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WYWIAD Z...

Jak szkoła zmieniała się 
przez lata
... Bożenną Zawadzką-Roszczenko, dyrekto-
rem Publicznego Gimnazjum nr 1
– Szkoła, której pracą przyszło mi kierować, była budowana ze składek 
mieszkańców i oddana do użytku w 1926 r. Od momentu kiedy zosta-
łam jej dyrektorem zły stan techniczny pomieszczeń zmusił mnie od 
razu do działania. Wspólnie z władzami oświatowymi rozpoczęliśmy 
remont. Wymieniono pokrycie dachu, instalację centralnego ogrzewa-
nia, pomalowano izby lekcyjne i korytarze, tynkiem pokryto elewację. 
Remont przeciągnął się jeszcze na wrzesień, ale placówka w tym czasie 
działała normalnie. Pilnym zadaniem stała się budowa zaplecza sanitar-
nego dla uczniów i personelu szkoły, gdyż funkcjonujące sanitariaty nie 
spełniały żadnych norm technicznych. W krótkim czasie pobudowano 
łącznik z szatniami i łazienkami, instalacją wodno-kanalizacyjną.
Początek lat 90. przyniósł szkole nowe pomysły. Pan mecenas Zdzi-
sław Barciński i Stronnictwo Demokratyczne wystąpiło z inicjatywą, 
aby szkole nadać imię Konstytucji 3 maja. Powołano Społeczny Ko-

mitet Nadania Imienia 
Szkole, który zbierał 
pieniądze na pokrycie 
kosztów związanych 
z nadaniem imienia 
oraz zakupem sztan-
daru. Uroczystość od-
była się 3 maja 1991 r. 
w  2 0 0 .  r o c z n i c ę 
uchwalenia Konstytu-
cji.

R E K L A M A

str. 3

Będzie świetlica pod strzechą 
Mieszkańcy Konar na czele z sołtysem postanowili wyremontować zrujnowany budynek, w którym dawniej 
znajdowała się świetlica. Obiekt wraz z działką był do niedawna własnością gminy. Teraz tym majątkiem włada 
wieś, dlatego mieszkańcy postanowili zagospodarować ten teren i odbudować świetlicę dla dzieci. W przyszłości 
ma tu powstać też plac zabaw i boisko do siatkówki. Będzie też wiele innych atrakcji zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych. Prace remontowe już ruszyły. O szczegółach całego przedsięwzięcia 
opowiedział ŻN sołtys Konar, pan Jarosław Rudnik. 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

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

W związku z pracami budowlanymi - budowa wiaduktu drogowego 
w km 63+953 linii kolejowej E-65 z dniem 16 maja br. została wpro-
wadzona czasowa organizacja ruchu dla drogi wojewódzkiej 632 co 
spowodowało zamknięcie drogi gminnej relacji Kątne, Mazewo Dwor-
skie B, Mazewo Włościańskie, Lubomin dla ruchu do końca sierpnia br. 
Objazd odbywa się drogą przez przejazd kolejowy w Mazewie Dwor-
skim B, Mazewie Włościańskim Km. 64+746.

O G Ł O S Z E N I E

Z UM

Zaprzysiężenie 
sołtysów
W środę, 11 maja br. o godzinie 13.00 w kinie Niwa odbyło się pierw-
sze po wyborach sołeckich spotkanie władz samorządowych gminy 
Nasielsk z sołtysami kadencji 2011–2015. 
Przypomnijmy, że wybory odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2011 
r. Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się w Miękoszynku – 8 marca 2011 r., 
natomiast ostatnie w Nowej Wronie – 30 kwietnia 2011 r. Na 65 sołectw 
w 21 został wybrany nowy sołtys, pozostali sołtysi zachowali swoje do-
tychczasowe stanowiska. Na 65 sołtysów w naszej gminie mamy obecnie 
26 pań sołtysów, resztę stanowią panowie. Najmłodszy sołtys ma 23 lata, 
najstarszy zaś 71 lat.
Zgromadzonych przywitał Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, gra-
tulując nowo wybranym i życzył im powodzenia w pełnieniu tej społecz-
nej funkcji. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie ślubowania 
przez najstarszego sołtysa – Czesława Żołnierzaka, natomiast listę sołtysów 
odczytał najmłodszy sołtys – Adam Kosewski, zaś zgromadzeni na sali 
sołtysi odpowiadali słowem „ślubuję”.
Następnie sołtysi otrzymali z rąk Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza, 
i Grzegorza Duchnowskiego, przewodniczącego RM, zaświadczenia 
o wyborze na sołtysa. W dalszej kolejności głos zabrał przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nasielsku, który gratulując wybrania, omówił krótko rolę 
sołtysa w samorządzie. Następnie głos zabrała Ludwina Turek – skarbnik 
Nasielska, która przedstawiła charakter pracy sołtysa pod względem roz-
liczeń finansowych (m.in. rozliczenie podatków).
Nie obyło się również bez wystąpień na temat przepisów dotyczących 
utrzymania czystości i porządku w gminie oraz aktualnych przepisów do-
tyczących rolnictwa. Omówili je: Iwona Obojska i Bogdan Ruszkowski z 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na koniec uroczystości wszyscy sołtysi 
mieli możliwość zadawania pytań władzom samorządowym naszej gminy. 

red.

Z GMINY

Co z tymi znakami?
Na łamach „ŻN” czę-
sto poruszamy kwe-
stię poprzewracanych, 
zniszczonych lub ukra-
dzionych znaków dro-
gowych na nasielskich 
ulicach i w obszarze ca-
łej gminy. Ostatnio prob-
lem ten w głównej mie-
rze dotyczył ulicy POW 
i całej drogi powiatowej 
prowadzącej do Pomie-
chówka. Mieszkańcy sygnalizowali temat, ale reakcji nie było. Trzeba przyznać, 
że gdzieniegdzie sytuacja już się zmieniła (przynajmniej w obrębie ul. POW) 
i dokonano odpowiednich napraw.
Jednak trzeba podkreślić, że uszkodzony w kwietniu znak wskazujący dro-
gę do Siennicy nadal straszy przyjeżdżających do Nasielska i wyjeżdżających 
z niego. Mało optymistycznie będzie się kojarzyć się z naszą gminą, tym bar-
dziej że po drugiej stronie drogi stoi jeden z tzw. „witaczy”. Niestety, niewiele 
osób pamięta, że jest to skrzyżowanie dróg powiatowych.
Od pewnego czasu w rowie leży znak drogowy znajdujący się przy szko-
le podstawowej w Budach Siennickich. Powinien on nakazywać zachowa-
nie szczególnej ostrożności kierowcom przejeżdżającym ten odcinek drogi 
ze względu na dzieci i szkołą położonej tuż przy drodze. Dlaczego znak jest 
ważny? Choćby dlatego, że droga łącząca Nasielsk z Pomiechówkiem ciągle 
jeszcze ma jedną z najlepszych nawierzchni w naszej gminie, co oczywiście 
skłania kierowców do szybkiej jazdy. 
To, że znaki drogowe czy inne urządzenia (np. sygnalizacja drogowa) na sku-
tek nieuwagi kierowców lub zwykłej ludzkiej głupoty są niszczone, zdarza się 
w naszej gminie często. Ale skoro udało się niedawno już następnego dnia 
od zdarzenia naprawić uszkodzone światła drogowe na przejściu dla pieszych 
przy kinie „Niwa”, to może temat ustawiania znaków do pionu też udałoby się 
jakoś przyspieszyć, a nie czekać na naprawę szkód miesiącami. 

kamil 

Z UM

Nowe stawki
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 kwietnia br., radni przyjęli uchwały 
dotyczące nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy 
Nasielsk, które obowiązywać będą od 1 lipca br. do 30 czerwca 2012 r. 
Zgodnie z uchwałą nr VIII/62/11 zatwierdzona została taryfa na zbiorowe za-
opatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych 
w Mławie w wysokości 2,02 zł plus podatek VAT za m3. 
– opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 15–20 mm – w wysoko-
ści 1,50 zł/m-c/ szt. plus podatek VAT,
– opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 25–32mm – w wysokości 
4,00 zł/m-c/ szt. plus podatek VAT,
– opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 40–50mm – w wysoko-
ści 9,00 zł/m-c/ szt. plus podatek VAT,
– opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza sprzężonego – w wysokości 
43,00 zł/m-c/ szt. plus podatek VAT,
– opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących 
ryczałtów zużycia wody – w wysokości 1,50zł/m-c/szt. plus podatek VAT.
Zgodnie z uchwałą nr VIII/63/11 zatwierdzone zostały taryfy na zbiorowe za-
opatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku:
1. z SUW Jackowo – w wysokości 2,17 zł plus podatek VAT za 1 m3,
2. z SUW Cieksyn:
– dla indywidualnych gospodarstw domowych całorocznych – w wysokości 
2,07 zł plus podatek VAT za 1 m3,
– dla indywidualnych gospodarstw domowych sezonowych – w wysokości 
3,14 zł plus podatek VAT za 1 m3,
3. opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 15–20 mm – w wysoko-
ści 1,50 zł/ m-c/szt. plus podatek VAT,
4. opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 25 mm i większych – 
w wysokości 9,00 zł/m-c/szt. plus podatek VAT,
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących 
ryczałtów zużycia wody – w wysokości 1,50 zł/m-c/szt. plus podatek VAT.

(red.)
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Gminna Spółdzielnia  
„Samopomoc Chłopska” 

w Nasielsku  
przy ul. Warszawskiej 2  

tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34  
kom. 531 881 222; 531 881 555  
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE
• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej 
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, kata-
logowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,  
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placów-
kach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE
• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek, 
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu do-
stawczego w miejscowości Cieksyn- na placu Spółdzielni (naprzeciw-
ko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszaw-
skiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierża-
wimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych 
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert 
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-14:00.

R E K L A M A

Z GMINY

Trawa nam urosła 
Bujna trawa i krzewy zarosły już pobocza dróg w naszej gminie, utrudnia-
jąc widoczność kierowcom, którzy poruszają po naszych drogach.
Na drodze z Nasielska w stronę miejscowości Kosewo już na pierwszym 
zakręcie nie widać praktycznie pobocza. Trawa wyrasta na drogę, podob-
nie jest z krzakami, które już dawno powinny być wycięte. Taki sam prob-
lem występuje na dalszym odcinku drogi, gdzie pobocza są zarośnięte 
wysoką trawą. 
– Szczególnie niebezpiecznie jest na zakrętach, bo niewiele widać. W Ko-
sewie tuż przed samym miastem jest zakręt, ale kierowca nie jest w stanie 
zobaczyć, czy ktoś idzie i co w ogóle się dzieje w przydrożnym rowie, 
bo zarasta go trawa. Nie widać pieszych ani rowerzystów. Nie widać też 
zwierząt, które w każdej chwili mogą wybiec wprost pod koła. Po prostu 
kierowca nie ma możliwości reakcji w takich sytuacjach – podkreśla pan 
Andrzej, mieszkaniec Ruszkowa. 
Natomiast pan Krzysztof zauważa, że kłopotem na takich wąskich drogach, 
których pobocza zarasta wysoka trawa, są też mijane auta. – Najgorzej jest, 
kiedy mijam się z autobusem czy z samochodami ciężarowymi, które 
uczestniczą w pracach przy budowie wiaduktów. Kierowcy ciężarówek 
jadą szybko i trzeba zjechać im na pobocze, często w trawę i krzaki – skar-
ży się mieszkaniec Kątnych.
Kierowcy alarmują, że widoczność jest ograniczona na wielu gminnych 
drogach. Warto, by odpowiednie służby porządkowe już zajęły się tą spra-
wą. 

(kamil)

WYWIAD Z...

Jak szkoła zmieniała się przez lata
... Bożenną Zawadzką-Roszczenko, dyrektorem Publicznego Gimnazjum  
nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku, rozmawiamy o pracy w szkole, któ-
ra niedawno obchodziła 20. rocznicę nadania zaszczytnego imienia

tu i realizację planów 
i n we s t yc y j n yc h . 
Kuratorium Oświa-
ty w Ciechanowie 
nie chciało dofinan-
sować zamierzeń 
szkoły, uzasadnia-
ło kolejne odmowy 
dużą ilością podję-
tych tytułów inwe-
stycyjnych. Dzięki 
pomocy wielu ludzi 
udało się opracować 
zakres rozbudowy 
i podjąć dzieło do-
budowania do ist-
niejących obiektów 
szkolnych hali spor-
towej oraz bloku dy-
daktyczno żywie-
niowego z 6 izbami 
lekcyjnymi, stołów-
ką i nowoczesnym 
zapleczem kuchen-
nym. W 2001 r. oddano nowe 
obiekty w użytkowanie młodzieży. 
Jednocześnie z budową nowych 
obiektów szkolnych wykonywa-
liśmy kolejne prace remontowe 
i modernizacyjne w starszej części 
budynku. Wdrożyliśmy technolo-
gię informacyjną (dwie sale infor-
matyczne, centrum multimedialne 
w bibliotece jako kolejne miejsce 
w szkole z dostępem do interne-
tu). Szkoła borykała się z ciągle ze 
skromnymi środkami finansowymi, 
dlatego też przez 3 lata zbieraliśmy 
materiały niezbędne do przepro-
wadzenia kolejnego remontu za-
bytkowej części obiektu. W czasie 
wakacji 2008 r. wykonaliśmy duży 
zakres prac remontowych: wymie-
niliśmy drzwi do izb lekcyjnych, 
wymieniliśmy terakotę, posadzki na 
korytarzach parteru i piętra, lampe-
rie pokryte zostały strukturą mine-
ralną, a ściany wyrównane warstwą 
gipsową i pomalowane. Nowy rok 
szkolny 1 września 2008 r. rozpo-
czął się jakby w nowych pomiesz-
czeniach. 
Jakie są zalety i wady bycia dyrek-
torem?
– Dobrymi stronami jest kontakt 
z młodzieżą i potrzeba pomagania 
im. Mamy bardzo dużo młodych 
i ambitnych ludzi, i trzeba to wy-
korzystać. Pełna zapału, pomysłów 
edukacyjnych kadra pedagogicz-
na jest doskonałym ogniwem do 
realizacji własnej wizji dotyczącej 
funkcjonowania szkoły i dążenia 
do nieustannego jej rozwoju, po-
dejmowania nowych rozwiązań 
w zakresie edukacji, wychowania 
czy opieki. Natomiast co do wad, 
to człowiek w swoich działaniach 
nie zawsze jest zrozumiany, władze 
też nie zawsze chcą, a może nie 
mogą współpracować ze szkołą 
tak, jak widziałby tego potrzebę dy-
rektor. Mam świadomość, że moje 
działania są nieustannie oceniane 
pod wieloma aspektami, muszę 
też zmierzać się z krytyką. Szcze-
gólnie boli ona wtedy, gdy nie ma 
żadnego pokrycia w rzeczywistości 
szkolnej i jest wyssana z palca.

Czy powstanie gimnazjum zmie-
niło młodzież na gorsze?
– Ja nie powiem, żeby młodzież 
była gorsza. Zawsze może dojść do 
jakiegoś konfliktu między dziecia-
kami, niezależnie, czy dzieje się to 
w gimnazjum, czy w podstawówce. 
Jestem teraz bardziej zmartwiona 
reformą. Nie jestem w pełni prze-
konana co do nowej formy egza-
minu gimnazjalnego przypomina-
jącego dawną małą maturę.
A czy jest możliwość nieprzyjęcia 
dziecka do gimnazjum?
– Nie ma takiej opcji. Każde dzie-
cko zostaje przyjęte.
Jest Pani zadowolona z pracy gro-
na pedagogicznego?
– Oczywiście, że tak. Nauczyciele 
spełniają moje oczekiwania, poświę-
cają czas wszystkim uczniom, za-
równo tym, którzy mają problemy 
z nauką, jak i tym, którzy chcą roz-
wijać swoje zainteresowania. Staramy 
się rozwiązywać każdy kłopot i po-
magać młodzieży. Dzięki tzw. „go-
dzinom karcianym” rozszerzyliśmy 
ofertę edukacyjną naszej szkoły, np. 
z języków obcych, matematyki, ję-
zyka polskiego, historii, geografii czy 
innych przedmiotów, a w klasie spor-
towej uczniowie mają więcej godzin 
wychowania fizycznego.
Skąd więc biorą się plotki na temat 
szkoły?
– Może to konkurencja… Może 
zazdrość… Mamy zgrane grono 
pedagogiczne, które jak trzeba re-
alizować zadania, to stara się wyko-
nać je najlepiej jak umie. Poza pra-
cą zawodową potrafimy również 
wspólnie spędzać czas, organizu-
jemy spotkania integracyjne, wy-
cieczki, ogniska. W szkole panuje 
dobra atmosfera współpracy, życz-
liwość i wspólna troska o stworze-
nie jak najlepszych warunków do 
rozwoju powierzonej nam mło-
dzieży. 
Dziękuję bardzo za rozmowę i ży-
czę realizacji wszystkich planów, 
zarówno tych zawodowych, jak 
i prywatnych.

Rozmawiała Marta Trzcińska 

Dlaczego została Pani nauczyciel-
ką?
– Interesowałam się biologią, dla-
tego też wybrałam studia o takim 
kierunku. Na początku chciałam 
zostać pielęgniarką lub pracować 
w laboratorium kryminalnym. Gdy 
zaczęłam praktyki studenckie, do-
szłam do wniosku, że potrafię do-
gadać się z młodzieżą i praca ta 
może mnie satysfakcjonować. 
Moim pierwszym miejscem pra-
cy była szkoła w Bielsku Podlaskim, 
ponieważ w tym mieście zamiesz-
kaliśmy u teściów. Z czasem przy-
szły na świat dzieci i z całą rodziną 
wróciłam do Nasielska.
J a k  w yg l ą d a ł a  P a n i  p r a c a 
w Nasielsku?
– Po przeprowadzce zaczęłam 
pracować w Szkole Podstawowej 
w Pieścirogach, a później w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Na 
początku jako nauczyciel biologii, 
a rok później, od września 1987 r., 
objęłam funkcję dyrektora.
Jakie zaszły wtedy zmiany?
– Szkoła, której pracą przyszło mi 
kierować, była budowana ze skła-
dek mieszkańców i oddana do 
użytku w 1926 r. Zły stan technicz-
ny pomieszczeń zmusił mnie od 
razu do działania. Wspólnie z wła-
dzami oświatowymi rozpoczęli-
śmy remont. Wymieniono pokry-
cie dachu, instalację centralnego 
ogrzewania, pomalowano izby lek-
cyjne i korytarze, tynkiem pokryto 
elewację. Remont przeciągnął się 
jeszcze na wrzesień, ale placówka 
w tym czasie działała normalnie. 
Pilnym zadaniem stała się budowa 
zaplecza sanitarnego dla uczniów 
i personelu szkoły, gdyż funkcjo-
nujące sanitariaty nie spełniały żad-
nych norm technicznych. W krót-
kim czasie pobudowano łącznik 
z szatniami i łazienkami, instalacją 
wodno-kanalizacyjną.
Początek lat 90. przyniósł szkole 
nowe pomysły. Pan mecenas Zdzi-
sław Barciński i Stronnictwo Demo-
kratyczne wystąpiło z inicjatywą, 
aby szkole nadać imię Konstytucji 
3 maja. Powołano Społeczny Ko-
mitet Nadania Imienia Szkole, który 
zbierał pieniądze na pokrycie kosz-
tów związanych z nadaniem imie-
nia oraz zakupem sztandaru. Uro-
czystość odbyła się 3 maja 1991 r. 
w 200. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji .
Demokratyzacja życia szkoły, do-
bre wyniki nauczania powodowa-
ły wzrost liczby uczniów w szkole. 
Okazało się, że budynek szkolny jest 
zbyt mały. Rodzice naszych ucz-
niów, członkowie Społecznego Ko-
mitetu Nadania Szkole Imienia, po-
parli inicjatywę szkoły zmierzającą 
do jej rozbudowy i utworzyli Spo-
łeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. 
Znów zaczęła się trudna żebracza 
praca rodziców naszych uczniów 
i przyjaciół szkoły, a celem tych za-
biegów było gromadzenie środków 
finansowych na wykonanie projek-
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Kronika OSP
11.05. OSP Nasielsk wyjechała do 
wypadku drogowego na ul. Koś-
ciuszki. Działania strażaków pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca 
wypadku i uprzątnięciu pozosta-
łości powypadkowych.
11.05. jednostki OSP Nasielsk i OSP 
Psucin gasił y palącą się trawę 
w Popowie Borowym.
13.05. strażacy z Nasielska wyje-
chali do Pieścirogów w celu za-
bezpieczenia miejsca lądowania 
i startu śmigłowca LPR.
14.05. OSP Nasielsk gasiła palą-
ce się śmieci w śmietniku przy  
ul. Warszawskiej.
15.05. strażacy wyjechali do poża-
ru śmietnika przy ul. Starzyńskiego.
19.05. jednostki z Nasielska i Ciek-
syna wyjechały do pożaru podkła-
dów pod torami na linii kolejowej 
w Pieścirogach Starych.
19.05. strażacy z Nasielska i Nowe-
go Dworu Mazowieckiego gasili 
palącą się altanę na terenie ogród-
ków działkowych przy ul. War-
szawskiej.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Z POLICJI

Starsi panowie dwaj
W czwartek, 19 maja br. przed 12.00 podczas patrolu na terenie Cieksyna 
policjanci z komisariatu w Nasielsku spostrzegli dwóch starszych męż-
czyzn wycinających drzewa w lesie. Natychmiast ich wylegitymowali 
i okazało się, że nie mają oni zgody na wycinkę sosen. Z ustaleń mun-
durowych wynikało, że pocięte drewno miało trafić do 77-letniego Ry-
szarda B., a 73-letni Jerzy G. pomagał znajomemu. Policjanci przeszukali 
także podwórze tego pierwszego. Znaleźli tam kolejną porcję pociętych 
sosen. Poproszony o pomoc pracownik nadleśnictwa wycenił wartość 
strat na ponad 100 złotych. Nasielscy policjanci szybko wyjaśnili wstęp-
ne okoliczności kradzieży drzew. Następnie przesłuchali obu starszych 
panów i przedstawili im zarzuty kradzieży drzew z lasu.

Szukamy świadków wypadku
Nasielscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do 
którego doszło we wtorek, 17 maja br., w Cieksynie. Z ustaleń funkcjona-
riuszy wynika, że toyota land cruiser zderzyła się z seatem cordobą. Na 
skutek uderzenia śmierć poniósł pasażer Cordoby. Osoby mogące po-
móc w ustaleniu okoliczności tragicznego zdarzenia proszone są o kon-
takt z policją. 

Do wypadku doszło ok. godz. 6.00 w Cieksynie. Wówczas to, jak ustalili 
policjanci ruchu drogowego, kierowca toyoty land cruiser jechał w kie-
runku Borkowa. Z jego relacji wynika, że wyprzedził samochód oso-
bowy i gdy wrócił na swój pas ruchu, spostrzegł, że kierowca poprze-
dzającego go samochodu ciężarowego zaczął hamować. Aby uniknąć 
uderzenia w tył tira, odbił kierownicą w prawo, zajeżdżając drogę nadjeż-
dżającemu z naprzeciwka seatowi. Niestety, kierujący toyotą nie zdążył 
całkiem zjechać na prawą stronę jezdni i uderzył w cordobę, a następ-
nie dachował. W wyniku zdarzenia został ciężko ranny 58-letni pasażer 
seata, który pomimo udzielonej pomocy zmarł. Wszyscy świadkowie, 
którzy widzieli ten tragiczny wypadek, proszeni są o kontakt z Komisa-
riatem Policji w Nasielsku, tel. (23) 69-12-207. O skontaktowanie się z po-
licjantami proszony jest także kierowca samochodu ciężarowego, który 
odjechał z miejsca zdarzenia.

Z promilami i zakazem
Policjanci z komisariatu w Nasielsku zauważyli w poniedziałek, 16 maja 
br., przed godz. 12.00 w Cieksynie rowerzystę, który jechał tzw. wę-
żykiem. To zwróciło uwagę mundurowych. Zatrzymali go do kontro-
li drogowej. Szybko okazało się, że 33-letni rowerzysta jest pod wpły-
wem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego 2,1 promila alko-
holu w organizmie. Podczas sprawdzania danych okazało się, że Paweł 
J. ma sądowy zakaz kierowania rowerem od roku 2009 do marca 2012 
r. Mężczyzna nie tylko nie dostosował się do poleceń sądu, ale drugi 
raz kierował pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. Po sporządzeniu 
niezbędnych dokumentów 33-latek mógł wrócić do domu. W najbliż-
szym czasie zostanie przesłuchany i odpowie za swoje zachowanie.

za: kppnowydwor.policja.waw.pl

Regularnie pod wpływem
Jakież było zdziwienie policjantów z Nasielska, gdy 23 maja br. zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierowcę renault clio. Okazało się bowiem, że 
29-letni Dariusz W. był kompletnie pijany i nie miał prawa jazdy. Badanie 
alkomatem wykazało mu prawie 3,2 promila alkoholu w organizmie. W ta-
kim stanie o dalszej jeździe nie mogło być mowy. Sprawdzenie w policyj-
nej bazie danych dało odpowiedź mundurowym, dlaczego mężczyzna 
nie ma prawa jazdy. Mężczyzna stracił je we wrześniu 2009 r., ponieważ 
kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. Kolejny raz wpadł 
3 października 2009 r. Trzeci raz został zatrzymany w listopadzie 2010 r., 
gdy kierował motorowerem w Cieksynie, będąc pod wpływem alkoholu. 
Aktualnie 29-latek ma dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami, oba wy-
dane w 2009 r., jeden przez sąd w Pułtusku, a drugi przez sąd w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Tym razem mężczyzna wpadł w Starych Pieściro-
gach, na ul. Kolejowej, dlatego będzie odpowiadał przed Sądem Rejono-
wym w Pułtusku. Za niestosowanie się do poleceń sądu mieszkańcowi gm. 
Nasielsk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jaką sankcję otrzyma 
za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, zadecyduje już niebawem sąd.

Kierowca forda z promilami
23 maja br. podczas kontroli drogowej w Borkowie w ręce policjantów 
z Nasielska wpadł kierowca forda eskorta, który nie miał prawa jazdy i pro-
wadził auto pod wpływem alkoholu. 33-letni Andrzej Cz. nie posiadał pra-
wa jazdy, ponieważ wcześniej je utracił. Podczas legitymowania mundurowi 
wyczuli od kierującego wyraźnie woń alkoholu. Funkcjonariusze sprawdzili 
stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,3 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili niezbędną dokumentację, a na-
stępnie zatrzymali 33-latka, który trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 
mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut kierowania pojazdem, będąc 
w stanie nietrzeźwości. Mieszkaniec Mławy odpowiedział także za kierowanie 
fordem bez wymaganych uprawnień. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

za: kppnowydwor.policja.waw.pl

Papierosy z przemytu 
Specjaliści zespołu kryminalnego 
z nasielskiego komisariatu w miej-
scu zamieszkania obywatelki Ar-
menii znaleźli i zabezpieczyli 1781 
paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzowych oraz 3 litry 
(najprawdopodobniej) spirytusu. 
53-letnia kobieta w najbliższym 
czasie zostanie przesłuchana. Na-
sielscy policjanci prowadzą stałe 
kontrole miejsc, w których może 
dochodzić do handlu towara-
mi pochodzącymi z przemytu. 
Funkcjonariusze kontrolują mie-
dzy innymi targowiska. Dążą też 
do tego, aby zabezpieczyć taki to-
war, zanim trafi on do klienta. Dla-
tego, gdy 17 maja br. dotarła do 
nich informacja, że przebywająca 
w Nasielsku Ormianka może mieć 
„lewe” papierosy, od razu posta-
nowili ją sprawdzić. Do jej miesz-
kania pojechali policjanci z zespołu 
kryminalnego razem z komendan-
tem komisariatu. Funkcjonariusze 
znaleźli tam 1781 paczek różnych 

marek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej. Odkry-
li także 3 litry cieczy o zapachu al-
koholu. Policjanci zabezpieczyli 
towar. Obywatelce Armenii grozi 
odpowiedzialność za przestępstwo 
karno-skarbowe.

kppnowydwor.policja.waw.pl/

02–07.05. w Nunie nieznani spraw-
cy skradli 40 sztuk słupków ogro-
dzeniowych. Straty wynoszą 800 
zł na szkodę Wiesława G.

Pijani na drodze
08.05. Cieksynie Jarosław F., mieszka-
niec Cieksyna, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,25 mg/l).
09.05. w Jackowie Stanisław K., miesz-
kaniec Jackowa, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,26 mg/l).
10.05. w Konarach Mirosław P., miesz-
kaniec Konar, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,52 mg/l).
10.05. w Dobrej Woli Tomasz Sz., 
mieszkaniec Nowej Wrony, kierował 
skuterem po spożyciu alkoholu (0,43 
mg/l).
10.05. na ulicy Kolejowej Zbigniew 
Cz., mieszkaniec Pieścirogów , kiero-
wał skuterem po spożyciu alkoholu 
(0,92 mg/l).
10.05. w Popowie Zbigniew S., miesz-
kaniec Izbicy, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,44 mg/l).
12.05. w Ruszkowie Roman K., miesz-
kaniec Dębinek, kierował motoro-
werem po spożyciu alkoholu (0,20 
mg/l).
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Co zrobić ze śmieciami
Dla jednych śmieci to problem, dla innych śmieci – źródło pieniędzy. 
Gmina Nasielsk należy do tych pierwszych, tzn. do tych, którzy mają 
problem. Gorzej, że z problemem tym nie potrafimy sobie poradzić. 
Nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie będzie lepiej i że na śmieciach 
zaczniemy zarabiać. 
Powszechne jest nawoływanie do zintensyfikowania edukacji ekolo-
gicznej. To racja, jest ona potrzebna, tyle że tę edukację warto by za-
cząć od tych, którzy gospodarkę tę będą organizować i będą uczyć, 
co robić ze śmieciami. O tym, że nie była ona dobrze przygotowana 
(a to mówi już coś o organizatorach), świadczy właśnie to, że za oddane 
śmieci musimy płacić coraz więcej. Światowy zaś trend w tej dziedzinie 
jest odwrotny. Mówiąc o gospodarce śmieciowej w Nasielsku, mówi-
my jednocześnie o problemie dotyczącym właściwie całej Polski. I nic 
w tym dziwnego, uczestniczymy bowiem w ogólnopolskim programie 
walki z odpadami, na który to program Polska otrzymuje już od wielu 
lat znaczne środki z Unii Europejskiej. Gmina Nasielsk także ma z tego 
pewne profity. 
Problem gospodarki śmieciowej zaczął narastać zwłaszcza wtedy, 
gdy darczyńca, w określonych terminach, chce sprawdzić, jak jego 
pieniądze zostały wykorzystane. Wiadomo już, że Polska, w tym 
i my, mieszkańcy gminy Nasielsk, najprawdopodobniej będziemy 
musieli płacić określone, wyjątkowo dotkliwe kary, za niewywią-
zanie się ze zobowiązań. Problem ten zapewne by się nie pojawił, 
gdyby te kary musieli zapłacić ci, którzy o wykorzystaniu środków 
na ochronę środowiska decydowali.
Problem śmieci stanowił jeden z punktów porządku obrad w czasie 
jednej z ostatnich sesji nasielskiej Rady Miejskiej. Radni wysłuchali 
informacji o gospodarce odpadami na terenie gminy Nasielsk przy-
gotowanej przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzę-
du Miejskiego, lecz nie podejmowali żadnej decyzji, co z tą kwestią 
dalej robić. To, że problem „śmieciowy” istnieje, wynikało z wypo-
wiedzi burmistrza, który go dostrzega, analizuje i będzie starał się go 
rozwiązać ku pożytkowi mieszkańców gminy. Jak powiedział, będzie 
go rozwiązywał nie sam, ale wspólnie z radnymi. Burmistrz Grzegorz 
Arciszewski w swym wystąpieniu zwrócił się też do lokalnej prasy, 
aby w tej kwestii na swych łamach edukowała społeczeństwo, poma-
gając w ten sposób rozwiązać nabrzmiały problem. „Życie Nasielska” 
od początku swego istnienia często pisało o problemach związanych 
z  g o s p o d a r -
ką odpadami 
i szeroko po-
j ę t y m  te m a -
tem ochrony 
środowiska. 
W min ionym 
dwudziestole-
ciu nasza gmi-
n a  w y b u d o -
wała składowi-
sko odpadów 
w Jaskółowie, 
o c z y s z c z a l -
nię ścieków oraz wprowadziła selektywną zbiórkę odpadów. Tym 
można byłoby się chwalić, gdyby nie fakt, że brakuje efektów, jakie 
winny temu towarzyszyć. Lasy i rowy wzdłuż naszych dróg są na-
dal zaśmiecone, a do tego mieszkańcy muszą płacić coraz więcej 
za oddane odpady i za niespełnienie pewnych, wcale niewygóro-
wanych, norm.
W chwili obecnej rozważa się, co dalej robić ze składowiskiem od-
padów w Jaskółowie, ponieważ pierwsza niecka jest już prawie za-
pełniona, a na uruchomienie kolejnej potrzebne są znaczne środ-
ki. Rozwiązaniem może być np. skierowanie głównego strumienia 
śmieci do zakładu segregacji w Płońsku. Pod uwagę brana jest też 
możliwość urządzenia razem z wyborami parlamentarnymi gmin-
nego referendum w sprawie opodatkowania się mieszkańców gmi-
ny tzw. podatkiem śmieciowym. Czeka się też na tzw. ustawę śmie-
ciową, która jest już w końcowej fazie procedury legislacyjnej, ale 
o której już obecnie dość głośno się mówi, że niewiele pomoże, 
a może nawet sytuację pogorszyć. Dostrzega się bowiem w niej ko-
lejną próbę penetracji obywatelskich kieszeni, a te, jak wiadomo, od 
dawna są puste. 
Ostatnio pojawiła się w naszej gminie firma, która na śmieciach chce 
zarobić odwołując się do doświadczeń państw zachodnich. A tam 
śmieci są surowcem wtórnym, którego przerób pokrywa w znaczą-
cej mierze koszty całej gospodarki śmieciowej. Tyle że u nas najła-
twiej zdobywa się pieniądze, sięgając do kieszeni nas wszystkich. To 
zaś przypomina wymuszanie haraczu.
Grupa mieszkańców naszej gminy ma propozycję, aby w tej sprawie od-
była się dobrze przygotowana i przeprowadzona debata publiczna. A głos 
ludu z pewnością w rozwiązywaniu tego problemu bardzo by pomógł. 

andrzej zawadzki 

Z GMINY. W Konarach pracują społecznie

Będzie świetlica pod strzechą
W poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” pisaliśmy o innowacyj-
nym pomyśle sołtysa wsi Konary, 
pomysłodawcy przydrożnej kon-
strukcji, mającej na celu składowa-
nie odpadów w przeznaczonym do 
tego celu miejscu. Jarosław Rudnik, 
nowo wybrany sołtys Konar, posta-
nowił zmobilizować mieszkańców 
do wspólnej pracy na rzecz całej 
wsi. Postanowiono wyremontować 
zrujnowany budynek, w którym 
dawniej znajdowała się świetlica.
Obiekt wraz z działką był do niedaw-
na własnością gminy. Teraz tym ma-
jątkiem włada wieś, dlatego miesz-
kańcy na czele z sołtysem posta-
nowili zagospodarować ten teren 
i stworzyć tu świetlicę dla dzieci oraz 
miejsce wielu innych atrakcji. Prace 
remontowe już się rozpoczęły. 
O szczegółach całego przedsięwzię-
cia opowiedział ŻN sołtys Jarosław 
Rudnik. 
Skąd wziął się pomysł na zagospo-
darowanie tego obiektu? 
– Pomysł na odbudo-
wę świetlicy narodził 
się wśród mieszkań-
ców naszej wsi. Ja oso-
biście podszedłem do 
tego dość sceptycz-
nie, ponieważ dowie-
działem się, że koszt 
uruchomienia, w tym 
odbudowania świetli-
cy, jest wyceniany na 
ok. 90 tys. zł. Porów-
nując więc z tą kwotą 
nasz fundusz sołecki 
w wysokości 6 tys. zł, 
łatwo sobie policzyć, 
ile lat trwałaby taka 
budowa.
Do tego dochodziły inne dylematy 
związane z samym już prosperowa-
niem świetlicy. Takie przedsięwzię-
cia miały rację bytu w czasach real-
nego socjalizmu, kiedy odpowied-
nio dotowano je z zewnątrz. Dlatego 
też przeprowadziliśmy głosowanie, 
w którym mieszkańcy Konar mieli 
zdecydować, co dalej. Wieś zdecy-
dowała, że zabieramy się do pracy.

Jak przebiegają prace związane 
z odbudową świetlicy?
– Na początku zabraliśmy się za 
ogrodzenie całego terenu. Zbudo-
waliśmy je zupełnie inaczej, niż za-
kładaliśmy. Oczywiście dlatego, że 
wszystko związane jest z kosztami. 
Zakładaliśmy, że ogrodzenie zro-
bimy z grubej siatki, metalowych 
słupków, a także metalowej spawa-
nej bramy. Całość miała nas koszto-
wać ok 6 tys. zł, co oszacowałem po 
zapoznaniu się z ofertami kilku firm 
świadczących usługi w tym zakre-
sie. Dlatego też przekonałem wieś, 
że musimy zredukować zasadni-
czo koszty. Każdy z mieszkańców 
miał przynieść 10 wyrąbanych ga-
łęzi wierzbowych, które posłużą za 
słupki. Postanowiliśmy nie kupować 
siatki za 9 zł za mb., tylko zdecydo-
wać się na siatkę autostradową za 1 
zł 80 gr. Bramę natomiast wykona-
my sami. Takim oto sposobem koszt 
ogrodzenia prawie ćwierć hektara 
wyniesie nas 1000 zł. Dodatkowo 

z wierzb uzyskamy gałęzie, które 
potem wykorzystamy do palenia 
w kominku wewnątrz świetlicy. Ko-
lejne prace związane są z wymianą 
dachu – m.in. trzeba zmienić jego 
nachylenie. W tym celu każdy z rol-
ników zobowiązał się dostarczyć po 
jednym chojaku. 
Tutaj pojawia nam się problem ob-
robienia tego drewna. Jednak mamy 
nadzieję, że się uda, bo niedaleko 
nas, przy drodze w stronę Nowego 
Miasta, znajduje się tartak prowadzo-
ny przez pana Marcina Bachanka. 
Wierzymy, że właściciel tego tartaku 
pomoże nam i za przystępną cenę 
obrobi drewno na więźbę dachową. 
W woli podziękowania dorzucimy 
oryginalny i wyjątkowy dyplom od 
całej wsi Konary. Oczywiście, po za-
kończeniu prac zapraszamy do ko-
rzystania ze świetlicy. Słomę na po-
krycie dachu mamy własną, jeden 
z pracowników tartaku skontakto-
wał mnie z fachowcem mieszkają-
cym w Lubominie, który jako jeden 

z niewielu potrafi kłaść słomiane 
dachy. Chciałbym również, aby ten 
doświadczony człowiek pokazał 
młodym osobom mieszkającym 
na wsi, w jaki sposób wykonuje się 
taki dach, by również oni wynieśli 
coś z tej lekcji, dając przykład innym. 
Kolejną etapem prac będzie elewa-
cja. Jednak nie zrobimy tego w tra-
dycyjny sposób, ponieważ wiąże się 
to znowu z dużymi kosztami. Siatka, 
styropian, kleje – to wszystko kosz-
tuje. Zastąpimy to wszystko starym 
tradycyjnym sposobem, stosując 
glinobitkę. 
Burmistrz Grzegorz Arciszewski 
obiecał nam, że pomoże zdobyć 
glinę z cegielni, która wyraziła chęć 
przekazania materiału na nasz cel. 
Podkreślić trzeba że budynek stoi 
na kamieniach. Podczas budowy 
nie były wykonane pod nim funda-
menty, dlatego też rysują się ściany. 
Chcemy zrobić nową podmurówkę 
z polnych kamieni. Chciałbym za-
znaczyć, że pracy było tyle, że zbie-
ranie kamieni wypadło nam w Wiel-
ką Sobotę między godziną 5.00 
a 7.00 rano, co świadczy o wiel-
kiej determinacji i pomocy miesz-
kańców wsi. Z zewnątrz chciałbym 
jeszcze wyłożyć budynek cegłą, 
którą chcę uzyskać metodą rozpo-
wszechnioną w Niemczech, Stanach 
czy Australii – chodzi o wyrabianie 
cegły bez wypalania. Upiększymy 
nią rogi budynku od frontowej stro-
ny, by całości nadać niepowtarzalny 
charakter. 

W tym momencie budujemy bróg, 
czyli pomieszczenie gospodarcze 
służące dawniej do przechowywa-
nia siana, a dziś do przechowywania 
drewna, które potem zostanie wy-
korzystane do palenia w kominku. 
Drewno już mamy w ilości 18 me-
trów sześciennych. 
Ścięliśmy drzewo rosnące za-
raz przy świetlicy, które ze staro-
ści zagrażało budynkowi, a przede 
wszystkim mieszkańcom i uczestni-
kom drogi. Część drewna sprzeda-
liśmy, a część pozostawaliśmy so-
bie. Takim oto sposobem mieliśmy 
środki na kolejne remonty i drewno 
na opał. W oddali zbudujemy stóg, 
jednak jako jedna z pierwszych, 
a może nawet pierwsza wieś w Pol-
sce zbudujemy stóg z wielkim me-
talowym palem, na którym będzie 
powiewała flaga Unii Europejskiej. 
Zazwyczaj dzieje się tak, że flaga Unii 
pojawia się po przyznaniu dotacji na 
różne przedsięwzięcia, my zrobimy 
odwrotnie: pierwsza będzie flaga, 

a potem może, 
kto wie, pojawią 
się inne środki fi-
nansowe.
W tym roku pla-
nuj emy zrob ić 
wszystko to, co 
w y m i e n i ł e m ; 
mam nadzieję, że 
się uda. Najważ-
niejsze dla mnie 
jest  ocieplenie 
tego budynku, by 
zimą można było 
prowadzić kolejne 
prace wewnątrz 
budynku. W przy-
szłości wybuduje-

my jeszcze plac zabaw i boisko do 
siatkówki. Chcielibyśmy, by przyjeż-
dżały do nas dzieci z różnych placó-
wek oświatowych w ramach wyjaz-
dów na zieloną szkołę. Poprowadzi-
my naukę wyplatania przedmiotów 
z wikliny, zakupimy piec do wypa-
lania gliny, aby dzieci mogły same 
zrobić swoją figurkę, którą potem 
wypalimy. Oczywiście, nie ominie 
nikogo ognisko i kiełbaski. 

Mówiąc o pomyśle mieszkań-
ców, ich pomocy i wielkim zaan-
gażowaniu, kogo ma Pan przede 
wszystkim na myśli?
– Mówiąc o mieszkańcach, chciał-
bym wymienić poszczególne rodzi-
ny, które wnosiły i wnoszą ogromny 
wkład w całe to przedsięwzięcie. Bez 
nich nie zaszlibyśmy tak daleko. Po-
moc mieszkańców, ich zaangażo-
wanie i determinacja jest czymś na 
te czasy rzadko spotykanym. Dla-
tego dziękuję za pomoc rodzinom 
państwa Sochockich, Jechalików, 
Kutrowskich, Łyczkowskich, Gor-
tatów, Lewandowskich, Jusińskich, 
Kwapińskich, a także pani Barbarze 
Pająk z Urzędu Miasta Nasielsk oraz 
wszystkim, którzy nas wspierają. 
Miejmy nadzieję, że już niebawem 
będziemy podziwiać efekty tej 
wspólnej pracy mieszkańców Ko-
nar. Gratulujemy bardzo ciekawego 
pomysłu na świetlicę wiejską krytą 
słomianą strzechą.

(kamil)

Tak, w latach 90-tych, segregowano odpady w naszym mieście.
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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, 
28 maja br. o godz. 11.30. 
Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do udziału w rozmo-
wach o literaturze.

(red.)

Historia pisana nabojami
Nasz bohater może się wydawać skromny. 
Został skonstruowany przed ponad 60 laty, 
a więc opiera się na technologii, która kształ-
towała się w czasie II wojny światowej. AK - 47 
– bo o nim mowa, zmieniał jednak bieg historii 
długo po swoim wynalezieniu.
W swojej książce nazwanej po prostu AK - 47 
brytyjski dziennikarz Michael Hodges nie sili 
się na kompleksowość opisu tej broni i dro-
biazgowe przedstawienie jej wkładu w bieg hi-
storii. Nie korzysta z obszernych opracowań, 
ba, nie zamieszcza nawet pod koniec bibliografii. Zamiast tego ko-
rzysta z relacji zwykłych ludzi, którzy stykali się z tą bronią bądź 
regularnie z niej korzystali: byłego wietnamskiego żołnierza, fran-
cuskiego fotoreportera towarzyszącego palestyńskim partyzantom 
czy sudańskiego rapera, który w młodości został wciągnięty do or-
ganizacji walczącej z siłami rządowymi. Jest też wreszcie spotkanie 
z samym generałem Michaiłem Kałasznikowem, który chciał stwo-
rzyć broń chroniącą ZSRR, a faktycznie wspomogła głównie jego 
wrogów.
Jednak właśnie ta forma przedstawienia losów AK-47 oddaje dobrze 
fenomen tej broni, powoduje, że książkę czyta się jednym tchem, 
i rzeczywiście przeżywa losy bohaterów (a te bywają dość niezwy-
kłe). Dość powiedzieć, że według jednej z relacji za pomocą tej bro-
ni strącono… amerykański bombowiec. Jak mawiają Włosi: „nawet 
jeśli kłamstwo, to ładnie wymyślone”. Interesujące jest też historia 
o tym, jak wynalazek generała Kałasznikowa stał się elementem lo-
kalnego folkloru w krajach Bliskiego Wschodu, gdzie każdemu we-
selu towarzyszą strzały w powietrze z „kałacha” (co czasem kończy 
się atakiem Amerykanów biorących weselników za terrorystów).
8 ruchomych części, 650 pocisków na minutę, możliwość rozło-
żenia w czasie krótszym niż 1 minuta, cena zaczynająca się już od 
200 dolarów. Warto poznać ponadczasową broń, jaką jest AK-47, 
a dobrą okazją będzie sięgnięcie po tę książkę.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

CIEKSYN

Majowe Święto Książki
Z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Dolina Wkry” w niedzielę 22 maja br. 
odbył się kiermasz książek.

Kiermasz książek realizowany pod hasłem ,,Majowe Święto Książki 
w Cieksynie” odbywał się od 9.00 do 14.00 na parkingu przed koś-
ciołem. Chętni mogli kupić książki religijne, literaturę dziecięcą i mło-
dzieżową, encyklopedie, słowniki, dzieła przyrodnicze, historyczne 
oraz beletrystykę. Zdaniem członków Stowarzyszenia ,,Dolina Wkry” 
kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, dorosłych 
i ludzi starszych, którzy chętnie kupowali książki z różnych dziedzin. 
Jest to pierwsza inicjatywa tego typu w Cieksynie mająca na celu po-
pularyzację czytelnictwa. Możliwe, że w następnej edycji oprócz kier-
maszu odbywać się będzie także wymiana używanych książek między 
mieszkańcami.

Paweł Kozłowski

Miłosz w Nasielsku
Rok 2011 został ogłoszony rokiem 
Czesława Miłosza. Z tej okazji 20 
maja br. odbyły się dwa spotkania 
z poezją polskiego noblisty, które 
poprowadził poeta młodego po-
kolenia – Miłosz Kamil Manasterski.
Pierwsze spotkanie odbyło się 
o godz.13 i uczestniczyła w nim 
młodzież z klas pierwszych z Li-
ceum im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku, razem z dyrektorem 
Robertem Parzonką, drugie, na 
które mogli przyjść wszyscy chęt-
ni, zaczęło się o godz. 15. Prelek-
cje miały charakter multimedialny, 
oprócz faktów i anegdot z życia 
Czesława Miłosza Miłosz Manaster-
ski za pomocą rzutnika wyświetlał 
filmy i odtwarzał muzykę. Zaczęło 
się od opowieści ostatniej sekre-
tarki poety, Agnieszki Kosińskiej, 
o jego biurku. Można się było do-
wiedzieć m.in., że Miłosz pisał wy-
łącznie piórem, nanosił poprawki, 
a potem przepisywał do kompu-
tera. – O Miłoszu mówi się na mi-
lion różnych sposobów. Nauko-
wo i uczenie pokazuje się rozmiar 
jego filozofii, wspaniałość poezji. 
To wszystko jest oczywiście ważne 
– tłumaczył Miłosz Kamil Mana-
sterski – to jednak prostemu czło-
wiekowi nie przybliża go ani trochę. 
To był człowiek, który mocno stał 
na ziemi. 
Ta sytuacja miała więc pokazać 
poetę nie jako wyobcowanego ar-

tystę, błądzącego z głową w chmu-
rach, oderwanego od życia, tyl-
ko człowieka sukcesu, potrafiące-
go całe życie podejmować nowe 
wyzwania. Przykładem może być 
właśnie nauczenie się pracy na 
komputerze w podeszłym wieku, 
kiedy zwykle nie ma się chęci się-
gać po technologiczne nowinki. 
Ciekawa historia wiąże się również 
z otrzymaniem przez Miłosza na-
grody Nobla w roku 1980. Po ce-
remonii poeta stwierdził, że jest 
głodny, więc udał się razem z ro-
dziną i przyjaciółmi do… restau-
racji Mc’Donalds. – Ta anegdota 
pokazuje przekorę Miłosza i jego 
chęć cieszenia się życiem – ko-
mentował Manasterski. 

Podjął też temat wy-
kładów Miłosza z lite-
ratury słowiańskiej na 
Uniwersytecie w Ber-
keley. Noblista bo-
wiem z powodze-
niem w ykładał ten 
przedmiot, pomimo 
braku wykształcenia 
w tym zakresie (ukoń-
czył prawo), i robił to 
w  o b c y m  j ę z yku . 
Świadczy to o wiel-
kim intelekcie i od-
wadze Czesława Mi-
łosza. Częścią prelek-
cji była również recy-
tacja jednego z ostat-
nich wierszy Uczciwe 
opisane oraz dwóch 
utworów samego Mi-
łosza Kamila Mana-

sterskiego: jeden poświęcony był 
poecie, a drugi pt. Selekcja natu-
ralna mówił o wiejskich imprezach. 
Oba przedstawione z filmami i mu-
zyką.
Korzystając z okazji, gość nasiel-
skiej biblioteki opowiedział o poe-
zji krajach azjatyckich, szczególnie 
arabskich. Tam bowiem dużą po-
pularnością cieszy się połączenie 
obrazu, muzyki i recytacji wierszy. 
Powstają w ten sposób niezwy-
kle nastrojowe dzieła, co zostało 
przedstawione na kilku przykła-
dach. Jak wyjaśniał M. Manasterski, 
wolność słowa w tych krajach jest 
ograniczona, i to, czego nie mogą 
powiedzieć dziennikarze, dopo-
wiadają poeci.
Reasumując, nasielskie spotkanie 
z Miłoszem Kamilem Manaster-
skim pozwoliło obecnym spojrzeć 
na Czesława Miłosza innym okiem, 
dowiedzieć się wielu ciekawostek, 
a poza tym dowiedzieć się, jak wy-
gląda poezja poza naszym krajem.
Miłosz Kamil Manasterski urodził się 
w Kaliszu, a obecnie mieszka w Łomian-
kach. Jest członkiem Związku Literatów 
Polskich i Société Européenne de Cul-
ture oraz redaktorem naczelnym „Ma-
gazynu Związku Literatów Polskich ”. 
Oprócz tomików poezji (w tym jednego 
dwujęzycznego, polsko-chińskiego) na-
pisał również zbiór opowiadań Tramwaj 
zwany 805N. Jest laureatem Nagrody 
za Debiut Światowego Dnia Poezji pod 
patronatem UNESCO (2006) i Nagrody 
Literackiej „Poezji dzisiaj” dla młodego 
twórcy (2009).

Paweł Kozłowski



727 maja–9 czerwca 2011 ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy

Rozwijać skrzydła 
Każdego dnia otrzymujemy od Boga wiele darów. Największy z nich to 
dar świętości. Niekiedy obdarowanie wydaje się nam to tak oczywiste, 
że nawet nie przyjdzie nam do głowy odczuwać wdzięczność wobec 
Stwórcy. A to już groźny symptom: nasza wiara słabnie. Przestajemy 
odczuwać, że jesteśmy obdarowani. Pojawiają się wtedy stwierdzenia 
typu: „jakoś sobie poradzę”, „jakoś tam będzie” czy „wiem, co robię”. 
„Jakoś”, „wiem” – to znaczy? Nadmierne zaufanie do siebie, niedostrze-
ganie obdarowania, wygląda podobnie jak zaufanie do niesprawdzo-
nych przyrządów służących do nawigacji. Skutek może okazać się zgub-
ny i prowadzić na manowce. 

Poczucie obdarowania sprawia, że zaczynamy pojmować nasze życie 
jako zadanie, które trzeba wypełnić, zrealizować. Stąd chcemy rozwi-
jać skrzydła do lotu i szybować w nowe, nieznane dotąd przestrzenie. 
Jeśli spojrzymy na nasze życie duchowe pod tym kątem, to jest to jak 
najbardziej możliwe. 

Takie spojrzenie pomaga nam zrozumieć, jak zachować duchową świe-
żość, jak nie dać się zwariować rozpędzonemu światu i nie zagubić się 
w nowoczesnym „wyścigu szczurów”. To z kolei chroni nas od stagna-
cji, przyzwyczajeń, działa przeciw rutynie, przyzwyczajeniom, które są 
nazywane naszą drugą naturą. Czy w moim chrześcijaństwie nie jestem 
tylko kibicem albo – co gorsza – pseudokibicem? Czy jak szalikowiec 
nie sprowadziłem swojej wiary do obnoszenia i pokazywania jej na tylko 
zewnątrz? Pewnie można by tak długo pytać… 

Szansę na przejście eliminacji mają tylko ci, którzy odpowiednio ułożą 
hierarchię wartości, której gwarantem jest „sprawiedliwy Sędzia”. Nie 
wystarczy powiedzieć: znam tylu księży, uczestniczyłem w procesjach 
i w kościele w pierwszych ławkach miałem miejsce. A może pogardzam 
innymi lub nawet ich nie zauważam, tych, którzy wraz ze mną tworzą tę 
samą drużynę – Kościół? Przecież i oni mają ten sam cel co ja. A Naj-
wyższemu Sędziemu zależy, żeby ta drużyna była jak najliczniejsza i jak 
najbardziej zgrana. 

Jak w różnych dziedzinach sportu, nawet po jakiejś dłuższej przerwie, 
możliwy jest powrót, tym bardziej w życiu duchowym. Chyba dobrze do 
tego obrazu „ostatniego” pasuje Dobry Łotr, który otrzymał Chrystuso-
wą obietnicę „bycia w raju”, czyli nagrody. Sprawa mojego uczestnictwa 
w duchowych zawodach jest bardzo ważna. Od niej zależy moja wiecz-
ność. Patrząc na sportowe zmagania, wszyscy doskonale wiemy, że 
miejsc na podium nikt nie zdobywa przy okazji – choć może odrobina 
szczęścia jest tu także wskazana – ale poprzez lata treningów i ćwiczeń. 

Często zdarza się tak, że na drodze duchowego rozwoju przeszkadza-
my sobie sami. Po prostu nie chcemy się rozwijać. Kiedyś słyszałem 
stwierdzenie pewnego ojca: „po co, proszę księdza, budować następny 
kościół? Moja córka mieszka za granicą, ma do kościoła 50 kilometrów. 
I jedzie tam od czasu do czasu”, to rodzi się pytanie: czy dary Boże nam 
zbytnio nie spowszedniały i nie straciły w naszych oczach na wartości? 

Życie duchowe zawiera w sobie dynamizm – autentyczność i głębia ot-
warcia powoduje leczenie wewnętrznego skostnienia. Prymas Wyszyń-
ski „Idącym w przyszłość” mówił, że „Tylko orły szybują nad graniami 
i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z or-
łów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować 
i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość na-
szej Ojczyzny”.

Pomocą w nieustannym rozwoju jest niewątpliwie troska o wsłuchiwa-
nie się w głos Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który odnawia na-
sze serce, pobudza je do miłości. Z pewnością duchowego rozwoju nie 
ułatwi nam tego logika handlowa „coś za coś”. Bóg nie wystawia nam 
rachunku. „Ja ci dałem to i to, to teraz ty jesteś zobowiązany w zamian 
mi służyć” – tak nie jest! On nam wszystko, co daje, daje za darmo – 
tylko dlatego, że nas kocha. On nie ma ważniejszego pragnienia niż to, 
by nam dawać siebie, i to całkowicie bezinteresownie. My jesteśmy we-
zwani do tego samego. Nie trzeba więc kształtować w sobie duchowe-
go cudaka, ale człowieka wiernie podążającego za wskazaniami Słowa 
Bożego, które odczytujemy we wspólnocie Kościoła. I w ten sposób 
rozwijać skrzydła do lotu. 

ks. Leszek Smoliński

Rozwijać skrzydła Rozwijać skrzydła Rozwijać skrzydła Rozwijać skrzydła Rozwijać skrzydła 
Jak dyżurują apteki?
Szanowna Redakcjo!
Jestem młoda mamą, która niedawno sprowadziła się w okolice Nasielska. Nasielsk wydawał mi się miejscem, gdzie 
można załatwić większość spraw i nie ma potrzeby wyjazdu do większych miejscowości, aż do czasu, kiedy zacho-
rował mój synek. 
Po wieczornej wizycie u lekarza mój mąż wybrał się „do miasta” po lekarstwa. W Nasielsku są 3 apteki i żadna z nich 
owej nocy nie pełniła dyżuru. Po lekturze wywieszanych kartek na drzwiach aptek mieliśmy wrażenie, że pomiędzy 
aptekami trwa jakaś przepychanka w tej sprawie.
Na drzwiach apteki Arnica wisiała informacja, że tego dnia dyżur pełni Apteka Nova. Na drzwiach Apteki Nova wid-
niała informacja, że nie ma ona obowiązku pełnienia dyżurów nocnych. Apteka, do której wchodzi się po schodach 
(wejście od ul. Młynarskiej), była zamknięta bez żadnej informacji. 
Z tego, co się później dowiedzieliśmy, wynikało, że dyżurami wymieniają się jedynie apteka Arnica i apteka po schod-
kach, ale nie zawsze są one otwarte. Apteka w pobliskich Pieścirogach w ogóle nie pełni dyżurów. Najbliższa otwarta 
apteka była w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też tylko do północy. Potem należy jechać juz tylko do Legionowa. 
Nie spodziewałam się, że w Nasielsku może być aż taki problem z wykupieniem recepty w godzinach wieczornych 
lub nocnych. Współczuję tym ludziom, którzy nie mają samochodu i muszą czekać do rana, aż któraś z aptek zosta-
nie otwarta. Uważam, że jest to ciekawy temat do artykułu i jest on warty zainteresowania.
       Z pozdrowieniami

Anna, mama Damianka
(tytuł pochodzi od redakcji)

LISTY DO REDAKCJI

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” rozpoczynają wspólną 
akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności naszej społeczności 
lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzę-
tach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „OD-
DAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do 
użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” 
i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są odda-
wane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie pod-
legają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w pogrzebie

śp. Kazimierza Figurskiego
    Rodzina

INFORMACJA

Konkurs 
dla sołectw
Wojewoda Mazowiecki 29 kwietnia br. ogło-
sił konkurs pod tytułem „Najaktywniejsze 
sołectwo”. Jego współorganizatora-
mi są: Województwo Mazowieckie, 
Związek Stowarzyszeń Mazowiecki 
Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz Gazeta Sołecka. 
Celem konkursu jest promowanie najlep-
szych przykładów zrealizowanych projek-
tów i inicjatyw oddolnych w sołectwach 
oraz docenienie najbardziej aktywnych 
sołtysów. Udział w konkursie ma przyczynić 
się do aktywizacji lokalnej społeczności 
oraz podnoszenia jej świadomości. Jest 
to doskonała okazja do promocji cie-
kawych inicjatyw. Podczas oceny zgło-
szonych projektów komisja konkursowa 
oceni m.in. ich innowacyjność, zasięg oraz 
wpływ na integrację społeczności lokalnej. 
Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia udziału 
w Konkursie, mogą dokonać: sołectwa, 
rady sołeckie, przewodniczący rad gmin 
i powiatów, wójtowie, starostowie, orga-
nizacje pozarządowe (m.in.: stowarzy-
szenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, 
Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Lokalne Grupy Działania) oraz 
grupy 15 mieszkańców sołectwa.
Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu 
zamieszczonym na stronach:
www.mazowieckie.pl, www.mazovia.pl. 
i składać w terminie do 15 czerwca 2011 r.
za pośrednictwem poczty lub osobi-
ście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie lub jego 
Delegaturze w Ciechanowie. 
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„Super Samorząd 2011”

Oddałeś głos, wybrałeś, i co dalej…
Fundacja im. Stefana Batorego 
i Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
działające na rzecz budowy w na-
szym kraju społeczeństwa obywa-
telskiego od wielu lat inicjują i pro-
wadzą działania mające na celu 
aktywizację społeczności lokal-
nych. Jedną z form tej działalności 
była akcja Masz Głos, Masz Wybór 
(2006–2010). 
Na terenie naszej gminy koordyno-
wała ją Elżbieta Wróblewska ze Sto-
warzyszenia Europa i My. Poprzez 
swoje działania chciała doprowa-
dzić do zwiększenia aktywności 
mieszkańców gminy, częstszych 
kontaktów wyborców z ich wy-
brańcami (burmistrzem i radnymi) 
oraz do rozliczania się samorzą-
dowców z ich przedwyborczych 
zobowiązań . Czy to się udało? 
Można śmiało powiedzieć, że u nas 
tylko połowicznie. Ale nie jest to 
porażka, ponieważ wiadomo, że 
budowa społeczeństwa obywa-

telskiego jest procesem długo-
trwałym i trudnym. Podobnie było 
chyba i gdzie indziej, skoro inicja-
torzy akcji postanowili ją kontynu-
ować i wykorzystując dotychcza-
sowe doświadczenia, wzbogacić ją 
o nowe formy. Akces do współpra-
cy zgłosiło też Stowarzyszenie Eu-
ropa i My.
W piątek, 20 maja br. odbyła się 
w Warszawie ogólnopolska kon-
ferencja inaugurująca nowy etap 
akcji Masz Głos, Masz Wybór. Z na-
szej gminy wzięła w niej udział ko-
ordynator akcji Elżbieta Wróblew-
ska oraz przedstawiciel redakcji 
„Życie Nasielska”. Akcji nadano 
formę konkursu. Jego hasłem jest 
„Super Samorząd 2011”, a celem, 
jak czytamy w regulaminie – bu-
dowa dialogu między mieszkań-
cami a władzami samorządowymi, 
szczególnie poprawa zaangażowa-
nia mieszkańców w sprawy gminy 
oraz poprawa skuteczności prze-

pływu informacji na poziomie lo-
kalnym. Honorowy patronat nad 
konkursem objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski.
Sama konferencja była starannie 
przygotowana i sprawnie przepro-
wadzona. Zapewniono w niej udział 
i merytoryczne wystąpienia zna-
czących dla kraju i samorządności 
osób. Wśród nich był główny kon-
struktor samorządowej Polski prof. 
Michał Kulesza oraz wicemarszałek 
Senatu prof. Marek Ziółkowski.
Uczestnicy mogli uzyskać znaczna 
wiedzę i potrzebne, zwłaszcza na 
starcie, materiały. Teraz przystąpią 
do działań w swoich jednostkach 
samorządowych, bo czasu na re-
alizację programu jest niewiele (do 
końca 2011 r.). Rezultaty działań 
zostaną ocenione przez Komisję 
Konkursową powołaną przez or-
ganizatorów. Do 23 stycznia zo-
stanie ogłoszona lista nominowa-

nych jednostek, a do 
końca lutego zostaną 
ustaleni laureaci i za-
prezentowani na Gali 
podsumowującej ak-
cję Masz Głos, Masz 
Wybór. 
Jak na tle innych wy-
padnie nasza wspól-
nota samorządowa? 
Może stanie w kręgu 
laureatów, a może 

Z GMINY

Ostatnia szansa  
na zgłoszenia 
Już tylko kilka dni pozostało na zgłaszanie kandydatów do nagrody „Lew 
Nasielska”. Przypominamy, że termin mija we wtorek, 31 maja br. 
Zgodnie z Regulaminem Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” organem 
uprawnionym do postępowania zmierzającego do wyłonienia laureatów 
Nagrody „Lew Nasielska” jest kapituła, w której skład wchodzą laureaci 
tej nagrody oraz burmistrz Nasielska. 
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody „Lew Nasielska” posiadają: 
członkowie Kapituły, komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje pub-
liczne z terenu gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzysze-
nia, firmy, grupa co najmniej 50 mieszkańców gminy Nasielsk.
Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie 
oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przy-
znania Nagrody „Lew Nasielska”. 
Nagroda została ustanowiona w 2003 r., a po raz pierwszy przyznana 
w roku 2004, wyjątkowo aż trzem laureatom. Dotychczas nasielskie 
statuetki wręczono 9 osobom. Lwem Nasielska honorowane są oso-
by, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie 
upowszechniania idei samorządowej na terenie gminy Nasielsk oraz na 
Mazowszu.
Laureata tegorocznej nagrody poznamy 17 czerwca br. 

(red.)

chociażby znajdzie się wśród no-
minowanych. To zależy nie tylko 
od burmistrza i Rady Miejskiej, 
ale od nas wszystkich. Demokra-
cja bowiem oznacza władzę ludu, 
a nie władzę, chociażby najwy-
bitniejszych, jednostek. One tyl-

ko ten lud reprezentują i powinny 
działać w jego imieniu i dla jego 
dobra. I właśnie to współdziałanie 
wyborców i wybrańców będzie 
decydowało o miejscu w konkur-
sie.

az
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Świętowaliśmy zjednoczenie Europy
To już osiemnasty raz 
euroentuzjaści z całej 
Polski i Europy spotka-
li się w Warszawie, aby 
świętować i rozmawiać 
o wspólnych europej-
skich sprawach. W tym 
roku kolejne, XVIII Pol-
skie Spotkania Euro-
pejskie zorganizowane 
przez Polską Fundację 
im. Roberta Schumana 
odbyły się w sobotę,  
7 maja. Kulminacyjnym 
wydarzeniem tego dnia 
była jak zawsze radosna 
Parada Schumana. Ru-
szyła ona w samo po-
łudnie z placu Zamko-
wego Traktem Królew-
skim i dotarła do sceny 
głównej usytuowanej 
na Nowym Świecie.
W przemarszu tym nie zabrakło 
również uczniów z nasielskiej pod-
stawówki. Już siódmy raz przed-
stawiciele tej szkoły uczestniczy-
li w barwnym 
k o r o w o d z i e 
dla Europy. Jak 
zawsze, zabrali 
ze sobą sym-
bole związane 
ze swoją szkołą 
i naszym mia-
stem – tarczę 
i flagę. Z uśmie-
chem na twa-
rzach, wyma-
lowanych „po 
e u ro p ej sku”, 
z  ogromnym 
transparentem 
z napisem NA-
SIELSK, w ko-
szulkach pro-
mujących wo-
lontariat z racji Europejskiego Roku 
Wolontariatu, w rytmie bałkań-
skich melodii młodzi nasielszcza-
nie dumnie kroczyli obok jednej 
z trzech lawet. Z niej uczestników 
parady pozdrawiali m. in.: prezes 
Fundacji Anna Radwan, prezydent 

Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, byli lewicowi premierzy 
Leszek Miller i Włodzimierz Cimo-
szewicz oraz szef Sejmowej Komi-
sji Zagranicznej Andrzej Halicki. Na 
czele kroczyła również była prezes 
Fundacji Róża Thun, będąca aktu-

alnie posłem w Parlamencie Euro-
pejskim, i Ewa Synowiec Dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce.
Na rogu ulic Ordynackiej i No-
wego Światu ze sceny wszystkich 
uczestników przywitał prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski. To 
wielk i  zaszcz yt, 
t ym bardziej  że 
tegoroczna para-
da to preludium 
do polskiej prezy-
dencji w UE. Sym-
boliczne dzielenie 
„europejskiego” 
tortu przypadło 
w udziale Tadeu-
szowi Mazowie-
ckiemu. Przy tej 

okazji zwrócił się on do młodych 
ludzi, by angażowali się w wolon-
tariat. Jak mówił, „to bardzo dobra 
droga wejścia w środowisko pracy 
i pomagania innym ludziom”.
Po zakończeniu oficjalnych wy-

stąpień wszyscy 
uczestnicy kilka-
krotnie odśpiewa-
li Odę do radości, 
a potem zwiedzali 
Miasteczko Euro-
pejskie ze stoi-
skami informa-
cyjnymi instytu-
cji unijnych oraz 
organizacj i  po-
zarządowych. Tu 
mogli brać udział 
w zabawach, kon-
kursach z nagro-
dami, pokazach 
i nauce tańców, 
warsztatach tea-
tralnych i kuglar-
skich, grach mul-

timedialnych, scenkach języko-
wych, grach ulicznych i w wielu in-
nych atrakcjach. Niebywałą okazją 
była możliwość spotkania z jej Eks-
celencją Prezydencją. To ciekawy 
pomysł organizatorów na zwięk-
szenie zainteresowania zbliżającym 
się polskim przewodnictwem w UE.
Cała nasielska grupa była bardzo 
zadowolona i do domu wracała 
w energetycznym nastroju. Odczu-
liśmy, że Parada Schumana to spot-
kanie ludzi życzliwych. Zgodnie 
ze słowami prezydenta, „niech to 
się nazywa wspólna radość tak jak 
Oda do radości ”, uważamy, że nie 
zabraknie nas młodych z Nasielska 
również na takim wydarzeniu za 
rok.

Elżbieta Wróblewska 

Z NOK. Spotkanie ze Sceną Zaułek

Z gitarą i humorem
W czwartek, 19 maja br. o godz. 20.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury 
po raz ostatni w tym sezonie gościliśmy wyjątkowych artystów Sceny 
Zaułek. 
Spotkanie rozpoczął gospodarz sceny – Wojtek Gęsicki. Największy 
bard świata powitał nas serdecznie piosenką i zapowiedział zaproszone-
go przez siebie gościa, który rozbawiał publiczność znajdującą się w holu 
kina Niwa. 
Wiesław Nideraus, jak na satyryka i prześmiewcę przystało, rozbawiał wi-
dzów anegdotami, dowcipami, żydowskimi szmoncesami oraz piosen-
kami. Humorystyczne historyjki o relacjach męsko-damskich sprawiły, 
że na twarzach niektórych słuchaczy pojawiły się wypieki, a piosenki 
rozkołysały publiczność. Usłyszeliśmy między innymi: Syndrom dnia 
poprzedniego, mówiący o wyjątkowej suchości niektórych poranków, 
oraz utwór kabaretowy idealny do wspólnego śpiewania: Było sobie 
siedmiu braci. 
Następnym gościem przedwakacyjnego spotkania był Krzysztof Tu-
rek – nasielski poeta, kompozytor i pieśniarz, a także artysta estradowy 
współtworzący kabaret „Pętla”, który, jak sam stwierdził: nie ma utwo-

rów wesoł ych, śpiewał 
nam życiowe piosenki 
o różnych obliczach mi-
łości i przeplatał je aneg-
dotami „z życia wzięty-
mi”. Zapowiadana wcześ-
niej Kamila Wykrętowicz 
z powodów zdrowotnych 
nie mogła nas odwiedzić, 
ale życząc artystce zdro-
wia, mamy nadzieję, że 
następnym razem nic nie 
stanie na przeszkodzie, 
abyśmy mogli wysłuchać 
jej występu. 
Ostatnia przed wakacja-
mi Scena Zaułek nastroi-
ła wszystkich słonecznie 
i pozytywnie do życia i do 
letniego odpoczynku. 

(monika)

fot. M. Stamirowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Wiosenne Czarowanie
Już po raz drugi Hufiec Le-
gionowo im. Szarych Szere-
gów „Rój-Tom” zorganizował 
Festiwal Harcerski „Wiosenne 
Czarowanie”. Impreza odbyła 
się w dniach 14 i 15 maja, a or-
ganizatorzy zapewnili uczest-
n ikom prawdziw y ogrom 
atrakcji. 
Wśród tych atrakcji znalazły się koncerty takich zespołów, jak: YesKie-
zSirumem, Wołosatki, Bez Jacka, Dom o zielonych progach. Dodatkowo 
istniała możliwość przejażdżki quadami oraz przede wszystkim wspania-
łe występy osób startujących w festiwalu, a wszystko to odbywało się 
w dobrym harcerskim klimacie.
Festiwal podzielony był na trzy kategorie wiekowe: zuchy, harcerze i tzw. 
kategoria open. W całej imprezie uczestniczyło czterdziestu dwóch wy-
konawców i zespołów z kilkunastu miast całej Polski, m.in. z Radomia, 
Bydgoszczy, Legnicy, Częstochowy. Wśród wykonawców nie zabrakło 
naszej reprezentantki Wioletty Niezgody z 32. DS „Hakuna Matata”, która 
występowała w najtrudniejszej kategorii open, przeznaczonej dla wszyst-
kich wykonawców powyżej 16. roku życia, również nieharcerzy. 
Festiwal stał na naprawdę wysokim poziomie, z bardzo szerokim instru-
mentarium i niemałą konkurencją. Występującym akompaniowały gita-
ry, bębny, flety poprzeczne, harmonijki ustne oraz wiele innych, często 
niekonwencjonalnych instrumentów. 
Naszej Wioli udało się zachwycić jury piosenką Piechotą do lata i znala-
zła się ona na gali finałowej wśród jedenastu najlepszych uczestników fe-
stiwalu. Jak później się okazało, została nagrodzona wyróżnieniem i mo-
gło zabrzmieć nasze tradycyjne I już się nie martw. 
„Wiosenne Czarowanie” dostarczyło nam wielu wspaniałych wspomnień 
i niezapomnianych wrażeń. Cieszymy się bardzo z „naszego” wyróż-
nienia, bo konkurowaliśmy z wieloma świetnymi, często profesjonalny-
mi zespołami. Czekamy na kolejną edycję festiwalu i zapraszamy na nią 
również wszystkich pasjonatów piosenki turystycznej, harcerskiej oraz 
poezji śpiewanej. 

Czuwaj!
druh Radek

Żubrowo
W słoneczny weekend 21–22 maja 2011 r. odbył się integracyjny rajd kadry 
Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim „Żubr”. 
Grono przybocznych, drużynowych i instruktorów naszego hufca po de-
sancie z PKS-u wyruszyło sobotnim rankiem na szlak wiodący przez Pusz-
czę Kampinoską. Czy żubr nie powinien kojarzyć nam się bardziej z Biało-
wieżą? Nie zapominajmy jednak, że w Smardzewicach prowadzony jest je-
dyny na Mazowszu ośrodek hodowli tych zwierząt. Przemierzyliśmy wspól-
nie trasę z Kiełpina poprzez Dziekanów Leśny, Mogilny Mostek, aż do bazy 
noclegowej w szkole w Kaliszkach Dolnych. Po drodze mieliśmy okazję zo-
baczyć największy i najstarszy obszar ochrony ścisłej w Kampinoskim Par-
ku Narodowym OOŚ Sieraków im. Romana Kobendzy oraz OOŚ Kaliszki. 
Pierwszy z nich obejmuje najlepiej zachowany fragment puszczy z przewagą 
olsów i bagien. Drugi natomiast jest rezerwatem chroniącym naturalny pro-
ces przebudowy i odnowienia przebiegający w starodrzewach sosnowych. 
Obydwa rezerwaty dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń, szczegól-
nie pięknie wyglądały bagna okryte dywanem z zielonej rzęsy wodnej oraz 
rozkwitająca tam roślinność bagienna. 
Niestety, oprócz przeżywania chwil zachwytu musieliśmy stoczyć też nie-
równą walkę z przerażającym rojem komarów. Moskity mocno dawały się 
we znaki, jednakże udało nam się wyjść z całej sytuacji z tarczą. W godzinach 
południowych niemiłosiernie pokłuci dotarliśmy do bazy noclegowej. Tam 
zjedliśmy obiad, a następnie skorzystaliśmy z oferty programowej przygo-
towanej przez namiestnika harcerskiego pwd. Sylwię Gardynik, która była 
organizatorem rajdu. Popołudnie i wieczór minęły pod znakiem śpiewanek, 
dowcipów oraz różnorakich gier i zabaw. Godna polecenia jest tu gra Prawo 
Dżungli. Po ostatnim śpiewograniu w późnych godzinach nocnych legliśmy 
snem sprawiedliwych. 
Niedzielny poranek przywitał nas słonecznym uśmiechem. Po śniadaniu 
i posprzątaniu obiektu wyruszyliśmy w dalszą drogę. Marsz tego dnia nie 
był zbyt trudny, naszym celem był fort V w Dębinie z zewnętrznego pierście-
nia umocnień Twierdzy Modlin. Zimuje w nim wiele nietoperzy, jednakże 
w porze wiosennej nie udało nam się tam znaleźć żadnego z nich. Po zwie-
dzeniu tego zabytku techniki wojskowej z końca XIX w. udaliśmy się w drogę 
powrotną do Czosnowa i w godzinach popołudniowych znów zapukaliśmy 
do drzwi naszych domów.
Myślę, że rajd podobał się wszystkim uczestnikom, nawet pomimo ciężaru 
plecaka na plecach i nieustawicznie towarzyszącego nam roju komarów. 
Na pewno w znaczący sposób przyczynił się do zacieśnienia więzi między 
kadrą naszego hufca. 

pwd. Daniel Nowak

Nasielsk, dnia  24.05. 2011 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GKP. 7125.2.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 
651 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr  LI/337/05  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8  grudnia  2005 roku w sprawie  okreslenia 
kryteriów przeznaczenia do0 sprzedaży lokali mieszkalnych oraz  ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie  Miasto   Nasielsk     ul. Starzyńskiego   4A
Numer działki 786/1
Powierzchnia działki  1290  m2

Numer Księgi Wieczystej 18573
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska działka nr 

786/1 leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinna  i 
usługi nieuciążliwe

Numer lokalu 6
Powierzchnia  użytkowa lokalu 52,00 m²
Udział w częściach wspólnych 543/13450  części
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z: kuchni, 3 pokoi, łazienki, 

przedpokoju z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy oraz  udziałem 
w nieruchomości wspólnej.

Cena nieruchomości 144.100,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  10 lipca 2011 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 25 maja 2011 roku do 
dnia 14 czerwca 2011  roku.

B U R M I S T R Z
Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia  20.05. 2011 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GKP. 7125.5.3.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 
651 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr  VIII/58/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia  2011 roku w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego i ustalenia warunków jego sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Pianowo – Daczki  27 A
Numer działki 46/8
Powierzchnia działki  2046 m²
Numer Księgi Wieczystej OS1U/00046660/4
Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Numer lokalu 1
Powierzchnia  użytkowa lokalu 56,95 m2

Udział w częściach wspólnych 1/1 części
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z: kuchni, 3 pokoi, sieni, z przynależnym  do 

lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę nr 46/8.
Cena nieruchomości 39.400,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  3 lipca 2011 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 23 maja 2011 roku do 
dnia 12 czerwca 2011  roku.

                                                                                                                        B U R M I S T R Z
                                                                                                                      Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia  20.05.2011 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
  GKP. 6840.9.2011
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 
651 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/58/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  28 kwietnia 2011  roku w sprawie zbycia 
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we wsi Pianowo- Daczki  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie nieruchomości
 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki w 

m2

Numer
KW

Przeznaczenie
Nieruchomości

Cena 
nierucho-

mości
1 2 3 4 5 6 7

1. Nie zabudowana działka nr 46/.9, położona we 
wsi  Pianowo-Daczki. Otoczenie luźna zabudowa 
rolnicza i mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja nieru-
chomości – średnia, niedaleko miasta   Nasielska, 
z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. 
Dojazd do nieruchomości – nie urządzoną drogą 
o nawierzchni żużlowo-gruntowej. Uzbrojenie 
techniczne gruntu – energia elektryczna.

46/9 1510 0S1U 
/00046660/4

Nieruchomość  położona 
jest na terenie nie objętym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warun-
kach zabudowy  na przed-
miotowej nieruchomości 
można pobudować budynek 
mieszkalny jednorodzinny.

35. 500,00
 + 23%  VAT

Pozostałe warunki:
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi:
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom 
oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych 
przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu tj. do dnia 10 lipca 2011 roku
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 23 maja 2011 roku do dnia  
12  lipca 2011 roku.

B U R M I S T R Z
Grzegorz Arciszewski
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„Moja szkoła – wczoraj, dziś i jutro ...”
Artykuł napisany przez uczenni-
ce klasy II gimnazjum w ramach 
metody projektu realizowanego 
w Publicznym Gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku.

Z dziejów szkoły
Orędowniczką powstania gimnazjum 
w Nasielsku po II wojnie światowej 
była nauczycielka i instruktorka ZHP – 
Jadwiga Rostkowska, która już w 1945 
r. przy szkole powszechnej zorga-
nizowała klasę gimnazjalną, tworząc 
tym samym podwaliny późniejszego 
liceum.
Samodzielną placówkę – Samorzą-
dowe Gimnazjum Koedukacyjne 

z pomocą J. Rostkowskiej założy-
ła Natalia Brzeska, która 31 sierpnia 
1946 r. zawarła z Zarządem Miejskim 
w Nasielsku umowę, na mocy której 
powierzono jej prowadzenie nasiel-
skiego gimnazjum. Na potrzeby po-
wstającej szkoły przeznaczono budy-
nek przy ul. Berka Joselewicza (obec-
nie ul. Starzyńskiego). Gimnazjum 
borykało się z wieloma problema-
mi, m.in. brakiem funduszy na sprzęt 
szkolny i pomoce naukowe. Po roku 
niezwykle trudnej pracy Natalia Brze-
ska zrezygnowała z funkcji dyrektora 
i wyjechała z Nasielska. 
W tej sytuacji egzystencja szkoły 
została zagrożona. Dzięki Jadwidze 
Rostkowskiej, która objęła stanowi-
sko dyrektora, placówka nie została 
zamknięta i 1 września 1947 r. rozpo-
czął się nowy rok szkolny. W niedłu-
gim czasie do Nasielska przyjechał 
nauczyciel Kazimierz Przybysz i ob-
jął funkcję dyrektora, którą sprawował 
do roku 1956. Mimo że uczniowie nie 
mieli pieniędzy na podręczniki, wy-
kazywali chęć nauki, a mieszkańcy 
Nasielska dokładali wielu starań, aby 
szkoła przetrwała. W 1949 r. wydano 
akt nobilitujący placówkę i od tego 
momentu szkoła nosiła nazwę „Sa-
morządowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Licealnego”. 
Po odejściu Kazimierza Przybysza 
funkcje dyrektora pełnili kolejno: Woj-
ciech Koziński, Czesław Zieliński, Wła-
dysław Radliński, Krzysztof Fabijanow-
ski, Henryk Śliwiński, Waldemar Zdzie-
błowski, Zdzisław Suwiński i od 2007 r. 
do dzisiaj Robert Parzonka.

W 1961 r. szkoła została przeniesio-
na do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Staszica, z którą tworzyła 
tzw. jedenastolatkę. W 1962 r. szkoła 
zmieniała status na Liceum Ogólno-
kształcące, zaś w 1974 r. powróciła do 
dawnego budynku, gdzie mieści się 
do dziś.
W roku szkolnym 1978/79 przy szko-
le utworzono Liceum Zawodowe 
o profilu rolniczym, które istniało do 
1984 r. 
14 czerwca 1986 r. odbył się I Zjazd 
absolwentów z lat 1948–1986 oraz 
uroczystość nadania szkole imienia 
Jarosława Iwaszkiewicza. Ufundowano 
też popiersie twórcy Sławy i chwały. 
Kolejne zjazdy absolwentów odbyły 

się w latach 1996 i 2006. 
Zgromadziły one rzeszę 
wychowanków i były wy-
razem ich przywiązania do 
szkoły.

Liceum dziś
Obecnie szkoła obchodzi 
65 - lecie swojego istnie-
nia, była jest i będzie na 
trwale wpisana w funk-
cjonowanie nasielskiego 
szkolnictwa.
Jak widać, nasza szko-
ła wielokrotnie zmieniała 
się, przemijały jej kolejne 
postaci, ale sama szkoła 
trwała. I tak jest do dziś. 
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów 
i ich rodziców, w 2009 
r. utworzono Gimnazjum 
Publiczne przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
Natomiast w 2010 r. powstał Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, który 
obejmuje dwa typy szkół: Gimna-
zjum Publiczne przy Liceum oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza. Organem 
prowadzącym ZSO jest Starostwo 
Powiatowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Obecnie pracę pedagogiczną wy-
konuje tu 21 nauczycieli, w tym  
8 na pełnych etatach, zaś 13 zatrud-
nionych jest na część etatu. Szkoła 
zatrudnia też 2 pracowników admi-
nistracji i 3 pracowników obsługi.
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
dysponuje 10 dobrze wyposażo-
nymi i świeżo wyremontowanym 
pracowniami przedmiotowymi 
oraz nowoczesną pracownią kom-
puterową ze stałym dostępem do 
internetu, a także aulą zaopatrzo-
ną w sprzęt audiowizualny. Ponad-
to w szkole znajduje się biblioteka 
z dostępem do internetu i radio-
węzeł. 
Dziś w ZSO są 2 klasy gimnazjal-
ne i 5 klas licealnych, do których 
uczęszcza około 150 uczniów. Za-
jęcia dydaktyczne realizowane są 
w liceum w dwóch równoległych 
klasach o profilach matematyczno-
-geograficznym i polonistyczno-
-biologicznym, zaś w gimnazjum 
w jednej klasie ogólnokształcącej. 
W obu typach szkół uczniowie, 
w zależności od stopnia zaawan-
sowania, mogą wybrać na pozio-

mie podstawowym 
lub rozszerzonym ję-
zyk obcy spośród ję-
zyków: angielskiego, 
rosyjskiego i niemie-
ckiego.
Zarówno w liceum, 
jaki i w gimnazjum 
odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne przy-
gotowujące do egza-
minów zewnętrznych 
i dodatkowe zajęcia 
sportowe. Działają też 
koła zainteresowań: 
dziennikarskie, infor-
matyczne i poloni-
styczne. Szkoła umoż-
liwia wstąpienie do 
działających od wielu 
lat drużyn harcerskich ZHP oraz wo-
lontariatu.
Obecnie „Iwaszkiewicz” to kameral-
na szkoła dająca możliwość zdobycia 
gruntownej wiedzy w ciepłej, niemal 
rodzinnej atmosferze.

Jutro ...
O planach na przyszłość opowiada 
Robert Parzonka, dyrektor ZSO:
Odpowiedź na pytanie, jakie są dal-
sze losy szkoły, jest bardzo trudna, 
ze względu na to, że tak naprawdę 
nie wiemy, co nas w tej przyszło-
ści czeka… Ze swojej strony dążę 
i będę dążył do tego, żeby nasza 
szkoła ciągle się rozwijała, czego 
dowodem są inicjatywy, które pod-
jąłem w związku z utworzeniem 
Gimnazjum Publicznego przy Lice-
um, a później Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Dalszym naszym 
zadaniem jest budowa sali gimna-
stycznej – to jest nasz podstawo-

wy, priorytetowy cel. Nasza szkoła 
ma już 65-letnią tradycję, a w cią-
gu tych lat taki obiekt nie powstał, 
mimo że mamy odpowiedni do 
tego celu teren. Wspólnie z Radą 
Rodziców podjęliśmy pewne kroki, 
by stworzyć komitet na rzecz budo-
wy sali gimnastycznej. Jak dotąd je-
steśmy jeszcze na starcie, ponieważ 
nie jest to rzecz prosta, potrzebne 
są nam środki własne, których nie 
mamy, i to jest największy problem. 
Trudno mi powiedzieć, czy ze stro-
ny starostwa, czyli organu prowa-
dzącego, otrzymamy jakąś pomoc. 
To ciągle sfera domysłów, zamy-
słów, planów, a jak będzie w przy-
szłości, nie wiadomo. Wiadomo 
jednak, że nie ma pieniędzy. 
Oprócz zbudowania sali gimna-
stycznej marzy mi się możliwość 
utworzenia boiska wielofunkcyjne-
go ze sztuczną nawierzchnią, któ-
re byłoby urozmaiceniem naszych 
zajęć sportowych, ale i na to też nie 

ma pieniędzy. Drugą najważniejszą 
kwestią jest dbanie o jakość kształ-
cenia, o jakoś uczenia i nauczenia, 
czyli o wysoki poziom. Chciałbym, 
żeby w naszej szkole uczyli się ucz-
niowie, którzy chcą się uczyć, zdo-
bywać wiedzę, którzy pomimo ja-
kiś chwilowych kryzysów poszerza-
ją swoje wiadomości i umiejętności, 
by jak najlepiej zdać testy gimna-
zjalne lub maturę. To jest najważ-
niejsze, w związku z tym uważam, 
że naszym podstawowym zada-
niem jest dbanie o poziom i w przy-
szłości o rekrutację. Nie chcę dale-
ko patrzeć w przyszłość i roztaczać 
nierealnych wizji. W obecnych cza-
sach każdy dyrektor musi być rea-
listą i gospodarować tym, co ma, 
a jeśli ma niewiele, to musi to umie-
jętnie wykorzystać.

Klaudia Kraszewska
Wioletta Laskowska

Klaudia Murza
Anna Żbikowska
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SPORT SZKOLNY. Czwórbój lekkoatletyczny 

Sport szkolny w skrócie:
4 maja dziewczęta z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie reprezentowały 
gminę Nasielsk na zawodach powiatowych w piłkę siatkową, które od-
były się w Nowym Dworze Mazowieckim. Zawodniczki z cieksyńskiego 
gimnazjum zajęły III miejsce.

5 maja w Legionowie chłopcy z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieści-
rogach zajęli I miejsce w II etapie eliminacji wojewódzkich Coca-Cola 
Cup 2011.

5 maja w Legionowie chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli III miejsce 
w eliminacjach do XVI edycji Turnieju Piłkarskiego im. Marka Wielgusa 
w kategorii U-11.

6 maja w Ostrówku dziewczęta z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie zaję-
ły I miejsce w II etapie eliminacji wojewódzkich Coca-Cola Cup 2011.

9 maja w Górze Kalwarii uczniowie z nasielskiej podstawówki reprezen-
towali powiat nowodworski na zawodach rejonowych w minipiłkę nożna 
chłopców. W turnieju nasielszczanie zajęli ostatecznie III miejsce.

12 maja w Nieporęcie uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieści-
rogach zajęli IV miejsce w zawodach rejonowych w ringo.

16 maja w Warszawie na Agrykoli chłopcy z Zespołu Szkół Nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach zajęli IX miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Pił-
karskiego Coca-Cola Cup 2011.

17 maja w Warszawie na Agrykoli dziewczęta z Zespołu Szkół Nr 3 w Cie-
ksynie zajęły V miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Piłkarskiego 
Coca-Cola Cup 2011. Skład zespołu: Sobczyńska Paulina, Waśniewska 
Sylwia, Ostrowska Alicja, Domżała Karolina, Koźniewska Joanna, Mo-
sakowska Monika, Czop Karolina, Żóławnik Amanda, Szymańska Anna, 
Pyrzyńska Luiza.

SPORT SZKOLNY

Nasielska podstawówka najlepsza w gminie
W piątek, 6 maja br. na terenie 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku i na sta-
dionie miejskim odbyły się gmin-
ne zawody w czwórboju lekkoatle-
tycznym. Wzięły w nich udział na-
stępujące szkoły podstawowe: SP 
Pieścirogi, SP Budy Siennickie i SP 
Nasielsk. Zawody rozpoczęto kon-
kursem skoku w dal. Następnymi 
konkurencjami były: rzut piłeczką 
palantową, bieg na 60 m oraz bieg 
długi 600 m (dziewczęta) i 1000 m 
(chłopcy).
Po zsumowaniu punktów w kate-
gorii dziewcząt mistrzyniami gmi-
ny Nasielsk zostały zawodniczki 
z Nasielska. Podobna sytuacja miała 
miejsce w grupie chłopców, wśród 
których zwycięzcami również zo-
stali uczniowie nasielskiej podsta-
wówki. Zakwalifikowali się oni, jak 
przedstawiciele naszej gminy na 
zawody powiatowe, które odbyły 
się w Nasielsku 10 maja.
Po zakończeniu zawodów uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary. 
Kategoria dziewcząt:
I miejsce SP Nasielsk – 1028 pkt

II miejsce SP Budy Siennickie 
   – 600 pkt
III miejsce SP Pieścirogi – 464 pkt
Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nasielsk – 832 pkt
II miejsce SP Pieścirogi – 759 pkt
III miejsce SP Budy Siennickie 
   – 363 pkt
Poza kwalifikacjami startowali ucz-
niowie klas V z SP Nasielsk – zdo-
byli łącznie 588 punktów.
Najlepsze wyniki indywidualnie 
osiągnęli następujący zawodnicy:
Chłopcy:
Zalewski Szymon – 267 pkt
Tomaszyński Kamil – 212 pkt
Szostak Emil – 179 pkt
Dziewczęta:
Karaś Kinga – 225 pkt
Gardłowicz Daria –183 pkt 
Gotat Małgorzata –179 pkt

Powiatowe zmagania
Kilka dni po eliminacja gminnych 
w czwórboju la przyszedł czas, 
aby porównać swoje umiejętności 
z tym, co potrafią zawodnicy z in-
nych gmin. We wtorek, 10 maja br. 

w Nasielsku odbyły się eliminacje 
powiatowe w czwórboju la. Z po-
wiatu nowodworskiego zgłosiła się 
tylko reprezentacja gminy Pomie-
chówek – szkoda, że w naszym 
powiecie jest takie małe zaintere-
sowanie lekkoatletyką, nazywaną 
przecież „królową sportu”.
Po przywitaniu wszystkich za-
wo d n i kó w  i  p r z y p o m n i e n i u 
przepisów przystąpiono do za-
wodów. Pierwszą konkurencją, 
z jaką zmagali się zawodnicy, był 
skok w dal, a następnie rzut pi-
łeczką palantową na odległość. 
Po konkurencjach technicznych 
prz yszedł  czas na b ieg i  – 60 
m, 600 m (dziewczęta) i 1000 
m (chłopcy).  Wszystk ie wyni-
ki w poszczególnych konkuren-
cjach były zamieniane na punkty, 
a następnie pięć najlepszych wy-
ników w zespole zsumowano. Po 
podliczeniu punktów w kategorii 
chłopców okazało się, że zdecy-
dowanie wygrali nasielszczanie, 
uzyskując 1005 punktów wobec 
657 zdobytych przez Pomiechó-
wek. W kategorii dziewcząt sytu-
acja była odmienna, zawodniczki 
z Pomiechówka wygrały z nasiel-
szczankami 20 punktami, tj. 791 
do 771. 
Reprezentacja z nasielskiej podsta-
wówki wystąpiła w składzie: 
dziewczęta: Gardłowicz Daria, Gor-
tat Małgorzata, Darkowska Małgo-
rzata, Szulińska Sylwia, Kamińska 
Natalia, Kraszewska Dominika, Cy-
gańska Daria;
chłopcy: Zalewski Szymon, Wiś-
niewski Kacper, Popielarski Dawid, 
Ćwik Kacper, Tomaszyński Kamil, 
Szostak Emil. 
Po zakończeniu zawodów zespo-
łom wręczono pamiątkowe dyplo-
my, a zwycięzcom puchary.

M.K.

Szkolna liga la w Nasielsku
W środę, 11 maja br. w Nasielsku 
odbyły się powiatowe zawody lek-
koatletyczne dla szkół gimnazjal-
nych, zwane szkolną ligą lekkoat-
letyczną. Drużyna (reprezentacja 
szkolna) może liczyć maksymal-
nie 15 zawodników, którzy muszą 
wystąpić co najmniej w 5 spośród 
10 konkurencji lekkoatletycznych. 
Naszą gminę reprezentowali ucz-
niowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach. Spośród innych 
gmin powiatu nowodworskiego 
swoje uczestnictwo potwierdziła 
gmina Pomiechówek. Niestety, w 
naszym powiecie zainteresowanie 
uczestnictwem w zawodach lekko-
atletycznych jest niewielkie. 

Po przeprowadzeniu zawodów  
i zsumowaniu wszystkich punktów 
zdobytych przez reprezentacje 
szkół wyniki przedstawiały się na-
stępująco:

Kategoria żeńska:
I miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi 
   829 pkt
II miejsce Gimnazjum w Pomie-
chówku  701 pkt

Kategoria męska:
I miejsce Gimnazjum w Pomie-
chówku  921 pkt
II miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi 
   888 pkt

M. K.

Stop wypalaniu traw!
Przedwiośnie i wiosna to okres wzmożonego wypalania traw, szczególnie na łąkach, skarpach czy w rowach 
melioracyjnych. Jest to funkcjonująca zła tradycja, a raczej proceder, z którym od lat zmagają się strażacy. 
Mimo wielu pouczeń, uświadamiania, kampanii informacyjnych wciąż jeszcze wielu rolników, dozorców, dział-
kowców sądzi, że wypalanie traw jest „najtańszym herbicydem” zwalczającym chwasty. Wypalanie uschnię-
tych traw po zimie, ale również ściernisk po żniwach, stosowane było w rolnictwie od wielu wieków jako za-
bieg mający użyźnić glebę – jednakże nie wszyscy wiedzą, że skutek jest wręcz odwrotny. Giną trawy i cenne 
gatunki ziół, natomiast zostają rośliny głęboko korzeniące się, np. perz. Poprzez wypalanie niszczy się warstwa 
próchnicza, jak również flora bakteryjna. Popiół zmywany z deszczem zakwasza ziemię, która się wyjaławia 
a nie użyźnia! Wszystko to prowadzi do zwiększenia plenności niepożądanych chwastów. Wypalanie traw skut-
kuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody. 
Należy więc zadać pytanie; po co w takim razie wypala się trawy lub ścierniska, czemu ma służyć ich wypala-
nie? Wypalona gleba pozbawiona jest materii organicznej, a na jej regenerację potrzeba kilku lat, aby przywró-
cić ją do stanu sprzed wypalenia. Innym, nie mniej ważnym argumentem przeciw wypalaniu jest zagrożenie 
życia nie tylko dla podpalacza, ale też niebezpieczeństwo zapalenia się lasu bądź innych terenów, na które 
może przenieść się ogień, bo ktoś stracił kontrolę nad żywiołem.
Ta bezmyślność to również zagrożenie dla naszej komunikacji publicznej. Dym ogranicza widoczność na 
drogach, co jest częstą przyczyną wypadków komunikacyjnych, gdyż nikt nie jest w stanie zagwarantować 
powiewu wiatru w wyznaczonym kierunku. 
Wypalane trawy to nie tylko zagrożenie dla ludzi i roślin ale również dla owadów, gadów, płazów, gryzoni 
i ptaków. Tych osobników nie należy traktować jak szkodników. Są one wręcz niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszych łąk, pól i lasów. Poza tym, jak głoszą przepisy prawa, zwierzę nie jest rzeczą i należy 
mu się ochrona, zgodnie z zapisami ustawowymi.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wypalanie traw i ściernisk nie jest rzeczą mądrą, wręcz przeciwnie, i zwy-
kle kosztowną, gdyż każdy wyjazd straży pożarnej to duży wydatek, za który wszyscy podatnicy solidarnie 
płacimy.
Jako rolnik i strażak ochotnik proszę o opamiętanie się i odstąpienie od niemądrej i niebezpiecznej praktyki 
wypalania suchych traw, zarośli i ściernisk. Pamiętajmy, że Ziemia jest tylko jedna.

Paweł Wolniak
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Baran 21.03.- 19.04.
Zachowaj ostrożność i nie podejmuj pochopnie 
decyzji. Nie licz na szczęście i intuicję, bardziej 
zaufaj swoim umiejętnościom i pracowitości. 
Czekają Cię ciągłe nieporozumienia z partnerem. 

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym szef doceni Twoje 
starania i uda Ci się załatwić kilka trudnych 
spraw, które wydawały się beznadziejne. 
W uczuciach stabilizacja i spokój. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Postaraj się dostrzec plusy w tym, co robisz, 
i przestań w końcu narzekać. W miłości 
będziesz mieć wrażenie, że wszystko wymyka 
Ci się spod kontroli, ale wkrótce nadejdzie 
zmiana. 

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy nie zaniedbuj obowiązków, bo czeka 
Cię mnóstwo pilnych spraw do załatwienia. 
Szykuje się spotkanie z przyjaciółmi, może 
mały wypad na majówkę. 

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym pomyśl o podniesieniu 
swoich kwalifikacji. Może warto poszukać 
ciekawych ofert czy kursów. W życiu osobistym 
przekonasz się o sile miłości. 

Panna 23.08.- 22.09.
Bądź ostrożny i nie daj nikomu wyprowadzić 
się z równowagi. Działaj dalej według planu, 
a osiągniesz sukces zawodowy. Swoim 
dobrym humorem i urokiem będziesz zarażać 
wszystkich w koło.

Waga 23.09.- 22.10.
Wykorzystaj dobrą passę w życiu zawodowym, 
bo nie możesz pozwolić sobie na jakiekolwiek 
zaniedbanie obowiązków. Samotne Wagi mają 
duże szanse na spotkanie kogoś miłego.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym to będzie bardzo 
pracowity czas. Spotkania, rozmowy, nowe 
propozycje i projekty. W miłości nie bądź 
marudny i nie wymagaj od partnera, żeby 
poświęcał Ci każdą wolną chwilę. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy bądź odważny i zdecydowany. Głośno 
wyrażaj swoje zdanie i przedstawiaj pomysły. 
W sprawach sercowych dobrze jest spojrzeć na 
kogoś drugi raz. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Unikaj sytuacji konfliktowych, bo Twoje 
zdolności dyplomatyczne mogą nie wystarczyć. 
Atmosfera w pracy będzie bardzo napięta. 
W życiu osobistym ktoś czeka na Twoją pomoc. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższych dniach czeka Cię mnóstwo 
pracy, ale przecież lubisz, gdy wokół Ciebie 
dużo się dzieje. Wyraźnie określ priorytety 
i trzymaj się planu. Samotne Wodniki czas 
pomyśleć o stabilizacji.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym nadszedł czas, żebyś 
pokazał na co Cię stać. Pomyśl o całkowitej 
zmianie wizerunku. Zaskoczysz otoczenie 
i zyskasz nowych znajomych. W domu czeka 
Cię miła niespodzianka.  

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
27- 29 maja godz. 19.00

NIEPOKONANI
The Way Back (USA, Polska 2010); Reżyseria: 
Peter Weir  Scenariusz: Peter Weir;  Na podstawie 
książki: Sławomir Rawicz; Występują: Jim Sturgess, 
Colin Farrell, Ed Harris, Mark Strong, Dejan Angelov.

Zima 1940 roku. Młody polski oficer, Ja-
nusz zostaje aresztowany przez okupujące 
pół Polski władze sowieckie i skazany na 
20 lat obozu pracy na Syberii za szpiego-
stwo. W przystosowaniu się do surowych 
obozowych warunków w lodowatym kli-
macie pomaga Januszowi rosyjski aktor 
Chabarow. To on zaraża Janusza pomy-
słem ucieczki. Więźniowie wymykają się 
nocą w czasie zamieci, która ma szybko zatrzeć ślady i opóźnić pościg...

3-5 czerwca godz. 17.00

Delfin Plum
animacja, Brazylia, 2009, czas: 86 min.

Morza i oceany nie znają dzielniejszego 
pływaka od Pluma. Najsympatyczniejszy 
delfin świata wyrusza razem z przyjaciółmi 
na poszukiwanie legendarnej wielkiej fali. 
W trakcie pełnej przygód podmorskiej wy-
prawy nieustraszony Plum rzuci wyzwanie 
pewnemu złośliwemu rekinowi i udowo-
dni wszystkim szczurom lądowym, że nie 
ma jak życie w wielkim błękicie, a prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się w wodzie!

3-5 czerwca godz. 19.00

Sala Samobójców
thriller/romans/animacja, Polska, 2011; czas: 
120 min.

Dominik to zwyczajny chłopak. Ma wie-
lu znajomych, najładniejszą dziewczynę 
w szkole, bogatych rodziców, pieniądze 
na ciuchy, gadżety, imprezy i pewnego 
dnia jeden pocałunek zmienia wszystko. 
„Ona” zaczepia go w sieci. Jest intrygu-
jąca, niebezpieczna, przebiegła. Wpro-
wadza go do „Sali samobójców”, miej-
sca, z którego nie ma ucieczki. Dominik, 
w pułapce własnych uczuć, wplątany 
w śmiertelną intrygę, straci to, co w życiu 
najcenniejsze...

10-12 czerwca godz. 17.00

Mała Matura 1947
dramat/ historyczny, Polska, 2010; czas: 108 min.

Historia dojrzewania chłopca w okresie pierwszych powojennych lat, 
historia walki o jego duszę, którą toczą ze sobą biologia i polityka, na-
tura i obyczaje, potrzeba wolności i opresja systemu. Do wyzwolo-
nego Krakowa przyjeżdża ze Lwowa małżeństwo z dwojgiem dzieci, 
czternastoletnim Ludwikiem i pięć lat młodszą Hanią. Ludwik trafia do 
dobrego gimnazjum, nawiązuje przyjaźnie. Gdy przed czerwcowym 
referendum do Krakowa przyjeżdża Stanisław Mikołajczyk, Ludwik za-
mieszany przypadkowo w uliczną burdę zostaje aresztowany. W burz-
liwych czasach, w jakich dorasta, sprawy błahe i głupie wciąż ocierają 
się o poważne i tragiczne…

Szczegóły  www.noknasielsk.pl

HOROSKOP

Z przymrużeniem okaNASZE PRZEDSZKOLAKI

Młodzi plastycy
Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach 
brały udział w gminnym konkursie „Kraina przyjaznej energii”, 
którego rozstrzygnięcie miało miejsce 29 kwietnia br. podczas 
Dnia Troski o Środowisko w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku. 
W konkursie wzięły udział grupy z 4-, 5- i 6-latków. Prace były wy-

konywane indywidualnie i grupowo, róż-
nymi technikami. Komisja konkursowa 
przyznała spośród prac zgłoszonych z na-
szego przedszkola nagrodę Katarzynie Wa-
wryn, uczennicy kl. „0”, której wychowaw-
czynią jest Danuta Leśniak, a wyróżnienie 
– za pracę grupową wykonaną przez Karo-
la Nagela, Michała Obojskiego i Jakuba Siw-
ka z grupy 4-latków, których wychowawcą 

jest Dorota Turek-Zdziebłowska. 
Na uroczystość wręczenia na-
gród dzieci przyjechał y razem 
z rodzicami, którzy byli bardzo 
dumni ze swoich pociech. Dy-
plomy i upominki wręczała dzie-
ciom Agnieszka Mackiewicz, dy-
rektor Szkoł y Podstawowej, zaś 
gratulacje składał im Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
który objął honorowym patrona-
tem to przedsięwzięcie. Podzię-
kowania  d la  nasz ych naucz y-
cielek odebrała Beata Skoczy-
las – dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieściro-
gach. 
Dzieci były bardzo dumne i zado-
wolone z nagród, co dało im jesz-
cze większą motywację do troski 
o naszą okolicę i środowisko. 

Dorota Turek-Zdziebłowska.
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie 47 m2 na 
osiedlu Starzyńskiego. Tel. 884 166 
192 po 17.00.

Salon strzyżenia psów, Modlin Górka. 
Tel. 501 214 307. 

Sprzedam łóżko 1 os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę 
pod TV, huśtawkę ogrodową drew-
nianą, rowery, dywany. Tel. 505 359 
438.

Siedlisko, dom murowany i budynki 
gospodarcze. Działka 1,70 + 4 ha. 
Słustowo. Tel. 22 794 30 35; 517 814 
096.

Wykaszanie traw i  chwastów.  
Tel. 696 625 756.

Pranie dywanów, tapicerek meblo-
wych i samochodowych. Tel. 605 
780 641.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Kupię ziemię rolną lub nieużytki.  
Tel. 668 602 600.

Sprzedam działki budowlane Nowe 
Pieścirogi. Tel. 501 845 570.

Sprzedam działkę 6 000 m2 Dębinki. 
Tel. 667 666 240.

Glazura, terakota, malowanie, 
gipsowanie, panele ściana, podło-
ga i montaż kabin natryskowych.  
Tel. 604 561 031.

Sprzedam działki budowlane, blisko 
Studzianek; k. stacji PKP. Tel. 784 
528 758.

Zespół muzyczny - wesela, popra-
winy, imprezy okolicznościowe - 
promocyjne ceny. Tel. 691 036 690.

Małżeństwo szuka domu lub miesz-
kania do wynajęcia. Tel. 513 780 723.

Sprzedam działkę budowlaną 1100 
m2 w Siennicy w atrakcyjnej cenie.  
Tel. 502 681 747.

Opinie tech.; ekspertyzy bud. oraz 
nadzory bud. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 501 580 427; 23 69 12 255.

Sprzedam działkę 1400 m2 w Kosewie 
koło Nasielska. Tel. 512 206 442.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na ul. Piłsudskiego, pow. 50 m2.  
Tel. 662 120 651.

Poszukuję mieszkania dla jednej oso-
by w nowym budownictwie. Tel. 512 
705 468.

Sprzedam działkę ul. Grabowa.  
Tel. 512 107 014.

Sprzedam mieszkanie  76 m 2.  
Tel. 602 405 270.

Zatrudnię diagnostę na stację kon-
troli pojazdów w Nasielsku lub 
Nowym Dworze Maz. Tel. 600 805 
052.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1500 m2 w Kosewie. Tel. 606 88 62 12.

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

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku,  
ul. Warszawska- 62,5 m2. Tel. 691 836 
163.

Sprzedam dom w surowym stanie 
Nasielsk - Krupka. Tel. 880 616 183.

Zatrudnię do pracy na budowie 
monterów, gipsiarzy, glazurników. 
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Tel. 760 028 680.

Kobieta z dwójką dzieci poszukuje 

mieszkania do wynajęcia. Tel. 726 

984 493.

Sprzedam sofę i dwa fotele. Stan 

dobry- brąz. Tel. 662 518 258.

Sprzedam ciągnik C 3603 P, rok 1989, 

Tel. 664 030 785.

Pleban Sp. Z O.O. zatrudni instalatora 

systemów alarmowych, mile widzia-

na licencja pracownika zabezpiecze-

nia technicznego. dnowacki@ple-

ban.com.pl; miejsce pacy Nasielsk.  

Tel. 602 629 778.

Do wynajęcia garaż w centrum 

Nasielska za niewielką opłatą.  

Tel. 502 448 681.

Sprzedam mieszkanie 34,5 m2.  

Tel. 606 252 577.

Sprzedam Volkswagena Polo Fun 

- 1,4 TDI; diesel, 2004 rok oraz 

Opla Combo - 1,7 diesel, 1999 rok.  

Tel. 505359438.

Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666 

295 207.

Sprzedam działkę budowlano- prze-

mysłową przy ul. Przemysłowej 2700 

m2. Cena: 60 tys. zł. Tel. 510 516 424.

Przyjmę na praktyki ucznia w za-

wodzie elektryk. Tel. 519 139 675.

Mam do wynajęcia mieszkanie 

w Nasielsku. Tel. 725 388 879.

Zatrudnię pracownika budowlanego. 

Murarz – cieśla. Tel. 606 705 640.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń 

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podzię-
kowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamo-
wy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe  
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe  
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe  
13 edycji i więcej

do 
50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu  
ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 47 mm
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego” 29.04.2011 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   85 pkt (67,46%)
2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   69 pkt (54,76%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    65 pkt (51,59%)
4. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   60 pkt (47,62%)
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Turek   60 pkt (47,62%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   57 pkt (45,24%)
7. Jacek Skrzydlak – Piotr Turek     56 pkt (44,44%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  52 pkt (41,27%)

Wyniki turnieju „dziesiątego” 06.05.2011 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   78 pkt (61,90%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   77 pkt (61,11%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  68 pkt (53,97%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    66 pkt (52,38%)
5. Adam Duczman – Piotr Turek     61 pkt (48,41%)
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   57 pkt (45,24%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   51 pkt (40,48%)
8. Mariusz Figurski – Maciej Osiński   46 pkt (36,51%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1 - 3. Marek Olbryś    59 pkt
  Stanisław Sotowicz   59 pkt
 Robert Truszkowski   59 pkt
4 - 5. Janusz Muzal    57 pkt
 Janusz Wydra    57 pkt
6 - 7. Piotr Kowalski    55 pkt
 Grzegorz Nowiński   55 pkt
8. Paweł Wróblewski    54 pkt
9.  Krzysztof Morawiecki   34 pkt
10 - 11. Adam Banasiuk    33 pkt 
 Waldemar Gnatkowski    33 pkt
 PK
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Żbik – Legion W-wa 3:0 (2:0) +3
Dolcan II Ząbki – Żbik 1:4 (1:0) +3

Piłkarskie rozgrywki na ostatniej prostej
Wreszcie mamy dobre wiado-
mości. Żbik zainkasował w ostat-
nich dwóch tygodniach wszystkie 
punkty, jakie były do zdobycia, Co 
więcej, zwycięstwa nad renomo-
wanymi przeciwnikami odniesione 
zostały w dobrym stylu. Jest jesz-
cze jedna pomyślna wiadomość – 
do drużyny wracają piłkarze, któ-
rzy z powodu kontuzji mieli dłuż-
szą przerwę w grze. Będzie to duże 
wzmocnienie zespołu na samym 
końcu rozgrywek.
Liga ostro finiszuje od dłuższego 
już czasu. Czołowe drużyny idą 
„łeb w łeb”. Wszystko rozstrzygnie 
się więc na ostatniej prostej. Do ro-
zegrania pozostały jeszcze czte-
ry kolejki. Oznacza to, że można 
zdobyć maksymalnie 12 punktów. 
Gdyby Żbikowi udało się tyle zdo-
być, oznaczałoby to, że ze względu 
na fakt, iż naszymi przeciwnikami 
będą w tych kolejkach bezpośred-
ni konkurenci do awansu, zajęcie 
przez drużynę pierwszego miejsca 

i bezpośredni awans do IV ligi. Ła-
two jednak nie będzie.
Pokazały to ostatnie nasze dwa 
mecze oraz to, co dzieje się na in-
nych boiskach ligi okręgowej. Silne 
drużyny nagle tracą cały swój do-
tychczasowy dynamizm, a słabeu-
sze idą jak burza do przodu. 
Mecz z Legionem był trudny, ale 
wynikało to głownie z tego faktu, 
że nawet najsłabsze drużyny starają 
się w meczach z potentatami poka-
zać z jak najlepszej strony. Na te me-
cze specjalnie się mobilizują i pragną 
uszczknąć rywalowi chociażby jeden 
punkt. Stąd uważnie grają w obronie, 
aby nie stracić bramki. Wykorzystu-
ją każdą nadarzająca się okazję, aby 
błyskawicznym atakiem kontrują-
cym strzelić gola, a potem „zamu-
rować” dostęp do swojej bramki. Tak 
właśnie grał Legion. 
Przeciwnikowi naszej drużyny nie 
udało się zdobyć gola w pierwszych 
minutach meczu, do czego dążył 
od początku spotkania. Nasi piłka-
rze spokojnie kontrolowali grę, da-
jąc jednocześnie rywalom szansę 
na wyładowanie energii, jaka towa-
rzyszyła ich poczynaniom w pierw-
szych minutach meczu. Około 10. 
minuty sami przyspieszyli, bły-
skawicznie znaleźli się w polu kar-
nym przeciwnika i celnym strzałem 
(Maxwell) zakończyli całą akcję. 
Rywale przystąpili do bardziej sko-
ordynowanych ataków, ale koń-
czyły się one na przedpolu naszej 
bramki. Żbik zaś spokojnie rozgrywał 
piłkę i w porę likwidował wszystkie 

groźne akcje. Ponieważ jednak go-
ście atakowali coraz odważniej, nasi 
zawodnicy odpowiedzieli również 
bardziej dynamicznymi akcjami. Po 
jednej z nich w polu karnym został 
sfaulowany Rafał Załoga. Rzut karny 
na bramkę zamienił Jarosław Unie-
rzyski (44’). Po przerwie nasza dru-
żyna grała nadal spokojnie, pokazu-
jąc przy okazji wiele niekonwencjo-
nalnych zagrań. Kibice czekali jed-
nak na bramkę. 
Dynamiczną akcję lewą flanką zaini-
cjował Marcin Gumowski. To była ak-
cja w jego stylu. Wyminął efektownie 
kilku przeciwników, a kiedy znalazł 
się w pobliżu linii pola karnego, ład-
nie przerzucił piłkę z lewej na prawą 
nogę i potężnie uderzył. W ten spo-
sób zdobył trzecią bramkę (85’).
Mecz Żbika z Dolcanem II ma 
swoją historię. Przeciwnicy, którzy 
właściwie o nic już nie walczą, po-
nieważ ligowy byt i dobre miejsce 
w tabeli mają zapewnione, postawi-
li przed naszym zespołem wysokie 

wymagania. W meczu wystąpiło 
kilku zawodników, którzy należą 
do kadry pierwszego zespołu wal-
czącego w I lidze (Leszczyński, Da-
dacz, Robaszek, Chałas, Gawęcki, 
Osłowski). Także Królowi i Kabale 
nie są obce pierwszoligowe boiska. 
To trochę dziwne, ponieważ takie 
drużyny w podobnej sytuacji zwy-
kle dają pograć młodzieży.
Rywalom prawdopodobnie nie tyle 
chodziło o powiększenie swego 
konta o trzy punkty, ile o pozbawie-
nie Żbika tych punktów. To, dlacze-
go to robili, nie było tajemnicą. Na 
trybunach było wielu przedstawicieli 

klubów, które rywalizują ze Żbikiem 
w walce o awans. Było widać, a na-
wet słychać, że Dolcan gra dla nich. 
I grał dobrze, zażarcie. Żbik podjął 
walkę. Grał spokojnie i konsekwen-
tnie. Może nawet zbyt spokojnie. 
I być może dlatego w 15. minucie 
przy rzucie rożnym nie upilnowano 
doświadczonego Dadacza (1:0). 
Gospodarze podejmowali olbrzymi 
wysiłek, aby zdobyć jeszcze jedną 
bramkę i zapewnić sobie zwycię-
stwo i nagrodę za wylany pot. Aż 
dziwił spokój piłkarzy Żbika. Grali 
nadal spokojnie i konsekwentnie. 
Przeciwnicy z każdą minutą traci-
li siły. Braki kondycyjne nadrabia-
li faulami. I z tego powodu sędzia 
pod koniec pierwszej połowy za 
dwie żółte kartki usunął z boiska 
Salaka, a po kilku minutach drugiej 
połowy Dalbę. 
Wcześniej jednak Żbik zdobył wy-
równującą bramkę. Strzelił ją z rzutu 
wolnego Rafał Załoga (52’). W dwie 
minuty później wyprowadził nasz 
zespół na prowadzenie Maxwell 
(54’). Wydawało się, że jest to cios 
nokautujący, ale Dolcan najpierw 
w dziesiątkę, a później w dziewiąt-
kę poderwał się jeszcze do walki, 
tyle, że sił już „nie stało”. 
Piłkarze Żbika nie znęcali się nad 
słabnącym z każdą minutą przeciw-
nikiem. Strzelili jeszcze dwie bramki 
(Załoga 70’ i Maxwell 80’) i przez 
ostatnie dwadzieścia minut zrobili 
sobie efektowny trening. 
Na stadionie nie było już panów, któ-
rzy przyjechali tu, aby obserwować 
odpadnięcie z rywalizacji o awans na-
szej drużyny. A jeden z zawodników 
Dolcanu powiedział do kolegi na try-
bunach: k…, po 300 zł przeszło nam 
koło nosa. Takie postępowanie nie 
jest mocno naganne. To motywacja, 
a nie przekupstwo. Myślę, że i sympa-
tycy Żbika mogliby od czasu do cza-
su motywować naszych zawodników, 
np. nagradzając ich (ekstra) za dobrą 
grę. Chociaż lepiej stać się członkiem 
wspierającym naszą drużynę. Zwłasz-
cza, że „grozi” nam awans.
Mecz Żbika z Legionem obserwo-
wał burmistrz Grzegorz Arciszewski. 

Przy okazji bytno-
ści na stadionie za-
poznał się ze stanem 
stadionowych urzą-
dzeń. Zarówno on, 
jak i przewodniczą-
cy Rady, Grzegorz 
Duchnowski, są mi-
łośnikami sportu. 
Sportem intereso-
wał się również przewodniczący 
poprzedniej Rady, Dariusz Lesz-
czyński. W czasie pełnienia funkcji 
był na prawie wszystkich meczach 
Żbika rozgrywanych w Nasielsku. 
Mimo że obecnie nie pełni już tej 
funkcji, nadal przychodzi na mecze 
Żbika. Zadbał również o młodych 
piłkarzy mieszkających wokół sta-

cji Nasielsk. Wspólnie ze znajomy-
mi i młodzieżą urządzili w pobliżu 
dworca boisko i obecnie odbywają 
się tu turnieje piłkarskie. „Pałeczkę” 
przejęli synowie pana Leszczyń-
skiego i ich koledzy. I co najważ-
niejsze, ta inicjatywa nic nie kosztu-
je nasielską gminę. Być może zno-
wu objawi się tu jakiś talent.
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