Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu, organizator konkursu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do:
Okazania oryginalnego dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo do uczestnictwa w konkursie.
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje
dotyczące złożonych zgłoszeń do konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania
Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój
nr 215 i 214 lub pod nr tel. 23/ 69 33 115 i 23/ 69 33 027.
Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego
do konkursu oraz unieważnia konkursu w całości lub części bez podania
przyczyny.
Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik nr 1 i nr 2.
Pakiet konkursowy udostępniony jest na stronie internetowej:
www.nasielsk.pl oraz www.umnasielsk.bip.org.pl. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 214, 215
BURMISTRZ
Bogdan Ruszkowski
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SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

PORADY

Zawody drużynowe

Wiosna – czas na zmiany

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbył się gminny
turniej w tenisa stołowego. W zawodach uczestniczyły tylko dwie szkoły,
Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego oraz gospodarze.
Pierwszy mecz rozegrały dziewczęta.
Lepszymi okazały się reprezentantki
Popowa Borowego, które pokonały gospodarzy wynikiem 3:0. Inny
przebieg miało spotkanie męskich
drużyn, w którym gospodarze pokonali reprezentację Popowa Borowego 4:1. Po zakończeniu zawodów
drużynom wręczono pamiątkowe
dyplomy oraz puchary.
W dniu 14 kwietnia br. dziewczęta
(Maja Wyszyńska i Karolina Tyczyńska wraz z opiekunem Arturem Gąseckim) i chłopcy (Piotr Garbuliński i Kamil Łyczkowski wraz z opiekunem Tomaszem Czajkowskim) będą reprezentowali gminę Nasielsk podczas zawodów powiatowych w Nowym Dworze Mazowieckim.
PK

Sport szkolny w skrócie:
• 12 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiego gimnazjum przy Staszica
wygrali powiatowy turniej piłki siatkowej.
• 13 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach
wygrały powiatowy turniej w minipiłkę ręczną.
• 14 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli II miejsce
w powiatowym turnieju w minipiłkę ręczną.
• 18 marca 2014 r. w Pomiechówku dziewczęta z nasielskiej podstawówki zajęły III miejsce w powiatowym
turnieju minipiłki siatkowej.
• 18 marca 2014 r. w Wołominie chłopcy z nasielskiego gimnazjum przy Staszica zajęli IV miejsce w międzypowiatowym turnieju piłki siatkowej.
• 20 marca 2014 r. w Karczewie dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach zajęły IV miejsce w między powiatowym turnieju minipiłki ręcznej.
• 21 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli II miejsca
w kategorii U-10 i U-12 w turnieju piłkarskim „Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku.
• 31 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim dziewczęta z cieksyńskiego gimnazjum zostały wicemistrzyniami powiatu w piłce ręcznej.
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Od września w Nasielsku
rusza liceum „mundurowe”
Już niedługo nikogo nie będzie
dziwić widok uczniów w pełnym
umundurowaniu i bynajmniej nie
chodzi o szkolne mundurki. Od nowego roku szkolnego 2014/2015
w Nasielsku rusza nowe liceum
„mundurowe”, kształcące przyszłych policjantów, strażaków, żołnierzy albo sportowców.
Wstęp na rek rut acj a p oka zuje ogromne zainteresowanie taką
formą kształcenia, jednak dopiero
po jej zakończeniu będzie wiadomo, ile klas zostanie utworzonych.
Siedzibą szkoły, na mocy porozumienia z dyrekcją Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, będzie
część budynku przy ul. Staszica 1.
Założycielem liceum jest Centrum
Naukowo-Biznesowe Feniks s.c.
z Płocka.
Szkoła w Nasielsku będzie kolejną,
prowadzoną przez Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks s.c. z Płocka.,
po placówkach funkcjonujących
z powodzeniem w Pułtusku i Olsztynie, pierwszy nabór prowadzony jest
również w Radomiu, Skierniewicach
oraz Władysławowie. Dyrektorem
szkoły w Nasielsku jest oficer Wojska Polskiego, mjr rezerwy Jarosław
Chrobot, a nauczycielami przed-
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Za oknem już coraz cieplej. Słońce dodaje nam energii do działania, zatem
może warto obudzić się z zimowego snu. Warto ruszyć się z kanapy, aby
poczuć się lekko i zdrowo. To NAJWYŻSZA PORA, aby wziąć się za siebie.
Powinniśmy dbać o siebie cały rok, jednak perspektywa zbliżającego się
lata szczególnie nakłania nas do refleksji nad swoim samopoczuciem i zdrowiem. Oprócz ciężkich ubrań chcemy się pozbyć również nagromadzonych
przez zimę zbędnych kilogramów. Należy prowadzić regularny tryb spożywania posiłków, a choć jest o tym głośno i często się o tym pisze, niestety większość z nas nadal nie przestrzega zasady 4–5 posiłków z przerwami
2,5 do 3,5 godziny. A jest to fundament wszystkich zmian.
Spożywanie nieodpowiedniej liczby posiłków powoduje rozregulowanie
metabolizmu, co sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej. Rano śpieszymy
się do szkoły czy pracy, zapominamy o śniadaniu, później gdzieś w biegu
jakaś kupiona drożdżówka czy kanapka. W międzyczasie dużo słodkich napojów, jakieś cukierki, paluszki, owoce, inne przekąski, których nie uważamy
za posiłki i nie liczymy. I dopiero wieczorem, po powrocie z pracy, obiad,
kolacja, inne przekąski. W krótkim czasie chcemy nadrobić cały dzień. Znacie tę historyjkę?
A jak się zaczyna Twój dzień? Od kawy? Śniadanie jest pierwszym i najważniejszym posiłkiem i niestety kawa go nie zastąpi. Pamiętajmy również, że
śniadania zjedzonego o 12.00, gdy wstajemy o 7.00, nie można już określić
tą nazwą. Śniadanie powinno być spożyte do godziny po przebudzeniu, aby
nasz metabolizm z nami współpracował. A co z podjadaniem? Tu cukiereczek, tam paluszek, tu jabłuszko, szklanka soku… Pomiędzy ustalonymi
4–5 posiłkami nie podjadamy. Produkty podjadane między głównymi
posiłkami znacznie zwiększają wartość energetyczną naszego dziennego
menu. Niestety, podjadać nie powinniśmy nawet tych zdrowych przekąsek.
Wszystko, co spożywamy i ma wartość energetyczną, musimy liczyć uważać za podjadanie. Często napojów także nie liczymy jako posiłku, a nimi
znacznie zawyżamy wartość naszego dziennego menu.
Z powodu niewielkiego urozmaicenia diety nie wiesz, co masz jeść, wszystko się już znudziło. W prawidłowo zbilansowanej diecie powinny występować różnorodne produkty ze wszystkich grup żywności, aby uniknąć
niedoborów składników odżywczych, a przede wszystkim, żeby była ciekawa i kolorowa. Oprócz posiłków ważne jest to, co w ciągu dnia wypijamy.
Niestety, często w naszej diecie dominują kolorowe napoje. Nie ma znaczenia, czy są to napoje gazowane, czy niegazowane, choć nadal pokutuje
przekonanie, że niezdrowe są tylko te pierwsze. Dziennie spożywaj około 2 litrów wody, herbat owocowych lub ziołowych. Ogranicz nadmierne
spożycie kawy i czarnej herbaty. Unikaj również słodkich napojów, które są
niezdrowe.
Czy spożywasz codzienne posiłki przygotowane z półproduktów bądź kupujesz gotowe dania? Jadasz często słone przekąski? Stosujesz gotowe mieszanki przyprawowe? Sól zatrzymuje wodę w organizmie i podnosi ciśnienie
krwi. Można ją zastąpić np. suszonymi ziołami, aby wzbogacić smak potrawy. Jak powszechnie wiadomo, każdy powinien ograniczyć także spożycie
słodyczy, i to nie tylko ze względu na figurę, ale także negatywnie wpływają
na zdrowie.
Pamiętaj, że nadmierne spożywanie tych produktów może sprzyjać powstawaniu nadwagi, otyłości, podwyższonemu poziomowi cholesterolu
i zaparciom. Negatywnie na naszą urodę i na zdrowie wpływa nadmierne
spożycie alkoholu. Jest to produkt zawierający znaczne ilości kalorii. Podwyższa stężenie trójglicerydów, podnosi ciśnienie krwi oraz poziom kwasu moczowego, co prowadzi do dny moczanowej. Zatem, panowie, nawet
jedno piwko dziennie przed telewizorem to niestety za dużo. Produkty takie
powinny być spożywane okazjonalnie, czyli np. 1–3 razy w miesiącu w niewielkich ilościach.
Ciepłe dni sprzyjają także zwiększeniu aktywności fizycznej. Mamy więcej
energii i ochoty na spacery, jazdę na rowerze, siłownię, basen, zajęcia fitness.
Najlepiej byłoby ćwiczyć 30 minut dziennie, ale ważne jest, żeby chociaż
2–3 razy w tygodniu systematycznie prowadzić aktywność fizyczną.
Życzę powodzenia i służę radą!

miotów zawodowych oficerowie
Wojska Polskiego, Policji i Straży
Pożarnej. Uczniowie, oprócz typowych przedmiotów ogólnokształcących, mają zajęcia oparte
na własnych programach z zakresu
wychowania fizycznego, modułów
wojskowych, policyjnych i strażackich.
Edukacja kończy się egzaminem
maturalnym. Należy podkreślić
również fakt, iż szkoły Centrum
Naukowo-Biznesowego „Feniks”
s.c. ściśle współpracują z Akademią
Marynarki Wojennej oraz Akademią
Obrony Narodowej, mając na celu

dostarczyć swoim uczniom jak najwięcej możliwości do zapoznania się
z charakterem służb mundurowych.
R e k r u t a c j a n a r o k s z ko l n y
2014/2015 już ruszyła; aby starać
się o przyjęcie, należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły do dn.
29.05.2014 r., w sekretariacie szkoły
ul. Staszica 1. Podanie dostępne jest
na stronie internetowej www.cnb-feniks.edu.pl bądź w sekretariacie
szkoły. Więcej informacji o szkole
można zaczerpnąć, dzwoniąc pod
nr tel. 503 348 344 bądź wchodząc
na www.facebook.com/CNBfeniks.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; www.konsultacjedietetyczne.pl

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

SOBOTA Z ELEKTRONICZNYM PIT-EM

w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim
Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje, że w dniu
26.04.2014 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00. w siedzibie urzędu w pokoju
109 przy pomocy pracownika będzie można złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy rozliczenia się z fiskusem
i odwiedzenia w tym dniu urzędu.

PO GODZINACH
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Sarila: podróż
do krainy legend 3D

DU
BB
I

23–27 kwietnia godz. 15.00

NG

Kino NIWA ZAPRASZA

Animacja, przygodowy; Kanada; czas: 1 godz. 25 min

Kiedy za sprawą złych mocy szczęście odwraca się od plemienia Eskimosów, jednym sposobem na pokonanie zaklęcia pozostaje wyprawa
do magicznej krainy Sarila. Na czele ekspedycji
staną dzielny syn wodza Putulik i jego piękna narzeczona Apik, wspierani przez młodego czarodzieja Markussiego, psotnego leminga oraz
zaprzęg wesołych psów husky.
23–27 kwietnia godz. 17.00

Kochanie, chyba Cię zabiłem
Sensacyjny, czarna komedia; Polska

Nagranie wideo z zarejestrowanym morderstwem przypadkowo trafia w niepowołane ręce.
23–27 kwietnia godz. 19.00

NIEZGODNA
Akcja, romans, sci-fi; USA; czas trwania: 2 godz. 23 min

Przyszłość, w której społeczność składa się z pięciu frakcji na podstawie cech charakteru. Nastoletnia Tris zostaje przydzielona do kilku partii
i uznana za zagrożenie.
2–4 maja godz. 16.00

Amazonia.
Przygody małpki Sai 3D
Dokumentalny; Brazylia, Francja; czas trwania: 1 godz.
23 min

Urodzona w niewoli mała kapucynka po katastrofie lotniczej nad amazońską dżunglą zostaje
całkowicie sama. Zdezorientowana i bezradna
uczy się przetrwać oraz dostosować do nowego otoczenia.
2–4 maja godz. 18.00

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Lubisz szukać dziury w całym. Uwierz grupie, z którą pracujesz. Wszystko jest precyzyjnie przemyślane. W tym tygodniu także
przestań się wypowiadać za innych.
Byk 21.04–20.05
Gorliwości i zapału do pracy teraz Ci nie zabraknie. To dobrze, że masz określony cel.
To jest właśnie klucz do spełnienia i zrealizowania zamierzeń. Nie zapominaj jednak
o życiu prywatnym.
Bliźnięta 21.05–21.06
Im trudniejsza walka, tym słodszy triumf.
Twoja odwaga sprawdzi się w potyczkach na
polu zawodowym. Satysfakcję masz gwarantowaną. Głównym i jedynym źródłem
wsparcia będzie Twój szef.
Rak 22.06–22.07
Skoncentruj się teraz na przezwyciężaniu
impasu. Twoja dotychczasowa bierność
spowodowała narastanie przeszkód. Spójrz
na wszystko z innej perspektywy. Zaufaj
swojej drugiej „połówce”.
Lew 23.07–23.08
Ostatnio masz problem z organizacją swoich
działań. Działając od niechcenia, wzbudzasz
w sobie i wokół siebie zbyt wiele niepokoju.
Do Twojego życia wkradł się chaos, spróbuj
nad tym zapanować.
Panna 24.08–22.09
Unikaj kategorycznych stwierdzeń. Tego typu
wypowiedzi, zwłaszcza gdy są krytyczne, potrafią zniechęcać innych. Porzuć potrzebę
dominacji. Jeśli się nie zmienisz, ryzykujesz rozpadem zespołu, któremu przewodzisz.

Waga 23.09–23.10
Nie traktuj swoich obowiązków zawodowych z taką śmiertelną powagą. Koniecznie
rozejrzyj się za jakąś bratnią duszą. W miłym
towarzystwie szybciej mija czas. Pamiętaj także, że muzyka łagodzi obyczaje.
Skorpion 24.10–22.11
Twój upór może uruchomić teraz lawinę błędów i pomyłek. Dlatego przemyśl swoją decyzję raz jeszcze i postaraj się iść na kompromis.
Mogą Cię dopaść przykre kłopoty gastryczne.
Strzelec 23.11–21.12
Nie ustawiaj się w roli osoby wszystkowiedzącej. Twoje rady drażnią wszystkich. Nie
uszczęśliwiaj nikogo na siłę. Wprawdzie kierują Tobą życzliwe zamiary, ale nie wszyscy
tak to odbierają.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje otocznie nie musi stresować się wraz
z Tobą. Sam się wpakowałeś w niezłą kabałę.
Tak to jest, gdy nie słucha się ostrzeżeń. To
wielka sztuka przyznać się do błędu. Świat
się na pewno nie zawali.
Wodnik 21.01–19.02
Najwyższy już czas stanąć na własnych nogach. Wykorzystaj swoją wiedzę i doświadczenie. Masz mnóstwo talentów i mógłbyś
się sprawdzić w wielu zawodach.
Ryby 20.02–20.03
Lizusostwo nie pomogło Twoim konkurentom. Można Ci pogratulować, już niebawem
Twoja sytuacja zawodowa zmieni się diametralnie. Ostatnie tygodnie mogły wyczerpać
Twój układ nerwowy, dlatego teraz pozwól
sobie na relaks.

Droga do zapomnienia
Biograficzny, dramat; Australia, Wielka Brytania;
czas trwania: 1 godz. 56 min

Były więzień japońskiego obozu jenieckiego
wyrusza na poszukiwania swojego oprawcy.
7–11 maja godz. 16.00

Kapitan Ameryka:
Zimowy żołnierz 3D
Akcja, sci-fi; USA; czas trwania: 2 godz. 8 min

Kapitan Ameryka zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. By ujawnić spisek,
superbohater łączy siły z Czarną Wdową.

www.noknasielsk.pl
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Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po
pieczarkach, wapno nawozowe. Duże
ilości. Tel. 602 511 082.
Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Kupię kawalerkę w Nasielsku lub mieszkanie do 40 m2. Tel. 604 806 552.
Korepetycje z MATEMATYKI.
Tel. 607 857 258.
Hala 1470 m2 do remontu, plac 3500
m2 – Nasielsk – SPRZEDAM. Cena 180
tys. zł. Tel. 690 225 886.
Budowa ogrodzeń, wyrób bram, przęseł,
balustrad, klinkier, sztachety. Tel. 607
687 306.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 780
106 887.
Tanio sprzedam dom w Nasielsku. Pilne!
Tel. 500 896 250.
Tynki cementowo-wapienne. Tel. 669
283 313.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529
925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia,
alarmy, kamery, przyłącza energetyczne.
Tel. 518 529 925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem
Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działkę budowlaną 1015 m2
na ul. Elektronowej, domek gospodarczy
25 m2 ogrodzony, gaz ziemny, pokój,
kuchnia, łazienka, altana z bala 5x4 m,
fundamenty z mediami na dom jednorodzinny 140 m2. Cena 280 000 zł.
Tel. 511 767 552.
Prace wnętrzarskie i nie tylko. Solidnie!
Tel. 502 551 533.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
o pow. 64 m2 przy ul. Płońskiej na osiedlu
zamkniętym z piwnicą 5,5 m2 oraz miejscem parkingowym. Tel. 509 175 901.
Profesjonalne zabiegi agrotechniczne,
orka, siew. Tel. 609 305 332.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 512
916 344.
Mieszkanie 3 –pokojowe w Nasielsku
– PILNE! Tel. 662 690 021.
Jaja ekologiczne – SPRZEDAŻ - Nasielsk,
ul.Warszawska 95/97.Tel. 691 138 678.
Świerki w donicach. Nasielsk,
ul.Warszawska 95/97.Tel. 691 138 678.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie M3 i garaż,
ul.Warszawska 41/49 B m1 w Nasielsku.
Tel. 512 107 014.
Sprzedam sadzeniaki Lord.Tel. 663 341
423.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Firma KONDOR zatrudni pracowników
na stanowiska: stolarz, szlifierz, lakiernik,
handlowiec. Praca na zmiany, umowa
o pracę, dobre zarobki. Lokalizacja zakładu: Siennica k.Nasielska.Tel. 602 219 556.
Bezpośrednio sprzedam dom
w Nasielsku ul. Warszawska. Tel. 502
343 122.

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

Sprzedam działki budowlane i rolne
w Głodowie (przy Topolowej). Tel. 502
343 122.
Sprzedam siano w belach. Tel. 696 393
850 po godz. 19.00.
Kupię działkę budowlaną w centrum
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Nasielska. Tel. 662 346 544.
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 795 445 701.
Zatrudnię KRAWCOWE. Nasielsk.
Tel. 606 656 545.
Wynajmę mieszkanie M3 i garaż,
ul.Warszawska 41/49 B m1 w Nasielsku.
Tel. 512 107 014.
Wynajmę garaż w Nasielsku, ul. POW.
Tel. 501 032 424.
Zatrudnię kobiety do zbioru pieczarek.
Zapewniam dojazd. Tel. 607 602 411.
Oddam gruz. Sprzedam żwir. Tel. 532
506 029.
Oddam słomę. Tel. 606 409 569.
Wialnia, waga suwakowa, sortownik,
młockarnia kolcówka,maszyna do szycia.
Tel. 606 409 569.
Wynajmę budynek 300 m2 k. Nasielska. Tel. 606 409 569.
Sprzedam słomę owsianą w kostkach. Tel. 608 394 281.
Do wynajęcia sklep na wsi. Tel. 608 394 281.
Sprzedam działkę budowlaną częściowo uzbrojoną. Tel. 606 401 424.
Sprzedam rozsiewacz nawozów (lejek) nowy. Cena 600 zł. Tel. 501 343 677.
Sprzedam jaja indyków kolorowych i odchowane indyczęta.Nasielsk.Tel.607 784 929.
Sprzedam mieszkanie 52 m2 na os. Piłsudskiego. Tel. 505 712 424.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach. Tel. 519 192 396.
PILNE – sprzedam działkę 1500 m2 (ogrodzona, media). Nasielsk. Tel. 669 951 207.
Sprzedam działkę uzbrojoną 1600 m2 w Nasielsku. Tel. 607 606 593.
Sprzedam jałówki cielne. Tel. 608 587 339.
Sprzedam talerzówkę. Tel. (22) 794 44 60.
Sprzedam ziemniaki Lordy. Tel. 509 961 104.
Sprzedam działki budowlane i inwestycyjne w Nasielsku. Tel. 696 468 255.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. Tel. 601 475 097.
Sprzedam tanio garniturki komunijne – ciemny rozm. 128 cm, jasny rozm. 146 cm.
Tel. 510 643 810.
Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską do Salonu Fryzjerskiego LOOKSUS w Nowym
Mieście. Oferty CV proszę wysyłać na e-mail: kamil_zieminski@wp.pl
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem w Starych Pieścirogach z dostępem do mediów.
Tel. 696 990 459.
Sprzedam skuter KEWEAY CURRICANE. Stan idealny. Tel. 607 056 780.
Garaż do wynajęcia. Tel. 503626426.

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

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości
publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji
Granice obwodu głosowania
głosowania
Wyborczej
Liceum Ogólnokształcące
Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego,Tylna,Wąska
im. Jarosława Iwaszkiewicza
1
oraz sołectwo Broninek.
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Liceum Ogólnokształcące
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Nowa, Świerkowa,
im. Jarosława Iwaszkiewicza
2
Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Hala Sportowa w Nasielsku,
3
Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska
ul. Staszica 1
(bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.
Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika
im. Konstytucji 3 Maja
4
Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego,
w Nasielsku, ul. Staszica 1
Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.
Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark,
Zespół Szkół Zawodowych
Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa,
5
(lokal dostosowany do potrzeb
Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki
wyborców niepełnosprawnych)
(numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego,
Dąbrówki, Długa, Gen.Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Szkoła Podstawowa im. Stefana
Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Starzyńskiego w Nasielsku,
Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej,
ul. Kościuszki 21
6
Przechodnia, Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, (lokal dostosowany do potrzeb
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, wyborców niepełnosprawnych)
Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś.
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
7
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, MokrzyceWłościańskie, Stare Pieścirogi.
8
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, MazewoWłościańskie, Pianowo, Słustowo,
9
(lokal dostosowany do potrzeb
Winniki.
wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki10
Pieniążki,Krzyczki-Żabiczki,Pniewo,Popowo Borowe,Popowo Północ,Popowo Południe.
w Popowie Borowym
Szkoła Podstawowa
im. Barona Pierre’a de
Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin,
11
Studzianki, Wągrodno.
Coubertina
w Budach Siennickich
Remiza Ochotniczej Straży
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
12
Pożarnej w Nunie
Ośrodek Zdrowia w Starych
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
13
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń
14
Dworski 2, Zaborze.
im. Jana Pawła II w Dębinkach
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie,
15
Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.
ul. Piłsudskiego 43
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
16
w Nasielsku, ul. Kościuszki 25
UWAGA:
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się
Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Nasielsku.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie,
w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy użyciu
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborcy czasowo przebywający na obszarze Gminy Nasielsk oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek)
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców.Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pokoju nr 211 (II piętro)
w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Poobijany Żbik
Jeszcze dwa tygodnie temu żywiliśmy
nadzieję, że Żbik odbije się wreszcie
od dna i zajmie w piłkarskiej rodzinie
miejsce na miarę swych umiejętności, możliwości gminy oraz pragnień
swych sympatyków. Oczekiwania
wcale nie były wygórowane. Czwarta
liga byłaby tym pułapem, który by nas
zadawalał.
Pozwalały tak myśleć trzy zwycięskie
mecze rundy rewanżowej i zdobyte
w niezłym stylu 9 punktów oraz wyraźne zbliżenie się do ścisłej czołówki ciechanowsko-ostrołęckiej grupy
ligi okręgowej. Niestety, łączone
z tymi zwycięstwami nadzieje okazały się płonne, bowiem w ostatnich
dwóch tygodniach Żbik wymęczył,
a nie wywalczył, zaledwie jeden punkt
w dwóch rozegranych meczach. Po
cichu liczyliśmy na komplet, tj. sześć
punktów.
Były to marzenia realne, chociaż jednym z przeciwników miał być lider
ligowej tabeli, Korona Szydłowo. Wiadomo było jednak, że drużyna ta nie
reprezentuje obecnie tego poziomu,
jakim się cieszyła jesienią. Do optymistycznego spojrzenia na ten pojedynek uprawniało również to, że
jesienią w Szydłowie Żbik rozegrał dobry mecz i niewysoko przegrał, w dodatku nieco pechowo. Tym razem
grać mieliśmy u siebie, a wiadomo, że
gospodarzom pomaga wszystko.
O wynik drugiego meczu nikt
z sympatyków Żbika się nie martwił.
Wszyscy uważali, że jest on z góry
przesądzony, a otwartą sprawą jest
tylko rozmiar naszego zwycięstwa.
Nawet remisu nie brano pod uwagę,
a porażka nie śniła się nawet największym pesymistom.
Jesienią Żbik rozgromił Gladiatora ze
Słoszewa, bo on był drugim w tym
okresie przeciwnikiem, w stosunku
7:0. Wprawdzie tym razem, wiosną,
nasz zespół grał „na wyjeździe”, ale
nasi przeciwnicy wszystkie swoje mecze rozgrywają „na wyjeździe”, nawet
gdy są ich gospodarzami. Swoich rywali podejmują w Płońsku.
Początek meczu Żbika z Gladiatorem
nie wskazywał, że spotkanie może
zakończyć się klęską naszego zespołu. Pierwsze minuty to swego rodzaju
rozpoznawanie możliwości przeciwnika. Wszystko wskazywało, że Żbik
kontroluje sytuację i po kilku minutach przejdzie do ataku. Jednak to gospodarze zaczęli coraz odważniej
atakować naszą drużynę, ale zagrożenia nie było. Nie było go też w 21.
minucie, gdy daleko od naszej bramki
piłkę przejął Michał Jarosławski i uderzył ją w stronę naszej bramki z blisko
25 metrów. Obrońcy nie interweniowali. Reakcja bramkarza była także
spóźniona i skazani przed meczem na
przegraną piłkarze ze Słoszewa objęli
prowadzenie.
Wydaje się, że nasi piłkarze nie przejęli się zbytnio takim obrotem sprawy.
Nadal grali spokojnie, można nawet
powiedzieć – za spokojnie, a gospodarze atakowali coraz niebezpieczniej.
W sumie, w pierwszej połowie więcej
inicjatywy wykazywali gospodarze.
Nie stwarzali jednak groźnych sytuacji
pod nasza bramką, tyle że tych sytuacji nie stwarzali także nasi zawodnicy.

Obraz gry zmienił się po przerwie. Inicjatywę na boisku przejęli nasi zawodnicy. Teraz oni dyktowali tempo. W tej
części meczu gra toczyła się głównie
na połowie przeciwnika. Brakowało jednak nadal sytuacji strzeleckich,
a gdy takie się zdarzyły, nasi zawodnicy niemiłosiernie pudłowali.
Trudno powiedzieć, dlaczego gospodarze rzadko wychodzili ze swojej
połowy. Przypuszczano, że zaczęło brakować im sił, chociaż niektórzy
z kibiców uważali, że raczej umiejętnie
bronili korzystnego wyniku. Mieli przy
tym szczęście, ponieważ przynajmniej
trzykrotnie nasi zawodnicy mogli
strzelić bramkę. Dwukrotnie szczęście
sprzyjało bramkarzowi, a raz zawiódł
nasz czołowy snajper, chcąc z piłką
„wjechać” do bramki.
W ostatnich minutach gospodarze
w dwóch szybkich, chociaż bardzo
prostych atakach poważnie zagrozili naszej bramce. W meczu tym nasi
zawodnicy wyraźnie zawiedli i zostali
ukarani stratą trzech punktów.
Mecz z liderem w Nasielsku nie należał do najładniejszych. W zasadzie
był wyrównany i wynik remisowy
nie krzywdzi żadnej z drużyn. Gra
przez cały mecz toczyła się głównie
w środkowej części boiska. Obydwie
drużyny bardziej zwracały uwagę na obronę własnej bramki niż na
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strzelenie przeciwnikowi gola. Każda
z nich wyczekiwała
na błąd przeciwnika. I taki błąd zrobili nasi zawodnicy
w 71. minucie meczu. Niebezpieczna sytuacja zaczęła
się daleko od naszej
bramki. Obrońcy nie
upilnowali napastnika
gości i pozwolili mu w samotny rajd na
naszą bramkę. Sytuację próbował ratować grający dotąd rozważnie Piotr
Gruszczyński. Próbując wybić piłkę
spod nóg przeciwnika, zrobił to tak
niefortunnie, że ten upadł. Sędzia ukarał naszego zawodnika czerwoną kartką i podyktował rzut karny przeciwko
naszej drużynie
Nasz bramkarz, Piotr Dąbkowski, wyczuł zamiary egzekutora i odbił piłkę.
W tym momencie naszej drużynie
zabrakło koncentracji, bo raczej rzadko zdarza się, żeby ten sam zawodnik
„dobił” piłkę. Reakcja naszych zawodników była spóźniona, podobnie jak
reakcja zawodników gości. Piłkę do
bramki skierował egzekutor rzutu karnego Piotr Karpiński. Przy dobitce nie
dał szans naszemu bramkarzowi.
Do końca spotkania pozostało mniej
niż dwadzieścia minut. W drużynę
wstąpił jednak jakby nowy duch. Na
bramkę gości sunął atak za atakiem
naszej drużyny. Na dziesięć minut
przed końcem trener Gołębiewski
wprowadził jednocześnie trzech re-

Piłka ręczna
W piątek, 28.03.2014 r. w hali
sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbyły
się gminne zawody piłki ręcznej dziewcząt oraz chłopców
w kate gori i szkó ł g i m na zj alnych. Udział w turnieju wzięł y następujące reprezentacje
szkół: Gimnazjum nr 2 ze Starych Pieścirogów, Gimnazjum
nr 3 z Cieksyna oraz gospodarze
z Publicznego Gimnazjum nr 1
z Nasielska. Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek. Poniżej
przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
Pieścirogi – Cieksyn
3:7
Cieksyn – Nasielsk		
5:4
Nasielsk – Pieścirogi
12:3
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. Cieksyn 12:7
4 punkty
2. Nasielsk 16:8 2 punkty
3. Pieścirogi 6:19 0 punktów
Kategoria chłopców:
Pieścirogi – Cieksyn
3:3
Nasielsk – Cieksyn		
10:0
Nasielsk – Pieścirogi
8:3
Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. Nasielsk 18:3 4 punkty
2. Pieścirogi 6:11 1 punkt
3. Cieksyn 3:13
1 punkt

zerwowych zawodników. Napór
naszej drużyny jeszcze wzrósł. Przeciwnicy zaczęli się gubić w obronie.
Na minutę przed końcem meczu, ale
już w doliczonym czasie gry, w zamieszaniu w polu bramkowym Markowi Osińskiemu udało się wcisnąć
(nie strzelić) piłkę do siatki przeciwnika. I w ten sposób Żbik uratował jeden
cenny punkt.
W najbliższą sobotę Żbika czeka ciężka
przeprawa w Nowym Mieście. Sona,
która jesienią przegrała ze Żbikiem
aż 12:2, obecnie gra bardzo dobrze.
Problem tkwi też w tym, że w sobotę w meczu zabraknie dwóch naszych
podstawowych zawodników: Piotra
Gruszczyńskiego za czerwoną kartkę i Rafała Załogi za cztery kartki żółte.
W meczu z Koroną Szydłowo nasza
drużyna wystąpiła w składzie: Dąbkowski, Załoga, Adamski, Ciborowski
(80’ Szwejkowski), Domała (80’ Damian Załoga), Gruszczyński, Milewski
(70’ Chmielewski), Szadkowski, Stańczak (80’ Zalewski), Wasiak.
andrzej zawadzki
R
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Wyniki turnieju „siódmego”28.03.2014 r.:
1.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 			
2.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
3.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
4.Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
5.Janusz Wydra – Janusz Muzal				
6.Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
7.Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński			
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 					
41 pkt
Janusz Muzal					
41 pkt
3-4. Kazimierz Kowalski				
36 pkt
Krzysztof Morawiecki 				
36 pkt
5-6. Piotr Kowalski 					
33 pkt
Grzegorz Nowiński 				
33 pkt
7-8. Mariusz Figurski					
31 pkt
Robert Truszkowski				
31 pkt
9.
Krzysztof Michnowski				
30 pkt
10-11. Marek Olbryś					
26 pkt
Waldemar Gnatkowski				
26 pkt
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168 pkt (58,33%)
158 pkt (54,86%)
154pkt (53,47%)
148 pkt (51,39%)
136 pkt (47,22%)
128 pkt (44,44%)
116 pkt (40,28%)
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