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NASIELSCY UCZNIOWIE PROEUROPEJSCY
Ostatnie tygodnie obfi-

tują w wiele ważnych 
i ciekawych w naszym 
kraju wydarzeń związa-
nych z tematyką euro-
pejską – to świętowanie 
5-lecia Polski w UE oraz 
kampania na rzecz wy-
borów do Parlamentu 
Europejskiego.
Społeczność uczniowska również 
aktywnie angażuje się w te sfery 
życia kulturalno-edukacyjnego, 

odnajdując w nich 
wspaniałą okazję 
do nauki, wspól-
nych przedsięwzięć 
oraz niepowtarzal-
nych przeżyć.

W kwietniu został 
ogłoszony gminny 
konkurs plastycz-
ny „ Europ ej ska 
pocztówka z mo-
jej gminy”. Orga-
nizatorzy (Szkoła 
Podstawowa im. 
Stefana Starzyń-
skiego wspólnie ze 
Stowarzyszeniem 
Europa i My) liczą 
na wspaniałe prace 
młodych nasielsz-
czan, które ukażą 
ich artystyczną wi-
zję będącą odpo-
wiedzią uczestników na następujące 
pytania:

– Jak wyglądałaby twoja najbliższa 
okolica, gdybyś to Ty został/ła eu-
roposłem?

– Jakie pozdrowienia ze swojej gmi-
ny wyślesz do europosła?

Regulamin konkursu zamiesz-
czony jest na stronach interneto-
wych www.spnasielsk.pl oraz www.
um.nasielsk.pl, a termin składania 
prac upływa 20 maja 2009 r. Za-
kończeniem konkursu będzie wy-
stawa plastyczna zorganizowana 
w kinie Niwa w Nasielsku. Zostanie 
ona otwarta uroczyście w dniu 

29 maja 2009 r. podczas debaty 
publicznej związanej z akcją „Masz 
głos, masz wybór”, prowadzoną na 
terenie gminy Nasielsk przez Sto-
warzyszenie Europa i My, w której 
to debacie weźmie udział władza 
lokalna, młodzież, mieszkańcy i za-
proszeni goście.

Śmiercionośny dym nad naszą gminą
Uszkodzone płuca i ner-

ki, zmiany trądzikowe 
na skórze, poronienia, 
bezpłodność, mięśniaki, 
chłoniaki i nowotwory 
– tak wyglądają efek-
ty bezmyślnego spala-
nia odpadów w domach 
i na działkach. A przecież 
wszystkim tym, co palimy, 
oddychamy. Trucizna z ko-
mina opada na ziemię, 
zanieczyszczając wszyst-
ko, co na niej rośnie.
Wielu z nas taki los spotyka na własne 
życzenie. Wrzucone do pieca butelki 
i inne tworzywa sztuczne podczas spa-
lania zamieniają się w gaz naładowany 
rakotwórczym ładunkiem. Wszędzie 
unosi się smrodliwy dym zawierający 
trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla 
i uszkadzający płuca, drażniący tlenek 
azotu. Dym ze spalonych odpadów 
nie tylko śmierdzi. Do atmosfery trafiają 
pyły powodujące zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi, np. kadmem i ar-
senem, także tlenek węgla - trujący dla 
ludzi i zwierząt, tlenek azotu - uszka-
dzający płuca oraz dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór, wreszcie 
dioksyny, które odkładają się w tkan-
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kach i powodują długotrwałe zmiany 
wielu narządów.

W gminie Nasielsk sąsiedzi sąsiadom 
pod nosem palą przeróżne śmieci. 
Wśród nich znajdziemy m.in. opony, 
a ostatnio także wysłużone podkłady 
kolejowe. Jak mówi Bogdan Ruszkow-
ski z Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska: Opony to niezwykle 
niebezpieczne odpady. Wydzielają 
substancje mutagenne i rakotwórcze. 
Jeżeli zobaczymy, że ktoś pali opony 
powinniśmy natychmiast wezwać Po-
licję. Ważne jest aby funkcjonariusze 
złapali takiego „truciciela” na gorącym 
uczynku. Inaczej nie można nałożyć 
na niego kary. Jeżeli chodzi o palenie 
podkładów kolejowych, sprawa nie 
jest jeszcze do końca wyjaśniona. Kie-
rownik Wydziału ROŚ dotarł do badań, 
które zostały przeprowadzone w ubie-
głym roku. Na zlecenie Przedsiębior-
stwa Napraw Infrastruktury w Warsza-
wie polecono Instytutowi Nafty i Gazu 
z Krakowa zbadanie zdemontowanych 
podkładów kolejowych. Z badań 
wynika, że podkłady, które leżały na 
torowisku w Legionowie od 1975 r., nie 
mają właściwości żrących i nie stanowią 
zagrożenia, nawet jeżeli do ich obróbki 
zastosowano kreozot – środek do 

impregnacji drewna zawie-
rający toksyczne związki. 
Niestety, nie wiadomo, 
z którego roku są podkłady 
obecnie demontowane 
w okolicach nasielskiego 
dworca kolejowego. Być 
może pochodzą one rów-
nież z roku 1975, co dawa-
łoby przypuszczenie, że 
nie są niebezpieczne. Ale 
póki co musimy poczekać 
na odpowiednie badania. 
Oby ich wyniki okazały się 
pozytywne.

Zanieczyszczone powie-
trze od dawna było nie-
chlubną wizytówką dużych 
miast. Dziś śmierdzący dym 
uprzykrza ludziom życie 
nawet w małych miejsco-
wościach. Np. w Starych lub 
Nowych Pieścirogach, gdzie czasami 
nie można otworzyć okna w domu, 
a już na pewno nie mowy o spacerze. 
Trudno określić, co jest przyczyną 
nagminnego palenia śmieci w naszej 
gminie. Czy zbyt wysokie opłaty za 
wywóz odpadów, czy niewiedza 
i głupota? Wielu z nas z niedowierza-
niem patrzy na to, co robią sąsiedzi: 

budują piękny dom, a palą plastiki lub 
wylewają szambo na pole. Niestety, 
wielu z nas nie reaguje na takie proce-
dery. A dopóki nie będziemy reago-
wać, nic się nie zmieni. Pamiętajmy 
zatem, żeby o tego typu działaniach 
informować odpowiednie służby. Za 
nierozsądne uruchamianie pieców 
śmierci możemy zapłacić zbyt wysoką 
cenę – zdrowie.

K.T.
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Inwentaryzacja azbestu
W ostatnich dniach mieszkańcy 
naszej gminy otrzymali z Urzę-
du Miejskiego ankiety z prośbą o 
określenie, czy posiadają azbest. Ci, 
którzy nie dostali żadnego doku-
mentu, a na ich posesjach znajduje 
się azbest, proszeni są o zgłosze-
nie tego do Wydziału Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, pokój nr 201. 
Można zgłosić to również telefo-
nicznie pod nr (023) 69 33 155. In-
wentaryzacja azbestu związana jest 
z wnioskiem, jaki gmina składa, aby 
uzyskać dofinansowanie na zmiany 
pokryć dachowych. Informacje 
od mieszkańców są niezbędne, by 
gmina otrzymała środki finansowe 
na demontaż, wywóz i utylizację 
pokryć z azbestu.

Przetargi w gminie Nasielsk
12 maja został rozstrzygnięty prze-
targ na wydzierżawienie obiektu 
po byłej szkole w Krzyczkach Pie-
niążkach. Nieruchomość musi być 
wykorzystana na cele oświaty, kul-
tury, opieki zdrowotnej lub zdrowia. 
W wyniku przetargu dzierżawcą 
obiektu została Elżbieta Fijalska.  
W ostatnich dniach odbył się rów-
nież przetarg na wydzierżawienie 
nieruchomości po byłej szkole w 
Nunie. Niestety, nikt do niego nie 
przystąpił. Burmistrz ogłosił ko-
lejny przetarg na nieruchomość 
przy ul. Komunalnej biegnącej do 
oczyszczalni. Odbędzie się on 23 
czerwca br. 

15 maja ważną datą dla rol-
ników
Wydział Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska przypomina o upływają-
cym terminie składania wniosków 
o dopłaty powierzchniowe i doty-
czące obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW). 
Wnioski przyjmowane są do 15 maja 
w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Pomiechów-
ku. Również 15 maja mija termin 
składania wniosków o rozliczenie 
kwoty mlecznej dla dostawców 
bezpośrednich. Producenci ziem-
niaków także do 15 maja mogą 
składać wnioski do Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Warszawie, oddział 
w Nowym Dworze Maz.

Daukszewicz w Nasielsku
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
27 maja o godz. 19.00 na wieczór 
ze znakomitym satyrykiem, po-
etą i kompozytorem Krzysztofem 
Daukszewiczem. Jego program to 
monologi przeplatane piosenkami 
– tymi starszymi, dobrze znanymi 
wszystkim wielbicielom jego ta-
lentu, i nowszymi, które widzowie 
będą mogli dopiero poznać. Teksty 
to przede wszystkim satyryczny 
komentarz do aktualnej sytuacji 
politycznej i społecznej w kraju, ale 

nie brakuje również monologów 
filozoficznych, skłaniających widza 
do refleksji. K. Daukszewicz od 
2005 jest stałym gościem progra-
mu publicystyczno-satyrycznego 
„Szkło kontaktowe”, nadawanego 
na antenie TVN24. Bilety na spo-
tkanie z jego twórczością można 
nabyć od 15 maja w NOK. Cena 
biletu: 25 zł, grupy zorganizowane  
(min. 20 osób) – 20 zł.

Turniej szachowy w Ciek-
synie
Urząd Miejski w Nasielsku oraz 
PLUKS św. Doroty w Cieksynie 
zapraszają do udziału w turnieju 
szachowym im. Bł. abpa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego. Turniej od-
będzie się w dniach 23–24 maja br. 
w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie. 
Jego celem jest przybliżenie osoby 
Bł. abpa. A.J. Nowowiejskiego. Zgło-
szenia należy kierować do 21 maja 
do sędziego głównego Tomasza 
Zbrzeznego tel. (024) 263 48 09 
lub ks. Józefa Szczecińskiego tel. 
(023) 693 50 08, 0 603 965 348. 
Zwycięzca turnieju otrzyma pu-
char. Dla najlepszych zawodników 
przewidziano nagrody i dyplomy 
rzeczowe. Zapraszamy!

Opracowała KT

KRÓTKO Nasielszczanie górą
9 maja 2009 r. odbyły się Rejo-
nowe finały XVII Ogólnopolskich 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

Na terenie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej o tytuł 
najlepszego rywalizowało 5 drużyn 
ze szkół średnich powiatu nowo-
dworskiego. Podczas zawodów 
rozwiązywano test teoretyczny 
z zagadnień pierwszej pomocy 
oraz prawa humanitarnego PCK 
oraz musieli wykazać się umiejęt-
nościami praktycznymi niesienia 
pierwszej pomocy w symulowa-
nych wypadkach na 5 stacjach.
Zarówno w teście teoretycznym 
jak i sprawdzianie praktycznym dru-
żyna Liceum Ogólnikształcącego 
z Nasielska okazała się bezkonku-
rencyjna. Zespół w składzie: Kamila 
Prusik, Sabina Daniszewska, Marty-
na Modzelewska, Ilona Podgrudna, 
Agnieszka Michnowska z opuiekunem 
drużyny p Ewą Żołnierzak zdobyły 
196 pkt. Drugie miejsce zajęło Liceum 
Ogolnokształcąśce w Nowym Dworze 
Mazowieckim – 169 pkt, a trzecie – 
RCKU Zespół Szkół Zawodowych 
z Pomiechówka – 165 pkt.
Nagrody dla zdobywców trzech 
pierwszych miejsc w postaci profe-
sjonalnych indywidualnych apteczek 
pierwszej pomocy ufundowałi:  Sta-
rostwo Powiatowe Nowy Dwór Ma-

zowiecki – Starosta Krzysztof Kapusta 
oraz Janusz Konerberger, właściciel 
PPHU „ Jan–Pol” ZPCh z Siennicy.

Poczęstunek wyrobami masarskim 
w postaci wyborowych kiełbasek oraz 
kaszanki z grilla zasponsorowała firma 
masarska: Lukullus”z Leoncina, pań-
stwo Elżbieta i Wojciech Szymańscy.
Wszystkim organizatorom, spon-
sorom oraz patronom zawodów 
składamy serdeczne podziękowania 
za pomoc i opiekę w organizacji za-
wodów.

Marian Wasierzyński 
ZR PCK
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 15 KWIETNIA 2009 ROKU
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  
w których będą przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. 

Nr ob-
wodu 
głoso-
wania

Granice obwodu głosowania
Siedziba 

Obwodowej Komisji Wyborczej
(adres)

1
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, 
Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, Topolowa, Tylna, 
Warszawska (bloki), Wąska, Wierzbowa.

Liceum Ogólnokształcące  
w Nasielsku, 

ul. Starzyńskiego 10

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, 
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa, 
Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Juliana 
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, 
Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, 
Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, 
Traugutta, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława 
Broniewskiego, 11 Listopada.

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława 
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen. 
Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej 
Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, 
Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, 
Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza 
Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława 
Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury. 

Szkoła Podstawowa  
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23
(lokal dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych)

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare 
Pieścirogi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65

5
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie 
„A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, 
Słustowo, Winniki.

Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

6 Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku,  

ul. Warszawska 48

7 Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, 
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.

Szkoła Podstawowa  
w Budach Siennickich

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica. Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

9 Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, 
Toruń Włościański, Zaborze. Szkoła Podstawowa w Dębinkach

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo. Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, 

ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony najpóźniej do dnia 28 maja 2009 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, czyli w dniu 7 czerwca 2009 roku (niedziela), będą otwarte  
w godz. 8.00-22.00.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, opublikowanie na łamach „Życia Nasielska” oraz 
udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl.
         Burmistrz Nasielska
         /-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Psi problem
Czy nie macie Państwo wrażenia, że 
pies w Polsce jest jak święta krowa 
w Indiach? Zdarza się, że psie wata-
hy terroryzują mieszkańców gminy 
Nasielsk i tak naprawdę niewiele 
można z tym zrobić. Powodem jest 
m.in. zbyt mała ilość miejsc w schro-
nisku, z którym umowę podpisały 
nasze lokalne władze. Ale tak na-
prawdę wszystkiemu winni są ludzie. 
Na sporą liczbę odpowiedzialnych, 
dojrzałych właścicieli psów przypada 
pewien procent lekkomyślnych czy 
nierozsądnych; takich, którzy nie 

potrafią wychować swoich zwierząt 
albo po prostu nie są w stanie prze-
widzieć konsekwencji braku nadzoru 
nad nimi. Według art. 77 kodeksu 
wykroczeń: Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzę-
cia, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. 

Prawdopodobnie nie znajdziemy 
na mapie gminy Nasielsk miejsco-
wości, w której nie ma błąkających 
się bezpańskich psów, często wy-
głodniałych i atakujących wszystko, 
co może stanowić pożywienie. W 

wielu miejscowościach błąkające 
się psy mają swoich właścicieli, któ-
rzy zupełnie nie poczuwają się do 
opieki nad nimi. Właściciel za brak 
nadzoru nad zwierzęciem może 
zapłacić mandat, a pies za beztroskie 
zachowanie swojego pana, niestety, 
może zapłacić głową. 

Zaniepokojeni czytelnicy ŻN zgła-
szają do nas wiele problemów zwią-
zanych z czworonogami. M.in. 
w Cieksynie biegające samopas 
psy sprawiają, że mieszkańcy tej 
miejscowości lub działkowicze boją 

się wychodzić do lasu. A 
jeżeli już wyjdą, napotykają 
na swojej drodze zagry-
zione inne psy lub zwie-
rzęta leśne. Zapytaliśmy 
Bogdana Ruszkowskiego, 
Kierownika Wydziału Rol-
nictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego, 
co robić w sytuacji, kiedy 
biegające psy utrudniają 
nam życie, uniemożliwiają 
spacery i narażają nas na 
pogryzienie. Niezbędna 
jest interwencja policji, któ-
ra upomni właściciela, co 
należy do jego obowiąz-
ków, a jeżeli to nie pomoże, 
nałoży karę. W wypadku 

Cieksyna policja już interweniowała. 
Psy mają być uwiązane, a właści-
ciel jest zobowiązany przedstawić 
zaświadczenie o ich szczepieniach. 
Kiedy to nie pomoże, funkcjonariu-
sze nałożą na niego mandat.

Tak więc, jeżeli decydujemy się na 
posiadanie czworonoga, musimy 
liczyć się, że dojdą nam obowiązki 
z tego tytułu. Pies to nie zabawka. 
Trzeba o niego dbać i panować nad 
nim, zapewniając bezpieczeństwo 
innym ludziom.

K.T.

Strażackie święto
W sobotę, 9 maja o godz. 13.30 
w Krzyczkach na uroczystych 
obchodach strażackiego święta 
spotkali się przedstawiciele siedmiu 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych działających na terenie na-
szej gminy oraz zaproszeni goście. 

Wśród nich byli: przedstawiciele 
nasielskiego samorządu na czele z 
Bernardem Muchą – Burmistrzem 
Nasielska, Marią Kowalską – Se-
kretarz Nasielska, nadbrygadierem 
Andrzejem Hiszpańskim – komen-
dantem Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Dworze Maz., 
oraz podinsp. Marcinem 
Borowińskim – komen-
dantem Komisariatu Poli-
cji w Nasielsku. Obchody 
tegorocznego święta 
zorganizowała jednostka 
OSP w Krzyczkach. 

Wszyscy zebrali się przy 
głównej bramie Pikniku 
44, po czym przeszli na 
polową mszę świętą, któ-
rej przewodniczył ks. Ta-
deusz Jabłoński. Podczas 
nabożeństwa wspominał 
on o patronie strażaków 
św. Florianie oraz o trud-
nej, pełnej poświęcenia 
pracy strażaków, którzy ratują ży-
cie innym ludziom. Zauważył przy 
tym, że strażacy są obecni już nie 
tylko przy gaszeniu pożarów, ale 
są wszędzie tam, gdzie wydarzy się 
jakieś nieszczęście, np. pomagają 
ratować ludzi z wypadków samo-
chodowych.

Po zakończeniu mszy świętej za ca-
łoroczną służbę podziękował ochot-
nikom Burmistrz Mucha, a następnie 
przedstawicielom poszczególnych 
jednostek wręczył dyplomy uzna-
nia. Życzenia z okazji strażackiego 
święta składali im również: Maria 
Kowalska, nadbrygadier Hiszpański 
oraz Andrzej Wierzchoń wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Na-
sielsku. W dalszej części uroczystości 
Kazimierz Drabik, prezes zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Nasielsku w imieniu ochotników 

wręczył ufundowane przez nich 
nagrody: Marii Kowalskiej, radnej 
Sejmiku Mazowieckiego za aktywne 
wsparcie i pozyskiwanie środków 
finansowych na rzecz straży; druh-
nie Renacie Włodarskiej-Gerasik za 
osobiste zaangażowanie; Januszowi 
Konerbergerowi za dofinansowy-
wanie orkiestry strażackiej i pomoc 
na rzecz OSP.

Po oficjalnej części obchodów 
ochotnicy wzięli udział w spotkaniu 
integracyjnym. 

(r)
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Interwencje

Nasze krajobrazy, czyli czego Jaś się nie nauczy…
– W Nasielsku nie ma gdzie pójść 
na spacer, chyba, że na cmentarz, 
bo nasze skwery nie są specjalnie 
atrakcyjne. Nie ma też ścieżek 
rowerowych, chociaż rowerzyści 
i tak mają dużo więcej możliwości 
zwiedzania okolicy, jadąc sobie 
po polnych drogach. Niestety, 
kiedy ostatnio udałem się na taką 
rowerową wycieczkę tuż za mia-
sto, natknąłem się na całą górę 
śmieci. To naprawdę oburzające, 
jak zachowują się mieszkańcy 
naszej gminy, bo przecież nikt nie 
przywoziłby tu starych odbiorni-
ków telewizyjnych czy łóżka. Po 
prostu wstyd. Co z tą strażą miej-
ską, może ona zajęłaby się w koń-
cu brudasami? – z taką interwencją 
zatelefonował do naszej redakcji 
pan Cezary z Nasielska.

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście, za-
gajnik tuż za nowymi blokami przy 

ulicy Płońskiej, 
z n a j d u j ą c y 
się w obrębie 
wsi Mazewo, 
w y j ą t k o w o 
upodobali so-
bie śmieciarze. 
Niemal od sa-
mej szosy wi-
dać ślady czę-
stej ich tu byt-
ności . Wszę-
dzie walają się 
foliowe worki 
z  o d p a d a -
mi. Ale to nie 
wszystko, przy 
samej drodze 
k t o ś  p o m y-
s ł ow y  z r z u-
ci ł ,  najpraw-
dopodobniej 
z przyczepki, 

sporą ilość śmieci. Wszystko wska-
zuje na to, że ciągle najłatwiej i naj-
taniej jest wywieźć śmieci do lasu 
zamiast na wysypisko odpadów. 
Mieszkańcy naszego miasta i całej 
gminy mają ciągle dość swobodne 
podejście do ekologii, uważając, 
że wystarczy, aby na ich podwór-
ku było czysto, ale już najbliższa 
okolica wcale ich nie obchodzi. 
Stąd zamiast do ulicznych koszy 
papierki po lodach czy puszki 
po napojach trafiają na trawniki, 
a tony śmieci do przydrożnych 
rowów i lasów. Nie ma się również 
co dziwić, że tak trudno w mieście 
wprowadzić segregację odpa-
dów. W innych gminach, oprócz 
sprawnie działających strażników 
miejskich, sprawdzają się także 
akcje zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych. Może u nas też warto 
spróbować. 

(p)

R E K L A M A

Autobusowe kontrole
Okres szkolnych wy-

cieczek w pełni. Dla-
tego też, aby zminimali-
zować czas oczekiwania 
na kontrole autobusu 
wiozącego dzieci na wy-
prawę, nowodworscy 
policjanci będą organi-
zować punkty kontrolne. 
Od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 6:00 
do 8:00 oraz od 13:00 do 
15:00 specjaliści ruchu 
drogowego kontrolować 
będą autokary w Nowym 
Dworze przy ul. Paderew-
skiego 3.

Podobnie jak w minionych latach, 
piękna, wiosenna pogoda sprzyja 
wyjazdom na wycieczki szkolne. 
Obecnie niemal każdy wyjazd jest 
poprzedzony kontrolą autokaru 
przez policjantów ruchu drogowe-
go. Nasz powiat jest rozległy i aby 
uniknąć długiego oczekiwania na 
sprawdzenie pojazdu, nowodwor-
scy policjanci pragną ujednolicić 
dokonywanie kontroli, co do miejsca 
i czasu. Niezmienne pozostaje wcze-
śniejsze pisemne poinformowanie 
policjantów o planowanej wyciecz-
ce, a co za tym idzie kontroli pojaz-
du. Od 1 czerwca kierowcy będą 
jednak zobowiązany przyjechać do 

Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim przy ul. Paderew-
skiego 3, gdzie odbędzie się 
kontrola. Aby sprawdzenia 
nie kolidowały z wykony-
waniem innych obowiązków 
służbowych przez policjan-
tów, będą one dokonywane 
w godzinach: 6:00 – 8:00 
oraz 13:00 – 15:00. 

ij

KPP Nowy Dwór Maz.

Zatrzymany z narkotykami
Nowodworscy kry-
mina ln i  zat rz ymal i 
22-letniego Tomasz 
W. W kieszeni jego blu-
zy policjanci znaleź-
li działkę marihuany, 
a w mieszkaniu ponad 
100 torebek foliowych 
i wagę elektroniczną. 
Mężczyzna będzie od-
powiadał za posiadanie 
narkotyków, a policjan-
ci ustalają, do czego 
miały mu służyć pozostałe zabezpieczone rzeczy.

Wszystko zaczęło się w środę, 29 kwietnia, około 20:00 w Mogowie 
(gm. Nasielsk). Wtedy to policjanci wydziału kryminalnego nowodwor-
skiej komendy zauważyli młodego człowieka, który na ich widok zaczął 
nerwowo się zachowywać. Spostrzegli to doświadczeni policjanci i po-
stanowili wyjaśnić powód zdenerwowania mężczyzny.

Szybko okazało się, że 22-letni Tomasz W. w kieszeni bluzy miał schowa-
ną torebkę foliową z suszem roślinnym. Mężczyzna został zatrzymany, 
a znalezisko zabezpieczone i zbadane. Z wstępnych analiz wynika, że jest 
to marihuana. Następnie policjanci przeszukali jego mieszkanie i znaleźli 
ponad 100 małych, foliowych torebek z zapięciem strunowym oraz 
wagę elektroniczną.

Sprawę przejęli policjanci z komisariatu w Nasielsku, ktorzy między innymi 
wyjaśniają, do czego młodemu człowiekowi służyły waga i znalezione 
torebki. Tomasz W. już usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 
O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

http://kppnowydwor.policja.waw.pl/

27.04. w Wągrodnie Piotr P., kierow-
ca samochodu Kia, na prostym od-
cinku drogi zjechał na pobocze i da-
chował. Pasażerka poniosła śmierć.

28.04. w Żabiczynie Dariusz R., 
kierowca Kingwaya, na wskutek 
nadmiernej prędkości stracił pa-
nowanie nad pojazdem i uderzył 
w słup trakcji elektrycznej. Kierowca 
z obrażeniami ciała został przewie-
ziony do szpitala.

W okresie między 26.04 a 01.05. 
w Cieksynie nieznani sprawcy wła-
mali się do domu w budowie i skra-
dli grzejniki CO i drzwi wewnętrzne. 
Straty wynoszą 800 zł na szkodę 
Andrzeja B.

29.04. nieznani sprawcy z działki re-
kreacyjnej w Lelewie skradli bramę 
wjazdową. Straty wynoszą 1100 zł 
na szkodę Rafała M.

02.05. w Paulinowie Janusz C., 
mieszkaniec Nasielska, kierował 
samochodem pomimo zakazowi 
sądowemu.

04.05. na parkingu osiedlowym 
przy ulicy Warszawskiej nieznany 
sprawca zniszczył karoserię samo-
chodu, oblewając ją farbą. Straty 
wynoszą 3500 zł na szkodę Miro-
sława Z.

09. 05. Na ulicy Piłsudskiego Kon-
rad K., kierowca samochodu Opel, 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
na kierującym motocyklem, w wy-
niku czego doszło do zderzenia. 
Kierowcę motocykla z obrażeniami 
ciała przewieziono do szpitala.

Pijani na drodze
27.04. w Konarach Kazimierz J., 
mieszkaniec Konar, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,70 
mg/l).

27.04. na ulicy POW Jarosław W., 
mieszkaniec Nuny, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (0,38 
mg/l).

02.05. w Kosewie Mirosław S., 
mieszkaniec Kosewa, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,42 
mg/l).

02.05. w Kosewie Stefan S., miesz-
kaniec Kosewa, kierował ciągnikiem 
po spożyciu alkoholu (0,29 mg/l).

05.05. w Żabiczynie Henryk Ł., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,04 mg/l).

06.05. w Budach Siennickich Ry-
szard K., mieszkaniec Brodów 
Parceli, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (0,33 mg/l).

06.05. w Pieścirogach Stanisław 
L., mieszkaniec Mogowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,29 mg/l).

07.05. w Studziankach Mirosław B., 
zameldowany w Ustce, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,65 mg/l).

08.05. w Psucinie Mirosław B., 
zameldowany w Ustce, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,82 mg/l).
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NASIELSCY UCZNIOWIE PROEUROPEJSCY
Uczestnicy tego spotkania 
będą mieli również okazję 
zapoznać się z prezenta-
cjami przygotowanymi 
przez młodzież z nasiel-
skich szkół ponadgimna-
zjalnych. Uczniowie z ZSZ 
w ramach realizowanego 
wspólnie z Polską Funda-
cją im. Roberta Schumana 
projektu „Jak działa gmi-
na@?” przedstawią wyniki 
ankiety przeprowadzo-
nej w kwietniu br. wśród 
mieszkańców naszej gmi-
ny na temat rozwiązywa-
nia lokalnych problemów, 
a uczniowie LO prezentując 
hasło „Samorząd łączy po-
kolenia”, wskażą cele i za-
łożenia swojego projektu  
„@ktywny obywatel”, realizowane-
go wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Europa i My, Radą Miejską i Burmi-
strzem Nasielska przy współpracy 
ze Stanisławem Tycem kierującym 
Pracownią Dokumentacji Dziejów 
Miasta i Regionu, która działa przy 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku.

Integracja europejska to tematyka, 
którą z dużym zaangażowaniem 
rozwijają szkolne koła zaintereso-
wań, realizujące swoje programy 
pozalekcyjnie. Zajęcia te są atrakcyj-
ne dla uczniów m.in. dzięki temu, że 
mogą oni poszerzyć swoją wiedzę 
o Europie również poza murami 
szkoły. Członkowie działającego od 
2004 r. przy ZSZ Szkolnego Klubu 
Europejskiego „Nasielszczanie” byli 
m.in. 9 maja na debacie z udziałem 
Tadeusza Mazowieckiego, Leszka 
Balcerowicza i Bronisława Komo-
rowskiego „Ważni komentują”, która 

odbyła się na Zamku Królewskim. 
Uczniowie z klasy 5 ze Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 

w Nasielsku w ramach działalności 
szkolnego kółka europejskiego 
„Eurusie” uczestniczyli 29 kwietnia 
w ciekawych zajęciach edukacyj-
nych na temat instytucji europej-
skich, zorganizowanych w Przed-
stawicielstwie Komisji Europejskiej 
w Polsce.

Dopełnieniem pozytywnych prze-
żyć dla nasielskich uczniów był 
wspólny wyjazd w sobotę, 9 maja, 

w Dniu Europy, do 
Warszawy na Paradę 
Schumana. Grupę re-
prezentującą społecz-
ność gminy Nasielsk 
stanowiła młodzież 
z ZSZ pod opieką Da-
nuty Białoruckiej oraz 
uczniowie ze Szko-
ł y Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku wraz 
z opiekunami: Elżbietą 
Wróblewską i Barbarą 
Modzelewską.

Zarówno zajęcia edukacyjne, jak 
i wspaniałe świętowanie Dnia Euro-
py to doskonałe lekcje europejskie 

w 20. rocznicę przemian demo-
kratycznych i 5. wstąpienia Polski 
w UE. Oba te wydarzenia odbyły się 
dzięki zaangażowaniu nauczycieli, 
entuzjazmowi uczniów, ale także 
przy wsparciu finansowym Burmi-
strza Nasielska Bernarda Dariusza 
Muchy, który udzielił zgody na 

dof inansowanie 
obu przejazdów 
do Warszawy.

Ciesząc się z do-
t y c h c z a s o w e j 
współpracy, spo-
łeczność szkol-
na liczy na dalsze 
wspólne przed-
sięwzięcia z dzia-
łaczami środo-
wiska lokalnego. 
Ż y c z y l i b y ś m y 
sobie, aby wła-

dza, samorząd i inni liderzy życia 
społecznego widzieli w naszych 
szkołach poważnych partnerów 
–  nauczyciele z uczniami dzięki 
aktywności i kreatywności mogą 
wyzwolić dużo pozytywnej ener-
gii, która odpowiednio ukierunko-
wana może wpłynąć na korzystny 
wizerunek naszej gminy. Zachę-
camy więc mieszkańców, którym 
nieobojętne są sprawy miejsca, 
w którym żyją, do większej ak-
tywności i współpracy z zaanga-
żowanymi nauczycielami, rodzi-
cami i organizacjami społecznymi. 
Wspólnie zmierzajmy do tego, aby 
hasło „Myśl globalnie, działaj lokal-
nie” miało również swoją wymowę 
w gminie Nasielsk.

Elżbieta Wróblewska

X Parada Schumana
9 maja br. w Warszawie odbyła się jubi-
leuszowa X Parada Schumana. Uczest-
niczyło w niej ok. 10 tysięcy osób 
z całej Polski, w tym również uczniowie 
wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 

Ten europejski dzień rozpoczął się 
debatą na Zamku Królewskim prowa-
dzoną przez Justynę Pochanke, w któ-
rej uczestniczyli Tadeusz Mazowiecki, 
Leszek Balcerowicz i Bronisław Komo-
rowski. Dyskutowali oni o przyszłości 
integracji europejskiej w kontekście 
kryzysu gospodarczego. Następnie 
uczestnicy debaty dołączyli do Parady 
Schumana, która w samo południe 
wyruszyła spod Placu Zamkowego, 
przechodząc Traktem Królewskim. 
Wśród gości specjalnych można było 
także spotkać Hannę Gronkiewi-
cz-Waltz, Małgorzatę Niezabitowską, 
Marka Safjana, Stanisława Wyganow-
skiego, Stephana Rabbe’go. Wszędzie 
panował ogrom barw! Kolorowe 
stroje, wymalowane twarze we flagi 
europejskich państw, transparenty, a na 
każdej buźce wielki zarys uśmiechu. 
Ogólnie młodzież wykazała się wielką 
pomysłowością. Sam marsz umilały 
koncerty orkiestr, grup bębniarskich 
i występy cheerleaderek. Dodatkowo 
na ulicach stały namioty, w których 
odbywały się rozmaite konkursy czy 

warsztaty europejskiej kreatywności. 
Każdy uczestnik parady prócz miłych 
wspomnień mógł zyskać pamiątkowe 
koszulki, parasolki, długopisy i inne 
gadżety. 

Ciekawym elementem całego wy-
darzenia były również prawybory do 
Parlamentu Europejskiego, w którym 
swój głos na poszczególny komitet 
wyborczy mógł oddać każdy, nawet 
osoby niepełnoletnie. Oddano ponad 
1200 głosów, najwięcej otrzymała 
Platforma Obywatelska, jednak należy 
pamiętać, że wyniki nie były prawo-
mocne, a głosowanie miało formę 
czystej zabawy. Na zakończenie X Pa-
rady Schumana mogliśmy wysłuchać 
Braci Cugowskich, którzy zagrali rewe-
lacyjny koncert. Cały Dzień Europy był 
transmitowany przez prestiżowe stacje 
telewizyjne, m.in. TVP Polska i Polsat.

Dodam również, że w stworzeniu 
tego wspaniałego klimatu pomogła 
także pogoda, dając piękne, niebie-
skie, bezchmurne niebo i mnóstwo 
słonecznych promieni. Na przyszłość 
osobiście zachęcam do uczestnictwa 
w tym jakże świetnym wydarzeniu 
wszystkich młodszych jak i starszych 
Europejczyków, bo naprawdę warto. 
Mam nadzieję, że za rok będzie nas 
jeszcze więcej! 

Dominika Kordulska

Debata  
,,Ważni komentują” 
9 maja, przed Paradą Schumana, grupa uczniów ze Szkolnego Klubu Eu-
ropejskiego ,,Nasielszczanie” uczestniczyła w debacie ,,Ważni komentują” 
z udziałem Tadeusza Mazowieckiego, Leszka Balcerowicza (twórców 
przemian roku 1989) oraz Bronisława Komorowskiego – Marszałka 
Sejmu RP. 

Debata miała interesującą oprawę scenograficzną, ponieważ odbyła się 
na Zamku Królewskim w Warszawie, a prowadzona była przez Justynę 
Pochanke. Zauważyliśmy, z jaką lekkością i swobodą uczestnicy tej debaty 
odpowiadają na zadawane pytania przez redaktor Pochankę . A pytania 
były różne, między innymi dotyczyły ówczesnego kryzysu gospodar-
czego, podsumowania dwudziestu lat przemian w Polsce oraz obchodów 
4 czerwca 2009 roku. 

Najciekawsze pytania dla nas, to te, które dotyczyły roku 1989: kiedy 
zmienił się ustrój i gospodarka; co czuli twórcy tych przemian i czy przy-
wódcy PZPR zdawali sobie sprawę z utraty władzy. 

Bardzo zaintrygowało nas pytanie dotyczące Leszka Balcerowicza: co 
czuł i czy nie chciał wyjechać z Polski, słysząc hasło ,,Balcerowicz musi 
odejść!”? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w dobie reform występują 
drastyczne zmiany, trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo. Za-
wsze musi być ktoś, kto ponosi odpowiedzialność, i tym kimś był Leszek 
Balcerowicz. O wyjeździe nigdy nawet nie pomyślał. Biorąc pod uwagę 
wykształcenie, kompetencje, doświadczenie w dziedzinie ekonomii 
i uznanie w świecie, jego postawa, naszym zdaniem była pełna patrioty-
zmu oraz poświęcenia się dla idei koniecznych zmian.

Patrycja Sepełowska
Paulina Lewandowska
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SPORT SZKOLNY
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej – biegi przełajowe
Pięcioro uczniów z terenu 
miasta i gminy Nasielsk 
wzięło udział w biegach 
przełajowych na Mazo-
wieckich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej, które 
odbyły się 28 kwietnia 
w Jedlińsku k. Radomia. 
Start w zawodach mazo-
wieckich poprzedzony 
jest zawodami gminnymi, 
powiatowymi oraz mię-
dzypowiatowymi. Każda 
grupa wiekowa na starcie 
liczyła 80 do 100 zawod-
ników. W drużynie nasiel-
skiej najlepiej wypadł Kamil 
Grzybikowski z Gimnazjum 
w Pieścirogach, który pro-
wadził w biegu przez około 
połowę drogi. Jednakże 
prawdopodobnie nie oszacował 
dobrze swoich sił na tym dystansie 
i ostateczne zajął 16. miejsce. Wyniki 

pozostałych reprezentantów poda-
jemy obok.

Dagmara Lewarowska 40 miejsce  
– SP Nasielsk

Jakub Wroński  
18 miejsce   
– SP Nasielsk

Piotr Łątkiewicz  
38 miejsce   
– SP Nasielsk

Artur Gołyźniak 
28 miejsce  
– Gimnazjum 
w Cieksynie

Chłopcy z nasielskiej podstawówki 
mistrzami powiatu
29 kwietnia w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbył się powiatowy 
turniej mini-piłki nożnej dla szkół 
podstawowych. Nasi uczniowie nie 
ponieśli żadnej porażki i awansowali 
do etapu międzypowiatowego. 
Poniżej przedstawiamy wyniki SP 
Nasielsk w turnieju powiatowym.

SP Nasielsk – SP Goławice  2 – 0
SP Nasielsk – SP Nowy Dwór Maz. 
nr 5     5 – 2
SP Nasielsk – SP Leoncin  4 – 0

kolejność końcowa:
1. SP Nasielsk
2. SP Nowy Dwór Maz. nr 5
3. SP Leoncin
4. SP Goławice

Wyniki turnieju miedzypowiatowe-
go w mini-piłce nożnej w LESZNO-
WOLI dn. 06.05.2009 r.

SP Złotokłos – SP Nasielsk 8 – 0

SP Legionowo – SP Wołomin 3 – 1

SP Złotokłos – SP Wołomin 9 – 0

SP Nasielsk – SP Legionowo 2 – 4

SP Wołomin – SP Nasielsk 2 – 2

SP Złotokłos – SP Legionowo 3 - 1

Tabela końcowa:

1. SP Złotokłos 9 pkt 20 – 1

2. SP Legionowo 6 pkt 8 – 6

3. SP Nasielsk 1 pkt 4 – 14

4. SP Wołomin 1 pkt 3 – 14

Trzeba napisać, że nasza szkoła 
rywalizowała bez 3 podstawo-
wych zawodników, którzy w tym 
czasie byli na wycieczce szkolnej. 
Wicemistrzostwo było naprawdę 
w zasięgu ręki.

T.C.

Sport w skrócie
• 30 kwietnia dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach bez 
większych problemów zdobyły mistrzostwo powiatu w mini-piłce 
nożnej.

• Dziewczęta z Dębinek mistrzyniami rejonu w mini-piłkę nożną 

We wtorek, 5 maja dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach, 
reprezentując powiat nowodworski na zawodach miedzypowiatowych 
w mini-piłce nożnej w Lesznowoli, zajęły I miejsce, awansując do finału 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład zespołu: Małgorzata 
Rączka, Angelika Wilczyńska, Karolina Chrzanowska, Karolina Domżała, 
Joanna Łosiewicz, Joanna Koźniewska, Daria Kowalczyk, Emilia Suska, 
Ewelina Skrzeszewska. Opiekun – Rafał Markiewicz

ZAWODY POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
Nasielsk był gospodarzem powiato-
wych zawodów w lekkiej atletyce, 
które odbyły się 11 maja br. na terenie 
stadionu miejskiego w Nasielsku oraz 
przy Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego Są to zawody dla szkół 
gimnazjalnych, w których uczestnicy 
mogą konkurować w następujących 
dyscyplinach lekkoatletycznych.

Klasy I–II
dziewczęta: 100, 300, 600, skok 
w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (3 
kg), sztafeta 4 x 100 m

chłopcy: 100, 300, 1000, skok w dal, 
skok wzwyż, pchnięcie kulą (4 kg), 
sztafeta 4 x 100 m

klasy III
dziewczęta: 100, 200, 400, 800, 
skok w dal, wzwyż, pchnięcie kulą (4 
kg), sztafety: 4 x100 i olimpijska (800, 
400, 200, 100)

chłopcy: 100, 200, 
400, 800, 1500, 
skok w dal, wzwyż, 
pchnięcie kulą (5 
kg), sztafety: 4 x 100 
i olimpijska (800, 
400, 200, 100).
Konkurencje bie-
gowe odbyły się na 
stadionie w Nasiel-
sku, a konkurencję 
techniczne na bo-
isku przyszkolnym 
SP w Nasielsku. Zwy-
cięzcy poszczegól-
nych dyscyplin zakwalifikowali się do 
zawodów międzypowiatowych, które 
odbędą się w Lesznowoli.

Poniżej przedstawiamy wyniki w po-
szczególnych konkurencjach.

I–II KL. GIMNAZJUM – CHŁOPCY
SKOK WZWYŻ
I  m i e j s c e  R o b e r t  Z a k r z e w s k i 
(Pomiechówek)  155 cm
II miejsce Piotr Dąbrowski (Pomiechówek)  
150 cm
III miejsce Arkadiusz Lewandowski 
(Pomiechówek)  140 cm
SKOK W DAL
I miejsce Daniel Murawski (Pieścirogi)  
 4,62 m
II miejsce Michał Michnowski (Pieścirogi)  
 4,10 m
III  miejsce Aleksander Romański 
(Pieścirogi) 3,92 m
PCHNIĘCIE KULĄ – 4 KG
I  miejsce Mateusz Drzazgowski 
(Pomiechówek) 10,48 m
II miejsce Adam Wiśniewski (Pieścirogi) 
   9,00 m
III miejsce Mateusz Zalewski (Pieścirogi) 
   5,26 m
BIEG NA 100 M
I miejsce Daiji Kimura (Nowy Dwór Maz.) 
   12,8 s
I I  m ie j sce  Kami l  Lewandowsk i 
(Pomiechówek) 13,7 s
III miejsce Marcin Krysiński (Pieścirogi) 
   13,9 s
BIEG NA 300 M
I miejsce Rafał Cichocki (Pomiechówek) 
   43,3 s
I I  m i e j s c e  B a r t o s z  C i b o r o w s k i 
(Pomiechówek) 44,6 s
III miejsce Łukasz Szymański (Pieścirogi) 
   45,0 s
BIEG NA 1000M
I miejsce Kamil Grzybikowski (Pieścirogi)  
   3 min. 3,0 s
II miejsce Jan Wikieł (Pomiechówek)  
   3 min. 9,3 s
III miejsce Damian Gogolewski (Pieścirogi) 
   3 min. 23,3 s

I–II KL. GIMNAZJUM  
– DZIEWCZĘTA
SKOK WZWYŻ
I  m i e j s c e  M a g d a l e n a  L a t o c h a 
(Pomiechówek) 135 cm
II miejsce Alicja Franczyk (Pomiechówek) 
   130 cm
III miejsce Monika Lewandowska 
(Pomiechówek) 125 cm
SKOK W DAL
I miejsce Ewa Adamska (Pieścirogi) 
   3,60 m 
II miejsce Natalia Pawłowska (Pieścirogi) 
   3,40 m
III miejsce Klaudia Muzal (Pieścirogi) 
   3,10 m
PCHNIĘCIE KULĄ – 3 KG
I miejsce Daria Jakubiak (Pieścirogi) 
   7,21 m
II miejsce Anna Rosa (Pieścirogi)  
   6,90 m
III miejsce Angelika Wiśniewska   
   6,80 m

BIEG NA 100 M
I miejsce Anita Dąbrowska (Pieścirogi) 
   15,4 s
II miejsce Ela Drwęcka (Pieścirogi)  
   15,7 s
III miejsce Aleksandra Pierzchała 
(Pomiechówek) 16,7 s
BIEG NA 300 M
I miejsce Gabriela Karaś (Pieścirogi) 
   53,4 s
II miejsce Sylwia Pietrzak (Pomiechówek) 
  54,5 s
III miejsce Katarzyna Antoniewicz 
(Pieścirogi) 57,7 s
BIEG NA 600 M
I  m i e j s c e  M o n i k a  R a d wa ń s k a 
(Pomiechówek)  2 min. 1,9 s
II miejsce Eliza Czajkowska (Pieścirogi) 
    2 min. 10,5 s
I I I  m i e j s c e  M a r t a  W i t ko w s k a 
(Pomiechówek)  2 min. 12,9 s

III KL. GIMNAZJUM – CHŁOPCY
SKOK WZWYŻ
I miejsce Zbyszek Obojski (Pieścirogi) 
    165 cm
II miejsce Łukasz Kalinowski (Zakroczym) 
    160 cm
I I I  m i e j s c e  M a t e u s z  S o b c z a k 
(Pomiechówek)  155 cm
SKOK W DAL
I miejsce Adam Moczydłowski (Pieścirogi) 
    4,42 m
II miejsce Sebastian Pepłowski (Pieścirogi) 
    3,10 m
PCHNIĘCIE KULĄ – 5 KG 
I miejsce Marcin Marszałek (Pieścirogi) 
    9,63 m
II miejsce Mateusz Birkowski (Pieścirogi) 
     8,80 m
III miejsce Cezary Wernikowski (Pieścirogi) 
     7,20 m
BIEG NA 100 M
I miejsce Damian Chyła (Zakroczym) 
    13,3 s
II miejsce Bartosz Golnik (Pieścirogi) 
    13,4 s
III miejsce Daniel Drwęcki (Pieścirogi) 
    13,7 s
BIEG NA 200 M

I miejsce Mateusz Łukasik (Pomiechówek) 
    28,0 s
I I  m i e j s c e  To m a s z  R a d wa ń s k i 
(Pomiechówek)  28,4 s
III miejsce Janek Sławek (Pieścirogi) 
    29,5 s
BIEG NA 400 M
I  m i e j s c e  M a t e u s z  F a b i s i a k 
(Pomiechówek)  1 min. 1,1 s
I I  miejsce Łukasz Niesłuchowski 
(Pomiechówek)  1 min. 3,6 s
III miejsce Piotr Bloch (Pomiechówek) 
    1min. 3,9 s
BIEG NA 800 M
I miejsce Jakub Ziemiecki (Pomiechówek) 
   2 min. 28,0 s
II miejsce Patryk Pisarski (Pieścirogi) 
   2 min. 28,3 s
III miejsce Piotr Mikulski (Pomiechówek) 
   2 min. 29,9 s
BIEG NA 1500 M
I  m i e j s c e  K r z y s z t o f  Ł u k a s i k 
(Pomiechówek)   
  5 min. 4,4 s

I I  m i e j s c e  T o m a s z 
Pietrzykowski (Zakroczym) 
  5 min.07,9 s
III  miejsce Bartłomiej 
Radwański (Pomiechówek) 
  5 min.21,5 s

III KL. 
GIMNAZJUM  
– DZIEWCZĘTA
SKOK WZWYŻ
I miejsce Karolina Urbaś 
(Pomiechówek)   
  130 cm
II miejsce Małgorzata 
Kamińska (Pomiechówek) 
    125 cm
III miejsce Kamila Kosewska 

(Pieścirogi)     125 cm
SKOK W DAL
I  miejsce Natal ia Mazurkiewicz 
(Pieścirogi)  3,45 m
PCHNIĘCIE KULĄ – 4 KG
I miejsce Eliza Wiśniewska (Pieścirogi) 
   5,86 m
II miejsce Sandra Fafińska (Pieścirogi) 
   5,64 m
BIEG NA 100 M
I miejsce Ewelina Lisicka (Pieścirogi) 
   16,4 s
II miejsce Kasia Tomczyk (Pieścirogi) 
   17,2 s
BIEG NA 200 M
I miejsce Justyna Banach (Pieścirogi) 
   33,2 s
I I  m i e j s c e  J u s t y n a  O l e k s i a k 
(Pomiechówek) 34,0 s
II I  miejsce Małgorzata Szczodry 
(Pomiechówek) 34,5 s
BIEG NA 400 M
I  m i e j s c e  J o a n n a  K ur p i e w s k a 
(Pomiechówek)  1 min. 19,0 s
I I  m i e j s c e  A r l e t a  M a r k i e w i c z 
(Pomiechówek)  1 min. 20,7 s
III miejsce Paulina Pawłowska (Pieścirogi) 
    1 min. 21,2 s
BIEG NA 800 M
I miejsce Agata Zalewska (Pomiechówek) 
    3 min. 7,7 s
II miejsce Sylwia Gołębiewska (Pieścirogi) 
    3 min. 35,6 s
SZTAFETA 4 x 100 dziewcząt KL. I–II
1. Pieścirogi
SZTAFETA 4 x 100 chłopców KL. I–II
1. Pieścirogi
SZTAFETA 4 x 100 chłopców KL. III
1. Pieścirogi
SZTAFETA OLIMPIJSKA DZIEWCZĄT 
KL. III
1. Pomiechówek  5 min. 17,0 s
2. Pieścirogi   5 min. 44,2 s 
SZTAFETA OLIMPIJSKA CHŁOPCÓW 
KL. III
1. Pomiechówek  4 min. 11,1 s
2. Pieścirogi  4 min. 21,4 s
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Duchowe witaminy

Pogoda zawsze jest 
Pogoda jest dobra na wszystko. W tym zdaje się dość banalnym stwier-
dzeniu zawiera się wiele prawdy. Pogoda bowiem należy do tzw. te-
matów na każdą okazję. Dlatego nie sposób, aby nie dzielić się swoimi 
spostrzeżeniami na ten temat w wielu różnych miejscach, jak choćby 
sklepowej kolejce, w poczekalni do lekarza czy w czasie spotkania przy 
rodzinnym stole. Niekiedy wręcz lubujemy się w opowiadaniu całymi 
godzinami napotkanym – a trzeba dodać, że i bardzo cierpliwym słu-
chaczom – co w telewizji powiedzieli albo jaka była ostatnia prognoza 
radiowa dotycząca najbliższych dni. I tak, używając motywu pogody, 
możemy w dość naturalny sposób rozpocząć rozmowę z nieznajomą 
sąsiadką, w autobusie, na ulicy czy w hipermarkecie. Może też z pomo-
cą dodatkowych atrybutów, jak odpowiednio skrojona mina czy dość 
świeże newsy z okolicznych terenów, tę rozmowę podtrzymać. A warto: 
wielu naszych bliźnich czuje sie naprawdę samotnych i czeka na kontakt. 
Wcale nie musimy błysnąć wybitną sentencją, porywającym dowci-
pem, pogłębiona refleksją. Naprawdę – często w kontaktach z ludźmi 
ważniejsze jest to, że mówimy, niż to, co mówimy. A przy okazji, warto 
nie sprowadzać rozmowy z ludźmi tylko do tematu pogody. Bo to po 
prostu może być w pewnym momencie dość nudne, a czasami nawet 
irytujące. A co to, nie ma ciekawszych tematów? 

Prognozy i przypuszczenia dotyczące pogody snuto tak dawno, jak świat 
światem. Na przykład z czasów biblijnych Nowego Testamentu ewange-
lista Łukasz przywołuje nauczanie Jezusa, który mówił do tłumów: „Gdy 
ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz 
idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. 
I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże 
obecnego czasu nie rozpoznajecie?”. Niezbyt pochlebnie zostali określe-
ni ci, którzy dostrzegali zmieniającą się pogodę, a nie potrafili rozpoznać 
tego, co działo się wokół nich, jak choćby konieczności pojednania z bliź-
nimi. Sam Jezus – największy znawca i miłośnik człowieka – nie godził 
się jednak na to, aby siły przyrody niszczyły człowieka, czego przykład 
mamy choćby w uciszeniu burzy na Jeziorze Galilejskim. 

Znajomość stanu pogody – czyli chwilowego stanu atmosfery w danym 
miejscu – jest potrzebna wielu ludziom – rolnikom, kierowcom, orga-
nizatorom wycieczek czy podróżującym na wypoczynek. Chodzi po 
prostu o to, by te informacje dobrze wykorzystać i nie dać się ogłupić 
w swoim prognozowaniu. 

Ważna w naszym życiu jest pogoda ducha, którą wielu utożsamia wręcz 
z patrzeniem na świat w różowych okularach. Same okulary – takiego czy 
innego koloru – nie pomogą. Ważne jest natomiast nasze nastawienie, 
nasza postawa wobec świata i drugiego człowieka, niezależna od pogo-
dy za oknem. W kontaktach międzyludzkich jeden serdeczny uśmiech 
potrafi zdziałać cuda. Niebagatelną rolę odgrywają tutaj realistyczne 
myślenie, radość życia i życzliwość w kontaktach z otoczeniem. Zaraz 
po wyborze na papieża – 16 października 1978 r.– Jan Paweł II ukazał się 
na balkonie Bazyliki św. Piotra i od razu podbił serca rzymian, gdyż nie 
tylko pobłogosławił zebranych, ale także wygłosił krótkie improwizowane 
przemówienie w języku włoskim, nawiązując ze zgromadzonymi niewi-
dzialną nić porozumienia. „Nie wiem, czy będę umiał się wypowiedzieć 
w Waszym, w... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie 
mnie”. Te słowa wszyscy przyjęli z entuzjazmem. Tak zaczął się pontyfikat 
Papieża, który od początku zdobył sobie ogromną sympatię, miłość ludzi, 
na co w wielkim stopniu wpłynęła jego wrodzona pogoda ducha, otwar-
tość, umiejętność nawiązywania kontaktu i poczucie humoru. Jakże wielu 
ludzi wspomina po latach ten wyjątkowy moment w historii świata. 

Pogoda może być naszym sprzymierzeńcem, niekoniecznie jednak tylko 
ta „barowa”, ale może stać się także naszym wrogiem, kiedy nagłe po-
dmuchy wiatru zrywają dachy, trakcje kolejowe, wywracają drzewa czy 
pozbawiają kogoś dorobku całego życia. Dlatego dobrze jest wiedzieć 
wcześniej, skąd wiatr wieje, żeby można odpowiednio się przygotować. 
Jednak nawet najlepszym prognostom pogody zdarzają się błędy po-
mimo nowych technik satelitarnych i komputerowych: w pogodzie jest 
zbyt wiele zmiennych, żeby można było przewidzieć do końca, co nas 
czeka. Zawsze pozostaje nam jednak wyjście: czy na dworze panuje zła, 
czy dobra pogoda – pogoda ducha jest możliwa zawsze. 

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali

Zły pieniądz wypiera dobry II
Wszystkim, którzy nie czytali mo-
jego poprzedniego felietonu, wy-
jaśniam, że stwierdzenie zawarte 
w tytule nie odnosi się tylko do 
środków płatniczych. To mniej 
znane Kopernikowskie prawo 
ekonomiczne jest obecnie bardzo 
często używane w znaczeniu, że 
niższe wartości wypierają wyższe. 
Poprzednio podałem przykład 
odnoszący się do „najwyższej 
półki ”,  świadczący o tym, że 
miejsce przeznaczone dla mą-
drych i sprawiedliwych zajmują 
kiepscy i zawistni. Dzieje się tak nie 
tylko z jednostkami. Negatywne 
zmiany mogą dotyczyć również 
całych grup społecznych czy po-
tężnych organizacji. 

4 czerwca będziemy obchodzić 
20. rocznicę pierwszych po II woj-
nie światowej wolnych wyborów, 
które ostatecznie przypieczęto-
wały upadek komunizmu w na-
szym kraju i dały początek w pełni 
niepodległej III Rzeczypospolitej. 
Siłą sprawczą tego przełomu była 
Solidarność. Ten masowy ruch 
społeczno-polityczny, który przy-
jął instytucjonalną formę związku 
zawodowego, uzyskał poparcie 
przeważającej części polskiego 
społeczeństwa i pozwolił nasze-
mu krajowi, pierwszemu spośród 
wielu uzależnionych tak zwanych 
demokracji ludowych, w sposób 
pokojowy wybić się na niepod-
ległość.   

Czym jest dzisiaj Solidarność pod 
kierownictwem Janusza Śniadka? 
Niestety, pozostała tylko nazwa. 
Ta, już i lościowo zdziesiątko-
wana organizacja, reprezentuje 
tylko samą siebie, czyli aparat 
związkowy. Dodatkowo stała się 
ona jeszcze przybudówką Pra-
wa i Sprawiedliwości. Wszyscy 
pamiętamy, jak w czasie rządów 
Jarosława Kaczyńskiego Janusz 
Śniadek podpisywał jakieś umowy 
i układy z ówczesnym premierem. 
W sprawie stoczni nic się kon-
kretnego nie robiło. Nie było też 
wtedy żadnych protestów.

Dopiero po klęsce PiS-u w ostat-
nich wyborach działacze związ-
kowi się bardzo uaktywnili i pod 
sztandarami Solidarności orga-

nizują demonstracje, które prze-
kształcają się w burdy uliczne. W 
programie tych imprez musi być 
obowiązkowo rzucanie petar-
dami, palenie opon i atakowa-
nie policji. Tak było na ostatniej 
demonstracji w Warszawie i tak 
miało być w Gdańsku, podczas 
planowanych tam uroczystości 
z udziałem byłego prezydenta 
Czech Vaclava Havla, kanclerz 
Niemiec Angeli Merkel, szefów 
kilku innych państw oraz setek 
dziennikarzy z całego świata. 

Kiedy premier Donald Tusk zde-
cydował, w obawie przed mię-
dzynarodową kompromitacją 
naszego kraju, przeniesienie spo-
tkania z zagranicznymi gośćmi 
do Krakowa, odezwało się wiele 
głosów krytykujących to posta-
nowienie. Czy jednak działacze 
związkowi wspólnie z PiS-em 
nie chcieli w ramach kampanii 
wyborczej sprowokować rządu 
do użycia policji pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców? Wtedy 
prezes Jarosław Kaczyński mógł-
by powtórzyć swoje słynne słowa: 
„My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni 
tam, gdzie stało ZOMO”. Obraz 
policji bijącej się ze stoczniow-
cami w Gdańsku miał na oczach 
całego świata skompromitować 
rząd, Platformę i premiera Tuska 
osobiście. Miał poprawić znacznie 
notowania PiS-u w najbliższych 
i następnych wyborach, umożli-
wić ponowny wybór Lecha Ka-
czyńskiego na prezydenta.

Ta prowokacja to kolejna już pró-
ba zawłaszczenia przez obecnych 
działaczy związkowych i przy-
wódców PiS-u całej symboliki 
i tradycji Solidarności, wykorzy-
stania jej do realizacji własnych 
celów pol i tycznych. Przecież 
jeszcze niedawno próbowali przy 
pomocy prezesa IPN-u Janusza 
Kurtyki zohydzić w oczach Pola-
ków autentycznego przywódcę 
tego związku – Lecha Wałęsę. 

Wobec oskarżeń pod adresem 
premiera Tuska ze strony różnych 
polityków i publicystów, którzy 
zarzucają mu, że nie rozmawia 
ze stoczniowcami, warto przy-
pomnieć ki lka faktów. G łów-

nym organizatorem uroczystości 
w Gdańsku jest nie rząd, tylko 
Europejskie Centrum Solidarno-
ści, którego dyrektorem jest oj-
ciec Maciej Zięba. Premier chciał 
tylko te uroczystości wzbogacić 
i dlatego zaproponował dodatko-
wo jeszcze spotkanie w Gdańsku 
przywódców G rupy Wyszeh-
radzkiej. Zakładowa Solidarność 
Stoczni Gdańskiej poinformowała 
władze miasta, że w dniu 4 czerw-
ca od godz. 8 do 20 na Placu 
Solidarności odbędzie się manife-
stacja z udziałem 1,5 tysiąca osób. 
Przepisy mówią, że na manifesta-
cję nie trzeba zgody, wystarczy 
jedynie powiadomienie,

Dyrektor ojciec Maciej Zięba ape-
lował do stoczniowców z Solidar-
ności o włączenie się w te obcho-
dy, a nie ich rozbijanie. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz spo-
tkał się z liderami związku i prosił 
ich, aby zrezygnowali z manife-
stacji. Bez skutku – „Kto sieje wiatr, 
będzie zbierał burzę, dlatego nie 
ma mowy o przesunięciu prote-
stów na inny termin” – stwierdził 
przewodniczący Sol idarności 
Janusz Śniadek. W takiej sytuacji 
prezydent Gdańska poinformował 
premiera rządu, że nie jest w stanie 
zapewnić właściwej i bezpiecznej 
organizacji całej imprezy. Wtedy 
dopiero Donald Tusk podjął de-
cyzję o zaproszeniu przywódców 
państw Grupy Wyszehradzkiej do 
Krakowa. Wszystkie pozostałe 
imprezy, włącznie z koncertem 
Kylie Monogue i zespołu Scor-
pions, odbędą się w Gdańsku. Ma 
się tam też udać prezydent Lech 
Kaczyński.

Niestety, w kolejnym felietonie 
znowu zabrakło miejsca na spra-
wy lokalne. Może uda się to w na-
stępnym, trzecim z tego cyklu.  
A zakończyć postanowiłem tym 
razem krótkim cytatem z „Kwiatów 
polskich ” Juliana Tuwima, który 
zwykło się nazywać „Modlitwą”;

„Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci”. 

Antoni z Ursusa
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Sześciolatki idą do szkoły
Od września rodzice 

mają prawo posłać 
swoje sześcioletnie do 
pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Ale nie 
jest to jeszcze obowią-
zek i dodatkowo jest to 
obwarowane pewnymi 
warunkami. Wydaje się, 
że sześciolatki powinny 
trafić więc do szkół, jeśli 
nie do pierwszej klasy, to 
do „zerówki”, a wszyst-
kie pięciolatki do przed-
szkoli – jeśli tylko rodzice 
będą chcieli. Czy jednak 
w przedszkolach wystar-
czy miejsc? Już wiemy, że 
w nasielskiej placówce 
pojawiły się problemy.
W przedszkolu jak w rodzinie 

W holu głównym nasielskiego 
przedszkola samorządowego 
wchodzących wita optymistycznie 
brzmiące hasło: „Chodziła tu moja 
mama i mój tata też, teraz mnie tu 
posyłają, tu najlepiej jest”. I trzeba 
powiedzieć, że coś jest na rzeczy. 
Przez 30 lat swojego istnienia w pla-
cówce wychowywały się kolejne 
roczniki maluchów, które teraz po-
syłają tu już swoje dzieci. Toteż nic 
dziwnego, że do dobrego tak łatwo 
się przyzwyczaić. 

Tu zawsze jest wesoło i gwarno. 
Dzieci lubią się bawić, a przedszkole 
to takie miejsce, gdzie pod okiem 
nauczycieli spędza się przecież 
całe dnie. A każdego dzieje się cos 
nowego. A to dzieci sadzą kwiatki, 
a to przygotowują przedstawienie, 
śpiewają piosenki, wycinają, malują 
itd. Pięciolatki na przykład wraz ze 
swoją nauczycielką panią Barbarą 
Sawicką realizują program „Rzuć 
palenie”, w którego ramach dzieci 
bardzo aktywnie tropiły palaczy 
papierosów w swoich rodzinach. 

Atrakcji więc nie brakuje. Kilka dni 
temu była nawet, na szczęście tyl-
ko próbna, ewakuacja przedszkola., 
w której – jak przy prawdziwym 
pożarze – byli strażacy, pogotowie, 
policja. 

– Takie próbne akcje musimy zor-
ganizować co dwa lata. Musimy na-
uczyć dzieci, by umiały zachować 
spokój w sytuacji zagrożenia. Na 
szczęście z każdej sali jest oddzielne 
wyjście, więc dzieci nie tłoczą się 
w drzwiach – mówi Hanna Szumska, 
dyrektor przedszkola. – Budynek 
jest dokładnie sprawdzony przez 
straż i nie stwarza zagrożeń, ale 

przecież wszystko 
może się wydarzyć 
– dodaje. 

Dlatego właśnie, 
żeby dzieci nie mo-
gły, przebywając na 
podwórku, wyjść 
poza ogrodzenie, 
zamontowano przy 
furtce domofon. 

– Wcześniej bywało 
różnie, zdarzało się, 
że dzieci zobaczyły 
kogoś znajomego 
i wybiegały na osie-
dlową ulicę, po któ-
rej też jeżdżą auta 
– mówi dyrektor 
Szumska.

Pierwotnie przed-
szkole miało funk-
cjonować przez 15 
lat, jak widać udało 
mu się już przetrwać 
drugie tyle. Choć 
trzeba przyznać, że 
dzieje się to przede 
wszystkim dzięki 
ogromnym stara-
niom i silnej woli 
pracowników i rodziców. Bo mimo 
że teren przed placówką prezentuje 
się ładnie i kolorowo, nie brakuje też 
placu zabaw z prawdziwego zdarze-
nia, a i jego wnętrze jest napraw-
dę zadbane, to jednak w miejscu 
obecnego baraku powinien pojawić 
już dawno nowy budynek. Kiedy 
jego budowa stanie się najważniej-
szym zadaniem dla nasielskiego 
samorządu? – Teraz prowadzimy 
duże inwestycje oświatowe w Pie-
ścirogach, Budach Siennickich 
i Popowie Borowym, ale wiem, że 
nowe przedszkole w mieście jest 
potrzebne – twierdzi Bernard Mu-
cha, burmistrz Nasielska.

Pięcio- czy sześciolatek

Do nasielskiego przedszkola uczęsz-
czają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Są 
dzieci z miasta, ale także z terenów 
wiejskich codziennie dowożone 
przez rodziców: Cieksyna, Jackowa, 
Lubomina, Nuny czy Żabiczyna. 

W każdej grupie jest 25 dzieci, do 
niej są przydzielone 2 nauczy-
cielki i pani woźna. Stała opłata 
w przedszkolu wynosi 80 zł, za 
drugie dziecko – 70 zł. Są też zaję-
cia komputerowe, język angielski, 
rytmika i zajęcia korekcyjne, za 
które rodzice płacą dodatkowo. 
Dzieci mają zapewnioną wodę do 

picia i trzy posiłki: śniadanie, obiad, 
podwieczorek.

– Staramy się, żeby było jak najta-
niej, ale i zdrowo – podkreśla pani 
dyrektor, dodając, że ogromna 
w tym zasługa dobrej współpracy 
między kadrą a rodzicami. Obecnie 
przedszkole jest otwarte dla dzieci 
w godz. od 6.30 do 16.30. – Od 
nowego roku planujemy, po kon-
sultacjach z rodzicami, którzy za-
uważają taką potrzebę, żeby dzieci 
mogły przychodzić już od 6 rano 
i przebywać w przedszkolu do 17  
– mówi Hanna Szumska.

Tegoroczna rekrutacja trwała od 
1 do 31 marca br. Uchwałą Rady 
Pedagogicznej do najważniejszych 
kryteriów, które brano pod uwagę 
przy rozpatrywaniu wniosków, na-
leżały: meldunek na terenie gminy, 
wiek dziecka (dzieci 5-letnie), dzieci, 
których rodzeństwo chodzi już do 
przedszkola, matki samotnie wy-
chowujące dzieci oraz rodzice nie-
pełnosprawni lub oboje pracujący. 

– W tym roku były 94 karty zgło-
szeniowe dzieci, a wśród nich są 
nawet 2-letnie i półroczne ma-
luchy. Obecnie na zajęcia w na-
szym przedszkolu uczęszcza 125 
dzieci, więc dla wszystkich miejsc 
nie starczy – informuje dyrektor 
przedszkola. – Gdyby wszystkie 
dzieci sześcioletnie poszły już do 
zerówki w szkole podstawowej, 
moglibyśmy przyjąć wszystkie 
dzieci. Szczególnie ważne jest to dla 
5-latków, które nigdy wcześniej nie 
korzystały z przedszkola. Są tacy, 
którzy czekali na miejsce przez 3 
lata. Teraz chociaż na rok takie 
dzieci mogłyby przebywać wśród 
rówieśników – dodaje. 

Takie spotkanie z rodzicami grupy 
sześciolatków odbyło się w przed-
szkolu z udziałem Bernarda Muchy, 
burmistrza Nasielska, oraz Agniesz-
ki Mackiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku i Hanny 
Szumskiej, dyrektor Przedszkola. 

Rodzice nie byli zachwyceni tym 
rozwiązaniem, uznając, że kolejny 
rok w przedszkolu jest dla rozwoju 
ich dzieci bardzo ważny.

Do tej pory było tak, że dzieci sze-
ścioletnie przed pójściem do szkoły 
musiały odbyć roczny kurs przygo-
towawczy do szkoły. Mogły uczęsz-
czać do takiej grupy w przedszkolu 
lub w szkole. Zadaniem władz sa-
morządowych jest zapewnienie 
dzieciom możliwości skorzysta-
nia z takiego przygotowania albo 
w oddziałach przedszkolnych, albo 
w szkole.

Zarządzeniem burmistrza Nasielska 
od września br. sześciolatki nie będą 
uczęszczać już do nasielskiego 
przedszkola. Mogą skorzystać z „ze-
rówki” w Szkole Podstawowej. 

– Na pewno w szkole podstawo-
wej w Nasielsku dzieci nie będą 
miały gorszych warunków niż 
w przedszkolu – zapewnia B. Mu-
cha, burmistrz Nasielska. – A dzięki 
temu, że pójdą już do szkoły, to do 
przedszkola zostanie przyjętych 
więcej dzieci. Czekają nas zmiany, 
bo od 2012 r. sześciolatki będą 
już chodzić do pierwszej klasy 
obowiązkowo. Teraz będzie trwał 
trzyletni okres przejściowy. A w tej 
szkole są możliwości lokalowe na 
przyjęcie dzieci – dodaje. 

Zgodnie z ustawą obowiązek szkol-
ny dla sześciolatków ma wejść w ży-
cie dopiero w 2012 r. Ale od wrze-
śnia tego roku do pierwszej klasy 
będzie mogło pójść każde dziecko, 
które w tym roku kalendarzowym 
kończy sześć lat – czyli urodzone 
w 2003 r. I tak przez trzy następ-
ne lata: w 2010 r. rocznik 2004, 
a w 2011 – 2005. Jednak pod wa-
runkiem, że dyrektor szkoły uzna, 
iż ma do przyjęcia sześciolatków 
odpowiednie warunki. Jest jeszcze 
drugi warunek – sześciolatek cho-
dził do przedszkola rok wcześniej. 
Jeśli nie, a rodzic mimo to będzie 
chciał puścić dziecko do szkoły, bę-

dzie musiał przedstawić pozytywną 
opinię poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej (tak jest i teraz, kiedy się 
chce posłać sześcioletnie dziecko 
do pierwszej klasy). 

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy 
również Agnieszkę Mackiewicz, 
dyrektora nasielskiej podstawówki 
– W naszej szkole jest bezpiecznie, 
są dyżury zarówno pracowników 
obsługi, jak i nauczycieli. Zagwa-
rantujemy dzieciom zajęcia dodat-
kowe, jeśli rodzice będę sobie tego 
życzyć. Ale to wymaga szczegóło-
wych ustaleń. Świetlica jest obecnie 
czynna od godziny 7 rano, ale jeśli 
zajdzie potrzeba, będzie otwarta 
od 6.30. Po zajęciach dzieci też 
będą mogły czekać na rodziców 
w świetlicy – informuje Agnieszka 
Mackiewicz. – W tym roku w naszej 
szkole są trzy grupy sześciolatków, 
a od nowego roku utworzymy 
jeszcze jedną. 

– Rozumiem, że dla rodziców 
dzieci, które będą chodziły do 
„zerówki” w szkole, to zmiana, bo 
trzeba będzie dziecko przygotować 
do wyjścia do szkoły, dać plecak, 
kanapkę, coś do picia. Niestety, 
rodziców czeka więcej obowiąz-
ków. Ale przecież w całej Warsza-
wie dzieci sześcioletnie chodzą na 
zajęcia do szkół. My też stworzymy 
odpowiednie warunki takim malu-
chom – zapewnia. 

Od 2004 r. sześciolatki obowiąz-
kowo chodzą do „zerówek”, część 
z nich mieści się w szkołach, część 
w przedszkolach. Trzeba przyznać, 
że w „zerówkach” przedszkolnych 
dzieci mają cieplarniane warunki: 
posiłki, place zabaw, małe grupy, 
liczną opiekę, i to do popołudnia. 
W szkole jest nauka na dwie zmiany 
i inni uczniowie, których dzieci będą 
spotykać na korytarzu. Nie ma się 
co dziwić rodzicom, że obawiają się 
tych zmian dla swoich pociech. Ale 
przecież już za chwilę sześciolatki 
będą chodzić do pierwszej klasy. 

(p)fot. M. Stamirowski
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Nas nie dogoniat, czyli…

Przebojowa lekcja języka rosyjskiego
W piątek, 8 maja br. w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Starych Pieściro-
gach już od samego rana rozbrzmie-
wała śpiewna rosyjska mowa. Nic 
w tym dziwnego, na ten majowy dzień 
wyznaczono bowiem Święto Języka 
Rosyjskiego, w którym mogli wziąć 
udział wszyscy uczniowie uczący się 
tego języka. 

Na długo przed rozpoczęciem zajęć 
dzieci z klas VIa i Va wraz ze swoimi 
nauczycielkami najpierw dekorowa-
ły świetlicę, a później wzięły udział 
w próbach inscenizacji bajki Puszkina 
pt. O rybaku i złotej rybce. Ta doskonale 
znana wszystkim historia bardzo się po-
dobała młodym aktorom, tym bardziej 
że mieli niepowtarzalną okazję zapre-
zentować ją dziecięcej publiczności 
w oryginale, co wcale nie było łatwe. 
Już kwadrans po 8 rano na widowni 
zasiedli uczniowie najmłodszych klas 
(I–VI) wraz z opiekunami, by podziwiać 
fantastyczną scenografię rybackiej 
osady położonej nad brzegiem mo-
rza oraz kolegów-aktorów w strojach 
doskonale oddających charakter 
przedstawienia. W inscenizacji bajki, 
którą wszyscy oglądali z ogromnym 
zainteresowaniem, raz po raz wy-
buchając śmiechem i nagradzając 
gromkimi brawami, udział wzięli: Oliwia 
Prządak (żona rybaka, kl. VIa), Robert 
Ołdakowski (rybak, kl. VIa) oraz Aneta 
Smolińska, Iga Zawadzka (służba, kl. 
Va), Jakub Miłoszewski, Piotr Bucholc 
(straż, kl. Va), oraz przesympatyczna, 
wzbudzająca aplauz publiczności Syl-
wia Górska w roli rybki (kl. Va). Bajka 
jest co prawda powszechnie znana, ale 
dla pewności, by wszyscy dokładnie 
jej przesłanie zrozumieli, w przedsta-
wieniu znaczący udział miały również 
narratorka – Natalia Pawłowska i tłuma-
cząca całość Aldona Smolińska, obie 
z kl. II c gimnazjum. Pierwszą część 
spotkania z kulturą rosyjską prowadzi-
ła Karolina Bilińska z kl. Ib gimnazjum. 
Bajkę wybrała Małgorzata Marciniak, 
pomocą w reżyserii spektaklu służyła 
Eliza Tomaszewska, zaś dekoracje wy-
konała Joanna Cholińska.

Punktualnie o godz. 10.35 w sali gim-
nastycznej rozpoczęła się akademia, 
w której uczestniczyć mogli wszyscy 
uczniowie szkoły. Tę część spotkania 
z językiem rosyjskim prowadziły 
Paulina Pawłowska i Justyna Banach 
(III b gimn.).

Krótki program artystyczny przybliża-
jący uczniom rosyjską kulturę i naukę 
przedstawili zebranym uczniowie kla-
sy VI a. Zaprezentowali m.in. rosyjski 

alfabet (grażdankę), mówiąc, że spo-
śród języków słowiańskich językiem 
rosyjskim posługuje się najwięcej, bo 
aż 280 mln ludzi na świecie. 

Był też krótki wykład na temat po-
łożenia geograficznego Rosji. Warto 
pamiętać, że jest to kraj prawie 55 razy 
większy niż Polska, a w jego stolicy, 
Moskwie, żyje ok. 10 mln ludzi. 

Dzieci omówiły i zaprezentowały też 
sześć najpopularniejszych symboli 
rosyjskich. Był więc samowar, czyli 
czajnik służący do parzenia herbaty; 
matrioszka – drewniana lalka, a wła-
ściwie kilka lalek, włożonych jedna 
w drugą; kałasznikow – najpopular-
niejszy karabin maszynowy; walonki 
– ciepłe obuwie przypominające 
kalosze, kawior, czyli jaja jesiotra, oraz 
niedźwiedź brunatny, których w Rosji 
żyje ponad 100 tys.

Uczniowie klasy VIa wspominali także 
o najsłynniejszych Rosjanach: ko-
smonautach – Juriju Gagarinie i Wa-
lentynie Tiereszkowej oraz literatach: 
Fiodorze Dostojewskim, Antonim 
Czechowie, Aleksandrze Puszkinie, 
także innych przedstawicielach nauki, 
kultury i sportu.

Nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniej przyozdobioną matriosz-
kę. Spośród 13 prac najwięcej głosów 
otrzymała klasa IIIa gimnazjum. Drugie 
miejsce zajęła klasa IIIb gimnazjum, 
a trzecie klasa VIa SP.

W dalszej części spotkania, którą 
poprowadziły: Patrycja Daniszewska 
i Paulina Kruszewska z II b gimn., na sali 
zrobiło się głośno i wesoło, ponieważ 
rozpoczął się „Hit parad”, czyli lista 
przebojów. W sumie wykonano aż 13 
przebojów rosyjskiej muzyki rozryw-
kowej, w tym tak słynne jak: Biełyje 
Rozy czy Nas nie dogoniat.

Publiczności podobały się szczegól-
nie występy bardzo energetycznego 
duetu: Angelika Wiśniewska i Elżbieta 

Drwęcka, który zaprezentował pio-
senkę pt. 18 liet zespołu Ruki Vvierch, 
oraz bardzo kolorowego tercetu: Ka-
rina Pawlak, Wioletta Niezgoda, Sylwia 
Krynicka, prezentującego piosenkę 
zespołu Angina, pt. Bolieła. Wśród 
śpiewających w języku rosyjskim 
artystów przeważały dziewczęta, ale 
pojawił się też zespół chłopców z Ic 
gimnazjum, który porwał wszystkich 
do tańca. Byli to: Tomasz Sławek, An-
drzej Rębecki i Kamil Kuciński, którzy 
wykonali utwór pt. Aj! diewoczionka, 
grupy Ruki Vvierch. Nie bez znaczenia 
była charakteryzacja, która z pewno-
ścią dodała animuszu młodym pio-
senkarzom i ogromnie podobała się 
publiczności.

Jak podkreślała Małgorzata Marciniak, 
nauczycielka języka rosyjskiego i or-
ganizator Święta Języka Rosyjskiego: 
– Dzieci same chętnie zgłaszały się 
do wykonywania rosyjskich piosenek. 
Dostały teksty, a potem ćwiczyły je 
przy muzyce. Ale muszę przyznać, że 
nawet dla mnie miłym zaskoczeniem 
były ich pomysłowe stroje i zaanga-
żowanie, z jakim wykonywały utwory. 
Dlatego chciałabym im wszystkim 
podziękować za przygotowanie wraz 
ze mną Dnia Języka Rosyjskiego. Mam 
nadzieję, że ta dodatkowa praca była 
to dla nich również dobrą zabawą.

W sumie w przygotowanie tej bli-
sko 3-godzinnej prezentacji kultu-
ry naszych sąsiadów ze Wschodu 
zaangażowało się aktywnie ok. 60 
uczniów. Było i na poważnie, i na weso-
ło. W końcu najważniejsze, żeby każdy 
z uczniów coś ciekawego z lekcji o Ro-
sji zapamiętał. 

Szkoła w Pieścirogach w tym roku 
szkolnym świętowała już dzień języ-
ka angielskiego, a przed nią jeszcze 
obchody dnia języka niemieckiego. 
Trzeba przyznać, że to doskonały spo-
sób na przybliżenie dzieciom kultury 
innych krajów. 

(p)

Młodzież wie, jak 
zapobiegać pożarom
6 maja br. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbyło 
się uroczyste podsumo-
wanie gminnego Konkur-
su Plastycznego dotyczą-
cego tematów: młodzież 
zapobiega pożarom, 
ochrona środowiska, na-
turalnego, ekologia i OC. 
Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Jury 
musiało ocenić 82 prace 
wykonane przez uczniów 
ze szkół w całej naszej 
gminie oraz uczestników 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Starych Pieści-
rogach. 

Komisja konkursowa działająca pod 
nadzorem Burmistrza Nasielska, 
Bernarda D. Muchy, w której skład 
weszli: Stanisław Tyc, Ewelina Wik-
torowicz oraz Zbigniew Zarański, 

miała ciężki orzech do zgryzienia. 
Wszystkie prace były wyjątkowe. 
Wobec tego postanowiono wy-
różnić wszystkich uczestników 
konkursu. Dzięki uprzejmości 
Prezesa Zarządu Zakładów Gra-
ficznych Dom Słowa Polskiego 
w Warszawie, Jerzego Gmurka, 
każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał nagrodę książkową. Nagrody 
wręczała uroczyście Sekretarz 
Nasielska Maria Kowalska. 

Tradycyjnie przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach nie zabrakło 
podziękowań dla osób, które po-
mogły w organizacji konkursu. 
Wyrazy wdzięczności popłynęły 

m.in. Sekretarz Marii Kowalskiej, 
Dyrektora Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nasielsku 
Stanisława Tyca i jego pracownicy 
Izabeli Mazińskiej oraz wszystkich, 

którzy zachęci-
li dzieci i mło-
dzież do udzia-
łu w konkursie.  
Z  p e w n o ś c i ą 
kolejna edycja 
konkursu odbę-
dzie się w przy-
s z ł y m  r o k u . 
Zachęcamy za-
tem lokalne fir-
my i instytucje 
do wsp ieran ia 
inicjatyw, któ-
re mają na celu 
przeciwdzia ła-
nie zagrożeniom 
oraz rozbudza-
nie troski i od-
powiedzialności 
za zdrowie swo-
je i innych.

K.T.

fot. M. Stamirowski
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Stulecie budowy nasielskiego kościoła parafialnego – 
refleksje po Misjach św. 2009 r.

Początki były bardzo trudne

Piękna sylwetka nasielskiego ko-
ścioła parafialnego od stu już lat 
króluje nad miastem. Z daleka 
dostrzegają go i podziwiają osoby 
przejeżdżające przez naszą gminę 
samochodem. Dostojnie jawi się 
też oczom osób podróżujących 
linią kolejową Warszawa–Gdańsk 
i Sierpc–Nasielsk. Wielu naszym 
rodakom, którzy do Nasielska nigdy 
nie trafili, ten właśnie ,,pociągowy” 
widok utrwalił się w pamięci 
i z nim kojarzą Nasielsk. Wiemy, 
że takie wspomnienie naszego 
miasta towarzyszyło nawet 
samemu Ojcu św., Janowi Paw-
łowi II.

Bliższe zetknięcie się z parafial-
ną świątynią dostarcza wielu 
przeżyć duchowych, w tym es-
tetycznych. Bo jest to naprawdę 
piękna budowla, i to nie tylko ze 
względu na harmonijnie piękną 
bryłę, ale i jej wnętrze. Gotycka 
strzelistość i lekkość powoduje, 
że nasze myśli podążają niejako 
za znanym łacińskim zawoła-
niem: Sursum corda (w górę 
serca) i każą się chociażby na 
chwilę zatrzymać w życiowym 
pędzie, jakiemu podlega każdy 
z nas, i zastanowić się nad własnym 
życiem. Starannie zaprogramowana 
przestrzeń wnętrza świątyni, stosun-
kowo jasne kolory ścian i malowideł 
złamane niejako światłem dociera-
jącym przez witraże, a także chłód 
bijący od ceramicznej posadzki 
i ścian tworzą wyjątkowy nastrój, 
nastrój spokoju, który pobudza do 
zadumy i refleksji. 

Wiele osób lubi pozostać po nabo-
żeństwie w pustym prawie kościele 
i ,,porozmawiać w cztery oczy” 
z Bogiem. I tu nasuwa się pewne 
spostrzeżenie. Obecnie mamy mało 
czasu na taką ,,rozmowę”, a powo-
dem tego nie jest wcale ustawiczny 
brak czasu, lecz to, że kościół trzeba 
zamykać, bo inaczej może dojść 
do świętokradzkich poczynań. I 
o dziwo, dzieje się to w katolickim 
kraju i do tego teraz, kiedy jest coraz 
więcej wykształconych ludzi. 

Starsi parafianie pamiętają czasy, 
gdy kościół był otwarty od świtu do 
zmroku i można było wejść (popu-
larnie mówiło się: wpaść na chwilę) 
do niego i spokojnie pewne sprawy 
przemyśleć, przemodlić. I zapew-
niam, że korzystano z tej możliwo-
ści. Teraz, w setną rocznicę budowy 
kościoła, nasuwa się powiedzenie 
starożytnego myśliciela: o tempo-
ra, o mores (o czasy, o zwyczaje). 
Nasi przodkowie budowali go nie 
tylko dla siebie, ale i dla przyszłych 
pokoleń, w tym dla nas. Materialną 
cegiełkę do tego dzieła dołożyły 
kolejne pokolenia, w tym i nasze. 
Bo piękną, mimo dwóch wojen 
światowych, mamy świątynię. Ale 
co się stało z niektórymi z nas ?

Po tej smutnej refleksji wróćmy 
raz jeszcze do początków budo-
wy obecnej świątyni. Koniec XIX 
i początek XX w. nie był okresem 
łatwym dla podejmowania tego 
rodzaju przedsięwzięć. Bieda była 
o wiele większa niż dzisiaj. Kraj 

trapiły choroby, w tamtym okresie 
zwłaszcza cholera. Do tego pamię-
tać należy, że w tym czasie ziemie 
polskie pozostawały pod zaborami, 
a tereny, gdzie obecnie mieszkamy, 
wchodziły w skład prawosławnego 
cesarstwa rosyjskiego. Zaś wymogi 
rosyjskiej administracji, zwłaszcza 
w sprawach miejsc kultu innych 
wyznań, były wyjątkowo skompli-
kowane. W takim to okresie podjęto 
w ostatnich latach XIX w. ostateczną 
decyzję o budowie w Nasielsku ko-

ścioła na miarę, jak mówili ci, którzy 
wcześniej żyli na nasielskiej ziemi, 
czasów i potrzeb.

Była to decyzja tym razem ostatecz-
na. Wcześniej podejmowane próby, 
jeśli nie budowy, to przynajmniej 
powiększenia parafialnej świątyni 
nie przynosiły efektu. Mówiło się 
o tym już w XVIII w., zwłaszcza po 
tym, jak zwaliła się południowa ścia-
na nasielskiego kościoła. W ostatnim 
ćwierćwieczu XIX w. podejmowano 
już zdecydowane działania w celu 
realizacji tego zamierzenia. Być 
może, jak czytamy w starych zapi-
skach, kolejnym powodem przesu-
wania terminu rozpoczęcia budowy 
była epidemia cholery i dwa pożary 
miasta, do których doszło w ostat-
nim dziesięcioleciu XIX w. 

W poprzednim numerze zamie-
ściliśmy tekst dokumentu (w jez. 
łacińskim i polskim), jaki został 
umieszczony w fundamentach 
nowego kościoła w dniu założenia 
kamienia węgielnego i poświęce-
nia fundamentów. Uroczystość ta 
miała miejsce 9 września 1900 r. 
Bardziej szczegółową informację 
o przebiegu tej uroczystości za-
mieścimy w kolejnym numerze 
„Życia Nasielska”. Data ta jest jedną 
z ważniejszych w dziejach naszej 
parafialnej świątyni.

Równie ważną, a nawet chyba 
najważniejszą datą jest dzień po-
święcenia kościoła. W ówczesnych 
czasach, a nawet i później, akt ten 
nazywano konsekracją kościoła. 
Przypominamy, że aktu tego doko-
nano 22 maja 1909 r., a więc równo 
100 lat temu. 

W dziejach budowy naszego ko-
ścioła było jeszcze jedno ,,po-
święcenie”. Termin ten wprowa-
dził wśród osób opracowujących 
historię budowy kościoła pewne 
zamieszanie, ponieważ potraktowa-
ny został przez niektórych jako po-
święcenie – konsekracja kościoła. 
11 grudnia 1904 roku miało miejsce 

poświęcenie, ale nie w dzisiejszym 
rozumieniu tego słowa, lecz tylko 
poświęcenie murów kościoła. Na-
bożeństwa odbywały się wpraw-
dzie już w kościele, ale do użytku 
nadawała się tylko maleńka jego 
część – kaplica Matki Bożej i tzw. 
stara zakrystia. A to najważniejsze 
poświęcenie (dawniej konsekracja), 
które jest niejako zakończeniem 
procesu budowy, odbyło się w roku 
1909.

Teraz wróćmy jeszcze do samych 
początków budowy nasielskiej 
świątyni. 28 maja 1895 r. podjęta 
została przez zgromadzenie para-
fialne decyzja o rozbudowie (w do-
kumentach poszerzeniu) starego 
kościoła. Plan tej rozbudowy został 
zatwierdzony przez rosyjskiego 
Ministra Spraw Wewnętrznych 22 
stycznia 1896 r. 

27 lipca 1897 r. Zgromadzenie 
Parafialne (prawo głosu miało 676 
osób), na którym były obecne 483 
osoby z miasta i ze wsi, jednogłośnie 
uchwaliło, że nie wyraża zgody na 
realizację zatwierdzonego planu 
(z 1895r.), ponieważ zamierzona 
rozbudowa nie przyniesie ocze-
kiwanych efektów, tj. znacznego 
powiększenia pojemności kościoła 
i zabezpieczeniu świątyni przed 
niebezpieczeństwem zawalenia się. 
Decyzja ta była o tyle ryzykowna, że 
trzeba było na nowo uzyskiwać od-
powiednie zgody władz rosyjskich 
na budowę.

Wtedy też podjęto decyzję o bu-
dowie nowego kościoła, według 
planów opracowanych przez war-
szawskiego architekta Józefa Dzie-
końskiego. Koszt budowy obli-
czono na 72 011 rubli 87 kopiejek. 
Pieniądze miały być zebrane wśród 
parafian w ciągu sześciu lat. Ks. Piotr 
Krasiński zadeklarował z własnej kie-
sy 3000 rubli a właściciel Chrcynna, 
pan Kurtz, 5000 rubli. Dodatkowo 
parafianie zobowiązali się wyko-
nywać wiele prac samodzielnie 
Służyli też transportem. Kościół 
miał być budowany, jak napisano 
w dokumentach, sposobem go-
spodarczym 

Decyzja Zgromadzenia Parafialnego 
opóźniła wprawdzie prace przy bu-
dowie kościoła, ale jej efektem jest 
to, że obecnie, w sto lat od tamtej 
chwili, mamy wspaniałą świątynię, 
na miarę naszych czasów. I za tę de-
cyzję należy się naszym przodkom 
szczególne podziękowanie.

xyz

Do Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz.

Zwracam się do Pana Komendanta z prośbą o krótką ocenę stanu bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego miasta i gminy Nasielsk. Często Pan 
odwiedza ten teren. Czy Pańskie wizyty związane są z obawami i niepo-
kojem o bezpieczeństwo tego terenu i jego mieszkańców? Jak według 
Pana przedstawia się stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego szkół 
i przedszkoli, budynków zakładów pracy na naszym terenie? Jak prze-
biega działalność profilaktyczna na naszym terenie? Jakie są Pana uwagi 
i spostrzeżenia dla wielu zakładów pracy, domów handlowych i innych 
budynków i instytucji? Na terenie naszej gminy przeprowadza się różnego 
rodzaju szkolenia i treningi. Czy są one wystarczająco często przepro-
wadzane? Jak pod tym względem wygląda nasza gmina w porównaniu 
z innymi gminami w powiecie? Co należałoby zmienić, poprawić, jakie 
działania profilaktyczne prowadzić? 

Oczekuję od Pana cennych uwag i spostrzeżeń. Które zakłady bądź szkoły 
wyróżniłby Pan za stosowanie przepisów PPOŻ? Jak ocenia Pan ćwiczenia 
na naszym terenie?

Zbigniew Zarański

Uroczystości religijne w Psucinie
Trzeciego maja odbyło się w Psu-
cinie tradycyjne poświecenie pól. 
Po tej uroczystości, na zaproszenie 
miejscowego kołka różańcowego, 
liczna grupa mieszkańców zgroma-
dziła się przed figurką. Tu, w pierw-
szą rocznicę odnowienia figurki,  
ks. Sławomir Detmer z parafii św. 

Anny w Pomiechowie odprawił 
uroczysta mszę świętą. Uroczystość 
uświetniła obecność pocztu sztan-
darowego miejscowej OSP, z sołty-
sem Psucina – Andrzejem Kilisiem 
na czele, a także wozu bojowego 
psucińskiej straży.

tekst i fot. TZ
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1 maja br. na boisku w Psucinie odbył się Piłkarski Turniej „Siódemek” 
o Puchar Burmistrza Nasielska. Organizatorem imprezy była Ochotnicza 
Straż Pożarna w Psucinie. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Rozgrywki toczyły się w dwóch gru-
pach po 5 drużyn.

W półfinałach spotkały się dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. W 
pierwszym półfinale dopiero po dogrywce Nuna pokonała Świercze 1:0, 
w drugim natomiast Kosewo uległo Dębinkom 1:0. W meczu o trzecie 
miejsce Kosewo po dogrywce wygrało ze Świerczami 2:1. Również finał 
dostarczył widzom i zawodnikom wielu emocji. Spotkały się w nim Nuna 
z Dębinkami. Podobnie jak w rozgrywkach grupowych w meczu wynik 
okazał się bezbramkowy. Jednak w finale musiało zapaść ostateczne roz-
strzygnięcie i zapadło ono w rzutach karnych, w których lepsi byli gracze 
z Nuny wygrywając 4:3. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Morawski z Kosewy, zaś naj-
lepszym bramkarzem – Piotr Zalewski z Nuny, który nie dał się pokonać 
w żadnym z sześciu meczów (skapitulował dopiero w serii rzutów karnych 
meczu finałowego!). Ci zawodnicy oraz trzy najlepsze drużyny otrzymały 
dyplomy i pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrz Nasielska. 

Turniej przebiegł w miłej, sportowej atmosferze, w piękny, słoneczny dzień, 
który przyciągnął wielu kibiców nie tylko z Psucina. Za sprawną organiza-
cję i przebieg turnieju należą się podziękowania organizatorom, w sposób 
szczególny Sołtysowi Psucina Andrzejowi Kilisiowi. Z kolei organizato-
rzy dziękują Burmistrzowi Nasielska za przychylność, objęcie patronatu 
nad turniejem oraz ufundowanie nagród, a także Centrum Handlowemu 
GULIWER w Nasielsku za przekazaną wodę dla zawodników. I cóż... jeśli 
wierzyć zapałowi organizatorów – do zobaczenia za rok, również 1 maja 
na boisku w Psucinie!

żródło www.um.nasielsk.pl

TURNIEJ SIÓDEMEK
W PSUCINIE GRAJĄ NA NOWYM BOISKU
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 BURMISTRZ NASIELSKA

 GP.72241/1/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  
29 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, 
poz. 2108) 

o g ł a s z a m
W dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, 
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych 
w mieście Nasielsku o ogólnej powierzchni 1 1230 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/10, 1887/11, 
1885/6, 1883/5, 2070/3, 1881/6, 1879/6 za cenę wywoławczą 249.756,00 złotych.

Wadium w wysokości 25.00,00 złotych.

Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 16352 i 18577.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku (oznaczone symbolem 22 P/S/Ug/RZ) przezna-
czone są pod obiekty przemysłowe, składy, magazyny, usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi komunalne, rzemiosło, 
usługi komunikacyjne (w tym stacja paliw), handel hurtowy i inne zbliżone funkcje. Jako funkcje uzupełniające dopuszcza 
się pomieszczenia hotelowe na potrzeby zakładów. Na terenie w/w działek znajdują się pozostałości w postaci: hałd ziemi, 
porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych śmieci. Teren ma lekki skłon w stronę 
południową. Kształt przedmiotowego kompleksu działek jest regularny, prostokątny. 

Dojazd: Od zachodu przedmiotowego kompleksu działek nie urządzona droga gruntowa łącząca się z asfaltową ul. Komunalną. 
Ponadto od wschodu do działek przylega fragment nowej drogi gminnej, nie urządzonej i na obecnym etapie realizacji planu 
miejscowego, nie mającej połączenia z siecią drogową.

Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy 110 biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W po-
bliżu biegną też linie energetyczne średniego napięcia. Należy liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji trafo. Bliskość 
oczyszczalni ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej przedmiotowe działki. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,

2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku 
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo 
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego 
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej 
na nabycie nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 
zgoda ta jest wymagana.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Burmistrz Nasielska w terminie1–go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69–33–115 oraz na stronie internetowej  
www.umnasielsk.bip.org.pl

B U R M I S T R Z   

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

 Nasielsk, dnia 06.05.2009 rok
 BURMISTRZ NASIELSKA
 GP.72241/5/08-09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami), Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) 

o g ł a s z a m

że w dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej trzydzieści ) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, 
położonej we wsi Popowo Borowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
81/3 o powierzchni 0,19 ha za cenę wywoławczą 8.800,00 złotych. 
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW  
Nr 11518.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami 
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącym pozostałość 
dawnego siedliska rolniczego. Ponadto na nieruchomości znajduje się stara, zniszczona 
studnia z kręgów betonowych.
Działka zbliżona do rombu, o lekkim pochyleniu ku północy, przylega do drogi o na-
wierzchni ziemno –żwirowej. 
Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna- linia napowietrzna biegnąca wzdłuż 
przyległej drogi, nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza. Wodociąg : najbliższa 
sieć wodociągowa w odległości ok. 60 m.
Nieruchomość leży na terenie nie objętym planem.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Nasielsk – nieru-
chomość usytuowana jest w strefie gruntów rolnych. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wa-
dium w wysokości 880,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku  ul. 
Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczy w Nasielsku 
Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 
roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy 
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem 
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów 
stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają 
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do 
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po 
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy 
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie 
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest 
uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta 
jest wymagana.
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wy-
grała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy 
kupna – sprzedaży.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega 
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w prze-
targu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub 
pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na stronie internetowej  
www.umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z                                             
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Problem dłużników ARiMR rozwiązany?
Rozporządze-

nie Komisji 
E u r o p e j s k i e j 
z o b ow i ą z u j e 
państwa człon-
kowskie do od-
liczania wszyst-
kich zaległych 
n a l e ż n o ś c i 
dłużnika, któ-
rych wysokość 
zostanie usta-
lona zgodnie 
z prawem krajo-
wym, od wszel-
kich płatności 
wypłacanych 
temu dłużniko-
wi ze środków 
pochodzących 
z Europejskiego 
Funduszu Rol-
niczego Gwa-
rancji  (EFRG) 
i Europejskiego 
Funduszu Rolni-
czego Rozwoju 
Obszarów Wiej-
skich (EFRROW). Oznacza 
to, że należności i wie-
rzytelności pochodzące 
z EFRG mogą być po-
trącane zarówno z tego 
funduszu, jak i z EFRROW, 
i odwrotnie (te z EFRROW 
mogą być potrącane 
z EFRG). 
Takie rozwiązania przyjęto w pro-
jekcie zmian w ustawie o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Zgodnie z projektem, potrącanie 
należności i wierzytelności doty-
czących innych funduszy niż EFRG 
i EFRROW będzie się odbywać na 
dotychczasowych zasadach. 

Nowe przepisy, jak podkreśla Mi-
nisterstwo Rolnictwa – autor zmian 
w ustawie, mają również na celu 
wyeliminowanie wątpliwości do-
tyczących możliwości umarzania 
przez prezesa Agencji np. dopłat 
do oprocentowania kredytów, 
zaciągniętych przez producen-
tów rolnych na podstawie umów 
z bankami zawartych przed 23 
czerwca 2008 r. Nowe przepisy 
jednoznacznie stanowią, że prezes 
Agencji może umarzać, rozkładać 
na raty lub odraczać terminy spłaty 
wierzytelności Agencji przypadają-
cych jej związku z wykonywaniem 
przez nią zadań f inansowanych 
wyłącznie z krajowych środków 
publicznych, w tym z tytułu dopłat 
do oprocentowania kredytów, 

niezależnie od tego, kiedy została 
zawarta umowa, z której wynikają 
wierzytelności Agencji.

Obowiązująca obecnie ustawa 
o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR) prze-
widuje, że jej prezes ustala kwoty, 
które zostały nienależnie pobrane 
lub pobrane w nadmiernej wy-
sokości ze środków publicznych 
pochodzących z funduszy UE oraz 
środków krajowych przeznaczo-
nych na współfinansowanie wydat-
ków realizowanych z tych funduszy. 
Należności te podlegają potrąceniu 
z wymagalnej wierzytelności dłuż-
nika lub z należności dłużnika w ra-
mach poszczególnych funduszy. 

dar

W przyszłym roku spis
W 2010 r. odbędzie się 
powszechny spis rolny 
– przewiduje to rządo-
wy projekt, przedłożony 
przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
Byłby to pierwszy spis  
od przystąpienia Polski  
do Unii Europejskiej. 
Według przedstawicieli Rady Mini-
strów, od czasu przeprowadzenia 
w 2002 r. powszechnego spisu rol-
nego w polskim rolnictwie wiele się 
zmieniło, choćby w związku z włą-
czeniem się naszego kraju w re-
alizację Wspólnej Polityki Rolnej. 
Wprowadzono mechanizmy ryn-
kowe i systemy dopłat do rolnictwa. 
Z członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej wynika także konieczność 
dostarczania informacji o rolnictwie 
– w zakresie tematycznym i termi-
nach określonych przez Komisję 
Europejską. Spis umożliwi zebranie 
danych służących zapewnieniu 
bazy informacyjnej o gospodar-
stwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstwach domowych. 

Dotychczas w spisach rolnych 
podstawowym źródłem informacji 
o gospodarstwie rolnym były infor-
macje pozyskiwane bezpośrednio 
od rolników w drodze wywiadu 
przeprowadzanego przez rachmi-
strza spisowego. Zapisywał on uzy-
skane dane na formularzach papie-
rowych. Osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej przekazywały dane 
pocztą na formularzach sprawoz-

dawczych. W spisie rolnym, który 
będzie przeprowadzony w 2010 
r., przewiduje się szersze wykorzy-
stanie źródeł administracyjnych, 
co oznacza, że informacje pobrane 
zostaną ze wszystkich dostępnych 
systemów administracyjnych. Dane 
– niewystępujące w rejestrach 
i systemach administracyjnych lub 
występujące w postaci niedającej 
się wykorzystać do celów spisu – 
będą zebrane od użytkowników 
gospodarstw rolnych. 

Zgodnie z projektem, formularz do 
spisu będzie miał formę elektronicz-

ną. Planuje się wyeliminowanie for-
mularzy papierowych. Dane zbiera-
ne podczas spisu będą zapisywane 
bezpośrednio w systemach infor-
matycznych. W znacznym stopniu 
zostanie wykorzystany internet 
i wywiad telefoniczny prowadzony 
przez ankietera, wspomagany pro-
gramem komputerowym. 

W  ra m a c h  s p i s u  p r z e w i d u -
je się objęcie badaniem pełnym  
ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych, 
prowadzących działalność rolni-
czą, o powierzchni użytków rol-
nych wynoszącej co najmniej 1 ha, 
i ok. 10 tys. gospodarstw rolnych, 
prowadzących uprawę roślin lub 
chów zwierząt gospodarskich, 
o powierzchni użytków rolnych 
poniżej 1 ha. Badaniem reprezen-
tacyjnym objętych ma być ok. 150 
tys. pozostałych gospodarstw, tj. 
prowadzących działalność rolniczą 
o powierzchni poniżej 1 ha użyt-
ków rolnych (nieujętych powyżej) 
oraz gospodarstw rolnych niepro-
wadzących działalności rolniczej. 
W ramach spisu przeprowadzone 
zostanie także badanie metod 
produkcji rolnej w 200 tys. gospo-
darstw rolnych. 

Zgodnie z projektem ustawy, lista 
badanych zagadnień ma objąć 
m.in. ogólną charakterystykę go-
spodarstwa rolnego, informacje 
o powierzchni gruntów i zasiewów, 
liczebność i strukturę pogłowia 
zwierząt gospodarskich, dane o licz-
bie ciągników własnych i wspólnych 

oraz wybranych maszynach i urzą-
dzeniach rolniczych, a także infor-
macje o zużyciu nawozów, struk-
turze dochodów gospodarstwa 
rolnego i korzystaniu z programów 
wsparcia dla rolnictwa. 

Projekt Rady Ministrów zakłada, że 
pracami spisowymi będą kierować: 
prezes GUS (generalny komisarz spi-
sowy), wojewodowie (wojewódzcy 
komisarze spisowi) oraz wójtowie, 
prezydenci, burmistrzowie (gminni 
komisarze spisowi). 

dar

Wnioski – jeszcze kilka chwil
Rząd, ośrodki doradz-

twa rolniczego, urzę-
dy gmin – wszyscy przy-
pominają, że 15 maja 
upływa termin składania 
wniosków o płatności 
bezpośrednie, o płatno-
ści rolnośrodowiskowe 
i z tytułu niekorzystnych 
warunków gospodaro-
wania. 

Złożenie ich po 15 maja skutkuje 
obniżeniem płatności o 1% za każdy 
dzień zwłoki. 

Ministerstwo Rolnictwa jest zanie-
pokojony małą liczbą złożonych 
wniosków na rok 2009 i apeluje 
o nieczekanie z ich składaniem na 
ostatnią chwilę.  

Podjęta została decyzja o prze-
dłużeniu pracy Biur Powiatowych 

Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, które do 15 
maja będą czynne w godzinach 
8.00.–22.00. 

ARiMR uruchomiła również do-
datkowe punkty przyjmowania 
wniosków. Szczegółowe informacje 
o tych punktach są dostępne w od-
działach Agencji, a także na stronie 
internetowej www.armir.gov.pl.

dar
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Baran 21.03.– 20.04.
Zmienisz zdanie w ważnej sprawie i wywołasz tym trochę zamie-
szania. Poszukaj wsparcia u osób, które cenią Twoje ambitne pomy-
sły. Samotnym Baranom będzie sprzyjać szczęście w miłości.

Byk 21.04.– 21.05.
W pracy najlepiej udadzą Ci się sprawy, które wymagają współ-
pracy z innymi. Możliwe są nieoczekiwane spotkania i wiado-
mości. Bądź otwarty na nowe propozycje. W życiu uczuciowym 
niezwykłe wyznania.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Przez najbliższe dni będziesz bardzo zapracowany. W pracy 
trzeba będzie zastąpić nieobecnych, a domu czekają porządki 
w ogrodzie. Nie pozwól jednak, żeby wszyscy weszli Ci na głowę. 
Koniecznie musisz wypocząć.

Rak 23.06.– 22.07.
Pamiętaj, że dyplomacja i cierpliwość działają cuda, bo nie 
można wszystkich zmuszać do podporządkowania się Twoim 
planom. Pomyśl, co jest dla Ciebie najważniejsze. Wybierz teraz 
chwilę samotności i skupienia.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz bardzo energiczny i pełen zapału do działania. Niestety 
nie wszystko uda się załatwić tak szybko, jakbyś sobie tego życzył. 
Ktoś może zazdrościć Ci sukcesów zawodowych. Za to w miłości 
dobra passa. 

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni będą bardzo spokojne i to zarówno w życiu zawo-
dowym jak i osobistym. Czas będzie sprzyja spotkaniom z przy-
jaciółmi lub naprawianiu relacji z kimś, kto ostatnio gniewał się 
i złościł na Ciebie.

Waga 23.09.– 22.10.
Czas przyniesie zaskakujące pomysły i oryginalne rozwiązania 
życiowe. Nie bój się nowości. Ktoś poprosi Cię o radę lub po-
moc i wiele od tego będzie zależało. Pozwól sobie na chwilę 
wytchnienia nawet kosztem domowych obowiązków.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Znajdziesz sobie ciekawe zajęcie. Czas sprzyja odkrywczym 
pomysłom, ale nie obiecuj więcej niż jesteś w stanie wykonać. 
Będziesz też poszukiwać poważnych partnerów do rozmów na 
temat miłości. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Twoją uwagę będą przykuwać wielkie pieniądze. Wpadniesz na 
niezwykły pomysł lub przypadkowo zdobędziesz ważną informa-
cję, na której od dawna Ci zależało. W życiu osobistym rozwiążą 
się towarzyskie zagadki.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Zajmiesz się porządkowaniem zaległych spraw. Unikaj dyskusji 
o podatkach czy polityce, bo jedno zdanie może rozpętać awan-
turę. Zatroszcz się o swój dom i może kupisz coś, co go ożywi 
i upiększy. Powodzenia.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym nie rzucaj się szefowi w oczy. Postaraj 
się dobrze wykonywać swoje obowiązki. Czyjeś zachowanie 
wyda Ci się, co najmniej dziwaczne, a pewna starsza osoba 
powierzy Ci swój sekret. W życiu osobistym zakończysz 
niektóre znajomości.

Ryby 19.02.– 20.03.
Odkryjesz w sobie talenty negocjacyjne i handlowe. Będziesz 
mieć teraz dobrą rękę do interesów. Nie bądź jednak egoistą i zrób 
coś dobrego dla najbliższej rodziny i przyjaciół. może zorganizuj 
wspólne spotkanie przy grillu. 

Kino NIWA ZAPRASZA
15–17 maja, godz. 18.00

Generał Nil
(Polska, 2008); Biograficzny/Dramat; Reżyseria:  Ryszard Bugajski; Scenariusz:  Ryszard 
Bugajski, Krzysztof Łukaszewicz; Obsada: Olgierd Łukaszewicz – Gen. Emil Fieldorf ps. „Nil”, Alicja 
Jachiewicz–Szmidt – Janina Fieldorf, Maciej Mikołajczyk – Wiesiek, Anna Cieślak – Maria Fieldorf. 

Generał August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”, był dowódcą Kierownictwa 
Dywersji Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej oraz organizacji 
„Nie”, czynnie sprzeciwiającej się powojennemu okupantowi sowieckiemu. 
Po wojnie i zesłaniu na Ural, Fieldorf zmuszony jest podjąć śmiertelną grę 
z Urzędem Bezpieczeństwa, próbując uratować rodzinę i współtowarzy-
szy z podziemia. Film obfituje w brawurowe sceny, min. słynnej Akcji pod 
Arsenałem, operacji oddziału „Parasol”, w której zlikwidowano dowódcę 
SS – Franza Kutscherę, oraz trzymające w napięciu sceny szpiegowskiego 
pojedynku między „Nilem” a agentami UB.

29–31 maja, godz. 18.00

Hannah Montana. Film
Hannah Montana: The Movie (USA, 2009); Komedia/Muzyczny; Reżyseria:  Peter 
Chelsom; Scenariusz:  Daniel Berendsen, Michael Poryes; Obsada: Miley Cyrus – Hannah 
Montana / Miley Stewart, Jason Earles – Jackson Rod Stewart, Emily Osment – Lilly 
Truscott

Przeniesiona z serialu telewizyjnego historia nastolatki, która na co dzień jest wzoro-
wą uczennicą, a w tajemnicy przed przyjaciółmi odnosi sukcesy jako piosenkarka 
Hannah Montana. Kiedy popularność Hanny rośnie, postanawia ona, za namową 
swojego ojca, odwiedzić rodzinne miasteczko w Tennessee. Chce spędzić tam 
wakacje i zastanowić się na tym, co jest dla niej najważniejsze – muzyczna kariera 
czy też przyjaźń i normalne życie. Początkowo nudny pobyt na wsi zamienia się 
jednak w przygodę, której Hanna zupełnie się nie spodziewa.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Póki żyjemy
Oficjalna wizyta w domu rodziców 
Ludwiki, ochy, achy i artystyczna 
atmosfera – to nie był mój wyma-
rzony plan na niedzielę. Ale zapro-
szenie zostało przyjęte, prezenty 
zakupione, a my zapakowani do 
samochodu. W końcu rodzina 
synowej to także rodzina mojego 
syna…

Po przybyciu chyba godzinę zajęły 
powitalne ceregiele. Kwiatki, całusy, 
wszelkie banalne kwestie, które pa-
dają zwykle przy takich okazjach, 
prezenty dla przybyłych dzieci, 
a także szczekanie Zoi i ocieranie się 
o nogi Leona, który też przyjechał. 
Byłam szczęśliwa, gdy pozwolono 
mi usiąść w fotelu, a Ludwika po-
dała jakiś zimny napój, w którym 
pływał plasterek cytryny i kilka ko-
stek lodu. 

– Tonik – wyjaśniła. 

Zawsze gdy odwiedzam rodzinę sy-
nowej, mam wrażenie, że zaproszo-
no nas po to, byśmy podziwiali ich 
wybitne osiągnięcia, co sprawia, że 
robię się podwójnie kąśliwa. Potem 
mam wyrzuty sumienia, że ludzie, 
którzy na co dzień zawodowo malu-
ją, fotografują, grają i śpiewają, chęć 
popisywania się mają po prostu we 
krwi, więc robią to niejako mimo-
chodem.

Tym razem pokazano nam świeżo 
wydany album z fotografiami ojca 
Ludwiki. 

– Nie obrazy? – zdziwiła się Zosia, bo 
wszyscy wiedzieliśmy, że teść moje-
go syna jest niezłym malarzem. 

– A nie! – zaśmiał się autor. – Nie 
mam już takiej ręki do pędzla jak 
dawniej.

– Ależ tato, co ty mówisz! – po-
śpieszyły z zaprzeczeniem Ludwika 

i jej siostra, także malarka, tyle że 
abstrakcjonistka.

Ich ojciec zachichotał, a ja sięgnę-
łam po album. Otworzyłam i onie-
miałam. Same zdjęcia zwyczajnych 
starych ludzi, na ogół kobiet, nieraz 
przy pracy, ale najczęściej siedzą-
cych spokojnie w swoich mieszka-
niach, równie starych jak one. Twa-
rze portretowanych osób ukazywały 
całą prawdę o nich. Jednocześnie 
wyglądały naturalnie, jakby nie zda-
wały sobie sprawy, że są fotografo-
wane. Całość robiła wrażanie. 

– Coś wspaniałego! – powiedziałam. 
– Gratuluję! A dlaczego zdecydo-
wałeś się na zdjęcia starych ludzi?

– No, na temat starości to chyba 
wiem już sporo – zaśmiał się ojciec 
Ludwiki. 

– Przyznaj się, że chodziło ci o to, 
żeby spotykać z ciągle nowymi ko-
bietami! – zażartowała jego żona. 

– Tak naprawdę to zainspirowa-
ło mnie wydawnictwo, w którym 
chciałem wydać album z moimi 
obrazami. Odmówili, tłumacząc, że 
teraz takie rzeczy się nie sprzedają. 
„Gdyby pan chociaż nie żył… to 
szybciej!”.

– Coś takiego! – zdziwiłam się, jakie 
zasady panują w artystycznym świe-
cie, i z miejsca doceniłam swój. 

– A tak! – przyświadczył teść Karola. 
– I to dało mi impuls do zajęcia się 
tematem starości i przemijania. Póki 
jeszcze żyję! – znów się zaśmiał. 

– Póki wszyscy żyjemy – dodałam. 

– Potem miałem wystawę tych zdjęć 
i zaprosiłem na nią także redaktora 
z tamtego wydawnictwa. 

– Serio? To jesteś bardzo wielko-
duszny. 

– Niezupełnie, bo napisałem, że 
związku z tym, że niestety nadal 
żyję… I tak dalej. I po wystawie re-
daktor zaproponował mi wydanie 
albumu ze zdjęciami. 

– Okazuje się, że marketingowo 
było to bardzo skuteczne! – stwier-
dziła Zosia. 

– No jasne, bycie pyskatym popłaca, 
nie wiedziałaś o tym? 

– Namówienie tych ludzi na pozo-
wanie nie było łatwe – opowiadał 
ojciec Ludwiki – ale argument 
o przemijaniu i jego pokonaniu 
zwykle działał. 

– Zapraszamy do stołu – powie-
działa Ludwika, wracając z mężem 
z kuchni.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, 
obiad był niezwykły i finezyjny. Ale 
może faktycznie warto spróbować 
kurczaka w wersji kokosowej? Bo 
póki żyję, takiego nie jadłam!

Babcia Jadzia

Kurczak w wiórkach  
i sezamie

4 filety z kurczaka, po 4 łyżki wiór-
ków kokosowych i sezamu, 2 jajka, 
mąka, sól, pieprz, oliwa lub olej do 
smażenia

Filety opłukać, osuszyć, lekko roz-
bić. Posypać solą, pieprzem i mąką. 
Jajka rozbić, zanurzyć w nich filety. 
Następnie dwa kawałki kurczaka 
posypać wiórkami kokosowymi, 
a pozostałe dwa – sezamem. Sma-
żyć z obu stron na rozgrzanych 
oleju. 

Kurczaka w wiórkach i sezamie po-
dawać z ryżem ugotowanym z ro-
dzynkami oraz z zieloną sałatą.
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Tanio sprzedam samochód oso-
bowy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na 
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, 
kompletny, stan idealny, oraz 
telewizor Daewoo 20 cali (z pi-
lotem), tel. 0 507 047 485.
Sprzedam biurko w idealnym 
stanie, tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam 
akwarele przedstawiające perły 
architektury kresowej. Tel. 0 502 
035 852.
Piękne obrazy olejne i akwarele 
znanych polskich malarzy – tanio 
sprzedam. Wyprzedaż kolekcji. 
Tel. 0 502 035 852.
Nadzory budowlane, ekspertyzy, 
opinie. Tel. 501 508 427, 023 69 
12 255
Sprzedam witrynę sklepową 
wraz z drzwiami z PCV o wymia-
rach, rama dwudzielna 242÷2 m 
plus drzwi 242÷1 m (przeszklo-
ne, szkło wzmocnione). Tel. 501 
508 427, 023 69 12 255
Schody, drzwi, balustrady, łóżka 
do sypialni. Tel. 503 401 399
Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 989 m2 położoną w Na-
sielsku, ul. Sosnowa. Tel. 602 
419 494
Szukam opiekunki do dziecka. 
Tel. 023 69 31 442, 608 597 
520
Ocieplanie, układanie paneli, 
malowanie. Tel. 788 702 380
Sprzedam M4 w Nasielsku,  
ul. Płońska 41, parter. Tel. 600 
018 882
Sprzedam słomę w kostkach, 
motor MZ 250 i Żuka. Tel. 509 
212 350
Zaopiekuję się dzieckiem lub 
starszą osobą. Tel. 698 455 472
Sprzedam Fiata Uno na części, 
rok prod. 1997. tel. 665 748 122
Zawiozę do ślubu czarnym Mer-
cedesem klasy S, jasne wnętrze. 
Tel. 693 021 707, 605 845 700
Sprzedam lub wynajmę dom 
w Starych Pieścirogach. Tel. 693 
021 707
Malowanie, szpachlowanie.  
Tel. 601 187 504
Przyjmę pracowników (etat,  
1/2 etatu) do produkcji mebli ta-
picerowanych (wersalki, fotele). 
Możliwość przyuczenia. Tel. 608 
649 932
Ogrodzenia A–Z. Bramy i ogro-
dzenia z metalu, sztachet, siatki. 
Podmurówki, klinkier. Wyrób, 
budowa, montaż. Tel. 607 687 
306
Sprzedam drewno na opał.  
Tel. 664 423 065

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 
moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  
w Nasielsku ul. Płońska 6  

wynajmie pomieszczenie 36m2  
z zapleczem na działalność gospodarczą  

w Nasielsku przy ul. Lipowej 1.  
tel. (023) 69 12 431, 608 407 497

Największa polska sieć handlowa 
z branży spożywczej poszukuje 
do pracy do nowo otwieranego 

sklepu w Nasielsku  
osób na stanowiska:

• KIEROWNIK SKLEPU
• KASJER
• SPRZEDAWCA 
• MAGAZYNIER
• OPERATOR KOMPUTERA
Naszym pracownikom zapewniamy:
• umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• szkolenia stanowiskowe
• możliwość awansu i rozwoju zawodowego
• bezpłatny pakiet opieki medycznej 

Zainteresowane osoby zapraszamy pn.-pt.  
w godz. 8.00-16.00 do biura w Warszawie,  

Al. Wilanowska 365, tel. 022/547-05-42
lub do przesłania aplikacji  

na adres e-mail: rekrutacja@marcpol.waw.pl
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Znamy listę szpitali  
przyjaznych kombatantom
Na Mazowszu rusza program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”, którego celem jest 
ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych około 40 tys. kombatantów i osób 
represjonowanych. 

Na liście szpitali, które przystąpiły do tego projektu, znajduje się obecnie 9 lecznic:
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
- SZPZOZ im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
- Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
- Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ w Warszawie
- SPZOZ Solec w Warszawie
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie
Program obejmuje POZ, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne, 
stomatologiczne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitację leczniczą, 
pomoc doraźną, transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz profilaktyczne 
programy zdrowotne.
W każdym szpitalu zostanie powołany konsultant ds. kombatantów, współpracujący 
bezpośrednio z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego. Będzie on odpo-
wiadał za przestrzeganie realizacji świadczeń zdrowotnych dla kombatantów.
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Chętnych do pracy w firmie 

nagłośnieniowej (www.stu-

diotechnika.pl). Mile widziana 

znajomość zagadnień elektrycz-

nych. CV proszę przesłać na 

adres: biurocv@wp.pl

Zatrudnię elektryka. Tel. 604 

229 477

Sprzedam mieszkanie 54 m2 

w Nasielsku + garaż. Tel. 602 

684 937, 600 164 461

Zawiozę do ślubu najnowszym 

AUDI S 8. maksymalne wypo-

sażenie i niepowtarzalny wygląd. 

Tel. 0 511 892 688

Prace ogólnobudowlane, re-

montowo–wykończeniowe, 

ocieplenia, kostka brukowa.  

Tel. 504 573 659

Zagubiono klucze od samocho-

du. Znalazcę czeka nagroda.  

Tel. 609 555 240

Zatrudnię do sklepu wędkar-

skiego w Zegrzu Południowym.  

Tel. 022 767 93 11

Sprzedam domek letniskowy.  

Tel. 601 999 520

Sprzedam Poloneza Caro, rok 

prod. 1992. tel. 022 794 30 71

Sprzedam słomę w kostkach ze 

stodoły. Tel. 022 794 30 71

Zatrudnię sprzedawcę – sklep 

warzywny – Legionowo. Tel. 514 

307 362

Sprzedam przyczepkę samocho-

dową, pług 2 i okna używane 

wym. 207 x 145 cm – 2 szt. I 87 x 

145 – 1 szt. Tel. 609 209 325

Sprzedam działkę przy ul. Sosno-

wej. Tel. 606 143 942

Wylewki mixokretem. Tel. 783 

013 120

Wideofilmowanie. Tel. 790 225 

144

Usługi hydrauliczne – dachy, 

ocieplenia. Tel. 500 287 920

Sprzedam wózek dziecię-

cy, głęboki ze spacerówką.  

Tel. 023 693 03 50

Kupię zdrabiarkę 7, sprze-

dam kultywator 10. Tel. 022 

794 30 71



BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego” 30.04.2009 r.:
1. Mariusz Figurski - Janusz Wydra  94 pkt. (65,28%)
2. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 80 pkt. (55,55%)
3. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 80 pkt. (55,55%)
4. Krzysztof Gałek - Paweł Wróblewski 79 pkt. (54,86%)
5. Grzegorz Kosewski - Janusz Muzal 75 pkt. (52,08%)
6. Jacek Jeżółkowski - Marek Olbryś 69 pkt. (47,92%)
7. Stanisław Sotowicz - Piotr Turek  65 pkt. (45,14%)
8. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  63 pkt. (43,75%)
9. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński 63 pkt. (43,75%)
10.Krzysztof Michnowski - Krzysztof Turek 52 pkt. (36,11%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1. Janusz Wydra    60 pkt.
2. Janusz Muzal    57 pkt.
3.  Grzegorz Nowiński    56 pkt.
4. Grzegorz Kosewski   54 pkt.
5. Piotr Kowalski    52 pkt.
6. Maciej Osiński    49 pkt.
7. Paweł Wróblewski    47 pkt.
8. Stanisław Sotowicz   40 pkt.
9-10. Kazimierz Kowalski   38 pkt.
 Krzysztof Morawiecki   38 pkt.
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska ̀ 2009, K.S. „Sparta” 
zaprasza w piątek 15 maja na godz. 18.45. do hali sportowej  
w Nasielsku.
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R E K L A M A

Żbik – Białołęka 1:2 (1:0) -3pkt
Żbik – Wesoła 2:0 (1:0) +3pkt
Promnik Łaskarzew – Żbik 2:1 (1:1) -3pkt

,,Choroba” Żbika postępuje
Sytuacja naszej drużyny jest skomplikowana, ale 
nie jest tragiczna. Spadek nam nie grozi (chyba), ale 
awans też już nie. A ten rok miał być odbiciem się 
od dna i początkiem powrotu na miejsce, które 
przed dwoma laty opuściliśmy, tj. do czwartej 
(przynajmniej) ligi. Tymczasem jest coraz gorzej 
i nic nie zapowiada, że będzie lepiej. Okazuje 
się, że dno jest grząskie, bagniste i trudno się od 
niego odbić.

Pewne nadzieje rozbudziła druga część rundy 
jesiennej. Po fatalnym początku zaczęło się 
pięcie w górę po stopniach ligowej tabeli. Wią-
zano to z przyjściem nowego trenera Andrzeja 
Bujakowskiego. Końcówka była rzeczywiście 
imponująca i Żbik znalazł się w górnych rejo-
nach ligowej tabeli. W chwili obecnej jeszcze 
tam się znajduje – bo jest na piątym miejscu. 
Jednak już po najbliższym meczu może znaleźć 
się w okolicach 10. Miejsca, chyba że pokona-
my „u siebie” parafialny klub z warszawskiego 
Zerzenia. 

Wszystko wskazuje, że tak się stanie, ale stać 
się nie musi. Tego można się spodziewać. W 
naszej grupie ligi okręgowej padają ostatnio 
dziwne rezultaty. Drużyna z Zerzenia zdo-
była punkty z drużynami, które nam punkty 
odebrały. A i inne zespoły z dołu tabeli też nie 
próżnują i na gwałt, gdzie mogą, tych punk-
tów szukają. I, o dziwo, je znajdują! Dlatego 
potrzebna jest pełna mobilizacja, bo obecnie 
gramy dużo gorzej niż w złym okresie rundy 
jesiennej.

Wtedy to, po meczu z Promnikiem, mieliśmy 
zdobytych punktów 13. Teraz zdobyliśmy 
ich o 5 mniej, bo tylko 8. W analogicznym 
okresie straciliśmy zaś więcej punktów – wte-
dy 13, teraz 19. Pogorszyła się, i to znacznie, 
skuteczność, która od trzech lat jest naj-
słabszym punktem naszej drużyny. Jesienią 
w analogicznym okresie nasi piłkarze zdobyli 
13 bramek, teraz tylko 8. Jest jednak jeden 
wskaźnik pozytywny. Tracimy mniej bramek 
(jesienią 22, teraz 15). Małe to pocieszenie, bo 
liczą się głównie punkty. 

Ostatnie trzy mecze – z Białołęką, Wesołą 
i Łaskarzewem – w pełni potwierdziły, że kry-
zys Żbika trwa. Pokazały też, że naszą drużynę 
stać było na zwycięstwo z tymi drużynami. 
Przegraliśmy jednak aż dwa z tych spotkań 
(z Białołęką i Łaskarzewem), a tylko w jednym 
(z Wesołą) z ogromnym trudem odnieśliśmy 

zwycięstwo. I tak jest od początku rundy 
wiosennej, tzn. widać, że zawodników Żbika 
stać na dużo więcej, niż ostatecznie osiągają. 
Momentami grają bardzo ładnie. Widać, że 
są dobrze wyszkoleni techniczne, stwarzają 
wiele okazji, których nie potrafią jednak wy-
korzystać. I jeszcze jedno daje się zauważyć: 
bramki zdobywają i tracą prawie w tych sa-
mych minutach meczów.

Mecz z Wesołą (2:0) bardziej przypominał 
zabawę w obronę i atak, czyli grę do jednej 
bramki. Odbywał się właściwie na połowie 
przeciwnika. Goście mieli poważne kłopoty 
kadrowe. Przyjechało tylko jedenastu zawod-
ników, z tym że tym jedenastym był trener. 
Mimo wszystko sprawili naszej drużynie wiele 
kłopotu, a nasze zwycięstwo było po prostu 
wymęczone. Dali przy tym nasielskiej druży-
nie przykład, jak można walczyć z silniejszym 
przeciwnikiem i niekoniecznie z nim przegrać. 
Na szczęście zamierzonego planu w pełni nie 
zrealizowali. Bramki w tym meczu dla naszej 
drużyny strzelili: Michał Bącik (30’) i Tomasz 
Gumowski (85’).

Pojedynek z Białołęką był bardzo wyrównany. 
Szczególnie w drugiej połowie, kiedy nasiel-
scy zawodnicy wyraźnie zwolnili tempo gry. 
Zabrakło też konsekwencji w grze i dyscypli-
ny. Do osiemdziesiątej minuty Żbik prowa-
dził 1:0 (Rafał Załoga 30’). W 81’ i 89’ sędzia 
podyktował rzuty karne, które wykorzystał 
Hubert Kosim. Tego meczu z pewnością 
przegrać nie musieliśmy.

Ostatni mecz Żbik rozegrał w Łaskarzewie 
z tamtejszym Promnikiem. Żbik objął w tym 
meczu prowadzenie w 30’ (Unierzyski). Już 
jednak na początku spotkania to nasi prze-
ciwnicy mogli objąć prowadzenie, ale na 
szczęście dla nas piłka trafiła w słupek. Więcej 
z gry w tej części meczu miał Żbik. Obydwie 
drużyny stworzyły ponadto po kilka okazji 
do strzelenia bramki, obydwie też nie umiały 
tych okazji wykorzystywać. Gdy zawodnicy 
czekali już na gwizdek ogłaszający przerwę, 
piłkę przejął Daniel Paziewski i z dość dużej 
odległości zaskoczył naszego bramkarza. 
Takie momenty straty bramki przy końcu 
połowy czy całego meczu zdarzają się często 
naszej drużynie. 

Po przerwie przeciwnicy natarli z większym 
animuszem. Dało to efekt w końcowych 

minutach meczu. Zwycięską bram-
kę dla gospodarzy zdobył Adam 
Komorowski. W spotkaniu tym 
gospodarze przeciwstawili lepiej 
wyszkolonym nasielszczanom am-

bicję, determinację i wolę walki w dążeniu do celu. Na 
to trzeba było być jednak przygotowanym, ponieważ 
po serii porażek przed łaskarzewską drużyną stanęło 
widmo spadku. I to była właściwie ostatnia szansa na 
przerwanie złej passy i wzbogacenie zdobyczy punk-
towej. Stąd wyjątkowa determinacja w grze.
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Mini Olympic Games – 2009
W sobotę, 9 maja, po 
raz kolejny w tym roku, 
Nasielsk był miejscem 
spotkania tenisistów 
stołowych z całego 
Mazowsza. Tym razem 
przy stołach pingpon-
gowych stanęli najlepsi 
zawodnicy i zawod-
niczki z województwa 
mazowieckiego do lat 
12. Wśród nich, szóst-
ka najlepszych dwu-
nastolatków z naszej 
gminy, którzy poprzez 
start w tak poważnej imprezie 
zdobyli dalsze doświadczenie 
oraz mieli możliwość spotkania 
się z najlepszymi zawodnikami 
i zawodniczkami w kraju w tej 
kategorii wiekowej.
Ola Grycz, Kasia Hermanowska, Andrzej Fili-
powicz, Bartek Wierzchoń, Szymon Zalewski 
i Paweł Zembrzuski w turnieju tym sukcesów 
nie odnieśli, ale cieszył ich każdy wygrany set 
z przeciwnikami bardziej ogranymi w różnych 
turniejach ogólnopolskich, a nawet między-
narodowych.

Mini Olympic Games jest to turniej o zasięgu 
międzynarodowym. Rozgrywany jest on 
najpierw w gminach, potem w powiatach, 
w województwach i na koniec jest finał ogól-
nopolski, będący nieoficjalnymi Mistrzostwa-
mi Polski dla dzieci do V klas szkoły podstawo-
wej. Najlepsi zawodnicy reprezentują potem 
Polskę na turnieju międzynarodowym.

Warto podkreślić, że w nasielskim turnieju 
startował trzeci zawodnik Europy w tej kate-
gorii, mistrz Polski młodzików – Aleksander 

Werecki z Piaseczna, który mimo że był zde-
cydowanym faworytem, musiał jednak, aby 
zdobyć zwycięstwo, mocno się napracować, 
gdyż przeciwnicy zmusili go do maksimum 
wysiłku.

Nasielska hala sportowa okazała się bardzo 
szczęśliwa dla Moniki Klimczak z Piaseczna, 
która po zawodach powiedziała, że kocha 
bardzo Nasielsk i chciałaby, aby wszystkie 
turnieje odbywały się właśnie tutaj. Startowała 
w tym sezonie w wielu halach sportowych na 
Mazowszu i w całej Polsce, ale nigdy nie udało 
jej się zwyciężyć. Natomiast w Nasielsku star-
towała dwa razy i dwukrotnie zwyciężyła.

Organizatorem turnieju był Mazowiecki Zwią-
zek Tenisa Stołowego w Warszawie i Urząd 
Miejski w Nasielsku. W imieniu mazowieckie-
go związku wystąpił prezes Andrzej Wojdecki, 
a z ramienia Urzędu Miejskiego przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sta-
nisław Sotowicz, który w imieniu Burmistrza 
i Rady Miejskiej serdecznie wszystkich powitał 
i dokonał oficjalnego otwarcia zawodów. 

Po trwających około pięciu godzin zawodach 
w kategorii chłopców zwyciężył Aleksander 

Werecki, przed Markiem Badowskim 
– obaj z Piaseczna, a trzecie miejsce 
zajął Jakub Jędrzejczak z SKS 40 
Warszawa.

Wśród dziewcząt zwyciężyła Monika 
Klimczak z Piaseczna, przed Domini-
ką Rosłaniec z SKS Puznówka i Beatą 
Kogut z Pogoni Siedlce.

Na zakończenie turnieju trójce naj-
lepszych zawodników i zawodniczek 
wręczono puchary i dyplomy, a za 
miejsca od 4 do 8 – okolicznościo-
we dyplomy.

Ósemka najlepszych w obu katego-
riach zakwalifikowała się do kolejnego 
etapu do turnieju międzywojewódz-
kiego, który odbędzie się w Lublinie.
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