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Z UM. WYBORY

Sprawdź,
gdzie
głosujesz

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998

w wyborach
samorządowych!

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

MOPS

Zaproszenie na szkolenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz opiekunów
osób niepełnosprawnych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 4 listopada br. w godz. 9.00–12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Nasielsku.
Podczas szkolenia będą poruszane tematy dotyczące: praw osób niepełnosprawnych, ulg dla osób niepełnosprawnych, środków z PFRON, świadczeń rentowo-emerytalnych, świadczeń socjalnych.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
Prowadzący szkolenie – prawnik Grzegorz Jaroszczyk.
Osoby chętne, by odbyć szkolenie, mogą zgłaszać się do sekretariatu MOPS, ul. Elektronowa 3, pok. nr 7, lub
telefonicznie: 23 6933006 do dnia 31.10.2014 r.
Liczba miejsc ograniczona.

Dyżury aptek
październik - listopad 2014 r.
20.10.2014 - 26.10.2014 - Apteka HERBA, Ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi
27.10.2014 - 02.11.2014 - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek 27
03.11.2014 - 09.11.2014 Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż wybory samorządowe,
zarządzone na dzień 16 listopada
2014 roku, odbywają się na terenie
gminy Nasielsk według nowego
podziału na obwody głosowania, ustalonego przez Radę Miejską
w Nasielsku w 2012 roku, zgodnie
z którym w naszej gminie zostało utworzonych 15 stałych obwodów głosowania. W związku z tym
głosy będziemy oddawać w 15
lokalach Obwodowych Komisji
Wyborczych (obwody powszechne) i w 1 lokalu dla obwodu tzw.
zamkniętego (Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku). Jednocześnie
informujemy, iż zgodnie z podziałem
na okręgi wyborcze na terenie gminy Nasielsk zostało utworzonych 15
jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli tyle, ilu radnych liczy
Rada Miejska w Nasielsku. W każdym
okręgu wyborczym zostanie zatem
wybrany jeden radny. Nowy podział
wynika z obowiązku nałożonego
na gminy przez ustawę z dnia z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
oraz przepisy wprowadzające w życie tę ustawę.
Obwieszczenia Burmistrza
Nasielska dotyczące numerów
i granic okręgów wyborczych i obwodów głosowania oraz siedzib
znajdują się również w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) – w zakładce
„Wybory i Referenda”, a następnie
„Wybory samorządowe 2014”.
W dniu wyborów Obwieszczenia
będą także wywieszone w każdym
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.
Zachęcamy Szanownych Wyborców do wcześniejszego sprawdzenia miejsca, w którym będą mogli
Państwo oddać swój głos w wyborach samorządowych. Jednocześnie przypominamy, iż lokale
Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania, tj.
16 listopada 2014 r. (niedziela), będą otwarte w godz. 7.00–
21.00.

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W NASIELSKU
Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącej:
Członkowie:

Katarzyna BAGIŃSKA
Józef ZAWADZKI
Stanisław Wiesław DALECKI
Magda MACKIEWICZ
Justyna OPOLSKA
Kamila PRUSIK
Krystyna RACZKOWSKA
Aleksandra Kamila WÓJCIK
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ROZMOWA Z…

Odbudować zaufanie do samorządu

Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska o pracy w nasielskim samorządzie i planach na przyszłość.
Od ponad roku jest Pan burmistrzem Nasielska, jakie działania
podjęte w tym czasie uznaje
Pan za najważniejsze? Proszę
wskazać zarówno swoje sukcesy,
jak i porażki.
– Moim zdaniem najważniejsze jest
to, że udało się wyciszyć nerwową
atmosferę w samorządzie, skupiamy się przede wszystkim na pracy,
a nie na szukaniu sensacji. Staramy
się jako samorząd konstruktywnie
współpracować ze wszystkimi instytucjami, dla dobra naszych mieszkańców. Siła burmistrza nie polega
na tym, że on działa sam jako jednostka, ale na tym, że potrafi słuchać
ludzi i współpracować z różnymi
środowiskami. Ważne jest to, że powoli udaje nam się odbudowywać
zaufanie mieszkańców do samorządu, stają się oni coraz bardziej aktywni i chętnie wypowiadają swoje
zdanie, zarówno indywidualnie, jak
i za pośrednictwem radnych, czy
sołtysów.
Dobrym przykładem takiego skutecznie przeprowadzonego dialogu
ze społeczeństwem, jest powstanie „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020
roku”. Dzięki głosom i opiniom
mieszkańców gminy, zweryfikowałem własne plany i zamierzenia
wsłuchując się w głos społeczeństwa. Uważałem, że w pierwszej kolejności trzeba wykonać kanalizację
w naszym mieście, a teraz wiem, że
najpierw trzeba jednak zbudować
przedszkole.

Natomiast porażką, którą traktuję
bardzo osobiście, są śmieci zalegające w rowach, lasach, skwerach.
Mimo prowadzonych przez całe
lata akcji i programów ekologicznych jest to nadal, w naszej gminie,
poważny problem. Teraz kiedy odpady są regularnie odbierane od
wszystkich, naprawdę powinno być
czyściej. Mam nadzieję, że w końcu
tak się stanie.
Jakie ważne dla mieszkańców
inwestycje udało się Panu zrealizować? Dlaczego z wykonania
niektórych zrezygnowano?
– W tym krótkim czasie dokończone zostały takie inwestycje jak:
1) Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Jackowie Włościańskim
z dofinansowaniem zewnętrznym
w wysokości 2 224 748,00 zł;
2) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem
terenu sportowo – rekreacyjnego
w Konarach z dofinansowaniem
zewnętrznym w wysokości 288
339,00 zł;
3) Modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Włościańskie – Broninek
z dofinansowaniem zewnętrznym
w wysokości 50 000,00 zł;
4) Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Lelewo;
5) Przebudowa mostu na rzece Nasielna w Nasielsku ul. Żwirki i Wigury wraz z remontem nawierzchni
całej ulicy z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości ponad 271
000,00 zł;

FOTOOBSERWATOR
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Baszta kusi…
Odnowiona baszta i położony tuż
obok skwerek cieszą oko mieszkańców. Ale nie brakuje osób
sprawdzających jakość materiałów, z których wykonano te inwestycje.

Ostatnio jeden z naszych Czytelników zauważył, że ktoś wyjątkowo dociekliwy postanowił
wnikliwie zapoznać się z działaniem lamp zamontowanych
w kostce brukowej i nocą podświetlających basztę. Udało mu się
nawet wykręcić trzy śruby i nieco
naruszyć obudowę jednej lampy.
No cóż, może po prostu uznał, że
pomysł świetny i że wypożyczy
sobie sprzęt do domu. Z niecierpliwością czekamy na odczyt tego
zajścia z miejskiego monitoringu.
Majsterkowicz najwyraźniej zapomniał o kamerze.
(i.)

6) Przebudowa mostu na rzece Nasielna w Nasielsku ul. Podmiejska
z dofinansowaniem zewnętrznym
w wysokości 165 000,00 zł;
7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej remont sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni i chodnika w Nasielsku
ul. Broniewskiego;
8) Budowa sieci wodociągowej
w Nasielsku ul. Brzozowa;
9) Przebudowa targowicy miejskiej
w Nasielsku ul. Lipowa – w ramach
tego zadania zostało wykonane
utwardzenie targowiska oraz wiaty na handel drobnym asortymentem. W tym miejscu należy wyjaśnić
kwestie związaną z brakiem dofinansowania przedmiotowej inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł,
która była możliwa tylko i wyłącznie,
jeżeli Gmina Nasielsk zrealizowałaby projekt w całości, czyli wyłożyła około 4 000 000,00 zł środków
własnych. Realizacja tego projektu
nie dawała możliwości handlu rolnikom, ponieważ cały teren zajęty
byłby przez wiaty handlowe i nie byłoby możliwości wjazdu ciągnikami
rolniczymi, samochodami dostawczymi lub ciężarowymi.
10) Przebudowa skweru przy ul.
Warszawskiej;
11) Modernizacja zabytkowej Baszty
w Nasielsku;
12) Przebudowa ulic w Nowych
Pieścirogach etap I – ul. Agatowa
i ul. Złota;
13) W najbliższym czasie zostanie
podpisana umowa na budowę sie-

O przystanku raz jeszcze
W nr. 19 ŻN pisaliśmy o niebezpiecznej drodze do szkoły uczniów korzystających z przystanku autobusowego przy sklepie Marc-Pol w Nasielsku.
Przystanek jest zlokalizowany w obrębie drogi wojewódzkiej. Jego usytuowanie budzi wiele zastrzeżeń wśród mieszkańców Pniewa, zwłaszcza
rodziców dzieci, które korzystają z tego przystanku. Miejsce, gdzie uczniowie czekają na autobus szkolny, jest bardzo niebezpieczne. Przystanek
znajduje się na wzniesieniu oraz w miejscu, w którym często dochodzi
do wypadków.
Po naszym artykule Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzątnął
przystanki przy sklepie Marc-Pol. Skoszono trawę i poszerzono miejsce
postoju dla podróżnych. Mieszkańcy Pniewa postanowili jednak walczyć
dalej o poprawę bezpieczeństwa dzieci dojedżających do szkoły. W tym
celu wysłali prośby o zmianę lokalizacji przystanków do zarządcy drogi,
czyli MZDW w Warszawie, oraz burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego.
Zarządca drogi w odpowiedzi na pismo mieszkańców poinformował, że
zmiana stałej lokalizacji ruchu (czyli również zmiana lokalizacji przystanku,
który wcześniej znajdował w pobliżu Stacji Paliw pana Czarnoty) nastąpiła
na podstawie projektu Urzędu Miasta w Nasielsku. Czy nowa (niezbyt trafna) lokalizacja przystanków jest zatem wynikiem pracy nasielskich urzędników? Natomiast burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w piśmie do
mieszkańców Pniewa informuje, że za nową lokalizację przystanków odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. MZDW w Warszawie
wyraził zgodę na wykonanie przez Urząd Miejski w Nasielsku zmiany organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie w odniesieniu do nowej lokalizacji
w miejscu wskazanym i uzgodnionym przez zarządcę drogi.
Wniosek z tego taki, że gmina Nasielsk wykonała projekt organizacji ruchu, uwzględniający usytuowanie przystanków autobusowych przy
sklepie Marc-Pol, ale tylko pod dyktando Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Brakuje jednak jasnych informacji, czy lokalizację niefortunnych przystanków konsultowano wcześniej z policją i społecznością lokalną.
Może warto raz jeszcze rozważyć ten temat. Z pewnością istnieje nie jedno, ale nawet kilka rozwiązań, które ułatwiłyby życie mieszkańcom. A
przecież w końcu o to w tym wszystkich chodzi.
K.T.

wie. Widzę, że mieszkańcy chętnie
tam odpoczywają, spacerują. Dla
bezpieczeństwa wyremontowana
baszta i cały skwer są monitorowane, więc mam nadzieję, że nie zostaną zniszczone przez wandali.
W Nasielsku powoli przybywa
ładnych miejsc. Ale kolejne zmiany w naszym mieście są potrzebne, ponieważ jest ono wizytówką
całej gminy. Co należy zrobić
w pierwszej kolejności?
– Tak, powoli widoczne są już efekty naszej troski o porządek w naszym mieście. Muszę przyznać, że
przez te kilkanaście miesięcy mojego urzędowania na stanowisku burmistrza, udało się nawiązać
współpracę z mieszkańcami, jednostkami samorządowymi i samorządami różnych szczebli w celu
poprawy estetyki naszego miasta.
Wiele rzeczy udało się wykonać bez
ponoszenia kosztów przez gminę.
Myślę, że w dalszej kolejności powinna być wykonana rewitalizacja
skweru przy ulicy Kościuszki wraz

ci wodociągowej w Lelewie, Dobrej
Woli i Nowej Wronie z dofinansowaniem zewnętrznym na poziomie
75% kosztów kwalifikowanych.
Zrezygnowałem z modernizacji
budynku na stadionie, ponieważ
uznałem, że warto skorzystać z aplikowania o środki zewnętrzne na ten
cel. Wtedy będzie można zwiększyć zakres prac i wyremontować
nie tylko budynek, ale także boiska i zadbać o cały teren. Nie udało
się też wykonać placu zabaw przy
Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej, ponieważ do tej pory żaden
wykonawca nie złożył swojej oferty
w ogłaszanym przez nas przetargu.
Bez wątpienia sukcesem jest
np. remont baszty, o którym mówiono od lat. Czy wiadomo już co
będzie się w niej znajdowało?
– Jeszcze nie zapadła żadna decyzja. Być może w tym charakterystycznym i centralnym punkcie
miasta powinien zostać zlokalizowany punkt informacyjno – promocyjny naszej gminy. Ale to tylko
jeden z wielu pomysłów. Czekam
na sygnały i propozycje w tej spra-

ciąg dalszy na stronie 11
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W oczekiwaniu na wypadek
Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej mogłaby być najładniejszą ulicą
Nasielska, gdyby została starannie
zmodernizowana. Mimo że jej remont został już dawno zakończony, wciąż są dokonywane poprawki,
a kierowcy bez przerwy narzekają.
Problemy pojawiają się różne, ostatnio najczęściej dotyczą studzienek.
Pokrywy do nich „latają” i wypadają
ze swych posadowień lub „skaczą”,
wydając rozpaczliwe odgłosy. To źle wpływa na samopoczucie mieszkańców
i jest bardzo niebezpieczne dla samochodów.
W poprzednim tygodniu mogliśmy, i to przez kilka dni, obserwować postawiony na studzience bez górnego dekla znak drogowy, który w dodatku ani nie był pokryty odblaskową folią, ani oświetlony. Kilka samochodów
na niego wpadło. Na szczęście obyło się bez wypadku. Wreszcie przyjechała ekipa i problem został rozwiązany. Na jak długo? Zapewne na krótko,
bo odzywają się już kolejne studzienki.
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KRONIKA
POLICYJNA

Nowy sprzęt w ZGKiM
ZGKiM pod dyrekcją Lidii
Rutkowskiej rośnie w siłę.
O nowych trendach obowiązujących w zakładzie
świadczy wygląd naszego miasta i wsi. Łatwo zauważyć pracowników tego
miejskiego zakładu wykonujących codziennie swą
pracę. Natychmiast są też
usuwane awarie – na przykład wodociągowe i kanalizacyjne. Pracy dla służb
miejskich jest dużo. Problemem są pieniądze. Tych
miasto nigdy nie miało za
dużo i zawsze był kłopot
z zapłatą za usługi.
Skoro brakuje pieniędzy,
to wiele problemów trzeba rozwiązać przez dobre
zarządzanie i lepszą organizację pracy. I tak się chyba dzieje, bo obecnie finanse w ZGKiM się
bilansują.
Dyrektor Rutkowska widzi potrzeby nasielskiej gminy i jej mieszkańców. Widzi też potrzeby załogi
zakładu i chciałaby zmotywować ją
do jeszcze lepszej pracy przez lepsze zarobki.
Aby to jednak było możliwe i aby
zakład mógł zdobyć większe środ-

ki, są potrzebne pewne inwestycje
i modernizacje sprzętu, swego rodzaju dozbrajanie firmy, aby móc
walczyć na skomplikowanym froncie usług komunalnych. Tak się już
dzieje. Ostatnim nabytkiem firmy
jest ciągnik ogrodowo-komunalny z osprzętem. Osprzęt to pług
do śniegu, zamiatarka, solarka, kosiarka, przyczepa. Znaleźć na ten
cel trzeba było 40 tys. zł. Pieniądze
powinny się jednak szybko zwró-

cić. Będzie można podjąć więcej
zadań i szybciej je wykonać.
Znacznie więcej, bo aż 75 tys. zł,
trzeba było „wysupłać” na wymianę membrany w oczyszczalni
ścieków. Zadanie to wykonywano
w ramach bieżącej wymiany instalacji do napowietrzania ścieków.
Dużym i kosztownym zadaniem
było zmodernizowanie śmieciarki.
A że w obecnej sytuacji, gdy główną masę śmieci odbiera od gmi-

Z POLICJI

Nie daj się oszukać
W naszej gminie i okolicach ciągle pojawiają się sygnały o oszustach podszywających się albo pod osoby
bliskie, które rzekomo potrzebują pomocy, albo pod
urzędników opieki społecznej czy nawet funkcjonariuszy CBŚ. Oczywiście oszuści, wykorzystując zaskoczenie i naiwność najczęściej osób starszych, wyłudzają od
nich duże sumy pieniędzy. Niestety, ciągle jeszcze im
się to udaje, dlatego trzeba być ostrożnym.
Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla tych osób, które podejrzewają, że
mógł do nich zatelefonować oszust podający się za
„wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta – funkcjonariusza CBŚ”. Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali nam oszczędności życia! Na Państwa
sygnały policjanci czekają przez całą dobę. Telefonować można pod nr 22 60-33-222.
Przestrzegamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i okolicznych gmin przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą
na tzw. „policjanta”. W większości sprawcy tego typu
E
oszustw są zatrzymywani dzięki R
pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety, wciąż są osoby, które
stają się ofiarami tego typu przestępstw. Kiedy odbierają telefon
od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw.
„wnuczka”, przekazują mu często
potem oszczędności całego życia. Policjanci radzą, aby nigdy nie
przekazywać pieniędzy nieznanym
osobom. Jeżeli coś nas zaniepokoi,
należy zatelefonować pod specjalny numer Policji. Pamiętaj! Policja
nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy żadnej obcej osobie! Policja
nigdy nie informuje telefonicznie
o prowadzonych przez siebie działaniach! Nie pozwól się oszukać!
Za: www.nowydwormaz.pl

ny przedsiębiorstwo zewnętrzne,
zapotrzebowanie na pracę tego
sprzętu zmalało, przerobiono ją na
samochód do odbioru ścieków.
Kosztowało to 46 tys. zł.
Dyrektor Rutkowska podkreśla też,
że dobrze układa się współpraca z Urzędem Miejskim, który jest
głównym zleceniodawcą prac. Faktury za wykonane zadania są realizowane na bieżąco.
Obecnie głównymi działami zakładu są: woda i kanalizacja, oczyszczanie miasta, drogi i eksploatacja
techniczna. Wszystkie te działy zarabiają na siebie i nie ma potrzeby
przesuwania pieniędzy z jednego
działu do drugiego.
Dyrektor Lidia Rutkowska optymistycznie patrzy w przyszłość.
Pogłębia swoją wiedzę i stara się
korzystać z doświadczeń tych, którzy działają w podobnej branży.
andrzej zawadzki
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11.10. w Nowych Pieścirogach Piotr R.,
mieszkaniec Ciechanowa, miał przy
sobie amfetaminę.
14–15.10. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy z terenu budowy
domu skradli 2 m3 desek. Straty wynoszą 1500 zł na szkodę Adama C.
15.10. na ulicy Kilińskiego kierująca oplem, mieszkanka powiatu nowodworskiego, potrąciła 7 letnią
dziewczynkę, która przechodziła po
przejściu dla pieszych na zielonym
świetle. Dziecku nic się nie stało, a
sprawczynię potrącenia ukarano mandatem karnym.
16.10. w Ciegielni Psuckiej kierowca
samochodu renault z nieustalonych
przyczyn zjechał z drogi i uderzył
w przydrożne drzewo. Pasażerowie
pojazdu z obrażeniami ciała zostali
przewiezieni do szpitala.
17–18.10. w Nunie nieznany sprawca zniszczył elewację budynku, dach,
ogrodzenie oraz wybił szybę w oknie
na szkodę Edyty S.
17–18.10. w Krzyczkach-Pieniążkach
nieznany sprawca skradł z podwórza
siewnik rolniczy. Straty wynoszą 500
zł na szkodę Wacława R.
20.10. w Cieksynie Sławomir J., mieszkaniec Konar, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
20.10. w Andzinie Rafał K., mieszkaniec Czajek, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.

E

K

Pijani na drodze

10.10. w Miękoszynie Piotr S., mieszkaniec Miękoszyna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,37
mg/l).
10.10. w Borkowie Roman K., mieszkaniec Nowin, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,41 mg/l).
12.10. w Nowych Pieścirogach
Adam J ., mie szkanie c g miny
Nasielsk, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,12 mg/l).
L

A

M

A
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Kandydaci do rad i fotela

Sfinansowano ze środków KWW Mała Ojczyzna

Sfinansowano ze środków KWW Mała Ojczyzna

Ruszyła już kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada br.
Warto przypomnieć, że zmieniły się zasady głosowania – obecnie radnych będziemy wybierać w okręgach jednomandatowych, co znaczy, że w każdym okręgu zwycięzca będzie tylko
jeden. Dlatego koniecznie trzeba zapoznać się ze zmianami granic i siedzib okręgów wyborczych. Może to również znacząco wpłynąć na przyszły skład Rady Miejskiej w Nasielsku.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już listy kandydatów na radnych. O 15 mandatów do nasielskiej Rady Miasta ubiega się w tegorocznych wyborach 65 kandydatów. Najwięcej,
bo po siedmiu, w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym i w okręgu nr 15 z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie. Najmniej, bo po dwóch
kandydatów, startuje z okręgu nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki oraz z okręgu nr 13, w którego skład wchodzą sołectwa Mogowo i Siennica.
G
Ł
O
S
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Najwięcej kandydatów zgłosiło się z ramie- O
nia KWW Forum i KWW Mała Ojczyzna
– po czternastu. Dziesięciu kandydatów
startuje z listy KWW Nowy Samorząd.
Nie zabrakło również przedstawicieli Komitetów Wyborczych największych partii
politycznych – dziewięciu z Prawa i Sprawiedliwości, czterech z PSL i trzech z PO.
Niespodzianką jest mała liczba indywidualnych komitetów. W naszej gminie zarejestrowały się tylko cztery.
Niewątpliwie emocjonujące będą wybory na stanowisko burmistrza Nasielska, do
których staje w tym roku czworo kandydatów. Oprócz urzędującego obecnie
Bogdana Ruszkowskiego (KWW Mała Ojczyzna) na karcie do głosowania znajdziemy nazwiska radnej Magdaleny Biernackiej
(KWW Nowy Samorząd), przedstawiciela
KW PiS Andrzeja Pacochy i Grzegorza Arciszewskiego (KWW Forum).
O 5 mandatów w Radzie Powiatu Nowodworskiego zawalczy aż 77 chętnych.
Natomiast nasielskimi kandydatkami do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego są
startująca z listy PSL Maria Kowalska oraz
Elżbieta Wróblewska reprezentująca SLD
Lewica Razem.
W następnym wydaniu Życia Nasielska
ukaże się Poradnik Wyborcy, w którym
opublikujemy m.in. nazwiska wszystkich
kandydatów na radnych.
MB.

6
WARTO PRZECZYTAĆ

Ekscytująca historia
Katarzyna Bonda została okrzyknięta królową polskiego kryminału. Postanowiłam się przekonać o tym na
własnej skórze, bo przecież Zygmunt
Miłoszewski nie mógł się mylić lub rzucać słów na wiatr.
Przed pochłonięciem Pochłaniacza
przeczytałam kilka wywiadów udzielonych przez autorkę, która swoją
pracowitością i inteligencją zachęciła
mnie jeszcze bardziej do przeczytana
jej najnowszej książki. Z tych rozmów
dowiedziałam się, iż Bonda sprawdziła każde miejsce opisywane w swojej
książce. Tym bardziej przekonała mnie
do sięgnięcia po powieść. Jednak przeraziłam się objętości. Prawie 700 stron
kryminału… Pomyślałam: o czym
można tyle pisać? Zanudzę się na śmierć. I mimo, że czytałam ten tom dosyć
długo, ani chwili się nie nudziłam. Oczywiście, były chwile zwątpienia. Ale dałam radę i jestem z siebie bardzo zadowolona, że jej nie odłożyłam.
A czytało się naprawdę dobrze. Katarzyna Bonda, wcześniej nieznana mi autorka, stworzyła świetną historię. Czytelnik mógł czuć się współzawodnikiem
w akcji. A to ogromny plus dla lektury.
Pochłaniacz to pierwsza część tetralogii, opisującej losy Saszy Załuskiej. Kobieta wróciła właśnie do Polski ze swoją córeczką Karoliną. Trafia do Trójmiasta i od razu otrzymuje sprawę zabójstwa właściciela knajpy „Igła”. Sprawy
w dużej mierze dotyczą 1993 r., w którym poznajemy rodzinę Staroniów. Są
oni w pewien sposób powiązani z mafią. Marcin Staroń przyjaźni się z Przemkiem Mazurkiewiczem, ten z kolei ma siostrę Monikę, w której zakochany jest
Marcin. Pewnego dnia on i Monika umierają. Dziewczyna w wannie zażywa
znaczną ilość narkotyku, zaś Przemek ginie w wypadku samochodowym.
Czy nie była to zmowa? Marcin obwinia się o te wydarzenia. On i jego brat
bliźniak zostają wysłani w zupełnie różne strony świata. Marcin trafia do ciotki
w Polsce i zostaje księdzem, zaś Wojtek trafia do Berlina, gdzie zmienia nazwisko i zostaje biznesmenem. Po latach ta zamiana będzie miała wiele wspólnego ze sprawą Saszy Załuskiej.
Sasza jest profilerką; zabiera, bada ślady z miejsca zbrodni i łączy je z zabójcą.
Jednak mimo że jest dociekliwa i dobra w tym, co robi, jej życie osobiste ma
wiele ciemnych stron. Rodzina się od niej odwróciła. Sasza jest alkoholiczką.
Niepijącą od siedmiu lat nie pije i chodzącą na spotkania grupy AA. Ale rodzina nie zapomniała kobiecie trudnego okresu z jej życia. To dlatego Sasza
wyjechała za granicę. Po powrocie szybko znalazła pracę, w dodatku jest najlepsza w swoim zawodzie i ma ogromne doświadczenie.
Sprawę prowadzi jako ekspert. I to dzięki niej, a nie policji czy prokuraturze,
sprawa zabójstwa Janka „Igły” Wiśniewskiego zostaje rozstrzygnięta. Poznajemy też sekrety życia Załuskiej. Pod koniec książki do Saszy dociera druzgocząca wiadomość…
O książce można napisać wiele, ale każdy z czytelników odkryje historię Saszy Załuskiej w inny sposób. Pochłaniacz to bardzo interesujący kryminał,
który każdy miłośnik tego gatunku powinien przeczytać. Nie na darmo Zygmunt Miłoszewski powiedział: Zapamiętajcie to nazwisko. Katarzyna Bonda
została właśnie okrzyknięta królową polskiego kryminału. Zdecydowanie Pochłaniacz jest wart uwagi, jest niezwykle szczegółowy i godny zainteresowania. Zdecydowanie polecam!
Marta Czeremurzyńska

KULTURA

24 października–6 listopada 2014

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie z pisarką

W krainie wyobraźni

W piątek, 17 października br. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
odbyli ekscytującą podróż do krainy wyobraźni.
Przewodnikiem była znana pisarka Anna Onichimowska, autorka książek dla dzieci i młodzieży.
Dzieci uległy czarowi opowieści o niezwykłych
istotach zamieszkujących magiczny świat jej książek. Dowiedziały się o mówiącym hipopotamie,
który postanowił zamieszkać w domu pewnego
chłopca; o zakatarzonym krasnoludku, latającym
wielbłądzie i innych miłych bohaterach wyczarowanych przez pisarkę. Okazało się, że w krainie
wyobraźni jest bardzo pięknie i wszystko może się
wydarzyć.
Pisarka opowiadała nie tylko o swojej twórczości. Wspominała dzieciństwo, dom rodzinny, który miał ogromny wpływ
na jej życiowe wybory, mówiła o dziecięcych fascynacjach literackich (jednym z ukochanych przez nią pisarzy był Janusz
Korczak), o miłości do podróży, które mieszkająca w Szwecji autorka odbywa bardzo często. Wyjawiła małym czytelnikom, jak wygląda zwykły dzień pisarza, jakie cechy, prócz talentu, są nieodzowne w tym zawodzie. Zapewniła słuchaczy,
że tematy i inspiracje do książek „leżą na ulicy”, trzeba tylko być czujnym obserwatorem.
Dzieci zadawały gościowi mnóstwo pytań. Dotyczyły one nie tylko twórczości, ale i osobistych upodobań (np. filmowych), sposobu spędzania wolnego czasu, wyznawanych wartości.
Wszystko wskazuje na to, że Anna Onichimowska zaraziła małych czytelników ze szkoły w Cieksynie szczerą miłością
do literatury.
Spotkanie było zorganizowane we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nasielsku.
M.M.

Z DKK

Weekend z kochankiem

W sobotę, 18 października br. członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu
Książki wybrali się do Teatru Dramatycznego w Płocku na angielską komedię Weekend z kochankiem.
Przedstawienie jest farsą i komedią pomyłek. To zabawna historia opowiadająca o jednym emocjonującym popołudniu w domu zamożnego angielskiego biznesmena. Jego żona, myśląc, że mąż wyjedzie w interesach,
zaprasza do siebie projektanta wnętrz Rodneya oraz… francuskiego kochanka. Niespodziewanie jednak pan domu postanawia odwołać wyjazd,
ponieważ do niego… również zmierza kochanka – i to w dodatku przyjaciółka małżonki. Tworzy się niesamowicie skomplikowana i śmieszna gra pozorów, gdzie lalusiowaty słabeusz udaje
byłego żołnierza i rugbistę, a artysta malarz – hydraulika. Utworzony w ten sposób węzeł gordyjski przecina zaskakujące
i przewrotne zakończenie.
Jak widać, sztuka autorstwa Robina Hawdona została napisana w celu rozbawienia widzów i nic dziwnego, że jest wystawiana jesienią, gdy odrobina śmiechu może nieco rozjaśnić szarość za oknem. Udaje się to, ponieważ akcja płynie
wartko, a postacie są wyraziście zarysowane i świetnie zagrane.
Sztukę w płockim teatrze wyreżyserował Stefan Friedman, który jednocześnie wcielił się doskonale w najbardziej
komiczną postać – projektanta wnętrz. Reżyser zadbał, żeby
wszystko w jego przedstawieniu było spójne i bawiło widza.
Spełnił swoje zadanie, ponieważ publiczność, wypełniająca widownię po brzegi, wielokrotnie wybuchała śmiechem, a na koniec nagrodziła artystów gromkimi brawami. Warto dodać, że
autor sztuki napisał ją specjalnie dla Krystyny Jandy, która zresztą wystawiła ją wcześniej w swoim teatrze i zagrała jedną z ról.
Kolejny wyjazd do teatru w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki okazał się świetnym pomysłem, ponieważ każdy wracał ze
sztuki w doskonałym humorze. Ten wieczór można zaliczyć do
wyjątkowo udanych.
(pk)

Z UM

Wystawa
fotograficzna

Z inicjatywy Glenna Kurtza powstał pomysł stworzenia małej wystawy
fotograficznej dotyczącej nasielskiej społeczności – polskiej i żydowskiej,
która mieszkała w Nasielsku na przełomie XIX i XX wieku. Dziadek Glenna,
David Kurtz, urodził się w naszym mieście w grudniu 1888 roku.
W prace związane z przygotowaniem wystawy i wizytą przedstawicieli
społeczności żydowskiej, których przodkowie związani byli z Nasielskiem,
włączyli się dr Stanisław Tyc oraz Zdzisław Suwiński. Uroczyste spotkanie
i otwarcie wystawy zaplanowano na środę, 29 października br. o godzinie
15:00 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. Fotografie będzie można oglądać od 30 października w godzinach 10:00–
16:00.
W czasie trwania wystawy Nasielsk odwiedzi 45 członków diaspory żydowskiej. W planach goście, poza udziałem w otwarciu wystawy, mają
m.in. spotkanie z burmistrzem Nasielska oraz wizytę w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku.
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ROZMAITOŚCI

Z ŻYCIA PARAFII

WYBORNA JESIEŃ

Modlitewne spotkanie
W czwartek, 16 października w Nasielsku na skwerze przy pomniku św. Jana Pawła II zebrała się grupa wiernych, dzieci,
młodzieży i dorosłych z parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, aby uczcić dzień wyboru Karola kardynała Wojtyły na papieża. Wybrany przez kardynałów na konklawe papież Polak przyjął imię Jan Paweł II, a słowa Habemus Papam mają od
tego dnia mają dla nas szczególne znaczenie.
Wydarzenie to miało miejsce 16 października 1978 r. Świat dowiedział się o nim tego dnia o godz. 18.18. W 2005 r., już po
śmierci naszego Ojca Świętego, Sejm RP ustanowił dzień 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II. W tym roku świętowaliśmy go po raz pierwszy po kanonizacji. Stąd też tego dnia dziękowaliśmy Bogu przez modlitwę również właśnie za nią.
O tym ważnym wydarzeniu w życiu Kościoła, a w szczególności Kościoła polskiego, w swym modlitewnym rozważaniu
przypomniał zebranym wikariusz nasielskiej parafii ks. prefekt Grzegorz Ostrowski, który przewodził, wspólnie z Haliną Kamińską, prezes nasielskiego Koła Akcji Katolickiej, modlitwie przy pomniku. Na koniec modlitewnego spotkania zebrani
odśpiewali Barkę, pieśń szczególnie lubianą przez Jana Pawła II.
Spotkanie przy pomniku zorganizowano z inicjatywy parafialnego Koła Akcji Katolickiej. W ten sposób nasze parafialne
Koło włączyło się w diecezjalną i ogólnopolską akcję uczczenia tego doniosłego wydarzenia. W wielu parafiach naszej
diecezji lokalne struktury Akcji Katolickiej zorganizowały Biegi Papieskie.
Ks. Grzegorz Ostrowski wystąpił na spotkaniu przy pomniku JP II z inicjatywą umieszczenia na tym pomniku napisu: „Święty”. Być może głos jego zostanie usłyszany i napis ten wkrótce się tam znajdzie.
andrzej zawadzki

Z ŻYCIA PARAFII

Bliżej Patrona
Dla upamiętnienia 30. rocznicy
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w parafii Nuna podejmowane są różne działania. Jednym
z nich była pielgrzymka autokarowa grupy ok. 50 osób z parafii, pod
przewodnictwem księdza proboszcza, do Muzeum Błogosławionego Ks. Popiełuszki w Warszawie.
Zwiedzanie muzeum zostało poprzedzone wspólną modlitwą przy
grobie Błogosławionego Męczennika. Przez symboliczne zapalenie
zniczy i złożenie kwiatów zgromadzeni, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, dziękowali swojemu
Patronowi za odbywającą się w ich
rodzinach peregrynację relikwii Błogosławionego. Sam pobyt w muzeum dla wszystkich był wyjątkowym
przeżyciem. Pielgrzymi, zwiedzając
poszczególne sale, poznawali, jak
przebiegało życie księdza Popiełuszki, począwszy od dzieciństwa,
przez pobyt w seminarium, wojsku
oraz jego zaangażowanie w działalności duszpasterską w obronie
wartości, prawdy i wolności w PRL.
Wszystko obrazowały zdjęcia, krótkie filmy oraz zgromadzone przedmioty i dokumentacja.
Zainteresowaniem cieszyły się, prezentowane w jednej z sal muzeum,
osobiste pamiątki Patrona i sprzęty
domowe, np. lampa naftowa, stół,
ława, krzesło, drzwi, które pochodzą z domu rodzinnego. Wyeksponowane też okno z widokiem na

przydomowy krajobraz, co w połączeniu z wnętrzem sali oddającej atmosferę rodzinnego domu księdza
Jerzego w niezwykły sposób daje
zwiedzającym wyobrażenie jego
ówczesnej codzienności.
Kolejne sale ukazują etapy życia Błogosławionego. Różaniec ułożony
z żołnierskich czapek przypomina
trudny okres odbywania przymusowej służby wojskowej, a wiele zgromadzonych zdjęć, eksponatów,
dokumentacji i jej opisów ukazuje
czas pracy kapłana na rzecz służby
zdrowia, ludzi pracy, aktorów, a także wobec tych osób, które dzięki postawie życiowej księdza Jerzego stały
się wierzące. Możliwość śledzenia
fragmentów mszy św. za Ojczyznę,
którym przewodniczył ksiądz Popiełuszko, dla części zwiedzających
parafian była osobistym wspomnieniem tych wydarzeń. Przy zwiedzaniu kolejnych sal muzeum narastały
emocje, zwłaszcza w miejscu, gdzie
napotyka się szum płynącej wody,
świetlisty krzyż i zdjęcia kapłana
przypominające tragedię, jaka rozegrała się pod Włocławkiem. Wszystko
to jest bardzo wymowne i wzruszające, podobnie jak upamiętnienie pogrzebu bł. ks. Popiełuszki. Wszystkie
szarfy i transparenty zostały przechowane, a część z nich stanowi ekspozycję muzeum.
Ten krótki pobyt w Warszawie,
w słoneczny październikowy week-
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end, stał się dla Pielgrzymów dobrą
okazją, by móc podziwiać także niektóre zabytki naszej stolicy. Zarówno wizyta na placu Zamkowym, jak
i spacer Traktem Królewskim w kierunku pomnika Adama Mickiewicza, obok Pałacu Prezydenckiego,
pomnika prymasa Stefana Wyszyńskiego, w otoczeniu zespołu pięknych wiekowych kamienic, siedziby
Uniwersytetu Warszawskiego, zmierzający aż do pomnika Mikołaja Kopernika i kościoła Św. Krzyża, skąd
jest transmitowana przez radio niedzielna msza św., dla części osób stał
się żywym wspomnieniem wyjazdów z dzieciństwa bądź wycieczek
z lat szkolnych. Równie interesujący
na trasie wspólnego zwiedzania były
położone nieopodal plac Piłsudskiego oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
Mimo poniesionego wysiłku i trudu, zwłaszcza przez osoby starsze,
warto było, dzięki temu wspólnemu wędrowaniu, przypomnieć sobie historię naszej stolicy i osobiście
zobaczyć miejsca często oglądane
choćby w telewizji.
Dzieląc się wrażeniami z wyjazdu,
pielgrzymi składają księdzu proboszczowi serdeczne podziękowanie za umożliwienie bliższego
poznania sylwetki Patrona, a także za
podzielenie się informacjami i niezwykłą znajomością historii zwiedzanych miejsc Warszawy.
AF.

Drzewa to nie słupy
ogłoszeniowe
Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Czas jesiennej szarówki zostanie wypełniony gorączkowymi zabiegami kandydatów, mających na
celu pozyskanie jak największej liczby głosów. Czeka nas intensywna kampania
wyborcza i nieodzowne spoty reklamowe. Każdy ze startujących w wyborach
pragnie zaprezentować się z jak najlepszej strony. To szeroki wachlarz różnorodnych osobowości, a także różnych obietnic i niekiedy górnolotnych haseł.
Wśród kandydatów znajdzie się z pewnością cała rzesza osób zarzekających
się, że dobro środowiska naturalnego i szeroko rozumiana ekologia są bliskie
ich sercom. Szkoda tylko, że oni, jak i tysiące innych pretendentów do objęcia
funkcji radnego, wójta czy burmistrza, zapominają o tym, gdy odbierają z drukarni swoje plakaty wyborcze. A nas, wyborców, zaczynają otaczać wszędzie,
szyte na jedną miarę, afisze przedstawiające sylwetki kandydatów… Każdy
z zabiegających o głosy wyborcze pragnie dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców, a zatem plakatów jest coraz więcej, więcej, więcej… Poza wyznaczonymi w tym celu tablicami i słupami ogłoszeniowymi, możemy je jednak
znaleźć także na drzewach! To jest nie do zniesienia, nie może to umknąć naszej
uwadze i pozostać przemilczane! Po pierwsze – proceder ten jest haniebnym
niszczeniem i ranieniem żywych organizmów! Po drugie – jest to niezgodne
z prawem i ewidentnie psuje estetykę otoczenia! Po trzecie – jest to zwyczajne
zaśmiecanie środowiska naturalnego! Kiedy skończy się czas wyborczy, a wraz
z nim opadną emocje – opadną również plakaty. Zmoczy je deszcz, porozrywa
wiatr… Niewielu zabiegających o głosy wyborców kandydatów – czy to wygranych, czy przegranych – zdecyduje się na posprzątanie po sobie materiałów
wyborczych. Nie dziwi to aż tak bardzo, bo jeśli ktoś zdecydował się okaleczyć
drzewa, to tym bardziej nie interesuje go posprzątanie po sobie bałaganu.
Wiele ludzi pomyśli: „No i co z tego? O co tyle krzyku? Przecież zawsze tak
było”. No właśnie. Zawsze tak było. Może zatem dość już tego przedwyborczego i trwającego długo po wyborach bałaganu, a także niszczenia przyrody?
Może ludzie startujący w tych wyborach wreszcie zrozumieją, że takie zachowanie jest z ich strony szczytem ignorancji. I może w końcu zechcą to zmienić.
Z góry dziękujemy.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Brazylijskie klimaty
We czwartek, 2 października 2014 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Uczestniczyli w nim uczniowie klas
uczących się języka francuskiego. Mieliśmy zaszczyt gościć w progach naszej szkoły pana Vicente Luiz Braga wraz z jego partnerką Joanną. Pan Vicente przybył do nas z Brazylii, z Rio de Janeiro.
Na co dzień Vicente Luiz Braga mieszka w Rio de Janeiro, ale sam siebie
nazywa „synem Europy”. Zna wiele języków obcych: włoski, francuski, angielski, portugalski, który jest dla niego językiem ojczystym, i obecnie uczy
się języka polskiego. Znajomość języków obcych nasz gość zawdzięcza pochodzeniu (jego tata był Włochem, natomiast mama Portugalką) oraz licznym podróżom po Europie.
Na spotkaniu z młodzieżą pan Vicente podzielił się ciekawymi informacjami
na temat Rio de Janeiro, a także pasji do piłki nożnej, którą trenował od dziecka. Temat footballu był szczególnie bliski z racji Mistrzostw Świata w piłce
nożnej, które odbyły się w tym roku w Brazylii. Dlatego też uczniowie mogli
zaczerpnąć wiedzę na temat sportu, stadionu Maracana, zobaczyć brazylijską maskotkę tegorocznych mistrzostw, jak również oryginalną piłkę. Podczas spotkania uczennice klasy II LOA: Karolina Sawicka i Sylwia Małkowska
zaprezentowały prezentację multimedialną na temat Brazylii i Rio de Janeiro.
Po raz pierwszy mogliśmy podziwiać pokaz tańca naszych szkolnych cheerleaderek, które dzielnie ćwiczyły przed spotkaniem pod czujnym okiem
nauczycielek: Anny Skrzyneckiej i Moniki Duchnowskiej. Dziewczyny zatańczyły w rytm piosenki Danza Kuduro Dona Omara. Podczas spotkania
odbył się również pokaz żonglowania piłką ucznia z klasy ILOA Damiana
Drzazgowskiego i pana Vicente. Młodzież podziwiała również zdjęcia z karnawału w Rio de Janeiro, który trwa co roku przez pięć dni, rozpoczyna
się w sobotę, a kończy w środę popielcową. Pan Vicente opowiadał też na
temat kuchni brazylijskiej, tradycyjnych dań i napojów. Mówił o wspaniałym krajobrazie Brazylii, a w szczególności Rio de Janeiro, gdzie rozciąga
się ogromny las, a w nim, na wzgórzu Corcovado (710m), stoi ogromny
pomnik Chrystusa Zbawiciela (Cristo Redentor).
Na koniec spotkania uczniowie mieli okazję zadać kilka pytań w języku
francuskim.
Najczęstszymi zajęciami młodych Brazylijczyków są piłka nożna i taniec.
Uwielbiają oni spędzać czas na pięknych plażach, gdzie spacerują, bawią
się i tańczą.
To spotkanie dostarczyło nam wiele niezapomnianych wrażeń, dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji na temat Brazylii, całe spotkanie
odbywało się w języku francuskim, więc uczniowie mieli okazję posłuchać na żywo brzmienia tego pięknego, melodyjnego języka.
Anna Łączyńska
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Dożynki parafialne
W niedzielę, 5 października br. na uroczystej mszy
św. społeczność parafii
św. Wojciecha z rolnikami
na czele dziękowała Bogu
za tegoroczne zbiory. Poszczególne wioski i osiedla
przygotowały symboliczne kosze i wieńce z płodami rolnymi. Uroczystości
przewodzili przedstawiciele Krzyczek. Funkcję
gospodarzy pełnili: Ewa
Dłutowska z Krzyczek-Żabiczek i Dariusz Zaremba
z Krzyczek-Pieniążków.
az.

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego PSL

OGŁOSZENIA

24 października–6 listopada 2014

24 października–6 listopada 2014

ZE SZKÓŁ.
SP Popowo Borowe

Listy
do JP II

Październik to miesiąc poświęcony pamięci Jana Pawła II. 12 X obchodziliśmy Niedzielę Papieską,
16 X – 36. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, zaś dzień
22 X to liturgiczne wspomnienie
Jana Pawła II.

Sfinansowano ze środków KWW Centrum Samorządowe

Z tej też oka zj i 25 uczniów
i uczennic Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym pisało listy do św. Jana Pawła II. Wyrażały
one miłość do Wielkiego Polaka,
ale nie zabrakło też ich osobistych
bardzo wzruszających świadectw. Za najpiękniejsze uznano
listy: I miejsce – Milena Leleń, II
miejsce – Natalia Biedrzycka, III
miejsce – Agata Żbikowska oraz
Magda Zawadzka, Nikola Tyczyńska i Wiktoria Zawadzka.
I. Łyczkowska
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OGŁOSZENIA
KW Platforma Obywatelska RP Lista nr 4

Wojciech Krzyczkowski
Kandydat na radnego
do Rady Miejskiej w Nasielsku

Bezpartyjny, wykształcenie średnie, żonaty,
dwoje dzieci. Mieszka w Popowie Borowym 31.
Okręg wyborczy nr 10
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym

Lechowi Cichockiemu
z okazji 70. urodzin

z serca płynące życzenia:
zdrowia, spokoju, samych radosnych chwil,
spełnienia najskrytszych marzeń
i nieustającej wiary w drugiego człowieka
składa
Kochająca Żona

ROZMAITOŚCI
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ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 w Stare Pieścirogi

Ślubowanie Turniej warcabowy
pierwszaków

16 października 2014 r. o godz.
10.00 w murach Zespołu Szkół nr
3 w Cieksynie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W pięknie przystrojonej sali
gimnastycznej zgromadzili się wszyscy zaproszeni goście: uczniowie
klas 0–VI oraz nauczyciele i rodzice
pierwszoklasistów. Przed uroczystym
ceremoniałem ślubowania dzieci zaprezentowały program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: Wioletty Pędzich i Edyty Rzepkowskiej-Gerasik.
Piękną recytacją i śpiewem piosenek
udowodnili, że są gotowi do złożenia
ślubowania na poczet sztandarowy
szkoły. Potem nastąpił moment pasowania na ucznia. Aktu tego dokonała
dyrektor Justyna Nowacka, dotykając ramienia każdego dziecka wielką
kredką. W ten oto sposób uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci
do braci uczniowskiej. Uśmiechnięci
przyjęli od pani dyrektor pamiątkowe
dyplomy i upominki, a także życzenia
wielu sukcesów w nauce. Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz
główni bohaterowie udali się do klas
na zasłużony poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
Rodzicom gratulujemy wspaniałych
pociech, a Pierwszakom życzymy
wielu sukcesów w murach naszej
szkoły.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie

Dzień
Nauczyciela
W środę, 15 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie obchodzono uroczyście szczególny dzień
w kalendarzu – Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość zainaugurowało
przemówienie dyrektor Justyny Nowackiej. Następnie młodzi artyści pod
kierunkiem Barbary Sotowicz uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów
popłynęło w kierunku nauczycieli.
U c zn i owi e p o dk re ś l i l i s woj ą
wdzięczność za codzienny trud
pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Występy bardzo podobały
się wszystkim, o czym świadczyły
gromkie brawa i słowa uznania. Po
tej części wspomniano byłych nauczycieli oraz wymieniono osiągnięcia obecnych pedagogów. Na
zakończenie akademii ponownie
głos zabrała dyrektor Nowacka, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała
za dotychczasowe zaangażowanie
oraz życzyła wielu sił i wytrwałości
w pracy w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie odczytała nazwiska
pracowników szkoły nagrodzonych
w tym roku za osiągnięcia zawodowe.
Ostatnim punktem programu był
spektakl teatralny zaprezentowany
przez utalentowanych uczniów naszej szkoły. Nosił on tytuł „Królewna Śnieżka i czterech krasnoludków”.
Katarzyna Żochowska

W ramach popularyzacji zabawowej formy spędzania czasu wolnego już po raz kolejny opiekunowie
Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Zespole Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach zorganizowali Turniej Warcabowy.
Rozgrywki zaplanowano w dwóch
kategoriach: dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów
gimnazjum.
W piątek, 3 października 2014 r.
przybyło 21 bardziej i mniej do-

radzenia sobie z wygraną i porażką.
Jeszcze więcej emocji było podczas ogłoszenia wyników.
Mistrzami piątkowych zawodów
zostali:
Kategoria: szkoła podstawowa: 1.
Marcin Sawicki, 2. Alicja Popielarska, 3. Przemysław Mazurkiewicz.
Kategoria: gimnazjum: 1. Krzysztof
Dębowski, 2. Mateusz Węglarski, 3.
Kamil Żandarowski.
Uczniowie, którzy zajęli I i II miej-

24 października–6 listopada 2014

ZE SZKÓŁ

Gimnazjaliści na XVIII
Festiwalu Nauki

W poniedziałek, 22 września br. 43 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie
i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku uczestniczyło w XVIII Festiwalu Nauki.
Młodzież odwiedziła Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, gdzie
wzięła udział w zajęciach edukacyjno-warsztatowych na temat „Klęsk żywiołowych i zjawisk ekstremalnych”, prowadzonych przez Ewę Fronczak.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w odkrywaniu tajników szeroko rozumianej
wiedzy przyrodniczej, biorąc chętnie udział w konkursach i doświadczeniach.
Gimnazjaliści wykazali się dużą wiedzą, kreatywnym myśleniem i zaangażowaniem w poznawanie praw natury, za co uhonorowani zostali nagrodami. Należy
im się również pochwała za znajomość przyrody, jej form ochrony i ciekawych
zdarzeń w okolicy miejsca zamieszkania. Uczestnictwo zilustrowano w galerii
zdjęć zamieszczonej na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
www.ibles.waw.pl.
Wyjazd młodzieży na Festiwal Nauki do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym zorganizowały Agnieszka Pałaszewska – nauczycielka geografii
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Edyta Pałaszewska – nauczycielka
języka polskiego z tego gimnazjum, oraz Marzanna Cieśla – pedagog szkolny
z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie.
Od osiemnastu lat w ostatnim tygodniu września każdego roku odbywa się
w całej Polsce Festiwal Nauki. Placówki naukowe i wyższe uczelnie na terenie
całego kraju popularyzują wyniki badań. Pracownicy naukowi prowadzą zajęcia
edukacyjne i warsztatowe. Festiwalowi Nauki patronuje Uniwersytet Warszawski,
a sam festiwal jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką.
Od początku istnienia Festiwalu Nauki aktywnym uczestnikiem jest Instytut Badawczy Leśnictwa, gdzie w tym roku zawitali gimnazjaliści z Cieksyna i Nasielska.
A. Fronczak

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Bal owocowo-warzywny
świadczonych warcabistów, a także kibice. Uczniowie rozgrywali
swe partie po dokonaniu losowania i ustaleniu regulaminu gry. Przy
planszach emocji było co niemiara. Uczniowie rozwijali zdolności
i umiejętności myślenia twórczego oraz przestrzegania zasad i reguł. Wzajemnie pobudzali się do
zaradności i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niepewnych. Rozwijali umiejętność

sce w każdej z kategorii, zostali także reprezentantami naszej szkoły
w rejonowych rozgrywkach Turnieju Warcabowego o Puchar Prezesa, organizowanego przez Zarząd
Rejonowy PCK w Nowym Dworze
Mazowieckim. Rozgrywki te odbędą się24 października br.
Opiekunowie SK PCK
H. Golnik, B. Zawadzka

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

W środę, 15 października br.
w Samorządowym Przedszkolu
w Nasielsku odbył się „Bal owocowo-warzywny”. Były jabłuszka,
gruszki, śliweczki, dynie, pomidorki, ogórki oraz buraczki. A wszystko to dzięki owocowym strojom
przygotowanym przez rodziców
i panie nauczycielki.
Podczas balu dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Między innymi wybierały najciekawszy strój owocowo-warzywny, z zamkniętymi oczami smakowały soczki i rozpoznawały, z jakich owoców zostały
zrobione, tańczyły przy krzesełkach. Nie zabrakło też konkurencji sportowych. Na koniec uroczystości wszystkie przedszkolaki utworzyły długi pociąg i głośno śpiewały przy piosence Jedzie pociąg z daleka.
W trakcie balu dzieci bawiły się radośnie przy piosenkach o tematyce owocowo-warzywnej. Było kolorowo, smacznie, wesoło i zdrowo – po prostu super!
SP

II semestr rozpoczęty

W sobotę, 11 października 2014 r.
w kinie Niwa w Nasielsku odbyła się
uroczysta inauguracja II semestru Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Europa i My. Młodzi nasielscy żacy
wraz z rodzicami rozpoczęli rok akademicki 2014/2015.
Po przemówieniach i wymianie prezentów odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu Gaudeamus oraz
immatrykulacja nowych studentów,
którą poprowadziła koordynatorka
grodziskiego Uniwersytetu Dziecięcego Krystyna Prędkopowicz. Następnie wręczono nowym studentom
indeksy, co zrobiło ogromne na nich
wrażenie.
Potem odbył się wykład pt. „Komety”, wygłoszony przez pracownika
Polskiej Akademii Nauk mgr. Pawła
Grochowalskiego. Miły ton głosu, inteligentny tekst zaciekawił wszystkich,
a najbardziej aktywni zadawali pytania. Uroczystość uświetnił występ

artystyczny w wykonaniu przybyłej
z Sandomierza siostry zakonnej Michaliny oraz towarzyszącej jej Grażyny Kwaśniewskiej. Zachęcały one
wszystkich do wspólnego śpiewania
lubianych i znanych piosenek. Na zakończenie krótką zabawę taneczną
zaproponowała zebranym pani Edyta
wraz ze swoimi młodymi tancerkami
z Olimpijskiej Szkoły Tańca i Dobrych
Manier prowadzonej przez Centrum
Tańca Wasilewski–Felska.
Zajęcia na Nasielskim Uniwersytecie Dziecięcym prezentują dzieciom
różne dziedziny nauki i techniki. Na
małych studentów czeka wiele pasjonujących wykładów i bogata oferta warsztatów, które będą odbywać
się dwa razy w miesiącu w soboty.
Celem tej innowacyjnej inicjatywy
edukacyjnej jest rozwijanie dziecięcej ciekawości, miłości do nauki oraz
uświadamianie dzieciom ich talentów
i twórczego potencjału.

Wraz z rozpoczęciem II semestru
organizatorzy zakładają, że Nasielski
Uniwersytet Dziecięcy będzie pretendował do konkursu dla samorządów pod hasłem „Dobry Klimat dla
Rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej. Podczas konkursu są prezentowane lokalne inicjatywy na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci oraz rozwiązań dla rodzin spra-

wujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Tym samym być może
przyczyni się do tego, że nasielski samorząd zyska prestiżowy ogólnopolski tytuł „Super Samorząd 2014”
nadawany pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach akcji „Masz Głos,
Masz Wybór”.
Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska

ROZMAITOŚCI
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Odbudować zaufanie
do samorządu
dokończenie ze str. 3
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w miejscowości Cieksyn,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/67.

o dofinansowanie inwestycji w latach 2014-2020.
Czym Pana zdaniem władze naszego samorządu powinny zająć
się w najbliższej kadencji, żeby
mieszkańcom naszej gminy żyło
się lepiej?
– Musimy pamiętać o tym, że
nasza gmina ma dużo atutów:
położenie blisko Warszawy, lotnisko w Chrcynnie, rzeka Wkra. To
wszystko daje możliwości na szybki
rozwój naszego terenu. Moim zdaniem ten rozwój powinien jednak
być zrównoważony, czyli powinny
powstawać nowe przedsiębiorstwa,
dające ludziom pracę, ale jednocześnie musimy zadbać o dostęp do dobrych szkół, przedszkoli
oraz miejsc do wypoczynku i rekreacji.
Dla mnie bardzo pozytywną sprawą jest to, że dostrzegam coraz
częściej budzące się wśród naszych
mieszkańców poczucie tożsamości lokalnej. Już coraz mniej narzekają, tylko po prostu organizują się
w grupy, stowarzyszenia i działają
na różnych polach od porządkowania swoich najbliższych okolic,
po inicjatywy społeczne i kulturalne. Nasielszczanie stają się dumni z
tego, że tu mieszkają.
Działania prorozwojowe miasta
i gminy wiążą się z długofalowym
procesem, który powinien być
zaplanowany i realizowany w kolejnych kadencjach. Zobowiązuję się przygotować taki program.
To ostatnie półtora roku dało mi
tylko ogląd sytuacji i obowiązków
jakim musi sprostać burmistrz, ale
jednocześnie pozwoliło też zapoczątkować wiele działań. Tak jak
już wspomniałem wśród inwestycji w pierwszej kolejności w najbliższej kadencji należy wybudować
przedszkole i kanalizację.
Uważam, że najważniejsza jest
współpraca i porozumienie pomiędzy mieszkańcami a samorządem
lokalnym. Dla mnie na pierwszym
miejscu zawsze będą oddolne inicjatywy, będę wspierał wszystkich
ludzi działających na rzecz wspólnego dobra dla różnych grup i środowisk społecznych. W planach
mam cały czas powołanie młodzieżowej rady miasta i stworzenie
budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy muszą współuczestniczyć
w decydowaniu o miejscu, w którym zdecydowali się żyć.
Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska

z budową miejsc parkingowych.
Trzeba też zadbać o wszystkie tereny zielone w mieście. Musimy
zaadaptować tereny znajdujące
się przy szkołach na rekreacyjno
– wypoczynkowe tak, aby służyły mieszkańcom i turystom jak, np.
w Cieksynie.
Główne drogi przebiegające przez
nasze miasto są w zarządzie powiatu
i województwa, dlatego, potrzebna
jest dobra wola i współpraca wszystkich samorządów, by centrum
zmieniło swoje oblicze. Mam na
myśli wymianę chodników, oświetlenia i budowę trzech rond, które
niewątpliwie nie są już tylko kwestią
estetyki, ale także bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców.
Niebawem, bo w kwietniu 2015
r. zakończona zostanie budowa
nowego bloku na osiedlu przy
ulicy Płońskiej – to nowoczesny obiekt z windami i parkingiem
podziemnym. Środki ze sprzedaży znajdujących się tam mieszkań
przeznaczone zostaną na budowę bloku komunalnego w Pieścirogach, tak bardzo oczekiwanego
i potrzebnego naszym mieszkańcom.
Czy i w jakim zakresie gmina
Nasielsk będzie korzystała z funduszy zewnętrznych w najbliższych latach? Wiele osób jako
przykład dobrego wykorzystania
takich środków stawia gminy:
Pomiechówek i Czosnów?
– Gmina Nasielsk zawsze korzystała ze środków unijnych i jestem
przekonany, że w najbliższych latach będzie podobnie. W zależności od tego jakie środki faktycznie
się pojawią w najbliższej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020
na pewno będziemy aplikować
o dotacje na wszelkie inwestycje
proekologiczne, dotyczące bazy
sportowej oraz infrastruktury i kanalizacji.
W czasie mojego zarządzania gminą udało mi się spłacić 7.733.000
zł kredytów i pożyczek, nie zaciągając przy tym następnych kredytów. W 2011 r. oraz 2012 r. gmina
zapożyczyła się na ponad 14 mln
zł, na koniec 2011 r. nasza gmina
miała prawie 24 mln zł zadłużenia,
przy budżecie 48 mln zł. Na koniec
2014 r. dług wynosił będzie ok. 14
mln zł. Dzięki tak prowadzonej polityce finansowej mamy zabezpieczone środki w naszym budżecie
na wkłady własne do ubiegania się
L
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SADZONKI
ŚWIERKA SREBRNEGO

tel. 691 138 678
Nasielsk
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Podstawa prawna
Art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 poz.518
ze zm.), Uchwała Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nasielsk, położona w miejscowości
Cieksyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 306/67 o pow. 933 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00038065/4.
Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rekreacyjnych w większości zabudowanych i zagospodarowanych, w sąsiedztwie lasów państwowych i w odległości około 130 m od rzeki.
Działka ma kształt nieco wydłużonego pięcioboku. Działka nie jest ogrodzona ani zagospodarowana, jest 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.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość leży na obszarze objętym planem miejscowym o nazwie: Zmiana Miejscowego Planu 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.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
19 300,- złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych).
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali
konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 26 listopada 2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 26 listopada 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane
przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu
ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie)
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta
jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do
uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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KANDYDAT NA BURMISTRZA NASIELSKA

KANDYDACI DO RADY POWIATU

LISTA nr 21

ARCISZEWSKI Grzegorz
zam. Nasielsk, wiek: 59 lat
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

LISTA nr 27

Okręg wyborczy nr 5
ZASADA Anna Małgorzata
zam. Nasielsk, wiek: 59 lat

Okręg wyborczy nr 8
MAZURKIEWICZ Kamil Paweł
zam. Kosewo, wiek: 28 lat

Okręg wyborczy nr 11
SUSKA Wiesław
zam. Cegielnia Psucka,
wiek: 41 lat

Okręg wyborczy nr 2
MORAWSKA Helena,
zam. Nasielsk, wiek: 59 lat

Okręg wyborczy nr 6
ANTOSIK Henryk
zam. Nasielsk, wiek: 56 lat

Okręg wyborczy nr 9
BRODZIKOWSKI Jan Cezary
zam. Jackowo Włościańskie,
wiek: 52 lata

Okręg wyborczy nr 12

JASKULSKI Roman Mariusz

zam. Nuna, wiek: 40 lat

Okręg wyborczy nr 14
MALINOWSKA Hanna
zam. Toruń Dworski, wiek: 53 lata

2. SZYCH Anna
zam. Nasielsk, wiek: 51 lat

3. RAKOWSKA Teresa,
zam. Nasielsk, wiek: 65 lat

4. STRZELCZAK Wiesława
Janina, zam. Wiktorowo,
wiek: 59 lat

5. KAŹMIERCZAK Zenon,
zam. Nasielsk, wiek: 62 lata

6. KOWALSKI Krzysztof,
zam. Winniki, wiek: 50 lat

7. BIELECKI Tadeusz,
zam. Nasielsk, wiek: 62 lata

8. WASILEWSKI Zygmunt
Michał, zam. Żabiczyn,
wiek: 63 lata

9. FABISIAK Piotr Paweł,
zam. Toruń Dworski,
wiek: 34 lata

10. ARCISZEWSKI Albert,
zam. Nasielsk, wiek: 34 lata

Okręg wyborczy nr 4
ARCISZEWSKI Grzegorz
zam. Nasielsk, wiek: 59 lat

Okręg wyborczy nr 7
JAROSZEWSKI Marek
zam. Nowe Pieścirogi,
wiek: 55 lat

Okręg wyborczy nr 10
DUSZYŃSKI Roman
zam. Popowo Borowe,
wiek: 38 lat

Okręg wyborczy nr 13

ZAKRZEWSKI Mirosław Marek

zam. Nasielsk, wiek: 63 lata

Okręg wyborczy nr 15

DUBLEWSKI Albert Jakub
zam. Cieksyn, wiek: 45 lat

Sfinansowano ze środków KWW FORUM

Okręg wyborczy nr 1
DZIKOŃ Zbigniew Mieczysław
zam. Nasielsk, wiek: 61 lat

1. MARKOWICZ Barbara
zam. Nowe Pieścirogi,
wiek: 43 lata
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Kino NIWA ZAPRASZA
22–26 października godz. 15.00

PINOKIO
animacja, familijny; Niemcy; Czas trwania: 2 godz.

Ubogi konstruktor zabawek Dżepetto rzeźbi
drewnianą kukiełkę. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, zrobiona z sosnowego pnia zabawka zaczyna się ruszać i mówić. Dżepetto nadaje jej imię
Pinokio. Ożywiony pajacyk za nic ma dobre
wychowanie i sprawia swojemu stwórcy coraz
więcej kłopotów wychowawczych.
22–23 i 25-26 października
godz. 17.00

Krocząc wśród cieni
Dramat, kryminał; USA; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

Prywatny detektyw, Matthew Scudder, zostaje
wynajęty przez bossa narkotykowego, by dowiedzieć się kto porwał i zabił jego żonę.
22–23 i 25-26 października
godz. 19.00

Służby specjalne
Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 55 min.

Po likwidacji WSI do życia zostaje powołana
nowa organizacja wywiadowcza. Wkrótce trójka jej członków zaczyna mieć wątpliwości, dla
kogo tak naprawdę pracuje.
29 października–2 listopada
godz. 15.00

Pudłaki 3D
Animacja, familijny, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 30 min.

Mały, osierocony chłopiec, wychowany przez
pudełkowych trolów, próbuje uratować przyjaciół od nikczemnego niszczyciela szkodników.
29 października–2 listopada
godz. 17.00
5–9 listopada godz. 19.00

Bogowie

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Spróbuj wykrzesać z siebie teraz choć trochę optymizmu. Wiara w lepszą przyszłość
może mieć magiczną moc. W najbliższym
czasie o tym właśnie się przekonasz. Dostaniesz propozycję atrakcyjnej pracy.
Byk 21.04–20.05
Obecne zajęcie raczej Cię nie satysfakcjonuje. Potraktuj ten stan jako przejściowy.
Miotanie się i niezgoda tylko rujnują Cię
psychicznie. A może warto poprosić kogoś
o pomoc w znalezieniu pracy?
Bliźnięta 21.05–21.06
Twoje opinie nie zawsze są zbieżne ze zdaniem szefa. By go przekonać do swoich pomysłów, musisz obrać odpowiednią taktykę.
Zwłaszcza że cel jest wspólny i szlachetny.
Stawiaj na kreatywną współpracę.
Rak 22.06–22.07
Twoja niepewność i stres, w jakim żyjesz, źle
wpływają na rodzinę. Nie pokazuj jej swoich lęków. Rozejrzyj się dookoła. Każdy się
szarpie z jakimś problemem. Znajdź w sobie
siłę, by zapanować nad sytuacją.
Lew 23.07–23.08
Uważaj teraz na swoje pieniądze, zwłaszcza
że zarobiłeś je w pocie czoła. Niestety, przyciągasz cwaniaków, którzy po prostu chcą Cię
okraść. Miej się na baczności i nie daj się nabrać
na jakieś szemrane interesy.
Panna 24.08–22.09
Masz chrapkę na wielką karierę i bardzo dobrze. Jednak na razie niespecjalnie przejmujesz
się etyką. W tym tygodniu natrafisz na kogoś
równie bezdusznego. W tej sytuacji warto skapitulować.

Waga 23.09–23.10
W sprawach Twojej firmy w tym tygodniu
jeszcze nic się nie wyjaśni. Taka niepewność
niekorzystnie wpłynie na Twoje samopoczucie. Najlepsze, co możesz zrobić, to o tym
nie myśleć. Skup się na rodzinie.
Skorpion 24.10–22.11
Przyszedł czas na Twój sukces. Po okresie posuchy i zastoju już na początku tygodnia rozdzwonią się telefony. Skrzynka e-mailowa też
będzie przepełniona. Kilka firm będzie chciało
nawiązać z Tobą współpracę.
Strzelec 23.11–21.12
Nie bądź taki pewny, że Twoja pozycja w pracy jest niezachwiana. Za Twoimi plecami ktoś
prowadzi „gierki”. Rób swoje, jednak bądź
czujny. Ten ktoś będzie chciał sobie przypisać Twoje osiągnięcia.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje pieniądze na koncie dobrze pracują.
Nie bądź jednak zachłanny. Wszystkich zleceń i tak nie jesteś w stanie przyjąć. Więcej
zer na koncie nie zawsze gwarantuje szczęście.
Wodnik 21.01–19.02
Zacznij spełniać swoje marzenia. Rób to,
co Ci w duszy gra. W tym tygodniu dobre
uczynki wrócą do Ciebie ze sporą nawiązką. A jeszcze tak niedawno Twoje życie dalekie było od sielanki.
Ryby 20.02–20.03
Naucz się cieszyć drobnymi rzeczami. Niestety, Ty w pogoni za sukcesem ich nie dostrzegasz. Niebezpiecznie ulegasz presji innych.
Być może, gdy powinie Ci się noga w biznesie, przestaniesz być dla nich taki atrakcyjny.

Biograficzny, dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 52 min.

Oparta na faktach, filmowa opowieść o życiu
profesora Zbigniewa Religi, który w latach 80.
dokonał pierwszego w Polsce, udanego przeszczepu serca.
29 października–2 listopada
godz. 19.00

Drakula. Historia nieznana
Akcja, fantasy, dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Historia księcia Włada Palownika, ukazującą go
jako bohatera obciążonego pewnymi wadami.
Okraszona jest wątkiem miłosnym i osadzona
w mrocznej erze magii i wojny.

UWAGA: 1 listopada kino nieczynne

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy
I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia, alarmy, kamery, przyłącza energetyczne. Tel. 518 529
925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działki 1000 i 1500
m2, prąd, woda, gaz. Tel. 500
138 106.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 445 613
KREDYTY, POŻYCZKI - bankowe
i pozabankowe - oferta wielu
firm - tel. 534 777 100 (wyślij
sms o treści KREDYT - oddzwonimy)
Kupię drewno iglaste, liściaste
długości od 1,2 m (możliwość
wycinki). Tel. 660 730 150.
Sprzedam prosięta. Tel. 783
489 889.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524
131.
Sprzedam działki (prąd, woda,
gaz). Tel. 500 138 106.
Instalacje elektryczne od A do
Z – 15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.
Sprzedam działki przy trasie
Nasielsk-Pieścirogi. Tel. 602
357 742.
Sprzedam działkę budowlaną
blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Grabowa. Tel. 602 124 072.
Sprzedam halę 1470 m2, działka
3500 m2. 150 000 zł. Nasielsk.
Tel. 690 225 886.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415
Koszenie kukurydzy na ziarno
oraz śrutowanie młodego ziarna. Faktura VAT. Tel. 608 618 321

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

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

Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
Zatrudnię młodą, operatywną
osobę do biura w Nasielsku.
Praca w księgowości oraz dziale
obsługi klienta kostki brukowej.
CV: abecadlo1@onet.eu; Tel. 663
555 305.
Mieszkanie do wynajęcia 34
m 2, I piętro, ul. Elektronowa.
Tel. 604 327 233.
Sprzedam dom w Kosewie - 90
m2 z działką 5800 m2. Tel. 602
550 852.
Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę.
PILNE. Tel. 512 840 898.
Sprzedam drewno opałowo-kominkowe. Tel. 887 961 164.
Sprzedam topolę na pniu.
Tel. (22) 794 36 12.
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INFORMACJA O WYKAZIE

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele
reklamowe: dot. części budynku usytuowanego na działce nr 1354/11
w obrębie miasta Nasielska.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 24.10.2014 r. do 14.11.2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprzedam działkę bardzo blisko
stacji PKP. Tel. 507 476 081.
Sprzedam tanio pustaki, gazobeton, max, terriva. Tel. 602
177 544.
Sprzedam kuchnię gazową używaną w dobrym stanie, okap
podszafkowy. Tel. 605 173 101.
Zatrudnię mechanika ze znajomością obsługi zagadnień koparki oraz maszyn i urządzeń
budowlanych. Tel. 797 686 003.

Informacja od Orange Polska S.A.
dla komitetów wyborczych

Tynki maszynowe, gładzie gipsowe, malowanie. Tel. 516 315
490.
Zatrudnimy na stanowisku: grafik komputerowy. Wymagana
praktyczna na znajomość programów graficznych, umiejętność przygotowywania grafiki na potrzeby projektów.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać
wyłącznie mailem: biuro cv@
wp.pl z dopiskiem GRAFIK.
Forma zatrudnienia: umowa
o pracę lub umowa zlecenie.
Wynagrodzenie: płaca podstawowa + premia. Skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Wynajmę garaż murowany na
ul. Staszica. Tel. 691 940 576.

Niniejszym przekazujemy do wiadomości komitetów wyborczych informację przesłaną na adres Urzędu Miejskiego w Nasielsku przez firmę
Orange Polska S.A. pismem z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu do
Urzędu Miejskiego: 13.10.2014 r.):
„Temat: dotyczy art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Szanowni Państwo,

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

Nasielsk, działki budowlane
o powierzchni około 1000 m2,
media w granicy działki (prąd,
woda, kanalizacja). Tel. 502 182
991.

Szukam pracy w charakterze
pomocy domowej. Tel. 691 161
851.
Inseminacja krów. Tel. 721 313
245.
Sprzedam jałówkę cielną rasy
Limouse. Tel. 608 877 036.
Wynajmę dom w Dębinkach.
Tel. 509 961 104.
Korepetycje z języka angielskiego - wszystkie poziomy nauczania, skuteczne przygotowanie
do egzaminów. Tel. 697 339 708.
Sprzedam drewno opałowe
w balach (osika, olcha, brzoza). Tel. 500 142 809.
Sprzedam działkę rekreacyjną
z garażem, os. Warszawska.
Tel. 606 450 438.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem, Stare Pieścirogi. Tel. 696
990 459.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych
Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach
telekomunikacyjnych.
W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych.
Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu
informacji.
Z poważaniem
Michał Minda
Dyrektor Obsługi Technicznej Klienta w Warszawie
Dostarczanie i Serwis Usług”

Tesco Polska to lider nowoczesnego handlu.
Chcesz być częścią naszego zespołu i razem z nami
tworzyć przyjazne miejsce pracy?

Poszukuje opiekunki do rocznego dziecka. Auto mile widziane.
Tel. 513 653 444.
Sprzedam dwa tegoroczne
indory kolorowe (Nasielsk).
Tel. 607 784 929.
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Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPU

DERMATOLOG

Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3
Środy 14.30 – 19.00
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz

Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:
• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.
Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.
Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Nr ref. 34036/ZKS/9/ Nasielsk
Miejscem wykonywania pracy będzie sklep w Nasielsku

Twoje zadania:

Wspieranie kierownika sklepu w zarządzaniu i nadzorowaniu przebiegu
procesów w sklepie w celu zapewnienia obsługi klientów na najwyższym poziomie i realizacji celów firmy.

Wymagania

• Preferowane wykształcenie średnie
• Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Umiejętność kierowania zespołem, motywowania i pozyskiwania zaangażowania pracowników
• Komunikatywność i zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta
• Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania
• Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność, uczciwość

Oferujemy

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Możliwości rozwoju zawodowego i pracę dającą satysfakcję
• Szeroki pakiet szkoleń menadżerskich
• Dodatkowe świadczenia w tym bezpłatna opieka medyczna
• Osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami
Na Twoje zgłoszenie czekamy bezpośrednio w sklepie,
lub możesz wysłać na adres:
SM TESCO Polska
Ul. Polskiej Organizacjo Wojskowej 9
05-190 Nasielsk
Możesz też aplikować wypełniając formularz on-line
na stronie www.kariera.tesco.pl
Termin nadsyłania podań upływa 2014-10-30
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PIŁKA NOŻNA

i śmielej wdzierać się na naszą połowę. W pierwszej minucie po przerwie
strzelili bramkę kontaktową (Jacek
Kobyliński). Ich ataki były groźne
i bardziej niebezpieczne przez to, że
w bramce stał brat naszego pierwszego bramkarza Piotra, Damian Dąbkowski, nie reprezentujący jeszcze tej
klasy, którą ma starszy brat. Pod koniec meczu obydwie drużyny były
już mocno zmęczone. Tempo gry
wyraźnie spadło. Nasi piłkarze korzystny wynik na szczęście „dowieźli” do końca. Nie był to ładny mecz
i nie przyniósł chluby naszej drużynie. Dał jednak trzy punkty. I chociaż
gra nie cieszyła widzów, to zdobyte
punkty cieszyły.
Podobny przebieg miał mecz rozegrany w Nasielsku z Makowianką
z Makowa Mazieckiego. Od pierwszych minut uwidoczniła się przewaga
gości. Ich akcje były lepiej zorganizowane i bardziej przemyślane. To dało
też naszym przeciwnikom efekt już
w 15. minucie meczu. Gdy wydawało się, że mimo optycznej przewagi
gości nasi piłkarze kontrolują to, co
dzieje się na boisku, nastąpiły dwie
bliźniaczo podobne akcje środkiem
pola. „Sędziwy” zawodnik gości Andrzej Popielarski wszedł bez większych
kłopotów między naszych obrońców
i znalazł się sam na sam z bramkarzem.
Piotr Dąbkowski, który bronił w tym
meczu, niejednokrotnie wychodził
z większych opresji, tym razem nie dał
jednak rady. Tak było zarówno przy
jednej, jak i drugiej bramce strzelonej
przez tego samego zawodnika.
Żbik na szczęście wyciągnął wnioski
i nie dał się po raz trzeci nabrać na tę
samą sztuczkę doświadczonego piłkarza z Makowa, a nawet zaczął odważniej wkraczać w pole karne gości.

Lp. DRUŻYNA

W drugiej części pierwszej połowy
miał szanse, aby doprowadzić do
remisu, a nawet objąć prowadzenie.
Celowniki naszych snajperów tego
dnia były jednak źle nastawione.
Szansa na odrobienie strat pojawiła się
na pół godziny przed końcem meczu.
Za faul na naszym bramkarzu boisko
musiał opuścić Rafał Obłudka z Makowianki. Na meczu była obecna babcia
tego młodego zawodnika. To pierwsza kibicka drużyny z Makowa. Potrafi
przekrzyczeć, co można było zauważyć zarówno w czasie meczu w Makowie, jak i Nasielsku, zjednoczone
siły kibiców obydwu drużyn.
Grając w dziesiątkę, makowianie nie
tylko utrzymali korzystny dla siebie wynik, ale kilkakrotnie atakowali z kontry i tworzyli groźne sytuacje
pod naszą bramką. Najważniejsze dla
nich było to, że potrafili się obronić
przed groźnymi atakami naszej drużyny.
Teraz czekają nas najtrudniejsze tej
jesieni mecze. Spotkamy się z Koroną Ostrołęka i KS CK Troszyn;
obydwa Żbik rozegra na wyjeździe.
Trudno liczyć na zwycięstwo. Żbik
w swojej najwyższej formie z pewnością nie stałby na straconej pozycji. Wszystko zależy od tego, czy
nasi piłkarze przystąpią do walki
z wolą zwycięstwa. Wtedy mogą
sprawić miłą niespodziankę.
Trzeci mecz, jaki czeka nas tej jesieni, zostanie rozegrany na naszym stadionie. Punkty z Iskrą
Krasne zdobywaliśmy nawet na
stadionie tego przeciwnika. Ostatnio jednak Żbik wyraźnie nie może
się pozbierać, a Iskra „płonie” coraz jaśniej.
andrzej zawadzki

MECZE PUNKTY ZW RM PO BRAMKI

1

Tęcza Łyse

12

27

9

0

3

33:10

2

Korona HID Ostrołęka

12

27

8

3

1

20:7

3

CK Troszyn

12

26

8

2

2

41:7

4

Wkra Bieżuń

12

25

7

4

1

30:10

5

Żbik Nasielsk

12

22

7

1

4

16:14

6

Sona Nowe Miasto

12

20

6

2

4

25:27

7

Wkra Sochocin

12

19

5

4

3

22:18

8

Iskra Krasne

12

19

5

4

3

27:24

9

Wieczfnianka Wieczfnia

12

15

3

6

3

13:12

10

Boruta Kuczbork

12

14

4

2

6

13:20

11

Tęcza Ojrzeń

12

13

3

4

5

20:22

12

Pełta Karniewo

12

13

4

1

7

14:31

13

Makowianka Maków Maz.

12

12

4

0

8

15:16

14 Orzyc Chorzele

12

8

2

2

8

14:33

15

Mazowsze Jednorożec

12

5

1

2

9

11:40

16

Rzekunianka Rzekuń

12

3

0

3

9

10:33

Źródło www.mzpn.pl

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dwudziestego” 10.10.2014 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
8. Piotr Turek – Paweł Wróblewski			
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 				
101 pkt.
Janusz Muzal				
101 pkt.
3-5. Mariusz Figurski				
91 pkt.
Piotr Kowalski 				
91 pkt.
Grzegorz Nowiński 			
91 pkt.
6.
Robert Truszkowski			
89 pkt.
7.
Zbigniew Michalski			
87 pkt.
8. Marek Olbryś				
76 pkt.
9.
Krzysztof Morawiecki 			
74 pkt.
10. Krzysztof Michnowski			
71 pkt.

SPORT. Polska – Anglia w boksie

88 pkt. (69,84%)
73 pkt. (57,94%)
63 pkt. (50,00%)
63 pkt. (50,00%)
62 pkt. (49,21%)
57 pkt. (45,24%)
52 pkt. (41,27%)
46 pkt. (36,51%)

PK

Nasielszczanin w reprezentacji Polski
W sobotę, 4 października br. w Płońsku
odbył się Międzypaństwowy Mecz
Bokserski Polska – Anglia. Polskę reprezentował również nasielszczanin
Piotr Osiński, który boksował w wadze średniej (75 kg). Piotr na co dzień
reprezentuje klub bokserski Budowlani Boxing Team Płońsk. Mecz odbył
się w 11 kategoriach wagowych i zakończył się wysokim zwycięstwem
Polski 20:2.
Piotr Osiński jednogłośnie pokonał na
punkty 3:0 Daniela Morrisa i należał
do wyróżniających się zawodników
polskiej reprezentacji. Należy nadmienić, że Piotrek jest synem śp. Macieja Osińskiego, najlepszego piłkarza
w historii Żbika, i sam również zaczynał karierę sportową od piłki nożnej,
występując w nasielskiej drużynie. Do
boksu trafił dość późno, ale nie przeszkodziło to mu osiągnąć wysoki poziom i w tej dyscyplinie sportu.
Na marginesie powyższego należałoby się zastanowić, czy w Nasielsku
nie powinien powstać jeden wielosekcyjny klub, w którym wszystkie
dyscypliny miałyby swoje miejsce:
piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz być może boks i szachy, jak
to było kilkanaście lat temu w Żbiku.

SPORT

CIECHANÓW: KLASA OKRĘGOWA

Smutne wiadomości
Trzy zdobyte i trzy stracone punkty
to dorobek Żbika w ostatnich dwóch
tygodniach.
Dwa ostatnie spotkania z Mazowszem w Jednorożcu i Makowianką
w Nasielsku były do siebie bliźniaczo
podobne. W obu nie widzieliśmy zadziornego Żbika, przez większą część
meczów Żbik się bronił. Być może
wynikało to z przyjętej taktyki, chociaż bardziej prawdopodobną przyczyną jest zmęczenie. Do tego nasza
drużyna wciąż nie może wystąpić
w optymalnym składzie. Przykro tylko, że przyczyną tego stanu są nader
często kolorowe kartki. Większości
z nich nasi zawodnicy mogliby uniknąć, gdyby bardziej skupili się na grze,
a nie na „sędziowaniu”.
W Jednorożcu spotkaliśmy się ze słabiutką miejscową drużyną, trapioną,
podobnie jak nasza, kontuzjami. Wydawało się, że zwycięstwo będzie nie
tylko pewne, ale i wysokie. Miejscowi wyraźnie nastawili się na obronę
i w pierwszych 20 minutach rzadko
przechodzili na połowę Żbika. Jednak
już w tej części dało się zauważyć, że
nasz zespół gra inaczej niż zazwyczaj,
że łatwo traci piłkę i z trudem ją odzyskuje, a akcje nie są kończone strzałami. Pewne przełamanie nastąpiło
w 12. minucie meczu po golu strzelonym przez Sławomira Stańczaka.
Niestety, Żbik nadal nie zdecydował
się na bardziej agresywne i szybsze
akcje. Jedną z nich, bardzo ładnym
strzałem, zakończył Rafał Załoga (18”).
To był ten Załoga z dawnych dobrych
lat, gdy strzelał gole zarówno z akcji
i ze stałych fragmentów gry.
Niestety, było to wszystko, na co
było stać tego dnia naszą drużynę.
Jej słabość dostrzegli przeciwnicy
i zaczęli grać bardziej agresywnie

SPORT
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A obecnie bokserzy reprezentują Płońsk i Nowy Dwór Mazowiecki; tenisiści – Serock, a inni zdolni
sportowcy sami organizują sobie
różne turnieje i w nich uczestniczą.
Poza piłkarzami mamy odpowiednią kadrę trenerską. W boksie
– Waldemar Wróblewski, w tenisie – Sławomir Szadkowski i Marek
Stamirowski, w szachach – Włodzimierz Kwiatkowski, w piłce siatkowej – Marcin Łukowski i Mariusz
Kraszewski.
Może po wyborach samorządowych warto spróbować zjednoczyć nasielski sport w jedną całość?
Z inicjatywą powinna wystąpić
Gminna Rada Sportu.
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