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Sukces nasielskiego SP ZOZ, który w końcu lutego br. wygrał konkurs na 
zorganizowanie punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, uzysku-
jąc dużo wyższą punktację niż nowodworski SZPZOZ, odbił się szerokim 
echem w całym powiecie nowodworskim i daleko poza jego granicami. 
Protesty, skargi i prośby o przeprowadzenie kontroli w nasielskiej placów-
ce wysyłano niemal wszędzie: od premiera RP po wojewodę mazowiec-
kiego, z uwzględnieniem szeregu urzędników NFZ oraz posłów. Nasielska 
placówka musiała też zmierzyć się z dużym zainteresowaniem mediów, 
tak lokalnych, jak i ogólnopolskich. W tym wypadku wyjątkowo skutecz-
nie podziałała rozpowszechniona informacja, że życie mieszkańców po-
wiatu nowodworskiego jest zagrożone. Na ile jest jednak ona prawdzi-
wa? Sprawdźmy krok po kroku, skąd 
wzięło się całe zamieszanie.

Z POWIATU. Echa sukcesu, czyli…

Nagonka  
na Nasielsk

Blokada w Budach Siennickich
Droga powiatowa w Budach Siennickich ma już swoje lata. Miejscami jest poważnie zniszczona, na całych odcin-
kach widać, że się po prostu kruszy i pęka. Od dawna przydałaby się tu nowa asfaltowa nakładka. 
– Sami tę naszą drogę budowaliśmy wiele lat temu, jeszcze tzw. czynem społecznym, żeby mieć po czym jeź-
dzić. Teraz należy do powiatu, ale to dalej nasza droga. Jak ją nam zniszczą, to kto i kiedy ją naprawi, skoro tędy 
nie były zaplanowane żadne drogi dla kolei? – pyta Andrzej Wrzosek.
Mieszkańcy wsi zauważyli, że coraz częściej po ich drodze przejeżdżają ciężkie samochody, i postanowili za-
reagować.

Busy przepełnione
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Straż Miejska,  
ul.Kościuszki 29 
tel.: 23 691 22 11 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Dyżur raz w tygodniu
W każdy poniedziałek Grzegorz Duchnowski,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,  

pełni dyżur w godz. od 15 do 16.  
Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 113  

(I piętro Urzędu Miejskiego) .

INFORMACJA

PIT-y można składać  
w Urzędzie Miasta 
W celu umożliwiania mieszkańcom gminy Nasielsk, realizacji obowiązku 
podatkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od 14 marca br. zostanie 
uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 rok, 
w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazo-
wieckiem będą przyjmować ww. zeznania.

Punkt będzie czynny w następujących dniach:
21.03.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
28.03.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
04.04.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
11.04.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
14.04.2011 (czwartek) 8.00–10.00,
18.04.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
21.04.2011 (czwartek) 8.00–10.00,
28.04.20011 (czwartek) 8.00–10.00,
02.05.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00.

Punkt znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3, pokój nr 117 (I piętro). W Biurze Obsługi Klienta 
nasielskiego UM (parter) dostępne są formularze PIT. 

Z UM

Wybrano dyrektora ZGKiM
Do 22 lutego br. swoje aplikacje na stanowisko dyrektora Zarzą-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku złożyło 
w nasielskim Urzędzie Miejskim 11 osób. Do drugiego etapu zostało 
zakwalifikowanych siedmiu kandydatów, którzy spełnili wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. Byli to: Albert Kołodziejski (Chod-
kowo-Działki), Sławomir Zadroga (Dobra Wola), Zbigniew Żujewski 
(Olsztyn), Jerzy Bogucki (Nasielsk), Artur Dąbrowski (Nowe Pieści-
rogi), Krzysztof Lewandowski (Nasielsk), Sławomir Ryszard Fijalski 
(Nasielsk).
W czwartek, 3 marca br., komisja rekrutacyjna, w składzie: Ludwina 
Turek, skarbnik Nasielska (przewodnicząca komisji), Maria Kowalska, 
sekretarz Nasielska, Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju 
Regionalnego, Iwona Brzezińska z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska oraz Katarzyna Osińska, specjalista ds. kadr, przeprowadziła 
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na dyrektora ZGKiM. W spo-
tkaniach uczestniczył także Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. 
Najwyższą liczę punków od członków komisji uzyskało trzech kan-
dydatów: K. Lewandowski, J. Bogucki i A. Kołodziejski, którzy po-
nownie spotkali się z komisją rekrutacyjną w czwartek, 10 marca br. 
Na stanowisko dyrektora ZGKiM wybrany został Albert Kołodziejski.

(red.)

Z UM

Pieniądze rozdane
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicz-
nych w 2011 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 
Do podziału było 100 tys. zł., czyli mniej o 20 tys. zł niż w roku ubiegłym.
W tegorocznym konkursie wystartowało pięć klubów sportowych. Ofer-
ta jednego z nich, Ludowo  -Uczniowskiego Klubu Sportowego Bractwa  
św. Doroty w Cieksynie, nie spełniała jednak wymogów formalnych, 
w związku z tym nie była uwzględniona przy podziale środków. 
Beneficjentami konkursu zostały kluby sportowe, które przeznaczą przy-
znane im środki na przygotowanie zawodników i ich udział we współza-
wodnictwie sportowym w pięciu dyscyplinach sportowych. Są to: Mię-
dzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” (piłka nożna) – 60 tys. zł, 
Klub Sportowy „Wkra” Andzin (piłka nożna) – 20 tys. zł, Miejski Klub Spor-
towy „Power 2005” (trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc) – 6 tys. zł.
Klub sportowy „Sparta” otrzymał w sumie 11 tys. zł, w tym po 3 tys. zł 
z przeznaczeniem na tenis stołowy oraz w szachy i 5 tys. zł na piłkę siat-
kową.
W komisji rozpatrującej oferty konkursowe pracowali: Mariusz Kraszewski, 
pełnomocnik burmistrza ds. sportu, jako przewodniczący, oraz pracow-
nicy urzędu miejskiego w Nasielsku: Krzysztof Miller i Katarzyna Łuczak. 
W tym roku nie przyznano wszystkich pieniędzy klubom, w rezerwie zo-
stało 3 tys. zł. 
Przypomnijmy, że ubiegłym roku 120 tys. zł zostało rozdysponowa-
ne między 7 klubów sportowych, które przeznaczyły je na 5 dyscyplin 
sportowych.

(red.)

Baszta – wizytówka Nasielska
Od pewnego czasu zaniepokoiła mnie pewna rzecz. Otóż chodzi o naszą 
nasielską basztę. Zauważyłem, że wygląda tak, jakby nikomu na niej nie 
zależało. Sypie się powoli, opada z niej tynk, kawałki dachu... A przecież 
jakby to, jakkolwiek patrzeć, pewnego rodzaju wizytówka naszego miasta. 
Czemu nikt się tym nie interesuje? Jest przecież w naszym mieście od dość 
dawna. Jeszcze kiedyś było cokolwiek widać, że starano się o nią dbać, 
malowano ją itp. Teraz stoi sama, porzucona, zapomniana…
   Mieszkaniec Nasielska (dane do wiadomości redakcji)

Zagadkowy znak
– Wydaje się, że to takie proste, a w gęstwinie przepisów i znaków zgubić 
się może nawet radny – słucham sesji i nie wierzę. 
Znak nakazu jazdy na wprost przez skrzyżowanie, tylko które? Otóż spra-
wa jest prosta jak ten znak. Jadąc ulicą Kościuszki od strony Szkoły Pod-
stawowej, mijamy ów zagadkowy znak za nim, z lewej strony jest wyjazd 
drogi jednokierunkowej spod kina – czyli skrzyżowanie, a znak obowią-
zuje do pierwszego skrzyżowania dróg za nim. Dalej sprawa jest jasna. 
Polecam lekturę przepisów ruchu drogowego. Szkoda tylko tych gap, któ-
re zapłaciły rzekome mandaty. No cóż, przepisy są „skomplikowane”, 
uczymy się na błędach. 

Maurycy Sosenko
(tytuł pochodzi od redakcji)

LISTY DO REDAKCJI

Z UM

Ruszyli do wyborów
Już od kilku dni (od 8 marca.br.) trwają wybory sołtysów i rad 
sołeckich. Będą oni pełnić te funkcje przez najbliższe czte-
ry lata (2011–2015). W kilku miejscowościach naszej gmi-
ny wybory już się odbyły. W niektórych sołtysami zostały te 
same osoby, co w minionej kadencji, ale jest też kilku no-
wych sołtysów.

Broninek – sołtys Marek Osiński, rada sołecka: Sławomir Wiśniewski, Jo-
lanta Mossakowska, Andrzej Popielarski.
Chechnówka – sołtys Czesław Żołnierzak, rada sołecka: Regina Bieżuń-
ska, Irena Bednarska, Monika Otoska.
Chlebiotki – sołtys Halina Kamińska, rada sołecka: Zbigniew Szymański, 
Stanisław Wieczorkowski, Agnieszka Skrzeczkowska.
Chrcynno – sołtys Jan Śmietana, rada sołecka: Henryk Drwęcki, Adam 
Skwarski, Marzena Turek.
Dąbrowa – sołtys Wiesław Świercz, rada sołecka: Elżbieta Świercz, Robert 
Świercz, Sylwester Świercz.
Dębinki – sołtys Bogdan Ziemiecki, rada sołecka: Małgorzata Niezgoda, 
Zdzisław Kasiak, Barbara Kasiak.
Dobra Wola – sołtys Dariusz Kosiński, rada sołecka: Małgorzata Łubińska, 
Katarzyna Zakrzewska, Agnieszka Rogowska.
Głodowo – sołtys Piotr Gogolewski, rada sołecka: Konrad Włoczewski, 
Jan Sawicki, Aleksander Jakubiak.
Miękoszynek – sołtys Marek Sielczak, rada sołecka: Stanisław Malinow-
ski, Mariusz Suski, Marcin Lange.
Mokrzyce Dworskie – sołtys Teresa Szpygiel, rada sołecka: Łukasz Ka-
rabin, Krzysztof Lesicki, Radosław Szpygiel.
Pniewo – sołtys Justyna Ostaszewska, rada sołecka: Katarzyna Kępczyń-
ska, Paweł Traczyk, Adam Milewski.
Słustowo – sołtys Zbigniew Bucholc, rada sołecka: Bogdan Wroński, Be-
ata Mariańska, Tomasz Wroński.
Wiktorowo – sołtys Bożena Śmigasiewicz, rada sołecka: Wiesława Strzel-
czak, Henryk Brzeziński, Monika Mroziewicz.

(red.)
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Z POWIATU. Echa sukcesu, czyli…

Nagonka na Nasielsk
Odwołania i protesty
Tak jak pisaliśmy w poprzednim nu-
merze ŻN, od 1 marca br. nasielski 
SP ZOZ od godz. 18.00 do 8.00 
udziela pomocy lekarskiej miesz-
kańcom całego powiatu w zakre-
sie tzw. NPL w ośrodku zdrowia 
bądź w domu pacjenta (w uzasad-
nionych przypadkach). A że nie 
obowiązuje już rejonizacja, to każ-
dy w razie potrzeby może się udać 
do najbliższej placówki świadczącej 
takie usługi. 
Zgodnie z naszymi przewidywa-
niami, decyzja Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
nie przypadła do gustu mieszkań-
com pozostałych gminy powia-
tu nowodworskiego. Szczególnie 
dyrekcji nowodworskiego szpitala, 
która oprotestowała decyzję ma-
zowieckiego NFZ i nadal czeka na 
odpowiedź. 
Takiego obrotu sprawy najwyraź-
niej nie brały też pod uwagę wła-
dze powiatu nowodworskiego (sta-
rostwo jest organem prowadzącym 
nowodworski szpital), ponieważ już 
w poniedziałek, 28 lutego br. staro-
sta skierował stanowczy protest do 
Barbary Misińskiej, dyrektor MOW 
NFZ i powiadomił wiele instytucji 
oraz lokalnych mediów. 
Napisał w nim m.in.: Pragnę wy-
razić swój stanowczy protest prze-
ciwko pominięciu Nowego Dworu 

Mazowieckiego przy kontrakto-
waniu Nocnej i Świątecznej Opie-
ki Zdrowotnej. Decyzje Narodo-
wego Funduszu Zdrowia mogą 
spowodować zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia mieszkańców całego 
Powiatu Nowodworskiego. Wypa-
czona została podstawowa zasada 
systemu powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego, jaką jest pra-
wo pacjenta do powszechnej do-
stępności do świadczeń zdrowot-
nych . Starosta powoływał się na-
wet na art. 68 konstytucji RP mó-
wiący o tym, że każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia niezależnie od 
sytuacji materialnej. Po czym napi-
sał dalej: Władze publiczne mają 
obowiązek zapewnić pacjentom 
równy dostęp do świadczeń opie-
ki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, a sytuacja, 
która powstała w wyniku decyzji 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
utrudnia, a nawet pozbawia możli-
wości uzyskania pomocy pacjen-
tom z miejscowości oddalonych 
o prawie 60 km od Nasielska w sy-
tuacji braku w określonych godzi-
nach transportu publicznego. Zaś 
na zakończenie Krzysztof Kapusta 
podkreślił: Uważam, że sprawy tej 
nie można pozostawić samej so-
bie dlatego, jako osoba odpowie-
dzialna za zdrowie mieszkańców 
Powiatu Nowodworskiego, a co za 
tym idzie za powszechną dostęp-
ność do świadczeń zdrowotnych 
mieszkańców na równych pra-
wach, apeluję do Pani o ponowną 
głęboką analizę podjętej decyzji.
Tyle protest starosty, w którym 
godna podkreś lenia jest  tro-
ska o zdrowie i życie wszystkich 
mieszkańców naszego powiatu (!), 
ale w ślad zanim ruszyła ich cała la-
wina. Wśród pism przedstawicieli 
gmin i stowarzyszeń, którzy uzna-
li, że jedynie nowodworski szpital 
może być miejscem świadcze-
nia usług NPL – i tu argumentów 
pada kilka, np. że ma specjalistów, 
doświadczenie i leży w centrum 
powiatu, na uwagę zasługuje pi-

smo radnych powiatu no-
wodworskiego z 7 marca br. 
skierowane do NFZ. Radni 
bardzo konkretnie napisa-
li: Zwracamy się z prośbą 
o niezwłoczne przeprowa-
dzenie kontroli w Samo-
dzielnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Spor-
towej 2 w Nasielsku. Au-
torzy pisma za naganne 
uznali to, że usługi NPL ma 
świadczyć podmiot „zloka-
lizowany na skraju powia-
tu nowodworskiego”, pod-
kreślili również, że nie został 
uruchomiony drugi punkt 
świadczenia tej usługi. Po 
czym wymienili nieprawidłowo-
ści utrudniające funkcjonowanie 
tej placówki, jak np. brak wyspe-
cjalizowanego sprzętu konieczne-
go do poprawnego świadczenie 
przedmiotu usług. SZOZ nie posia-
da takich urządzeń jak m.in.: rent-
gen, a zgodnie z podpisaną umo-
wą zdjęcia rentgenowskie mogą 
zostać wykonane w Pułtusku, któ-
ry leży poza granicami administra-
cyjnymi powiatu nowodworskiego. 
Radni wskazali następnie, że labora-
torium jest czynne poza godzinami 
świadczenia usług nocnej pomo-
cy lekarskiej, po czym poprosili 
o szczegółową kontrolę dotyczącą 
m.in.: uprawnień lekarzy, pielęgnia-
rek i kierowców. A na końcu dopi-
sali: Prosimy również o skontrolo-
wanie wydanych pacjentom doku-
mentów, z których może wynikać, 
że lekarze pogotowia ratunkowe-
go, w sposób niezgodny z prawem 
posługują się dokumentacją me-
dyczną Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Warto w tym miejscu dodać, że 
pod tym pismem nie podpisali się 
radni powiatowi z gminy Nasielsk. 
Protesty do NFZ złożyły też po-
szczególne gminy z naszego po-
wiatu oraz stowarzyszenia, np. Sto-
warzyszenie Powiatu Nowodwor-
skiego FORUM.

Jednocześnie w mediach pojawi-
ło się wiele informacji nieprawdzi-
wych, np. utożsamiających NPL 
z pogotowiem ratunkowym, i pod-
ważających kwalifikacje pracowni-
ków nasielskiej placówki, a tym 
samym wprowadzających w błąd 
mieszkańców powiatu nowodwor-
skiego. 

Wymiana pism i zdań 
Dla dyrekcji nasielskiego SP ZOZ 
oczywistym było, że skoro nasiel-
ska placówka, jako jedyna w po-
wiecie nowodworskim, otrzymała 
kontrakt, w którym są dwa zespo-
ły lekarsko-pielęgniarskie, to jeden 
z nich może stacjonować w No-
wym Dworze Maz. Po kilku dniach 
od ogłoszenia wyniku przetargu, 
w poniedziałek, 28 lutego, Maria 
Michalczyk, dyrektor nasielskiego 
SP ZOZ, spotkała się z Krzysztofem 
Kapustą, starostą nowodworskim, 
by uzgodnić miejsce przyjmowa-
nia pacjentów poza Nasielskiem 
i zaproponowała szpital w Nowym 
Dworze Maz., czyli miejsce, gdzie 
dotychczas takiej pomocy me-
dycznej mogli szukać mieszkańcy. 
Kilka dni później, pismem z 3 mar-
ca starosta, tym razem na piśmie, 
zwrócił się do dyrektor nasielskie-
go SPZOZ ze szczegółowymi za-
pytaniami dotyczącymi sposobu 
i miejsca świadczenia tej usługi. 
Obszerna odpowiedź z dnia 4 mar-
ca zawiera następujące sformuło-

wanie: w trosce o zwiększenie ww. 
usług podtrzymuję swoją propozy-
cję umieszczenia zespołu lekarsko-
-pielęgniarskiego w dotychczaso-
wym miejscu udzielania świadczeń 
tj. w SZPZOZ Nowy Dwór Maz. lub 
innym, wskazanym przez Pana Sta-
rostę lokalu dostosowanym do re-
alizacji tego typu świadczeń. 
Na kilka dni znowu zapadła cisza, 
po czym 10 marca br., w przed-
dzień zaplanowanego na 11 mar-
ca posiedzenia powiatowej Komi-
sji Edukacji, Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych, starosta wystosował do 
dyrektor Michalczyk ponaglające 
pismo o wskazanie miejsc udzie-
lanie nocnej i świątecznej pomocy 
lekarskiej, stwierdzając, że na po-
przednie odpowiedzi nie otrzymał. 
Podkreślił też: Jednocześnie z pi-
sma otrzymanego od Dyrektora 
MOW NFZ Pani Barbary Misińskiej 
wynika, że NFZ zaakceptował Pani 
wniosek na zorganizowanie dodat-
kowego miejsca przyjęć pacjentów 
w Nowym Dworze Maz. (Z takim 
wnioskiem do MOW NFZ zwróciła 
dyr. Michalczyk 4 marca br., ponie-
waż stosowne zarządzenie prezesa 
NFZ dotyczące zorganizowania 
dodatkowego miejsca przyjmo-
wania pacjentów, poza miejscem 
udzielania świadczeń, weszło w ży-
cie dopiero 28 lutego br. – przyp. 
red.).

Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski.

Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska wraz z przedstawicielami SPZOZ Nasielsk.
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Kronika OSP
Strażacy OSP Nasielsk
105.03. strażacy z Nasielska wy-
jechali do pożaru samochody 
w Mokrzycach Dworskich. Praw-
dopodobną  przyczyną pożaru 
było zwarcie instalacji elektrycznej.
09.03. wyjechali do palącej się tra-
wy przy ulicy Warszawskiej. Praw-
dopodobną przyczyną pożaru 
było podpalenie.
12.03. zostali wezwani do wypom-
powania wody z piwnicy budynku 
przy ulicy POW. Przyczyną zalania 
była awaria instalacji zasilającej.
13.03. wyjechali do palącej się tra-
wy w Pieścirogach. Przyczyną po-
żaru było podpalenie.
14.03. strażacy zostali wezwani do 
pożaru opuszczonego budynku 
PKP w Pieścirogach. Przyczyną 
pożaru było podpalenie.
14.03. strażacy wyjechali do wy-
padku samochodowego na ulicy 
Warszawskiej. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia i uprzątnięciu pozostałości 
powypadkowych. 

fot. nowodworski24.pl
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Zepsuty 
przycisk
W nocy z soboty na niedzie-
lę (12/13. marca br.) jakiś osobnik 
wyrwał pokrywę z urządzenia 
uruchamiającego zielone świa-
tło na sygnalizatorze na przejściu 
przez ulicę Kościuszki znajdują-
cym się tuż przy kinie. 
W efekcie narażone było życie 
osób, które musiały korzystać 
z tego przejścia, ponieważ, gdy 
po drugiej stronie ulicy nie było 
nikogo, kto włączyłby tę funk-
cję, trzeba było przechodzić przy 
świetle czerwonym. I dlatego nie 
można w tym wypadku mówić 
o małej szkodliwości czynu mie-
rzonej tylko kosztem naprawy 
samego urządzenia. A ten także 
jest niebagatelny (koszt urządze-
nia plus dojazd konserwatora plus 
koszt naprawy). 
Należy wierzyć, że nasza policja 
będzie wiedziała, jak namierzyć 
tego osobnika, i że naprawa tego 
urządzenia nie zostanie sfinan-
sowana z naszych podatków. We 
wtorek (15 marca) rano, przycisk 
został już naprawiony. 

xyz

Z POLICJI

Cenny mosiądz
Policjanci z Nasielska zatrzymali dwóch mężczyzn, gdy próbowali skraść 
elementy mosiężne z nagrobków. 
Do policjantów zaczęły docierać informacje o kradzieżach elementów mosięż-
nych z nagrobków znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Funkcjonariu-
sze sprawdzili te informacje, przesłuchali poszkodowanych i ustalali sprawców. W 
tym celu obserwowali ludzi przychodzących na cmentarz oraz nagrobki. 
We wtorek, 8 marca br. zauważyli mężczyznę z nastolatkiem, którzy ob-
serwowali groby, a następnie jeden z nich nachylił się nad płytą i próbował 
coś oderwać. Przeszkodzili mu w tym policjanci. Miedzioryt z wytłoczoną 
głową Chrystusa pozostał na swoim miejscu. Grzegorz M. razem z nasto-
latkiem trafili do komisariatu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 
41-letni Grzegorz M. oraz jego 14-letni kompan od końca lutego kilkakrotnie 
okradali nagrobki z elementów mosiężnych. Następnie najprawdopodobniej 
sprzedawali je w skupie złomu. Jednej z figurek nie zdążyli sprzedać. Poli-
cjanci ją odzyskali, a teraz ustalają, z czyjego nagrobka została skradziona. 

za:www.kppnowydwormaz.pl

Z POWIATU

Busy przepełnione 07.03. na ulicy Kościuszki Sławomir S. 
uszkodził domofon z kamerą. Straty 
wynoszą 350 zł na szkodę DPS.
09.03. w Lelewie Zbigniew O., miesz-
kaniec Torunia Wł., został złapany na 
kradzieży energii elektrycznej.
10.03. na ulicy Tylnej Daniel G., 
mieszkaniec Pieścirogów, kiero-
wał samochodem pomimo zaka-
zowi sądowemu.
11.03. w Pieścirogach trzech spraw-
ców pobiło i okradło Krystiana P. 
W wyniku czynności operacyjnej po-
licjanci zatrzymali Daniela K., miesz-
kańca Pieścirogów.
10–11.03. w Studziankach nieznani 
sprawcy wybili szybę w samochodzie 
Daewoo Matiz. Straty wynoszą 300 zł 
na szkodę Katarzyny B.

– Do naszej redakcji do-
c iera ł y in form acje,  że 
w 20-osobowym busie je-
dzie nawet 40 osób, więc 
ścisk panuje tam straszny. 
Dlatego postanowiliśmy to 
sprawdzić i jechaliśmy już 
z Nasielska. Ludzi w nim 
było za dużo, więc stali po-
między fotelami i nie mieli 
się czego trzymać. Do tego 
bus jechał zdecydowanie 
zbyt szybko – mówi nam 
dziennikarz z redakcji no-
wodworski24.pl.
W piątek, 4 marca br., na 
trasie Nasielsk–Warszawa 
po interwencji pasażerów, 
którymi okazali się dzien-
nikarze m. in . z redakcj i 
nowodworski24.pl, policja 
skontrolowała liczbę pasażerów 
w busie. Pojazd, który rozpoczy-
nał swój kurs z Nasielska kilkana-
ście minut po godz. 9 rano, został 
zatrzymany w Stanisławowie. 
– Zawsze reagujemy, kiedy tyl-
ko otrzymujemy zgłoszenie, czy 
to telefonicznie, czy mailowo, 
ze względu na bezpieczeństwo 
pasażerów. Otrzymaliśmy zgło-
szenie od jednego z p asaże-
rów, że busik jest przepełniony, 
i zatrzymaliśmy go na trasie. Je-
chało w nim za dużo pasażerów 
o 8 osób. Pasażerowie, którzy nie 
mieli miejsc siedzących, musie-
li opuścić pojazd i poczekać na 
następny. Za taką sytuację ponosi 
odpowiedzialność kierowca, dla-
tego też otrzymał mandat karny 
w wysokości 400 zł. Mamy pra-
wo nałożyć taki mandat w wy-
sokości od 100 do 500 zł – wy-
jaśnia mł. asp. Iwona Jurkiewicz 
z KPP Nowy Dwór Mazowiecki 

– W tym dniu skontrolowaliśmy  
6 pojazdów, w tym autokary prze-
wożące dzieci. Tylko jeden otrzy-
mał mandat . Takie akcje kontro-
lujące przewóz pasażerów odby-
wają się systematycznie – dodaje.
Przeładowane busy kursujące na 
tej trasie to codzienność, na któ-
rą narzekają pasażerowie, stło-
czeni w takim pojeździe jak ryby 
w puszce. To oni są w najgorszej 
sytuacji, bo chcąc dojechać na 
czas do pracy czy szkoły, godzą 
się na „nadbagaż”, często nie za-
stanawiając się nad konsekwen-
cjami takiej jazdy. Choć policyjne 
kontrole są potrzebne, to jednak 
kiedy zostanie zatrzymany taki 
przepełniony bus, szczególnie 
dotkliwe jest to dla kierowcy, który 
dostaje mandat, a pracując u pry-
watnego przewoźnika, stara się za-
robić jak najwięcej pieniędzy, i pa-
sażerowie, którzy zostają po takiej 
kontroli na jakimś przystanku.

– Byl i ś my zaskoczeni  i  p rze-
rażeni, kiedy nagle policja za-
trzymała busa, a osoby jadące 
razem z nami wyjmują kame-
ry i nas fi lmują. Przerwano lu-
dziom podróż, kierowca się bar-
dzo zdenerwował, do tego część 
pasażerów została na przystan-
ku i kontynuowała podróż au-
tobusem PKS-u, dlatego trochę 
to wyglądało na ukartowaną ak-
cję konkurencji – wspomina całą 
sytuację pani Ewa, pasażerka za-
trzymanego busa. – Wiem, że ta-
kie kontrole są zasadne, bo jazda 
przepełnionym busem jest nie-
bezpieczna, ale może jeśli cho-
dzi o przewóz ludzi, powinno się 
nałożyć jakieś kary na właścicieli 
takich firm i może kontrolować 
busy chwilę po tym, jak ruszają 
z pierwszego przystanku, żeby 
ludzie nie musieli czekać gdzieś 
w polu – dodaje.

(i.)

Okradali dom 
Czterem nastolatkom funkcjonariusze 
nasielskiej policji zarzucają kradzież 
z włamaniem do domu w Popowie.
Policja ustaliła, że do włamania doszło 
w lutym br. Wówczas to sprawcy wy-
ważyli drzwi balkonowe i dostali się 
do domu letniskowego. Nic nie skra-
dli, sprawdzili tylko, co znajduje się 
w środku. 
Właściciel obiektu na stałe mieszka 
w Warszawie i w Popowie przeby-
wa sporadycznie. Sprawcy najpraw-
dopodobniej dobrze o tym wiedzieli 
i dlatego nie spodziewając się niko-
go, wchodzili tam, jeszcze dwa razy. 
Z ustaleń policjantów wynika, że za 
pierwszym razem zabrali komputer, 
drugim razem skradli dwie miniwieże. 
Do nasielskich policjantów informa-
cja o kradzieży z włamaniem dotarła 
na początku marca. Wtedy to mun-
durowi zebrali ślady, ustalili świadków 
zdarzenia i okoliczności przestęp-
stwa. Wszystko wskazywało na to, że 
w sprawę mogą być zamieszani czte-
rej gimnazjaliści. U jednego z nich po-
licjanci znaleźli skradzioną miniwieżę 
i części od komputera. Odzyskany 
sprzęt wrócił już do właściciela. Trzech 
14-latków oraz ich o rok starszy kole-
ga będą odpowiadać przed sądem.

za:www.kppnowydwormaz.pl
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Remont cząstkowy 
W ostatnią sobotę, 12 marca br. na drodze powiatowej (ul. POW) rozpoczęto 
remont cząstkowy zniszczonej w czasie ostatniej zimy nawierzchni. Prace 
prowadzi firma z Otwocka
Wycinane są duże połacie połamanego i podziurawionego asfaltu – miejsca 
te zostają uzupełniane masą uzyskaną za pomocą recyklera ze starego as-
faltu. Jest to działanie doraźne. Przewidziany jest bowiem (o czym niedawno 
pisaliśmy) gruntowny remont tej drogi – ulicy POW. 
Przypominamy, że w roku bieżącym zostaną wykonane przez gminę i sta-
rostwo dokumentacje na kapitalny remont i modernizację tej drogi – ulicy 
POW, a prace budowlane obydwie jednostki wykonają w roku przyszłym. 

xyz

Rozbiórka baraku
Odeszła w niebyt jedna z najbardziej znanych budowli Nasielska. To drewnia-
ny barak przy ul. POW, wchodzący w skład kompleksu zabudowań Gminnej 
Spółdzielni w Nasielsku, który został zdemontowany w minionym tygodniu. 
Pełnił głównie funkcje magazynowe. Ostatnio jednak ze względów bezpie-
czeństwa raczej nie był wykorzystywany. Jego popularność wynikała głównie 
z tego, że na ścianie frontowej znajdowała się, jak to określił jeden ze starych 
nasielszczan, lista nieobecności, czyli miejsce na umieszczanie nekrologów. 
Mieszkaniec ten powiedział też, że od niepamiętnych lat przychodzi tu, aby 
sprawdzić, czy jeszcze żyje. 
W po baraku władze GS zamierzają wybudować pawilon handlowy. Będzie 
z pewnością ładny i funkcjonalny. Rozbiórce przyglądały się panie: prezes i wi-
ceprezes GS – Hanna Frączkowska i Anna Ausfeld. I chociaż, jak powiedziały, 
chwila usunięcia szpecącego miasto obiektu była oczekiwana, to jednak, kiedy 
łycha koparki zaczęła wyrywać poszczególne fragmenty drewnianej budowli, 
łza zakręciła się im oczach. 

az

Z GMINY

Blokada w Budach Siennickich
W sobotę, 12 marca br. przed połu-
dniem mieszkańcy Bud Siennickich 
zablokowali drogę prowadzącą do 
ich miejscowości. Z dwóch stron: 
od skrzyżowania z drogą powiato-
wą, tuż za zjazdem do Wągrodna, 
oraz na drodze od strony Mogowa 
ustawili ciągniki rolnicze. Przepusz-
czali tylko auta osobowe. Powód? 
Postanowili w ten sposób bronić 
swojej drogi przed całkowitą de-
wastacją przez ciężkie samochody.
– Proszę zobaczyć, jak podziura-
wiona jest nasza droga za skrzy-
żowaniem z drogą na Pomiechó-
wek, już trudno nią przejechać. 
W środku wsi jest podobnie, miej-
scami dziura na dziurze. A jak jesz-
cze tędy będą regularnie jeździły 
ciężkie samochody z betonem do 
budowy kolei, to za moment tej 
drogi nie będzie. Wcześniej jeździ-
li przez Studzianki, a teraz próbują 
tędy – mówi Tomasz Pawłowski. 
– Drogą w Miękoszynie już nie da 
się jeździć, tam wczoraj nawet au-
tobus się zawiesił, bo droga została 
skasowana, jest asfalt wymieszany 
z błotem. Nie chcemy, żeby nasza 
drogą też tak wyglądała – dodaje.
Droga powiatowa w Budach Sien-
nickich ma już swoje lata. Miej-
scami jest poważnie zniszczona, 
na całych odcinkach widać, że się 
po prostu kruszy i pęka. Od daw-
na przydałaby się tu nowa asfaltowa 
nakładka. 
– Sami tę naszą drogę budowa-
liśmy wiele lat temu, jeszcze tzw. 
czynem społecznym, żeby mieć 
po czym jeździć. Teraz należy do 
powiatu, ale to dalej nasza droga. 
Jak ją nam zniszczą, to kto i kiedy 
ją naprawi, skoro tędy nie były za-
planowane żadne drogi dla kolei? 
– pyta Andrzej Wrzosek.
Mieszkańcy wsi zauważyli, że coraz 
częściej po ich drodze przejeżdża-
ją ciężkie samochody, i postanowili 
zareagować.
– Wcześniej jeździli sporadycznie, 
ale od miesiąca było ich coraz wię-
cej. Dziś, kiedy zauważyliśmy, że te 
ogromne 30-tonowe betoniarki 
jadą, skrzyknęliśmy się i zabloko-

waliśmy im przejazd. Cztery takie 
ciężkie gruszki zatrzymaliśmy i wy-
cofały się, chociaż grozili, że we-
zwą policję. A przecież od strony 
Mogowa stoi znak zakazu wjazdu 
pojazdów powyżej 8 ton, a tam-
tędy też próbowali przejechać! 
– dodają mieszkańcy Bud Sien-
nickich. – Jechał też kierownik tej 
budowy, ale nie zatrzymał się, nie 

chciał z nami rozmawiać. Musimy 
sami reagować, bo potem będzie-
my czekać na naprawę drogi nie 
wiadomo jak długo.
W sobotnim proteście udział brali 
mieszkańcy Bud Siennickich: An-
drzej Wrzosek, Andrzej Matuszew-
ski (soł tys), Tomasz Pawłowski, 
Wojciech Romanowski, Tomasz 
Tomczyk i Wiesław Borzym. Prote-
stujący mieszkańcy wsi podkreśla-
li, że zdają sobie doskonale sprawę 
z tego, że remonty torów i budowy 
wiaduktów kolejowych są potrzeb-
ne, ale ciężkie pojazdy dostarcza-
jące materiały budowlane powin-
ny poruszać się tylko wyznaczo-
nymi do tego celu drogami, które 
wytrzymają tak duży ciężar. Dlate-
go zapowiadają, że blokady swoją 
drogą, a dodatkowo wystąpią też 
oficjalnie z pismami do starostwa 
nowodworskiego i nasielskiego 
urzędu miejskiego, żeby zajęły się 
tą sprawą. 
Okazuje się jednak, że temat kata-
strofalnego stanu dróg niszczonych 
przez ciężkie pojazdy pracujące dla 

f irmy prowa-
dzącej remon-
ty kolejowe jest 
bardzo dobrze 
znany. 
– Zniszczenia 
d o t yc z ą  z a -
r ó w n o  d r ó g 
gminnych, jak 
i powiatowych. 
J u ż  m i e s i ą c 
temu ta firma 
mia ł a ca łko-
wity zakaz po-
ruszania się po 
naszych dro-

gach, ze względu na wysoki stan 
wód gruntowych, poza tym miała 
też wyremontować nawierzchnię 
zniszczonych dróg. Z przedsta-
wicielami kolei są regularne spo-
tkania, spisywane są protokoły 
z ustaleń, jednak nic z tego nie 
wynika – stwierdza Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Rozwoju 
Regionalnego nasielskiego Urzędu 

Miejskiego. – Drogi w Miękoszy-
nie, która nigdy nie była wyzna-
czona jako objazd dla kolei, wła-
ściwie już nie ma, a podobna sy-
tuacja jest również w Lubominie. 
Ja też zatrzymywałem tam ciężkie 
samochody, spisałem ich reje-
stracje i zgłosiłem policji. Tyle że 
to nic nie dało. Wystosowaliśmy 
w tej sprawie pismo do policji, 
bo sami nad tym, co się dzieje na 
drogach, nie zapanujemy. Choć 
nie wyrażamy zgody, by po na-
szych drogach poruszały się cięż-
kie samochody z materiałami dla 
kolei, to i tak one jeżdżą. Spróbu-
jemy jeszcze zwrócić się o pomoc 
do Inspekcji Ruchu Drogowego – 
dodaje. 
Przypomnijmy, że zgodnie z za-
powiedziami PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. w tym roku na terenie 
naszej gminy powinno powstać 
pięć wiaduktów i dwie drogi dojaz-
dowe: wiadukt kolejowy przy przy-
stanku osobowym Brody; wiadukt 
kolejowy w ciągu drogi Lubomin–
Nasielsk; wiadukt drogowy w ciągu 
drogi Świercze–Nasielsk; wiadukt 
drogowy przy przystanku osobo-
wym Studzianki i wiadukt kolejo-
wy przy przystanku osobowym 
Jackowo. Kontrakt o wartości po-
nad 16,5 mln euro brutto zrealizuje 
konsorcjum w składzie Torpol Sp. 
z o.o. Feroco S.A., Przedsiębior-
stwo Usług Technicznych Intercor 
Sp. z o.o. Budowa, zgodnie z umo-
wą podpisaną 28 kwietnia ubiegłe-
go roku, powinna potrwać 12 mie-
sięcy. 
Tak więc kolej się rozbudowuje, 
żeby osiągnąć w końcu europej-
skie standardy, przy okazji niszcząc 
lokalną infrastrukturę. Mieszkańcy 
Bud Siennickich nie wierzą w to, że 
jeśli firmy pracujące na rzecz PKP 
rozjeżdżą im drogę, to potem ją na-
prawią. – Założymy społeczny ko-
mitet i będziemy pilnować naszej 
drogi, i blokować przejazd ciężkim 
samochodom jeśli zajdzie potrze-
ba – zapowiadają mieszkańcy.

(i.)

Tak wygląda obecnie „asfaltowa” droga w Miękoszynie

Mieszkańcy Bud Siennickich blokowali wjazd do swojej wsi także od Mogowa.
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DKK ZAPRASZA
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece  
w Nasielsku zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 
26 marca br. o godz. 11.30. 
Tematem najbliższego spotkania będą dwie powieści: Bieguni Olgi To-
karczuk i Pamiętnik przetrwania Doris Lessing.
Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do udziału w rozmo-
wach o literaturze.

(red.)

Z miłości do książek
Australijski pisarz Markus Zusak 
miał 30 lat, kiedy opublikował 
Złodziejkę książek. Nie był to jego 
debiut. Jego pierwsza książka, The 
Underdog, zyskała uznanie kry-
tyków w Australii, a potem w Eu-
ropie i USA. Potem Zusak napisał 
wiele innych, równie interesu-
jących powieści, jak np. Fighting 
Ruben Wolfe i When Dogs Cry. 
Jednak powstała w roku 2005 
Złodziejka książek stała się jego, 
jak do tej pory, najsłynniejszym 
utworem. 
Markus Zusak urodził się w roku 
1975 i II wojnę światową znał tyl-
ko z domowych opowieści rodzi-
ców: ojca Austriaka, malarza do-
mowego, i matki Niemki. Do na-
pisania tej powieści zainspirowały go historie z dzieciństwa opowiadane przez 
jego matkę: o bombardowaniu Monachium i niemieckim chłopcu, który dał 
Żydowi idącemu do obozu koncentracyjnego kawałek chleba. Z tych dwóch 
wspomnień powstała piękna, chociaż momentami smutna opowieść o miło-
ści, poświęceniu, przyjaźni i ukrytym człowieczeństwie.
Jest to opowieść o malej, dziesięcioletniej Liesel, która w roku 1939 jedzie po-
ciągiem ze swoją mamą i sześcioletnim braciszkiem Wernerem do rodziny za-
stępczej mieszkającej w miejscowości Mochling w nazistowskich Niemczech. 
Niestety, Wernerowi nie dane jest poznać Rosie i Hansa Hubermannow, gdyż 
umiera w pociągu. Matka i Liesel żegnają chłopca, grzebiąc jego ciało na przy-
godnym małym cmentarzyku, i tam właśnie pojawia się jako narrator tej historii 
Śmierć. Zerka na Liesel zza drzewa, macha do niej, a potem przygląda się małej 
dziewczynce, gdy ta wygrzebuje ze śniegu książkę, którą upuścił jeden z graba-
rzy. Pierwsza książka znaleziona i zabrana przez Liesel to Przewodnik grabarza. 
Od tego czasu kradzież książek staje się nałogiem Liesel, a – Śmierć  obserwa-
torką jej życia. Jest to inna śmierć niż ta, którą znamy z wielu innych opowiadań 
i wierzeń. Jest ciekawa świata, wrażliwa, bywa zmęczona życiem i pełna melan-
cholii, ale niesie ze sobą jakiś dziwny spokój. Jest ona zaskakująco ludzka. Następ-
ne rozdziały opowiadają ustami Śmierci o dalszych losach dziewczynki. O jej re-
lacjach z surową matką zastępczą Rosie, wulgarną i apodyktyczną, która w końcu 
okazuje się osobą o wielkim sercu, i ojcu Hansie, który w wolnych chwilach gra 
dla Liesel na akordeonie, a w tajemnicy przed żoną uczy ją nocami pisać i czy-
tać. Zaszczepia w niej miłość do słowa i daje ciepło i uczucie, które odpędzają 
jej nocne koszmary. 
Wkrótce Lisel zaprzyjaźnia się z chłopcem z sąsiedztwa, Rudym Steinerem, i od 
tego momentu dzieci wspierają się, pomagają sobie i wspólnie nienawidzą Hitlera 
za wojnę i głód. Niestety, muszą kraść, by zdobyć pożywienie i inne podstawowe 
produkty. Lecz Liesel najbardziej łaknie książek. Zaczyna rozglądać się za kolejną 
okazją do kradzieży. I taka okazja trafia się w czasie obchodów urodzin Führera, 
kiedy podpalony zostaje cały stos książek. Liesel nie waha się i kradnie z ogniska 
Wzruszenie ramion. 
Pewnego dnia w życie rodziny wkracza Żyd, Max Vandenburgh, którego Hu-
bermannowie ukrywają w piwnicy. O jego losach dowiadujemy się z epilogu.
Książka Zusaka ukazuje Niemców jako ofiary systemu politycznego i jest udaną 
próbą pokazania, że w niemieckim społeczeństwie w latach II wojny światowej 
istniały jednostki, które przeciwstawiały się nazizmowi. Nie wybiela ona jednak 
całego niemieckiego społeczeństwa a jednocześnie ukazuje odwieczną praw-
dę, że dzieci są zawsze ofiarami wojny, bez względu na to, po której stronie frontu 
się znajdują. 
Zwykle o wojnie pisze się z patosem, ale Zusak nadał swojej powieści formę po-
etycką, dodał nieco czarnego humoru, co pozwala mu uniknąć tego patosu, 
a jednocześnie nakreślić przejmujący obraz wojny. Ciekawym elementem są 
rysunki i opowieść Maksa, prosta i naprawdę piękna. Zusak opowiedział o holo-
cauście w sposób lekki, ironizujący, lecz chwytający za serce.
Złodziejka książek polecana jest młodzieży, ale sadzę, iż jest to książka uniwersal-
na i nowatorska jeśli chodzi o temat wojny, i powinna być obowiązkową lektura 
dla wszystkich. 

(awek)

Projekt „ŁapZaMajka” 
zakończony
W p iątkow y wie c zór,  
11 marca w budynku kina 
Niwa odbyło się krótkie 
spotkanie podsumowu-
jące projekt „ŁapZaMaj-
ka”, którego organizato-
rami byli Domalak i Na-
styk przy wsparciu NOK. 
Przez półtora miesiąca 
młodzi ludzie interesu-
jący się kulturą hip-ho-
pową mogli dostarczać 
swoje zgłoszenia w po-
staci własnych piosenek. 
Drogą eliminacji zostało 
wybranych 8 młodych 
MC, którzy w budynku 
NOK-u nagrali po drugi 
swoje tracki. Są to:
– Michał Drwęcki (Misiek),
– Kamil Woźniak (Wariat),
– Grzesiek Malinowski (Grzechu),
– Rafał Podgrudny (Karzeł),
– Kuba Jastrzębski (Jastrząb),
– Marcin Czarnecki (Maniek),
– Konrad Łukasik (Pastro),
– Przemek Wierzbicki (Sejdon).
Numerem podsumowującym cały 
projekt jest wspólny utwór wszyst-
kich uczestników, w którym go-
ścinnie pojawia się Domalak i Na-
styk oraz DJ Anusz. Realizacją wo-
kali, miksem, masteringiem i pro-
jektem graficznym okładki zajął się 
Domalak. Wszystkie utwory zostały 
złożone w postaci składanki, którą 
można pobrać za darmo ze strony 
www.domalaknastyk.pl (w dziale 
„ŁapZaMajka”). Jako podziękowa-

nie każdy z uczestników otrzy-
mał także płytę w postaci fizycznej 
wraz z kolorową okładką (książecz-
ką) i nadrukiem na CD. Osoby, któ-
re chcą posiadać taki oryginalny al-
bum, mogą napisać na e-mail do-
malak@o2.pl i zgłosić chęć zakupu 
tej płyty (do końca marca 2011).
Kilku wyróżnionych MC zostanie 
zaproszonych do wzięcia gościn-
nego udziału w nagraniach do pły-
ty Domalaka i Nastyka W krainie 
pozytywnych dźwięków, a także 
otrzyma możliwość wystąpienia na 
żywo, jako support jednego z czo-
łowych wykonawców hip-hopo-
wych, podczas szóstej już edycji 
imprezy „Underground Rap Time”.
Jak w każdej rywalizacj i,  zwy-
cięzca może być tylko jeden. 
W tym wypadku został nim Mi-
chał  Drwęcki  (Mi s iek ) ,  który 

otrzymał nagrodę głów-
ną ufundowaną p rzez 
NOK, w postaci mikrofo-
nu marki „Shure”, który 
być może w przyszłości 
pomoże w dalszej przy-
godzie z muzyką i ułatwi 
samodzielne nagrywanie 
wokali. Gratulujemy!
Wszystkich zaintereso-
wanych tematem zapra-
szamy do słuchania radia 
IRN we wtorek, 22 mar-
ca o godzinie 19.00. Tego 

wieczoru gościem audycji Krzysz-
tofa Millera będzie zwycięzca – Mi-
chał Drwęcki. 
Projekt „ŁapZaMajka”, który po-
czątkowo wzbudzał kontrowersje, 
okazał się ciekawym pomysłem, 
który pozwolił skłonić do działania 
ludzi mających pasję. Dzięki niemu 
pokazali swoją twórczość szersze-
mu gronu odbiorców, wydoby-
wając ją z czterech ścian swojego 
pokoju. 
Dziękujemy uczestnikom za chęci 
i odwagę i życzymy wielu sukce-
sów w dalszej wędrówce z muzy-
ką: jeszcze więcej zapału i zaanga-
żowania, ciekawych pomysłów na 
teksty i owocnych nagrań, które 
będą dawały radość i spełnienie. 
Dziękujemy Pawłowi Rasińskiemu 
(firma „All In One Media”) za po-
moc w postaci ufundowania pla-
katów oraz radiu IRN za promocję 
i objęcie patronatem medialnym 
tego projektu. 
Wszystkich, którzy chcieliby, spró-
bować swoich sił w drugiej edycji 
„ŁapZaMajka” (jeśli do takowej doj-
dzie), namawiamy do przesyłania 
swoich propozycji muzycznych 
na adres mailowy domalak@o2.pl. 
Jeśli zbierze się odpowiednia liczba 
chętnych osób, ruszymy z kolej-
nym projektem – „ŁapZaMajka2”.

DNNOK
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Duchowe witaminy
Ucodzienniony człowiek
Zastanawiam się, co nam – i w nas – pozostało po pontyfikacie Jana 
Pawła II? To pytanie pojawia się również często przy okazji bliskiej już 
beatyfikacji Papieża Polaka. I wcale nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. 
Człowieka poznaje się przecież przez jego dzieła. Chodzi więc nie tylko 
o znajomość papieskiego nauczania, z którą nie jest najlepiej wśród ro-
daków, ale również o wcielanie go w życie. 

Nie tak dawno spotkałem się z opinią jednej z bibliotekarek, że książek 
o papieżu to ludzie wcale nie chcą wypożyczać. Pewnie „wstręt do dru-
kowanego” wielu zamieniło na podziw dla kinowych obrazów. Dlatego 
idąc z duchem postępu i czasu, tak dobrze znanym papieżowi, chciał-
bym zwrócić uwagę na film reżysera młodego pokolenia Jarosława 
Szmidta pt.: „Szukałem Was…”. Jest to największa produkcja o papieżu 
z Polski w historii światowego dokumentu, opowiada o życiu i przesła-
niu, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe 
miejsce w historii Kościoła i świata oraz to, jak jego niezwykła osobo-
wość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi na wszyst-
kich kontynentach – niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wy-
znawanych wartości czy religii.

W produkcji zostały użyte unikalne materiały archiwalne z Janem Paw-
łem II pochodzące z wielu liczących się w świecie zbiorów. Kluczową 
rolę w „Jan Paweł II. Szukałem Was...” odgrywają ekskluzywne, nagrane 
specjalnie na potrzeby filmu, wypowiedzi, m.in. duchowego przywód-
cy Tybetańczyków Dalajlamy XIV, byłego Naczelnego Rabina Izraela 
Yisrael Meir Lau, byłego prezydenta RP Lech Wałęsa, wicedziekana Ko-
legium Kardynalskiego kard. Rogera Etchegaraya, ceremoniarza pa-
pieskiego abp. Piero Mariniego, byłego rzecznika prasowego Watyka-
nu Joaquina Navarro-Vallsa, tenora Placido Domingo, aktora Raoula 
Bova. Jak zdradził reżyser, jedną z osób, której wypowiedzi nie udało się 
nagrać z powodów czasowych, była Sophia Loren. Podziw budzi dyna-
miczny, nowoczesny filmem posiadający wszelkie walory artystyczne, 
na jakie czeka współczesny widz. I narracja skromnego dziennikarza 
Krzysztofa Ziemca, który prowadzi widza przez kolejne lata, wydarzenia 
i papieskie krajobrazy. 

Film Szmidta rozpoczyna się od cytatu z „Tryptyku rzymskiego”, który 
jeszcze kilka razy rozbrzmiewa w dokumencie. Jego twórcy pokazują, 
że Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu łamał obowiązujący 
w Watykanie protokół, kompletnie zmienił sposób komunikowania się 
z mediami, szukał bezpośredniego kontaktu z ludźmi. W filmie przypo-
mniano m.in. spotkanie przywódców religijnych podczas Światowego 
Dnia Modlitwy o Pokój, wizytę papieża w rzymskiej synagodze, jego 
spotkania z młodzieżą, pielgrzymki do Meksyku, Jordanii, Palestyny 
i Izraela. Film zamykają przejmujące słowa Wojtyły z poematu „Wigilia 
Wielkanocna 1966”.

Myślę, że warto – oprócz własnej opinii – przyjrzeć się także postrzega-
niu Jana Pawła II przez innych. „Ten film pokazuje w niezwykły sposób 
człowieczeństwo papieża. Wielkość i świętość Jana Pawła II są widoczne 
w tym filmie. Nigdy wcześniej nie było papieża, który tak jak on potra-
fiłby pokazać światu swoje człowieczeństwo, także poprzez swoje cier-
pienie” – mówił włoski dziennikarz, watykanista Franco Bucarelli, który 
w swojej karierze poznał pięciu papieży. „On poszedł na spotkanie świa-
ta, a świat przyjeżdżał na spotkanie z nim” – dodał. 

Zdaniem ks. Sławomira Odera, postulatora procesu beatyfikacyjne-
go Jana Pawła II, film jest „uczuciowym dopełnieniem” dokumentacji 
zgromadzonej w procesie. „Gdyby była taka możliwość, chętnie załą-
czyłbym ją do tego procesu” – mówił. „Mamy do czynienia z prawdzi-
wym człowiekiem, który się śmieje, płacze, kocha, przyjaźni się, cierpi, 
zachwyca się pięknem świata” – podkreślił. Postulator powiedział, że 
w czasie procesu do jego biura napłynęło wiele listów, które łączyło jed-
no: familiarność w stosunku do papieża, który pozostał w pamięci ludzi 
nie jako biskup Rzymu, ale osoba bardzo bliska i kochana. 

Zanim zobaczymy Jana Pawła II na cokole pomnika, usłyszymy sło-
wa formuły beatyfikacyjnej i zobaczymy odsłaniany na placu Świętego 
Piotra obraz Jana Pawła II z aureolą błogosławionego, warto zatrzymać 
się i zadumać nad człowieczeństwem. Bo przecież, choć otrzymał jako 
przyjaciel Boga „misję specjalną”, był jednym z nas, „synem polskiej zie-
mi”. Nadal pozostaje orędownikiem naszych spraw.

ks. Leszek Smoliński

Eliminacje rejonowe do Sacrosongu

Chór „Lira” w finale
W sobotę, 5 marca br. w Ośrodku Kultury w Serocku 
odbyły się eliminacje rejonowe przeglądu piosenki 
religijnej Sacrosong. Obejmowały one trzy kategorie 
wykonawców: schole dziecięce, zespoły muzyczne 
oraz chóry z dekanatów: serockiego, zakroczymskie-
go i nasielskiego. 
Po raz kolejny nasielski chór parafialny „Lira” dał nam 
powód do dumy: zajął I miejsce w ostatniej kategorii 
i wraz z chórem z Woli Kiełpińskiej zakwalifikował się 
do finału diecezjalnego, który odbędzie się 11 czerw-
ca br. w parafii św. Anny w Serocku. 
Nasielski chór wykonał dwa utwory: Witaj Pokarmie 
oraz psalm Czym się Panu odpłacę, którymi zachwy-
cił jury. Dyrygent Joanna Ostaszewska została doce-
niona za trud i wyróżniona dyplomem za poświęcenie. Warto przypomnieć, że nasz chór nie raz dawał nam 
powody do dumy. Uczestniczył w różnych konkursach, w których zawsze zajmował miejsca w pierwszej 
trójce. W 2006 roku występował także na Sacrosongu, w którym zdobył II miejsce piosenkami: Ychtis 
i Będziesz miłował Pana Boga swego. Trzymamy kciuki za miejsce na podium w tegorocznym konkursie. 
Z wypowiedzi chórzystów wynika, że poziom tegorocznych eliminacji był wysoki. – W tym roku było duże 
zainteresowanie konkursem, a uczestnicy przygotowali różnorodny repertuar. Była bardzo duża konkuren-
cja. Zaskoczyły mnie ciekawe pomysły zespołów oraz nietypowe miejsce wykonania – bo był to ośrodek 
kultury, więc występowaliśmy przy zupełnie niekościelnym nagłośnieniu, w blasku reflektorów. Jury oce-
niało wszystkich surowo, gdyż dwie osoby miały wykształcenie muzyczne – mówi  Michał z nasielskiego 
chóru „Lira”.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów i powodzenia w dalszej rywalizacji. 

monika

Z POWIATU

Szukanie rodzin zastępczych
W poniedziałek, 7 marca 2011 r. w siedzibie staro-
stwa odbyła się konferencja p.t. „Szukam mamy 
i taty”, rozpoczynająca kampanię na rzecz rozwoju 
rodzinnej opieki zastępczej w powiecie nowodwor-
skim. Głównym jej organizatorem było Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Ma-
zowieckim przy współpracy Stowarzyszenia Rodzi-
cielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego 
Gniazdo oraz młodzieży z Nowodworskiego We-
hikułu Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć re-
portaż telewizyjny ukazujący sytuację dzieci wy-
chowujących się w domach dziecka. Wysłuchano 
także referatu przygotowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie na temat korzyści pły-

nących z rozwoju opieki rodzinnej oraz jej społecznej i ekonomicznej przewagi nad formami instytucjonal-
nymi. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego Gniazdo oraz młodzież z No-
wodworskiego Wehikułu Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe przedstawili w formie prezentacji zarys 
swojej działalności. 
W konferencji udział wzięli m.in. Jadwiga Zakrzewska – Poseł na Sejm RP, Marek Michalak – Rzecznik Praw 
Dziecka, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, pomocy społecznej, służb mundurowych, 
Kościoła, sądów, szkół oraz rodzin zastępczych. Na jej zakończenie Angelika Sosińska, dyrektor nowodwor-
skiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaapelowała do uczestników o pomoc i uczestnictwo 
w kampanii promocyjnej mającej na celu pozyskanie nowych rodzin zastępczych.

red. za:www.nowodworski.pl
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Ulubione postaci z bajek
Już po raz trzeci Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury zorganizowała Mikoła-
jowy Festiwal Bajek. Tym razem 
odbywał się pod hasłem „Baśnie 
i legendy polskie”. 
Biblioteka prowadziła prze cały li-
stopad i grudzień ciekawe lekcje bi-
blioteczne połączone z czytaniem 
baśni, natomiast nasze kino Niwa 
w grudniu przez trzy dni prezento-
wało filmy animowane ukazujące 
baśnie i legendy. 
W ramach Mikołajowego Festi-
walu Bajek zorganizowany został 
również konkurs plastyczny doty-

czący tej tematyki. Prace wykona-
ne w dowolnej technice oceniane 
były w czterech kategoriach wie-
kowych: klasy „0”, klasy I, klasy II 
i klasy III. 
Na konkurs wpłynęło 50 prac z na-
stępujących placówek: Szkoła Pod-
stawowa w Nasielsku, Szkoła Pod-
stawowa w Budach Siennickich, 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach 
i Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym.
Prace plastyczne dzieci oceniała 
komisja w składzie: Izabela Maziń-
ska – MGBP, Iwona Pęcherzewska 
– NOK, „Życie Nasielska”, Beata 
Skoczylas – Szkoła Podstawo-

wa w Nasielsku, 
Teresa Wolert – 
MGBP. Jury mia-
ło nie lada kło-
pot z wybraniem 
n a j l e p s z y c h 
prac, bo wszyst-
kie był y piękne 
i  starannie w y-
konane. 
R o z d a n i e  n a -
gród laureatom 
konkursu odby-
ło się w piątek, 11 
marca br., w sie-
dzibie Miejsko-
-Gminnej Biblio-
tek i  P ub l icznej 
w Nasielsku.

Komisja przyzna-
ła nagrody w po-
szczególnych ka-
tegoriach:
Grupa I  –  k l a sy 
„0”
I miejsce – Alicja 
K r a ś n i e w i c z  ( S P 
Dębinki)
II miejsce – Patryk 
C h l e b o w s k i  ( S P 
Nasielsk)
I I I  m ie j sc e – Ja-
kub Wiśniewski (SP 
Nasielsk)
Wyróżnienia: An-
toś Kraszkiewicz, 
Greta Zwierzyńska, Wiktoria Bu-
rzyńska 
Grupa II – klasy I
I miejsce – Bartłomiej Kraśnie-
wicz (SP Nasielsk)
II miejsce – Marcel Roszak 
III miejsce – Natalia Grackowska, 
Sebastian Borzym – (SP Dębinki),
Wyróżnienia: Roksana Wiśniew-
ska (SP Dębinki), Sebastian Suska 
(SP Budy Siennickie),
Edyta Pyrzyńska (SP Dębinki), Oli-
wia Komornicka (SP Dębinki)
Grupa III – klasy II
I miejsce – Franciszek Kraszkie-
wicz (SP Nasielsk)
II miejsce – Agata Bazylewska (SP 
Budy Siennickie)

III miejsce – Paweł Słończewski 
(SP Nasielsk) 
Grupa IV klasy III
I miejsce – Anna Suska 
(SP Dębinki)
II miejsce – Michał Kola-
sa, Michał Mazelewski (SP 
Nasielsk)
III miejsce – Jakub Bę-
dowski (SP Nasielsk)
Wyróżnienia: Dominika 
Łątkowska, Karol Mossa-
kowski (SP Nasielsk)
Prace zg łoszone poza 
konkursem.
Wyróżnienia: Judyta Tu-
rek (SP Popowo B.), Ju-
styna Morawska (SP Po-
powo B.)

Wszystkim laureatom konkursu 
plastycznego serdecznie gratu-
lujemy. 

(b)
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ZŁOTY JUBILEUSZ

Dają piękny przykład 
W czwartek, 3 marca br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go miała miejsce wyjątkowo 
wzruszająca uroczystość. Pań-
stwo: Marianna i Zygmunt Brycho-
wie z Paulinowa, Barbara i Henryk 
Brzezińscy z Wiktorowa, Irena 
i Stanisław Kaczyńscy z Wągrod-
na, Teresa i Czesław Woźniakowie 
ze Starych Pieścirogów, Julian-
na i Józef Zającowie z Nasielska 
oraz Katarzyna i Zbigniew Zarań-
scy, również z Nasielska, przyby-
li tu, aby świętować 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Dostojnym Jubilatom towarzy-
szyły dzieci, wnuczęta, rodzina 
i znajomi.
Uroczystości przewodziła kierow-
nik nasielskiego Urzędu Stanu Cy-
wilnego Bożena Kobusiak. Zwraca-
jąc się do Jubilatów, powiedziała: – 
Minęło 50 lat od chwili, gdy zwią-
zaliście się węzłem małżeńskim, 
przyrzekając sobie nawzajem do-
zgonną miłość, szacunek i przy-
jaźń. Przyrzeczenie to składaliście 
z ufnością, że nie zawiedziecie się 
na sobie, że będziecie wspomagać 
się wzajemnie w chwilach cięż-
kich i cieszyć się wspólną radością. 
Przyrzeczenia tego dotrzymaliście 
mimo wielu złożonych wydarzeń 
losowych. Było na pewno w cią-
gu tych długich lat wiele dni rado-

snych i pięknych. Było też może 
wiele dni smutnych i przykrych. 
Wszystkie te przeżycia: radości 
i smutki, troski i obowiązki związały 

Was jeszcze bardziej.
Podkreśliła jednocześnie, że ich 
wieloletnie wysiłki nie poszły na 
marne, że dali z siebie wiele rodzi-
nie, państwu i społeczeństwu, wy-
chowując swoje dzieci na pocie-
chę dla siebie i prawych obywateli, 
że twórczo pracowali na rzecz śro-
dowiska, w którym przyszło im żyć.

Powiedziała ponadto, że za 
ich trud i poświęcenie z pew-
nością wdzięczne są ich dzie-
ci, a wyrazem społecznego 
uznania są medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie 
przyznane małżonkom przez 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej na wniosek Urzędu Miej-
skiego. Są one jednocześnie 
dowodem, że nasze państwo 
przywiązuje dużą wagę do 
trwałości małżeństwa i rodzi-
ny.
Pani kierownik złożyła też Do-
stojnym Jubilatom serdecz-
ne życzenia długich lat życia 
w dobrym zdrowiu i serdecz-
nej opieki osób najbliższych.

Najważniejszą częścią uroczystości 
było wręczenie przyznanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego 

odznaczeń – Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. W imieniu 
Prezydenta wręczył je małżonkom 
burmistrz Nasielska Grzegorz Ar-
ciszewski. Asystowały mu sekre-
tarz Nasielska i radna Sejmiku Ma-
zowieckiego Maria Kowalska oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Bożena Kobusiak. 
Wszystkie pary zostały obdaro-
wane kwiatami. Bur-
mistrz i  k ierownik 
USC skierowali też 
do dostojnych Jubi-
latów listy gratula-
cyjne.
Szczególny charakter 
uroczystości pod-
kreślony został ode-
graniem Marsza we-
selnego, wspólnym 
odśpiewaniem „Sto 
lat” i lampką szampa-
na. Na koniec wszy-
scy zebrani zostali 
zaproszeni do stołu. 
Królował na nim ol-
brzymi, piękny i bar-
dzo smaczny tort.

Najbliższa rodzina państwa Marianny 
i Zygmunta Brychów z Paulinowa to 
pięcioro dzieci – Marek, Ireneusz 
(+), Mirosław (+), Katarzyna i Rena-

ta, ich małżonkowie oraz 17 wnucząt 
i 10 prawnucząt.
Najbliższa rodzina państwa Barbary 
i Henryka Brzezińskich z Wiktorowa 
to dziesięcioro dzieci – Dariusz, Do-
rota (+), Grzegorz, Agnieszka, Rena-
ta, Kinga, Jacek, Maciej, Jakub, Marta, 
ich małżonkowie i 17 wnucząt.
Najbliższa rodzina państwa Ireny 
i Stanisława Kaczyńskich z Wągrod-

na to pięcioro dzieci – Renata, Jerzy, 
Dariusz, Wojciech, Iwona, ich mał-
żonkowie i 12 wnucząt.
Najbliższa rodzina państwa Teresy 
i Czesława Woźniaków ze Starych 
Pieścirogów to dwaj synowie i ich 
małżonki oraz 5 wnucząt.
N a j b l i ż s z a  r o d z i n a  p a ń s t wa 
J u l i a n n y  i  J ó z e f a  Z a j ą c ó w 
z Nasielska to dwoje dzieci  – 
Bożena i Piotr ich małżonkowie 
oraz 4 wnucząt.
Najbliższa rodzina państwa Ka-
tarzyny i Zbigniewa Zarańskich 
z Nasielska to dwoje dzieci – Ja-
dwiga i Aleksander ich małżon-
kowie oraz 4 wnucząt. 
Przed pięćdziesięciu laty wszyst-
kie pary na ś lubnym kobiercu 
stawał y, zgodnie z ówczesnym 
prawem, dwukrotnie. Najpierw 
przysięgę małżeńską składano 
przed kierownikiem Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Był to tzw. ś lub 
cywilny. Dopiero po jego za-
warciu można było zawrzeć ślub 
kościelny. Śluby cywilne mia-
ły 50 lat temu skromną oprawę 
i zazwyczaj nie towarzyszyło im 
wesele. Inaczej było wtedy, gdy 
para zawierała tylko ślub cywilny. 
Wtedy dbano o bogatszą oprawę 
uroczystości zaślubin i organizo-
wano z tej okazji przyjęcia. 

az

P o d z i ę k o w a n i a 

Serdecznie dziękujemy za okazane nam współczucie  
wszystkim przybyłym  

na uroczystość pogrzebową w dniu 9 marca 2011 r.

ŚP. ZDZISŁAWA BARCIŃSKIEGO 
    Pogrążeni w głębokim smutku  
    córka z mężem

Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz młodzieży  
z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  

za uszanowanie pamięci i udział  
w uroczystości pogrzebowej w dniu 9 marca 2011 r. 

ŚP. ZDZISŁAWA BARCIŃSKIEGO 

    Pogrążeni w głębokim smutku  
    córka z mężem
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RUBRYKA HARCERSKAPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1. Relacja z zimowiska

Magia Tatr
19 lutego nasielska młodzież pod opie-
ką nauczycieli z Publicznego Gimnazjum Nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja wyruszyła na zimowiska. 
Celem była miejscowość Murzasichle. Już w dro-
dze uczestnicy zachwycali się pięknymi górski-
mi widokami. Na miejsce dotarli około godziny 
16. Zatrzymali się w pięknym pensjonacie. Resztę 
dnia poświęcili na rozpakowanie się i zapoznanie 
się z regulaminem wycieczki. 
Plan zimowisk przewidywał codzienną jazdę na 
nartach w godzinach 9.00 –14.00, natomiast 
godziny poobiednie i wieczorne poświęcono 
na poznanie najbliższej okolicy i różnorodne zajęcia profilaktyczne i integracyjne.
W niedzielę, rankiem, o 8:30 wszyscy z niecierpliwością czekali pod stokiem na jego otwarcie. Większość obec-
nych pierwszy raz miała styczność z nartami lub snowboardem i te osoby najbardziej przeżywały swój pierwszy 
dzień zimowej przygody. Początki były trudne. Upadków, zderzeń i zjazdów na „kreskę” było bez liku. Jednak kilku 
początkujących narciarzy opanowało podstawowe umiejętności już tego dnia. Poniedziałek uczestnicy poświęcili 
na szlifowanie techniki narciarskiej. Pierwszym stokiem, który podbili, był Koziniec – Czarna Góra. We wtorek, po 
ciężkim dniu pełnym wrażeń narciarskich, odbyła się dyskoteka. Wszyscy świetnie się bawili. 23 lutego uczestnicy 
zimowiska wyruszyli na Kaniówkę w Białce Tatrzańskiej. Bez trudu poradzili sobie z tym stokiem. 
Nauczyciele, chcąc urozmaicić uczniom czas, następnego dnia zorganizowali wyjazd na nieco bardziej wymagający 
stok – Hawrań w Jurgowie. Ze szczytu tego wzniesienia rozciąga się przepiękny widok na polskie i słowackie Tatry. 
Oprócz porannego dosyć męczącego treningu narciarskiego urządzono w godzinach popołudniowych ognisko 
na stoku Kaniówka. W trakcie ogniska uczestnicy mieli możliwość zjazdów nocnych. Nic nie może się równać z kli-
matem gór po zachodzie słońca. 
Ostatni dzień poświęcono na zwiedzanie Zakopanego. Pierwszym punktem wycieczki był wjazd kolejką linową na 
Gubałówkę i spacer po Krupówkach. Następnie uczniowie wybrali się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na za-
kopiańskich Krzeptówkach. Jest to rzymskokatolickie sanktuarium maryjne, wybudowane jako wotum za ocalenie 
życia Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r. Zwiedzali również Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzysku 
– pierwszy zakopiański cmentarz przy ul. Kościeliskiej, powstały w połowie XIX wieku, na którym od lat dwudzie-
stych XX wieku chowano – oprócz tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce – już tylko ludzi wybitnych i zasłu-
żonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Wieczorem młodzież miała szansę spróbować swoich sił na Kotelnicy, która 
stanowi swoiste centrum narciarskie w Białce Tatrzańskiej. Było to podsumowanie całego wyjazdu. Po powrocie do 
pensjonatu nadszedł czas pakowania. Niestety, 26 lutego uczestnicy wyjazdu musieli już wracać do domu. Ciężko 
im było rozstać się z górami. Wszyscy oświadczyli, że za rok również wybiorą się na zimowiska. 
Organizatorem wycieczki, w której udział brało 36 uczniów, był Uczniowski Klub Sportowy Polonez. Ośmiu uczest-
nikom pani Dyrektor całkowicie zrefundowała wyjazd (pobyt, wyżywienie, karnety, wypożyczenie sprzętu narciar-
skiego, odzież zimowa). Uczniom klas sportowych oprócz zakupu karnetów (z wyjątkiem jednego dnia – Kotelnica) 
zrefundowała także wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Było to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. 
Dlatego też młodzież pragnie serdecznie podziękować Burmistrzowi Gminy Nasielsk Grzegorzowi Arciszewskie-
mu, Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marii Sierzputowskiej, jak również Fundacji 
Kantona z siedzibą w Warszawie. 
Opiekunami wycieczki byli pani M. Bagińska wicedyrektor oraz nauczyciele wychowania fizycznego: panowie 
Kosztowniak i Banaszkiewicz. W zimowisku uczestniczyli również instruktorzy: C. Sokołowska i K. Sokołowski. Kie-
rownikiem wyjazdu była pani Bożenna Zawadzka-Roszczenko dyrektor PG Nr 1.
Obozy narciarskie i snowboardowe organizowane są w naszej szkole od blisko 15 lat (wyjątkiem były ostatnie dwa 
lata, kiedy pani Dyrektor była na urlopie dla poratowania zdrowia). Tegorocznym zimowiskom towarzyszyła pięk-
na pogoda. Było mroźno, słonecznie i śnieżnie. Na pewno każdy z uczestników na długo zapamięta ten wyjazd.

Koło Dziennikarskie PG Nr 1 w Nasielsku
W. Modzelewska, K. Frączkiewicz – kl. 1C

Spotkania Warszawskie
Sobotnim porankiem 5 marca 2011 r. rozpoczęło się pierwsze z Wę-
drowniczych Spotkań Warszawskich – cyklu wycieczek krajoznawczych 
najstarszej grupy metodycznej w naszym hufcu, mających na celu przy-
bliżenie historii i ciekawostek związanych z naszą stolicą. 
Na szlak wiodący Traktem Królewskim ruszyliśmy pełni zapału i z uśmie-
chem na twarzach. Zgodnie ze słowami Kodeksu Wędrowniczego „Wę-
drownik stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie…”, niestraszna 
była nam dosyć rześka pogoda oraz nieprzyjemny wiatr i na spotkaniu 

pojawiła się siódemka wędrowników. Trasa wiodła nas od Rynku Stare-
go Miasta poprzez ul. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech 
Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Park Łazienki Królewskie, aż do Belwederu. 
Tajemnice i ciekawostki z życia Warszawy zdradzał nam nasz przewodnik 
Michał Kaczmarski. 
Wycieczka miała bardzo bogatą treść, a oprowadzający w świetny spo-
sób w swych opowieściach łączył aspekty kulturowe, społeczne i histo-
ryczne, nawiązując zarówno do niedalekiej, jak i dalszej przeszłości. Do-
wiedzieliśmy się bardzo wiele z historii stolicy, a nasz przewodnik nie po-
zwalał nam bezczynnie słuchać, zasypując nas różnymi pytaniami. 
Wiedzieliście, drodzy Czytelnicy, że Grób Nieznanego Żołnierza to po-
zostałość kolumnady Pałacu Saskiego? Bo ja nie. Wymiernym wynikiem 
wycieczki oprócz kilku kilometrów w nogach i masy informacji w gło-
wie było zdobycie przez nas Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK  
w stopniu popularnym. 
Warszawę pożegnaliśmy wczesnym popołudniem, nie mogąc się do-
czekać na następną odsłonę Spotkań Warszawskich i mając nadzieję, że 
następnym razem aura będzie nam bardziej sprzyjać.

pwd. Daniel Nowak

Skąd się wziął Dzień Mężczyzn?
Dzień Kobiet, święto wszystkich Pań, obchodzony jest 8 marca. Data ta 
kojarzy się ze spuścizną socjalizmu, PRL-u, nie każdy jednak zdaje sobie 
sprawę z tego, że tradycja tego dnia wywodzi się ze Stanów Zjednoczo-
nych. 
Po raz pierwszy obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lute-
go 1909 r. Były zorganizowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki, aby 
upamiętnić odbywający się rok wcześniej nowojorski strajk pracownic 
przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy. Podczas nie-
go doszło do tragedii – strajkujące kobiety zostały zamknięte w fabryce 
przez właściciela i wybuchł w niej pożar, w którym zginęło 126 kobiet. 
Jeśli chodzi z kolei o naszych wschodnich sąsiadów, to kobiety skorzy-
stały na rewolucji październikowej: dostały od Lenina prawa osobiste, 
a na pamiątkę demonstracji antywojennych z 8 marca 1913 r., podczas 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, kiedy to po raz pierwszy święto było 
obchodzone także w Rosji, otrzymały swój szczególny dzień. I w ten 
sposób święto kobiet przyszło do nas. 
A skąd się wziął Dzień Mężczyzn? Życzenia z jego okazji od bliskich nam 
Pań możemy przyjmować 10 marca lub 30 września. W Polsce nie ma 
tradycji obchodzenia tego święta, jednak od kilku lat niektóre media pró-
bują je wprowadzić, proponując datę 10 marca. 
To nie przypadek, jako że w tym dniu w Kościołach katolickim i ewan-
gelickim obchodzone jest wspomnienie 40 świętych męczenników 
z Sebasty (oficjalnie do roku 1969). Prawdopodobnie lokalnie dzień ten 
świętowany był już przed 2000 r. w miejsce zniesionego wspomnienia. 
Tylko czy prawdziwemu mężczyźnie potrzebny jest taki dzień? Czy sa-
miec alfa, macho chciałby takiego docenienia od kobiet? Oczywiście 
zabiega o ich względy i zainteresowanie, ale nie poprzez jakiś sztuczny 
wymysł ostatnich lat. Zastanówcie się więc, Panowie, czy to jest nam na 
prawdę potrzebne, czy to czyni nas bardziej męskimi. Bo moim zdaniem 
jest wprost przeciwnie. 

pwd. Daniel Nowak

ZAPROSZENIA

Gminny Konkurs Informatyczny
Zapraszamy uczniów klas IV–VI do udziału w Gminnym Konkursie Informatycznym, którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa im. S. Starzyńskiego w Nasielsku. 
Uczniowie mogą zgłaszać swoje prace, które wezmą udział w pierwszym etapie konkursu, do 1 kwietnia br. Te-
matem samodzielnie przez ucznia wykonanej pracy z użyciem jak największej ilości narzędzi Paint jest „Wiosna”. 
Zabronione jest wykorzystywanie gotowych elementów z internetu lub innych źródeł. 
Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej z wydrukiem na całej stronie – format A4. Zgłoszenie powinno 
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, który rok nauki informatyki, pełna nazwa szkoły, 
jej numer telefonu i faksu, imię i nazwisko opiekuna. 
Komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku do 15 kwietnia wyłoni laureatów I etapu 
konkursu. Drugi etap konkursu – finał gminny, odbędzie się 18 maja br. o godz. 10.00. Koordynatorami kon-
kursu są nauczycielki: Monika Paluszek i Agnieszka Sztabnik. 
Więcej informacji: www.spnasielsk.pl.

Gminny Konkurs Ortograficzny
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku zaprasza wszystkich uczniów klas III szkoły podsta-
wowej na III edycję gminnego konkursu ortograficznego „Wiosenne zmagania z ortografią”. 
Celem konkursu jest propagowanie idei poprawnej pisowni, dbałość o czystość i piękno polskiego języka, mo-
tywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz zastosowanie w praktyce 
poznanych zasad ortografii i interpunkcji. 
Etap gminny odbędzie się w czwartek, 31 marca br. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 25 marca w sekretariacie Szkoły Podstawowej. 
Więcej informacji na www.spnasielsk.pl. 
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ROZMAITOŚCI

Rozmowa z Ludwikiem Jerzym Kernem, poetą, satyrykiem i dziennikarzem, autorem wielu 
utworów dla dzieci, w tym „Ferdynanda Wspaniałego”, znanym miłośnikiem bokserów. 

Ferdynand to książka dla dzieci, ale 
czy odnalazłaby się dziś? On był bar-
dzo grzeczny, ułożony, eleganc-
ki – więc nie nadaje się do naszych 
czasów. Dyskoteki, kluby – to nie dla 
niego… On elegancko je, wyraża się, 
zachowuje.
„Mieliśmy młode, cztery, coś dla 
Sztamma, same boksery” – pisał 
Pan w jednym ze swoich wierszy 
poświęconych psom. Co było inspi-
racją do napisania tego utworu?
Życie. Nasza Farsa miała młode, dwa 
razy. A my mieliśmy małe mieszka-
nie… Po czym te szczeniaki sprze-
dawaliśmy za ciężkie pieniądze – bo 
uważaliśmy, że jak ktoś dużo zapłacił 
za psa, to nie będzie go potem wy-
woził do lasu.
Skąd wzięło się zamiłowanie do tej 
rasy psów?
Wzięło się z wystawy. Straciliśmy Farsę 
I, jeździliśmy po wystawach oglądać 
psy – i raz zobaczyliśmy piękną bok-
serkę. Były od niej młode, pojecha-
liśmy do jej właściciela do Poznania 
i kupiliśmy małą suczkę, solidnie prze-
płacając (bo hodowca chciał ją zatrzy-
mać dla siebie) – i sprowadziliśmy ją do 
Krakowa. 
Czym bokser różni się od innych 
psów?
Jak dla mnie – lubię wygląd bok-
sera. Jego temperament, charakter 
i wesołość. Boksery są bez ustanku 
skore do zabawy, do biegania. Mają 
tylko jedną wielką wadę: tulą się do 
gości i ślinią toalety. Zawsze mieli-
śmy boksery.

Czyli bokser to miłość na całe życie?
Ale chciałbym jeszcze mieć psa 
innej rasy, sznaucera. Bokser ma 
krótką sierść. A sznaucery mają 
sierść, którą trzeba strzyc itd., mają 
ładną figurę, są mądre. Policja nie-
miecka posługuje się częściej 
sznaucerami niż owczarkami nie-
mieckimi. 
Co ludzie zawdzięczają psom?
Dziś – to, że psy zmuszają do spa-
cerów, do chodzenia. Chociaż gdy 
ma się dom z ogródkiem, to zwie-
rzę biega po ogrodzie. Ale ogólnie 
pies wprowadza człowieka w ruch, 
szczególnie teraz, gdy wszyscy są 
otyli, bo mają samochody i ciągle 
siedzą przed komputerami. Psy-
chicznie – to już zależy od danego 
psa. Mają przecież różne charakte-
ry i temperamenty, ale pies na wła-
ściciela działa uspokajająco. Poza 
tym pies zawiadamia domowników 
o pukaniu do drzwi, jeśli się nie do-
słyszy. 
Bardzo lubię boksery. Patrzeć 
na śpiącego, rozdokazywanego 
z patyczkiem… Mam teraz warunki, 
żeby trzymać psa, ale to my z żoną 
już nie spełniamy warunków, jeste-
śmy za wolni, nie możemy spacero-
wać. A kiedyś i tak trzeba się będzie 
rozstać… I człowiekowi też smutno 
odfrunąć, gdy zostaje pies.

Rozmawiała Agata Wojtko, 
Fundacja Boksery w Potrzebie

Ludwik Jerzy Kern zmarł 29 października 
2010 r. w Krakowie. 29 grudnia skończyłby 
90 lat.

Moje boksery
Był pan właścicielem kilku psów 
bokserów – Farsy, Fagota, Fakira…
Wszystkie nasze psy miały na imię na 
„f”, jak Ferdynand. Były Figa, Fakir… – 
żeby od razu było widać, że pojawia-
jący się potem młody pies jest z tej sa-
mej rodziny. Bokserki Farsy były dwie, 
Farsa I i II. Ta numer 1 była jasnawa, tro-
chę pręgowana. 
Za to najpiękniejsza była Farsa II – per-
ska księżniczka… Jeździliśmy z nią po 
wystawach. Na wystawie między-
narodowej w Poznaniu w kategorii 
młodzików zajęła pierwsze miejsce, 
a na tej samej wystawie na specjalną 
prośbę organizatorów wystąpiła po 
raz drugi, w kategorii dorosłych bok-
serek i trzecie miejsce. Gdyby nie 
było Farsy II, nie byłoby Ferdynanda, 
bohatera książki. To ona go wymyśli-
ła, ja tylko napisałem. Książka o Ferdy-
nandzie wzięła się stąd, że siedziałem 
kiedyś i pisałem na maszynie, wszę-
dzie spokój i cisza, a przy mnie Farsa. 
Spała sobie pod moimi nogami i przez 
sen szczerzyła zęby, szczekała… Wte-
dy zrozumiałem, że psy mają sny, jak 
my! I powstała książka o Ferdynandzie 
i jego wyśnionych przygodach. 

WOKÓŁ NAS

Zwierzęta żyją i czują jak my
Marsze (Nie) Milczenia odbyły się 
w lutym br. w kilku dużych mia-
stach Polski. Tysiące ludzi, które w 
nich uczestniczyły, niosły trans-
parenty z hasłami: „Stop przemo-
cy wobec zwierząt”. Jego organi-
zatorzy uznali, że to dobry sposób 
na wyrażenie sprzeciwu wobec 
różnego rodzaju przemocy, jaka 
dotyka zwierzęta ze strony ludzi, 
oraz uświadomienie społeczeń-
stwu, że należy na nią reagować. 
O tym, że jest jej bardzo dużo, 
świadczą systematycznie przedsta-
wiane w mediach przykłady bestial-
sko katowanych i mordowanych 
zwierząt. Niestety, w naszej gminie 
nie jest wcale lepiej. U nas także jest 
bardzo dużo bezdomnych zwie-
rząt, które często padają ofiarą zwy-
rodnialców – o takiej, wyjątkowo 
smutnej, historii zakatowanego na 
śmierć psa znalezionego w jednym z 
bloków na ul. Starzyńskiego pisaliśmy 
w ubiegłym roku. 
Często też ludziom, którzy podej-
mują się opieki nad zwierzętami, po 
prostu brakuje serca i odpowiedzial-
ności, żeby podołać temu zadaniu. 
– Ze zwierzętami, ofiarami agresji 
człowieka wolontariusze naszej fun-
dacji spotykają się na co dzień. Nie-
stety, nie brakuje także drastycznych 
przypadków: mieliśmy pod opieką 
boksery przywiązywane w lesie do 
drzew i pozostawiane na pewną 
śmierć, psy ze śrutem pod skórą, 

z ranami zadanymi ostrym narzę-
dziem, a także bokserkę, wcześniej 
będącą już naszą podopieczną, 
która po adopcji do nowego domu 
była przetrzymywana w zamknię-
tym pokoju i głodzona. Życie ura-
tował jej sąsiad właścicieli, który za-
wiadomił fundację. W takich spra-
wach składane są doniesienia do 
prokuratury, są one jednak często 
umarzane, jak np. sprawa psa z Ka-
lisza wyrzuconego przez właścicie-
la przez okno – mówi Agata Wojt-
ko, wolontariuszka z Fundacji Bok-
sery w Potrzebie, która podkreśla, 
że przyczyną problemów są nie-
odpowiednie, a także niewłaściwie 
egzekwowane przepisy dotyczące 
ochrony zwierząt. 

– Należałoby wprowadzić obo-
wiązek znakowania psów oraz 
sterylizacji, z wyjątkiem zwierząt 
przeznaczonych do rozrodu w 
zarejestrowanych hodowlach, 
a kary za znęcanie się na zwie-
rzętami, także grzywny, powinny 
być zdecydowanie wyższe – wy-
licza pani Agata.
To ludzie muszą pamiętać, że 
zwierzę nie jest zabawką, wy-
maga też ich stałej uwagi i opie-
ki. Na szczęście jest też bardzo 
dużo takich osób, które napraw-
dę kochają zwierzęta. Czasem 
też potrafią pięknie o nich pisać, 
jak choćby zmarły w październi-
ku 2010 r. poeta i pisarz Ludwik 
Jerzy Kern.

Nagonka na Nasielsk
Na piątkowym posiedzeniu Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecz-
nych, pod przewodnictwem Barbary Markowicz, które to spotkanie od-
bywało się z udziałem m.in.: K. Kapusty, starosty nowodworskiego, Hen-
ryka Mędreckiego, wicestarosty, Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska, a także dyrekcji obu placówek opieki zdrowotnej, nowodwor-
skiego szpitala: Zbigniewa Kończaka i Ahmeda Jadu, oraz nasielskiego SP 
ZOZ: Marii Michalczyk i Mariusza Hałaja, omawiano „gorący” temat funk-
cjonowania NPL w naszym powiecie. 
Jako pierwsza zabrała głos dyrektor Michalczyk i już na wstępie 
stwierdziła, że reprezentowany przez nią podmiot miał prawo sta-
rać się o kontrakt NPL, ponieważ musi zapewnić taką opiekę przede 
wszystkim swoim pacjentom. – Mieliśmy równe szanse, a to, co 
czytam w gazetach i na blogach, przechodzi moje najśmielsze wy-
obrażenie, to próba manipulacji opinią publiczną – stwierdziła, 
podkreślając, że od początku zakładała iż w Nowym Dworze Maz. 
będzie stacjonował drugi zespół lekarsko-pielęgniarski. Przy okazji 
próbowała ustalić, czy prawdą jest, że w wypadku gdyby to nowo-
dworski szpital wygrał przetarg na świadczenie tej usługi, mieszkań-
cy Nasielska musieliby w nocy jeździć do Pomiechówka, bo tam 
oprócz szpitala, podobno zaplanowano NPL. Starosta krótko zaprze-
czył, następnie przekonywał, że żadnego pisma z prośbą o wskazanie 
miejsca w Nowym Dworze Maz. (z 4 marca br.) od pani Michalczyk 
nie otrzymał. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego po spotkaniu, które miało 
miejsce 28 lutego, nie podjął się mediacji między obiema samorzą-
dowymi placówkami opieki zdrowotnej.
Następnie dyrektor nasielskiego SP ZOZ bardzo szczegółowo odnio-
sła się do protestu sygnowanego przez radnych powiatowych, kolej-
no wykazując na podstawie stosownych przepisów, że zawarte w nich 
zarzuty, mówiąc oględnie, mijają się z prawdą. Z wyjaśnień jednej 
z inicjatorek protestu, radnej Joanny Troińskiej, wynikało, że infor-
macje, które w nim się znalazły, pochodziły z internetu i od Ahmeda 
Jadou, dyr. nowodworskiego szpitala ds. medycznych. Radni powia-
towi, w tym Wacław Bodzak, uzasadniali swoje poparcie dla prote-
stu przede wszystkim tym, że pacjent, który trafi na NPL do szpitala, 
może przy okazji liczyć na pomoc specjalistów, ale zauważył też, 
że na ten temat władze powiatu powinni rozmawiać dużo wcześniej, 
czyli przed rozstrzygnięciem konkursu. 
Dyrektor szpitala Z. Kończak stwierdził, że czeka na decyzję NFZ, 
a na razie i tak będzie przyjmował ludzi za darmo. – Uważamy, że 
ludzkiego życia na pieniądze nie da się przeliczyć – podkreślił. Po 
czym wyliczał, że za kwotę 102 tys. 500 zł miesięcznie obie pla-
cówki mogły wystartować razem w konkursie i podzielić się później 
proporcjonalnie pieniędzmi i opieką nad pacjentami: szpital 80%, 
nasielska przychodnia 20%. Podkreślił, a stanowisko to podtrzymał 
starosta, że nasielski SP ZOZ, podpisując kontrakt za ok. 93 tys. zł 
miesięcznie na świadczenie NPL, pokazuje NFZ, że tę usługę moż-
na wykonać taniej. Na ponawiane kilkakrotnie przez przewodniczącą 
komisji pytanie o to, czy szpital wyrazi zgodę na stacjonowanie tam 
zespołu lekarsko-pielęgniarskiego z nasielskiego SP ZOZ, padały ta-
kie odpowiedzi: – Jeśli mi zapłacą 76 tys. zł miesięcznie – dyr. Koń-
czak, lub – To nie musi być na terenie szpitala, ani Nowego Dworu 
Maz . – dyr. Ahmed Jadou.
W pewnym momencie dyskusja merytoryczna przerodzi ła się 
w utarczki słowne i merytoryczne argumenty dla rozmówców prze-
stały mieć jakiekolwiek znaczenie. Np. pod adresem dyrektor Mi-
chalczyk pojawił się zarzut, że jest z Pułtuska i forsuje interesy tam-
tego środowiska. (Warto dodać, że dyr. Kończak jest z Łodzi, co ni-
czego nie przesądza – przyp. red.).
Burmistrz Nasielska zaskoczony całą sytuacją i emocjami, jakie wzbu-
dził temat NPL, obiecał, że w porozumieniu ze starostą będzie pro-
wadził dalsze negocjacja w tej sprawie.
Spotkanie, które miało na celu pogodzenie interesów obu placó-
wek opieki zdrowotnej i wskazania drugiego miejsca świadczenia 
NPL, dogodnego dla części mieszkańców powiatu nowodworskie-
go, tak naprawdę nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wymieniono tyl-
ko kilka ogólnych uwag na temat kiepskiej reformy służby zdrowia. 
Choć podczas spotkania dużo się mówiło o tym, że zdrowie i życie 
mieszkańców naszego powiatu jest najważniejsze, to jednak w tle cią-
gle pojawiały się pieniądze, które ktoś komuś sprzątnął sprzed nosa. 
Może tylko warto dodać, że zanim starosta i radni powiatowi wszem 
i wobec rozgłosili, że na nasielskiej prowincji NPL działa tak tragicznie, 
powinni poczekać na efekty jego pracy. 
Może starosta powinien stać się mediatorem w tej trudnej sprawie, 
zamiast zabiegać o interesy swojej placówki, zapominając, że nasiel-
ski samorządowy ZOZ również leży w granicach powiatu. Czy staro-
stwo, zachowując się w ten sposób, jednakowo troszczy się o zdro-
wie wszystkich mieszkańców powiatu? 

Jak na razie, z powodu „przepychanek na górze”, NPL pozostaje tylko 
w Nasielsku. A dalsze rozmowy pozostają w planach.

(i.)

dokończenie ze str. 3
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Dzień Myśli Braterskiej Nasielsk 2011 
22 lutego obchodzony jest mię-
dzynarodowy skautowy Dzień My-
śli Braterskiej. Jest to jednocześnie 
dzień urodzin założyciela skau-
tingu sir Roberta Baden Powella 
(1857). Dla wszystkich harcerzy jest 
to czas szczególny, w którym zni-
kają wszelkie bariery, spory, a nasta-
je braterstwo. 
Wypełniając przesłanie Roberta 
Baden-Powella „ Posłannictwem 

moim jest rozprzestrze-
nianie przyjaźni i brater-
stwa na całym świecie” 
– środowisko harcerzy 
centralnego Mazowsza 
z okazji DMB postano-
wiło przyjrzeć się jacy 
jesteśmy dzisiaj, co było 
wczoraj i w jaką stro-
nę zmierzamy. Najlep-
szą okazją do takiego 
sprawdzianu jest harcer-
ski „wynalazek”, miano-
wicie zlot, złaz, rajd itp.
Celem zlotu była integra-
cja członków organizacji 
harcerskich ZHP i ZHR, 
poznanie wielu cieka-
wych rzeczy jak również 
doskonalenie technik 
harcerskich, doskonalenie umie-
jętności posługiwania się mapą, 
podniesienie sprawności fizycznej, 
a przede wszystkim dobra wspólna 
zabawa w atmosferze braterstwa.
Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
odbył się w Nasielsku w dniach: 
25–27.02.11r. Trzydniowy program 
zlotu zapowiadał wiele atrakcji dla 
wszystkich: od zuchów aż do star-
szyzny i seniorów włącznie: harcer-
ska gra złotowa, którą przeprowa-
dzono na terenie Nasielska i oko-
lic (bardzo dziękujemy Policji za 
pomoc), projekcje filmów dla zu-
chów i harcerzy, turniej strzelecki, 
konkurs plastyczny „Życiorys Dru-
żyny”, „Świeczkowisko” oraz kon-
cert, msza św. oraz defilada ulica-
mi Nasielska i Apel na zakończenie 
zlotu. Organizację zlotu wzięli na 
swoje barki 4 Płoński Szczep Har-
cerski w Nasielsku – Hufiec ZHP 
Płońsk:
Komenda Zlotu Harcerzy gniazda 
ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej: 
– pwd. Ewa Żołnierzak – komen-
dant zlotu 
– pwd. Agnieszka Piechocińska  
– z-ca komendanta ds. organiza-
cyjnych 
– dh Bartosz Żabik – oboźny 
O b wó d Pó ł no c ne Ma zowsze 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej:

Komenda Zlotu Harcerzy i Har-
cerek gniazda ZHR z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej:
– ks. phm. Tadeusz Jabłoński HR  
– komendant zlotu
– pwd. Kinga Zaręba wędr. – oboź-
na harcerek
– ćw. Damian Sobolewski – oboźny 
harcerzy
– pwd. Ewa Kamińska wędr. – szef 
bazy ZHR

oraz KISH „Nasielszczanie”.
– przewodniczący kręgu hm. Ja-
nusz Konerberger
W zlocie wzięło udział ok. 300 
druhenek i druhów, w tym ok. 
200 uczestników z 12 drużyn 
ZHP: Nasielsk 423 Gromada Zu-
chowa LEŚNE SKRZATY, 427 Gro-
mada Zuchowa WILCZĘTA, 424 
Drużyna Harcerska POGODNA 
FERAJNA, Próbna Drużyna Har-
cerska w Świerczach, 426 Wielo-
poziomowa Drużyna Harcerska 
WAGABUNDY, Drużyna Harcer-
ska z Bodzanowa, Próbna Drużyna 
Harcerska w Wyszogrodzie, 425 
Drużyna Starszoharcerska KNIEJE, 
7 Radziejowicka Drużyna Harcer-
ska ŻYWIOŁ hufiec Mszczonów, 
Próbna Drużyna Starszoharcerska 
w Wyszogrodzie, 418 Płońska Dru-
żyna Harcerzy Starszych MŁODZI 
WILCY, 419 Wędrownicza Druży-
na Harcerska WŁÓCZYKIJE i ok. 
80 uczestników z 7 drużyn ZHR: 
1 Nasielska Drużyna Harcerzy,  
1 Nasielska Drużyna Harcerek „Pra-
tum”, 12 Płońska Drużyna Harcerzy 
„Iskra”, 12 Płońska Drużyna Harce-
rek „Orlice”, 13 Winnicka Drużyna 
Harcerek „Żywioły”, 13 Winnic-
ka Drużyna Harcerzy „Gladius”,  
16 Ciechanowska Drużyna Harce-
rzy. Byli oni zebrani w dwóch gniaz-
dach. Harcerze i harcerki z ZHR 
mieli swoją bazę w Publicznym 

Gimnazjum nr 1 , natomiast harce-
rze z ZHP w Liceum Ogólnokształ-
cącym. Dzięki przychylności dy-
rekcji szkół i życzliwości wielu ludzi 
udało się w ciekawy sposób przy-
gotować i przeprowadzić to harcer-
skie święto w naszym mieście.
Drugiego dnia zlotu odbyła się gra 
harcerska, podzielona została na 
grę dla młodszych i grę dla star-
szych. Równolegle podczas gry 

harcerskiej w gnieździe ZHP 
odbywał się turniej strzelecki.
Po grze wszyscy zebraliśmy 
się na „Świeczkowisku” – czy-
li integracyjnym spotkaniu 
wszystkich uczestników zlotu 
razem ze starszyzną i senio-
rami z mazowieckich kręgów 
SiSH. Świeczkowisko odbyło 
się w hali sportowej w sobotę 
26.03 2011. 
Z mazowieckich kręgów SiSH 
przybyli: KISH „Lamus” Ciecha-
nów (hm. Adam Olszewski, hm. 
Wiola Olszewska, hm. Adam 
Korzybski, hm. Jagoda Korzyb-

ska), Krąg „Z Tulskiego Wzgórza” 
Warszawa – hm. Czesław Grabowski, 
Krąg ISH „Nałęcz” – Nowy Dwór 
Mazowiecki ( phm. Zenon Jednor, 
hm. Urszula Witkowska, phm Julia Pi-
goń-Lawendowska), Krąg ISH w Puł-
tusku (w budowie) – hm. Andrzej 
Ropelewski, IKSH „Nasielszczanie” 
(hm. Janusz Konerberger, hm. Teresa 
Leśniewska, hm. Irena Piotrkowska, 
hm. Regina Olszewska, hm. Teresa 
Skrzyneczka, phm. Adam Smoliń-
ski, hm. Andrzej Zawadzki).
Było to harcerskie spotkanie dwóch 
współpracujących ze sobą organi-
zacji: ZHP i ZHR a także przedstawi-
ciele młodzieży niepełnosprawnej 
zrzeszonej w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej przy Zakładzie 
Pracy Chronionej „Jan-
-Pol” w Nasielsku.
Po uroczystym rozpa-
leniu symbolicznego 
ogniska przez przedsta-
wicieli obydwu organi-
zacji harcerskich ZHR ks. 
phm. Tadeusz Jabłoński, 
ZHP pwd. Ewa Żołnierzak 
i przedstawiciela starszyzny 
hm. Janusz Konerberger, rozległa 
się pieśń o ogniu dla strudzonego 
wędrowca. Uczestników świeczko-
wiska oraz zaproszonych gości po-
witał w imieniu organizatorów zlotu 
Hufcowy Północnomazowieckie-
go Hufca Harcerzy ZHR w Nasiel-
sku – ks. phm. Tadeusz Jabłoński. 
Gawędę nawiązującą do braterstwa, 
przyjaźni wygłosił również instruk-
tor ZHR – ks. phm. Hubert Komo-
rowski.
Po odczytaniu listów pożegnal-
nych do harcerzy przez ćw. Jakuba 
Parzonkę i harcerek druhnę. Kata-
rzynę Brodzikowską od Baden-
-Powella, zaśpiewano „Szarą lilijkę” 

oraz „Harcerskie ideały”. W imie-
niu starszyzny wyniki konkursu na 
prace plastyczne nawiązujące do 
życiorysu drużyn, 
ogłosił Komendant 
Kręgu SH „Lamus” 
w Ciechanowie dh. 
hm. Adam Olszew-
ski. Stwierdził, iż wy-
różnienia należą się 
wszystkim, a I miej-
sce przyznano 423 
Gromadzie Zuchów 
„ L e ś n e  S k r z a t y ” 
z Nasielska. Zuszki 
otrzymały antyramę 
do następnych prac wystawowych. 
Przedstawiciele drużyn biorących 

udział w konkursie obdarowani zo-
stali słodkościami od instruktorów 
starszyzny. 
Wychowankowie z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, którymi kieruje b. 
Komendantka Hufca w Nasielsku 
dh. hm. Teresa Skrzynecka, w po-
dziękowaniu za zaproszenie na zlot 
zaprezentowali wiązankę piosenek 
harcerskich oraz wręczyli druży-
nom i starszyźnie okolicznościo-
we kalendarze na 2011 rok. Ka-
lendarze wykonane zostały w pra-
cowni komputerowej Warsztatów, 
właśnie z okazji Dnia Myśli Brater-
skiej. W kalendarzach umieszczo-

no zdjęcia drużyn, które 
wzięły udział w zlocie.
Świeczkowisko powoli 
zmierzało ku końcowi, 
ponieważ zaraz po ko-
lacji zlotowiczów czeka-
ły dalsze atrakcje, w pla-
nie był występ zespo-
łu ewangelizacyjnego 
„Stróże Poranka” 
Tuż przed zawiązaniem 
pożegnalnego kręgu, 
dużo ciepłych słów za 
piękne wspólnie przeży-
te chwile wygłosili: druh 
Konerberger, Proboszcz 
miejscowej paraf i i ks . 
Tadeusz Pepłoński, Ko-
mendantka zlotu pwd. 
Ewa Żołnierzak. 

Tradycyjnie „Pieśń poże-
gnalna” oraz wędrując a 
iskierka zakończyły świecz-
kowisko. Po kolacji starszy-
zna rozjechała się do swoich 
miejscowości, a zlotowicze 
udali się na koncert. 
Podsumowanie idei patronal-
nego święta harcerek i harce-
rzy niech stanowią słowa za-
łożyciela skautingu R. Baden 
Powella Cieszcie się tym, co 
jest wam dane, i uczyńcie 
z tego możliwie najlepszy 
użytek. Starajcie się widzieć 
dobrą stronę każdej rzeczy. 
Prawdziwe szczęście znaj-
dziecie jednak w uszczęśli-

wianiu innych. Spróbujcie pozo-
stawić świat troszkę lepszym, niż go 
zastaliście.

phm Adam Smoliński
pwd. Ewa Żołnierzak

pwd. Ewa Kamińska wędr.
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Smakowite 
pączki
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła dobrych pączków na-
smażyła” – mówi staropolskie przysłowie. 
Tłusty czwartek to początek końca karnawa-
łu. Tradycyjnie w tym dniu każdy powinien 
skosztować pączka. Przesądni bowiem twier-
dzą, że kto tego nie zrobi, nie będzie mu się 
wiodło w dalszym życiu. 
Nauczycielki z Samorządowego Przedszko-
la w Nasielsku, dbając o kultywowanie trady-
cji już od najmłodszych lat, zapoznają swoich 

wychowanków z tym swoistym świętem pączków 
i faworków. Przygotowały dla przedszkolaków te-
atrzyk kukiełkowy na podstawie utworu Marii Kow-
nackiej pt. Pączki i faworki u babci Honorki. 
Dzieci z zaciekawieniem obejrzały przedstawie-
nie, żywo reagując na zawarty w nim humor. W do-
brych nastrojach dotrwały do podwieczorku, kiedy 
to z apetytem zajadały pyszne pączki, przygotowane 
przez panie kucharki. Jak na tłusty czwartek przysta-
ło, pączków nie brakowało dla nikogo. 

PS

Za udział w konkursie
Jesienią informowaliśmy o organizowanym przez „Tygodnik Ciechanowski” konkursie pod hasłem „Za-
adoptuj kasztanowca”, w którym wzięły udział dwie grupy pięciolatków z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w piątek, 4 marca br. w starostwie powiatowym w Cie-
chanowie. 
Przedszkolaki z naszej placówki otrzymały podziękowania, zestaw plastyczny oraz serię książek Odkry-
wamy świat przyrody. Będzie to na pewno motywacja do dalszych działań na rzecz środowiska. 

(PS)

Baran 21.03.–19.04.
W pracy i w życiu osobistym trzeba będzie dać 
z siebie więcej niż zazwyczaj. Bardzo przydatne 
okażą się Twoje zdolności organizacyjne.  
Mogą paść propozycje, z których skorzystasz 
dopiero za parę miesięcy. 

Byk 20.04.–20.05.
W życiu zawodowym będą się liczyć dobre 
pomysły i przedsiębiorczość. Będziesz mieć 
duże możliwości powiększenia zasobów 
finansowych. Decyzje dotyczące życia 
prywatnego zapadną już wkrótce i będziesz 
mógł wreszcie odpocząć.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Będziesz mieć szczęście do interesów, jeśli 
nie pogardzisz ofertą dodatkowej pracy, 
przybędzie Ci gotówki. Możesz też dokonać 
istotnych zmian w życiu osobistym. 

Rak 22.06.–22.07.
Pora wykazać się większą aktywnością 
i postępować bardziej zdecydowanie. 
Zorganizuj sobie czas tak, by niczego nie 
zaniedbywać, także w domu. 

Lew 23.07.–22.08.
W najbliższych dnia dla Ciebie przede 
wszystkim liczyć się będzie stabilizacja 
i pewność w sprawach finansowych. Postawisz 
na sprawdzone przedsięwzięcia. W uczuciach 
postaraj się narzucić sobie odrobinę dyscypliny.

Panna 23.08.–22.09.
Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym 
będzie panować kapryśna aura. Będziesz 
się czuć rozdrażniony i łatwo będzie z Tobą 
o kłopoty i nieporozumienia. Unikaj wszelkich 
eksperymentów.

Waga 23.09.–22.10.
Na brak energii i zapału do pracy, mimo nawału 
obowiązków nie będziesz narzekać. Czeka Cię 
zawodowa satysfakcja. Trud się opłaci. W życiu 
osobistym samotne Wagi będą w centrum 
zainteresowania. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Będziesz stanowczy i jasno wyrazisz swoje 
potrzeby. Skorzystasz na tym, podnosząc swoją 
pozycję zawodową. Bez problemu dasz sobie 
radę z obowiązkami, choć Twoje stosunki 
z otoczeniem będą dalekie do ideału. 

Strzelec 22.11.–21.12.
W życiu zawodowym nie bądź gapą i korzystaj 
ze wszystkich okazji, jakie Ci się przytrafiają. 
Dla wolnych Strzelców to czas, w którym 
łatwo nawiążecie znajomości i poznacie 
przeznaczoną Wam osobę. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Będziesz teraz w dobrej formie, pokonasz stres 
i bez wysiłku poradzisz sobie w pracy, nauce 
czy interesach. Samotne Koziorożce powinny 
przygotować się na zmiany, ale nie umawiajcie 
się z kimś, kto w ogóle Was nie interesuje. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Wreszcie uda Ci się zakończyć jakąś ważna 
sprawę, a życie zawodowe będzie wymagać 
większej aktywności i zaangażowania. 
Kontakty z osobami pracującymi w Twojej 
branży okażą się bardzo korzystne finansowo. 

Ryby 19.02.–20.03.
Nadchodzi dobry czas na nadrabianie zaległości, 
wizyty u lekarza lub rozpoczynanie nowych 
przedsięwzięć. Jeśli napotkasz przeszkody, nie 
poddawaj się. 

Kino NIWA ZAPRASZA
25–27 marca godz. 17.00

The Fighter
dramat, biograficzny, sportowy, USA, 2010;  
czas: 115 min

Dwóch braci, na przekór własnemu losowi, 
postanowiło odbić się od dna i zawalczyć 
o jeden z najważniejszych tytułów bokser-
skich. Prawdziwa historia Micky Warda oraz 
niełatwej drogi, którą musiał pokonać, by 
stać się mistrzem tej walki. Christian Bale 
wciela się w postać jego przyrodniego bra-
ta, który po zawodowej porażce stoczył 
się na samo dno i wylądował w więzieniu. 
Teraz, by odkupić grzechy przeszłości, od-
zyskać utraconą dumę i uratować rodzinę 
zostaje trenerem młodszego brata i pomaga mu walce o zdobycie najważ-
niejszego tytułu.

25–27 marca godz. 19.00

Pogorzelisko
dramat, Francja, Kanada, 2010; czas: 130 min

Bliźnięta Jeanne i Simon Marwan nie 
spodziewali się zbyt wiele po testamen-
cie matki. Tym większe było ich zdziwie-
nie, gdy Jean Lebel, notariusz i wieloletni 
przyjaciel matki, odczytuje im jej ostat-
nią wolę: by dzieci osobiście dostarczyły 
dwa listy - jeden do ojca, którego przez 
lata uważali za zmarłego, zaś drugi do 
brata, o którego istnieniu nie mieli po-
jęcia. Przy pomocy Lebela, rodzeństwo 
mozolnie układa w całość wszystkie ele-
menty rozdzierającej serce historii matki. Życia nękanego nieustannym cy-
klem walki i nienawiści. Wreszcie odkrywają jej niesamowitą odwagę i zde-
cydowanie.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

Dyrekcja  
Samorządowego Przedszkola  

w Starych Pieścirogach 
ul. Kolejowa 65 B 05-191 Nasielsk

ogłasza nabór dzieci  
na rok szkolny 2011/2012

rocznik: 2005, 2006, 2007, 2008
Zapisy dzieci odbywają się na podstawie  

„Karty zgłoszenia dziecka do Samorządowego  
Przedszkola w Starych Pieścirogach” 

(do pobrania w sekretariacie przedszkola)

 

  Kartę należy złożyć w przedszkolu  
do dnia 31 marca 2011 r.

ZAPRASZAMY!!!

O G Ł O S Z E N I E



14 18–31 marca 2011OGŁOSZENIA
R E K L A M A OGŁOSZENIA 

DROBNE
Sprzedam mieszkanie 49 m2 na osiedlu 
Warszawska. Tel. 660 820 397.

Sprzedam pralkę, lodówkę. Tel. 669 900 
789.

PILNIE sprzedam dom w Nasielsku (spo-
kojna okolica, wszystkie media, gotowy do 
zamieszkania – do częściowego wykończe-
nia). Tel. 692 486 481.

Instalacje elektryczne, systemy alarmowe. 
Tanio i profesjonalnie. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.

Sprzedam działkę budowlaną Nasielsk PKP. 
Tel. 501 845 570.

Sprzedam działkę w Szczypiornie o pow. 
2801 m2..Tel. 500 255 370.

Sprzedam siano w kostkach. Tel. 515 609 417.

Sprzedam dom w Nasielsku 200m, działka 
620; wszystkie media. Tel. 504 351 323.

Glazura, terakota, gipsowanie, przerób-
ki hydrauliczne, panele, ściana, podłoga.  
Tel. 604 561 031.

Wideofilmowanie. Przegrywamy VHS na 
DVD. Tel. 788 702 380.

Sprzedam dwie działki budowlane o pow. 
750m2 razem lub oddzielnie przy ul. Krupki. 
Tel. 605 610 332.

Wynajmę lokal w Nasielsku na biuro lub 
gabinet. Tel. 502 600 976.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku, 3 pokoje 
54m2. Informacje tel. 600 164 461.

Zatrudnię kierowcę kat. C +E z doświad-
czeniem. Tel. 603 309 306.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Sprzedam działkę  budowlaną 600m2 
w Pieścirogach Nowych 200m od dworca 
PKP. Tel. 606 329 955.

Ogrodzenia z metalu, sztachet, siatki. 
Wykonujemy bramy, przęsła, podmurówki, 
klinkier, kraty. Tel. 607 687 306.

Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 663 341 
423.

Tanie kwatery pracownicze w Nasielsku. 
Tel. 510 046 724.

Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2 
z działką 1500m2 w Cieksynie + budynek 
gospodarczy. Tel. 600 984 911.

Oddam w dobre ręce małe szczenięta i duże 
psy, kilkanaście sztuk różnej maści. Tel. 510 
648 428.

Wynajmę lokal w Nasielsku. Tel. 603 70 
53 70.

Sprzedam prasę kostkującą Sipma i kopacz-
kę dwurzędową. Tel. 22 785 53 42.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.  
Tel. 889 307 122.

Kupię, wydzierżawię ziemię rolną  
w gm. Nasielsk. Tel. 668 474 491.

Sprzedam słomę w kostkach i siano.  
Tel. 510 195 864.

Zatrudnię kierowcę C + E transport krajowy 
doświadczenie minimum 2 lata. Tel. 601 
810 508.

Zatrudnię konserwatora, praca w okolicy. 
Tel. 601 810 508.

Zatrudnię hydraulika. Tel. 601 810 508.

Gabinet masażu i odnowy biologicznej 
Angel oferuje m. in. Terapię manualną 
schorzeń kręgosłupa. Tel. 518 129 988.

Sprzedam skuter KEEWAY RY8, 2007 r., 
cena 2500 zł. Tel. 508 308 527. 

Sprzedaż tuczników, loszek hodowla-
nych, warchlaków rasy Złotnicka Biała. 
Tel. 661 584 558. 

Sprzedam regał młodzieżowy, czarny, 
biuro i ławę. Cena 400 zł. Tel. 691 555 126.

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem na 
patelnię. Tel. 604 142 990.
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Protezy dentystyczne: akrylowe, szkie-
letowe, elastyczne. Tanio i solidnie.  
Tel. 513 520 915.

Sprzedam działki budowlane po 1225m2, 
Kamionna, gm. Winnica. Tel. 513 520 915.

Sprzedam kosiarkę do cięcia kukurydzy 
jednorzędową „2” w dobrym stanie.  
Tel. 781 839 215.

Sprzedam Audi A 6 Combi, 2,5 l, diesel, 
2000 rok, kolor czarny, skórzane siedze-
nia, elektryczne szyby, 8 poduszek po-
wietrznych; cena: 19 500zł (do negocjacji).  
Tel. 516 821 502.

Garaż do wynajęcia, murowany na osiedlu 
Warszawska. Tel. 604 242 523.

Zatrudnię pracownika na stację kontroli 
pojazdów w Nasielsku lub Nowym Dworze 
Mazowieckim. Tel. 600 805 052.

Wynajmę dom w Nasielsku; cena: 1000zł. 
Tel. 511 278 488.

Sprzedam siano kiszonkę w belach.  
Tel. 604 483 831.

Ałycza na żywopłot. Tel. 604 68 90 12.

Sprzedam działkę 3000m2 Kosewo.  
Tel. 501 136 623.

Sprzedam Nissan Primera 1999r; 1,6l ben-
zyna + gaz. Tel. 508 396 461.

Firma budowlana zatrudni pracowników 
w zawodzie: dekarz, blacharz, malarz, 
tynkarz; pracowników do dociepleń. 
Zakwaterowanie zapewnione. Praca na 
terenie Warszawy. Tel. 606 781 231. e-mail: 
stecbud@wp.pl

Sprzedam działkę z możliwością przekształ-
cenia na budowlaną, 4100m2; Chrcynno. 
Tel. 696 906 014.

Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku, 
centralne ogrzewanie, oddzielne wej-
ście. Sprzedam Betoniarkę 150, formę 
do pustaków połówek, stół wibracyjny.  
Tel. 784 672 567, 602 793 096.

Sprzedam siano. Tel. 506 878 173.

Sprzedam działki budowlane 110 i 950m2, 
Stare Pieścirogi, ul. Makowa przy dro-
dze 571. Media w działce, teren suchy.  
Tel. 693 896 479 wieczorem.

Sprzedam sianokiszonkę i siano 120 wałki 
podwójne do agregatu. Tel. 609 927 506.

Młode małżeństwo z dzieckiem poszukuje 
mieszkania do wynajęcia, kawalerka lub 2 
pokoje najlepiej w bloku. Tel. 517 611 900.

Sprzedam heblarkę, łóżko 1os. nowe, fo-
tele, komodę pod TV, huśtawkę ogrodową 
drewnianą, lustro kryształowe do łazienki, 
rowery, dywany. Tel. 505 359 438.

Schody. Tel. 503 401 399.

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.

Oddam za darmo gruz z rozbiórki 
domu. Sprzedam siano ok. 400 kostek.  
Tel. 605 353 689.

Sprzedam działki w Nasielsku przy  
ul. Pniewska Górka. Tel. 693 861 544.

Zatrudnię murarz-cieśla. Tel. 606 705 640.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 667 569 603.

1/2 domu w centrum zamienię na kawalerkę 
+ dopłata lub sprzedam. Tel. 501 497 754.

Sprzedam elegancki zestaw mebli stylowych 
w kolorze dębu - używane. Tel. 880 665 665.

Sprzedam działkę budowlaną 1100 m2,  
w Siennicy, cena 60 złm2 do negocjacji.  
Tel. 502 681 747.

Szukam do wynajęcia domu lub mieszkania. 
Tel. 513 780 723.

Lokal 22 m2 do wynajęcia na działalność.
Nasielsk. Tel. 504 564 684.

OGŁOSZENIA 
DROBNE



BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego” 04.03.2011 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   67 pkt (69,79%)
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   53 pkt (55,21%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   52 pkt (54,17%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   52 pkt (54,17%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   46 pkt (47,92%)
6. Krzysztof Morawiecki – Ryszard Morawiecki  44 pkt (45,83%)
7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    41 pkt (42,71%)
8. Józef Dobrowolski – Maciej Osiński   39 pkt (40,63%)
9. Janusz Muzal – Janusz Wydra    38 pkt (39,58%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1 - 4. Piotr Kowalski    36 pkt
 Janusz Muzal    36 pkt
 Grzegorz Nowiński   36 pkt
 Janusz Wydra    36 pkt
5 - 6. Marek Olbryś    35 pkt
 Robert Truszkowski   35 pkt
7. Stanisław Sotowicz   32 pkt
8. Paweł Wróblewski    27 pkt
9. Maciej Osiński    26 pkt            
10.  Krzysztof Michnowski   23 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek 18.03.2011 r. na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.

PK
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DO BOJU, ŻBIKU NASZ

Awans w zasięgu ręki, ale…
Ten awans trzeba wy-
walczyć, co jest moż-
liwe, ale łatwo nie 
będzie. Grupa ma-
zowieckiej ligi okrę-
gowej, w której gra 
Żbik, jest bardzo silna 
i przynajmniej sześć 
jej zespołów mogło-
by już obecnie grać, 
i to z powodzeniem, 
o klasę wyżej, tj. w IV lidze. Potrzebna 
jest więc rozwaga i koncentracja. 
Drużyna musi liczyć na siebie, a nie na 
„wpadki” przeciwników. Bo te mogą 
się przydarzyć i naszej drużynie. Przy-
kładem są chociażby porażki Żbi-
ka w rundzie jesiennej z Drukarzem 
w Warszawie i Promnikiem w Łaska-
rzewie. I warto tu też pamiętać, że na-
wet najsłabsze zespoły w myśl niepi-
sanej zasady „bić mistrza” potrafią się 
zmobilizować na ten jeden mecz i za-
brać mistrzowi punkty. Przykładem 
jest chociażby wspomniany łaska-
rzewski Promnik. Dlatego nawet naj-
słabszych zespołów nie można lek-
ceważyć.
Wielu działaczy piłkarskich z Mazow-
sza, bacznie obserwujących grę na-
szego zespołu, mówi, że to, co obec-
nie prezentuje Żbik, odpowiada nawet 
poziomowi III ligi. Byłoby to dobre, ale 
przed takimi aspiracjami w obecnych 
warunkach gospodarczych naszej 
gminy należy raczej przestrzegać. Bo, 
niestety, obecnie w sporcie liczą się 
pieniądze, a te mają potencjalni spon-
sorzy. Są to najczęściej firmy, które 
poprzez sport chcą się reklamować. 
W nasielskiej gminie brakuje jednak 
większych przedsiębiorstw, o poten-
tatach już nie mówiąc.
Obserwacja drużyny w zimowym 
okresie przygotowawczym pozwa-
la na przekonanie, że jest ona dobrze 
przygotowana do rundy rewanżowej. 
Świadczą też o tym wyniki sparin-
gów. Tych Żbik rozegrał osiem. Prze-
ciwnicy prezentowali różny poziom 
– występując w rozgrywkach albo 
w ligach równorzędnych, albo w li-
gach wyższych niż Żbik. Nasza druży-
na sześciokrotnie schodziła z boiska 
jako zwycięzca, raz tylko przegrała 
po wyrównanym pojedynku (4:3 ze 
Startem Nidzica III liga) i raz uzyskała 
remis (1:1 z Mazovią Ciechanów). Wy-
niki są wprawdzie ważne, ale ważniej-
sze były prezentowane umiejętności. 
Te są naprawdę wysokie. Dotyczy to 
zarówno umiejętności technicznych 
jak i taktycznych. Widać wyraźną po-
prawę, a cieszy zwłaszcza to, że za-
wodnicy słabsi zaczynają dorówny-
wać tym najbardziej doświadczonym, 
najlepszym. Poprawiła się zarówno gra 
linii defensywnych, jak i ofensywnych. 
Lepsza jest już skuteczność przy koń-
czeniu akcji. Tu jednak jeszcze dużo 
można poprawić. 
O tym, ze jest coraz lepiej, świadczy 
także zachowanie trenera Cezarego 
Molędy. Poprzednio zasępiony, teraz 
się uśmiecha, chętniej rozmawia. Wi-
dzi, że trud, jakiego się podjął, przyno-
si owoce. To wynik jego zaangażowa-
nia i ogromnej pracy całego zespołu. 
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik 
rozegrał dwa mecze kontrolne. Oby-
dwa z zespołami z IV ligi, z którymi 
w wypadku awansu przyjdzie nam ry-

walizować w kolejnych rozgrywkach. 
Pierwszym przeciwnikiem była cie-
chanowska Mazovia. Nie był to jednak 
ten sam zespół, który w rozgrywkach 
IV ligi zebrał mało punktów i teraz musi 
bronić się przed spadkiem. Aby to nie 
stało się faktem, klub chce pozyskać 
kilku nowych, lepszych piłkarzy. 
Kandydaci do drużyny zagrali też ze 
Żbikiem. Są to głównie młodzi Ukraiń-
cy. Widać, że wyszli z dobrej piłkarskiej 
szkoły. Gdyby grali w Ciechanowie od 
początku rundy jesiennej, to z pewno-
ścią ciechanowska drużyna walczyła-
by w chwili obecnej o awans do IV ligi. 
Młodzi Ukraińcy do Ciechanowa trafi-
li za pośrednictwem znanego i w Na-
sielsku działacza sportowego, a kiedyś 
sportowca, Sylwestra Boszko. Pro-
wadzi on interesy na Ukrainie, a przy 
okazji obserwuje poczynania ukraiń-
skiej młodzieży, zwracając szczególną 
uwagę na piłkarzy. 
Na tle bardzo dobrze grającego prze-
ciwnika nasza drużyna wypadła zna-
komicie. Nie ustępowaliśmy wyżej 
notowanym rywalom, a w wielu ele-
mentach ich przewyższaliśmy. Szcze-
gólnie widać to było w drugiej poło-
wie, w której padły bramki. Dla Ma-
zovii gola zdobył czołowy snajper tej 
drużyny Przemysław Tosik (24’), a dla 
Żbika z kolei czołowy snajper naszej 
drużyny – Rafał Załoga (20’). W sumie 
był to bardzo dobry mecz i świetny 
sprawdzian formy obydwu drużyn. 
Ostatni mecz kontrolny Żbik roze-
grał również w Ciechanowie (płyta 
o sztucznej nawierzchni). Tym razem 
przeciwnikiem był czwartoligowy ze-
spół z Krasnego, Iskra. Drużyna tak-
że musi bronić się przed spadkiem 
i dlatego szuka wzmocnień. Pozyska-
ła dwóch Nigeryjczyków i Rosjanina. 

Przeciwko Żbikowi 
zagrali też dwaj do-
świadczeni zawodni-
cy z Pułtuska, którzy 
przed laty grali w ligo-
wych drużynach. To 
znani w Nasielsku Ar-
tur Salomon i Dariusz 
Wełna. Tak więc mecz 
zapowiadał się bardzo 
ciekawie. 

Obie drużyny, tak Iskra jak i Żbik, roz-
poczęły pojedynek bardzo ostrożnie. 
Były to pewnego rodzaju piłkarskie 
szachy. Gra, chociaż ładna, pozba-
wiona była tego, co najbardziej lubią 
kibice, ostrych spięć. Tego charakte-
ru nie miała nawet sytuacja, w której 
wyniku czarnoskóry zawodnik z Kra-
snego Paulinus Ibokwe strzelił Żbikowi 
gola (30’). Obraz gry nie zmienił się do 
końca pierwszej połowy. Nadal wiało 
nudą.
Po przerwie sytuacja zmieniła się dia-
metralnie. Rozpoczęła się walka. Stro-
ną atakującą był Żbik. Iskra próbowała 
odpowiadać kontrami i szybko „na-
działa” się na naszą kontrę. Wyrównu-
jąca bramka padła wprawdzie nie po 
kontrze, ale ze stałego fragmentu gry, 
rzutu wolnego. Kontra naszego ze-
społu została zatrzymana nieprzepi-
sowo i Jarosław Unierzyski wykony-
wał rzut wolny (48’). On zawsze umiał 
to robić. I ta umiejętność mu wraca. 
Kolejna bramka wpadła po szybkiej 
akcji całej drużyny. Kończyli ją Fabian 
Kotarski i Maxwell Ellota (52’). Właści-
wie już Fabian mógł ją strzelić, ale za-
uważył, że kolega jest w jeszcze lep-
szej sytuacji. W 8 minut później Ma-
xwell strzelił kolejną bramkę, a w 85’ 
wypracował doskonałą sytuację, ale 
tym razem on oddał piłkę Fabianowi 
Kotarskiemu. I było już 4:1 dla Żbika. 
Ostatnią bramkę meczu zdobył dla na-
szej drużyny Tomasz Choroba w 89. 
minucie meczu. Gdyby Żbik grał przez 
całą rundę rewanżową tak jak w dru-
giej połowie meczu z Iskrą, o awans 
moglibyśmy być spokojni. Ten prze-
ciwnik był silny, ale w tej części bezrad-
ny wobec poczynań naszej drużyny. 
Oby tak do lata.

xyz

NASIELSK NAJLEPSZY 
W POWIECIE
9 marca 2011 r. w hali MOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się 
powiatowe zawody szkół podstawowych w minipiłce ręcznej. Gminę Nasielsk 
reprezentowały Szkoła Podstawowa z Nasielska (chłopcy) oraz Szkoła Podsta-
wowa z Dębinek (dziewczęta), które wcześniej wygrały rozgrywki gminne. 
Rywalizacja chłopców zaczęła się od zwycięstwa uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego nad uczniami z podstawówki z Leonci-
na 9:2. W drugim meczu zawodów chłopcy ze Szkoły Podstawowej z Nasielska 
pewnie pokonali uczniów ze Szkoły Podstawowej z Leoncina 9:0. W kolejnym 
swoim spotkaniu nasielszczanie zremisowali 3:3 z uczniami ze Szkoły Podsta-
wowej z Nowego Dwory Mazowieckiego i z lepszym bilansem bramkowym 
zajęli pierwsze miejsce, po raz trzeci z rzędu wygrywając rozgrywki powiatowe.
Dziewczęta z Dębinek, pokonując swoje koleżanki z Leoncina 7:1 oraz uczen-
nice Szkoły Podstawowej nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego 6:5, z kom-
pletem punktów zakończyły rywalizację na pierwszym miejscu.
Obydwie zwycięskie drużyny będą reprezentowały powiat nowodworski 
w rozgrywkach międzypowiatowych 16 i 17 marca w Wieliszewie.
Skład mistrzyń powiatu: Sylwia Łazarska, Angelika Chrzanowska, Paulina Puchalska, Monika 
Krynicka, Barbara Oleksiak, Anita Składanek, Aleksandra Sokolnicka, Maja Sosnowska, 
Patrycja Giszczak. Opiekun zespołu: Rafał Markowski.
Skład mistrzów powiatu: Bartosz Latkowski, Karol Puta, Damian Drzazgowski, Dawid 
Popielarski, Szymon Zalewski, Kamil Tomaszyński, Emil Szostak, Sebastian Ostrowski, Patryk 
Ostrowski, Czarek Cegliński, Mariusz Chmielewski, Karol Chrustowski, Karol Romanowski. 
Opiekun zespołu: Tomasz Czajkowski.

T. Czajkowski

MINISIATKÓWKA
W piątek, 11 marca br. w nasielskiej hali sportowej odbył się gminny turniej mi-
nipiłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Rozgrywki 
te były eliminacjami do zawodów powiatowych, które odbędą się 18 marca 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Udział w turnieju wzięły następujące reprezentacje szkół: Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach oraz Szkoła Podstawowa w Nasielsku. W związku z małą liczbą 
zgłoszeń Szkoła Podstawowa w Nasielsku wystawiła dwa zespoły męskie. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z SP Nasielsk (2:1 w setach).
W kategorii chłopców wyniki przedstawiały się następująco:
SP Nasielsk I – SP Dębinki 2:0 (25:21) (26:24)
SP Nasielsk I – SP Nasielsk II 2:1 (25:18) (17:25) (15:13)
SP Nasielsk II – SP Dębinki 0:2 (24:26) (21:25)
Zwyciężył zespół SP Nasielsk I, wyprzedzająć SP Dębinki i SP Nasielsk II.
Skład zespołu ze Szkoły Podstawowej z Nasielska: Drzazgowski, Damian, Popielarski Dawid, 
Tobolski Piotr, Zalewski Szymon, Ćwik Kacper, Ostrowski Patryk, Ostrowski Sebastian, 
Chrustowski Karol, Latkowski Bartek, Szostak Emil, Bazylejski Daniel, Chmielewski Mariusz, 
Królak Michał, Romanowski Karol, Markowski Konrad, Grycz Mateusz. Opiekun zespołu 
– Mariusz Kraszewski.

M.K.


