DODATEK TV

Z MIASTA

Utrudnienia na POW

Ronda coraz
bliżej

czytaj na str. 2

O tym, że w Nasielsku potrzebne są ronda dla usprawnienia ruchu drogowego, mówiono od dawna. Kłopot w tym, że w sprawie miejsc, gdzie są
one najpotrzebniejsze, decyzja nie zależy tylko od władz samorządowych,
dlatego te kwestie były odsuwane na czas późniejszy...

Kłopoty młodych
inwestorów

str. 3
Czekamy na otwarcie

str. 5
DPS świętował
10. urodziny

str. 9

Od pewnego czasu kierowcy
regularnie przejeżdżający przez
ulicę POW za skrzyżowaniem
z ul. Wyszyńskiego napotykają
utrudnienia w ruchu. Zablokowanie jednego pasa jezdni jest spowodowane budową kanalizacji
sanitarnej obejmującej m.in. właśnie ulicę POW. Niestety, z tego
powodu na dość długim odcinku
wprowadzono ruch wahadłowy.
– Ruch wahadłowy został zarządzony zgodnie z powiatowym
projektem czasowej organizacji
ruchu zatwierdzonym przez starostę nowodworskiego – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Na pytanie, dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani wcześniej o wprowadzeniu ruchu wahadłowego, odpowiada: – Niestety, nie było to możliwe, ponieważ nie wiadomo było od początku,
czy wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, czy ulica w ogóle zostanie zamknięta.
Ruch wahadłowy na ulicy POW będzie utrzymany aż do 10 września br. Cała inwestycja związana z buE
K
L
A
M
A
dową kanalizacji na ul. POW, 11 R
Listopada, Podmiejskiej, Nowa
Wieś, Wiejskiej i Piaskowej potrwa do 30 września 2015 r. Wykonawcą inwestycji jest Zakład
Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu
i Usł ug M .M . M ł yńsc y Spó łka
Jawna z Ciechanowa.
(pk)
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20

Ronda coraz bliżej
Wszyscy zarządcy dróg działający na
terenie miasta mają określone kłopoty, przede wszystkim finansowe.
Metodą na rozwiązanie przynajmniej
niektórych problemów jest wspólne działanie organów właścicielskich
i zarządców dróg. Polegają one na
komasowaniu środków i wspólnym
udziale w wykonywaniu prac. Dobrze, że wszyscy partnerzy działający
na terenie gminy Nasielsk myślą podobnie i wiele inwestycji drogowych
będzie realizowanych wspólnie przez
gminę, powiat i województwo reprezentowane przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich.
W tych sprawach Rada Miasta na
czerwcowym posiedzenia przyjęła odpowiednie uchwały. Jedna do-

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

tyczy drogi powiatowej, druga zaś
skrzyżowań, na których jest przewidziane wprowadzenie ruchu okrężnego (rond).
I tak uchwałą przejęto zadanie powiatu nowodworskiego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi

obejmujące zadanie remontu drogi
powiatowej nr 2429 Siennica–Mogowo.
Kolejna uchwała mówi o przekazaniu
pomocy rzeczowej województwu
mazowieckiemu reprezentowanemu przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Gmina na koszt własny przygotuje dokumentację projektową na budowę dwóch skrzyżowań
z ruchem okrężnym. Dla łatwiejszej
czytelności informujemy, że chodzi tu o skrzyżowanie w ciągu ulicy
Kościuszki i początku ulicy Płońskiej
przy Domu Pomocy Społecznej oraz
skrzyżowanie dróg wojewódzkich
przy stacji benzynowej w Pniewie.
Przewiduje się, że do 10 lipca zostanie
podpisane ostateczne porozumienie
w tej sprawie między gminą Nasielsk
a MZDW. Ustalono,
że gmina Nasielsk
przekaże MZDW
do końca bieżącego roku opracowaną dokumentację.
Decyzja na temat
budowy i kosztów
z tym związanych
będzie podjęta na
podstawie odrębnych uzgodnień
i odrębnego porozumienia określającego wspólne zasady działania i terminy wykonania prac.
Obydwa zadania nie należą do łatwych ze względu na różnice poziomów występujących na terenach
obydwu planowanych rond. Gmina

winna dołożyć wszelkich starań, aby
wybrać odpowiedniego projektanta. Ci, którzy często korzystają z dróg,
uważają, że w końcowej fazie projektowania (a może i wcześniej) będą mogli wnieść do projektu swoje uwagi.
Wielokrotnie na różnego rodzaju
spotkaniach sygnalizowano potrzebę utworzenia jeszcze jednego ronda – na skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej, Kilińskiego i Piłsudskiego. Nie negując tej po-

trzeby, trzeba stwierdzić, że nie
jest ono jednak w chwili obecnej
brane pod uwagę, co nie świadczy jednak, że w razie pojawienia
się korzystnej sytuacji nie zostanie ono zrealizowane.
W fazie uzgodnień jest ponadto
plan remontu nawierzchni chodnika na odcinku od pawilonu GS
w kierunku hotelu Stary Młyn.
andrzej zawadzki

Z UM

Zapisy na przydomowe
oczyszczalnie

Najprawdopodobniej w IV kwartale 2015 r. zostanie uruchomiony PROW
2014–2015. Liczymy na to, że w programie znajdą się również środki na
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Beneficjentem środków byłaby gmina, a pozyskane środki służyłyby wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.
Wyłączone z projektu będzie miasto Nasielsk oraz Stare i Nowe Pieścirogi
– jako miejscowości należące do aglomeracji.
Najprawdopodobniej poziom pomocy finansowej ze środków EFRROW
będzie wynosił ok. 60% kosztów kwalifikowanych, natomiast ok. 40%
kosztów kwalifikowanych będą to środki osób fizycznych.
W związku z tym gmina rozpoczęła już przygotowania do ewentualnego
złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt.
Listy osób chętnych znajdują się u sołtysów poszczególnych miejscowości. Można również zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Środowiska i
Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23 69 33 101, podając imię, nazwisko,
adres zamieszkania oraz liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nasielsk, dnia 2 lipca 2015 r.

Burmistrz Nasielska

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze.
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm), a także
na podstawie art. 39 ust. 1 i w związku z art. 54 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część
wsi Zaborze, sporządzanego na podstawie uchwały nr LVII/396/14 Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 25 września 2014 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 214, w dniach poniedziałek od 8.00 do 18.00 oraz
wtorek - piątek od 8.00 do 15.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku – www.umnasielsk.bip.org.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie plan miejscowego
odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać lub przesyłać do Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę
jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag:
31 sierpnia 2015 r.
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Kłopoty młodych inwestorów
Małżeństwo Joanna i Krzysztof Trojan
podjęli decyzję o prowadzeniu działalności w segmencie rolnym. Mieszkają w Mazewie, tu są zameldowani i tu

Przy tego typu swoją opinię wydaje Sanepid i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wniosek
o wszczęcie postępowania o środo-

postanowili stworzyć sobie (i innym)
miejsca pracy. Na swojej ziemi pragną
postawić dwa okazałe kurniki – budynki inwentarskie, w których odbywałaby się hodowla brojlerów.
O planowanej przez nich inwestycji
i pierwszych konsultacjach społecznych informowaliśmy w nr. 3. „Życia Nasielska” (30.I – 12.II.2015), tuż
po spotkaniu społeczności wiejskiej
w domu sołtysa Mazewa A, Krzysztofa Niesiobędzkiego, w sprawie planowanej inwestycji.
Wtedy to inwestorzy i burmistrz usłyszeli wyraźnie od przybyłych na to
spotkanie osób, że lokalna społeczność nie widzi możliwości budowania
na tym terenie tego rodzaju obiektów,
że jest tej inwestycji przeciwna. Burmistrz zaś zobowiązał potencjalnych
inwestorów do uzupełnienia dokumentacji i dostarczenia dodatkowych
przewidzianych prawem dokumentów.

wiskowych uwarunkowaniach składają inwestorzy. Taki wniosek Joanna
i Krzysztof Trojanowie złożyli 24 listopada 2014 r. 16 grudnia Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Dworze Mazowieckim wydał opinię o możliwości odstąpienia od
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
17 grudnia zaś Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
wydał postanowienie o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
5 stycznia br. burmistrz Nasielska nałożył obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko. W wyniku tej procedury,
na początku czerwca br., do urzędu
wpłynęło uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wydane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie. Wynika
z niego, że planowane kurniki nie będą
negatywnie oddziaływać na środowi-

OBRADOWAŁA RADA

Uchwały podjęto
W środę, 8 lipca br., po raz XVII obradowała nasielska Rada Miejska. Tym razem
sesja Rady zwołana została na wniosek burmistrza Nasielska.
Na początku obrad Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, zgłosił wniosek
o wprowadzenie do planu posiedzenia projektów dwóch uchwał.
Po przyjęciu porządku obrad wraz ze zmianami Rada rozpoczęła procedowanie uchwał. Projekty uchwał dotyczące zmian zaistniałych w podziale gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze i obwody do głosowania, związanych
z nadaniem nazw ulicom w mieście, przedstawił Marek Maluchnik, sekretarz
Nasielska. Zostały one przyjęte przez Radę jednogłośnie. Kolejna uchwała
dotyczyła powołania spośród radnych zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Znaleźli się w nim radni: Krzysztof Kordowski, Marek
Ostaszewski i Henryk Antosik. Podczas głosowania nad tą uchwałą jedna osoba
wstrzymała się od głosu, a pozostali radni byli „za”.
Rada przyjęła jednogłośnie także uchwały dotyczące wykupu działki pod
drogę (ul. Słoneczna) i regulaminu udzielania pomocy socjalnej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Następnie Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM, odczytał pismo w sprawie wyboru spośród radnych RM kandydatów do pracy w Radzie Społecznej
SP ZOZ. Jednocześnie za dotychczasową pracę w Radzie Społecznej SPZOZ
podziękowania otrzymali radni poprzedniej kadencji: Katarzyna Świderska,
Maciej Suwiński, Zbigniew Wóltański i Henryk Antosik. Kandydatami do pracy w RS SPZOZ zostali radni: Grzegorz Arciszewski, Antoni Kalinowski, Marek
Ostaszewski i Dariusz Kordowski.
W dalszej części obrad, w której obecni na sali obrad mogli zgłaszać pytania
i wnioski, radny Marek Ostaszewski skierował do burmistrza Nasielska kilka
pytań. Dotyczyły one: terminu oczyszczenia koryta rzeki Nasielnej w rejonie
miasta, terminu wykonania projektu przedszkola, rozpoczęcia prac w przedszkolu zastępczym, dodatkowych patroli policyjnych i stworzenia szkoły specjalnej w Dębinkach.
Burmistrz udzielił radnym wyjaśnień, po czym obrady zakończono.
(red.)

sko. Opinia ta została wydana po zapoznaniu się z przedłożonym przez
inwestorów obszernym Raportem
oddziaływania na środowisko, opracowanym przez specjalistów w tej
dziedzinie.
Ponadto poinformowano mieszkańców o możliwości wglądu w dokumentację i o możliwości składania
do 13 lipca br. uwag i wniosków, które burmistrz rozpatrzy przed podjęciem ostatecznej decyzji. Na dzień
30 czerwca wyznaczono przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
w powyższej sprawie.
Zaplanowana rozprawa została przeprowadzona w przewidzianym terminie. Przybyło na nią 10 osób, mimo że
mówiono o 100 osobach, które podpisały wniosek o niedopuszczenie do
realizacji tej inwestycji, oraz o dziesiątkach osób, które z różnych względów
na spotkanie nie przyszły.
Rozprawę prowadziła (a raczej
powinna prowadzić) kierownik
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Szymańska, którą
wspierali burmistrz Bogdan Ruszkowski i Iwona Brzezińska z merytorycznego Wydziału nasielskiego
UM.

Zazwyczaj na rozprawach słucha
się stanowisk stron. Tego nie dało
się zauważyć na tej rozprawie. Zdominowało ją wystąpienie Barbary Korsak, jednej z najbardziej zagorzałych
przeciwniczek inwestycji. Nie zostawiła suchej nitki ani na samym projekcie, ani na opiniach, które ten projekt
wspierały. Milcząco pominęła informację zawartą w złożonym proteście
mieszkańców (którego jest pierwszym
sygnatariuszem), że w tle tego całego
sporu jest też jej interes ekonomiczny,
ponieważ w miejscowości tej chce
stworzyć gospodarstwo agroturystyczne, a planowana inwestycja koliduje z jej planami.
Jak mantrę za to powtarzała stwierdzenie, że opinie rzeczoznawców
z Łowicza są nic nie warte, a wartościowe mogą być opinie osób, które
ona proponuje jako znawców przedmiotu. Niewiele mógł powiedzieć
inwestor Krzysztof Trojan. Próbował
wyjaśniać zgłoszone wątpliwości, ale
uległ argumentom słownej siły. Ze
starań o realizację inwestycji jednak
nie zrezygnował.
Nie usłyszał też rzeczowej odpowiedzi
jeden z mieszkańców, który obawiał
się o zdrowie swej chorej na astmę
teściowej czy niebezpieczeństwa dla
chorej na tarczycę żony. Nie zabrakło też obaw o ptasią grypę, skompli-

kowane w tej okolicy stosunki wodne
czy kierunek wiatru. Nie dało się zauważyć, aby ktoś zgłosił merytoryczne uwagi do najważniejszego dowodu
w sprawie – raportu o oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Być
może nikt z uczestników rozprawy
z nim się nie zapoznał. Wygłos tej rozprawy jest jednoznaczny: nie dla inwestycji.
Twardy orzech do zgryzienia będzie
miał burmistrz Bogdan Ruszkowski,
który będzie musiał podjąć decyzję.
Musi się liczyć z „głośnymi” argumentami, a z drugiej strony coraz częściej
słychać głosy domagające się tworzenia na terenie gminy miejsc pracy, do
tego w różnych instytucjach ościennych powiatów i na szczeblu wojewódzkim mówi się, że gmina Nasielsk
nie jest przyjazna dla inwestorów.
Na zakończenie niefortunnej rozprawy administracyjnej kierownik
Jadwiga Szymańska poinformowała, że jej wynikiem będzie protokół,
z którym będzie można się zapoznać, a „współprowadząca” Barbara
Korsak wezwała swych zwolenników do mobilizacji przed 13 lipca,
do którego to dnia można składać
uwagi i wnioski. Ta mobilizacja ma
na celu zapobieżenie budowie kurników.
waz
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KRONIKA OSP

Susza przyszła
W pierwszych dniach lipca br. nad
Polskę napłynęła fala tropikalnych
upałów. Błyskawicznie obniżyła się
wilgotność powietrza, wysuszyły trawy i ściółka leśna. Znacząco
zmniejszył się też poziom wody
we Wkrze.
Również strażacy na początku lipca mieli ręce pełne roboty. 6 lipca płonęły łąki nad Wkrą, a także
las przy drodze w Lelewie. Pożary na szczęście szybko udało się
opanować i nie zagroziły one położonym w pobliżu domkom letniskowym. Natomiast 7 lipca przy
ulicy Słonecznej wybuchł pożar
nieużytków. Silne podmuchy wiatru przeniosły ogień do pobliskiego lasu.
– Przyczyny pożarów wynikają najczęściej z działań ludzkich –
mówią strażacy. Najczęściej są to
wyrzucane z samochodów niedopałki papierosów albo wjeżdżanie
rozgrzanym samochodem w trawę
– a od tłumika idzie gorąca temperatura. Poza tym przyczyną samoistnych pożarów może być
również szkło leżące w trawie, np.
z rozbitej butelki.
Słoneczna pogoda spowodowała
znaczny spadek wilgotności ściółki,
w stopniu porównywalnym do wyschniętej gazety. Dlatego też w wielu miejscach wprowadzono trzeci,
najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
W mediach strażacy przestrzegają przed niebezpiecznymi zachowaniami. Ryzyko pożaru można
R
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2 i 7 lipca strażacy z OSP Nasielsk
zostali wezwani do usunięcia
gniazd szerszeni.
3 lipca w miejscowości Czajki doszło do pożaru trawy. W akcji gaśniczej brały udział: 1 jednostka
z OSP Nasielsk i 1 jednostka OSP
Psucin.

znacząco ograniczyć,
unikając nierozsądnych
zachowań przez osoby odwiedzające lasy.
W z wią zku z z ag ro że n i e m p oż arow ym
w lasach i na terenach
śródleśnych oraz w odległości do 100 m od
granicy lasu zabronione
są zachowania, które mogą dopuścić do rozniecania ognia. Zabronione jest również palenie tytoniu
z wyjątkiem dróg utwardzonych
i miejsc przeznaczonych do pobytu ludzi. Należy także poruszać się
po wyznaczonych szlakach oraz
przestrzegać zakazów wstępu do
lasu, które mogą być wprowadzane lokalnie.

Obserwując wiele miejsc na Mazowszu, można zauważyć, że tegoroczne lato przyniosło już poważną
w skutkach suszę, mimo ostatnio
pojawiających się przelotnych opadów deszczu. Wszystko wskazuje na
to, że wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie będą nadal
wysuszać glebę. Już teraz rolnicy
obserwują częściowo zniszczone

POLICYJNIE

Tragiczny wypadek

W poniedziałek, 6 lipca br., ok. godz. 2.00
w nocy w miejscowości Budy Siennickie
miał miejsce tragiczny w skutkach wpadek samochodowy.
28-letni mężczyzna
jadący autem marki Seat Leon na łuku
drogi zjechał na pobocze i uderzył w karpę, a później w drzewo. Zginął na miejscu. W akcji ratunkowej brały udział
karetka pogotowia ratunkowego, zastępy straży pożarnej i policja.
(red.)
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uprawy i wyschnięte łąki. Sytuacja
ta stwarza nie tylko zagrożenie dla
upraw polowych i owocowych, ale
także w ostateczności może doprowadzić do podwyżek cen.
W związku z suszą pojawiają się też
apele o oszczędzanie wody pitnej
i ograniczenie podlewania ogródków i trawników.
Michał B.

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie od 1 do 26 czerwca
w Budach Siennickich nieznani
sprawcy dokonali kradzieży transformatora o wartości 8000 zł na
szkodę firmy Energa Operator.
11 lipca w Żabiczynie doszło do
wypadku samochodowego. Kierowca BMW stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo. Kierowca i pasażer z obrażeniami ciała
zostali przewiezieni do szpitala.
Pijani na drodze:
12 lipca w Nasielsku na ul. Kościuszki Przemysław D., mieszkaniec gminy Winnica, kierował samochodem
w stanie nietrzeźwości – 1,01‰.
M
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4 lipca strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lasu. Alarm okazał się fałszywy. Do akcji jednak
wyjechały 4 zastępy strażaków:
1 z OSP Nuna, 1 jednostka z JRG
Nowy Dwór Maz. oraz 2 jednostki
z OSP Psucin.
4 lipca w Zaborzu doszło do pożaru trawy i poszycia leśnego.
Pożar gasili strażacy z OSP Pomiechówek, OSP Psucin oraz 2 zastępy JRG z Nowego Dworu Maz.
4 lipca w Cieksynie palił się las.
W akcji gaśniczej brały udział 2
zastępy OSP Psucin oraz 1 zastęp
OSP z Cieksyna.
5 lipca w Lelewie doszło do pożaru lasu. W akcji gaśniczej brały
udział: OSP Cieksyn, OSP Psucin
oraz jednostka JRG z Nowego
Dworu Maz.
5 lipca doszło do pożaru lasu
w Cegielni Psuckiej. W akcji gaśniczej brały udział: OSP Psucin,
Wojskowa Straż Pożarna z Pomiechówka oraz JRG z Nowego
Dworu Maz.
6 lipca w Zaborzu miał miejsce
pożar lasu. Ogień gasiły 2 zastępy
strażaków z OSP Psucin oraz 1 zastęp z OSP Nasielsk.
6 lipca w Krzyczkach-Żabiczkach
doszło do pożaru trawy. W akcji gaśniczej brali udział strażacy
z OSP Krzyczki i OSP Nasielsk.
7 lipca w Nasielsku na ul. Słonecznej doszło do pożaru nieużytków oraz lasu. Spłonęło ok.
2,5 ha poszycia leśnego. Do akcji gaszenia ognia włączyło się 14
jednostek straży: 2 zastępy JRG
z Nowego Dworu Maz., 2 zastępy z OSP Nasielsk, 2 zastępy
z OSP Pomiechówek, 2 zastępy
z OSP Psucin oraz po jednym zastępie z OSP Jackowo, OSP Cieksyn, OSP Krzyczki Pieniążki, OSP
Nuna, OSP Goławice oraz Wojskowa Straż Pożarna w Pomiechówku.
9 lipca w miejscowości Krogule
strażacy usuwali z jezdni drzewo,
które blokowało drogę. Drzewo uszkodziło linię energetyczną oraz ogrodzenie. W akcji brały
udział OSP Nasielsk i OSP Nuna.
11 lipca w Żabiczynie doszło do
wypadku. Kierowca samochodu
BMW z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i wylądował w przydrożnych
krzakach. W samochodzie podróżował y dwie osoby, które
z obrażeniami ciała przetransportowano do szpitala. W akcji brali
udział strażacy z OSP Nuna, OSP
Nasielsk oraz 2 zastępy JRG z Nowego Dworu Maz.
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Mirosław Świderski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach
do Rady Miejskiej?
– Kandydowałem, bo mam
wiele planów związanych
z naszą gminą oraz moim
okrę giem wyb orczym,
które chciałbym zrealizować. Będąc radnym, mam
większe szanse na realizację tych planów i wpływ
na kierunki rozwoju naszej
małej ojczyzny. Przez ostatnie dwie kadencje pełniłem
zaszczytną, odpowiedzialną funkcję radnego Rady
Miejskiej w Nasielsku. Udało mi się sporo zrobić, ale jeszcze sporo pozostało do zrobienia.

Z GMINY.

Czekamy na otwarcie
dotychczasowych miejsc parkingowych, to jednak pocieszaliśmy
się myślą, że nowy budynek wynagrodzi wsz ystk im te trudy.
Wygląda na to, że coraz bliżej
zakończenia inwestycji, ponieważ oficjalnie ma to się odbyć
w trwającym już III kwartale tego
roku, a chodzą słuchy, że nowy
dworzec odwiedzimy już na początku sierpnia.
Wa r to p r z y p o m n i e ć z a ł oże nia nowego projektu dworca,
ponieważ może być on czymś
unikatow ym na nasz ym terenie. Maciej Bułtowicz wymienia
e ko l o g i c z n e r o z w i ą z a n i a : p o n o wn e w y ko r z ys t a n i e
wo d y d e s z c z o we j
jako wody szarej do
s p ł u k i wa n i a to a l e t
w budynku, ogniwa
fo towo l t a i c z n e n a
dachu wiat y dworca czy zastosowanie
energooszczędnego
oświetlenia LED.
Oprócz tego dworzec ma być bardziej

Już niebawem doczekamy się
otwarcia nowego dworca kolejowego PKP Nasielsk.
– Dworzec w Nasielsku będzie
bardziej funkcjonalny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i bardziej efektywny
energetycznie – przekonuje Maciej Bułtowicz z Biura Prasowego
PKP S.A.
Wielokrotnie pisaliśmy o budowie nowego dworca kolejowego. Chociaż powodowała ona
pewne trudności, szczególnie
dla kierowców, z powodu części
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przyjazny dla osób niepełnosp rawnych . B ędą one mog ł y
korzystać z odpowiednio dostosowanej toalety i blatu kasowego. Nowy budynek ma być też
przystosowany do bezproblemowego przemieszczania się po
nim na wózku inwalidzkim. Dodatkowo dla osób niewidomych
i niedowidzących zaprojektowano mapy oraz oznakowania tyflograficzne.
Wszystkich też ucieszy pewnie
wiadomość, że na nowym dworcu działać będzie WiFi oraz że
będzie przy nim 101 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób
o ograniczonej sprawności ruc h owej . C i e kawo stką b ę d zi e
dynamiczny system iluminacji
budynku sprawiający, że budynek
będzie rozświetlany w momencie
wjazdu pociągu na stację.
Trudno nie być zainteresowanym, patrząc na to, co ma nam
zapewnić nowy dworzec kolejowy. Tym niecierpliwiej wyczekujemy końca budowy i oddania
budynku do użytku.
Paweł Kozłowski
M
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Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim
będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– W czasie pełnienia odpowiedzialnej funkcji radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku miałem zaszczyt pracować w różnych komisjach: Zdrowia
i Pomocy Społecznej; Infrastruktury i Porządku Publicznego; Budżetu
i Finansów; Oświaty, Kultury i Sportu. Pracowałem z doświadczonymi
(kilkuletnie kadencje) radnymi. Był to i jest do dzisiaj czas nauki. Lubię
cyfry i lubię je analizować. Dlatego cenię pracę w Komisji Budżetowej
i staram się zrozumieć, po co są działy i rozdziały. Sprawy pomocy społecznej są mi bliskie ze względu na zatrudnienie w MOPS Nasielsk, stąd
moja praca w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Ponadto pracuję także w Komisji Rolnictwa. W obecnej kadencji wolą Rady Miejskiej
w Nasielsku przewodniczę Komisji Rewizyjnej.
Jak postrzega Pan funkcję radnego? Radny to…
– Radny to służba lokalnej społeczności, a szczególnie tej, dzięki której
otrzymuje się mandat radnego. Radny to człowiek potrafiący słuchać
innych, wrażliwy na ich potrzeby. Niebojący się rozmawiać na żaden
temat. Szukający rozwiązania każdego problemu.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji
dla całej gminy i w Pana okręgu wyborczym?
– Uważam, że najbardziej oczekiwaną inwestycją w naszej gminie jest
budowa nowego przedszkola i żłobka. Przedszkola z elastycznym czasem pracy oraz dyżurami w okresie wakacji. Jest to inwestycja, o której
od lat mówi się, a która w końcu będzie realizowana. Prace są już bardzo zaawansowane. Następną bardzo ważną kwestia jest budowa nowej
kanalizacji. Wielu mieszkańców miało już okazję „poczuć” tę potrzebę.
Dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym jest budowa trzech rond: przy
ulicy Kościuszki, Warszawskiej i Pniewie.
Jeśli chodzi o mój okręg wyborczy, to chciałbym wymienić chodnik
przy ul. Warszawskiej, udrożnić rzekę Nasielną na wysokości ogródków
działkowych, wybudować plac zabaw oraz ścieżkę zdrowia. W wielu
tych tematach trwają już zaawansowane rozmowy i czekam na ich finał. Mam jednak świadomość, że każdy radny nie może patrzeć tylko
przez pryzmat swojego okręgu, ale musi brać także pod uwagę potrzeby
całej gminy. Będę wspierał inne plany, na przykład kompleksową budowę oczyszczalni przydomowych z dofinasowaniem zewnętrznym tam,
gdzie nie jest planowana budowa kanalizacji.
Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Myślę, że gmina Nasielsk, jest zdecydowanie dobrym miejscem do
życia. Malkontenci zawsze będą narzekać. Często pracowałem w delegacji i zawsze z radością tu powracałem. W Nasielsku wychowałem się,
tu mam przyjaciół i tu chcę pozostać.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Można się ze mną kontaktować za pośrednictwem Biura Rady.
Radny prywatnie…
– Trzymam kciuki za każdego kto uprawia sport. Popieram każdą formę
aktywności fizycznej. Sport to zdrowie, a marzenia to wieczna młodość.
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Szlakiem
Kolorowych
Drzew
Ironiczny memuarysta
– Gra terenowa

Pełen wrażeń literackich rok spotkań nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki
zakończył Dziennik, uznanego i poczytnego polskiego pisarza, Jerzego Pilcha.
Pozycja wydana w 2012 r. przez wydawnictwo Wielka Litera jest wersją książkową felietonów opublikowanych w latach
2010–2011 na łamach „Przekroju”. Jerzy Pilch w końcowym słowie Od Autora przyznaje, że dokonał „poszerzeń”
i „zawężeń” wcześniejszej wersji swoich
zapisków. To sprawia, że czytelnik dostaje do rąk książkę przemyślaną. Czyta się
ją jak interesującą współczesną powieść.
Z konwencją dziennika łączy ją jedynie
zachowanie chronologii dat albo niekiedy następstwo wydarzeń z tamtych lat.
Jerzy Pilch komentuje ówczesną rodzimą rzeczywistość z niezwykłą
wnikliwością. Te „minione dzieje” (nie tak odległe), są znane czytelnikowi z prasy, radia czy telewizji. Na kartach Dziennika powracamy wraz
z pisarzem do wydarzeń literackich, publicystycznych, lecz także politycznych, społecznych, religijnych, obyczajowych i sportowych. Komentarze autora, jego rozważania, opinie, refleksje, spostrzeżenia
sprawiają, że te przeszłe wydarzenia zaczyna się na nowo postrzegać
i oceniać. Autor Dziennika proponuje też odmienne spojrzenie na ludzi
będących architektami, kreatorami czy też inspiratorami wspomnianych
wydarzeń. W Dzienniku króluje ironia i kpina. Są one jednak dyskretnie
ukryte w wywodach pisarza. Radość czytania polega na ich odszukaniu
i zdemaskowaniu.
Urokliwa jest lekkość formułowania myśli przez pisarza. Są więc w Dzienniku błyskotliwe i sensowne, ale jednocześnie „gorzko-słodkie” rozważania o wierze, Bogu, diable, o sensie wiary, o realizowaniu przez Boga
zamysłów co do poszczególnych ludzi. W intymnej, ciepłej relacji z Bogiem pisarz zarzuca mu ironię w planowaniu losów świata i ludzkości.
Tę „boską kpinę” w nierównym traktowaniu ludzi, szczególnie twórców,
Jerzy Pilch dostrzega na przykładzie biografii dwóch równolatków: Jana
Sztwiertnii i Czesława Miłosza, muzyka i poety. Pierwszy z nich, kompozytor z ziemi cieszyńskiej, zamordowany w 1940 r. w obozie w Gusen,
za sprawą boskiego werdyktu „nie przekroczył Europy ani nawet Polski”.
Drugi, też za boską aprobatą, zyskał światową sławę jako laureat Literackiej Nagrody Nobla. Te dwa różne życiorysy są dla pisarza impulsem do
filozoficznej refleksji o sens istnienia i tworzenia.
Obecna jest w Dzienniku ukochana przez pisarza piłka nożna. Po wielokroć wraca do tematu piłkarskiego, m.in. komentując grę polskiej reprezentacji, problem orła na jej koszulkach, porusza kwestię „maoizmu”
trenera Beenhakkera. Ocenia siebie jako kibica klubu Cracovia Kraków.
Czyni to jednak w sposób ironiczny, miejscami żartobliwy.
Poznajemy też wiele postaci, bez których życiorys Jerzego Pilcha byłby
zubożony: począwszy od korzeni rodzinnych, przez znajomych i ludzi
spotkanych przypadkiem. Nadto, jak można sądzić, nie byłoby znanego
nam Jerzego Pilcha, gdyby nie uległ on zauroczeniu twórczością, takich
jak Heraklit z Efezu, Tomasz Mann, Bruno Schulz, Stefan Żeromski, Antoni Słonimski, Lew Tołstoj, Stanisław Dygat, Julian Tuwim, Aleksander
Fredro, Bohumil Hrabal i wielu innych. Imponujący Indeks nazwisk osób,
które zagościły w zapiskach Dziennika (sześć stron, a na każdej z nich po
dwie kolumny) definiuje autora. To literat-erudyta, filozof-gawędziarz,
pamiętnikarz-komentator.
Oczywiście, jako pisarz, Pilch prezentuje nam ciekawe spojrzenie na literaturę. Inspiracją do wyrażania myśli o dziełach literackich jest przewrotna teza: „kto od kogo odpisuje”. Zaskakująca jest swoboda poruszania się
autora wśród różnych stylów pisarskich i reprezentujących je twórców,
począwszy od tych antycznych, a skończywszy na współczesnych Pilchowi. Pisarz ma tylko jedną, drobną prośbę (a może jest to z jego strony
żądanie) do potencjalnych czytelników Dziennika: WMYŚLCIE SIĘ. Szanowny Czytelniku! Jeżeli spełnisz tę prośbę-żądanie, lektura Dziennika
będzie przyjemną intelektualną przygodą.
Jerzy Pilch, rocznik 1952, urodzony w Wiśle, luteranin, polski pisarz i felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy. Ukończył filologię polską na
Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też realizował się zawodowo jako nauczyciel akademicki. Obserwator, recenzent, „narzekacz” i „objaśniacz”
polskiej rzeczywistości. Człowieczeństwo i pisarstwo Jerzego Pilcha wyznacza, tzw. trójkąt Pilcha: Wisła–Kraków–Warszawa. Autor pochodzi
z Wisły, a jest związany zawodowo i emocjonalnie z Krakowem i Warszawą. Jeśli coś trafia do „trójkąta Pilcha”, przybiera „pilchowe kształty”.
Na marginesie zaznaczam, że w 2013 r. Wydawnictwo Literackie opublikowało w formie książkowej kolejny tom zapisków Jerzego Pilcha zatytułowany Drugi Dziennik 21 czerwca 2012–20 czerwca 2013.
Anna Fronczak

Pod koniec roku szkolnego dzieci z klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieksynie wzięły udział
w grze terenowej „Szlakiem Kolorowych Drzew” w ramach projektu
„Wieś to nie Wiocha”, realizowanego
przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”. Kierunek
zabawy wyznaczyły różowe wstążki
prowadząc spod szkoły do Różowego Drzewa, pod którym czekał już
na dzieci Strażnik Cieksasu – Maciek.
Po wykonaniu zadania Maciek opowiedział dzieciom w ciekawy sposób
o tym, jak należy się zachowywać
w lesie oraz jak ważne jest dbanie
o przyrodę.
Następnie, po otrzymaniu wskazówek – zdjęć wycinków krajobrazu
– wszyscy razem ruszyli dalej. Kolejnym przystankiem było Cytrynowe
Drzewo stojące w sąsiedztwie stacji
kolejowej w Cieksynie, aby ruszyć
dalej, dzieci musiały odnaleźć skarb
i rozwiązać zagadkę. Po znalezieniu
podpowiedzi dotyczącej dalszej drogi
dzieci przeszły aleją topoli, prowadzącą od stacji do drogi asfaltowej. Jednym z zadań, było policzenie topoli
przez maluchy, co było nie lada wyzwaniem, ponieważ jest ich około 50.
Jednocześnie dzieci dowiedziały się,
że na stacji zaczyna się niebieski szlak
turystyczny, prowadzący do Pomiechówka wzdłuż rzeki Wkry.
Kolejnym punktem, było Drzewo
Turkusowe, przy którym towarzyszył nam już porządny deszcz, co nie
zniechęciło nikogo i wszyscy bawili
się wspaniale. Tam też dzieci zobaczyły jeden z największych i najstarszych
pomników przyrody w Cieksynie –
lipę stojącą przy kościele. Zbliżając

się ku końcowi zabawy i ostatniemu
przystankowi, zatrzymaliśmy się na
chwilę przy ulicy Młynarskiej, gdzie
dzieci dowiedziały się, że na jej końcu
znajdują się resztki ruin starego młyna,
który kiedyś funkcjonował we wsi.
W końcu dotarliśmy do Pomarańczowego Drzewa, gdzie dzieci dowiedziały się, jak należy segregować śmieci,
oraz dostały ostatni element mapy
Cieksyna, którą będą mogli złożyć
i zawiesić w klasie na pamiątkę.
Dla dzieci był to emocjonujący dzień,
pełen niespodzianek i wyzwań. Po

drodze wykonały one szereg zadań
i rozwiązały wiele łamigłówek logicznych i matematycznych, przyrodniczych i sprawnościowych. Poznały
w trakcie zabawy historię Kolorowych
Drzew oraz Cieksyna. Wiele z nich odbyło po raz pierwszy spacer po wsi,
odkrywając jej piękno. Gra terenowa
była również wspaniałą okazją do integracji i współpracy miedzy dziećmi.
Kinga Szczypek,
Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne
„Skafander”

Z UM

Pierwsze posiedzenie
W środę, 8 lipca br. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. W spotkaniu wzięło udział
8 członków Rady, jej obsługa oraz zaproszeni goście. Rada wyłoniła spośród członków przewodniczącego, którym został Radosław Skrzynecki,
oraz wiceprzewodniczącego, tę funkcję pełnić będzie Krzysztof Turek.
Ustalono zasady działania Rady oraz roczny plan pracy, które zostały
przyjęte jednogłośnie.
(um)

Z BIBLIOTEKI

Nowości na wakacje

Na początku wakacji do nasielskiej biblioteki dotarły nowe zakupy książkowe. To miła niespodzianka dla wszystkich miłośników literatury, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Dla najmłodszych na bibliotecznych półkach pojawiły się takie tytuły, jak: Przygody Franklina, Reksio, Smerfy.
A dla nieco starszych seria S.C. Stephens Bezmyślna, Swobodna, Niepokorna. Natomiast dla wielbicieli polskiej
fantastyki zakupiono powieści Roberta Szmidta, m.in.: Szczury Wrocławia i Samotność Anioła Zagłady.
W tym roku do biblioteki trafiło już ok. 200 nowych tytułów. Pieniądze na nowości książkowe pochodziły
ze środków własnych zaplanowanych na ten cel w budżecie nasielskiej biblioteki. Ostatni zakup to koszt ok. 4 tys. zł.
Prawdopodobnie jeszcze do końca roku uda się powiększyć
biblioteczne zasoby, ponieważ Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku złożyła wniosek na dofinansowanie
zakupu książek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, na nowe
książki zostanie przeznaczone ok. 14 tys. zł.
(b)
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Z GMINY. Psucin

RUBRYKA HARCERSKA

Łabędzie już w „zagrodzie” Kierunek kadra
Od wielu lat mieszkańcy
Psucina, wioski w gminie Nasielsk, informowali o niebezpieczeństwie,
jakie czyha w centrum
ich wsi na łabędzie, które
mieszkają w pobliżu znajdującego się tutaj stawu.
Problem tkwi w tym, że
staw przylega bezpośrednio do drogi powiatowej
Nasielsk–Pomiechówek,
którą w ciągu godziny
przemieszczają się setki samochodów i motocykli. Jest to wprawdzie obszar
zabudowany, ale idąca pięknie
wyprofilowanym łukiem droga aż
prosi, aby mocniej nacisnąć na gaz.
Tu lubią pokazywać swe umiejętności motocykliści. Nic więc
dziwnego, że wychodzące na drogę łabędzie i kaczki były rozbijane
w pył.

Kadra – to zastępowi, przyboczni, drużynowi, członkowie komendy
i zastępcy komendanta, instruktorzy szczepu. To dzięki ich pracy harcerska maszyna jest w stanie funkcjonować i dawać społeczeństwu nowych,
świadomych obywateli. Często jednak w codziennym pędzie i rutynie
zapominamy o tym. Przyzwyczajamy się, że nasza kadra jest dobra i że
pracuje. Dlatego bardzo ważne jest, by raz na jakiś czas ludzie ci mieli
możliwość odpoczynku i swobodnej rozmowy.
Korzystając z tego, że zakończyliśmy nasz najgorętszy okres pracy w
trakcie roku harcerskiego, postanowiliśmy pobawić się w kręgu kadry.
Nasze spotkanie zaczęliśmy w lipcowy piątek, a przybyła na nie większość członków Rady Szczepu.

Nawet gdyby kierowcy stosowali się do dozwolonej w tym miejscu prędkości, sytuacja niewiele by
się zmieniła. Dlatego o odgrodzenie drogi od stawu apelował miejscowy radny Stanisław Śmietański,
apelował też sołtys Andrzej Kiliś.
Trudna, a wręcz tragiczna sytuacja
znana była od dość dawna i wyda-

wało się, że trudno będzie znaleźć
jej rozwiązanie.
Miło nam więc donieść, że wreszcie
sprawa została jednak załatwiona
pomyślnie, ku radości mieszkańców i bezpieczeństwu ptactwa. Staw
został od strony drogi odgrodzony.
Przyczynił się do tego powiat, jako
że to w jego zarządzie pozostaje droga oraz i wieś, na której terenie znajduje się staw. Powiat zakupił
słupki i siatkę, a wieś te słupki zamontowała i powiesiła na nich siatkę. Powstała swego rodzaju zagroda
z dużym zbiornikiem wodnym. Ze
strony powiatu w rozwiązanie problemu zaangażowali się starostowie: poprzedni Krzysztof Kapusta
i obecny Magdalena Biernacka. Pracę tę wykonali: Andrzej Kiliś, Stanisław Śmietański, Krzysztof Tokarski,
Wiesław Kiliś, Tomasz Wrzosek i Eugeniusz Łaszczyk.
Andrzej Zawadzki

Karol pozdrawia spod niemieckiej granicy
Karol Grubecki, który przemierza pieszo Polskę, dotarł do Osinowa Dolnego przy
granicy z Niemcami. Zdobył tym samym najdalej wysunięty na zachód punkt naszego kraju.

Zaczęliśmy od rozbicia biwaku na prywatnej posesji. W ruch poszły namioty turystyczne, wybrano też miejsce na proporce. Następnie rozpaliliśmy ognisko, by móc wspólnie piec kiełbaski, były też inne przysmaki,
jak maca i herbata ze świerku. Przy ognisku spędziliśmy dużo czasu, ba-

wiąc się, wspominając, śpiewając piosenki i dyskutując o naszych przyszłych działaniach i obrazie harcerstwa, jakie chcemy tworzyć w naszej
gminie.
Poranek przywitaliśmy niechętnie, tak to bywa, gdy się idzie spać późną
nocą, a wstaje rano. Po wspólnym śniadaniu zwinęliśmy obóz i wyruszyliśmy w świat. Przed nami było 30 km rowerowej trasy ze wspaniałymi widokami doliny Wkry. Wyruszyliśmy z Mogowa, by po chwili być
w Studziankach, a następnie w Goławicach. Tam była przerwa na oranżadę, a po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy niebieskim szlakiem w
stronę Cieksyna, podziwiając widoki tuż nad brzegiem Wkry. Po kilku
godzinach jazdy zawróciliśmy na miejsce biwaku.
Dziękuję Wam za wspólne rozmowy, śmiech i przemyślenia. Życzę wiele
motywacji do pracy w następnym roku harcerskim i naładowania energii
przez najbliższe dwa miesiące.

Pogoda dopisuje. Jednak upały były męczące. Częściej musiałem robić przerwy.
Teraz śmiało mogę powiedzieć, że wolę ulewę niż upał – informuje z trasy. Jak sam
przyznaje, miewa gorsze dni. Myśli wtedy o tym, jaki dystans udało mu się pokonać.
„Na liczniku” ma już ponad 1300 km. Dużo siły i pozytywnej energii przesyłają mu
znajomi w pozdrowieniach.

phm. Daniel Nowak

Podczas wędrówki nasielszczanina dopadło przeziębienie. Na szczęście jego organizm szybko uporał się z
chorobą. - Na Wybrzeżu sporym utrapieniem dla mnie były kleszcze. Musiałem bardzo często sprawdzać,
czy nie mam jakiegoś na sobie. Zdarzyło mi się wyjąć z ciała kilka sztuk. Im bardziej oddalam się od morza,
tym jest ich mniej. I mam nadzieję, że tak już zostanie – mówi Karol, który teraz kieruje się na południe kraju.
Czekamy zatem na kolejne wieści od naszego piechura. Niech Cię nogi niosą!
K.T.
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Lokal do wynajęcia 52 m2
przy ul. Warszawskiej 2

(budynek GS)
Wszystkie media+parking.

Tel. 512 881 222
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Zadbaj o swoje dziecko już teraz!
W tym roku Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami” będzie
obchodzić swoje 6. urodziny. Wychodząc naprzeciw własnym oczekiwaniom oraz oczekiwaniom
rodziców naszych przedszkolaków,
1 września 2015 r. otwieramy Niepubliczną Szkołę Podstawową „Pod
Fiołkami” (klasy I–VI), która będzie
kontynuacją nauki dzieci, które
ukończyły przedszkole.
Chcielibyśmy, aby dzieci w naszej
Szkole w naturalny sposób rozwijały swoje pasje i zainteresowania,
dlatego stworzyliśmy Szkołę, która będzie przyjaznym miejscem
do nauki, rozwijania uzdolnień
i odkrywania talentów. To miejsce, gdzie szacunek i życzliwość
dla drugiego człowieka jest normą i codziennością. Miejsce,
gdzie rozwój intelektualny jest tak
samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Stawiamy na naukę, sport, świetnych nauczycieli
z pasją i współpracujących rodziców. Chcemy, aby nasi uczniowie
byli jak najlepiej przygotowani do
dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, aby
odnosili sukcesy na miarę swoich
możliwości. Zależy nam na solidnym przygotowaniu ich do kolejnych etapów edukacji, aby finalnie
wychować otwartych, kulturalnych i wrażliwych młodych ludzi.
Zależy nam również na zapewnieniu naszym wychowankom jak
najlepszej opieki i bezpieczeństwa.
Chcemy, aby czuli się pewnie i byli
pod najlepszą opieką merytoryczną i wychowawczą. Dla nas uczniowie stanowią najwyższą wartość,
tak więc w naszej pracy pedagogicznej kierujemy się tylko
i wyłącznie ich dobrem. Taka
będzie nasza szkoła – przyjazna
i wszechstronnie rozwijająca potencjał KAŻDEGO ucznia.
Nasi Nauczyciele należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi
jest ogromną przyjemnością. Są
to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu
pedagoga. Zawodu niezmiernie
trudnego, gdyż prawdziwą sztuką
jest umiejętność przekazywania
dzieciom wiedzy w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy
posiadają bogatą osobowość, chcą
się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają do nauki, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są
otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę
i umiejętności i dający coś z siebie
swoim uczniom. Wykonując swoją
pracę, zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Tacy
właśnie są nasi nauczyciele. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci
swojego ucznia do pracy, odszuka
jego mocne strony i nauczy, jak radzić sobie ze słabościami.
Do naszej szkoły uczęszczać będą
także dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm,
mózgowe porażenie dziecięce, niepe łnosprawności intelektualne, niepełnosprawności

ruchowe, wzrokowe i słuchowe).
Nad ich rozwojem dydaktycznym
i wychowawczym czuwać będą:
oligofrenopedagog, psycholog,
neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Praca z dziećmi o tak różnych dysfunkcjach jest bardzo wymagająca
i odpowiedzialna. W naszej szkole
dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia zostaną specjalnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości. Tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne i Karty Pracy. Specjaliści,
którzy będą zajmować się dziećmi,
są bardzo dobrze przygotowani do
codziennej pracy, która przynosi
różne niespodzianki. Trudne zachowania często nieakceptowane przez
społeczeństwo – to nie brak wychowania, lecz chęć porozumienia
się z drugą osobą. Terapia naszych
dzieci przychodzących do szkoły
polegać będzie na nauce odnalezienia się wśród nowych norm i zasad
panujących w placówce i środowisku zewnętrznym.
Szkoła dysponuje powierzchnią 1,2
tys. m², stwarzając tym samym znakomite warunki lokalowe. Wysoki
standard naszego budynku szkolnego określa nowoczesny projekt
architektoniczny przygotowany
z myślą o zapewnieniu naszym
uczniom komfortowych warunków
całodniowego pobytu w naszej
Szkole. Projekt Szkoły opracowano z zachowaniem najnowszych
standardów projektowania obecnych w architekturze oświatowej
na świecie. Nowoczesna szkoła to
miejsce nie tylko nauki, ale też roz-

wijania zdolności i zainteresowań
dzieci na zajęciach pozalekcyjnych.
Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających
nowoczesną szkołę. Kameralne
warunki nauki i pobytu sprzyjają indywidualizacji i edukacji na najwyższym poziomie.
Budynek Szkoły ma:
– sale dydaktyczne, w tym salę
z lustrem weneckim,
– salę integracji sensorycznej,
– małą salę gimnastyczną,
– pracownię komputerową,
– gabinety logopedy oraz pedagoga szkolnego, psychologa,
– zaplecze administracyjno-biurowe,
– przestronną i wygodną salę świetlicową,

– pełen węzeł sanitarny na każdej
kondygnacji budynku,
– dużą szatnię.

Dlaczego warto
nas wybrać?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Pod Fiołkami” to:
• gwarancja wysokiego poziomu nauczania,
• przyjazna uczniom i rodzicom
placówka oświatowa,
• wykwalifikowana kadra – nauczyciele z pasją,
• bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
• doświadczeni i profesjonalni
instruktorzy zajęć dodatkowych,
• 8 godzin języka angielskiego
tygodniowo (raz w tygodniu zajęcia z native speakerem, naukę języka angielskiego w klasach I–III

zgodnie z programem profilaktycznym szkoły;
– opieka logopedyczna – badania
przesiewowe, terapia dla dzieci potrzebujących pomocy logopedy;
– z a j ę c i a ko m p e n s a c y j n o wyrównawcze – zajęcia grupowe lub indywidualne prowadzone
przez nauczycieli;
– reedukacja – terapia reedukacyjna dla dzieci, które tego wymagają ,
prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zasady rekrutacji

rozszerzyliśmy z dwóch, wymaganych przez ramowy plan nauczania
MEN, do ośmiu jednostek lekcyjnych tygodniowo),
• możliwość uzyskania cenionego i uznawanego na całym świecie
międzynarodowego certyfikatu
Cambridge na poszczególnych poziomach,
• zajęcia sportowe, w tym basen
i nauka jazdy konnej.

1. Rezerwacja miejsca w Szkole na rok
szkolny następuje po złożeniu przez
rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły
Podstawowej „Pod Fiołkami”.
2. Przyjęcie dziecka do Szkoły może
nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę
posiadania przez Szkołę wolnych
miejsc.
3. Pierwszeństwo mają dzieci:
– których rodzeństwo uczęszczało/uczęszcza do Niepublicznej
Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”
– dzieci pracowników
– dzieci wpisywane na listę
po wpłaceniu wpisowego.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” poza
wyżej wymienionymi zasadami
jest:
a) złożenie kompletu dokumentów
wymaganych przez Szkołę1,
b) rozmowa z rodzicami dziecka,
c) wolne miejsce w danej klasie.
Ogólne zasady rekrutacji opisane są
w Statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” dostępnym
na stronie internetowej www.szkolapodfiolkami.pl.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy zapewniają fachową pomoc naszym
uczniom:
– opieka psychologiczna – psycholog monitoruje grupy, sygnalizuje problemy, spotyka się
z rodzicami zgodnie z ich potrzebami. Prowadzi zajęcia w klasach

Miesięczne czesne w naszej Szkole:
400,00 zł płatne przez 10 miesięcy
w roku,
280,00 zł za lipiec i 280,00 zł za
sierpień.
W ramach czesnego oferujemy:
– udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym,

Cennik

– realizację programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program
własny edukacji dwujęzycznej,
– zwiększoną liczbę godzin
edukacji angielskiej w wymiarze
8 godz. tygodniowo,
– w k la sac h p rog ramowo
wyższych drugi język obcy,
– zajęcia sportowe, w tym basen
i jazda konna,
– przygotowanie do konkursów
przedmiotow ych i eg zaminu
YLE,
– opiekę psychologa, logopedy,
fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej,
– zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań,
– z a j ę c i a ko m p e n s a c y j n o wyrównawcze.
Dodatkowo płatne:
5,00 zł za dwudaniowy posiłek.
100 zł za pobyt dziecka w świetlicy.
Wpisowe:
350,00 zł uiszczana na początku
każdego roku szkolnego.
Wpisowe obejmuje:
– ubezpieczenie,
– podręczniki i zeszyty,
– wycieczki, imprezy okolicznościowe,
– materiał y do zajęć plastycznych i technicznych.
Na terenie szkoł y dzieci mają
stały dostęp do wody „Eden”.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” zaprasza od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30.–17.00.
Nasielsk, ul. Ogrodowa 9.
Dołącz do nas !

ELŻBIETA FIJALSKA

1
Dokumenty wymagane przez
Szkołę:

– karta zgłoszenia do Niepublicznej
Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”,
– kopie dowodów osobistych rodziców/prawnych opiekunów,
– podpisana umowa o świadczenie
usług wychowawczo-edukacyjnych
w Niepublicznej Szkole Podstawowej
„Pod Fiołkami”.
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DPS im. św. Jana Pawła II świętował 10. urodziny
1 lipca to ważny dzień w historii nasielskiego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. To dzień
jego powstania, co miało miejsce
10 lat temu – 1 lipca 2005 r.
Mimo że placówka jest jednostką
organizacyjną powiatu nowodworskiego, to z gminą Nasielsk jest
związana bardzo ściśle. Ogromna
większość 73-osobowej załogi to
nasielszczanie. Znaczący wpływ
na jego powstanie mieli mieszkańcy Nasielska i całej gminy. Wspólne
zabiegi władz miejskich i powiatowych przełomu wieków przyniosły
znamienity efekt. Domem tym można się pochwalić nie tylko w Polsce,
ale i poza jej granicami.
Kiedy 10 lat temu uroczyście otwierano DPS w Nasielsku, jeden z gości
tej uroczystości w Kronice dokonał
wpisu: „Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli, budowali i urządzali
ten Dom, teraz życzę Mieszkańcom
i Pracownikom, aby stworzyli duszę
tego Domu”.
Wiele osób – dyrekcja, pracownicy,
a także mieszkańcy – przyczyniło
się do tego, by chorzy mogli znaleźć
tu opiekę, i to na wysokim poziomie.
Mieszkańcy domu znaleźli coś więcej: tutaj mogą się realizować, a nawet
spełniać swe marzenia oraz odkrywać świat na nowo.

Autorką tego niewątpliwego sukcesu jest Agata Nowak, od początku
dyrektor tej placówki. To jej wiedza
i umiejętności organizatorskie sprawiły, że dzisiaj Dom ten to jedna
z najlepszych tego typu placówek
w kraju.
Jednak początki nie były łatwe. Przypadły na lata przemian społeczno-politycznych. Administracyjnie
wszystko rozgrywało się na linii województwo–gmina, a Nasielsk należał
wówczas do województwa ciechanowskiego. Zastanawiano się wtedy, co zrobić z okazałym obiektem
po zlikwidowanym Państwowym
Domu Dziecka i działającym tutaj
Żłobku Miejskim. W imieniu władz
miejskich sprawę pilotowała Alicja
Tyc, dyrektor MOPS. „Na jej i miasta sugestie wojewoda ciechanowski podjął decyzję o budowie w tym
miejscu stacjonarnej jednostki koedukacyjnej przeznaczonej dla osób
dorosłych przewlekle psychicznie
chorych, których stan zdrowia nie
wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowej opieki osób drugich” – to
zapis w opracowanej z okazji jubileuszu historii.

Kolejne zmiany administracyjne
w skali kraju okazały się korzystne
dla realizacji zamierzeń. Decydujące było znalezienie się Nasielska
w powiecie nowodworskim. Ten miał
podpisane porozumienie z miastem
stołecznym Warszawą w sprawie organizacji tego typu ośrodka. Oficjalnie nasielski DPS powstał 1 lipca 2005
r.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem
do placówki przybyła 32-osobowa
grupa z DPS-u w Smoszewie. Dom
szybko się zaludniał. Przybywali
mieszkańcy z warszawskich szpitali z ul. Nowowiejskiej i Sobieskiego.
Jednocześnie konsolidowała się załoga. Zdobywała potrzebne doświadczenie.
Obecnie w DPS-ie mieszka 100

pensjonariuszy, a pracuje z nimi 73
pracowników. 39 pensjonariuszy
mieszka tu od początku istnienia
Domu. Spośród pracowników prawie połowa pracuje tu od samego
początku.
Dom Pomocy Społecznej, który
przyjął imię świętego papieża Jana
Pawła II, tworzył nową historię tego
miejsca. Największym sukcesem
jest to, że ludzie, którzy nie z własnego wyboru i nie z własnej winy tu
się znaleźli, odnajdują tu sens życia,
utożsamiają się z tym Domem i traktują go jako dom rodzinny.
Znaczącym momentem było wybudowanie na terenie Domu Ogrodu Terapeutycznego. I właśnie na
estradzie tego obiektu odbyła się
1 lipca br. uroczystość z okazji 10
lat istnienia Domu. Było co świętować i wspominać. Nie ma bowiem
roku bez spektakularnych sukcesów.
A wszystko podporządkowane jest
celom terapeutycznym, aktywizacji
podopiecznych.
Sztandarowym sukcesem jest coroczna organizacja Przeglądu
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „PROMIEŃ”. Co
roku bierze w nim udział 20 zespołów z pięciu województw, a jego my-

ślą przewodnią jest kultura cygańska.
Imprezie od początku patronuje
i bierze w niej udział Don Vasyl ze
swymi cygańskimi gwiazdami.
Spośród licznych sukcesów warto
wymienić i ten z roku 2014, kiedy
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Mental Power Prague Film
Festiwal” w Pradze film Robot i Róża
nakręcony w ramach zajęć terapeu-

tycznych w nasielskim DPS-ie
otrzymał nagrodę za męską
rolę drugoplanową.
DPS czynnie uczestniczy
w wielu wydarzeniach mających miejsce w Nasielsku.
Podopieczni tej placówki są
widoczni na imprezach i uroczystościach patriotycznych,
kulturalnych i sportowych.
Na uroczystość jubileuszową
przybyło wielu gości z województwa, powiatu i gminy.
Obecna była poseł Jadwiga Zakrzewska, która od początku
sympatyzuje z nasielską placówką. Licznie stawili się goście
z zaprzyjaźnionych placówek,
głównie ze wschodniej Polski.
Uroczystość rozpoczęła się
koncelebrowaną mszą św.
Przewodził jej kapelan Domu,
proboszcz ks. kan. Tadeusz
Pepłoński. Czytania mszalne wykonywali na przemian
pensjonariusze i pracownicy.
Celebrze towarzyszyła przywieziona specjalnie na tę okoliczność z Warszawy relikwia
św. Jana Pawła II – patrona
Domu. To była wielka niespodzianka. Po nabożeństwie
uczestnicy mieli możliwość
oddania jej hołdu i ucałowania jej.

O

Po oficjalnym powitaniu gości z ciekawym programem artystycznym
wystąpili pensjonariusze i ich opiekunowie. To było wielkie przeżycie,
zarówno dla widzów, jak i dla wykonawców. Były też życzenia, kwiaty
i upominki. Mieszkańcy Domu odwdzięczyli się gościom także upominkami, wykonanymi przez nich
samych w ramach zajęć terapeu-
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tycznych. Motywem tych upominków była figurka anioła.
Symbolicznym i wzruszającym momentem było wejście
na scenę wszystkich tych, którzy są obecnie najściślej związani z Domem. Na scenie pojawili
się pracownicy i pensjonariusze.
Wspólnie śpiewali piosenki, a zakończenie tej części było wyjątkowe. Kończącej tę część
piosence, przypominającej, że
jedno jest niebo dla wszystkich
i jedno jest słońce nad nami,
towarzyszyło wypuszczenie 10
gołębi pocztowych. Było to wielce
wymowne, jako że przypominało
wypuszczanie gołębi przy okazji
papieskich spotkań.
Pojawił się też okazały urodzinowy
tort. Wystarczyło go dla wszystkich
obecnych.
andrzej zawadzki
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Nad Bałtykiem
Tegoroczna wycieczka uczniów
Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym odbyła się w dniach 16–18
czerwca. Tym razem zwiedziliśmy
polskie wybrzeże: Gdańsk i Półwysep Helski. Baza wypadowa została
ulokowana w przytulnym i niezwykle
przyjaznym gościom ośrodku wypo-

czynkowym SARGUS we Władysławowie. W wędrówce nad Bałtykiem
towarzyszyła nam 18-osobowa grupa
uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie wraz z opiekunkami: Marią Pilśnik i Katarzyną Żochowską.
Podróż przebiegła nader spokojnie, dzięki sprawnej i bezpiecznej
obsłudze biura turystycznego IRIS
z Ciechanowa. Pierwszego dnia
zwiedziliśmy Gdańsk z jego najciekawszymi budowlami. Zaczęliśmy
od zabytkowego dworca PKP, potem spacer ulicą Długą, Dwór Artusa, fontanna Neptuna, nadbrzeże
nad Motławą, żuraw zbożowy,
bazylika NMP i stocznia z muzeum Solidarności. Dzięki wizycie
w miejscu, w którym narodziła się
Solidarność, uczestnicy wycieczki
mieli okazję, by poznać najnowszą historię Polski. Tę historię, którą
dopiero będą poznawać w dalszych
etapach kształcenia. Pod koniec
dnia pojechaliśmy na Westerplatte
pod pomnik obrońców polskiego
wybrzeża z 1939 r.

Drugi dzień wyprawy to podróż
na Hel. Z okien autokaru patrzyliśmy z jednej strony na Zatokę Pucką, a z drugiej na Bałtyk. Specjalną
atrakcję stanowił pokaz karmienia
fok bałtyckich w fokarium. Następnym punktem wycieczki był spacer
po porcie wzdłuż falochronów. Mogliśmy obejrzeć statki, kutry rybackie oraz
nowoczesne jachty. Po krótkim odpoczynku i lodach
spacerowaliśmy po
najbardziej wysuniętym ma północ cyplu
Polski. Tu też dzieci zobaczyły wydmy z unikalną roślinnością.
Tego samego dnia po
południu zwiedziliśmy
pracownię bursztynu, gdzie właściciel
zapoznał nas z historią tworzenia się
bursztynu, jego odmianami oraz tajnikami wyrobu jantaru. Następny element programu to spacer nad morze
Aleją Gwiazd Sportu w Cetniewie.
Mimo dosyć silnego wiatru niektórzy
wycieczkowicze zamoczyli w Bałtyku
nie tylko nogi. Ubrania również. Wieczorem pluskaliśmy się w hotelowym
basenie.
Ostatniego dnia wycieczki płynęliśmy statkiem wzdłuż Zatoki Gdańskiej, by wysiąść na plaży obok molo
w Sopocie. Spacer po molo i deptaku,
popularnie zwanym ,,Monciakiem”,
zakończył nasz pobyt nad Morzem
Bałtyckim. W drodze powrotnej nie
mogło zabraknąć posiłku w McDonald’s.
Projekt edukacyjny „Poznaj swój kraj”
zakończył się nowymi i niezapomnianymi wrażeniami podczas trzydniowej
wycieczki. Specjalne podziękowania
dla dyrekcji ZS nr 3 w Cieksynie za
włączenie się w to przedsięwzięcie.
J. Szymańska, J. Prusik

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Nasze sukcesy

Czerwiec to w każdej szkole czas podsumowań. Rok szkolny 2014/2015 był
dla nas, uczniów PG nr 1 w Nasielsku, okresem ciężkiej, wytężonej pracy, która
po raz kolejny przyniosła wspaniałe efekty.
Za jeden z największych sukcesów naszej szkoły uważamy to, że w bieżącym
roku do grona Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dołączyła dwójka uczniów klasy 3a,
w najbliższym czasie już absolwentów. Paulina Bębenek i Rafał Ćwik swoje
umiejętności pokazali, biorąc udział w trzystopniowej konkursie geograficznym, gdzie konkurowali miedzy innymi z uczniami z najlepszych warszawskich
szkół. Oczywiście sukcesu tego nie byłoby bez wielu poświęceń, zaangażowania i opieki pani Doroty Podgórskiej, naszej nauczycielki geografii, która
w tej dziedzinie razem z uczniami odnosi sukcesy już od 2009 r. i można bez
wątpienia powiedzieć, że jest w tym specjalistką. Oprócz korzyści ze zdobytej
wiedzy i prestiżu laureaci zyskali również zwolnienie z określonej części testu
gimnazjalnego, otrzymując z niej 100% wynik. Zyskują oni również dodatkowe
punkty w systemie rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych, co ułatwia
im dostanie się do wybranej placówki.
Z powiększającego się corocznie grona laureatów i finalistów jesteśmy szczególnie dumni miedzy innymi dlatego, że wyróżnia nas to na tle innych szkół
powiatu nowodworskiego. Pokazujemy swoje talenty nie tylko w dziedzinie
geografii, ale również języka polskiego, biologii czy filozofii. Nasze dążenia do
wysokiej jakości kształcenia zyskały uznanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Doroty Sokołowskiej, która jako kolejny Kurator Oświaty przekazała na ręce
dyrektora naszej szkoły list gratulacyjny dla nauczycieli i uczniów oraz życzenia dalszej owocnej pracy.
Liczymy na to, że nowy rok szkolny przyniesie nowe sukcesy, ponieważ jeszcze wielu uczniów ma potencjał i apetyt na wiedzę.
Alicja Arciszewska i Julia Górska
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UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Legrobot 2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
STAROSTA NOWODWORSKI,

Sukcesy młodych
nasielszczan

W sobotę, 20 czerwca 2015 r. w Legionowie odbyły się II Ogólnopolskie
Zawody Robotów Legrobot 2015. Uczestniczyło w nich 102 zawodników
z całej Polski oraz 92 konstrukcje startujące w 9 konkurencjach.
Nasielski Uniwersytet Dziecięcy wystawił 20 zawodników: 12 brało udział
w kategorii Dragster i 8 w kategorii Line Follower bez mikroprocesora.
W wyniku rywalizacji dwaj chłopcy zostali nagrodzeni – w kategorii Dragster IV miejsce zdobył Przemysław Sekutowicz, a VI miejsce zajął Adrian
Dziewanowski. Najmłodszą uczestniczką zawodów była Marta Borkowska,
która z tego tytułu otrzymała wyróżnienie.
Zawody Robotów to dużo doskonałej zabawy połączonej z nauką. Oprócz
zaciętych zmagań w części konkursowej odbyła się również bardzo inte-

resująca prezentacja najnowocześniejszych drukarek przestrzennych 3D.
Są to urządzenia, które drukują …przedmioty! Zaprezentowane zostały
konstrukcje II generacji. Można było poznać działanie tej nowoczesnej
konstrukcji, będącej na co dzień w posiadaniu Legionowskiego Koła Robotyki Legrobot.
Udział młodych nasielszczan w tych zawodach i ich osiągnięcia to zasługa
zajęć, które były prowadzone od marca w ramach projektu „Robotyka
pomostem łączącym pokolenia”. Podczas czterech sobotnich zajęć uniwersytetu dziecięcego instruktorzy przygotowywali wraz z młodymi słuchaczami rozmaite konstrukcje. Uzupełniały je dodatkowe popołudniowe
spotkania w szkole podstawowej w świetlicy z wolontariuszami Włodzimierzem Putą i Agnieszką Borkowską. Koszty związane z zakupem części przeznaczonych na budowę robotów zostały sfinansowane z budżetu
gminy. Przejazd zawodników wraz z kibicującymi im rodzicami został również dofinansowany przez urząd.

Cieszy nas to, że na zajęciach konstrukcyjnych wytworzyła się atmosfera
radości i satysfakcji. Przeniosła się ona również na zawody. Zarówno zawodnicy, jak i towarzyszący im rodzice mieli okazję do wielu pozytywnych wrażeń. Zdrowa konkurencja, nauka przez zabawę oraz bycie razem
to niezwykle cenne czynniki wyzwalające energię społeczną. Miejmy nadzieję, że naukowe poczynania nasielskich żaków będą dalej się rozwijać.
Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska
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działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), rozdziału
1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 )
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Nasielsku Nr
6040/26/76 z dnia 01.10.1976 r., położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej jako działka nr 1619 o powierzchni
0,2151ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr OS1U/00016711/8.
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach administracyjnych miasta Nasielsk. Położona przy ulicy Krańcowej , w południowej części
miasta . Otoczenie stanowią nieruchomości o zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz grunty rolne i leśne. Działka leży nieco
w głębi od ulicy i prowadzi do niej droga gruntowa , która jest drogą śródpolną. Działka jest zorientowana długim bokiem w kierunku
południowym. Działkę porasta drzewostan leśny , w którym występują trzy piętra , a mianowicie runo, podszyt i około 30-50 letni
drzewostan sosnowy . Drzewa nie są pielęgnowane i przedstawiają niską wartość użytkową . Na działce występuje drzewostan
sosnowy i występują enklawy porośnięte tylko zakrzewieniami . Teren jest prawie poziomy , równy , nie ogrodzony .
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk, Zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku ( Dz. Urz. Województwa mazowieckiego Nr 157, poz. 3884 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
), działka położona jest na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe, łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne ozn. w planie symbolem 8.10.R .
CENA WYWOŁAWCZA: 18 025,00 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych ) .
Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej działki odbędzie się w dniu 07.08.2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 118 Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B .
Przetarg rozpocznie się o godzinie 900 rejestracją osób uprawnionych .
Wadium : 910,00 zł ( słownie : dziewięćset dziesięć złotych ) .
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Nasielsku Nr
6040/26/76 z dnia 01.10.1976 r., położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej jako działka nr 1669 o powierzchni
0,4401ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta Nr OS1U/00016711/8.
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach administracyjnych miasta Nasielsk. Położona przy ulicy Krańcowej , w południowej części
miasta . Otoczenie stanowią nieruchomości o zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz grunty rolne i leśne. Działka leży nieco
w głębi od ulicy i prowadzi do niej droga gruntowa , która jest drogą śródpolną . Działka jest zorientowana długim bokiem w kierunku
południowym. Działkę porasta drzewostan leśny , w którym występują trzy piętra , a mianowicie runo, podszyt i około 30-50 letni
drzewostan sosnowy . Drzewa nie są pielęgnowane i przedstawiają niską wartość użytkową . Na działce przeważa drzewostan
sosnowy . Teren jest prawie poziomy , równy , nie ogrodzony .
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk , Zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku ( Dz. Urz. Województwa mazowieckiego Nr 157, poz. 3884 z dnia 30 sierpnia 2010
roku ), działki położone są na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe, łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne ozn. w planie symbolem 8.21.R .
CENA WYWOŁAWCZA : 43 922,00 zł ( słownie : czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote ) .
Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej działki odbędzie się w dniu 07.08.2015 r. o godz. 12oo w sali konferencyjnej nr 118 Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B .
Przetarg rozpocznie się o godzinie 1100 rejestracją osób uprawnionych .
Wadium : 2 200,00 zł ( słownie : dwa tysiące dwieście złotych ) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu , najpóźniej w terminie do dnia 3.08.2015 r. na rachunek
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim : Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie , Oddz. Płońsk 51 8213 0008
2006 0803 0340 0013 .
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium-przetarg i wpisać nr działki .
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na konto Starostwa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu - lecz nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu - na wskazane konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed jego rozpoczęciem przedstawić komisji przetargowej w oryginałach:
- w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości uczestnika przetargu ( dowód osobisty lub paszport );
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – dokument tożsamości pełnomocnika ( dowód osobisty lub paszport ) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających wpisom do rejestrów – aktualny ( nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy ) wypis z właściwego rejestru oraz dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub
paszport ) osoby reprezentującej podmiot;
- w przypadku pełnomocnika osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających
wpisom do rejestrów – dokument tożsamości pełnomocnika ( dowód osobisty lub paszport ), pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny ( nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy ) wypis
z właściwego rejestru;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu uczestniczącej w przetargu osoby lub jednostki oraz dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu.
Starosta Nowodworski w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie
zawarcia umowy o sprzedaż.
Starosta Nowodworski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca .
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uważa się dzień wpływu należności na wskazane konto.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje
postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 27A i 25 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1 B, tel. ( 0-22) 765-32-54, ( 0-22) 765-32-52.
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ROZMAITOŚCI

WETERYNARZ RADZI

PORADY

Jak zadbać o zwierzę
w czasie upalnych dni?
Latem podczas dużych upałów nie
możemy zapominać o naszych
czworonożnych pupilach, gdyż one
podobnie jak my odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur.
Zwłaszcza przy dłużej trwającej, bezpośredniej ekspozycji na promienie
słoneczne zwierzęciu dostarczana
jest zbyt duża ilość ciepła. Dochodzi
wówczas do przegrzania organizmu
– udaru (hipertermii).
Nie wszyscy właściciele wiedzą, że
psiaki pozbywają się nadmiaru ciepła
z organizmu przez intensywne zianie,
a to powoduje silne parowanie wody
i utratę związków mineralnych. Zwierzęta te nie mają możliwości oddawania skumulowanego nadmiaru ciepła
wraz z potem, tak jak to robią ludzie.
Wzmożone zianie przyczynia się do
powstania deficytu wody i minerałów, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu.
Fizjologicznie temperatura wewnętrzna ciała psa mieści się w granicach: dla
ras małych psów – 38,5–39,0°C, dla
ras średniej wielkości – 38,0–38,6°C,
dla ras dużych psów 37,4–38,3°C,
zaś u kota jest to 38–39°C. Gdy dojdzie do hipertermii, temperatura
wewnętrzna ciała zwierzęcia osiąga
ponad 41°C. Przegrzaniu organizmu
zwierzęcia towarzyszy również odwodnienie ustroju, co może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu
ważnych dla życia układów krążenia
oraz oddechowego, a w efekcie nawet do śmierci. Na wysoką temperaturę otoczenia, a tym samym na
przegrzanie, szczególnie są wrażliwe: ciężarne samice, szczenięta, psy
starsze, przewlekle chore (z niewydolnością układu krążenia bądź układu oddechowego), psy nadmiernie

otłuszczone, z gęstą sierścią, również
psy ras brachycefalicznych (m.in. buldogi, boksery, mopsy).
Pamiętajmy, że temperatura powietrza 23–25°C jest dla zwierząt (psy,
koty) bardzo uciążliwa. Objawy, jakie
możemy zaobserwować u naszych
pupili, związane z wystąpieniem przegrzania, to: wzmożone zianie, wysoka
temperatura wewnętrzna ciała, przyspieszony oddech, tętno przyspieszone, ale słabo wyczuwalne, a w efekcie
zwierzę słabnie. Wewnętrzna strona
warg, dziąsła, spojówki oczu stają się
blade lub sine. Niekiedy mogą wystąpić wymioty lub biegunka. W zaawansowanym stanie zwierzę może stracić
przytomność, mogą również wystąpić drgawki, a nawet śpiączka.
W przypadku podejrzenia udaru cieplnego zwierzę należy jak najszybciej
oddać pod opiekę lekarza weterynarii. Oczekując na transport do lecznicy,
powinniśmy położyć zwierzę na boku
(najlepiej prawym) w chłodnym, zacienionym miejscu. Delikatnie otwieramy pysk i wyjmujemy język na bok.
Zwilżamy wodą nos i język. Jeśli zwierzę jest przytomne, podstawiamy miskę z chłodną wodą do picia. Głowę
oraz kark możemy chłodzić, przykładając ręcznik zmoczony letnią wodą.
Następnie delikatnie polewamy klatkę
piersiową, brzuch i kończyny. Pamiętajmy jednak, aby użyta do tego celu
woda nie była zbyt zimna, ponieważ
możemy przyczynić się do wystąpienia szoku termicznego i znacznie
pogorszyć stan zwierzęcia. Bezwzględnie nie podajemy zwierzęciu
żadnych leków bez konsultacji z lekarzem weterynarii!
Jak więc zadbać o zwierzę w czasie
upalnych dni? Powinniśmy zrezy-

Życie Nasielska nr 15 (427); 17–30 lipca 2015

Letnie pokusy
gnować ze spacerów w godzinach
panowania najwyższych temperatur i wybierać godziny poranne bądź
wieczorne. Na dłuższe spacery lub
wyjazdy zabierajmy ze sobą butelkę
z chłodną wodą (najlepiej mineralną,
niegazowaną) oraz miskę. Jeśli zwierzę utrzymywane jest na dworze, zapewnijmy mu możliwość schronienia
przed promieniami słonecznymi oraz
dostęp do świeżej, chłodnej wody.
Pamiętajmy, że pozostawienie zwierzęcia w letnie dni w zaparkowanym
samochodzie jest oznaką bezmyślności i braku odpowiedzialności. Wnętrze samochodu zaparkowanego na
słońcu nagrzewa się błyskawicznie
i może okazać się śmiertelną pułapką
dla uwięzionego w nim czworonoga.
Uchylenie okna praktycznie nic nie
daje. Nie zostawiajmy również małych zwierzątek (króliki, świnki morskie, chomiki) w ciepłe dni na balkonie,
bez dostępu do wody.
Przebywając na plaży, zapewnijmy naszemu pupilowi zacienione miejsce
do wypoczynku oraz chłodną wodę
do picia. W ciepłe dni unikajmy zakładania zwierzętom ścisłych, materiałowych kagańców weterynaryjnych,
aby umożliwić im zianie.
Przegrzanie, czyli udar cieplny, należy
traktować jako stan zagrażający życiu
zwierzęcia. Należy pamiętać, że mimo
podjętego leczenia możemy przegrać
tę walkę. Dlatego też jest niezmiernie
ważne jak najszybsze udzielenie pomocy zwierzęciu przez lekarza weterynarii. Jak w wielu przypadkach, tak
i w tym, zasadne wydaj się stwierdzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.
Małgorzata i Adam Rosłońscy,
Marta Włodarczyk (studentka
weterynarii)

To był SPOKO LOKO DAY

20 czerwca 2015 na placu
przy Szkole Podstawowej w
Nasielsku odbyła się impreza
o nazwie „Spoko Loko Day”.
Pomysłodawcą wydarzenia
był Dawid (Domalak) Domała,
któremu wsparcie w tej inicjatywie zapewnił Nasielski Ośrodek Kultury, Urząd Gminy
Nasielsk, oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku.
Do akcji przyłączyły się także lokalne klubu sportowe, które przygotowały sporo atrakcji: Żbik Nasielsk zorganizował
klubowe turnieje w piłce nożnej dla najmłodszych, a także towarzyski mecz oldbojów (Urząd Miasta v Żbik Nasielsk). Pasjonaci koszykówki mogli wziąć udział w turnieju Streetball, którego organizację zawdzięczamy MKS Victoria Nasielsk.
Mieszkańcy lubiący cięższe sporty mogli sprawdzić swoje siły w otwartych zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc organizowanych przez klub sportowy Spartakus Nasielsk. Najmłodsi uczestnicy także mogli znaleźć coś dla siebie, a to
za sprawą Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, która z pomocą Tomasza Czajkowskiego przygotowała wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Podczas Spoko Loko Day było również wiele innych atrakcji: Pokaz tańca
break dance dała grupa Cojones Grandes; Swoje wdzięki zaprezentowały cheerleaderki z ZSZ w Nasielsku; Sztukę
tatuowania ciała przedstawił Zwierzak Tattoo; Grupa Free Art zaprezentowała pokaz trików z piłkami; Odbył się zlot
miłośników aut z innej epoki (Zbyszek Żabik + goście); Na przygotowanych płytach powstało graffiti „Nasielsk – warto
powracać”. Dla miłośników gitarowych brzmień na scenie zagrały takie kapele jak: Halo! Tu Cisza; Jolokia; Crue; Hell
Device; White Highway i gospodarze zespół Raggabarabanda. Między koncertami czas umilały dźwięki gramofonów,
nad którymi panował Dj Krenio. W tym samym dniu w hali sportowej w Nasielsku odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn zorganizowany przez sekcję siatkówki klubu Żbik Nasielsk (Maciej Renkiewicz). Zwycięzcy wszystkich rywalizacji
sportowych, które odbyły się podczas imprezy Spoko Loko Day otrzymali nagrody, puchary i dyplomy ufundowane
przez kluby sportowe, oraz sponsorów (KaBa Brukarstwo, Aio Finanse, Twoje Finanse, Bud-Mar, Em-Tym Bud; Berta
& Gravomach; P.H.U Bryśkiewicz; Banaszewski; I ProArt).
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację tego wyjątkowego wydarzenia.
DD

Właśnie rozpoczynają się wakacje, czas wyjazdów i odpoczynku. Ciepłe dni sprzyjają jedzeniu i piciu różnego rodzaju nie zawsze zdrowych
przekąsek i napojów.
Gofry z bitą śmietaną i czekoladą, lody z polewami, kebab, piwo… Dlaczego nie? W końcu jesteś na urlopie! Dotychczasowy rytm życia, wyznaczany pracą i domowymi obowiązkami, zmienia się zupełnie. Efekt?
Z wakacji wracamy nie tylko z miłymi wspomnieniami, ale często również dodatkowymi kilogramami.

Latem, gdy jest gorąco, apetyt słabnie. Warzywa i owoce zastępujemy
często kalorycznymi posiłkami. Wysoka temperatura w ciągu dnia nie
zachęca do jedzenia, ale kiedy nadejdzie wieczór… Unoszące się w powietrzu wonie dań przyrządzanych w okolicznych grillach i smażalniach
pobudzają apetyt tak, że mamy ochotę spróbować wszystkiego. Często
też, zamiast postawić na aktywność fizyczną, leżymy plackiem na plaży.
Całkowity bezruch i folgowanie kulinarnym zachciankom spowodują, że
zamiast schudnąć – tyjemy.
W ciepłe dni powinniśmy pić jak najwięcej płynów. W sklepach półki
uginają się od różnego rodzaju kolorowych napojów, pełnych cukru,
barwników i sztucznych substancji, a zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo
je lubią. Jednak w sezonie owocowym lepiej pić świeże soki
zrobione samemu,
zaś najlepiej nawadnia nas zwykła woda
mineralna. W okresie
letnim można wodę
uatrakcyjnić plasterkami różnego rodzaju owoców, kostkami
lodu z zamrożonymi
kawałkami owoców,
listkami mięty. Na wakacjach (w przypadku
osób dorosłych) bardzo zgubne są również napoje alkoholowe, szczególnie duże ilości piwa.
W gorące dni mamy często ochotę na lody. Lody powodują znaczne
ochłodzenie organizmu, dlatego należy je spożywać z umiarem, żeby
jesienią nie być bardziej narażonymi na przeziębienie. Kupując lody
w opakowaniu, zwracajmy uwagę na ich skład. Jeśli jemy lody, to unikajmy do nich dodatku bitej śmietany, słodkich polew i posypek. Lepiej lody zjeść z dodatkiem świeżych owoców. Podobna sytuacja jest
w przypadku wielbicieli gofrów: pamiętajmy, by unikać kalorycznych
dodatków.
W barach i smażalniach kuszą nas także smażone dania, hamburgery,
kebaby, pizza. Roznoszące się dookoła zapachy powodują, że ulegamy
pokusie.
Wyjazd wakacyjny nie oznacza, że nie możemy zjeść niczego z mniej
zdrowych smakołyków. Jednak, jeśli nie chcemy wrócić ze zbędnymi kilogramami, należy pamiętać o podstawowych zasadach. Przed pójściem
na plażę czy spacer zawsze zjedzmy śniadanie w ciągu godziny po przebudzeniu. Następnie nie zapominajmy o kolejnych posiłkach, co 2,5–3,5
godziny, ponieważ często zdarza się, że przez cały dzień w ogóle nie
jemy i dopiero nadrabiamy wieczorem. Nawet na wakacjach warto zjeść
obiad w godzinach popołudniowych, a nie wieczornych. Jeśli chcemy
zjeść jakąś kaloryczną przekąskę, to pamiętajmy, żeby działo się to w ramach posiłku, a nie pomiędzy posiłkami. Pijmy też dużo wody i bądźmy
aktywni. Aktywność fizyczna jest tu bardzo istotna, dlatego też spacerujmy jak najwięcej, na plaży grajmy w piłkę i pływajmy, bo to pozwoli nam
spalić nadmiar spożytej energii.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny,
dietetyk_iwona@wp.pl, www.konsultacjedietetyczne.pl

17–30 lipca 2015; Życie Nasielska nr 15 (427)
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PO GODZINACH

Z PRZEDSZKOLA

Zakończenie roku u przedszkolaków
W piątek, 26 czerwca br., odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2014/15 w Samorządowym
Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, plac był pięknie udekorowany przez wychowawczynie.
Dzieci rozpoczęły część artystyczną polonezem, a następnie wierszem, piosenką i tańcem pożegnały
przedszkole.
Dyrektor Kamilla Broma i wychowawczynie: Bożena Zawadzka-Nowak i Monika Chrzanowska,
pożegnały wszystkie dzieci oraz
wręczyły im dyplomy i upominki w
postaci książek oraz przepiękne pamiątkowe medale. Później były podziękowania skierowane w stronę
dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola.
(SP)

NASZE DZIECI

Kino NIWA ZAPRASZA
15–19 lipca godz. 15.00 i 17.00

Minionki 3D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.
30 min

Gru zostaje zatrudniony przez tajną organizację, aby powstrzymać złą Scarlet Overkill, która
u boku męża, wynalazcy Herba, planuje przejąć
władzę nad światem.
15–19 lipca godz. 19.00

Naznaczony: rozdział 3
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 37 min

Piknik Rodzinny

Quinn Brenner, czując, że duch matki chce się

10 czerwca 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu w Starych
Pieścirogach odbył się Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Matki,
Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
Dyrektor Kamilla Broma powitała wszystkich zaproszonych
gości zgromadzonych na placu przedszkolnym. Po części
oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której dzieci zaprezentowały piosenki i wierszyki
dla swoich rodziców.
Specjalnie na tę okazję przygotowano liczne atrakcje. Były to:
dmuchany zamek, zjeżdżalnie,
konkursy i zabawy dla dzieci
i ich rodziców. W ofercie były
również pieczone kiełbaski, ciasto, zimne napoje. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nie ulegaj nadmiernemu apetytowi na luksus ani chęci ryzykownego wzbogacenia
się. Masz szansę na ciekawe kontakty zawodowe. Twój aktywny tryb życia może
być przyczyną konfliktów z najbliższymi.
Byk 21.04–20.05
Twoim sprawom zawodowym przyświeca teraz szczęśliwa gwiazda. Dzięki odwadze, energii i ambicji wszystko to, co sobie
zaplanujesz, wykonasz. Możesz się zabierać do pracy lub ruszyć na wakacje.
Bliźnięta 21.05–21.06
Obniżyć się teraz może Twoja zdolność do
koncentracji, dlatego współpraca z innymi
może iść opornie. Na realizację ambitnych
planów raczej nie licz. Do poważniejszych
interesów podchodź bardzo ostrożnie.
Rak 22.06–22.07
Twoja inwestycja w kapitał może przynieść
teraz nieoczekiwane zyski. Będziesz się
wszystkim podobać, powodzenia i wielbicieli Ci nie zabraknie. Wobec nowych znajomych zachowaj jednak rezerwę.
Lew 23.07–23.08
Przyjdą Ci do głowy oryginalne i trafne
pomysły, dotyczące rozwiązania Twoich
dotychczasowych problemów. Będzie Ci
dopisywać znakomite samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Panna 24.08–22.09
Rozwaga i zimna krew to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy. Zamiast odpoczywać, znowu
mocno zaangażujesz się w spawy zawodowe. Nie bierz teraz żadnych kredytów i uważaj z kosztownymi zakupami.

z nią skontaktować, prosi o pomoc medium
Elise.
5–9 sierpnia godz. 15.00

W głowie się nie mieści 3D
Animacja, fantasy, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.
42 min

Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość,
Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Gdy przeprowadzi się z rodzicami do San Francisco, górę
nad Radością wezmą inne emocje.
(SP)

Waga 23.09–23.10
Będziesz teraz szalenie praktyczny pod
względem materialnym. Możesz przeżywać wewnętrzne rozterki, czy aby wędrujesz przez życie z właściwą osobą. Dobrze
spożytkuj swoją energię, np. biegając.
Skorpion 24.10–22.11
Z wielką rozwagą podpisuj wszelkie dokumenty. Prowadzących własną działalność
gospodarczą czekają kontrole oraz niespodziewane wizyty w urzędach. Trzymaj rękę
na pulsie.
Strzelec 23.11–21.12
Teraz czeka Cię sporo obowiązków zawodowych. Nie raz przyjdzie Ci podporządkować się woli innych. Chwilami może być
naprawdę stresująco, ale poradzisz sobie ze
wszystkim wzorowo.
Koziorożec 22.12–20.01
Zachowaj teraz rozwagę w interesach.
Rozpoczęte projekty mogą przynieść Ci
profity finansowe. Postaraj się spędzać jak
najwięcej czasu ze swoją drugą połówką.
Zaplanujcie wspólny weekend.
Wodnik 21.01–19.02
W pracy zabłyśniesz inteligencją i talentami dyplomatycznymi. Oczekuj przypł ywu gotówki. Być może wygrasz
proces albo otrzymasz odszkodowanie.
Uda Ci się stracić zbędne kilogramy.
Ryby 20.02–20.03
Twoje zdrowie może chwilami szwankować,
szczególnie szkodliwe okażą się skutki stresu.
Szykują się spore zmiany w gronie przyjaciół
i znajomych. Nie zabraknie Ci jednak optymizmu i poczucia humoru.

5–9 sierpnia godz. 17.00

Terminator: Genisys 3D
Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz.

Walczący z cyborgami w 2029 r. John Connor
wysyła w przeszłość Kyle’a Reese’a, by ten uratował jego matkę przed Terminatorem.
5–9 sierpnia godz. 19.00

Klucz do wieczności
Dramat, sci-fi, thriller; USA; Czas trwania: 1 godz. 45 min

Zamożny mężczyzna chorujący na raka korzysta z udogodnień ówczesnej medycyny, która umożliwia mu przeniesienie świadomości do zdrowego i młodego ciała.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2,
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.
Sprzedam kurki, koguty, kaczki, gąski.
Tel. 509 878 642.
Sprzedam działki z warunkami zabudowy.
Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Firma BUD-MAR Marcin Myśliński zatrudni
pracownika na stanowisko MONTAŻYSTAKIEROWCA. Miejsce pracy – Nasielsk.
Wymagania:prawo jazdy kat.B,brak przeciwwskazań do wykonywania pracy fizycznej i pracy na wysokościach. Oferujemy:
umowę o pracę, wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Kontakt: BUD
MAR Nasielsk. Tel. 509 175 901.
Przyjmę zlecenie na docieplenie poddaszy,
dachów stropów, fundamentów, budynków gospodarczych, domków letniskowych pianą poliureatanową. Atrakcyjne
ceny, solidne wykonanie.Tel. 509 175 901.
Przyjmę zlecenie na wykonanie docieplenia (elewację) budynków. Konkurencyjne
ceny! Tanio, szybko i solidnie. Tel. 509 175
901.
Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa,
Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Sprzedam ziemię 4 ha. Tel. 665 777 357.
Instalacje elektryczne od A do Z - 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.
Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z działką
5800 m2. Tel. 602 550 852.
Dotacje unijne PROW 2014-2020.
Doradztwo, wypełnianie wniosków.
Najbliższe nabory: Modernizacja
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik,
Małe Gospodarstwa. Tel. 795-931-529
Ocieplanie, elewacje, elektryka. Tel. 667
569 562.
Bramy, balustrady. Budowa ogrodzeń.
Tel. 607 687 306.
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 –
Nasielsk, ul. Topolowa.
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną 2523 m2 – Nasielsk, ul. Przemysłowa.
Tel. 722 322 044.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną
1493 m2 – Jurzynek k.Nowego Miasta (3
km od Zalewu.) Tel. 697 222 108.
Sprzedam chwytak do bel na podnośnik +

17–30 lipca 2015; Życie Nasielska nr 15 (427)

OGŁOSZENIA
DROBNE
pług 4-skibowy zagonowy.Tel.605 173 213.
Zatrudnię pracownika na myjnię ręczną
w Stanisławowie, wiek do 35 lat. Tel. 502
076 594.
Działki pod budowę w pobliżu Nasielska
o różnych parametrach już od 25 tys. zł.
Tel. 502 618 988.
Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2,
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.
Zatrudnię osoby z doświadczeniem w placówce bankowej w Pułtusku na stanowisku doradca klienta i kierownik placówki.
Umowa o pracę,atrakcyjny system prowizyjny. CV na adres b.finanse@op.pl
Sprzedam ciągnik Wladimirec, pług
2-skibowy, silnik elektryczny na wózku.
Tel. 513 371 369.
Trudności w czytaniu i pisaniu? Nauka
skuteczna metodą. Logopeda/terapeuta
pedagogiczny. Tel. 504 984 957.
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2
w Kosewie. Cena do negocjacji. Tel. 515
462 377.
Sprzedam gospodarstwo rolne z ziemią
orną 10 ha.Tel.(23) 69 14 287;502 839 377.
Mieszkanie 47 m2, Pułtusk, ul. Jana Pawla
19. Tel. 507 323 433.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, firanka.
Tel. 604 142 990.
Sprzedam tanio działkę budowlaną
1200 m2 w centrum Nasielska, ul. POW.
Tel. 519 122 575.
Sprzedam tanio działkę budowlano-rolną 4840 m2 (w tym buydowlaną ok.
2700 m2) w Nasielsku, ul. Przemyslowa.
Tel. 605 610 332.
Sprzedam stare meble na opał, szt. 10 zł.
Tel. 516 726 385.
Usługowe koszenie rzepaku,zbóż.Faktura
VAT. Tel. 608 618 321.
Zatrudnię do salonuT-Mobile w Nasielsku
na stanowisko konsultanta sprzedaży.
Tel. 608 435 501.
Sprzedam działkę 1100 m2 – Kosewo
k. Nasielska. Tel. 662 042 757.
Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania. Tel. 504 340 056.
Sprzedam 4 ha ziemi. Tel. 665 777 357.
Mieszkanie do wynajęcia.Tel.667 569 603.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam regał pokojowy,2 fotele,maszynę elektryczną do szycia. Siwek Krystyna,
ul. Klonowa 22, Nasielsk.
Zatrudnię technika farmacji do punktu
aptecznego w Cieksynie k. Nasielsaka.
Tel. 509 549 050.
Sprzedam działkę budowlaną 990 m2
– Nasielsk, ul. Cisowa. Tel. 690 563 852.
Sprzedam ocieplany domek letniskowy
ok. 20 m2. Tel. 664 423 582.
Gminna Spółdzielnia GS w Nasielsku zatrudni piekarzy. Tel. 531 881 222.

Do prowadzenia biura i magazynu z odpowiedzialnością, Nasielsk.Tel. 539 952 321.
Nauka języka angielskiego.Profesjonalnie.
Tel. 697 339 708.
Studentka pedagogiki, po stażu w agencji ubezpieczeń, szuka pracy biurowej.
Tel. 506 647 440.
Stolarzy z doświadczeniem i lakiernika
meblowego zatrudnię, dobre zarobki,
umowa o pracę. Tel. 602 219 556.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
STAROSTA NOWODWORSKI ,

działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), rozdziału 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 )
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa .
Oznaczenie nieruchomości :
Działka nr 212 o powierzchni 0,04 ha, położona w obrębie 20 Kosewo, gmina Nasielsk,
stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy
w Nasielsku Nr 7019-1/8/77 z dnia 21 lipca 1977 roku w trybie przepisów ustawy z dnia 29
maja 1974 roku o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty
pieniężne o urządzonej księdze wieczystej Nr OS1U/00052302/2 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wg ewidencji gruntów sklasyfikowana
jako grunty orne (RVI) .
Opis nieruchomości :
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we wsi Kosewo, graniczącej z miastem Nasielsk .
Nieruchomość jest położona tuż za zachodnią granicą zabudowy miejskiej Nasielska. Działka
leży po północnej stronie asfaltowej ulicy . Nieruchomość nie jest zabudowana . Między
działką i ulicą znajduje się rów odprowadzający wody odpadowe oraz resztki starej piwnicy .
które mogą świadczyć , że w tym miejscu istniała kiedyś zagroda .Teraz rosną zakrzewienia,
świadczące o długim okresie zaniechania upraw i innych form gospodarowania . Teren jest
równy , nieco obniżony względem jezdni . Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Otoczenie stanowią pola uprawne, dalej tereny
zabudowy poprzemysłowej i miasto Nasielsk.
Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na terenie , dla którego nie obowiązuje plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk zatwierdzonym uchwałą Nr LIII/394/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r. , działka ozn. nr ew. 212 , położona
w miejscowości Kosewo , gm. Nasielsk znajduje się w strefie upraw rolnych – oznaczonej
w w/w studium symbolem C , działka znajduje się na terenie skupisku istniejącej zabudowy
mieszkaniowo – usługowej – oznaczonym w w/w studium symbolem MU .
CENA WYWOŁAWCZA : 24 400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta
złotych ).
Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 07.08.2015
r. o godz. 14 00 w Sali konferencyjnej nr 118 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B
Przetarg rozpocznie się o godzinie 1300 rejestracją osób uprawnionych .
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,w kwocie
1 220,00 zł słownie : jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych najpóźniej w terminie do dnia
3.08.2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim : Polski
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie , Oddz. Płońsk 51 8213 0008 2006 0803 0340 0013 .
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium-przetarg i wpisać nr działki .
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na konto Starostwa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
zakończeniu przetargu - lecz nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu - na wskazane konto.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed jego rozpoczęciem przedstawić komisji przetargowej w oryginałach:
w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości uczestnika przetargu ( dowód
osobisty lub paszport );
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – dokument tożsamości pełnomocnika
( dowód osobisty lub paszport ) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy;
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej podlegających wpisom do rejestrów – aktualny ( nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy )
wypis z właściwego rejestru oraz dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )
osoby reprezentującej podmiot;
w przypadku pełnomocnika osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających wpisom do rejestrów – dokument tożsamości
pełnomocnika ( dowód osobisty lub paszport ), pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie
poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny ( nie
dłużej niż sprzed 3 miesięcy ) wypis z właściwego rejestru;
w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi
przepisami o reprezentowaniu uczestniczącej w przetargu osoby lub jednostki oraz dokument
tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu.
12. Starosta Nowodworski w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy o sprzedaż.
13. Starosta Nowodworski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
14. Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca .
15. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
17. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
18. Za termin zapłaty ceny uważa się dzień wpływu należności na wskazane konto.
19. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2014 r. poz.
1380 ). Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie
wydania w/w zezwolenia.
20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do
przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
21. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 27A i 25 Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1 B,
tel. ( 0-22) 765-32-54, ( 0-22) 765-32-52.

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782) informuje, że został sporządzony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, dot. działki nr 1135 położonej w obrębie miasta Nasielska
- ZPN.6845.1.5.2015
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214).
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015
poz. 782) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2 przy ul. Rynek 4 w NasielskuZPN.7125.3.4.2015
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214).
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Szukamy domu dla psiaków
P ilnie szukamy dobr ych domów i odpowiedzialnych opiekun ów dl a d wó c h o k . 2- m i e si ę c znyc h szc ze n i a ków, któ re został y znalezione za Nasielskiem, w okolicach ul. Broninek
i ul. Tęczowej. To rodzeństwo, piesek (ma czarny pyszczek) i suczka (rudy
pyszczek).
Zwierzaki są bardzo przyjacielskie i lgną do ludzi. Prawdopodobnie ktoś
je wyrzucił z samochodu, bo nie boją się jeździć autem. Pieski są już zaszczepione i odrobaczone, czyli gotowe do adopcji.
Więcej informacji na temat zwierzaków pod nr. tel. 608 350 378.
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NA SPORTOWO. Nasielsk Baszta Team

Środowe bieganie
„Środowe bieganie z Basztą” okazało się strzałem
w dziesiątkę. Dokładnie
3 lipca minął miesiąc od
pierwszego biegu. Przez ten
czas zdążyła uformować się
już stała grupa, co tydzień
wzmacniana nowymi biegaczami i biegaczkami.
24 czerwca br. członkowie
Nasielsk Baszta Team niespodziewanie przebiegli
swoją pierwszą piętnastkę.
Jedenastoosobowa grupa pod hasłem „Kierunek
szawskiego w Warszawie, II biegu dzi imprez sportowych oraz wszelchrcyńskie perły” ruszyła
w stronę Paulinowa, przez las chr- Czterech Generałów w Twierdzy kie informacje dotyczące naszych
cyński, aż do starej jednostki woj- Modlin, maratonie rowerowym środowych biegów: godzina zbiórskowej, gdzie miał miejsce krótki Mazovia MTB 24 h Marathonie ki, trasa i parę słów na zachętę.
odpoczynek na wyrównanie od- w Wieliszewie oraz w wielu innych. Do zobaczenia w każdą środę pod
dechu. Następnie okrążyliśmy Zapraszamy na nasz fanpage na Basztą!
lotnisko i skręciliśmy pod pałacyk Facebooku, gdzie można znaleźć
(IW)
w Chrcynnie. Gdy przebiegaliśmy relacje z tras, wiele zdjęć, zapowieobok lotniska, dołączył do nas
jeszcze jeden kompan – pies, któ- Z GMINY
ry towarzyszył nam w biegu wzdłuż
pałacyku. Następnie przez Żabiczyn
i ulicę Piłsudskiego w Nasielsku dobiegliśmy do Baszty.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radNa sz b i e g s woj ą ob e c noś c ią ny Krzysztof Fronczak podjął temat
uświetniło dwóch rowerzystów ścieżki rowerowej, która mogłaby
(także członków Nasielsk Baszta być wytyczona w miejscu, w któTeam), którzy pełnili funkcję foto- rym przebiegała niegdyś kolejka wągrafów i wzbogacili nasz facebo- skotorowa z Nasielska do Pułtuska.
okowy album o kolejne zdjęcia.
Po likwidacji torowiska został tylko
W następną środę pobiegliśmy nasyp. Mieszkańcy Siennicy i Mogow zupełnie innym kierunku, tym wa często korzystają z tego terenu,
razem „Nad mazewskie włości”. jako najkrótszej drogi na stację PKP.
W tym biegu wyraźnie dał się zaob- – Taka ścieżka rowerowa może być
serwować podział na grupki kondy- znakomitym udogodnieniem dla
cyjne. Przez pierwsze 4 kilometry wielu mieszkańców. Można ją zbuwszyscy biegliśmy razem; później dować od ulicy Piłsudskiego, przez
nastąpił rozłam grupy – jedni po- ulicę POW, aż do stacji kolejowej.
biegli 10 km, inni 13 km. Najwięk- Zainteresowani mogliby dojeżdżać
szym zaskoczeniem była dla nas tam i przesiadać się do pociągów
grupka kilku biegaczy, którzy na jadących do Warszawy. Miałatrasie odłączyli się od nas, by już by również aspekty zdrowotne, oszczędnościowe – tłumaczy radny
biec do domu. Jednakże chyba en- Krzysztof Fronczak. Podniosłaby również poziom bezpieczeństwa drodorfiny spowodowały, że zamiast gowego, ponieważ nie wszyscy musieliby korzystać z ruchliwej ulicy
biec do domu, zrobili rundkę dłu- Kolejowej.
gości 10 km i takim to sposobem Choć zarówno wszyscy radni, jak i Bogdan Ruszkowski, burmistrz
wszyscy spotkaliśmy się pod Basz- Nasielska, zgodnie przytakują pomysłowi, to największą przeszkodą jest
tą na wspólne rozciąganie i poga- kwestia uregulowania własności i przejęcia terenu. Kolej nie ma bowiem
wędkę.
aktu własności tego terenu, gdyż użytkowanie nastąpiło w sposób saNasielsk Baszta Team ma już na moistny.
swoim koncie kilkaset przebie- – Obecnie grunty musi przejąć Skarb Państwa, by następnie przekazać
gniętych i przejechanych kilome- je starostwu powiatowemu. Wtedy można zacząć starania o pozyskanie
trów, co przekłada się na dobre środków zewnętrznych i dotacji na taką inwestycję – mówi radny Fronwyniki osiągane w czasie zawodów. czak. – Optymistyczny wariant zakłada, że procedury potrwają około
21 czerwca miały miejsce dwie im- roku. Warto też dodać, że będziemy również rozmawiać z wójtem Winprezy sportowe, w których wzię- nicy, by wydłużyć ścieżkę rowerową do tej miejscowości.
li udział członkowie naszej grupy.
Z ust naszych włodarzy już na kilku sesjach i spotkaniach z mieszkańcami
W Winnicy podczas „Pogoni za Lipadały pomysły, by ścieżka biegła nawet do samego Pułtuska. Taka trasem 2015 – II Grand Prix Winnicy
sa mogłaby zwiększyć atrakcyjność aktywnej turystyki wokół Nasielska.
w biegach przełajowych na 5 km”
Nie brakowałoby ambitnych rowerzystów, którzy z Warszawy ruszaliby
Adam w debiucie ostatniego biegu
pociągiem do Nasielska, by rowerem dojechać do położonego o 25 km
zajął III miejsce, a Łukasz IV. Mielidalej Pułtuska. Planom tym należy kibicować.
śmy również miejsca w każdej naMichał B.
stępnej dziesiątce.
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Skromna ekipa w postaci dwóch
rowerzystów chlubnie reprezentowała Nasielsk w czasie Wieliszewskiego Crossingu na 20 km,
gdzie również zajęli dobre lokaty.
Gratulujemy i liczymy na kolejne
sukcesy, bo Nasielsk Baszta Team
oprócz środowych biegów ma
w planach także udział w kolejnych
zawodach nie tylko biegowych,
m.in.: XXV Biegu Powstania War-
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Kolarze przejadą
przez naszą gminę
Po raz kolejny, po roku przerwy, drogami naszej gminy przejedzie kolumna kolarskiego wyścigu „Dookoła Mazowsza”. To już 58. wyścig rozgrywany na mazowieckiej ziemi. Będzie miało to miejsce 30 lipca, między
godziną 13.30 a 15.15. Tego dnia rozgrywany będzie drugi etap tegorocznego wyścigu. Prowadzi on z Ciechanowa do Nowego Dworu i liczy
156,8 km.
Podane godziny są orientacyjne, w związku z tym, że tempo jazdy dyktują
kolarze, a ci nie zawsze jadą jednakowo szybko. Poza tym trasa wyścigu
na terenie naszej gminy jest tym razem stosunkowo długa i nieco skomplikowana. Liczy ponad 30 kilometrów.
Kolarze przez teren naszej gminy będą jechali od strony Wrony przez
most w Borkowie, miasto i w okolicach Jaskółkowa opuszczą teren naszej
gminy. Atrakcją będą trzy premie górskie oraz lotna premia zlokalizowana

Plany ścieżki rowerowej

na ulicy Warszawskiej w Nasielsku. Górskie premie są planowane w pobliżu
mostu w Borkowie (charakterystyczny podjazd) i w okolicy Jaskółkowa.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy i gości do wyjścia na trasę wyścigu i obejrzenia pięknego widowiska. Warto, bo wyścig jest rozgrywany
w konkurencji międzynarodowej. Walka na trasie jest bardzo emocjonująca, zwłaszcza w miejscach, gdzie kolarze rywalizują o premie.
andrzej zawadzki
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