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Dożynki gminne
W niedzielę, 8 września br. w Nunie odbyły się Dożynki Gminne. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Nunie. Celebrował ją ks. dr Ryszard Kolczyński
z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W swoim kazaniu przypomniał, że dożynki są okazją
do podziękowania Bogu za uchronienie od klęsk żywiołowych i możność spokojnego zebrania swoich
plonów. Wyraził również nadzieję, że tymi plonami będziemy dzielić się
w obfitości z innymi. Oprawę artystyczną podczas nabożeństwa zapewnił
czytaj na str. 5
zespół Fratres z WS

Niebezpieczna
droga
do szkoły
W Nasielsku na ul. Warszawskiej przy
sklepie MARC-POL usytuowany jest
przystanek autobusowy. Korzystają
z niego dzieci z Pniewa dojeżdżające do szkół w Nasielsku. Usytuowanie przystanku nie jest najlepsze.
Pobocza w tym miejscu praktycznie nie
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Fotopułapka

Informujemy, iż Urząd
Miejski w Nasielsku zakupił „fotopułapkę”. Jest to
mobilne urządzenie działające na zasadzie ukrytej
kamery, które umożliwia
rejestrację obrazu (materiał wideo, zdjęcia). Sprzęt
został przekazany do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku. Pracownicy
ZGKiM będą instalować
to urządzenie w newralgicznych punktach gminy
Nasielsk, które są notorycznie zaśmiecane.
Dobra jakość obrazu daje
możliwość i stwarza materiał do potencjalnych
zgłoszeń na Policję w sytuacjach naruszających prawo.

Z UM

Skwer przy „Baszcie”
już w przebudowie
20 sierpnia br. rozpoczęły
się prace związane z przebudową skweru przy ulicy
Warszawskiej. W zakres
robót wchodzą między
innymi:
– ułożenie nawierzchni
alejek z kostki betonowej
o grubości 8 cm,
– wykonanie murków
oporowych z fundamentami i ściankami z bloczków betonowych wraz z montażem ławek,
– wykonanie trawnika siewem z przygotowaniem podłoża z torfu i ziemi urodzajnej,
– zakup i sadzenie roślinności niskiej (krzewy i lawenda),
– montaż ławek z oparciem,
– montaż lamp punktowych oświetlających Basztę i skwer.
Koszt zadania to 69 166,59 zł. Całość finansowana z budżetu gminy. Wykonawcą
prac jest firma KABA
BRUKARSTWO Leszek Kaczyński, ulica
Piaskowa 36, 05-190
Nasielsk. Po przebudowie skwer będzie
służył mieszkańcom
jako miejsce wypocz ynku i spotkań.
Termin realizacji ww.
zadania zaplanowano
30 września 2014 r.

INFORMACJA

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Terenowy Zespół Doradczy
w Pomiechówku, zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 8 października br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Temat szkolenia: Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem
zasad Integracji Ochrony w woj. mazowieckim.
Dodatkowo można uzyskać zaświadczenie pozwalające wykonywać zabiegi ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza (ważne 5 lat).
Zainteresowane osoby proszone są kontakt telefoniczny: 22 785 40 33,
517 157 512 lub 609 737 172.

29 sierpnia–11 września 2014

Z UM

Budowa mostu
w ul. Podmiejskiej
W związku z przystąpieniem
do przebudowy mostu drogowego w miejscowości
Nasielsk firma BUDO-MOST
Budowa i Remont Paweł Sobieski informuje, iż od dnia
10 września 2014 r. ulica
Podmiejska w Nasielsku będzie nieprzejezdna dla pojazdów mechanicznych.
Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na dzień 14 listopada 2014 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Z UM

Zgłaszanie kandydatur
do nagrody
„LEW NASIELSKA” 2014
Urząd Miejski w Nasielsku przypomina o terminie zgłaszania kandydatów
do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”, do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne
z terenu gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców gminy Nasielsk. Wniosek ze
zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie i zawierać dane
i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew
Nasielska”.
Nagrodę „Lew Nasielska” ustanowił burmistrz Nasielska Bernard Dariusz
Mucha swoim Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. Jej ideą
jest honorowanie osób, instytucji i innych podmiotów szczególnie zaangażowanych we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. W tym roku upływa 10 lat od
nadania pierwszych nagród, co miało miejsce w dniu 18 czerwca 2004 r.
podczas uroczystości otwarcia „Dni Nasielska”.

MOPS

Akcja „Podziel
się posiłkiem”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Podziel
się posiłkiem”, która obędzie się w dniach 3–4 października br. w Nasielsku.
Jeśli chcesz zostać WOLONTARIUSZEM i aktywie uczestniczyć w zbiórce
żywności, zgłoś się do nas.
Poszukujemy wolontariuszy i koordynatorów sklepowych (osoby pełnoletnie). Zgłoszenia przyjmujemy do 23 września 2014 r. w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, pok. nr 7.
Osoba do kontaktu: Iwona Filipowicz – koordynator miejski zbiórki żywności.
Tel. kontaktowy: (23) 69-33-006; e-mail: mopsnasielsk@interia.eu.

Dyżury aptek
wrzesień 2014 r.
15.09.2014 – 21.09.2014 – Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek
22.09.2014 – 5.10.2014 – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

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

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

Z SAMORZĄDU

29 sierpnia–11 września 2014

Niebezpieczna droga do szkoły
W Nasielsku na ul. Warszawskiej przy sklepie
MARC-POL usytuowany
jest przystanek autobusowy. Korzystają z niego
dzieci z Pniewa dojeżdżające do szkół w Nasielsku.
Usytuowanie przystanku nie jest najlepsze.
Pobocza w tym miejscu praktycznie nie ma.
Samochody przejeżdżają tam z prędkością powyżej 60 km/h.
Nikt specjalnie nie zwraca uwagi na pieszych.
Z jednej strony przystanek umiejscowiony został na wzniesieniu. Rano
stamtąd dzieci zabiera szkolny autobus. Pobocza brak. Natężenie ruchu
spore, a prędkości raczej niedostosowane do obszaru zabudowanego.
Po południu uczniowie wysiadają na
przystanku po drugiej stronie ulicy
(już nie na wzniesieniu), ale za to w rowie i w trawie prawie po pas.
Ulica Warszawska jest drogą wojewódzką. Jak poinformowała nas
rzecznik prasowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Monika
Burdon, to nasielscy urzędnicy zajmują się organizacją ruchu drogowego. Planują oni m.in. usytuowanie
przystanków autobusowych. Rzecznik prasowa podkreśla, że Zarząd
zgłaszał swoje zastrzeżenia dotyczące
lokalizacji przystanku na wzniesieniu,
jednak niewiele to zmieniło. Przystanki i tak zostały ustawione.
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Strategia rozwoju przyjęta
W czwartek, 28 sierpnia br., odbyła się LVI (56.) sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. W pierwszej części posiedzenia obrady prowadził Jerzy
Lubieniecki, wiceprzewodniczący RM. Po wprowadzeniu nowego
punktu – projektu uchwały dotyczącej MOPS i przyjęciu porządku
sesji po zmianach radni wysłuchali sprawozdania Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska. Dotyczyło ono zarówno zadań podejmowanych przez burmistrza, jak i przez poszczególne wydziały
Urzędu Miejskiego.

Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych, wyjaśnia, że to Urząd Miejski w Nasielsku
wyłonił projektanta, który wykonał
projekt organizacji ruchu drogowego, ale osoba ta musiała dostosować
projekt do wymagań Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został
więc wykonany zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Według Radosława Kasiaka, Urząd Miejski w Nasielsku
nie mógł wnieść poprawek do projektu. Jego zdaniem, żeby zmienić
rozmieszczenie przystanków, trzeba
byłoby wykonać nowy projekt stałej organizacji ruchu drogowego.
Takie rozmieszczenie przystanków
w pobliżu sklepu MARC-POL zostało
zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski i plan został wykonany.

Wygląda na to, że odpowiedzialnych
za zaistniałą sytuacje brak. Ciekawe
tylko, czy ten „projektant” organizacji ruchu drogowego choć raz był
w Nasielsku i to nie tylko „palcem po
mapie”… Odcinek ul. Warszawskiej
przy sklepie MARC-POL należy do
niebezpiecznych ze względu na liczbę wypadków. Idzie jesień, a więc już
niedługo dzieci będą przemierzały
drogę do szkoły, kiedy na dworze
będzie ciemno lub szaro. Apelujemy
zatem do kierowców o wzmożoną
czujność przy sklepie MARC-POL
i zdjęcie nogi z gazu.
Rodzice dzieci dojeżdżających
z Pniewa zapowiadają, że tej sprawy tak nie zostawią. Już zaplanowali
spotkanie z burmistrzem. O dalszych
losach feralnych przystanków będziemy informować na bieżąco w następnych numerach gazety.
K.T.

Następnie radni zgłaszali swoje interpelacje i zapytania. Radny Radosław Skrzynecki już po raz kolejny przypomniał o konieczności usunięcia krzaków z poboczy w Chlebiotkach i Morgach, zwrócił uwagę
na potrzebę poprawienia nawierzchni parkingu przed ZS w Starych
Pieścirogach oraz pytał o termin naprawy ul. Szmaragdowej. Radna
Magdalena Biernacka pytała m.in.: czy korzystamy już z nowej stacji
uzdatniania wody w Jackowie, dlaczego zajęcia lekcyjne w nasielskiej
szkole podstawowej rozpoczynają się o godz. 7.30., o powody wymiany nawierzchni chodnika na ul. Kościuszki, nową elewację jednego z budynków przy ul. Rynek oraz o wyjaśnienie dotyczące źródeł
finansowania obecnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy. Na
zdewastowany przystanek w Nowej Wronie, konieczność remontu
ul. Sportowej w Cieksynie, a także naprawę oczyszczalni w Cieksynie
uwagę zwrócił radny Albert Dublewski. Radny Henryk Antosik mówił
o jak najszybszej konieczności realizacji przebudowy mostku łączącego osiedle Krupki z Nową Wsią. Pytał także o to, czy w chodniku
przy ul. Kościuszki będą sadzone drzewa. Rada przyjęła informacje
na temat opieki zdrowotnej w gminie oraz funkcjonowania placówek
oświatowych.
W dalszej części obrad radni przyjęli jednogłośnie następujące
uchwały: w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2014,
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i upoważnienia MOPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów. Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy do roku 2020,
a ponadto wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w Starych
Pieścirogach, określiła wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, wprowadzono
też zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli oraz nadania temu zespołowi statutu.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych. Wyjaśnień
udzielali także: Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego magistratu, oraz Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM.

Następnie odczytano pisma skierowane do RM (m.in. w sprawie
oświetlenia na ul. Kościuszki, zaniedbania ulic Kasztanowej i Klonowej). Udzielono też głosu mieszkańcom gminy.
Na tym obrady zakończono.
(red.)

AKTUALNOŚCI
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12–25 września 2014

Z MIASTA

Z GMINY

Potężny łoś pojawił się
w Nasielsku we wtorek, 2 września o świcie,
tuż przed godziną piątą. Kamera monitoringu zarejestrowała jego
obecność na ulicy POW.
Nadszedł od strony Tesco, przeszedł na drugą
stronę ulicy i spokojnie
pobiegł chodnikiem
w stronę centrum miasta. Na wysokości posesji nr 6 zszedł z chodnika
na jezdnię i lewą jej stroną powędrował dalej
w stronę kina.
Tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki drogę zagrodził mu samochód
(bus). Zwierzę gwałtownie się odwróciło i zaczęło biec w stronę,
z której przyszło, ale że samochód
był tuż za nim, więc łoś skręcił
gwałtownie w prawą stronę i pięknym skokiem pokonał górą najbliższą bramę najeżoną w dodatku
groźnymi kolcami. Następnie, również górą, pokonał dwumetrowe
betonowe oparkanienie na granicy
posesji, strącając przy okazji jego
najwyżej umieszczony element.
I tak znalazł się na posesji państwa
Czerniakowskich położonej przy ul.

Cmentarzysko
telewizorów w lesie

Łoś w centrum Nasielska

wać zwierzę do usunięcia go z ogrodu i wywiezienia do jego naturalnego
środowiska.
Przez prawie cały czas akcji zwierzę
zachowywało się w miarę spokojnie. Przemieszczało się na niewielkiej przestrzeni, czasami siadało na
trawniku i nie tylko na trawniku lub
stojąc, obracało się wokół własnej
osi. Wyglądało to trochę, tak jakby
łoś pozował do zdjęć licznie pojawiającym się przez cały czas fotografom. Ci zachowywali jednak
bezpieczną odległość i starali się,
aby nie go denerwować.

Akcja zakończyła się sukcesem.
Doktor Zabrzyjewski, który od momentu przybycia do Nasielska przejął kierowanie całą akcją, podkreślał
następnego dnia, że do jej sukcesu
przyczynił się profesjonalizm policjantów i strażaków oraz zainteresowanie ze strony pracowników
Urzędu Miasta. Ważne było również
zdyscyplinowanie mieszkańców, ponieważ sytuacja mogła być naprawdę
niebezpieczna.
Straty w pięknym ogrodzie państwa
Czerniakowskich wprawdzie są, ale
niewspółmiernie małe w stosunku do tych, jakie mogłyby powstać,
gdyby w jakimś momencie zdarzenie
wymknęło się spod kontroli. Krótki pobyt wspaniałego zwierzęcia był
czymś niezwykłym i pouczającym.
andrzej zawadzki

Ciężko uciec od powracającego tematów zaśmiecania lasów. Jednak
trudno np. cieszyć się spacerem po
lesie, kiedy człowiek natrafia na kolejną stertę śmieci. Szczególnie że
tym razem przekroczono po raz
kolejny granicę bezczelności.
Teren leśny w Mokrzycach Włościańskich ktoś wykorzystał jako
składowisko starych telewizorów.
Na deser dorzucił jeszcze gruz i
stare ubrania. I to w naprawdę porządnych ilościach. A przecież elektrośmieci, a do nich należą właśnie
telewizory, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz
ludzi. Trudno nie być oburzonym
na taki akt wandalizmu.
(pk)

FOTOOBSERWATOR

Kościuszki. Tu, w pięknie urządzonym ogrodzie, pozostawał niezauważony do południa, kiedy jego
obecność stwierdzili właściciele
posesji.
Akcja pozbycia się nieproszonego
gościa z ogrodu trwała ponad osiem
godzin. Sprawa była skomplikowana, a jednocześnie bardzo delikatna,
ponieważ niektóre dzikie zwierzęta
są pod szczególną ochroną prawa,
a łoś do takich należy. Sytuację komplikowało dodatkowo to, że wszystko działo się na małej przestrzeni,
w dodatku gęsto zabudowanej, a tuż
za oparkanieniem były dwie bardzo
ruchliwe ulice.
Do akcji włączył się Urząd Miejski.
Problemem interesował się osobiście
burmistrz i był obecny na miejscu aż
do momentu usunięcia niezwykłego gościa z posesji. Szczególna rola
przypadła wydziałom zajmującym
się ochroną przyrody i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, a także
policji i straży pożarnej. Największym
problemem było znalezienie odpowiedniej osoby, która potrafiłaby,
zgodnie ze wszystkimi wymogami
bezpieczeństwa i prawa, przygoto-

Nie było widać zdenerwowania
charakterystycznego dla sytuacji,
gdy zwierzę czuje, że jest osaczone. To, na niewielką jednak skalę,
nastąpiło w momencie, kiedy zwierzęciu zostały zaaplikowane przez
przybyłego z Warszawy lekarza
weterynarii Macieja Zabrzyjewskiego odpowiednie środki usypiające.
Widać było, że jest on profesjonalistą, a jednocześnie miłośnikiem
zwierząt. Dbał zarówno o bezpieczeństwo zwierzęcia, jak również
wszystkich ludzi, którzy pomagali
mu w prowadzeniu akcji, oraz obserwatorów zdarzenia.
Kiedy zwierzę było już uśpione, zostało dodatkowo, na wszelki wypadek, skrępowane, umieszczone
na lawecie i wywiezione do lasu na
granicy gmin nasielskiej i pomiechowskiej. Tam doktor Zabrzyjewski
opatrzył zwierzęciu miejsca, w które
wbiły się igły – „harpuny” (oczywiście, najpierw je wyjął) użyte do podania środka usypiającego. Następnie
zwierzę zostało „wyprowadzone ze
śpiączki farmakologicznej” i spokojnie powędrowało do lasu.

Aleja klonowa przy ul. Kościuszki.

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom
Lelewa, którzy w sierpniu br. pracowali społecznie
na rzecz poprawienia bezpieczeństwa i estetyki
naszej miejscowości.
			
Jerzy Lubieniecki, sołtys Lelewa

KRONIKA
POLICYJNA
27.08. Seweryn D., mieszkaniec
Nasielska, wymusił wydanie pieniędzy w kwocie 120 zł na mieszkańcu Nasielska. Wobec sprawcy został
zastosowany 3-miesięczny areszt.
28.08. nieznani sprawcy włamali
się do budynku mieszkalnego przy
ulicy Młynarskiej i skradli mienie
o wartości 5500 zł.
31.08. nieznani sprawcy włamali
się do budynku mieszkalnego przy
ulicy Kazimierza Wielkiego i skradli
mienie o wartości 1000 zł.
31.08. na ulicy Kościuszki Grzegorz
M., mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
01.09. nieznani sprawcy włamali się
do budynku mieszkalnego w Psucinie i skradli mienie o wartości
4000 zł.
02.09. z salonu sprzedaży telefonów komórkowych przy ulicy
Kościuszki nieznany sprawca skradł
telefon o wartości 1000 zł.
03.09. nieznani sprawcy włamali się
do budynku mieszkalnego przy ulicy Wspólnej i skradli mienie o wartości 2760 zł.
W okresie 01–05.09. nieznani sprawcy włamali się do budynku mieszkalnego w Pieścirogach
i skradli mienie o wartości 5400 zł.
06.09. funkcjonariusze KP Nasielsk
ujawnili na polu w Mazewie i zabezpieczyli 5 krzaków konopi indyjskich. Trwa dochodzenie w tej
sprawie.

Pijani na drodze

29.08 na ulicy Kościelnej Waldemar G., mieszaniec Konar, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,78 mg/l).
01.09. na ulicy Broninek Mariusz
A., mieszkaniec Psucina, kierował
motorowerem po spożyciu alkoholu (0,30 mg/l).
04.09. w Głodowie Mirosław K.,
mieszkaniec Głodowa, kierował
motorowerem po spożyciu alkoholu (0,43 mg/l).
08.09. w Popowie Borowym Przemysław L., mieszkaniec Popowa
Borowego, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,28 mg/l).
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Z GMINY

Mistrzostwa w Chrcynnie

Dożynki gminne
W niedzielę, 8 września br. w Nunie
odbyły się Dożynki Gminne. Na ten
dzień przygotowano wiele atrakcji.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w kościele w Nunie. Celebrował ją ks. dr Ryszard Kolczyński
z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W swoim kazaniu
przypomniał, że dożynki są okazją

do podziękowania Bogu za uchronienie od klęsk żywiołowych i możność spokojnego zebrania swoich
plonów. Wyraził również
nadzieję, że tymi plonami będziemy dzielić się
w obfitości z innymi. Oprawę artystyczną podczas
nabożeństwa zapewnił zespół Fratres z WSD oraz
Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Nasielska pod batutą Joanny Ostaszewskiej.
W czasie mszy pobłogosławiono wieńce dożynkowe oraz wręczono chleby
dożynkowe przedstawicielom różnych grup zawodowych i społecznych oraz
przedstawicielom władz.
Wyróżniono w ten sposób
również naszą redakcję, za
co serdecznie dziękujemy.
Kolejna część Dożynek odbyła się na
placu przy dawnej szkole podstawowej. Głos zabrał burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski, który zachęcił
wszystkich do wspólnej zabawy i cieszenia się z tegorocznych plonów.
Następnie Maria Kowalska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika, a sekretarz Nasielska Marek
Maluchnik odczytał list Tadeusza Nalewajka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
zabawę. Na scenie wystąpiła obecna
wcześniej na mszy św. nasielska orkiestra dęta oraz zespół Fratres. Poza
nimi swój repertuar przedstawili: Surrexit, Anawim oraz Thesperados.
Muzykom udało się porwać publiczność do tańca i radosnej zabawy.
Poza sceną również sporo się działo.
Odbyło się wiele konkursów. Pierwszy z nich dotyczył najładniejszego
wieńca dożynkowego. Konkurencja była spora, ponieważ każdy projekt zachwycał albo pomysłem, albo
wykonaniem. Ostatecznie wybrano
jako najbardziej efektowny wieniec
sołectwa Kątne.
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Zainteresowaniem cieszyły się również liczne
stoiska. Swoje namioty
rozłożyli m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pieścirogów,
przedstawiciele Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Po-

miechówka czy harcerze oferujący
pokaz poprawnego udzielania pierwszej pomocy. Były również atrakcje

proboszcz parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński oraz burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski.
Wydarzenie było współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie.
Warto było wziąć udział w tych uroczystościach, ponieważ w symboliczny sposób kończyły one lato.
Dni będą coraz krótsze i chłodniejsze, a nam pozostanie ogrzewać
się wspomnieniami letnich zabaw,
w tym również dożynkowych.
Paweł Kozłowski

dla dzieci, jak dmuchane zjeżdżalnie czy kule
wodne. Jak zawsze na
tego typu imprezach,
znalazły się miejsca,
gdzie można się było
posilić, m.in. strażacką
grochówką.
Organizatorami Dożynek Gminnych byli:
R

E

K

L

Od 2 do 7 września br. na lotnisku
w Chrcynnie odbywały się 57. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów oraz 43.
Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów.
– W trakcie zawodów mamy dwa
rodzaje konkurencji – mówi Jakub Kubicki, wiceprezes Aeroklubu Warszawskiego, organizatora
mistrzostw, i dodaje, że pierwszy
z nich to latanie nawigacyjne.
W jego trakcie pilot dostaje mapę
z wyznaczoną trasą i musi ją oblecieć z tolerancją 2 sekund. – To
minimalny margines czasu, a przy
tym samolot leci wtedy z prędkością 200 km/h – opowiada wiceprezes Kubicki.
Uczestnik zawodów musi znaleźć

obszarze, a lądowanie odbywało
się z prędkością 100 km/h. Trudno było nie wstrzymywać oddechu, podziwiając umiejętności
pilotażu!
W mistrzostwach wzięło udział
wielu utalentowanych zawodników z c ałej Polsk i. Jednym
z nich był Bolesław Radomski,
wielokrotni mistrz świata i Polski w lataniu precyzyjnym, któr y swój ostatni medal zdobył
podczas 21. Samolotowych Mistrzostw Świata w Lataniu Prec y z yj ny m, któ re o d był y s i ę
w Bautzen, w Niemczech. Tym
razem również okazał się najlepszy, zdobywając pierwsze miejsce
w grupie seniorów. Wśród juniorów najlepszy był Marcin Skalik
z Aeroklubu Częstochowskiego.

po drodze obiekty terenowe, które
widział wcześniej na zdjęciach, oraz
pozostawione przez sędziów znaki nawigacyjne. Przeciętna długość
lotu wynosiła w tym roku ponad
godzinę, a trasa przebiegała przez
Chrcynno, Nasielsk i dalej w kierunku Pułtuska i Warszawy.
– Drugi typ konkurencji testował
precyzyjność pilotów. To konkurencja lądowania, są tu trzy
kategorie. Pierwsze to lądowanie normalne, w którego trakcie
można używać gazu, mechanizacji skrzydeł i podobnych instrumentów, drugie to lądowanie
bez użycia gazu a trzecie – lądowanie znad bramki, czyli wyznaczonej przed linią przeszkody
– mówi Jakub Kubicki. Zawodnicy musieli się wykazać niezwykłą dokładnością, dokonując tzw.
przyziemienia w wyznaczonym

Puchary zwycięzcom wręczył
w imieniu burmistrza Nasielska,
Bogdana Ruszkowskiego, sekretarz Nasielska Marek Maluchnik.
W sobotę, 6 września, gdy odbywały się finały mistrzostw, organizatorz y udostępnili teren
swoich zawodów dla widzów.
Wielu mieszkańców skorzystało z okazji, by obejrzeć zmagania pilotów oraz przyjrzeć się
ich maszynom, wśród których
znalazło się również kilka zabytkowych, ale świetnie odrestaurowanych samolotów. Oprócz tego
samemu można było wykupić lot
samolotem Cessna, jak również
skorzystać z przygotowanych
atrakcji, takich jak dmuchana zjeżdżalnia czy strzelnica. Ustawiono
również telebim do podziwiania
lądowań w zbliżeniu.
Paweł Kozłowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Terror z głębin
Różne filmy science fiction nauczyły
nas bać się inwazji z kosmosu. Nie trzeba jednak patrzeć w kierunku gwiazd,
skoro tu, na ziemi, są niezgłębione
przestrzenie, w których może czaić się
zło.
Chociażby ocean. Wielu
z nas kiedyś oglądało jakieś materiały
z głębin morskich, do których nie dociera nawet światło. Jakie niesamowite stwory się tam kryją! Nie bez racji
niektórzy mówią, że obecnie wiemy
więcej o powierzchni Księżyca niż
o głębokich wodach mórz i oceanów.
Jest to więc świetne miejsce, by umieścić w nim opowieść z dreszczykiem, jak to uczynił Dave Freedman w swoim Zabójczym gatunku.
Jak prezentuje się fabuła? Grupa turystów żeglujących u wybrzeży Los
Angeles obserwuje niezwykłe stworzenie, które wyglądem przypomina mantę, ale potrafi latać. O tej istocie dowiaduje się stojący na skraju bankructwa przedsiębiorca, który wynajmuje grupę naukowców, by
odnalazła ten nowy gatunek. Członkowie wyprawy początkowo są nastawieni sceptycznie do pomysłu, ale kolejne wydarzenia podczas ich
odysei każą porzucić to nastawienie. Misja naukowa zmieni się w końcu
w walkę o przetrwanie.
Po powyższym opisie widać, że nie jest to dzieło na poziomie Moby Dicka, gdzie polowanie na morskiego stwora było pretekstem do przedstawienia opowieści o człowieku ogarniętym szaleństwem. Zabójczy
gatunek to powieść przygodowa oparta na niezwykłym pomyśle i zawierająca pewien element grozy. Jest napisana sprawnie, a akcja, choć
długo się rozkręca, to trzyma czytelnika w napięciu aż do ostatniej strony. W dodatku opis morskiego stworzenia i teorie podpierające fakt jego
ewolucji są tak sugestywne, że można uwierzyć, iż wydarzenia z książki
miałyby szanse zdarzyć się w prawdziwym świecie – co skończyłoby się
prawdopodobnie całkowitą zagładą. Niestety, z dziełem Freedmana jest
jak z przeciętnym kinem akcji, scenariusz, choć emocjonujący, jest nieco
przewidywalny, a postacie bohaterów schematyczne.
Niemniej książka zapewnia sporo rozrywki i zostawia w głowie pewien
niepokój. A co, jeśli w morskich głębinach jakiś stwór nieustannie ewoluuje i właśnie szykuje się, by zdominować cały świat? Strach się bać.
Paweł Kozłowski

950 lat Nasielska
W numerze 17. Życia
Nasielska przypomnieliśmy, że zbliża się 950. rocznica
narodzin Nasielska.
Tak mówi jego „metryka”, a jest nią dokument wystawiony
przez B ole sława
Śmiałego w Płocku
dla klasztoru Benedyktynów w Mogilnie.
P rz yp omnieli ś my
też, że pięćdziesiąt
lat temu Na siel sk
ob c ho d zi ł s wo j e d zi ewię ć se tl e cie. Z perspektywy
lat możemy powiedzieć, że obchodził
je godnie. Zadbał y
o to zarówno ówczesne władze z „rządzącymi” wówczas
w Nasielsku: Henrykiem Sitkiem i Kazimierzem Góreckim
na czele, jak również
nasielskie społeczeństwo, które walnie
włączyło się w obchody jubileuszowe.
Do obchodów tych
włączyła się także
młodzież. Znaczący
był udział harcerzy.
O tym mówi chociażby ta ulotka, którą
obecnie prezentujemy.
Przy okazji zbliżającej się rocznicy
rodzi się pytanie o to, jak wykorzystaliśmy minione pół wieku. Czy zostały
zrealizowane marzenia wyartykułowane przez ówczesnych mieszkańców Nasielska, czy też zatrzymaliśmy

się w miejscu, a może w niektórych
dziedzinach życia nawet się cofnęliśmy. To, że już mówimy o nadchodzącej rocznicy, wynika z tego,
że mamy jeszcze czas, aby godnie
przygotować się do nadchodzącej

ważnej rocznicy i aby podejmowane
działania nie przypominały działań
podejmowanych w ostatniej chwili.
Najlepiej tuż przed wyborami.
andrzej zawadzki

Aleja Gwiazd Sportu), a także kąpiele morskie i słoneczne, gry i zabawy, dyskoteki.
Odbyło się wiele konkursów: miss
i mister kolonii, karaoke, „Mam talent”, „Pocztówka z wakacji”, konkurs i nauka tańca,
„Czystości”, olimpiada
sportowa, chrzest kolonisty itp.
Realizowany był również program profilaktyczny, z którego
koloniści byli bardzo
zadowoleni.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze na obu tur-

nusach nie korzystano z pomocy
ambulatoryjnej. Wszelkie dolegliwości (bóle brzucha, otarcia, skaleczenia, choroby lokomocyjne)
były eliminowane przez pielęgniarkę kolonijną.

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

Sprawozdanie z kolonii
W okresie wakacyjnym, dzięki ogłoszeniu przez Burmistrza
Nasielska konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy
Nasielsk z programem profilaktycznym uzależnień, Fundacja BĄDŹMY RAZEM zorganizowała wyjazd
na 2 turnusy kolonijne. Kwalifikacji
dzieci i młodzieży z naszego terenu
dokonał Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Ogółem wypoczywało
90 uczestników kolonii.
I turnus odbył się w dniach 27.06.–
8.07.2014 r. w Sokolcu w ośrodku
wypoczynkowym „Wisła”. Warunki
mieszkaniowe były bardzo dobre.

Każdy pokój miał własną łazienkę. Do dyspozycji kolonistów były
także stołówka, świetlica i kompleks boisk. W programie kolonii
było bardzo dużo wycieczek m.in.:
do Czech (Praga – Hradczany), do
Głuszycy (podziemny kompleks
Osówka), do Nowej Rudy – (kopalnia podziemna), do Kudowy-Zdroju, do Wambierzyc (Bazylika
NMP), na Wielką Sowę, na Błędne
Skały, na Górę Gontową i do minizoo. Ponadto organizowane były
konkursy: „Mam talent”, „Coś z niczego” (prace wykonane w ramach
konkursu został y nagrodzone
i wręczone pracownikom ośrodka
jako dowód podziękowania za
ich pracę), „Bezpieczne wakacje”, „Czystości”,
a także ognisko,
dyskoteki, warsztaty taneczne
i olimpiada sportowa.
Przez cały okres
trwania turnusu

realizowany był program profilaktyczny. Jego treści były zamknięte
w następujące bloki tematyczne:
Postrzeganie siebie i rozumienie
swoich uczuć, Uczestnictwo w grupie, Rozwiązywanie swoich problemów, Dbanie o zdrowie.
II turnus odbył się w dniach 06.08.–
17.08.2014 r. we Władysławowie. Koloniści zakwaterowani byli
w Pensjonacie „Irena”. Warunki
mieszkaniowe były bardzo dobre.
W pokojach znajdowały się telewizory, łazienki (na korytarzach
również), na miejscu stołówka,
świetlica, plac zabawowy, w pobliżu
na powietrzu siłownia i plac zabaw.
W programie kolonii było wiele
wycieczek i atrakcji, m.in.: wycieczka do Ocean Parku we Władysławowie, wycieczka na Hel i do
Juraty (fokarium, port, promenada,
molo), wycieczka na Rozewie (latarnia morska, wybrzeże klifowe,
spacer brzegiem morza do Jastrzębiej Góry), wycieczka do Pucka,
rejs statkiem po otwartym morzu,
wycieczka do Cetniewa (Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich oraz
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Mecz ampfutbolu

W sobotę, 30 sierpnia br. na boisku „Orlik” w Nasielsku gościliśmy zawodników grających w ampfutbol, reprezentujących jeden z dwóch w Polsce
klubów dla piłkarzy po amputacjach dolnej kończyny – GKS Góra. Goście
rozpoczęli od pokazowego treningu, który trwał blisko dwie godziny, by
potem zmierzyć się z reprezentacją gminy Nasielsk.
Zanim jednak przystąpiono do sparingu, piłkarzy przywitał burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski, który podziękował za możliwość rozegrania meczu pokazowego przybliżającego zasady i ideę ampfutbolu.
Trener GKS Góra Marcin Sielczak oraz założyciel klubu z Góry Rafał Bieńkowski omówili zasady gry w ampfutbol i opowiedzieli o funkcjonowaniu takich klubów oraz reprezentacji, jak również o planach na przyszłość.
Warto podkreślić, iż zawodnicy GKS-u to również reprezentanci Polski w
ampfutbol.

O godz. 16.00 zawodnicy wyszli na boisku. Rozegrano dwie połowy po
25 minut. Piłkarzom sędziował trener GKS Góra, zaś w bramce gości bronił
Jakub Jasiulewicz – mieszkaniec naszej gminy. Wynik meczu nie był najważniejszy, odnotujmy tylko, iż łącznie w meczu oraz przeprowadzonym
po nim konkursie rzutów karnych padło wiele bramek dla obu drużyn.
Godne podziwu były szczególnie hart ducha, determinacja i wola walki
naszych gości. Wzajemne poznanie się zaowocowało propozycją zorganizowania w przyszłym roku w Nasielsku zgrupowania ampfutbolowej kadry
narodowej oraz rozegranie kolejnego meczu.
Drużyna GKS Góra wystąpiła w składzie: Patrycja Plewka, Bartek Ciołek,
Mariusz Adamczyk, Rafał Bieńkowski, Mateusz Sadłowski, Artur Stolikowski, Jakub Jasiulewicz.

Z GMINY

PTS SA dalej nęka ludzi
Firma telekomunikacyjna Polska Telefonia Stacjonarna SA z Wrocławia
nadal nie daje o sobie zapomnieć
wszystkim tym, którzy – nieświadomi oszustwa – podpisali zgodę
na zmianę operatora. Przypomnijmy, że firma „grasowała” na terenie naszej gminy jesienią ubiegłego
roku i udało się jej „złapać” wiele,
szczególnie starszych osób. PTS SA
sprytnie proponowała korzystny
abonament, często podszywając
się pod inne firmy (Netię, Orange).
Klienci, podpisując umowę z firmą

PTS SA, nie wiedzieli, że zniżkowy
abonament obowiązuje tylko przez
trzy pierwsze miesiące, a potem
znacznie się zwiększa. Co więcej, nie
mieli szans na dokładne zapoznanie
się z treścią umowy, Regulaminem
(mała czcionka) i innymi dokumentami, które znikały wraz z kurierem.
Od wszystkich, którzy zgłosili odejście z firmy PTS SA po upływie 10
dni od momentu podpisania umowy, mimo że nie rozpoczęto świadczenia usług, firma domagała się
zapłaty kary finansowej za tzw. „aktywację usług” w wysokości 490 zł.
Najpierw przez kilka miesięcy PTS
SA nękała i zastraszała pismami
rzekomych klientów, później robiła to w jej imieniu firma windykacyjna, której udziałowcami byli
właściciele PTS SA. Wymuszenia
często, niestety, odnosiły skutek
i część szantażowanych osób zapłaciła „karę”. Oporni otrzymali
niedawno pisma z kopią pozwu sądowego tym razem od innej wrocławskiej firmy „Tres Group”, która
teraz przejęła sprawę od PTS SA.
Jak zwykle pisma nadesłano listami zwykłymi i jak zwykle nie było
na nich żadnych danych osobowych. Firma „Tres Group” również
telefonicznie próbuje nakłaniać rzekomych klientów PTS SA do zapłacenia kary.

Mimo wysokich kar finansowych,
jakie Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na PTS SA za nieetyczne zachowania, firma działa
nadal i jak widać, nadal zastrasza
i szantażuje swoich niedoszłych
klientów, próbując za wszelką cenę
wymusić pieniądze.
Osób oszukanych przez PTS SA
są w całej Polsce tysiące. Ci, którzy dotąd nie dali się zastraszyć,
powinni przyłączyć się do grona
poszkodowanych, którzy występują przeciwko PTS S.A. Aktualnie
sprawę dotyczącą oszustw PTS SA
o sygnaturze 30/13 prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.
Wszyscy oszukani przez firmę PTS
S.A. powinny wysłać e-mailem
bądź za pośrednictwem poczty
„Powiadomienie o Popełnieniu
Przestępstwa” z podaniem sygnatury sprawy 30/13 na adres e-mail: gospodarczy@prokuratura.
wroclaw.pl lub pocztą: Prokuratura
Okręgowa we Wrocławiu Wydział
VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej, ul. Podwale 30, 50950 Wrocław.
Poszkodowani przez PTS SA założyli na FB profil o nazwie „Oszukani przez PTS S.A.”, zainteresowani
sprawą znajdą tam wiele ciekawych informacji.
(red.)
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AKCJA PROMOCYJNA. Market Budowlany funduje dzieciom wyprawki szkolne

Firmowe Bobry z wizytą u najmłodszych
W poniedziałek, 1 września we
wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego 2014/2015.

Marketu Budowlanego ZBUDUJĘ
DOM. Wszystko po to, by wręczyć
najmłodszym wyprawki szkolne
oraz rozweselić je w tym ważnym
i stresującym dla nich dniu. Firmowe

Podczas tej akcji promocyjnej Market
Budowlany ZBUDUJĘ DOM rozdał
dzieciom 350 wyprawek szkolnych,
które zawierały niezbędne przybory szkolne, między innymi: bloki rysunkowe, zeszyty,
flamastry, kredki, plasteliny, plany lekcji, naklejki
na zeszyty oraz
f irmowe maskotki – Boberki – a wszystko
to zapakowane
w ekologiczne
torby.
Właściciele marke tu ZBUDUJĘ
DOM znajdującego się w Pniewie

Na dzieci z „zerówki” i pierwszej
klasy Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego oraz
maluchy z Przedszkola Samorządowego w Nasielsku czekała
wyjątkowa niespodzianka – wizyta Bobrów – maskotek firmowych

maskotki zostały powitane oklaskami i okrzykami radości dzieci, które
chętnie uczestniczyły w grach i zabawach. Uczniowie oraz ich rodzice
byli bardzo zadowoleni z wizyty Bobrów i wręczonych prezentów.

ka sp odob a ł a si ę wszystki m,
a Dzieci miło rozpoczęły nowy
rok szkolny! Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Nasielsku oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej im. Stefa-

na Starzyńskiego w Nasielsku za
możliwość wręczenia Dzieciom
upominków. Serdecznie zapraszamy do naszego Marketu pełnego niespodzianek! – mówią
właściciele firmy.

od urodzenia związani
są z Nasielskiem, gdzie
uczęszczali do ww.
przedszkola i szkoły. Z sentymentem
wspominają okres
szkolnych lat i dlatego
też postanowili przygotować niespodziankę dla najmłodszych.
Mamy nadzieję, że
nasza niespodzian-

Market Budowlany ZBUDUJĘ DOM działa od 31 maja 2014 roku i zlokalizowany jest w Pniewie
przy drodze wojewódzkiej w kierunku Chrcynna.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki asortyment produktów dla domu i ogrodu. Oferujemy artykuły z branży budowlanej, wykończeniowej, metalowej, elektryczno-oświetleniowej,
hydraulicznej, narzędzi i elektronarzędzi, wyposażenia ogrodu, a także artykuły sezonowe.
Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego produktu oraz pomoc
w transporcie zakupionego towaru. Gwarantujemy konkurencyjne ceny na cały asortyment,
a dla stałych Klientów atrakcyjne rabaty.
Zapraszamy wszystkich klientów którzy budują, remontują i wykańczają swoje mieszkania
i domy.

Market Budowlany ZBUDUJĘ DOM
Pniewo 18B, 05-190 Nasielsk
tel. 23 69 12 050, 23 69 12 733
biuro@zbudujedom.pl

UROCZYSTOŚCI

Z UM

Jubileusz Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego

Z najlepszymi
życzeniami!
W środę, 3 września
2014 r., mieszkanka naszej gminy, pani
Helena Latkowska
obchodziła swoje 102.
urodziny. W tej szczególnej chwili z najlepszymi życzeniami
wszelkiej pomyślności i kolejnych lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym
przybyli do Solenizantki przedstawiciele nasielskiego urzędu: Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, i Ewa
Mikulska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Były również piękne kwiaty
i pyszny tort oraz dużo wspomnień
w sympatycznej atmosferze pośród
najbliższej rodziny i znajomych.
Pani Helena Latkowska (z domu
Ciesielska) urodziła się 3.09.1912 r.

Rok 2014 ob f i tuj e w g m i n i e
Nasielsk w pary małżeńskie, które chcą wspólnie z nami świę-

w Cegielni Psuckiej. Wraz z mężem
Wacławem wychowała dwóch synów. Syn Ireneusz wraz z żoną Janiną mieszka w Borkowie. Syn
Kazimierz wraz z żoną Danutą i
swoją mamą mieszkają w Studziankach. To właśnie pani Danuta ze
szczególną dla siebie łagodnością
i dobrocią serca codziennie troskliwie opiekuje się naszą Jubilatką.
Pani Helena, pomimo ograniczonej sprawności ruchowej, cieszy
się dobr ym zdrowiem, a urody i czaru osobistego oraz
tak kochającej rodziny można Jej tylko
pozazdrościć.
Jeszcze raz składamy
naszej Jubilatce bukiet najserdeczniejszych życzeń.
(um)

FOTOOBSERWATOR

Mieszkańcy na bieżąco śledzą inwestycje, jakie aktualnie są prowadzone na terenie naszej gminy.
Uwagę przykuwają prace na targowisku przy ul. Lipowej.
– Na targowisku pojawiła się kostka, ustawiono też stelaże do zadaszeń i lad, na których handlujący
będą mogli rozłożyć swój towar.
Czy ktoś dobrze przemyślał to
rozwiązanie? Przecież ten dach
nie będzie spełniał swojej funkcji,
bo i kupującym, i handlującym
będzie woda z deszczu płynęła po
plecach, a lady są zdecydowanie
za wąskie – zauważa pan Krzysztof
z Nasielska. – Moim zdaniem za
mało ułożono też kostki od strony
handlujących – dodaje.
(red.)
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tować Jubileusz Długoletniego
Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji
w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku dnia 4 września 2014
r. o godz. 14.00 odbyła się druga
w tym roku uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
W Jubileuszu brało udział 6 par
małżeńskich. Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to specjalne odznaczenie przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej doceniające zgodność
pożycia małżeńskiego, trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra założonej
przed pół wiekiem rodziny.
Uroczystość poprowadziła Ewa Mikulska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, która po przywitaniu
przybyłych na uroczystość Jubilatów i gości przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie
złożonego przed pięćdziesięcioma
i sześćdziesięcioma
laty przyrzeczenia
dochowania wzajemnej miłości, szacunku
i przyjaźni. Uroczystego aktu dekoracji
medalami dokonał
burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski. Składając gratulacj e Szanownym
Jubilatom, podkreślił,
że są wzorem godnym naśladowania
K

L

dla przyszłych pokoleń oraz odgrywają szczególną rolę dla podkreślania trwałości związku małżeńskiego

wą statuetkę ufundowaną przez burmistrza Nasielska.
Jubileusz Złotych Godów obchodziły
następujące pary małżeńskie:
Państwo Irena i Stanisław Sobiepanek,
zam. w Nowych Pieścirogach,
Państwo Marianna i Wacław Szymańscy, zam. w Jackowie Dworskim, Państwo Janina i Zenon Wiśniewscy, zam.
w Nowych Pieścirogach,
Państwo Ewa i Grzegorz Zarembowie, zam. w Krzyczkach-Pieniążkach,
Państwo Krystyna i Czesław Żołnierzakowie, zam. w Chechnówce.
W tej doniosłej chwili złożono serdeczne gratulacje oraz życzenia
wielu słonecznych dni w zdrowiu,
pomyślności i wspólnej radości by-

i wartości życia rodzinnego.
Jubileusz Diamentowych Godów
obchodzili Państwo Barbara i Tadeusz Mieszkowscy, zam. w Nunie. Jubilaci zostali już przed dziesięcioma
laty odznaczeni medalami, dlatego
też tym razem otrzymali pamiątko-

cia razem. Były piękne kwiaty, toast wzniesiony lampką szampana
za zdrowie Dostojnych Jubilatów
i pyszny tort weselny. Uroczystość
przebiegała w szczególnej, niemal
rodzinnej atmosferze, przy nastrojowym podkładzie muzycznym
i słodkim poczęstunku. Ten wyjątkowy dzień na długo p ozostanie
w pamięci zarówno Jubilatów, jak
i przybyłych na
tę uroczystość
gości.
Szanownym Jubilatom jeszcze
raz życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych
zdrowia i spokoju.
(um)

A
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo,
Proszę o wydrukowanie mojego listu, ponieważ u progu nowego roku szkolnego jak zawsze jest wiele problemów – szczególnie dla rodziców. Dzieci w nasielskiej szkole 5-, 6-latki prawdopodobnie niebawem będą
przychodziły na lekcje jak górnicy na pierwszą szychtę o godzinie 6.00, bo brak pomieszczeń klasowych. Brak
również, co podkreślają we wszystkich programach mówiących o przygotowaniu miejsca dla dzieci 5-, 6-letnich, osobnych szatni, toalet, świetlicy, jest za to trzech dyrektorów. Może ktoś zajmujący się sprawami szkolnictwa przyjrzy się temu z bliska, odwiedzając szkołę np. o godz. 12.00.
Sprawa ta widocznie ważna nie jest dla Pana Burmistrza, bo bardziej przejął się i oddał współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Tutejszych radnych niewiele zresztą obchodzą sprawy obywateli, przedwyborcze
obietnice dawno zostały zapomniane, ważne, że zwiększa się stan ich konta. Niebawem poznamy następnych
lub tych samych chętnych do pełnienia zaszczytnej funkcji w samorządzie, a cóż do tej pory zrobili? Pani przewodnicząca, P. Suwiński, P. Skrzynecki, P. Biernacka (oprócz obrony chlewików) dobrze prezentują się wyłącznie
na wspólnych zdjęciach.
Mam nadzieję, iż mimo że „Życie Nasielska” jest gazetą samorządową, a w moim liście jest krytyka, zostanie
on opublikowany. Wprawdzie czas przedwyborczy już zaowocował remontem niektórych ulic, ale mieszkańcy
wciąż czekają na nowe przedszkole, rozbudowę szkoły, ewentualnie stworzenie dzieciom 5-, 6-letnim takich
warunków, jakie powinny być.
							
Z poważaniem
								
H. Rudnicka

Z UM

Jak zostać członkiem obwodowej
komisji wyborczej

W związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego w Nasielsku pytaniami dotyczącymi udziału w pracach
obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 r., poniżej publikujemy informację pochodzącą ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zwrócić się bezpośrednio do
pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników
wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą
na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po
upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po dniu 8 września 2014 r.
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach,
pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie)
komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach
zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona
przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w danej gminie.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której
ma dotyczyć. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w
zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)
spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych
lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy
właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Ponadto należy zauważyć, że:
– samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów
niż ustawowo przewidywana konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
– przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych.
Źródło: http://www.pkw.gov.pl
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RUBRYKA HARCERSKA

Jak to dumnie brzmi
95 lat harcerstwa na ziemiach nowodworskich – jak to dumnie brzmi. Już
tyle czasu przy różnych wzlotach i upadkach nasza organizacja harcerska
istnieje w powiecie nowodworskim.
Zaczęło się w Twierdzy Modlin dzięki Korpusowi Kadetów nr 2, którego to właśnie imię przyjął nasz hufiec w niedzielę 7 września 2014 r. Po
dziewięciomiesięcznej kampanii, wielu ciekawych inicjatywach, zbiórkach tematycznych, konkursach, wycieczce do Rawicza na święto kadetów, rajdach tematycznych, grach i nawet obozie letnim w konwencji
kadeckiej – zakończyliśmy w końcu nasze starania o przyjęcie imienia
bohatera.
Tę podniosłą niedzielę zaczęliśmy od mszy polowej w Parku im. Józefa
Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W amfiteatrze zgromadzili się harcerze ze wszystkich środowisk hufca z gmin Nasielsk, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Łomianki i Izabelin oraz
przybyli na tę uroczystość goście.
Kolejnym punktem programu było poświecenie nowego sztandaru,
a następnie apel hufca, nadanie imienia Korpusu Kadetów nr 2 przez
komendantkę Chorągwi Stołecznej ZHP oraz nabijanie gwoździ przez
fundatorów sztandaru, których było ponad dwudziestu, w tym przedstawiciele władz samorządowych, instytucji z Nowego Dworu oraz harcerze i instruktorzy naszego Hufca.

Po części oficjalnej przyszedł czas na piknik rodzinny. Razem z naszym
95-leciem świętowaliśmy także 70-lecie 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Dlatego też połączone siły służb mundurowych i harcerzy wystawiły masę atrakcji. U strażaków można było pobawić się
sikawką, zobaczyć wóz strażacki i wejść do zadymionego pomieszczenia. Saperzy prezentowali wykrywacze metali, roboty do rozbrajania pocisków i inne oprzyrządowanie. Dodatkowo można było zapoznać się
z pracą służby granicznej, poskakać na trampolinie, skorzystać z punktów
gastronomicznych i dmuchanej zjeżdżalni. Natomiast harcerze wystawiali
punkty animacyjne z grami i śpiewami, tory przeszkód, grę w krykieta,
malowanie buzi i konkurs na rysunek „Moje ulubione miejsce w Nowym Dworze Mazowieckim”. Zwieńczeniem całej imprezy były koncerty Domu o Zielonych Progach oraz lokalnych Someday i Celebrity.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się czynnie w obchody. Już niedługo okrągła setka. Na pewno będzie się działo!
phm. Daniel Nowak
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nasielsk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych
• Tablica ogłoszeń oraz wejście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3.
• Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Rynek (przystanek autobusowy).
• Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.
• Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy
Nasielsk (65 szt.).
• Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
• Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
• Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
• Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
• Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
• Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
• Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
• Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
• Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
• Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów
wszystkich komitetów wyborczych
• Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy
Nasielsk (65 szt.).
• Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
• Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
• Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
• Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
• Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
• Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
• Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
• Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
• Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
• Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.
Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miejscach do
tego przeznaczonych.Wywieszanie plakatów komitetów wyborczych w sołeckich
gablotach ogłoszeniowych winno nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z sołtysem.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było
usunąć bez powodowania szkód.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu
prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć
w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nie zastosowania się do
powyższych zasad będzie miał zastosowanie przepis art. 110 § 7 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

ZAPROSZENIE DKK
Pierwsze po wakacjach spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w sobotę, 27 września br., o godz.
11.30. Omawiać będziemy książkę Andrzeja Stasiuka
Nie ma ekspresów przy żółtych drogach.
Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej literatury.
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Na podstawie art. 422 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 okręgów wyborczych, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Numer
okręgu
wyborczego
1
2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

Granica okręgu wyborczego
Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska
oraz sołectwo Broninek.
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa,
Świerkowa,Topolowa,Warszawska (bloki),Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna,
Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez
bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.
Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.
Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika
Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego,
Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.
Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark,
Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa,
Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa,
Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery
parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego,
Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza
Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna,
Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia,
Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna oraz sołectwo
Nowa Wieś.
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi.
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice,
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo,
Winniki.
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, KrzyczkiPieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo
Południe.
Sołectwa:Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki,
Wągrodno.
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń
Dworski 2, Zaborze.
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie,
Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Trwają zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nasielsku na rok akademicki 2014/2015
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, nie możesz znaleźć pracy ze względu na swój wiek,
jesteś osobą aktywną i musisz coś robić, masz niezrealizowane marzenia z młodości
dołącz do nas!
W nasielskiej filii mamy już około 65 zadowolonych studentów.
Zajęcia fakultatywne, jakie oferujemy na ten rok, to:
– zajęcia komputerowe (dla początkujących oraz zaawansowanych),
– zajęcia artystyczne (origami, decoupage),
– zajęcia języka angielskiego (dla początkujących i zaawansowanych),
– zajęcia literackie,
– gimnastyka rehabilitacyjna,
– nordic walking.
Poza tym organizujemy wyjazdy do teatru i na basen, ciekawe wycieczki oraz imprezy integracyjne
i okolicznościowe.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 50 lat.
Zapisów można dokonywać w Bibliotece Miejskiej ul. Piłsudskiego 6 w biurze Fundacji BĄDŹMY
RAZEM (I piętro) lub pod numerem telefonu (23) 69 32 562.
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WETERYNARZ RADZI

PORADY

Babeszjoza psów
Nadchodzi jesień, a wraz z nią kolejna
fala zachorowań na babeszjozę – chorobę przenoszoną przez kleszcze. Postanowiliśmy przekazać Państwu garść
informacji na temat tej jednostki chorobowej, co być może uchroni Państwa psy przed zachorowaniem.
Babeszjoza psów, zwana też piroplazmozą, często mylona jest przez
właścicieli z boreliozą. Są to dwie zupełnie różne jednostki chorobowe,
które – chociaż należą do tzw. chorób odkleszczowych – wywoływane
są przez zupełnie inne czynniki. Borelioza jest chorobą bakteryjną, w której
leczeniu stosuje się przede wszystkim
antybiotyki. Babeszjoza to choroba
pasożytnicza, powodowana przez formy rozwojowe pierwotniaka z rodzaju
Babesia species. Jedynym wektorem
przenoszenia tej choroby są kleszcze,
dwa główne gatunki to Riphicephalus
sanguineus i Dermacentor reticulatus.
Choroba występuje w całej Europie, w Polsce głównie we wschodniej
części kraju – w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim
i warmińsko-mazurskim. Terenami
wyjątkowo zagrożonymi są gęste łąki,
lasy, przydomowe ogrody, pastwiska,
ale także międzyblokowe trawniki
i pojedyncze iglaki.
Kleszcze w czasie wsysania się do
skóry wprowadzają wraz ze śliną pier-

wotniaka babeszję. Ten atakuje krwinki czerwone (erytrocyty) i namnaża
się w ich wnętrzu, powodując ich rozpad. Po uszkodzeniu krwinki pasożyt atakuje następną i w ten sposób
doprowadza do znacznego spadku
ilości erytrocytów, czyli do anemii.
Ze względu na niedotlenienie, spowodowane spadkiem dużej ilości
krwinek czerwonych, ulegają uszkodzeniu wrażliwe narządy wewnętrzne,
takie jak nerki czy wątroba. W organizmie rozwija się uogólniony stan zapalny, często obserwowane są także
zaburzenia ze strony układu krążenia.
Nieleczona babeszjoza u psów jest zazwyczaj śmiertelna.
Objawy chorobowe występują zwykle już kilka dni po ugryzieniu przez
kleszcza. Zdarza się jednak czasami,
że okres inkubacji choroby jest bardzo długi i trwa nawet kilka miesięcy.
Charakterystycznymi objawami obserwowanymi przez właścicieli już
od początku choroby są silna osowiałość (pies jest apatyczny, nie chce
wychodzić na spacer, sprawia wrażenie zmęczonego), niechęć do jedzenia i picia, biegunka, wymioty, czasem
krwiomocz lub podbarwienie moczu
na brązowo, bladość bądź zażółcenie
błon śluzowych. W gabinecie dodatkowo lekarze weterynarii stwierdzają powiększenie węzłów chłonnych,

wysoką temperaturę
wewnętrzną sięgająca
40–41 st. C, zaburzenia
oddechowo-krążeniowe.
Ze względu na gwałtowny przebieg choroby diagnostyka musi
być przeprowadzona
błyskawicznie przez
doświadczonego lekarza. Dzięki badaniu krwi
(rozmaz i morfologia)
można potwierdzić lub
wykluczyć obecność
pasożytów, a także określić stopień
zniszczenia krwinek czerwonych.
Badania biochemiczne pomagają natomiast ocenić pracę narządów
wewnętrznych – przede wszystkim
wątroby i nerek.
Lekarz wprowadza leczenie wielokierunkowe, które nie tylko niszczy
pierwotniaka, ale też wspomaga pracę narządów wewnętrznych i ogranicza reakcję zapalną towarzyszącą
zakażeniu. Opiera się ono na podawaniu płynów z dodatkiem preparatów
odżywczych i witaminowych, antybiotykoterapii (często w osłabionym
organizmie występuje nadkażenie
bakteryjne) oraz leczeniu przeciwzapalnym. Czasami jedyną możliwością
ratowania czworonoga jest transfuzja
krwi pełnej lub podanie koncentratu
czerwonokrwinkowego. Ze względu na
toksyczne działanie
leku przeciwpierwotniaczego (w Polsce
jest zarejestrowany
tylko jeden lek) diagnoza musi być pewna
i potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.
Ważne jest, by w przypadkach niepewnych
nie nadużywać leku
na babeszjozę. Mimo
iż jest on zarejestrowany jako lek do
podawania profilaktycznego, istnieje
zagrożenie rozwinięcia oporności na
ten lek.
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Imbir i jego właściwości

Jedyną drogą zabezpieczenia naszego
pupila przed babeszjozą jest stosowanie preparatów przeciwkleszczowych.
Ze względu na łagodnie przebiegające
zimy polecamy całoroczne zabezpieczanie psiaków. Najskuteczniejsze zabezpieczenie to preparaty typu spot
on nanoszone na skórę, dobre obroże
przeciw kleszczowe, a także – będące
nowością – tabletki.
Uwaga! Na niektóre z substancji czynnych zawartych w preparatach przeciw kleszczowych kleszcze zdążyły
się już uodpornić, stąd mogą być one
nieskuteczne.
Warte podkreślenia jest to, że nie ustalono dotychczas mechanizmów pozwalających na wyprodukowanie np.
szczepionki przeciwko babeszjozie.
U psów, które przechorowały babeszjozę, nie występują przeciwciała
mogące zabezpieczyć je skutecznie
przed ponownym zakażeniem. Nie
można mieć wobec tego gwarancji,
że pies, który zachorował wiosną, nie
zachoruje jeszcze raz latem i jesienią
tego samego roku.
Dla lekarzy weterynarii ważny jest
czas podjęcia leczenia, dlatego apelujemy o uważne obserwowanie swoich czworonogów. Jeśli zauważyliśmy
u nich kleszcza, szybkie reagowanie
przy nawet niespecyficznych objawach, takich jak osowiałość czy zaburzenia apetytu, może dać szansę
szybkiego pokonania choroby.
Małgorzata i Adam Rosłońscy

Korzeń imbiru to roślina o właściwościach leczniczych, stosowana od przeszło
2500 lat w różnych dolegliwościach. Ma charakterystyczny słodko-korzennym zapachu, w smaku jest gorzki i piekący. Potrawom z mięs, ryb i warzyw
nadaje wspaniały aromat, a słodkim wypiekom – niepowtarzalny, wyrazisty
smak. Znany jako składnik piwa imbirowego, przyprawy curry i rozgrzewających „herbat zimowych” imbir jest jednak nie tylko wartościową roślina leczniczą, ale także wspaniałą przyprawą.
Jakie są właściwości imbiru?
Przyspiesza trawienie, zwalcza nudności, chroni żołądek
U osób z problemami trawiennymi imbir ułatwia i przyspiesza trawienie pokarmów w żołądku. Ponadto roślina ta jest składnikiem wielu leków stosowanych
w chorobie lokomocyjnej, gdyż zmniejsza nudności i zapobiega wymiotom.
Jest to bardzo ważne, gdyż wymioty mogą prowadzić do odwodnienia organizmu, zapalenia przełyku, a utrzymujące się przez dłuższy czas – skutkują utratą
masy ciała. Z tego powodu imbir jest szczególnie polecany kobietom w ciąży
cierpiącym na poranne mdłości.
Pomaga w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Gingerol zawarty w imbirze łagodzi przebieg chorób na tle zapalnym, między
innymi reumatoidalnego zapalenia stawów, zmniejszając obrzęk i zwiększając
ruchomość w obrębie chorych stawów.
Niszczy wolne rodniki
Naukowcy udowodnili, że zawarte w imbirze polifenole – gingerol i kurkumina zwalczają stres oksydacyjny, co sprawia, że dłużej zachowujemy młodość.
Wzmacnia wątrobę
Związki zawarte w kłączu imbiru chronią wątrobę przed toksynami, których
dostarczamy organizmowi codziennie z pożywieniem i lekami. Ponadto
przyprawa ta, regulując gospodarkę lipidową, łagodzi zarówno alkoholowe,
jak i niealkoholowe stłuszczenie wątroby.
Chroni serce
Choroby serca prowadzą najczęściej do zawałów serca i udarów mózgu. Imbir
zawiera substancje czynne obniżające stężenie „złego cholesterolu” – LDL,
oraz triglicerydów, jednocześnie zwiększając stężenie „dobrego cholesterolu”
– HDL. Imbir tłumi także toczący się w organizmie stan zapalny, towarzyszący
miażdżycy. W ten sposób roślina ta spowalnia rozwój miażdżycy i chroni serce.
Zapobiega cukrzycy typu II
Cukrzyca typu II, coraz częściej występująca wśród ludzi młodych, a nawet
dzieci, opiera się na zjawisku insulinooporności. Wykazano, iż składniki imbiru
zmniejszają oporność komórek tłuszczowych na insulinę, zapobiegając tym
samym otyłości i cukrzycy.
Idealny na chłodne jesienne dni
Wykorzystaj rozgrzewające właściwości imbiru i dodawaj go do potraw!
Sproszkowanego imbiru dosyp do herbaty, ryżu, barszczu czy słodkich wypieków, a świeży zetrzyj na tarce i wymieszaj z jogurtem naturalnym – otrzymasz pikantny i aromatyczny dip. Świeży starty imbir świetnie smakuje również
w surówkach warzywnych. Możesz dodać go także do wody z cytryną, aby
otrzymać smaczny napój.
mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl www.konsultacjedietetyczne.pl

WAKACYJNE WSPOMNIENIE

Podróż do Narnii

Polska obfituje w piękne krajobrazy,
jednak trudno znaleźć miejsce równie zapierające dech w piersi jak Karkonosze.
Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów, zajmujące w sumie 650 km
kw. Głównym grzbietem gór przebiega granica polsko-czeska, a dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej nie
ma problemów, żeby podczas podróży udać się do czeskiego schroniska
na klobase czy smažený sýr. Karkonosze należą do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO, dlatego
też w wielu miejscach jest absolutny
zakaz wychodzenia poza ustaloną
ścieżkę turystyczną.
Podróż w te góry powinna interesować osoby, którym nie przeszkadza
to, że na szlak należy wyjść z samego
rana, a wraca się z niego nie wcześniej niż wieczorem. Ale trudy pieszej
podróży rekompensują niezwykłe
widoki. Warto spróbować dostać się

chociażby na Śnieżne Kotły, ogromne polodowcowe kotły, z których
szczytu można ujrzeć
szeroką i piękną panoramę Karkonoszy, Gór
Izerskich, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich
i Kotliny Jeleniogórskiej. Duże emocje może budzić droga powrotna,
bowiem wiedzie ona przez kamienistą ścieżkę z jednej strony ograniczoną połyskującymi na żółto skałami,
a z drugiej stromym zboczem góry.
Przejdźmy do tej atrakcji Karkonoszy, która zainspirowała tytuł tego
tekstu. Chodzi o wodospad Kamieńczyka, w którym kręcono sceny do
filmu Opowieści z Narnii. Książę
Kaspian. Rzeczywiście miejsce zachwyca. Woda potoku Kamieńczyk
spada trzema kaskadami z wysokości 27 m i sprawia monumentalne
wrażenie.

Ważnym elementem wycieczki
w Karkonosze powinna być próba
zdobycia Śnieżki, w końcu to najwyższy szczyt tego pasma, wznoszący
się nad 1602 m n.p.m. Śnieżka to najwybitniejszy szczyt w Polsce („wybitność” oznacza, na ile szczyt wyróżnia
się spośród swojego otoczenia), dlatego też robi wrażenie swoją wielkością
i monumentalnością. Na samej górze znajduje się Obserwatorium Wysokogórskie Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. Ma ono ciekawą konstrukcję – w postaci charakterystycznych dysków. Taka budowa
chroni przed rozbiciem szyb, ponie-

waż wiatr „ślizga” się po elewacji, nie
mogąc wprost uderzyć w okna.
Karkonosze sprawiają też niespodziankę wielbicielom ciekawej architektury. Znajduje się tam kościół
Wang, ewangelicka świątynia wykonana w całości z drewna przeniesiona
w 1842 r. z miejscowości Vang, leżącej
nad jeziorem Vangsmjøsa wNorwegii.
Jest też dużo zamków, np. w Bolkowie
czy Chojniku. Jest co oglądać!
Swoją wycieczkę w Karkonoszach
wspominam lepiej niż dobrze i szczerze polecam każdemu entuzjaście
gór, który jeszcze nie miał okazji odwiedzić tej magicznej krainy.
Tekst i zdjęcie: Paweł Kozłowski
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Kino NIWA ZAPRASZA
10–14 września godz. 15.00

Wojownicze żółwie
ninja 3D (dubbing)
Komedia, akcja, sci-fi; USA; 1 godz. 41 min.

Żółwie ninja bronią Ziemi przed atakiem kosmitów.
10–14 września godz. 17.00

EPICENTRUM
Thriller, akcja; USA; 1 godz. 29 min.

Grupa licealistów dokumentuje przebieg i skutki
niszczycielskiego tornado.
10–14 września godz. 19.00

Magia w blasku księżyca
Dramat, komedia; USA; 1 godz. 37 min.

Francja, lata 20. Obywatel Anglii odkrywa spisek. Chcąc go ujawnić, spotyka na swojej drodze
kobietę, która wykorzystuje własny wdzięk, aby
mu w tym przeszkodzić.
17–21 września godz. 15.00

Barbie i tajemnicze drzwi
Animacja; USA; 1 godz. 25 min.

Barbie wciela się księżniczkę, która odkrywa
w swoim królestwie przejście do dziwnej krainy
pełnej magicznych istot i niespodzianek.
17–21 września godz. 17.00

LUCY
Akcja, sci-fi; Francja; 1 godz. 30 min.

Podczas przemytu narkotyków w swoim organizmie Lucy przypadkowo zyskuje nadprzyro-

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Będziesz miał szansę w tym tygodniu wykazać się siłą charakteru. Przyjmij z pokorą
to, co Ci ześle los. Na pewno nie będzie to
ciężar ponad Twoje siły. Wszystko wykonuj
rzetelnie.
Byk 21.04–20.05
Masz teraz sporo obowiązków. Możesz być
pod presją czasu. Zadania będą obwarowane
terminami. W krytycznym momencie ktoś
do Ciebie dołączy. Ta sytuacja będzie dla Ciebie świetnym sprawdzianem.
Bliźnięta 21.05–21.06
Przed Tobą naprawdę dobry czas. Zaliczać będziesz sukces za sukcesem. Uważaj jednak, by
nie przewróciło Ci się w głowie. Ta passa nie
będzie trwać wiecznie. Tak czy inaczej, Twoja
popularność wzrośnie.
Rak 22.06–22.07
Tylko nie przekraczaj swoich kompetencji. Ostatnio masz takie zakusy. Niektórzy czują się zagrożeni. Jeśli już musisz
koniecznie zaistnieć, to działaj na terenie
prywatnym.
Lew 23.07–23.08
Już przekraczając progi swojej pracy, poczujesz
przypływ adrenaliny. Napięta sytuacja będzie
związana z rewolucyjnymi zmianami – a tych
nikt się nie spodziewał. Nerwowa atmosfera
udzieli się wszystkim.
Panna 24.08–22.09
Najbliższe dni zapowiadają się mocno rozrywkowo. Nawet srogi szef przymknie oko na tę
rozluźnioną atmosferę. Ale taka historia zdarza
Ci się nie po raz pierwszy, więc zastanów się nad
ewentualnymi konsekwencjami.

Waga 23.09–23.10
Twoje dość abstrakcyjne pomysły w pracy
nie każdy jest w stanie zaakceptować. Wykorzystaj swój dar przekonywania, by wdrożyć
przynajmniej część z nich. Wykaż się determinacją.
Skorpion 24.10–22.11
Jesteś urodzonym entuzjastą, ale kieruj się zdrowym rozsądkiem w kontaktach z ludźmi. Ktoś
z Twoich znajomych będzie Ci podsuwać oryginalne pomysły na zrobienie interesu. Zaczekaj
z tym kilka dni.
Strzelec 23.11–21.12
Przestań wreszcie oskarżać los za swoje porażki. Obrażony na cały świat niczego nie
wskórasz. Koniecznie zmień swoje podejście
do życia. Zacznij zrealizować swoje pomysły
zawodowe.
Koziorożec 22.12–20.01
Trzymaj w ryzach swoje nerwy. Ostatnio aż
strach do Ciebie podjeść. Spróbuj dostrzec,
jak Twoje zachowanie wpływa na innych.
Za chwilę załoga zacznie się rozsypywać.
A szkoda, bo są to ludzie pełni ambicji.
Wodnik 21.01–19.02
Jest szansa, że wreszcie wyjdziesz z patowej sytuacji. Pomoże Ci ktoś zupełnie obcy.
Zdecyduj się na wspólny projekt i trzymaj
jak najdalej od wścibskich oczu. Zadbaj koniecznie o wygląd.
Ryby 20.02–20.03
Ostatnie sukcesy dodały Ci pewności siebie.
Jednak nie przeceniaj swoich możliwości. Jeśli
stracisz kontakt z rzeczywistością, napytasz sobie biedy. A przede wszystkim zrazisz do siebie
cały zespół współpracowników.

dzone zdolności.
17–21 września godz. 19.00

Tramwaj
zwany pożądaniem
melodramat; USA; 2 godz. 2 min.

Do mieszkającej w slumsowej dzielnicy Nowego Orleanu Stelli sprowadza się siostra, Blanche.
Napięte relacje między nadwrażliwą szwagierką
a Stanleyem, gruboskórnym mężem kobiety,
kończą się gwałtowną konfrontacją, której pozornym powodem są sprawy majątkowe.

www.noknasielsk.pl
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NAJWYŻSZE CENY

Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.

tel. 23 691 27 52

Instalacje elektryczne – uprawnienia,
alarmy, kamery, przyłącza energetyczne. Tel. 518 529 925.

SIENNICA

pn.-pt. 800-1600, sob. 800-1400

Podnośnik koszowy 20 m – wynajem
Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działki 1000 i 1500 m2,
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Logopeda. Tel. 504 984 957.
Sprzedam mieszkanie M4, os.
Piłsudskiego, 63 m2, 170 000 zł.
Tel. 504 645 021.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613
Przyjmę do pracy stolarzy, lakierników meblowych. Praca w Nasielsku.
Tel. 509 724 257.
Przyjmę do montażu okien i drzwi
z ogólnym doświadczeniem budowlanym.Tel. 509 666 631; e-mail: hmb.
nasielsk@ms.pl
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 609 120 187.
Zakład Stolarski KONDOR zatrudni
stolarzy, szlifierzy tylko z doświadczeniem (11-12 zł/h) i lakierników
(stawka do uzgodnienia). Umowa
o pracę. Siennica k.Nasielska.Tel. 602
219 556 (w godz. 17.00 – 19.00).
Sprzedam dom 90 m2 w Kosewie;
działka 5800 m2. Tel. 602 550 852.
Sprzedam suszarnię podłogową
z piecem olejowym 80 kW. Tel. 660
527 035.
Zatrudnię krawcowe oraz prasowaczki. Tel. 606 656 545.
Zatrudnię mężczyznę 25-35 lat do
obsługi programu komputerowego
służącego do projektowania mebli.
Nasielsk-Siennica. Tel. 602 219 556.
Szukam opiekunki do 1 i 9 m. dziecka
w Nasielsku. Tel. 667 246 407.
Zamienię lub Sprzedam dom –
Nasielsk, ul. Malinowa.Wolnostojący
jednorodzinny 74 mkw. (3 pokoje –
salon 21 mkw., pokój 15 mkw., pokój
15 mkw., kuchnia 11 mkw ., spiżarka 3
mkw., łazienka zWC 4 mkw., przedpokój 5 mkw ., (dodatkowo strych
i piwnica). Garaż murowany; woda
miejska i odpływ do kanalizacji, gaz
ziemny, działka budowlana z możliwością działalności gospodarczej
o powierzchni 815 mkw. – zamienię na kawalerkę w Nasielsku (ew.
małe dwupokojowe mieszkanie) lub
sprzedam. Tel. 692 447 001.
KREDYTY, POŻYCZKI - bankowe
i pozabankowe - oferta wielu firm
- tel. 534 777 100 (wyślij sms o treści
KREDYT - oddzwonimy).
Sprzedam 0,5 ha ziemi i książeczkę
mieszkaniową. Tel. 696 195 281.
Sprzedam działkę 2,23 ha rolno-siedliskową w Mokrzycach
Włościańskich. Tel. 733 570 851.

REKLAMA
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Zamienię mieszkanie 72 m2 na mniejsze, os. Warszawska. Tel. 660 769
452.

Nasielsk, dnia 01.09.2014 r.
ZPN.6840.5.1.2014

Sprzedam działki (prąd, woda, gaz).
Tel. 500 138 106.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.) oraz Uchwały Nr
LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości
wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wynajmę pokój w Nasielsku.
Tel. 668 524 131.
Sprzedam kukurydzę 2,20 ha
w Studziankach. Tel. 509 961 104.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę.Tel. 512
840 898.

Położenie

Cieksyn

Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415.

Numer działki

306/67

Powierzchnia działki

933 m2

Wynajmę magazyn w budynkach
rolnych 600 m2. Tel. 730 700 488.

Numer KW

Przeznaczenie nierucho- Nieruchomość leży na obszarze objętym planem
miejscowym o nazwie: Zmiana Miejscowego Planu
mości
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk
dot. Zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola,
Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie
rzek: Wkry, Naruszewski, Nasiennej (uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/273/98 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 18.06.1998 r.). Zgodnie z zapisem
zawartym w tym planie, przedmiotowa działka leży
w kompleksie 44ML- określającym przeznaczenie
gruntu pod zabudowę mieszkaniową letniskową.

Instalacje elektryczne od A do Z
– 15 zł/punkt. Tel. 531 615 838.
Sprzedam dom z działką 1000 m2
w Jońcu. Tel. 509 080 104; www.
domwjoncu.pl
Sprzedam działkę budowlaną
1300 m2. Tel. 601 072 122.
Sprzedam jałoszki półroczne.
Tel. 885 013 097.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
letniskową, położona w miejscowości Cieksyn
w kompleksie działek rekreacyjnych w większości
zabudowanych i zagospodarowanych, w sąsiedztwie lasów państwowych i w odległości ok. 130
m od rzeki.
Działka ma kształt nieco wydłużonego pięcioboku.
Działka nie jest ogrodzona ani zagospodarowana,
zarośnięta. W środkowej części działka przecięta jest
nieuregulowanym ciekiem wodnym,odprowadzającym
do rzeki wody opadowe. Część działki zajęta przez
nieformalne przejście piesze prowadzące do działek
rekreacyjnych. Ponadto na działce, w pobliżu granicy
z działką nr 306/57 znajduje się szambo wybudowane
i użytkowane przez właściciela tej działki.
Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna (słup
energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg
sieciowy biegnie przez działkę w pobliżu jej granicy.
Lokalizacja działki średnio atrakcyjna.

Cena nieruchomości

19 300,- złotych (do ceny nabycia zostanie doliczony
należny podatek VAT)

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

Sprzedam prosiaki.Tel. 783 489 889.

Sprzedam działki przy trasie NasielskPieścirogi. Tel. 602 357 742.

Opis nieruchomości

WOLNE TERMINY!

Sprzedam kopaczkę ciągnikową.
Tel. 790 214 601.
Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

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

Tynki cementowo-wapienne i elewacje. Tel. 669 283 313.
Sprzedam działki na Pniewskiej Górce
47 zł/m2. Tel. 693 861 544.
Sprzedam krowę wysokocielną –
termin 20 października. Tel. 694
684 428.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach.
Tel. 519 192 396.
Sprzedam krowę wysokocielną i jałówki. Tel. 664 754 028.
Sprzedam/wynajmę – Starzyńskiego,
3-pokojowe,56 m2,środkowa klatka,
II piętro. Tel. 608 701 207.
Sprzedam tanio działkę 300 m2
z domem, Nowe Pieścirogi. Tel. 513
487 920.
Koszenie i suszenie ziarna kukurydzy.
Tel. 660 527 035.
Poszukuję pokoju do wynajęcia –
Nasielsk – najlepiej w bloku.Tel. 662
941 779.
Zatrudnię kierowcę kat.C. Tel. 695
163 726.
Szukam psa rasy Husky, który w dniu
28 sierpnia postanowił wyruszyć
z Legionowa na północ. Ostatnio
był widziany w rejonie Nasielska.
Tel. 515 047 116.
Do wynajęcia kawalerka, Stare
Pieścirogi. Tel. 608 350 378.
Szukam opiekunki do starszej osoby.
Tel. 795 518796.
Oddam młodą, małą suczkę w dobre
ręce. Tel. 697 339 708.

OS1U/00038065/4

Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena
netto zł

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

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+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

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2014.518 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 02.09.2014 r. do 22.09.2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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SPORT

SPORT

SPORT

SPORT
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PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo z tą drużyną ma dużą
wartość. To poważny konkurent do awansu. W chwili obecnej
pierwszą trójkę tworzą: Troszyn,
Łyse i Nasielsk. Zwycięstwo z Tęczą może w okazać się decydujące w ostatecznym rozliczeniu.
Powstaje pytanie, co stało się na
początku meczu, kiedy nasi piłkarze wyraźnie oddali pole przeciwnikowi, kiedy byli schowani jakby
za „podwójną gardą”, gdy grali asekuracyjnie. Otóż w tym meczu zabrakło aż czterech podstawowych
zawodników, Nie grał Damian Domała, Damian Załoga, Łukasz Wasiak ani Daniel Szadkowski. Cały
ciężar gry spoczywał na Cezarym
Prusinowskim i Rafale Załodze.
Obydwaj odegrali swoją rolę i obydwaj są głównymi autorami z trudem wywalczonego zwycięstwa.
Doskonale spisywał się też bramkarz Dąbkowski.
Udział w meczach wymienionej
czwórki z pewnością wzmocniłby
naszą drużynę. Ich doświadczenie jest bardzo potrzebne młodym zawodnikom. To było widać
szczególnie w tym meczu. Martwi nieobecność na boisku Daniela Szadkowskiego. Należy do
grupy młodzieży, ale ma zadatki
na bardzo dobrego piłkarza i duże
umiejętności. Na razie może go
brakować na boisku przez dłuższy
czas. Kontuzja okazała się poważna.
W tym meczu widoczny był brak
lidera drużyny Damiana Domały.
Niestety, w Ojrzeniu „zarobił” czerwoną kartkę.
W tygodniu, w którym Żbik grał
z drużyną z Łysych, rozegrano
jeszcze jedno spotkanie. Przeciwnikiem był wspomniany wcześniej
zespół z Ojrzenia. Tu los sprzyjał
gospodarzom, którzy nie zasłużyli na remis. Byli drużyną słabszą.
Żbik nie potrafił swej przewagi wykorzystać, a dodatkowo czerwoną
kartkę otrzymał Damian Domała
i Żbik przez siedemdziesiąt minut
grał w dziesiątkę. Mimo straty jednego zawodnika przewaga naszego zespołu była widoczna. Grając
w dziesiątkę, Żbik zdobył bramkę
(20’ Mateusz Zalewski). Niestety,
stracił też.
R

E
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TERMINARZ SPOTKAŃ ŻBIKA NASIELSK

Żbik na fotelu lidera
Do piątej kolejki ligowych rozgrywek Żbik, mając tę samą
liczbę punktów, jaką miał
prowadzący w lidze KS CK
Troszyn, był w tej lidze współliderem. Po piątej kolejce Żbik
wyszedł na czoło ligowej stawki i samotnie przewodzi lidze.
Ma jeden punkt przewagi nad
drużyną z Troszyna. A mógł
mieć trzy, gdyby wygrał z przeciętną drużyną z Ojrzenia. Niestety,
Żbik tylko zremisował (1:1). W tym
meczu zabrakło naszym piłkarzom
nieco szczęścia. Jeszcze bardziej
zawiódł swych kibiców „drogocenny” klub z Troszyna. Niespodziewanie został pokonany przez
Tęczę Łyse w stosunku 1:0. W rozliczeniu tych dwóch spotkań Żbik
zyskał jeden punkt i przewodzi ligowej stawce.
Tęcza Łyse, wygrywając z liderem, pokazała, że w tym sezonie
rozgrywkowym ponownie będzie walczyła o awans. Te aspiracje miał potwierdzić kolejny mecz
ligowy, w którym Tęcza spotykała
się z drugim z współliderów, czyli
z naszym Żbikiem. W miejscowości Łyse, słynącej z najpiękniejszych
palm wielkanocnych, nikt nie zakładał porażki ani nawet remisu. Wierzono w zwycięstwo w Nasielsku
i zastanawiano się tylko, jak będzie
ono wysokie. Najczęściej powtarzanym wynikiem było 3:0, oczywiście na korzyść Tęczy. Piłkarze
Tęczy, podniesieni na duchu po
zwycięstwie z Troszynem, rzucili się w sobotę z impetem na naszą drużynę. Atak sunął za atakiem.
Raz za razem przeciwnicy stwarzali
sytuacje na strzelenie bramki. Nasz
bramkarz Piotr Dąbkowski dwoił się
i troił, starając się nie dopuścić do
utraty bramki. Około dwudziestej
minuty natarcie na naszą bramkę
nieco zmalało, ale nie na tyle, aby
cieszyć się, że niebezpieczeństwo
zostało zażegnane.
Tę chwilę oddechu wykorzystali nasi piłkarze. Przeprowadzili kilka odważnych ataków na bramkę
przeciwnika. Jeden z nich zakończył się zdobyciem bramki. Formalności w pobliżu linii bramkowej
dopełnił Mateusz Ciborowski (20’).
Wydawało się, że Żbik, strzelając
bramkę, przejmie teraz inicjatywę
na boisku. Tak się jednak nie stało,
ale do przerwy toczył już w miarę równorzędny pojedynek. Szanse drużyn się wyrównały, chociaż
nadal lepsze wrażenie sprawiali goście.
W miarę wyrównaną walkę toczyli
nasi piłkarze jeszcze w pierwszych
dziesięciu minutach drugiej polowy. Później sytuacja zdecydowanie się pogorszyła. Większa
inicjatywę wykazywali goście. Ich
ataki nie były już tak groźne jak
w pierwszej połowie, ale przewaga
gości była widoczna. Wydaje się,
że naszym piłkarzom w pewnym
momencie zaczęło brakować sił.
Na szczęście udało się naszej drużynie dotrwać do końca bez straty
bramki.

SPORT
– Boruta Kuczbork

15-08-2014

2:0

2. Żbik Nasielsk

– Orzyc Chorzele

20-08-2014

4:0

3. Rzekunianka Rzekuń

– Żbik Nasielsk

23-08-2014

1:2

4. Żbik Nasielsk

– Pełta Karniewo

30-08-2014

2:1

5. Tęcza Ojrzeń

– Żbik Nasielsk

03-09-2014

1:1

6. Żbik Nasielsk

– Tęcza Łyse

06-09-2014

1:0

7. Sona Nowe Miasto

– Żbik Nasielsk

14-09-2014

8. Żbik Nasielsk

– Wkra Bieżuń

20-09-2014

9. Wieczfnianka Wieczfnia

– Żbik Nasielsk

27-09-2014

10. Żbik Nasielsk

– Wkra Sochocin

04-10-2014

11. Mazowsze Jednorożec

– Żbik Nasielsk

11-10-2014

12. Żbik Nasielsk

– Makowianka Maków Maz. 18-10-2014

13. Korona HID Ostrołęka

– Żbik Nasielsk

25-10-2014

14. Żbik Nasielsk

– Iskra Krasne

29-10-2014

15. CK Troszyn

– Żbik Nasielsk

08-11-2014

1.

Wyrównanie dla drużyny z Ojrzenia
padło w 85. minucie meczu z rzutu wolnego pośredniego bitego
z pola karnego. Ostatnio sędziowie
rzadko dyktują tego rodzaju rzuty.
Dużymi umiejętnościami wykazał
się zdobywca bramki – Łukasz Kozłowski. Mimo bowiem niewielkiej
odległości od linii bramkowej piłkę
trudno umieścić w siatce, ponieważ
na niewielkiej przestrzeni jest zgromadzonych wielu zawodników.
W czasie, kiedy pisana jest ta relacja, Żbik rozegrał też mecz
z ligowym beniaminkiem Pełtą Karniewo. Wydawało się, że to
spotkanie nie powinno naszej drużynie sprawiać kłopotu w zdobyciu
kolejnych punktów. Przeciwnicy do
walki przystąpili z pełną asekuracją,
ale bez kompleksu niższości. Kiedy
zauważyli, że Żbik nie jest tego dnia
najlepiej dysponowany, przystąpili
do odważniejszych ataków. Ich liczba była dość duża, ale groźniejsze
były akcje naszego zespołu. Pierwszego gola zdobył z rzutu karnego
niezawodny Rafał Załoga (20’). Na
kolejnego musieliśmy czekać aż do
75. minuty, kiedy bramkę z rzutu
rożnego zdobył jego młody bratanek Damian Załoga. Goście, mimo
straty dwóch bramek i krótkiego
już czasu do zakończenia meczu,
nadal podejmowali próby zdobycia bramki kontaktowej. Udało się
to im na pięć minut przed końcem
meczu. Bramkę, pięknym strzałem, zdobył Marek Wawrzonkowski. Zawodnik ten w trakcie meczu
kilkakrotnie postraszył naszego
bramkarza. Raz jego potężny strzał
trafił w poprzeczkę.
Kontaktowa bramka zmobilizowała
gości do jeszcze bardziej dynamicznych ataków. Poczuli, że otworzyła
się szansa na wyrównanie, tym bardziej że byli pewni, iż sędzia dołoży
kilka minut gry. Tak się też stało, ale
ostatecznie wynik nie uległ zmianie.
Najbliższym przeciwnikiem Żbika będzie nowomiejska Sona. To
przeciwnik nie tyle trudny, co niew ygodny. Mecz odbędzie się
w Nowym Mieście w niedzielę
14 września o godz 16. Kibice Żbika
mile widziani.
andrzej zawadzki
K

Żbik Nasielsk

Źródło www.mzpn.pl

BRYDŻ

Wyniki turnieju „siedemnastego” 29.08.2014 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
5. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
6. Waldemar Gnatkowski – Józef Dobrowolski		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3-4. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
5.
Mariusz Figurski				
6.
Robert Truszkowski			
7.
Zbigniew Michalski			
8. Krzysztof Morawiecki 			
9.
Krzysztof Michnowski			
10. Kazimierz Kowalski			

162 pkt (56,25%)
155 pkt (53,82%)
149 pkt (51,74%)
147 pkt (51,04%)
140 pkt (48,61%)
134 pkt (46,53%)
121 pkt (42,01%)

78 pkt
78 pkt
76 pkt
76 pkt
75 pkt
73 pkt
71 pkt
66 pkt
64 pkt
62 pkt
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