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Pożar domu na Leśnej

Wiatraki

– jeden się bogaci, cała wieś traci
W piątek, 11 kwietnia br., w siedzibie OSP w Cieksynie odbyło się burzliwe spotkanie na temat przyszłości wiatraków w naszej gminie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez trzy stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Nasielsk: Stowarzyszenie „Dolina
Wkry”, Fundację „Zmiany” i Stowarzyszenie „Eko-Życie”. Udział w nim wzięli również przedstawiciele władz: burmistrz Bogdan Ruszkowski,
wraz z Jadwigą Szymańska, kierownikiem Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Bożeną Strzelecką, kierownikiem Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości. Radę Miejską
czytaj na str. 5
w Nasielsku reprezentowali: Jerzy Lubieniecki, Magdalena Biernacka,
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Albert Dublewski. Obecny był także Bogdan Ziemiecki radny Rady
Powiatu Nowodworskiego.
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Dziurawa
droga
w Nunie

20 lat ŻN
S t a ł o si ę. „ Życ i e
Nasielska” w kwietniu 2014 r. skończyło dwadzieścia lat! To
piękny wiek i okrągła rocznica. Wszystkim, którzy z tej okazji
przysłali nam życzenia
i gratulacje, serdecznie
dziękujemy!
Redakcja ŻN
O historii powstania
naszej gazety piszemy na stronie 9.
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Coraz większe rozmiary przybiera
dziura na środku drogi powiatowej
w Nunie, w niedalekiej odległości
od kościoła. Obecnie ma wymiary
około 80 cm x 100 cm. O tej pokaźnej wyrwie zaczęli sygnalizować
mieszkańcy, gdy w czasie opadów
deszczu całkowicie wypełniała się
wodą i stała się zupełnie niewidoczna dla kierowców.
Michał B.
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Opowieść o Wielkim
Tygodniu
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Zmora kierowców
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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

Nasielski Informacyjny
System SMS
Urząd Miejski w Nasielsku wprowadził Nasielski Informacyjny System SMS
(NISS). Jest to system, który umożliwia przesyłanie krótkich wiadomości
tekstowych SMS do mieszkańców, którzy zapiszą się do ww. Systemu.
Wszelkie informacje dotyczące Systemu zostały zamieszczone w specjalnej zakładce na stronie internetowej UM.

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

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

2 maja br. w UM Nasielsk
Niniejszym informuję, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Urząd Miejski
w Nasielsku będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony Zarządzeniem
Nr 31/14 Burmistrza Nasielska z dnia 17 kwietnia 2014 r. jako dzień wolny od pracy w zamian za 3 maja, czyli za dzień świąteczny przypadający
w innym dniu niż niedziela – na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 2 maja br. w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku dyżur będzie pełnił Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk
w związku z upływającym w tym dniu terminem przyjmowania od pełnomocników komitetów wyborczych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dyżur będzie się odbywał w zwykłych godzinach pracy Urzędu, tj. od
godz. 8.00 do godz. 16.00.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

W poniedziałki do 18.00

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20

NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

Z UM

Z UM

SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14

25 kwietnia–8 maja 2014
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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.

Wielokrotnie otrzymywaliśmy informacje z różnych źródeł, iż zasadnym rozwiązaniem byłoby wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden dzień w tygodniu, aby umożliwić dotarcie
do Urzędu osobom, które pracują np. do godziny 16.00 w Nasielsku
i najbliższych okolicach, ale przede wszystkim na terenie aglomeracji warszawskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Gminy Nasielsk i osób spoza terenu Gminy, podjąłem decyzję, iż od
dnia 5 maja br. Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w każdy
roboczy poniedziałek w godz. 8.00–18.00.
Organizacja pracy Urzędu w tym dniu będzie polegała na tym, iż
podstawowymi ośmioma godzinami pracy Urzędu będą godziny
8.00–16.00, natomiast każdy wydział Urzędu jest zobowiązany do
zapewnienia możliwości przyjmowania interesantów, składania dokumentów i udzielania informacji dodatkowo w godz. 16.00–18.00.
Jednocześnie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż wydłużenie godzin
pracy Urzędu Miejskiego nie wiąże się z dłuższymi godzinami pracy innych instytucji mających swoją siedzibę w budynku Urzędu
przy ul. Elektronowej 3, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Filii Starostwa Powiatowego oraz kasy Banku Spółdzielczego w Nasielsku. Oznacza to, iż w każdy poniedziałek sprawy
z zakresu pomocy społecznej oraz należące do kompetencji Filii
Starostwa Powiatowego (m.in. prawa jazdy, dowody rejestracyjne,
pozwolenia na budowę, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów) będzie można załatwić tylko do godz. 16.00, a opłaty
w punkcie kasowym – do godz. 15.00. Opłat związanych z usługami
świadczonymi przez Urząd Miejski w Nasielsku można będzie zatem
dokonywać w placówkach bankowych zlokalizowanych w Nasielsku,
które są czynne do godz. 18.00, w tym w Oddziale Banku Pekao S.A.
z siedzibą przy ul. Elektronowej 8/10 (budynek naprzeciwko Urzędu).
W związku z wydłużeniem godzin pracy Urzędu wprowadzony zostaje ponadto dodatkowy termin przyjmowania interesantów przez
Burmistrza Nasielska w sprawach skarg i wniosków – poniedziałek
w godzinach 16.00–18.00.
Proszę o wyrozumiałość w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieporozumień związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w wydłużonych poniedziałkowych godzinach. Pragnę
zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby na bieżąco korygować
wszelkie zaobserwowane uchybienia.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Dyżury aptek
maj 2014 r.

28.04–11.05.2014 Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
12.05.2014 r.– 18.05.2014 r. Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3
19.05.2014 r. – 25.05.2014 r. Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53
(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)
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PTS straszy sądem

w sprawie strategii rozwoju

Niestety, niewielkim zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy cieszyło się zorganizowane we wtorek,
22 kwietnia br. spotkanie z autorami przygotowywanej właśnie Strategii Rozwoju Gminy Nasielsk. Podobne spotkanie organizowane było z radnymi oraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego.
Strategia, którą posiadać musi każda jednostka samorządowa, określa najistotniejsze dla trwałego rozwoju gminy kierunki działań samorządu i mieszkańców.
Na spotkaniu, poza pracownikami urzędu oraz burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim, pojawiła się także radna Magdalena Biernacka oraz radny powiatowy
Kazimierz Drabik, a także pani Hanna Rusin, sołtys
z Kosewa.
Autorzy przygotowywanego dokumentu: Krzysztof Chromański (od lat 90. współpracujący z gminą
Nasielsk) i Ireneusz Kamiński z Biura Konsultacyjnego KOBIKO, prowokowali przybyłych mieszkańców
do dyskusji na temat atutów i słabych stron, ale także szans rozwojowych oraz czynników hamujących
rozwój gminy. W ten prosty sposób osiągnięto cel
konsultacyjny. Mieszkańcy, których nazywano niejednokrotnie najlepszymi specjalistami, chętnie podsuwali swoje pomysły, nie raz dyskusja zbaczała na
inne tory, choć nie brakowało też emocjonujących momentów, zwłaszcza przy temacie elektrowni wiatrowych,
co i raz silnie negowanych przez reprezentację stowarzyszenia „Eko-życie”.
Pojawiło się wiele odważnych pomysłów – amfiteatr nad Wkrą, powrót
do pomysł u ut worzenia zalewu na Nasielnej,
współpraca z sąsiednimi
gminami na płaszczyznach
rekreacyjnej, gospodarczej i społecznej, utworzenie Młodzieżowej Rady
Gminy, ale i Rady Seniorów.
Cieszyło zaangażowanie
w merytoryczną dyskusję, jednak rozczarował
fakt znikomej obecności
mieszkańców. Jakie mogą
być przyczyny niskiej frekwencji na zebraniu? Może
niefortunny termin – dzień poświąteczny? Może zbyt wczesna pora –
sugerowano, że spotkanie powinno
zostać zorganizowane godzinę
później, o 18.30. Brak medialnego nagłośnienia wydarzenia? Padły
także stwierdzenia, że mieszkańcy
nie wierzą w siłę swojego głosu,
podejmowane inicjatywy i własną
kreatywność. Burmistrz podkreślił,
że w społecznościach lokalnych
najważniejszy bywa przepływ informacji „od osoby do osoby”, ponieważ to raczej świadome osoby
prędzej przekonają niezdecydowanych aniżeli suche zaproszenie
na tablicy ogłoszeń lub na stronie
internetowej.
Mieszkańcy nadal jednak mają
możliwość wypowiedzenia się
w kwestiach przygotowywanej
strategii. Na stronie Urzędu Miejskiego (www.nasielsk.pl) znajduje
się ankieta, którą można wypełniać
do połowy maja br. Ma ona pomóc
w przygotowaniu przydatnej mieszkańcom Strategii Rozwoju Gminy
Nasielsk na lata 2014–2020. Termin
przygotowania jest wyznaczony na
koniec czerwca br., a jej koszt wynosi 19,6 tys. zł.
Michał B.
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Wszyscy, którzy wpadli w pułapkę PTS
SA, nadal są zasypywani korespondencją. Najpierw dali się omamić obietnicom niższego rachunku za telefon,
a później, już po upływie 10 dni,
zrezygnowali z umowy i zdaniem firmy powinni zapłacić karę. PTS, mimo że
celowo wprowadzała klientów
w błąd przy podpisaniu umowy,
podając się za innych operatów, i nie w ogóle nie rozpoczęła świadczenia usług telekomunikacyjnych, naliczyła sobie karę finansową – 490 zł. Ta tzw. nota
obciążeniowa wysyłana jest do „złapanych” klientów listem zwykłym
i nie jest podpisana.
Potem przychodzą kolejne monity, a w końcu klienci otrzymują dokument (również listem zwykłym), że ich dług sprzedano windykacyjnej firmie PERSEUS, podobnie jak PTS z Wrocławia. I nie jest to przypadkowa
zbieżność – te same nazwiska powtarzają się w zarządach obu firm. Polska
Telefonia Stacjonarna SA jest bowiem w 99% udziałowcem PERSEUSA.
Jak mówi Joanna Tyszka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym
Dworze Mazowieckim – Dopóki nie ma decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie bądź nawet jakiegokolwiek sądu rejonowego w sprawie indywidualnej konsumenta, trudno wyrokować,
czy nasze stanowisko jest wypełni słuszne. Na dziś stanowisko rzeczników konsumentów oraz UOKiK nie zmieniło się. Pisma PTS traktujemy
jako próbę zastraszenia konsumentów, tak aby zdecydowali się jednak
zapłacić karę umowną. I dodaje rzecz bardzo ważną dla wszystkich oszukanych przez PTS: otóż aby wezwania do zapłaty były skuteczne i stanowiły podstawę do złożenia pozwu do sądu, muszą być przesłane listem
poleconym.
Jednak decyzja o odstąpieniu lub nie od umowy, bądź zapłaceniu czy
nie zapłaceniu kary umownej, należy tylko do samych zainteresowanych.
Najpierw PTS SA podstępnie „łapie” klientów, potem straszy karami, wystawiając noty obciążeniowe – za usługi, których nie było. Już na tym etapie większość oszukanych dla świętego spokoju zapłaci. A dla bardziej
opornych jest jeszcze jeden sposób „zmiękczania klienta” – PTS sprzedaje długi PERSEUSOWI, który również próbuje zastraszać ich w swoich
pismach. Mechanizm – oszukiwania, zastraszania i okradania ludzi – jest
w sumie prosty, bo rozłożony na dwie wspierające się firmy i zadziwiająco skuteczny. Działa bowiem od kilku lat w całej Polsce, nie wzbudzając
większego zainteresowania stosownych służb.
Niestety, zawsze znajdują się tacy, którzy uwierzą, że można rozmawiać
taniej przez telefon stacjonarny, i tacy, którzy wiedzą, jak na tym zarobić.
(i.)
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

NA SYGNALE

Do aresztu za rozbój

Pożar domu na Leśnej

Policjanci z Nasielska
z a t r z y m a l i d wó c h
mężczyzn, którzy są
podejrzani o dokonanie rozboju z użyciem
niebezpiecznego narzędzia.
Do komi sariatu
w Nasielsku dotarło
zgłoszenia, że w nocy
z 10 na 11 kwietnia
br. nieznani sprawcy
wtargnęli do domu 65-letniego mężczyzny. Grożąc pokrzywdzonemu
nożem i bijąc go po ciele, zażądali wydania pieniędzy. Łupem napastników
padło 250 zł i artykuły spożywcze o wartości 100 zł.
Policjanci z miejscowego komisariatu przystąpili do wyjaśnienia tego
zdarzenia. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom
mundurowym udało
się ustalić i zatrzymać
podejrzanych. 39-letni Sebastian S. i 39-letni Jacek J., mieszkańcy
gm. Nasielsk, trafili do
celi. Zebrany przez
śledcz ych materiał
dowodowy pozwolił postawić mężczyznom z arzut y. S ąd
w Pułtusku na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3
miesięcy. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
sk
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fot. nowodworski24.pl

W czwartek, 17.04.br., ok. godz. 19.30 do dyspozytora
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckm wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w Nasielsku przy ul. Leśnej. Płonął strych
i drewniane poddasze, a ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał.
Dzięki sprawnej akcji strażaków pożar udało się opanować i budynek nie został całkowicie zniszczony. W akcji,
która trwała 5 godz. 15 min. brało udział 10 zastępów
Straży Pożarnej, w tym trzy jednostki JRG z Nowego
Dworu Maz., dwie jednostki OSP Nasielsk, dwie jednostki OSP Psucin, OSP Pomiechówek, OSP Jaskółowo
i OSP Ratownictwo Wodne Modlin. Na miejsce zdarzenia przybyły także pogotowie ratunkowe, pogotowie
energetyczne i policja.
Prawdopodobnie przyczyną pożaru był nieszczelny
przewód kominowy.

ZAPROSZENIE
DZIEŃ OTWARTYCH

STRAŻNIC

Kronika OSP
19.04. br. strażacy z OSP Nasielsk
pomagali policji w interwencji
w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego przy ul. Płońskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Psucinie zaprasza

Wyrwali krzyże w Cieksynie
Na cmentarzu w Cieksynie w tygodniu przedświątecznym doszło do próby
kradzieży. W poniedziałek,
14 kwietnia br., w godzinach porannych do policji w Nasielsku dotarła
informacja o braku palet
od układanej na cmentarzu kostki brukowej. Na
miejscu okazało się, że
nieznany sprawca ukradł
8 europalet pod kostkę brukową, które policja
odnalazła w pobliskim lesie. Były już przygotowane
do wywiezienia.
Policjanci zwrócili uwagę
również na pięć stojących
pod murem cmentarnym
metalowych krzyży, które zostały wyrwane ze starych mogił. Prawdopodobnie miały trafić na złom. Trwa policyjne śledztwo w tej sprawie.
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22.04 br. jednostka OSP gasiła pożar dzikiego wysypiska śmieci
w Nasielsku.

Po raz kolejny OSP Psucin otwiera swoją strażnicę dla mieszkańców
Psucina oraz okolic. Będzie można zobaczyć m.in.:
• wozy bojowe,
• sprzęt ratownictwa technicznego,
• sprzęt ratownictwa medycznego,
• sprzęt ochrony dróg oddechowych,
• osobiste wyposażenie strażaka.
Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 04.05.2014 r. (niedziela) w
godzinach 9.00–17.00. Przyjdź! Zobacz! Czekamy na Was!
Zarząd OSP Psucin
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12.04 w Jackowie Włościańskim
kierujący pojazdem BMW potrącił
nieletniego rowerzystę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala. Postępowanie prowadzi KP Nasielsk.
12.04. na terenie targowiska przy
ul. Tylnej nieznany sprawca skradł
portfel z pieniędzmi i dokumentami na szkodę mieszkanki gminy
Nasielsk.
13–14.04. w Lelewie nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli mienie o wartości 200 zł. na szkodę mieszkańca
gminy Nasielsk.
19.04. na ul. Starzyńskiego nieznany sprawca uszkodził zaparkowany
samochód, powodując straty wysokości 500 zł. na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
19.04. w Miękoszynie Mirosław J.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
19.04. w Andzinie Krzysztof Ł.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
Pijani na drodze
12.04. w Pianowie Daczki Marcin
N., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,41 mg/l).
13 .04 . n a ul . B ro n i ewsk i e go
Krzysztof Dż., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował skuterem po
spożyciu alkoholu (0,40 mg/l).

AKTUALNOŚCI
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Z GMINY

Wiatraki

– jeden się bogaci, cała wieś traci

W piątek, 11 kwietnia br., w siedzibie
OSP w Cieksynie odbyło się burzliwe
spotkanie na temat przyszłości wiatraków w naszej gminie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez trzy stowarzyszenia
i organizacje działające na terenie
gminy Nasielsk: Stowarzyszenie
„Dolina Wkry”, Fundację „Zmiany”

w przypadku zbycia jej przez wydzierżawiającego na rzecz osób
trzecich. Oznacza to, że w niektórych przypadkach rolnik może nie
móc w stanie przepisać swojej ziemi dzieciom, bo pierwszeństwo będzie miał inwestor, który postawił
tam „wiatraki”. Z czasem olbrzymim
problemem będzie także zagospodarowanie terenu po tego typu in-

i Stowarzyszenie „Eko-Życie”. Udział
w nim wzięli również przedstawiciele władz: burmistrz Bogdan Ruszkowski, wraz z Jadwigą Szymańska,
kierownikiem Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
oraz Bożeną Strzelecką, kierownikiem Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Nieruchomości.
Radę Miejską w Nasielsku reprezentowali: Jerzy Lubieniecki, Magdalena
Biernacka, Albert Dublewski. Obecny był także Bogdan Ziemiecki radny Rady Powiatu Nowodworskiego.
Na początku spotkania głos zabrała
prezes „Eko-Życia” Iwona Wróblewska. Wspomniała o powstaniu
stowarzyszenia, które zaczęło swoją
działalność od sprzeciwu mieszkańców Studzianek wobec realizacji na
ich terenie budowy elektrowni wiatrowej w zbyt bliskim sąsiedztwie
domostw. – Wierzymy w zrównoważony i harmonijny rozwój gminy. Rozwój powinien opierać się na
rozsądku i perspektywicznym planowaniu – mówiła prezes Wróblewska. Dodała, że podczas zbierania
poparcia na listach protestacyjnych
przeciw budowie wiatraków podpisało się ponad 3000 osób. Przestrzegła ponadto przed sytuacją,
gdy na budowę elektrowni zgodzi
się choć jeden gospodarz, ponieważ zablokuje to rozwój całej wsi.
– Jeden się bogaci, cała wieś traci –
podsumowała prezes „Eko-Życia”.
W dalszej części głos zabierali głównie członkowie Stowarzyszenia,
omawiając i analizując krytycznie
poszczególne aspekty budowy
elektrowni wiatrowych. Wymieniono chociażby pułapki prawne związane z tymi inwestycjami, takie jak:
brak możliwości wcześniejszego
rozwiązania umowy przez wydzierżawiającego; czynsz za dzierżawę
płacony od momentu uruchomienia turbiny, a nie od momentu podpisania umowy przedwstępnej,
oraz najbardziej bolesne chyba prawo pierwokupu przez dzierżawcę

westycji, czyli uprzątnięcie złomu
i betonowego sarkofagu.
Elektrownie wiatrowe niosą też negatywne skutki dla zdrowia, o czym
również wspomniano. Te efekty to
m.in. syndrom turbin wiatrowych,
który objawia się bólami głowy, depresją i bezsennością, albo „migotanie cienia”, czyli stresująca sytuacja,
gdy przy odpowiednim ułożeniu
słońca elektrownie rzucają długie
cenie i poruszające się skrzydła tworzą efekt stroboskopu. Wszystkie
wypowiedzi członków stowarzyszenia były opatrzone slajdami, a niekiedy filmami, dodatkowo przez
długi czas z głośników puszczane
były odgłosy działających elektrowni wiatrowych, co miało uzmysłowić obecnym na sali osobom,
z jakim hałasem mogą mieć do czynienia w przyszłości.
Później głos zabrał burmistrz Ruszkowski, który rozpoczął mocnym
akcentem – Pięć wiatraków mamy
na swoim terenie i to wystarczy!
Dodał jednak, że batalia, jaką trzeba będzie stoczyć w sprawie elektrowni wiatrowych, może być długa
i nie zakończyć się
s u kc e s e m . F i rmy
mogą próbować żądać w sądzie od nas
odszkodowania –
ostrzegł burmistrz
i dodał, że obecne
prawo nie jest korzystne dla samorządów. Wyraził jednak
nadzieję, że w trakR
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cie starań o cofnięcie inwestycji
mogą pojawić się nowe przepisy
odwracające tę sytuację na korzyść
mieszkańców. Burmistrz pocieszył zebranych tym, że w razie walki w sądzie z inwestorami czynnik
społeczny, czyli między innymi
działalność stowarzyszeń i listy protestacyjne, mogą być uznane za
ważny argument.
Następnie przyszła kolej na pytania
do burmistrza i radnych. Głos zabrała pani Anna z Lelewa, która wspomniała, że przed kilku laty ostrzegała
ówczesnego burmistrza Nasielska
przed inwestycjami związanymi
z elektrowniami wiatrowymi, jednak pozostało to bez odzewu. Pani
Anna powołała się na kilka paragrafów z Ustawy z 26 kwietnia 2001
roku, o prawie ochrony środowiska,
które daje instrumenty pozwalające
odrzucić inwestycje. Szczególnie
ważny jest jeden z paragrafów mówiący o tym, że oddziaływania akustyczne obiektów przemysłowych,
składowych i usługowych winny
się zamykać w granicach terenu,
do którego jednostka organizacyjna posiada prawo. Pytaniem jest
więc, dlaczego nie można tego użyć
w walce z inwestycjami. Inne pytanie
dotyczyło użycia przeciwko elektrowniom wiatrowym negatywnej
opinii na ich temat wyrażonej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, który obawia się, że mogą
one zakłócać działania ich urządzeń
pomiarowych.
Burmistrz odpowiadał, że robi
wszystko, aby zatrzymać inwestycje
związane z elektrowniami wiatrowymi, jednak musi on działać w granicach prawa i nie zawsze mieszczą
się w nim pomysły podsuwane
przez mieszkańców i stowarzyszenia. Dyskusja między burmistrzem
a mieszkańcami trwała dosyć długo, trudno jednak stwierdzić, żeby
wypracowano podczas niej jedną
wizję „walki” z elektrowniami wiatrowymi.
Paweł Kozłowski
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Fotoobserwator

Do naszej redakcji wpłynęło kilka sygnałów o wyciekającej substancji
z autobusu należącego do PKS Ciechanów. Podobno pojazd w tym stanie wykonał kilka kursów. Po sprawdzeniu informacji okazało się, że pod
autobusem znajduje się plastikowy pojemnik, do którego wycieka (prawdopodobnie) olej.
Należy mieć nadzieję, że usterka została niezwłocznie usunięta.
Michał B.
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RAGGABARABANDA
zagra w finale krajowym
Stało się! Półfinałowy koncert
w warszawskim klubie Progresja
okazał się przełomowy dla nasielskiej kapeli Raggabarabanda.
Nie zabrakło sympatyków naszych
artystów, którzy wsparli ich spod
sceny. Była moc, energia i jak zawsze świetna zabawa. Zebrana
publiczność, a także czterech niezależnych członków jury zdecydowali o tym, które cztery zespoły
zakwalifikują się do finału krajowego.
Wśród zwycięzców rundy półfinałowej nie zabrakło nasielszczan.
Zespół zyskał szansę zagrania
koncertu podczas finału krajowego jednego z największych przeglądów młodych kapel, jakim jest
festiwal Emergenza. Zwycięzca polskiej edycji weźmie udział
w f inale światow ym w Niemczech na Tauberta Open Air Festival, na którym zagrają finaliści ze
wszystkich 33 krajów biorących

KULTURA

RECENZJA DKK

Wyliczanka
Kryminałów nigdy dość! Szczególnie tak dobrych jak Wyliczanka Johna
Werdona, w której świat zbrodni miesza się z tajemniczym światem liczb…

udział w tym festiwalu. Najlepszy
na świecie zespół wybrany przez
międzynarodowe jury wygrywa
trasę koncertową po Europie i wiele cennych nagród.
Dokładne informacje odnośnie do
finału krajowego, na którym usłyszymy nasielski band, już niebawem.

Z BIBLIOTEKI

Muzykę na żywo w wykonaniu
RBB będziecie mogli usłyszeć także podczas „Nowodworskiego
Festiwalu Rockowego” już 3 maja
ok. godz. 17:00 w parku Wybickiego (Amfiteatr w Nowym Dworze
Maz.). Poczynania zespołu możecie śledzić na jego profilu www.facebook.com/raggabarabanda.

Książka jest i będzie w modzie
W środę, 23 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. W naszej gminie o to,
by mieszkańcy mieli dostęp do
książek dba, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku oraz
jej filie w Cieksynie i Nowych Pieścirogach.
Chociaż podobno popularność
książek maleje, to wciąż w naszych
bibliotekach przybywa czytelników,
nie świecą one pustkami. Ciągle
odwiedzają je ludzie, którzy wolne miejsce w wyobraźni zapełniają
obrazami z literatury. W zasobach
naszej biblioteki cały czas przybywa nowości książkowych, zarówno
dla dorosłych, jak i dla młodzieży.
Polecamy książki z serii „Czytanie
to świetna zabawa” dla dzieci od 5
lat.
Promocji czytelnictwa służy ponadto cykl spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
i Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dzieci. Klubowicze wymieniają
się podczas nich doświadczeniami z przeczytanych lektur, a także
poszerzają swoje horyzonty czytelnicze, otwierając się na nowe
gatunki literackie i nowych autorów. W bibliotece w Nasielsku
odbywają się także lekcje biblioteczne i spotkania autorskie. Już
w maju br. gościć będzie u nas
Anna Onichimowska, popularna
pisarka dla dzieci i młodzieży.
Nasielska placówka stara trafiać
z e s wo i m i p r o p oz ycj ami do
wsz ystkich grup
wiekowych, również do seniorów.
W tym roku odbywa się już druga
edycja „ Spotkań
z pasjami”, cyklu
wideokonferencji
z ciekawymi i inspirującymi oso-
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bami, takimi jak
aktorzy, podróżnicy czy literaci.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w bibliotece odbywają się zajęcia
literackie, które
cieszą się dużą
popularnością.
Obecnie na
ukończeniu jest
wd r o ż e n i e k a talogu on-line
zb iorów na szej
biblioteki. Da on
możliwość w ys z u k i wa n i a i n teresujących nas pozycji przez
internet, a w przyszłości również
wypożyczenia ich. Cały czas biblioteka prowadzi akcję „Książka
na telefon” – oferta ta jest skierowana głównie do osób starszych
i chorych, które samodzielnie nie
mogą przyjść i wypożyczyć sobie książki.
Biblioteka jest dla wsz ystkich
mieszkańców gminy miejscem,
które daje dostęp do szerokiego zasobu literatury i stanowi
nasze wspólne dobro. Dlatego
z okazji Światowego Dnia Książki
życzymy jej stu lat istnienia i systematycznego wzbogacania się
o kolejne interesujące dzieła.
(pk)

Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż napisać kryminał. Świadczy
o tym grono przedstawicieli różnych zawodów, którzy zajęli się kreśleniem kryminalnych intryg. Filolog
klasyczny Marek Krajewski od lat doskonali swoją serię książek o międzywojennych morderstwach, a szwedzki
dziennikarz Stieg Larsson z powodu
przedwczesnej śmierci nie doczekał
się momentu, gdy jego trylogia Millenium stała się ogromnym międzynarodowym hitem. Teraz do tego grona próbuje dołączyć specjalista
z branży reklamowej – John Werdon. Z bardzo dobrym skutkiem zresztą.
Wyliczanka idzie tropem mrocznych i brutalnych thrillerów opowiadających o psychopatach rodem z Milczenia owiec, dlatego dobrze mieć
to na uwadze przed przystąpieniem do lektury. Szczególnie że z każdą
kolejną stroną książki bywa coraz bardziej makabrycznie.
Głównym bohaterem dzieła Werdona jest emerytowany policjant. Próbuje on cieszyć się spokojnym życiem i prawie mu się to udaje, gdy
niespodziewanie zwraca się do niego dawno niewidziany przyjaciel ze
studiów – Mark Mellery i prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Ktoś
przesyła Markowi dziwne listy, a w nich potrafi przewidzieć liczbę, którą
ten dopiero sobie pomyśli. Dodatkowo pełne są niepokojących rymowanek w rodzaju: Bo krew jest czerwona/Jak malowane róże./A ty zasiałeś
burzę./Co zbierzesz, sam się przekonaj.
Autor sprawnie kreuje intrygę w swojej książce, ciągle podając mylne
tropy, do końca powieści zwodząc czytelnika pytaniem, kto się za tym
wszystkim kryje. Podobać może się również to, że Werdon przedstawia
w fabule wiele postaci, każdej nadając ciekawą osobowość. Wyróżnia się
oczywiście główny bohater – pewny siebie i dążący do celu nawet wtedy, gdy wie, jak wiele ma do stracenia. To ktoś, z kim na pewno wielu
czytelników chciałoby się utożsamiać.
Warto dać szansę Wyliczance. To znakomita rozrywka dla wszystkich fanów kryminałów, choć przeciwników tego gatunku raczej do siebie nie
przekona.
Paweł Kozłowski

Lotnisko w Chrcynnie ma monografię
Już niebawem będzie do nabycia zapowiadana przez nas w ubiegłym roku książka znanego nasielskiego historyka i pedagoga,
Zdzisława Suwińskiego pt. „Anlage”. Nieznana historia lotniska
w Chrcynnie. Ukazała się ona w Wydawnictwie Napoleon V.
Wydawca w swojej zapowiedzi scharakteryzował ją następująco:
„To jedna z niewielu polskich monografii przedstawiających tak
kompleksowo tematykę utworzenia lotniska wojskowego i jego
losów na przestrzeni dekady lat 1935–1945. W pięciu rozdziałach
autor przekazuje czytelnikowi kompletną wiedzę o sposobie budowy tego obiektu oraz o jego roli w działaniach wojennych lat
1941–1945. Praca oparta jest na archiwaliach polskich, angielskich,
ale przede wszystkim na niemieckich. Pisząc tę monografię, autor wykorzystał dzienniki bojowe, luźne dokumenty wytworzone
w polskich i niemieckich jednostkach lotniczych, mapy niemieckie z początku lat 40. oraz wspomnienia mieszkańców okolicznych wsi z lat okupacji niemieckiej. Tekst uzupełniony został
zdjęciami z czasów budowy lotniska odnalezionymi w Bundesarchiv we Freiburgu oraz zdjęciami z prywatnych zbiorów rodzin
żołnierzy niemieckich stacjonujących w Chrcynnie, dotychczas
niepublikowanymi. Zamieszczone są również fotografie z okresu
kilku lat poprzedzających wybuch II wojny światowej. (...) Zamieszczenie w niej ponad 300 przypisów nadaje jej znamiona pracy
naukowej, chociaż w zamierzeniu autora skierowana jest dla wszystkich osób, które interesują się tematyką
lotniczą z okresu II wojny światowej. Książka stara się wypełnić lukę w wiedzy dotyczącej okresu wojennego
części ziemi nasielskiej”.
Polecamy. Książkę będzie można nabyć w sprzedaży wysyłkowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
na stronie internetowej http://napoleonv.pl/opis/5519927/anlage-nieznana-historia-lotniska-w-chrcynnie.html.
(red.)
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O istniejących oraz planowanych
elektrowniach wiatrowych w gminie
Nasielsk pisaliśmy już w lutym br. Od
lutego sytuacja w tej sprawie nie uległa zmianie i do tutejszego organu nie
wpłynął żaden nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W gminie Nasielsk jest pięć istniejących
elektrowni wiatrowych – cztery w Dębinkach oraz jedna na gruntach wsi Morgi, każda z tych pięciu o mocy 2 MW.
Planowanych jest dziewięć turbin wiatrowych: dwie w miejscowości Popowo Borowe – o mocy 2 MW i 1,65 MW,
jedna elektrownia wiatrowa w miejscowości Studzianki – o mocy 2 MW, jedna
w miejscowości Miękoszyn – o mocy
2 MW, oraz pięć w miejscowości Dębinki – trzy o mocy 2 MW, jedna 1,8 MW i jedna o mocy 0,8 MW.
Jeżeli chodzi o planowane elektrownie wiatrowe, uzgodnienia środowiskowe muszą być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi oraz uzgadniane na każdym etapie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, których uzgodnienia
są dla organu wiążące.
Wnioskodawców planowanych elektrowni wiatrowych Burmistrz Nasielska informuje na bieżąco, że uzyskanie
uzgodnień tych inwestycji w gminie Nasielsk będzie trudne i zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne, aby uzgodnień odmówić.
Odnośnie do istniejących elektrowni wiatrowych informujemy, że zleciliśmy Wojewódzkiemu Inspektoratowi
Ochrony Środowiska przeprowadzenie badań hałasu emitowanego przez turbiny. Badania takie zostały przeprowadzone w dniach 28 i 29.03.2014 r. w porze dziennej, dla której norma hałasu w środowisku wynosi 55 dB,
oraz w porze nocnej, dla której norma hałasu w środowisku wynosi 40 dB.
Badania dotyczyły turbiny wiatrowej zlokalizowanej na działce nr 90/2 w kierunku miejscowości Dębinki. Zlecone zostaną również badania hałasu w kierunku miejscowości Lelewo oraz Ruszkowo.
Przeprowadzone badania hałasu nie wykazały przekroczeń ani w porze dziennej, ani w porze nocnej i na wysokości linii zabudowy zbliżały się one niemal do poziomu tła akustycznego.
Sprawozdania z przeprowadzonych badań na stronie: www.nasielsk.pl.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Byle do 15, a dokończy się jutro. Ludzie sobie poradzą” – tak
skomentował zaistniałą sytuację
w dniu 22 kwietnia br. na ulicy
Warszawskiej, przy skrzyżowaniu prowadzącym do Biedronki,
jeden z czytelników, który poinformował o „pozostałości”. Po
likwidacji drzewa na chodniku pozostawiono przeszkodę – dół po
pniu i obok usypaną górkę ziemi, tak że zajęły one całą szerokość chodnika. Ponadto ta przeszkoda nie została zabezpieczona w żaden sposób.
Michał B.

Ważne w sprawie elektrowni wiatrowych

Odszedł na Wieczną Wartę

Zmarł przyjaciel nasielskich harcerzy
20 marca 2014 r. środowisko harcerskie i kombatanckie Warszawy pożegnało dha hm. Tymoteusza Duchowskiego ps. „Motek”. Zmarł w wieku 86 lat.
Harcmistrz „Motek” był znany nasielskim harcerzom. Bywał na ich dorocznych spotkaniach w Chrcynnie w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Udział jego osoby wzbogacał nasielskie uroczystości poświęcone
powstaniu.
Druh Tymoteusz był bowiem powstańcem warszawskim. Walczył w 22. Oddziale 227. plutonu harcerskiego Armii Krajowej zgrupowania „Żyrafa” obwodu „Żywiciel”. Młodziutki wtedy (15 lat) druh Tymoteusz pełnił ważną służbę
jako łącznik kanałowy na trasie Żoliborz–Śródmieście.
Po wojnie podjął szereg działań mających na celu upamiętnienie harcerskiej służby wojennej w obronie
Ojczyzny. Pamięci bohaterstwa nastoletnich żołnierzy służyły też jego przyjazdy do nasielskich harcerzy.
Cześć Jego pamięci!
andrzej zawadzki

Tak się pracuje

Wodociąg na Brzozowej
Po długim weekendzie majowym ruszą prace przy budowie sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej. Jest to droga odchodząca w prawo od ulicy
Młynarskiej, w kierunku Strzegocina.
– Ze względu na warunki gruntowo-wodne prace przy budowie tego wodociągu rozpoczną się na początku maja – zapowiada Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych. – Wykona je ZGKiM za kwotę 80 tysięcy zł. Jego długość będzie wynosiła 850 m, a planowany termin realizacji tego zadania to 15
czerwca br.
Kierownik zdradza również, że wkrótce, po przygotowaniu odpowiedniej
dokumentacji, ruszą prace przy budowie sieci wodociągowej w kolejnych
częściach naszej gminy.
Michał B.

Dziury na Zamojskiego
C oraz trudniej jeździ
się po niektórych drogach – nawet powoli
i slalomem.
Niestety dojazd na
stację PKP od strony Siennicy jest fatalny. Ulica Zamojskiego,
która przechodzi później w Przytorową, jest
chyba obecnie jedną
z najgorszych ulic na
terenie naszej gminy.
Michał B.

Z UM

Środki zewnętrzne
na utylizację azbestu
Informujemy, że w dniu 14
kwietnia 2014 r. złożyliśmy
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na dotację
przeznaczoną na demontaż,
odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest. Gmina Nasielsk znajduje się jako pierwsza na liście
gmin ubiegających się o takie
dofinansowanie.
Dotacja wynosi 85% kosztów
kwalifikowanych, 15% muszą
wnieść zainteresowani dotacją właściciele nieruchomości, natomiast wniosek
i całość dokumentacji przygotował Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja, o jaką się ubiegamy z WFOŚ i GW,
wynosi 170 tysięcy zł, a kost całości zadania – 200 tysięcy. W przypadku
otrzymania całej kwoty, o jaką wnioskowaliśmy, planujemy zdjąć z dachów i zutylizować ok. 150 ton płyt eternitowych oraz odebrać złożonego
na posesjach i zutylizować ok. 200 ton azbestu.
O rozpatrzeniu naszego wniosku przez WFOŚ i GW i przystąpieniu
do przygotowywania przetargu na wyłonienie firmy, która wykona zadanie, będziemy informowali naszych mieszkańców na bieżąco.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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UROCZYSTOŚCI

Opowieść o Wielkim Tygodniu

O świętach po świętach

W tych dniach
byliśmy razem

Zanim usiedliśmy do świątecznego śniadania w Dniu Zmartwychwstania, uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach, w czasie których dzieliliśmy się jajeczkiem. Szczególnie wiele takich spotkań miało
miejsce w Wielkim Tygodniu. Wydaje się, że jest to już pewnego rodzaju tradycja, bardzo miła, wszyscy bowiem jesteśmy jedną wielką
rodziną. Przy takiej okazji możemy złożyć sobie życzenia, życzliwiej
spojrzeć sobie w oczy, zapomnieć o urazach. I, co najważniejsze, być
razem.
Takie spotkanie zorganizowała dla swych członków i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku patronująca mu fundacja „Bądźmy Razem”. Odbyło się ono w restauracji Stary Młyn.
Zaproszono też gości, a wśród nich dyrektora Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dra Romana Biskupskiego i przedstawicieli
filii tego Uniwersytetu, burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego,
przedstawicieli organizacji społecznych i zaprzyjaźnionych placówek,
głównie opiekuńczych, z terenu gminy Nasielsk. Zaproszona była również senator Anna Aksamit. Nie mogąc tego dnia przybyć do Nasielska,
na spotkanie delegowała dyrektora swojego biura senatorskiego.
Spotkaniu przewodniczyła prezes Fundacji Teresa Skrzynecka, pełniąca również funkcję starosty w nasielskiej filii LUTW. Po powitaniu przybyłych i wręczeniu upominków oddano głos dzieciom z nasielskiego
przedszkola samorządowego. Przygotowany przez nie pod kierunkiem
ich nauczycielek okolicznościowy program przypadł do gustu zebranym, czemu dali wyraz rzęsistymi brawami. Później swe umiejętności
wokalne zaprezentowała uczennica klasy III a Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku Weronika Wilk. Jej również podziękowano brawami.
Wreszcie przyszedł czas na świąteczne śniadanie. Odbyło się ono
wprawdzie w porze obiadowej, ale menu było zgodne z polską tradycją wielkanocną. Królował żurek. Zanim jednak goście zasiedli do
pięknie prz ystrojonych stołów, ks. Mar e k P s z c z ó ł ko ws k i
poświęcił jajka. Dzieląc się nimi, zebrani
składali sobie życzenia.
Uczestnicy spotkania
zost ali ob darowani
okolicznościow ymi
up o m i n ka m i p r z ygo towa ny m i p r ze z
u c z e s t n i ków z a j ę ć
plastycznych UTW.
andrzej zawadzki
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Uroczyste spotkanie z okazji
świąt wielkanocnych odbyło się w tym roku w siedzibie
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach w środę, 9 kwietnia br. Było wyjątkowe, ponieważ tego dnia
WTZ gościły rodziny uczestników oraz przedstawicieli
zaprzyjaźnionych z placówką
instytucji, urzędów i organizacji.
Po powitaniu przez Bogumiłę Szlaską, kierownika WTZ,
zaproszonych gości, wśród
których nie mogło zabraknąć
państwa Ireny i Janusza Konerbergerów, inicjatorów powstania tej placówki, przyszedł czas
na występy artystyczne. Program
słowno-muzyczny, w którym wystąpili uczestnicy i pracownicy warsztatów, został przygotowany pod
kierunkiem Mateusza Rutkowskiego opiekuna pracowni muzyczno-teatralnej.
Spektakl był opowieścią o obrzędach
i zwyczajach kolejnych dni Wielkiego Tygodnia, począwszy od Niedzieli
Palmowej, i wzbogacony został pieśniami pasyjnymi. Warto dodać, że

jego scenariusz samodzielnie napisali
uczestnicy warsztatów. Przedstawienie bardzo spodobało się gościom,
którzy gratulowali artystom wspaniałego występu.
Następnie symbolicznie podzielono się jajkiem, przekazując sobie
świąteczne serdeczności, i przystąpiono do kosztowania smakołyków
przygotowanych przez uczestników pod kierunkiem Eweliny Wiktorowicz.
Jak podkreśla Bogumiła Szlaska,
w tym roku przygotowania do świąt
Wielkiejnocy zaczęły się tuż po Bo-

żym Narodzeniu. Już wtedy uczestnicy zaczęli wykonywać ozdoby
wielkanocne, pisanki i stroiki świąteczne pod okiem Beaty Olechowicz. Jeszcze przed świętami były
one sprzedawane w nasielskim
Urzędzie Miejskim, kościele św.
Wojciecha w Nasielsku i kościele w Nunie. Podczas świątecznego spotkania goście również mieli
okazję zwiedzić poszczególne pracownie i podziwiać wspaniałe ręcznie wykonywane przez uczestników
wyroby. A każdy gość otrzymał
w prezencie nietypową palmę wielkanocną – kompozycję z papierowych kwiatów wykonaną na
prawdziwym palmowym liściu.
Takie uroczystości są doskonałą okazją, by pokazać konkretne
efekty codziennej, często trudnej i wymagającej wiele cierpliwości pracy w poszczególnych
pracowniach WTZ. Okazuje się
bowiem, że niepełnosprawność
nie powinna nikogo wykluczać
z normalnego życia. Warsztaty
dały taką szansę już 30 osobom,
które aktualnie uczestniczą w zajęciach sześciu pracowni, i nadal
mają kolejkę oczekujących.
(i.)

Z MIASTA

Odzież dla podopiecznych PCK

W sobotę, 12 kwietnia 2014 r. w Nasielsku wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża przy wsparciu ze strony harcerzy
szczepu Quercus z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J.
Iwaszkiewicza zorganizowali akcję zbiórki odzieży używanej
w naszym mieście.
Nasielszczanie nie zawiedli. Ogłoszona w „Życiu Nasielska“
wiosenna zbiórka odzieży na rzecz podopiecznych PCK zmoA
M
A bilizowała wiele osób
do przeglądu szaf, pawlaczy oraz bieliźniarek.
Dzięki hojności naszych darczyńców zebraliśmy ponad 500 kg
pięknie przygotowanej,
czystej odzieży. Najwięcej rzeczy przekazali mieszkańcy osiedli: Warszawska, Piłsudskiego oraz POW. Otrzymaliśmy starannie wyprane i wyprasowane, poskładane w kostkę: bluzki, koszule, ubranka dziecięce, swetry
i płaszcze. Wszystko to zostało już posegregowane i przygotowane do
wydania naszym podopiecznym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nasielszczanom za okazaną życzliwość
i włączenie się w naszą akcję.
Dziękujemy druhnie Ewie Żołnierzak oraz harcerzom, którzy pomagali
zbierać worki z odzieżą. Zachęceni powodzeniem tej akcji planujemy już
kolejną, która odbędzie się jesienią, pod hasłem jesiennego przeglądu szaf.
Marian Wasierzyński
ZOR PCK Nowy Dwór Maz.
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„ŻYCIE” MA JUŻ DWADZIEŚCIA LAT

Początki nie były łatwe
W kwietniu 1994 r. ukazał się pierwszy numer „Życia Nasielska”. Od
tego czasu minęło już więc dwadzieścia lat.
„Życie”, jak widać, żyje i ma się
zupełnie dobrze. Świadczy o tym
m.in. to, że znacząco zwiększył się
nakład naszego pisma. Obecnie, systematycznie co dwa tygodnie, do
punktów kolportażu trafia 2000
egzemplarzy. Średnio sprzedawanych jest około 1850 sztuk naszej
gazety.
To znaczący wzrost. Na początku
raz na miesiąc drukowanych było
nieco ponad 500 egzemplarzy.
Rozchodziły się prawie w 100%
i wkrótce pojawiła się potrzeba
zwiększenia nakładu. Po 10 latach
wydawania pisma zwiększono częstotliwość jego wydawania. Przez
pewien czas ukazywało się nawet
jako tygodnik. Niosło to za sobą
pewne kłopoty i dlatego redakcja
postanowiła, że „Życie Nasielska”
będzie wychodziło co dwa tygodnie. Czas pokazał, że decyzja ta
była słuszna.
Zmienił się także format pisma. Początkowo była to strona wielkości
A4. Obecny format jest dwa razy
większy, czyli A3. Zmieniła się również szata graficzna, a wymownym
tego przejawem jest to, że dwutygodnik ma część stron drukowanych w kolorze.
„Życie Nasielska” było i jest czasopismem Samorządu Gminnego
(Miejskiego). Potrzebę jego wydawania widział nasielski samorząd
pierwszej kadencji już w pierwszych latach wznowienia działalności odrodzonej samorządności,
czyli od czasu, gdy władzę w terenie oddano na powrót przedstawicielom lokalnej społeczności.
Wtedy zauważono konieczność
poprawienia komunikacji między
„wybrańcami” a tymi, którzy ich
wybierali. Nie tylko u nas, ale w całej Polsce dostrzeżono potrzebę
sprawniejszego przepływu informacji w obydwu kierunkach. Do
historii odszedł czas radiowęzłów
i tzw. kołchoźników, a problemem
było wtedy jeszcze posiadanie telefonu stacjonarnego, nie mówiąc
o telefonach komórkowych czy
internecie.
Na początku lat 90. jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w gminach lokalne pisma.
Nasielsk należał do czołówki gmin,
które podjęły decyzję o wydawaniu swojego informatora, mającego charakter lokalnej gazety.
Problemem zajęła się Komisja
Oświaty, Sportu i Kultury. Przedstawione przez nią wnioski co do
umiejscowienia pisma w systemie gminnym, częstotliwości jego
wydawania oraz informacji, które
w nim winny się ukazywać, zaakceptował Zarząd Miejski.
Zadecydowano m.in., że nasze
gminne pisemko nie będzie tylko
gminnym biuletynem informującym wyłącznie o tym, co dzieje się
w Urzędzie Miejskim i jakie decyzje są podejmowane w gminnym
ratuszu. Zadecydowano też, że

wydawcą pisma będzie dział zajmujący się gminną kulturą. W tym
dziale następowały pewne zmiany,
a zaowocowały one ostatecznie
powołaniem Nasielskiego Ośrodka
Kultury. Częstotliwość wydawania
nie była ściśle określona, postanowiono jednak, że dobrze byłoby, aby pismo wychodziło w cyklu
miesięcznym.
W wyniku tych ustaleń już w październiku 1991 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma gminnego.
Nosiło on tytuł „Wiadomości Nasielskie”. Pierwsze numery, a było
ich niestety tylko cztery, wyszły
w nakładzie 200 egzemplarzy. Pismo było drukowane w Urzędzie
Miejskim na powielaczu. Narodziny gminnej prasy nie były zbyt
udane. Przyczyn tego stanu należy
doszukiwać się w kłopotach związanych z organizacją działu kultury.
Stąd jego nieregularne wydawanie
pisma i przerwa od roku 1992 do
kwietnia 1994.
Sytuacja uległa diametralnej zmianie po przyjściu do tego działu
życia społecznego Adama Stamirowskiego, który podszedł poważnie do postawionego przed nim
zadania. Zebrał zespół redakcyjny,
przydzielił zadania, zaproponował napisanie tekstów, w tym także
osobom spoza zespołu redakcyj-
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nego, załatwił sprawy
techniczne. Skład i łamanie komputerowe
wykonywała ciechanowska firma GRAFIKA, a druk – również
ciechanowska firma
T R I A DA . O d te go
czasu nasza gminna
gazeta wychodzi regularnie od 20 lat.
W skład pierwszego
zespołu redakcyjnego wchodzili: Andrzej
Kordulewski, Adam
Stamirowski i Andrzej
Zawadzki. Za zdjęcia Na zdjęciu od lewej: Andrzej Zawadzki, Waldemar Kordulewski, Adam Stamirowski, Marian Wasierzyński,
odpowiadał Tomasz Michał Grubecki.
Zawadzki. W składzie
swój stosunek do tego, co dzieje Wspominając o początkach loredakcji znalazł się
również Michał Grubecki. Wykonał się w gminie i podzielić się swoją kalnej prasy w naszej gminie, naprojekt winiety i udzielał konsulta- wiedzą. W pierwszym numerze leży napomknąć jeszcze o dwóch
cji graficznych. Wkrótce do składu zapowiedziano również, że jest osobach, które przyczyniły się do
redakcji doszlusował kierownik kina przewidziany kącik poezji, dlatego niewątpliwego sukcesu, jakim jest
zwrócono się o przysyłanie wier- 20-letni żywot naszej gminnej
Niwa Marian Wasierzyński.
szy własnego autorstwa. Redakcja gazety. To w pierwszym rzędzie
W artykule redakcyjnym zapronamawiała też do układania krzy- redaktor naczelny „Tygodnika
szono czytelników do współCiechanowskiego” Ryszard Marut.
żówek.
udziału w redagowaniu gazety.
Jego cenne rady oraz wskazanie
Określono też cel jej wydawania. Kontakt z czytelnikami został nawłaściwych ludzi zajmujących się
Napisano: Pragnęlibyśmy, aby wiązany. Wystarczy chociażby
profesjonalnie składem, łamaniem
gazeta była miejscem wymia- pobieżnie sięgnąć do archiwalkomputerowym oraz drukowany naszych myśli, doświadczeń, nych numerów, aby zauważyć,
niem są podstawą tego sukcesu.
a przede wszystkim źródłem rze- jak wiele osób zaangażowało się
telnych informacji ze wszyst- w pisanie tekstów, przekazywanie Drugą osobą, której roli nie możkich dziedzin życia, przez co swoich poetyckich przemyśleń na nie docenić, był świętej pap r z y c z y n i a ć czy chociażby układanie krzyżó- mięci Romuald Dionizy Fagas
się powinna do wek. Formą udziału w redagowa- z C ie chanowa . To onn nasze
przezwyciężenia niu gazety były też listy. Chwalono teksty przygotowywał do druróżnych trudno- nas i ganiono, wylewając niekiedy ku. A były one pisane… ręcznie,
ści i pełniejszego na nasze głowy kubeł pomyj. Nie w pewnych tylko przypadkach
życ ia spo ł ecz- wszyscy chcieli też podpisać się na maszynie. Godzinami siedział
z naszym redaktorem naczelnym
n e g o . W „ Ży - pod tym, co napisali.
c i u N a s i e l s ka” „Życie Nasielska” rodziło się, jak Adamem Stamirowskim i rozszymogą próbować widać, w bólach, ale przy dużym frowywali to, co napisali autorzy
swych sił dzien- wsparciu ze strony ówczesnych tekstów. Że dobrze to robili, winikarskich wszy- samorządowców, tj. burmistrza dać po tym, że błędów z ich winy
scy, bez względu Wojciecha Ostrowskiego i rad- było naprawdę niewiele.
na wiek, wszyscy nych. Wbrew temu, co często się W tamtym czasie redakcja nie
którzy do nas na- słyszy, nie było tylko tubą władz. miała nie tylko komputera, ale
Redakcja miała duże pole działa- nawet maszyny do pisania. Aż
piszą.
Tematyka teks- nia co do doboru tekstów. Jeże- trudno było uwierzyć w to przedt ó w n i e b y ł a li można mówić o cenzurze, to stawicielom innych gazet lokalściśle określo- nie sprawowali jej przedstawiciele nych, gdy nasze „Życie Nasielska”
n a . D a wa ł o t o społeczeństwa we władzach sa- w 1995 r. otrzymało pierwszą nadu że p ole p o - morządowych, a raczej mieliśmy grodę w konkursie na najlepp i s u w s z y s t - do czynienia z autocenzurą osób szą gazetę lokalną na Mazowszu.
kim tym, którzy piszących teksty. Nie mogły być A nagrodą w tym konkursie był
chcieli wyrazić one bowiem narzędziem w rękach komputer.
andrzej zawadzki
ani jednej, ani drugiej strony.
K

L

A

M

A
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ZE SZKÓŁ. PG nr 1 Nasielsk

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Co roku na przełomie marca i kwietnia uczniowie naszej szkoły świętują Międzynarodowy Dzień Teatru.
Ustanowiono go na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 r.
14 kwietnia gimnazjaliści z Nasielska postanowili uczcić
to wyjątkowe święto, przygotowując inscenizację
pt. Jak wyginęli królewicze, która w humorystycz-

Uczniowie ZS nr 2 w Starych Pieścirogach w roku
szkolnym 2013/2014 realizują projekt dotyczący
profilaktyki zdrowotnej opracowany przez nauczycieli: A. Bandurską, M. Krzyczkowską, M. Łuczyńską
i B. Zawadzką.
W ramach projektu odbyły się spotkania uczniów
z dietetykiem – panią Karoliną Fatek. Uczniowie
szkoły podstawowej podczas warsztatów poznali zasady zdrowego odżywiania. Gimnazjaliści zapoznali
się z wartością odżywczą produktów spożywczych
i nauczyli się prawidłowego układania całodziennego jadłospisu oraz właściwego dokonywania zakupów.
Warsztaty uatrakcyjnił kwiz wiedzy o tematyce dotyczącej zdrowego odżywiania. Zwycięzcy otrzy-

Święto teatru

ny sposób ukazała zmagania księcia poszukującego
żony. Ciekawa opowieść, magiczne klimaty, oprawa
muzyczna i zaskakujące zakończenie wszystkich nas
wprawiły w wyśmienity nastrój, który towarzyszył nam
już do końca dnia.
Młodzi aktorzy podeszli do swoich ról z dystansem,
dzięki temu mogli pokazać oryginalność wystawianej
sztuki. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy
IIIA pod opieką pani Soliwody i pani Jankowskiej. Był to
naprawdę dobrze spędzony czas, który w kreatywny
sposób pobudził naszą wyobraźnię. Mamy nadzieję, że
trud włożony w przygotowanie przedstawienia uświadomi młodzieży, że teatr to nie tylko nudne inscenizacje dla dorosłych, ale również często dowcipne sztuki,
przy których każdy może dobrze się bawić.
A. Filipiak

Zdrowe i dobre życie

mali zdrowe – owocowe – nagrody. Prelegentka
zachęcała dzieci, by zdobytą wiedzę i umiejętności
wykorzystywały na co dzień. Przekonywała, że warto dbać o zdrowy tryb życia.
Pani dietetyk w trakcie indywidualnych konsultacji
służyła również pomocą rodzicom uczniów, którzy
mają problemy zdrowotne. Dawała wskazówki dotyczące właściwego doboru produktów celem ułożenia pełnowartościowych jadłospisów.
Zespół Szkół nr 2

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Czas refleksji i przemiany, czas radości
Czas Wielkiego Postu pobudza nas
do zastanowienia się nad sobą, nad
naszym postępowaniem, skłania
do przemiany. Uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
mieli czas na refleksję, na wewnętrzny remanent, rozpoczęli
bowiem Wielki Tydzień czynnym
uczestnictwem w rekolekcjach
wielkopostnych.
W Wielką Środę po zajęciach lekcyjnych obejrzeli spektakl pt. Zaniósł na krzyż nasze grzechy.
W postać Chrystusa wcielił się Michał Biliński. Na scenie pojawiały
się kolejno osoby, które były zniewolone przez grzech, m.in. uzależniony od komputera (Krzysztof
Wiktor), nieuczciwy uczeń (Konrad
Korycki), imprezowiczka (Emilia

Tyska), złodziej (Mateusz Bombała),
agresor (Igor Szcześniak) i siostra
pokłócona z rodzeństwem (Aneta
Śliwińska). Grube sznury, którymi
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RUBRYKA HARCERSKA

Wielkanoc!

Wielkanoc, inaczej Pascha,
czyli najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Wielkanoc to nie tylko Niedziela Wielkanocna, ale też
cały Wielki Tydzień. W naszej parafii Świętej Katarzyny
w Starych Pieścirogach jak
co roku celebrujemy harcersko Triuudum Paschalne,
czyli trzy dni, podczas, których w sposób szczególny
rozpamiętywane są ostatnie
chwile Jezusa przed sądem
i męką, Jego drogę krzyżową, śmierć i Zmartwychwstanie.
W czuwanie przy Grobie Pana Jezusa zaangażowały się dzieci, młodzież,
ministranci, kółka różańcowe i grupy parafialne. Również nasi harcerze
i po raz pierwszy w tym roku zuchy włączyli się w obchody przez trzymanie warty przy grobie Zmartwychwstałego. Jest naszą tradycją, że od
piątku wieczorem aż do niedzieli rano czuwamy na zmianę przy Grobie
naszego Pana.
W tym roku nie mogło nas zabraknąć, jednak te warty były dla nas szczególne, ponieważ pierwszy raz odbywały się z zuchami i pierwszy raz
w nowym kościele. Dużo stresu i niepewności, czy wszystko wyjdzie tak,
jak powinno, czy się nie pomylimy, jak ocenią nas parafianie i goście, ale
okazało się to niepotrzebnie, ponieważ wszystko poszło idealnie. Każdy
wiedział, kiedy i jak ma wyjść, a zuchy spisały się na medal. Były bardzo
dzielne i wzorowo prezentowały się, stojąc na baczność przy Grobie.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłam taką akcję dla harcerzy z naszego środowiska zorganizować i przeprowadzić i że mogliśmy się tak
dumnie prezentować na wartach.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak licznie się zaangażowali i chętnie
uczestniczyli w czuwaniu. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Janowi
Majewskiemu i Księdzu Prefektowi Piotrowi Szulcowi za miłą atmosferę
i liczymy na częstszą współpracę nie tylko przy takiej okazji. Jeszcze raz
bardzo dziękuję wszystkim harcerzom i zuchom, bo bez Was te warty
nie miałyby miejsca.
druhna Marta W.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Policja w szkole

byli przepasani bohaterowie, symbolizowały grzechy. Jezus uwolnił
ich z jarzma grzechu, wskazując
właściwą drogę. W chwili rozgrzeszenia rozbrzmiewały
słowa pieśni Golgoto,
Golgoto , którą wykonała Magda Sawicka.
Na koniec występujący uczniowie wskazali
te wartości, które powinny być najważniejsze w naszym życiu:
miłość, uczciwość,
pokój, prawda, zdrowie, zgoda. Inscenizację zakończ yła
wzruszająca recytacja
utworu W krzyż się
wpatruj w wykonaniu Natalii Łyczkowskiej. Przedstawienie zostawało wzbogacone pieśniami: Wokoło

gwar, W cieniu Twoich rąk, Zmartwychwstał Pan w w ykonaniu
chóru szkolnego przy akompaniamencie gitary (Michał Kruszewski).
Po występie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pisanka”, w którym wzięli
udział uczniowie klas 0–VI wraz
z wychowawcami. Ogromne pisanki prezentowały się pięknie,
dlatego wszystkie dzieci zostały
nagrodzone czekoladowymi zajączkami zakupionymi przez Radę
Rodziców. Na koniec dyrektor Cezary Wiśniewski złożył wszystkim
najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski i nauczyciele
emeryci.
Koło redakcyjne

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim po raz kolejny
włączyli się w działania promujące bezpieczeństwo w
szkole i poza nią.
Tym razem spotkanie
z uczniami odbyło się
w czwartek, 3 kwietnia
2014 r., w Zespole Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach.
Działania te podjęto w ramach współpracy nowodworskiej Komendy z opiekunami Szkolnego Koła PCK. Spotkanie zorganizowano z myślą o uczniach gimnazjum. W trakcie prelekcji funkcjonariusz policji, sierżant sztabowy Szymon
Koźniewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, opowiadał, jak należy się zachować w określonych sytuacjach.
Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Prelegent
wyjaśnił, kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne są popełniane najczęściej przez nieletnich oraz
w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie
o demoralizację. Uświadomił wszystkim, że z chwilą ukończenia 13. roku życia
stajemy się odpowiedzialni za swoje czyny. Prowadzący poruszył również problem przemocy fizycznej i psychicznej, przywłaszczeń oraz przestępstw popełnianych przy użyciu internetu.
Uczniowie z bardzo dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Mieli możliwość zadawania pytań. Obejrzeli film ukazujący negatywny wpływ grupy
rówieśniczej, popularnie zwanej „kibolami”, na zmianę zachowania młodego
człowieka.
Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele opiekujący się na co dzień SK PCK oraz
uczniowie byli bardzo wdzięczni Panu sierżantowi za przekazanie cennych informacji.
MB, GH
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Nasielsk, dnia 03.04.2014 r.

Od lutego bieżącego roku opracowywana jest strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Nasielsk na lata
2014–2020. Jest to ważny dokument określający najistotniejsze dla trwałego rozwoju Gminy kierunki działań
samorządu i mieszkańców Gminy. Zgodnie ze współczesnymi standardami strategia powstaje w sposób uspołeczniony – będzie oparta na wynikach konsultacji ze społecznością Gminy.
Pragnąc możliwie jak najlepiej zrealizować ten cel, przekazujemy Państwu niniejszą ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Państwa odpowiedzi będą dla nas ważnym źródłem informacji. Chcemy, aby Strategia zawierała również
– a właściwie przede wszystkim – przemyślenia, sugestie i propozycje od wszystkich, 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 proszę o ten głos, wyraź swoje zdanie na temat strategicznej wizji rozwoju Gminy Nasielsk
na lata 2014–2020.
							
Z poważaniem
								
Burmistrz Nasielska
								
/-/ Bogdan Ruszkowski

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

ANKIETA

na temat kierunków rozwoju Gminy Nasielsk
Jak ie naj wa żn iej sze atut y, mo c ne strony ma G m ina Na siel sk, które war to w ykorz yst ać
dla jej dalszego rozwoju?

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.

Czy możesz wskazać przykład niewykorzystanego potencjału Gminy Nasielsk?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………....…………………………………………………………………………………………........
.....................................................................................................................................................................................
Co jest słabą stroną Gminy Nasielsk, co może ograniczać jej dalszy rozwój ?
………………………………………………………………………………………………………........………
……………………………………………………………………………………………………..........…………
……………………………………………………………………………………………………........…………
…………………………………………............……………………………………………………......…………
………………………............
Co chciałbyś zmienić w Gminie Nasielsk?
……………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………….......………
………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………............………………………………………………………….....……
………………………............

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:

Jakie powinny być najważniejsze inwestycje w Gminie Nasielsk?
.......………………………………………………………………………………………………………………

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.

Jakie inne działania na rzecz rozwoju Gminy Nasielsk należy zrealizować?
………………………………………………………………………………………………………….......……
………………………………………………………………………………………………………...…....……
………………………………………………………………………………………………………...…....……
…………………………………………............………………………………………………………......………
………………………............
Proszę podać podstawowe informacje na swój temat. Dane te będą potrzebne do analizy wyników ankiety:
płeć

kobieta

wiek

do 25 lat

miejscowość

mężczyzna
26-45 lat

46-65 lat

powyżej 65 lat

……................................................................................................................................................

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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Zmora kierowców

W Nasielsku na ul. Kościuszki w kierunku miejscowości Kosewo można
urwać koło lub poważnie uszkodzić zawieszenie auta – alarmują czytelnicy ŻN. – Ciekaw jestem, jak wielkie muszą być dziury w jezdni, żeby
odpowiednie służby zajęły się jej naprawą? – piszą do nas mieszkańcy
Nasielska.

Droga z Nasielska w stronę miejscowości Kosewo co roku po zimie wygląda tak samo. Zwłaszcza skrzyżowanie z ulicą Lipową. Dziurawa nawierzchnia spędza sen z powiek niejednemu kierowcy. Jeszcze kilka dni
temu możliwy był slalom między dziurami. W tej chwili po prostu nie da
się ich ominąć.
Za drogę odpowiada zarząd powiatu. Łukasz Dariusz ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieki zapewnia, że w ciągu najbliższych
dni naprawa tego odcinka zostanie wykonana, ponieważ już ruszyły remonty cząstkowe dróg. Miejmy nadzieję, że prace rozpoczną się jak najszybciej. Do tego czasu musimy dostosować prędkość do stanu drogi.
K.T.
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INTERWENCJA

Masz psa, masz obowiązki
– Jeszcze nigdy nie widziałam
w Nasielsku, żeby jakiś właściciel
psa, nawet mając go na smyczy,
nachylił się i posprzątał jego odchody, kiedy zdarzy się coś takiego w miejscu publicznym. U nas
normą jest, że się nie sprząta. A jeśli nawet są tacy, którzy sprzątają,
to rzadkość – stwierdza pani Anna.
Psie odchody to nadal, niestety,
stały element krajobrazu nasielskich ulic, chodników i trawników.
I nie ma się co łudzić, że przyczyniają się do tego jedynie jakieś bezpańskie, biegające luzem zwierzaki.
Na ogół bowiem psy chodzą na
smyczy i mają właścicieli, którym
nie powinno być wszystko jedno,
gdzie pupil załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Bo to właściciel
powinien je posprzątać. W wielu
większych i mniejszych miejscowościach naszego kraju ten dobry
zwyczaj już się przyjął. Czasem samoistnie, czasem z niewielką pomocą Straży Miejskiej (mandacik),
a czasem dzięki czujnym sąsiadom
i ich uprzejmym komentarzom.
W Nasielsku zapowiada się na długotrwały proces, który może potrwać nawet kilka dekad. A kosze
na psie odchody, które miały mobilizować do sprzątania psich spraw,

cudu jak dotąd nie uczyniły. Dlaczego?
– Koszy na psie odchody jest za mało, poza
tym powinny być ustawione w różnych częściach miasta, a nie tylko
na skwerku. Czy mam
zebrać to, co pies zostawi na trawniku, zawinąć
w chusteczkę, schować
do kieszeni i zanieść
do domu? Będę sprzątał po moim psie, jak
będzie gdzie to wyrzucić – mówi pan Krzysztof z Nasielska, często
spacerujący ze swoim
jamnikiem po naszym
mieście.
Deklaracja sama
w sobie jest budująca. Sprawdziliśmy w nasielskim magistracie, czy
jest szansa na nowe kosze na psie
odchody, a może jakiś inny sposób,
żeby ten problem rozwiązać. Otóż
jest i to nawet dość oczywisty.
– Każdy właściciel psa, wychodząc
z nim na spacer, powinien mieć
przy sobie coś, do czego mógłby
zebrać odchody, np. papierową
czy plastikową torebkę. Wyrzucać
je można także do koszy ulicz-

nych –mówi Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego UM.
Tyle że koszy ulicznych w naszym
mieście jest ciągle zbyt mało. Ale
wszędzie tam, gdzie już się pojawiły, warto z nich korzystać. Drodzy
mieszkańcy, właściciele psiaków,
sprzątajcie po swoich pupilach,
a będzie się w naszym mieście
wszystkim nam żyło przyjemniej.
(i.)

ZE SZKÓŁ

Święto demokracji w ZSO

INFORMACJA

Sezonowe szczepienie lisów
Od 25 kwietnia do 2 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadzi akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki
województwa. Nie wolno dotykać preparatu – ten z zapachem człowieka
nie zostanie przez zwierzęta podjęty.
Szczepienie jest wykonywane przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty o kształcie niewielkiej kostki (wymiary 4,5
na 4,5 na 1 cm), koloru brunatnozielonego, o zapachu rybnym. Preparat
będzie zrzucany w ilości 30 dawek na 1 km² we wschodniej części powiatu łosickiego oraz 20 dawek na pozostałym terenie województwa.
Zrzuty nie obejmują zbiorników wodnych, dróg ani terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia na wirus wścieklizny wyłącznie lisy i nie
jest stosowana wobec innych zwierząt dzikich, domowych czy gospodarskich.
Każdy, kto zetknie się ze szczepionką, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe
czworonogi, których przypadkowy kontakt z preparatem należy zgłosić
do lekarza weterynarii. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy
prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, które jest jednym z najbardziej podatnych na zakażenie wirusem wścieklizny. Badania dowodzą, że regularne szczepienia zmniejszą ryzyko wystąpienia zachorowań. Dzięki takim
akcjom w województwie mazowieckim nie odnotowano w ostatnich latach żadnego przypadku zarażenia lisa wścieklizną.
Katarzyna Jakowicka
Koordynator Oddziału Prasowego Wojewody Mazowieckiego

W tym miesiącu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku wzięli udział w mającej
uczcić 25-lecie wolnej Polski grze
edukacyjnej „Kandydaci. Symulacja kampanii wyborczej i wyborów
prezydenckich”.
Gra została przygotowana przez
Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckie Kuratorium Oświaty we
współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest poszerzenie
wiedzy wśród młodzieży o zasadach demokracji oraz zdobycie
umiejętności przygotowania kampanii wyborczej, a także promowanie i kształtowanie publicznego
wizerunku kandydata na polityczne stanowisko.
W związku z grą uczniowie z II klasy
liceum weszli w różne role związane z przygotowywaniem kampanii
wyborczej. Czwórka młodych ludzi

wcieliła się w fikcyjnych kandydatów
z określoną biograf ią i poglądami politycznymi:
jedna z uczestniczek była socjaldemokratką, kolejna
z osób – liberalnym gospodarczo
konserwatystą, był
ludowiec, a także
celebrytka o rewolucyjnych poglądach. Nie zabrakło
również grona dziennikarzy zadających politykom przenikliwe i często kłopotliwe pytania po to, by
reszta biorącej udział w grze młodzieży mogła wybrać odpowiedniego kandydata.
M łodzi kandydaci i ich sztab
w yb orc z y p o de szl i do s wo i c h ob owią zków b ard zo p o -

ważnie, przygotowując swoje
kampanie. Nie zabrakło niczego,
co znamy z prawdziwych wyborów: gorące przemowy, chwytliwe
hasła, a nawet specjalnie nakręcone spoty wyborcze próbowały zawładnąć sercami wyborców.
Ostatecznie wykazali się oni konserwatyzmem, wybierając prawicowca Henryka Migala (w jego roli
uczeń Przemysław Frań).
To nie jedyna ciekawa rzecz,
jaka działa się w ostatnim czasie w ZSO w Nasielsku. 5 kwietnia odbył się etap wojewódzki
Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Hieronymus
2014”. Uczennica klasy II gimnazjum Paulina Swojak została
laureatką tegorocznej edycji
konkursu. Uroczyste wręczenie nagród, w którym udział
weźmie J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, odbędzie się 23
maja 2014 r. o godzinie 16:00
w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
pk
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Urodziny „Mrówki”

PO GODZINACH

Market PSB-Mrówka jest
w Nasielsku już cztery
lata. Z tej okazji zorganizowano w sobotę, 12
kwietnia br., huczne urodziny.
Tego dnia od samego
rana market opanował y mrówki. Pracowite
stworzenia starały się zachęcić odwiedzających
„Mrówkę”, szczególnie
najmłodszych, do wspólnej zabawy. Można było
wziąć udział w kilku ciekawych konkursach, np.
na zrobienie mrówkowozu albo zbudowanie
jak największej wieży z klocków. Opiekunowie dzieci mogli za to pogłowić się nad wymyśleniem hasła reklamowego dla sklepu „Mrówka”. Było o co walczyć, ponieważ na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Mrówki
prowadzące imprezę (w które wcielili się członkowie Agencji Artystyczno-Reklamowej „Sagitarius”) dbali o to,
by nikt tego dnia się nie nudził.
Kto jednak nie czuł w sobie żyłki do rywalizacji, nie stał na straconej pozycji. W sklepie w dziale z farbami można było wziąć udział w malowaniu twarzy, a także otrzymać
gadżet w postaci smyczy, baloników, cukierków czy czapeczek z logo firmy. Na zewnątrz
„Mrówki” ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, które były przez
cały dzień „okupowane” przez
najmłodszych. Około południa rozstrzygnięto konkurs na
najlepsze mrowisko, w którym
udział brały przedszkola z terenu
naszej gminy. Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością nie tylko przy nadawaniu
kształtu swoim mrowiskom,
ale również przy doborze wykorzystywanych materiałów.
Nagrodami za mrowiska były
talony na zakupy w sklepie
„Mrówka”.
(pk)

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Nie wchodź do pracy w bojowym nastroju. Takimi emocjami pobudzisz innych wyłącznie do kłótni. Dla łagodności charakteru
ogranicz spożycie mięsa i zwiększ ilość
wysiłku fizycznego.
Byk 21.04–20.05
Teraz w ważnych sprawach Ty będziesz
mieć decydujący głos. Ale mądrze postąpisz, słuchając pomysłów innych osób.
Wszystkie spotkania zaliczysz do owocnych.
Bliźnięta 21.05–21.06
W tym tygodniu zapisz się na intensywne
ćwiczenia. Nie żałuj na osobistego trenera.
Ponieważ w pracy nic istotnego się nie wydarzy, możesz wreszcie pomyśleć o sobie.
Weekend przeznacz tylko dla rodziny.
Rak 22.06–22.07
Pokaż swoje zalety w pełnej krasie. Brakuje
Ci siły przebicia. Skorzystaj z warsztatów autoprezentacji. Wkrótce będziesz miał szansę
„wypłynąć na szersze wody”. Zacznij dbać
o swoją formę.
Lew 23.07–23.08
Uważaj, by w tym tygodniu nie zaplątać się
w niejasne sytuacje. Mogą one narazić Cię na
nieprzyjemności prawne i pogrążyć finansowo. Twoja kondycja ekonomiczna i tak jest już
w kiepskim stanie.
Panna 24.08–22.09
Kiepsko się czujesz? Dają o sobie znać skutki
przepracowania. Co chcesz sobie udowodnić, pracując w ten sposób? Jeśli nie przewartościujesz swojego życia, staniesz się ludzkim
strzępem.

Waga 23.09–23.10
Zamiast narzekać, spróbuj się dostosować
i weź się do pracy. Im szybciej, tym lepiej.
Warto wreszcie podnieść sobie poprzeczkę.
Obowiązki mogą Ci jednak utrudnić kontakty
towarzyskie.
Skorpion 24.10–22.11
Uważaj! Balansujesz na krawędzi. Najbliżsi nie
nadążają za Twoimi pomysłami. Obecna sytuacja zaczyna ich niepokoić. Zadbaj koniecznie
o swoją higienę psychiczną i fizyczną.
Strzelec 23.11–21.12
Warto w tym tygodniu rozejrzeć się za nową
posadą. Utrata poprzedniej była dość bolesna. Weź się w garść. Jest szansa na ciekawą propozycję. Musisz jej jednak sprostać.
Wszystko w Twoich rękach.
Koziorożec 22.12–20.01
Możesz być teraz pierwszoligowym pracownikiem. Musisz tylko popracować nad
organizacją swojego czasu i kondycją fizyczną. Codzienna gimnastyka zastąpi Ci
mocną kawę.
Wodnik 21.01–19.02
Powściągnij swój choleryczny temperament. Wściekasz się i złościsz, a przy tym
popełniasz liczne błędy. Naprawianie ich to
dodatkowa utrata energii. Zastanów się nad
przyczynami swojej agresji.
Ryby 20.02–20.03
Bez pieniędzy nie da się żyć. Ale Ty chyba
przesadzasz. W tym tygodniu znowu się rzucisz na nowe zlecenia. Pracujesz coraz więcej.
Czy naprawdę warto? Lepiej zadbaj o swoje
zdrowie.
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Kino NIWA ZAPRASZA
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

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.
7–11 maja godz. 18.30

Medicus
Przygodowy, dramat historyczny; Niemcy; czas trwania:
2 godz. 30 min.

Persja, XI w. Młody chłopak, ukrywając się jako
Żyd, podejmuje naukę w szkole lekarskiej, by
zdobyć niezbędne kwalifikacje.
14–18 maja godz. 15.00

Noe: Wybrany przez Boga 3D
Dramat, fantasy; USA; czas trwania: 2 godz. 18 min.

Biblijny Noe ma apokaliptyczne wizje potopu.
Podejmuje działania, które mają uchronić jego
rodzinę przed nadchodzącym kataklizmem.
14–18 maja godz. 18.00

Imigrantka
Melodramat; USA; czas trwania: 2 godz.

Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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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. 607857258.
Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 780 106 887.
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.
Sprzedam działki budowlane i rolne w Głodowie (przy Topolowej).
Tel. 502 343 122.
Budowa ogrodzeń, wyrób bram,
przęseł, balustrad, klinkier, sztachety. Tel. 607 687 306.
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.
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 działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2300 m 2
w Dobrej Woli k. Nasielska.
Tel. 695 989 830.
Lokal do wynajęcia na działalność
usługową w Nasielsku. Tel. 694
743 297.
Sprzedam działki budowlane Nasielsk – Krupka 1400m 2
Tel. 506 997 717.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 780 106 887.
Wynajmę pokój i sprzedam telewizor i komputer. Tel. 668 524 131
Do wynajęcia w Nasielsku trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, C.O..
Oddzielne wejście. Tel. 602 793
096, 784 672 567.
Logopeda. Tel. 504 984 957.

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

Sprzedam działki w ogródkach
Relaks ul. Warszawska. Tel. 604
179 447.
Usługi Hydrauliczne. Tel. 504 618
250.

REKLAMA
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Sprzedam mieszkanie 29 m plus
garaż, bezczynszowe, Czajki 13.
Cena 55 tys. zł. Tel. 507 323 433.
Potrzebuję kierowcy kat. B i C.
Tel. 609 442 143
Potrzebuję traktorzystę do gospodarstwa. Tel. 609 442 143.
Sprzedam działkę budowlaną w
Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku – Krupka 1000 m2.
Tel. 798 630 517.
PILNE! Sprzedam zestaw mebli
skórzanych i trzy segment regału
antycznego - stan bardzo dobry.
Tel. 665 206 404.
Sprzedam dom w Nasielsku, stan surowy otwarty 140 m działka
740 m2 ogrodzona. Tel. 509 175 901.
2,

Cennik reklam i ogłoszeń
Cena
netto zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

– 10%
– 25%
do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm

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

Żbik traci kolejne punkty
Tego, że w rozegranych ostatnio
dwóch meczach trudno będzie
zdobyć komplet punktów, można
było się spodziewać. Wprawdzie
spotykaliśmy się z drużynami, które
jesienią pokonaliśmy, ale ostatnio
obserwujemy wyraźną poprawę
ich gry. Te drużyny to Sona z Nowego Miasta (pokonana jesienią
w Nasielsku 12:2) i Tęcza z miejscowości Łyse (pokonana jesienią
u siebie 2:1). Były to cenne zwycięstwa. Dały nam one sześć punktów.
Później Żbik zaczął grać „w kratkę”, a drużyny-rywale z meczu na
mecz grały coraz lepiej, szczególnie Tęcza Łyse. Drużyna ta grała na
tyle solidnie, że po rundzie jesiennej znalazła się w pierwszej trójce
tabeli i stała się poważnym kandydatem do awansu. Sona z Nowego Miasta gra różnie. Jest jednak
groźna dla najlepszych zespołów,
zwłaszcza gdy gra na własnym boisku.
Biorąc pod uwagę pow yższe
aspekty, trzeba przyznać, że zdobycie w tych dwóch pojedynkach czterech punktów, mimo
straty przy tym dwóch, zasługuje
na uznanie. Były to jednak mecze
niewykorzystanych możliwości
i zdobycie sześciu punktów było
w zasięgu naszej drużyny, nawet
przy uwzględnieniu faktu, że w meczach tych efektowniej wypadli nasi
przeciwnicy. Po prostu byli bardziej
waleczni i bardziej zdeterminowani
w walce o zwycięstwo.
Liczy się jednak nie piękno gry, a jej
efekt. Tylko zwycięstwo daje punkty. Nawet wtedy, gdy jest ono kwestią szczęścia – bo przecież sprzyja
ono lepszym.
O tym, że w Nowym Mieście trudno będzie zdobyć punkty, było
wiadomo już wtedy, gdy Żbik jesienią rozgromił swego przeciwnika wynikiem 12:2. To mocno
podrażniło dumę Sony. W prywatnych rozmowach zapowiadano „zemstę”. Do tego trzeba dodać
również to, że naszej drużynie źle
się gra na nierównej płycie boiska
w Nowym Mieście. Jest ono w dodatku krótkie i wąskie. Tu trudno gra
się nie także innym drużynom grającym techniczny futbol. I jeszcze
jeden aspekt tego meczu. Nie mogło w nim zagrać dwóch podstawowych zawodników Żbika; Rafał
Załoga i Piotr Gruszczyński. Powód? Kartki.
Pierwsza połowa była w miarę wyrównana. Obrony obydwu drużyn
grały poprawnie, stąd nie dochodziło pod bramkami do groźnych
sytuacji. Takie były dwie: jedną
mieli gospodarze, a drugą nasi zawodnicy. Wydawało się, że nasz
czołowy snajper Marek Osiński
po ograniu trzech obrońców nie
będzie miał kłopotów z umieszczeniem piłki w siatce. Niestety,
spudłował. Naprawił to w drugiej
połowie, wyprowadzając naszą
drużynę na prowadzenie. Tak było
aż do 88. minuty meczu, kiedy gospodarze egzekwowali rzut wolny
z 20 metrów.

„Egzekucję” na naszej drużynie
wykonał był y zawodnik Żbika,
a obecnie zawodnik Sony – Radek Cytloch. Uderzył precyzyjnie,
omijając niestarannie ustawiony
mur. Interwencja naszego bramkarza Dąbkowskiego też była nieco
spóźniona i piłka znalazła się w naszej bramce. A zwycięstwo było
tak blisko… I jeszcze jedna kwestia:
niemal pół godziny nasz zespół
grał w dziesiątkę (czerwona kartka Łukasza Szwejkowskiego). Żbik
bronił się rozsądnie aż do wspomnianego rzuty wolnego. Bramka jeszcze bardziej poderwała do

walki zawodników Sony, ale nasz
zespół odpowiedział tym samym.
Obiektywnie trzeba przyznać, że
ten jeden punkt drużynie Sony się
należał. Mecz był wyrównany.
W Wielką Sobotę nasi piłkarze zdobyli trzy punkty, pokonując u siebie
groźną drużynę z miejscowości
Łyse 2:0. Obydwie bramki padły
w drugiej połowie. Najpierw w 75.
minucie meczu na bramkę gości
szarżował Łukasz Wasiak. Uwolnił
się od trzech obrońców i znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości. Uderzył efektownie,
nie dając żadnych szans golkipero-

wi gości na wybicie piłki. Być może
po tym doświadczeniu będzie
strzelał odważniej i uzupełni grono
naszych pieczołowicie pilnowanych snajperów: Osińskiego, Załogę i Szadkowskiego. Szczególnie
pilnowany i często „poniewierany”
jest Marek Osiński. W tym meczu
nie udało mu się zdobyć bramki
z akcji, zdobył ją z rzutu karnego
w 81. minucie. Piłkarze z Łysych,
mimo że czasu do zakończenia
spotkania pozostało niewiele, walczyli do końca o zmianę wyniku.
Mecz w Wielką Sobotę był rozgrywany w trudnych warunkach pogodowych. Wiał wyjątkowo silny wiatr
w stronę bramki umiejscowionej
w kierunku osiedla. W pierwsze
połowie nasi zawodnicy grali pod
wiatr i mieli kłopoty z przejściem na
połowę przeciwnika. Ten zaś chciał
R

BRYDŻ

Wyniki turnieju „ósmego” 04.04.2014 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
3. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 		
5. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1 – 2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3 – 4. Kazimierz Kowalski			
Krzysztof Morawiecki 			
5.
Mariusz Figurski				
6 – 7. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
8. Robert Truszkowski			
9.
Zbigniew Michalski			
10. Krzysztof Michnowski		 31 pkt
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K

wykorzystać sprzyjające warunki:
zawodnicy dwoili się i troili,
aby wykorzystać wiatr dający im
przewagę. Na szczęście nasi piłkarze grali rozważnie w obronie, nie
tracili niepotrzebnie sił i w drugiej
połowie przystąpili do zdecydowanych ataków. Teraz to goście
musieli się ostro bronić, ale na
szczęście nasi zawodnicy znaleźli
luki w ich obronie.
Po meczu Żbika z Soną nasza
drużyna spadła w tabeli na piąte
miejsce. Zwycięstwo naszej drużyny z Tęczą Łyse przy porażce
Wkry Bieżuń sprawiło, że nasza
drużyna powróciła na czwarte
miejsce w tabeli. Od miejsca dającego szansę na awans dzieli nas
jednak dziesięć punktów.
andrzej zawadzki
L

A

M

A

163 pkt (56,60%)
157 pkt (54,51%)
157 pkt (54,51%)
146 pkt (50,69%)
142 pkt (49,31%)
125 pkt (43,40%)
118 pkt (40,97%)

46 pkt
46 pkt
42 pkt
42 pkt
39 pkt
35 pkt
35 pkt
34 pkt
33 pkt
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