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Decyzja już zapadła
Podwójna uroczystość  
w nasielskim DPS-ie
W środę, 25 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Ogrodu Te-
rapeutycznego w nasielskim DPS-ie. Uczestniczyło w tej uroczystości kilkaset 
osób, ponieważ tego dnia odbywał się tam również tradycyjny Przegląd Twór-
czości Domów Pomocy Społecznej. W Nasielsku przegląd ten ma cygański 
charakter, co znajduje odbicie w nazwie imprezy: Promień 2011, czyli „Porcja 
Romskich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Natury”. A w tym roku była to  
już V, wyjątkowo obfita, porcja, czyli mały jubileusz. W przeglądzie wzięli udział 
reprezentanci 18 DPS-ów z czterech województw oraz Warsztatów Terapii Za-
jęciowej ze Starych Pieścirogów. 

Kaplica w Nunie została zbudowana w 1992 r. Co tydzień odbywają się tam niedzielne msze św., a okoliczni 
mieszkańcy przyzwyczaili się do swojej świątyni. Nic więc dziwnego, że wielu z nich informacja o stworzeniu tu 
parafii ucieszyła, choć nie wszyscy z planowanych zmian są zadowoleni. 
Jak informuje nas dr Elżbieta Grzybowska, rzecznik prasowy diecezji płockiej – Ostateczna decyzja w sprawie 
utworzenia parafii w Nunie została już podjęta. Wkrótce biskup płocki Piotr 
Libera wyda dekret erygujący parafię.
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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 
Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Lubomin dla ruchu do końca 
sierpnia br. Objazd odbywa się drogą przez przejazd kolejowy w Ma-
zewie Dworskim B, Mazewie Włościańskim Km. 64+746.

O G Ł O S Z E N I E

Z UM

Konkursy  
na dyrektorów szkół
We wtorek, 14 czerwca br. upływa termin składania ofert na stanowiska 
dyrektorów placówek oświatowych w naszej gminie: dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Popowie Borowym, dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cie-
ksynie, dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 
Nasielsku.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określo-
ne w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczegól-
nych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
Wśród dokumentów, jakie składać będą kandydaci, poza życiorysem i 
informacjami na temat przebiegu kariery zawodowej oraz niezbędnymi 
oświadczeniami powinno się też znaleźć uzasadnienie przystąpienia do 
konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki.
Oferty należy składać do 14 czerwca br. do godz. 16.00 osobiście w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres: Urząd Miejski ul. Elek-
tronowa 3, 05-190 Nasielsk. Oferty powinny być złożone w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem zawierającym in-
formację, którego konkursu oferta dotyczy. 
Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Nasielska. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozstrzygnięcie 
konkursów nastąpi do 1 lipca br.

(red)

POSIEDZENIE KAPITUŁY 
NAGRODY „LEW NASIELSKA”
6 czerwca br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się 
posiedzenie Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Celem posiedzenie było 
wyłonienie laureata Nagrody w 2011 roku. Jako kandydaci zgłoszeni zostali 
w kolejności alfabetycznej: Mucha Bernard Dariusz, Nowak Agata, Skrzy-
necka Teresa, Wasierzyński Marian, Wróblewska Elżbieta, Zając Józef oraz 
Zawadzka-Roszczenko Bożenna. Zgodnie z zapisami Regulaminu Kapituły 
Nagrody „Lew Nasielska” dokonanie wyboru laureata następuje z chwi-
lą ogłoszenia wyników wraz z uzasadnieniem werdyktu, który pozostaje 
w utajnieniu do czasu jego oficjalnego ogłoszenia. Oficjalne ogłoszenie 
wyników i wręczenie Nagrody tegorocznemu laureatowi nastąpi w dniu 
17 czerwca br. w kinie „Niwa” podczas inauguracji „Dni Nasielska”. 

OGŁOSZENIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW  

DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszech-
nych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn.zm.) - Rada Miejska w Nasielsku ogłasza nabór 
na ławników do sądów powszechnych.
1. Ławnikiem może być ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
2. Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sadach oraz prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane  
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, z której rada dokonuje wyboru ławników.
3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organi-
zacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 
dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale 
na danym terenie.
5. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
6. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której 
kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
7. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 
przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
8. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własno-
ręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
- 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (50 zł w znaczkach 
opłaty sądowej) oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
9. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie 
prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie szczegółowego zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz 
wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Z 2006 r. Nr 50, poz. 370) lub które wpłynęły do rad 
gmin po upływie określonego w ustawie terminu, pozostają bez biegu.
10. „Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego” oraz druk Informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego można odbierać w Biurze  Rady  – pokój nr 111.
Liczba ławników:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce:
- Wydział I Cywilny – 5
- Wydział II Karny – 5
- Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2
Sąd Rejonowy w Pułtusku:
- Wydział Rodzinny i Nieletnich - 4

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Rady Miejskiej Urzędzie Miejskim
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 111 (tel. 023-69-33 062).
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2011 ROKU

Przewodniczący Rady
mgr Grzegorz Duchnowski

DNI NASIELSKA
Wielka zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii oraz przeter-
minowanych leków! 

Przynieś z mieszkania  
do punktu zbierania!
Masz zużyte baterie, stary telefon komórkowy, komputer, zepsutą za-
bawkę elektroniczną? Nie wiesz, co zrobić z tymi przedmiotami? Pomo-
żemy Ci się ich pozbyć we właściwy sposób! Zrób porządek w szafkach, 
na strychu, w piwnicy! Nie pozostawiaj tych odpadów na śmietniku lub 
w lesie! Przynieś je do nas 18 czerwca! 

W sobotę, 18 czerwca od godziny 14.00, podczas Dni Nasielska, będzie 
możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, baterii i przeterminowanych lekarstw. To wszystko będzie 
można zostawić w specjalnie zorganizowanym EKO-PUNKCIE.

Ponadto będziemy prowadzić edukację ekologiczną, zapraszamy za-
równo dzieci, jak i dorosłych na lekcje: „Jak codziennie być eko” i „Se-
lektywna zbiórka odpadów”, które prowadzone będą o każdej pełnej 
godzinie. Zapraszamy również do wzięcia udziału w eko-konkursach z 
nagrodami, obejrzenia prac z konkursu pod tytułem: „Las naszym bo-
gactwem, las to nie tylko drewno” oraz zapoznawania się z materiałami 
informacyjnymi. W EKO-PUNKCIE będzie również możliwość zasięg-
nięcia porad dotyczących gospodarki odpadami.
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fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

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 MIASTA

Tesco zrobi drogę 
Mieszkańcy Nasielska z uwa-
gą śledzą wszystkie zmiany 
na naszych drogach. Niestety, 
większość z nich mimo łata-
nia dziur czy zasypywania ich 
tłuczniem nadal jest w fatal-
nym stanie.
Do prawdziwie ekstremal-
nych odcinków dróg należy 
w Nasielsku fragment ulicy 
Polnej, szczególnie na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą 
POW-u do skrzyżowania z uli-
cą Broniewskiego. Droga jest 
po prostu rozjeżdżona na pył i 
żadne łatanie większych wyrw 
nic tu nie pomoże. Już nieba-
wem wszystko ma się zmienić. 
– Kilkakrotnie interweniowa-
liśmy w tej sprawie w firmie 
Tesco, ponieważ w dużej mierze za taki stan drogi odpowiadają ciężki 
samochody dostawcze przywożące towar do tego marketu. Przyznam, 
że firma nie uchyla się od odpowiedzialności i już jest gotowy projekt po-
rozumienia z naszą gminą. Na jego podstawie Tesco zobowiązuje się do 
uzupełnienia ubytków i położenia pięciocentymetrowej warstwy betonu 
asfaltowego na ok. 600 m ulicy Polnej – mówi Radosław Kasiak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Struktural-
nych nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Z naszych szacunkowych wyli-
czeń wynika, że remont tego odcinka ulicy będzie firmę kosztował ok. 
50 tys. zł – dodaje.
Remont ulicy Polnej rozpocznie się już w najbliższych dniach, a nowa na-
wierzchnia ma się pojawić najpóźniej do połowy czerwca br.

(red.)

W SKRÓCIE

Ruchoma tablica
– Nasza tablica leży w rowie lub na polu, a ogłoszenia fruwają po 
całej wsi. Tak jest zamocowana, że wystarczy mały wiatr i ona 
się przewraca. A to dorośli, a to dzieci ją ustawiają, ale to nic nie 
daje. Poza tym ona jest trochę na uboczu, a powinna być przy 
samym wjeździe, żeby wszyscy mogli czytać ogłoszenia, tak jak 
jest w innych wsiach – mówi mieszkanka wsi Winniki. 
Tablice informacyjne pojawiły się we wszystkich sołectwach 
naszej gminy kilka lat temu. Zazwyczaj stoją w miejscach do-
stępnych dla wszystkich mieszkańców, bo tu powinny się być 
umieszczane ważne informacje urzędowe. Wiele tablic ma też 
wprawione szyby, żeby kartek papieru nie zrywał wiatr lub nie zmoczył deszcz. No cóż, może z nową kadencją 
sołecką i w Winnikach tablica mocniej stanie na własnych nogach. 

Przystanek już zniknął
Murowany przystanek w Nunie, który powstał z inicjatywy 
mieszkańców, został poważnie uszkodzony w wyniku wy-
padku komunikacyjnego. Sytuacja powtarza się po raz kolej-
ny, kilka lat temu miało tu miejsce podobne zdarzenie. Wtedy 
udało się przystanek odbudować. A co będzie teraz? Czy jest 
szansa, że przewoźnicy sfinansują wiatę przystankową, czy 
jednak mieszkańcy będą musieli znowu wykazać się inicja-
tywą?
- Niestety nie było szans, żeby ten murowany przystanek 
wyremontować, wszystko groziło zawaleniem i stwarzało 
zagrożenie dla mieszkańców, więc go rozebraliśmy. Takie 
zdarzenie miało miejsce już po raz trzeci, więc teraz będziemy się starali, żeby została tu ustawiona blaszana 
wiata. Już na ten temat rozmawiałem z burmistrzem Nasielska – wyjaśnia Andrzej Królak, sołtys Nuny. 

Jest chodnik
Pracownicy ZGKiM ukończyli w minionym tygodniu bu-
dowę chodnika w ulicy Kościuszki wzdłuż skweru. Przy-
pomnijmy, że był to niejako kolejny etap wspólnej inwe-
stycji gminy Nasielsk i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, którą rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. Nie-
stety, warunki pogodowe sprawiły, że wtedy wykonano ją 
na niewielkim odcinku, przy ulicy Warszawskiej. Teraz mo-
żemy chodzić nowo ułożonym chodnikiem, który jest na-
wet o kilka metrów dłuży, niż pierwotnie planowano.  

(red.)

Z GMINY

Decyzja już zapadła
Kaplica w Nunie została zbudowana w 1992 r. Co tydzień odbywają 
się tam niedzielne msze św., a okoliczni mieszkańcy przyzwyczaili się 
do swojej świątyni. Nic więc dziwnego, że wielu z nich informacja o 
stworzeniu tu parafii ucieszyła. 
– Takie plany były od samego początku, od kiedy tylko zbudowali-
śmy tu kościół. Wraz z mieszkańcami zabiegał o to niestety nieżyjący 
już ks. prałat Kazimierz Śniegocki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej 
decyzji – mówi jeden z mieszkańców Nuny. – Teraz czekamy tylko 
na dekret biskupa, a potem na proboszcza – dodaje.
Jak informuje nas dr Elżbieta Grzybowska, rzecznik prasowy diecezji płockiej – Ostateczna decyzja w sprawie utworzenia 
parafii w Nunie została już podjęta. Wkrótce biskup płocki Piotr Libera wyda dekret erygujący parafię.
Pani rzecznik potwierdza również wiadomości uzyskane od mieszkańców Nuny – Pierwsze sygnały dotyczące potrzeby 
utworzenia nowej parafii w Nunie pojawiły się wraz z budową w tej miejscowości kaplicy. Do planów tych powrócono 
około roku temu. Potrzebę utworzenia parafii zasugerowali ordynariuszowi diecezji płockiej księża z Diecezjalnej Rady 
Kapłańskiej, jest to gremium, które opiniuje tego typu sprawy.
Na wieść o planowanym utworzeniu nowej parafii w Nunie, w kwietniu br., mieszkańcy kilku miejscowości naszej gminy, w 
tym m.in. Jaskółowa, Popowa Południe, Popowa Północ, Żabiczyna, Lorcina, wystosowali do biskupa płockiego Piotra Li-
bery pismo z prośbą o uwzględnienie ich odmiennej opinii w tej kwestii. Podkreślali w nim m.in. swoje ugruntowane trady-
cją przywiązanie do parafii w św. Wojciecha w Nasielsku i możliwość odwiedzania grobów najbliższych na cmentarzu para-
fialnym. Pod pismem podpisy złożyło ponad tysiąc osób, które po zmianach prawdopodobnie znajdą się w nowej parafii. 
– Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, dlaczego nikt wcześniej z nami na ten temat nie rozmawiał? Jak tylko się o tym do-
wiedzieliśmy, napisaliśmy pismo, a potem byliśmy na spotkaniu z biskupem. Rozumiemy argumenty strony kościelnej, 
ale chcieliśmy przedstawić też nasze. Nie jesteśmy przekonani o tym, że te zmiany będą korzystne, bo dla mieszkańców 
Jaskółowa czy Popowa Północ jest taka sama droga do pokonania, czy to do Nuny, czy do Nasielska – mówią nieza-
dowoleni z tej decyzji mieszkańcy. 
Ale z informacji uzyskanych od pani rzecznik diecezji płockiej wynika, że obecnie trwają prace i konsultacje dotyczące 
ostatecznych granic parafii. – Nowa parafia będzie liczyć około 1800 wiernych, a w związku z jej erygowaniem prawdo-
podobnie liczba księży wikariuszy w parafii św. Wojciecha w Nasielsku ulegnie zmniejszeniu – wyjaśnia E. Grzybowska, 
rzecznik prasowy diecezji płockiej. – W planowanym podziale będą dołożone wszelkie możliwe starania, by parafianie 
parafii Nuna mieli jak najmniejszą odległość do kościoła. Dzięki temu z pewnością wzrośnie liczba osób uczęszczających 
w niedzielę na mszę św. i korzystających z sakramentów – zapewnia.
Nowa parafia w Nunie zostanie prawdopodobnie wydzielona z części parafii św. Wojciecha i wszystko wskazuje na to, że 
jej proboszcz będzie musiał dużo serca i zaangażowania włożyć w swoją pracę duszpasterską.

(i.)

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Kronika OSP
26.05. OSP Nasielsk wyjechała do 
palącego się poszycia leśnego w 
Paulinowie.
26.05. strażacy z Nasielska wyjecha-
li do palącej się trawy przy ul. War-
szawskiej.
29.05. strażacy wyjechali do pożaru 
niezamieszkanego budynku przy ul. 
Szkolnej.
30.05. strażacy wyjechali do palącej 
się trawy przy ul. Kościuszki.
31.05. strażacy wyjechali do palą-
cych się śmieci w kontenerze przy 
ul. Warszawskiej.
31.05. strażacy z Nasielska wspólnie 
z jednostką z Nuny wyjechali do po-
żaru sterty słomy w Paulinowie.
05.06. strażacy wyjechali do palą-
cych się śmieci w kontenerze przy 
ul. Starzyńskiego.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Z GMINY

Rowerzyści mogą więcej
O zmianach w Kodeksie Ruchu Drogowego rozmawiamy 
z asp. szt. Karolem Stojak Komendantem Komisariatu Policji 
w Nasielsku.

Czy na terenie naszej gminy często poszkodowanymi w wypadkach 
są rowerzyści?
– Tak, na terenie gminy dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów. 
W tym roku, jak i poprzednim mieliśmy po jednym wypadku śmiertelnym 
z udziałem kierujących jednośladem. Sytuacja związana z wypadkami na 
terenie gminy w głównej mierze spowodowana jest prowadzeniem pojaz-
du przez nietrzeźwych kierujących. Alkohol jest główną przyczyną więk-
szości zdarzeń na naszym terenie.
Czy na terenie gminy zdarzają się mandaty za niewłaściwe poruszanie 
się rowerzystów? I na co policjanci szczególnie zwracają uwagę podczas 
zatrzymania rowerzysty?
– Nasielscy policjanci często reagują na sytuacje, w których rowerzyści nie 
potrafią odpowiednio zachować się na drodze, wiąże się to przede wszyst-
kim z niedostosowaniem się do przepisów ruchu drogowego. Oczywiście 
niezastosowanie się do obowiązujących przepisów skutkuje upomnieniem 

bądź mandatem. Naj-
większą uwagę poli-
cjanci zwracającą na 
trzeźwość kierujące-
go, ponieważ stanowi 
to największe niebez-
pieczeństwo dla sa-
mego kierującego, jak 
i innych uczestników 
ruchu drogowego.
Jak liczebnie przed-
stawia się sytuacja pi-
janych rowerzystów 
w ostatnim czasie?

– Od początku roku 2011 do 4 czerwca br. zatrzymaliśmy 90 pijanych 
kierujących. Skłania nas to do jeszcze większego zainteresowania tym 
problemem, aby coraz bardziej minimalizować liczbę nietrzeźwych, aby 
zmienić tę sytuację.
Co Pan myśli o zmianie przepisów ruchu drogowego, które weszły 
w życie 21 maja br. dotyczących rowerzystów?
– Przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo, są zawsze dobre. Jednak, 
aby one były skuteczne, muszą być egzekwowane i akceptowane przez 
rowerzystów. Jeśli tak będzie, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że są 
to dobre przepisy. Musimy wziąć również pod uwagę kulturę panującą na 
drodze. Wiemy doskonale, że takiej kultury i poprawnego zachowania na 
polskich drogach nam brakuje, zatem również w tym kierunku musimy 
sami dążyć do zmian na lepsze. Tyczy się to wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, nie tylko rowerzystów.
W co według Pana powinien być wyposażony rowerzysta, aby był wi-
doczny a zarazem bezpieczny na drodze?
– Oczywiście rower musi być wyposażony w odblaski i światła. Rowerzy-
sta powinien mieć też kamizelkę odblaskową i kask. Kamizelka zasadniczo 
poprawi jego widoczność zaś kask zapewni bezpieczeństwo podczas róż-
nych niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć na drodze.
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Kamil Mazurkiewicz 
Więcej na temat zmian na str. 11

Z GMINY

Jazda próbna
W środę, 25 maja br. na trasie z Warszawy Gdańskiej do Nasielska pojawił 
się pociąg testowy „Flirt” Kolei Mazowieckich. Pokonał ją z prędkością do 
160 km/h w 35 minut. Pierwsi pasażerowie z taką prędkością będą mogli 
jeździć na przełomie 2011 i 2012 r.
Pociągi Kolei Mazowieckich zatrzymujące się na wszystkich przystankach 
i nieobsługiwane nowoczesnym taborem potrzebują obecnie co najmniej 
71 minut na pokonanie tej 53-kilometrowej trasy. 
PKP Polskie Linie Kolejowe zbliżają się jednak do finiszu prowadzonej 
od 2007 r. modernizacji linii kolejowej na obszarze lokalnego centrum 
sterowania w Nasielsku. W sumie ten odcinek modernizacji linii E65 Pół-
noc liczy ponad 60 kilometrów Ostateczne zakończenie prac wpłynie 
na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą a Trójmiastem.
Do najpoważniejszych zadań na odcinku z Warszawy do Nasielska nale-
żały: budowa nowego wiaduktu nad Al. Solidarności, modernizacja mostu 
na Kanale Żerańskim oraz modernizacja 260-metrowego mostu na Na-
rwi (zakończenie w 2011 r.), wymagająca m in. zsunięcia starego przęsła 
na brzeg, montażu nowej konstrukcji i nasunięcia jej na przyczółki i pod-
pory. Przeprawa będzie dostosowana do prędkości 80 km/h. Tak kom-
pleksowy zakres prac prowadzono przy zachowaniu ciągłości ruchu kole-
jowego. Aktualnie między warszawską Białołęką a Świerczami, w miejsce 
likwidowanych przyjazdów kolejowych, powstaje 16 wiaduktów drogo-
wych lub kolejowych. Oddanie ich do użytku do końca 2011 r. stworzy 
możliwość prowadzenia ruchu z prędkością ponad 160 km/h. Koszt wy-
konania 16 wiaduktów wynosi ok. 260 mln zł. W sumie na całej linii E65 
Północ z Warszawy do Gdańska wybudowanych zostanie 99 mostów 
i wiaduktów, a skrzyżowań w poziomie szyn pozostanie tylko 16.
Według informacji rzecznika PKP PLK przebudowa całej 345-kilometro-
wej trasy skończy się w 2014 r. Prace między Świerczami a Ciechanowem 
zakończą się w tym roku. Od Ciechanowa do Mławy prace potrwają do 
lutego 2013 r. Po zmodernizowaniu całej trasy podróż do Trójmiasta wy-
niesie 2 godziny i 40 minut.

(red) za: www.rynek-kolejowy.pl

Z GMINY

Bezdomny pies atakuje
Od kilku mieszkańców naszej gminy otrzymaliśmy niepokojące sygnały, 
dotyczącego niebezpiecznego bezdomnego psa, który upodobał sobie 
ulicę Sikorskiego. Zwierzak na pozór jest spokojny, jednak, jak mówi nam 
jedna z mieszkanek tej ulicy – Pies często atakuje ludzi przejeżdżających 
na rowerach, zdarza się, że w takiej sytuacji nie wiadomo, co zrobić. Pies 
zachowuje się dość agresywnie, warcząc i szczekając, a do tego ciężko 
jest wytrzymać ciągłe szczekanie innych psów, które reagują na niego, 
gdy biega po drodze.

W naszej gminie mamy poważny problem z bezdomnymi psami i choć 
często o nim piszemy w ŻN, to sytuacja się nie zmienia. Niestety, to brak 
rozsądku i odpowiedzialności ludzi, dla których pies jest rzeczą, którą 
można po prostu wyrzucić. Warto byłoby pomyśleć nad karaniem bez-
myślnych właścicieli czworonogów, podobnie jak wszystkich zaśmiecają-
cych nasze lasy i rowy. Póki co mamy plagę śmieciarzy i plagę bezdom-
nych zwierząt.

(k.)

31.05. w szkole w Popowie Borowym 
nieznany sprawca skradł telefon ko-
mórkowy. Straty wynoszą 1000 zł na 
szkodę Krzysztofa Z.
Pijani na drodze.
28.05. na ulicy Lipowej Stanisław K., 
mieszkaniec Jackowa, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (1,55 mg/l).
28.05. w Borkowie Rafał F., mieszka-
niec Andzina, kierował motorowerem 
po spożyciu alkoholu (0,50 mg/l).
29.05. w Nowych Pieścirogach Janusz 
K., mieszkaniec Morgów, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,09 mg/l).
31.05. w Dębinkach Benedykt K., 
mieszkaniec Dębinek, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (1,53 mg/l).
01.06. w Pieścirogach Sylwester J., 
mieszkaniec Morgów, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,60 
mg/l).

Z MIASTA

Jest 
niebezpiecznie
Do dziur w jezdniach zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić. Niektórzy nawet 
je polubili. Bo jak ich nie lubić, sko-
ro przy okazji doskonalimy umie-
jętności przydatne na przykład w 
zimie, gdy wybierzemy się na narty 
w góry? Ale dziura w jezdni, jaką za-
obserwowaliśmy w ul. POW (naprze-
ciwko Tesco), ma status wyjątkowo 
niebezpiecznej. W tym miejscu pod 
cienką nawierzchnią woda wymyła 
ziemię. Służby publiczne o niebez-
pieczeństwie zostały powiadomio-
ne w piątek przed dwoma tygodnia-
mi. Reakcja była natychmiastowa… 
po trzech dniach ustawiono na skra-
ju zapadliska znak drogowy (ale bez 
odblasku) I co dalej?

(a)
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Z GMINY

Nowe, a już dziurawe
–  W październiku ubiegłego 
roku w ulicy Kolejowej w No-
wych Pieścirogach zostały uło-
żone nowe chodniki. Minęło kil-
ka miesięcy i obecnie w wielu 
miejscach są one pozapadane, 
praktycznie na całym odcinku od 
stacji PKP do rozjazdu w Starych 
Pieścirogach. W jednym miejscu 
brakuje nawet paru kostek. Dzie-
ciaki idące do przedszkola czy 
szkoły mogą sobie skręcić nogę 
– napisała do naszej redakcji pani 
Ania, mieszkanka Pieścirogów. 
– A przy wejściu do szkoły, w 
chodniku, który kładziono jakieś 
dwa lata temu, jest bardzo kon-
kretna dziura – dodaje. 
Rzeczywiście chodniki były w kilku miejscach uszkodzone. Jak wyjaśnił nam Radosław Kasiak z Wydziału In-
westycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego, który również o 
całej sprawie został poinformowany przez mieszkańców – Sprawdziliśmy z przedstawicielami firmy „Elgrunt” 
chodnik w ulicy Kolejowej na odcinku, który został wykonany w minionym roku, w ramach porozumienia, i 
usterki, które zostały zgłoszone, już są usunięte. Ale warto podkreślić, że ubytki kostek powstały nie dlatego, że 
kostki zostały pokruszone, ale dlatego, że zostały przez kogoś wyrwane, to po prostu był to akt wandalizmu. 
Jak się jednak okazuje, dziura w chodniku tuż przy szkole będzie musiała jeszcze trochę poczekać na swoją ko-
lej. – Ten chodnik był wykonywany wcześniej przez powiat nowodworski i już zostało to zgłoszone do naprawy. 
Ale z informacji, które uzyskałem ze starostwa, naprawy będą możliwe dopiero po 8 czerwca br., dopiero wte-
dy zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonywanie remontów na drogach powiatowych – dodaje R. Kasiak. 
Poczekamy i zobaczymy, czy powiat o wyrwie w chodniku będzie pamiętał. Pocieszające jest to, że dzieci już 
niebawem rozpoczynają wakacje i z chodnika nie będą tak często korzystać.

(red.) 

Z GMINY

Zaskrońce 
nie są 
jadowite
– Kiedy kilka dni temu moja 
żona zauważyła w ogrodzie peł-
zającego węża, wystraszyła się i stwierdziła, że to na pewno jest żmija i trzeba 
ją coś z nią zrobić, bo może być niebezpieczna. 
Poszedłem sprawdzić i okazało się, że to zaskroniec, który przecież nie jest 
groźny dla ludzi – mówi mieszkaniec Nasielska. – Wiem, że u sąsiadów także 
pojawiły się zaskrońce, a niektórzy ze strachu albo je przeganiali, albo nawet 
zabijali. A przecież tak nie można, bo one są pożyteczne – dodaje. 
Naturalnym środowiskiem zaskrońca, czyli najpospolitszego polskiego węża, 
są jeziora, dzikie, podmokłe łąki, ale zdarza się również, że pojawia się w zaro-
ślach nad rzekami i w przydomowych ogródkach. Żywi się płazami, kijankami, 
ale zjada też małe rybki czy niewielkie gryzonie. Jak mówią mieszkańcy naszej 
gminy, zaskrońce pojawiły się ostatnio w pobliżu rzeki Nasielnej. 
I choć takie niespodziewane spotkanie z tym wężem może być w pierw-
szej chwili przerażające, to trzeba pamiętać, że zaskroniec jest niegroźny 
i zupełnie bezbronny wobec człowieka. Podczas takiego spotkania to 
raczej zaskrońce potrzebują pomocy, ponieważ wiele osób nie potrafi 
ich rozpoznać i sądzi, że ma do czynienia ze żmiją zygzakowatą. A skutki 
pomyłki dla zaskrońca mogą być po prostu śmiertelne. 
Zaskroniec jest niejadowity, osiąga długość mniej więcej 1 m, choć samice 
mogą mierzyć czasem blisko 2 m. Ma owalną głowę, dość słabo odgraniczoną 
od tułowia, i oczy z okrągłą źrenicą. Jego ciało jest pokryte wyraźnie widoczną 
łuską. Cechą charakterystyczną tego gatunku węży są dwie żółte plamy syme-
trycznie umieszczone z tyłu głowy – „za skroniami”, stąd też pochodzi pol-
ska nazwa tych węży. Ich podstawowe ubarwienie to kolor niebieskawoszary 
i ciemnozielony oraz jasnokremowy brzuch w przednim odcinku. 
Natomiast żmija zygzakowata, w przeciwieństwie do zaskrońca, jest jadowi-
ta. Osiąga długość najczęściej do 70 cm. Grzbiet tego węża ma zabarwienie 
brązowe, srebrzystoszare, czerwonobrązowe, a na nim ciemniejszy od barwy 
podstawowej zygzak, tzw. „wstęga kainowa”, ale nie zawsze jest on widoczny. 
Żmija ta ma trójkątną płaską głowę i wyodrębnioną szyję, a jej oko zaopatrzo-
ne jest w pionową, soczewkowatą źrenicę. Jednak zygzak na plecach i odwró-
cony znak „Y” na głowie nie zawsze muszą być widoczne. Jest też masywniej-
sza i krótsza od zaskrońca. 
Zarówno zaskroniec, jak i żmija zygzakowata nie są agresywne i unikają spotka-
nia z człowiekiem, więc kiedy się je zauważymy, najlepiej jest po prostu zosta-
wić je w spokoju i odsunąć się, żeby miał czas na ucieczkę. Oba węże, o czym 
warto pamiętać, znajdują się pod ścisłą ochroną i nie wolno ich zabijać. 
Dawniej zaskrońce na terenie naszego kraju były traktowane z wielkim szacun-
kiem, wierzono, że przynoszą szczęście domostwu, które odwiedzają. Podob-
nie było na Litwie, gdzie wąż ten był uważany za stworzenie święte. Jeszcze do 
niedawna mieszkańcy niektórych polskich wsi wystawiali w progu domu mi-
seczkę mleka właśnie dla zaskrońca, aby go zaprosić do gospodarstwa. 
Najwyraźniej obyczaje w naszym społeczeństwie zmieniły się radykalnie i son-
dażowy wzrost poziomu wiedzy o niczym nie przesądza. 

(i.)

Z MIASTA

Agresywnie w biały dzień
Do redakcji ŻN dotarły od mieszkańców niepokojące sygnały dotyczące zdarzeń, jakie w ostatnich dniach mia-
ły miejsce w naszym mieście. Najpierw przed nasielskim cmentarzem parafialnym doszło do bójki pomiędzy 
handlującymi, a w piątek, 3 czerwca br., podobna historia wydarzyła się na targowisku przy sklepie „Guliwer”. 
Skąd taka agresja wśród handlujących?
Według relacji świadków na placu targowym pomiędzy handlującymi doszło do przepychanek, po czym wy-
wiązała się bójka. Świadkami zajścia byli zarówno sprzedający tu swoje towary handlarze, jak i wielu kupujących, 
w tym kobiety z małymi dziećmi. Wszystko bowiem rozgrywało się w godzinach przedpołudniowych, kiedy 
kupujących jest najwięcej. 
–  Przechodziłam obok stoisk i usłyszałam krzyki, po czym zauważyłam, jak kilku mężczyzn bije jednego ze 
sprzedających. Cała sytuacja mnie przeraziła, dlatego że temu zdarzeniu przyglądały się dzieci, które były z ro-
dzicami na zakupach. Jedni ludzie zaczęli krzyczeć, inni uciekać, zrobiło się zamieszanie – opowiada o całym 
zdarzeniu pani Agata. – Nie wiem, co było powodem takiej agresji, być może to, że ten człowiek, który został 
pobity, ogłaszał swoje towary przez megafon, a może po prostu sprzedawał je taniej. Ale czy to jest wystarcza-
jący powód? Jak może się dziać coś takiego w środku miasta, na oczach tylu ludzi i to w biały dzień? O czym to 
świadczy? –  pyta zaniepokojona. 
Z relacji osób, które znalazły się w wtedy na placu, wynika, że sytuacja przedstawiała się poważnie. A przecież 
jest to teren, gdzie spotykają się ludzie, by spokojnie prowadzić handel i robić zakupy. O czym świadczy to, co 
zdarzyło się w piątek, kiedy to kupujący nie mogąc dojść do porozumienia między sobą, reagują tak agresyw-
nie na innych?
–  Jak to wyglądało?! Szarpali się na oczach wszystkich. Jak mają między sobą jakieś problemy, niech to zała-
twiają poza terenem targowiska. Jak wygląda potem nasze miasto przez takie sytuacje? W Nasielsku aż wrze po 
tym, co stało się w piątek, już wiadomo, dlaczego źle mówi się o Nasielsku – stwierdza pan Krzysztof. 
Mieszkańcy całym zajściem byli przede wszystkim zaskoczeni, ale też i zaszokowani. O opinię w tej sprawie po-
prosiliśmy również właściciela placu, na którym odbywa się handel.
–  Sytuacja, która miała miejsce w piątek, jest godna potępienia i nie powinna mieć miejsca w cywilizowanym 
społeczeństwie. Ufam, że przy pomocy organów dbających o porządek publiczny wyeliminuje się tego typu 
zachowania – mówi Andrzej Sawicki, współwłaściciel Guliwera i placu targowego znajdującego się tuż obok 
marketu. 
Jak widać, cała sytuacja odbiła się wielkim echem na terenie miasta. Zastanawia jedno: czy jest to odosobniony 
przypadek, czy takie sytuacje zdarzają się w naszym mieście częściej?
–  W piątek, 3 czerwca br., otrzymaliśmy zawiadomienie, że na targowisku w Nasielsku miała miejsce bójka 
między sprzedającymi. O zdarzeniu poinformował nas sam pokrzywdzony. Następnie podjęliśmy działania 
wyjaśniające. Skutkiem tego było zatrzymanie osób biorących udział w zdarzeniu. Jednak poszkodowany zde-
cydował, że w stosunku do zatrzymanych nie wnosi aktu oskarżenia, po czym uczestnicy całego zajścia na-
tychmiast zostali zwolnieni do domu – wyjaśnia asp. szt. Karol Stojak, komendant komisariatu policji w Nasielsku. 
–  Podobne zdarzenie miało miejsce przy nasielskim cmentarzu. Jednak w tej sprawie prowadzone jest docho-
dzenie, które wyjaśni to, co tam się stało. Nasielscy policjanci podejmują i będą podejmować patrole zmierza-
jące do szybkiego reagowania w takich sytuacjach – dodaje.
Miejmy nadzieję, że między handlującymi dojdzie do porozumienia, którego skutkiem będzie polubowne zała-
twienie sprawy bez użycia siły. I nikt nie będzie musiał już oglądać takich agresywnych zachowań. Nie przynoszą 
one niestety chwały naszej społeczności.

(k.)

ZDROWIE

Ratownictwo medyczne 
w rękach spółki 
O tym, że z dniem 1 lipca nastąpią zmiany w świadczeniu usługi medycz-
nej znanej jako pogotowie ratunkowe, informowaliśmy już kilkakrotnie. 
Pisaliśmy też, że nasz gminny SP ZOZ nie będzie już świadczył tej usługi, 

oraz o tym, że karetka pogotowia (z le-
karzem) będzie jednak nadal stacjono-
wała w Nasielsku. Czy jednak na tere-
nie naszej miejskiej przychodni? Gdyby 
konkurs wygrał nowodworski SZP ZOZ, 
którego starania o świadczenie tej usługi 
wsparł po wcześniejszych uzgodnieniach 
nasz SP ZOZ, karetka stacjonowałaby na-
dal w obecnym miejscu. Stało się jednak 
inaczej. Konkurs na świadczenie usłu-
gi wygrała prywatna firma (spółka) Falck 
Medycyna. O tym, gdzie będzie oczeki-
wała karetka z lekarzem, będą decydowa-
ły władze tej firmy. 
SZP ZOZ w Nowym Dworze odwołał się 
od decyzji Narodowego Funduszu Zdro-

wia. Należy więc poczekać na ostateczną decyzję w tej sprawie. Podpisany 
kontrakt będzie obowiązywał przez rok, tzn. od 1.07.2011 do 30.06.2012 r.

az

Dyrektor ZOZ-u Maria Michalczyk
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Biblioteka poleca

KULTURA

Literackie próby celebrytów
W naszej bibliotece wśród wielu tysięcy woluminów znaleźć można także no-
wości książkowe, które zyskały w ostatnich miesiącach miano wydarzeń me-
dialnych. Prawdopodobnie dlatego, że ich autorami są tzw. znani i lubiani, czyli 
aktorzy, dziennikarze tudzież inni znani przede wszystkim z tego, że są znani. 
Dziś krótko przedstawię dwie takie książki, na które, ze względu na wyprze-
dzającą je sławę, zwróciłam uwagę. Oto one: Co z tym życiem? Kingi Rusin 
i Klara Izy Kuny. 
Jedna jest po prostu formą psychoanalizy i to nie tyle dotyczącą samej dzien-
nikarki, a ściślej rzecz biorąc prezenterki telewizyjnej, ile jej wielbicielek, które 
wspierały ją w trudnych chwilach, pisząc do niej listy. A żeby było wiarygodniej, 
wynurzenia celebrytki dodatkowo komentuje psycholog Małgorzata Ohme. 
Jednak nie ma ten wywiad rzeka nic wspólnego ani z analizą przypadku, ani 
z odkrywczymi teoriami na temat zachowań ludzi. Ot, takie sobie gadu-gadu. 
Owszem, zgrabnie napisane, ale nudne.
Proza, którą stworzyła aktorka Iza Kuna, znana szerszej widowni z kilku polskich 
tzw. komedii romantycznych, to próba uchwycenia naszej rzeczywistości. Fa-
buła opisuje w dość niekonwencjonalny sposób dość konwencjonalne życie 
singielki, która ma kiepskie kontakty z matką i jakoś nie może też dogadać się 
ze swoim kochankiem, więc czytelnik ma wrażenie, że najlepszym jej przy-
jacielem jest kot, z dolegliwościami gastrycznymi. Temat nie jest szokujący, 
a może nawet jest banalny, bo gdzieś w tym wszystkim chodzi przecież o mi-
łość i problemy 40-latków z dorastaniem, ale sposób jego prezentacji jest dość 
oryginalny i nowoczesny. Można, pod warunkiem, że ma się dużo dobrej woli 
i dobrego humoru, książkę przeczytać, ale te kwękania bohaterów, jakieś jęki 
i bełkoty przez nich artykułowane (zapewne wynik naśladownictwa sposobu 
porozumiewania się jednostek ludzkich po dużych dawkach napojów ener-
getyzujących) są najzwyczajniej w świecie męczące. Pewnie można się po-
kusić o dorobienie całej filozofii do tej lektury, np. że to rys pokoleniowy, że 
takich ludzi spotykamy codziennie, można nawet dodać coś o nihilizmie, ale 
czy warto? Jest przecież tyle bylejakości wokół nas, że chyba nie warto czytać 
wszystkiego jak leci. 
Ale trzeba dodać, że obie książki łączy przede wszystkim estetyka ich szaty 
graficznej. Takie są eleganckie, a ich wygląd adekwatny do prezentowanych 
treści. A także, na co należy zwrócić szczególną uwagę – obie zanim pojawiły 
się na rynku czytelniczym, już znalazły admiratorów, czyli ludzi, którzy zdążyli 
się nimi zachwycić. I tak, ku mojemu zaskoczeniu, a po zapoznaniu się z treścią 
owych lektur, przerażeniu, dywagacje o życiu pani Rusin wsparł swoim na-
zwiskiem Marek Kondrat (aktor), zaś panią Kunę – Maria Czubaszek (satyryk). 
Wspólne jest jeszcze to, że chyba dla czytelników byłoby lepiej, gdyby te dzie-
ła pozostały w świecie wirtualnym, np. jako blogi. A tak mamy do czynienia 
z czymś, co materializując się w postaci książki, sankcjonuje niejako od razu ich 
byt literacki, bo o jakości w tych wypadkach (zresztą jak wielu innych) trudno 
mówić. Wszystko wskazuje na to, że żeby wydać książkę, wystarczą obecnie 
przede wszystkim: trochę wyobraźnia i pieniądze, talent nie jest warunkiem 
koniecznym. Omawiane książki, owszem, warto obejrzeć, ale nie należy po-
święcać im zbyt wiele czasu. 

(i.)

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z ilustratorką

Z BIBLIOTEKI

Czytam ja i czytasz ty
W tym roku, już po raz ósmy, Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku włączyła się do akcji Fundacji ABC 
,,Cała Polska czyta dzieciom”, która w tym roku w naszej 
placówce odbywa się pod hasłem Czytam ja, czytasz ty, 
czytają nasze dzieci.
Inauguracja akcji odbyła się 12 maja w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. Wtedy to z dziećmi spotkał się Jarosław Chy-
liński, kierownik m.in. Wydziału do Spraw Kultury i Oświa-
ty, który w imieniu burmistrza przeczytał najmłodszym 
kilka bajek, po czym odpowiedział na pytania dotyczące 
funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Na zakończenie dzieci 
otrzymały w prezencie lizaki i cukierki.
W środę, 1 czerwca Centrum Ochrony Środowiska w Chr-
cynnie gościło klasę 0 A ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Podobne spotkania odbędą się 14 i 20 czerwca.
Zaś w czwartek, 2 czerwca dzieci z klasy 1 Szkoły Podstawowej w Nasielsku w ramach akcji odbyły wycieczkę do 
Jaskółkowa, gdzie zapoznały się ze Ścieżką Ekologiczną. Uczniowie wyjadą również 9 i 21 czerwca.
Z kolei w piątek, 3 czerwca z uczniami klasy II B w nasielskiej bibliotece spotkała się Katarzyna Bielanowska – 
mieszkająca w Nasielsku ilustratorka książek dla dzieci. Tego dnia również klasa 1 C z wychowawczynią Beatą 
Białorucką odwiedziła bibliotekę przy okazji comiesięcznego czytania książek połączonego z wypożyczaniem 
różnych dzieł.  Ponadto na 15 i 16 czerwca planowane są spotkania z Wiesławem Drabikiem, autorem książek 
dla dzieci.

Paweł Kozłowski

Ostatnie spotkanie  
przed wakacjami
W sobotę, 22 maja odbyło się 8. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Następne odbędzie się dopiero po przewie wakacyjnej.
Spotkanie było poświęcone Dziennikom Jarosława Iwaszkiewicza z lat 
1956–1953. Ale ta lektura zostanie szerzej omówiona na kolejnym spot-
kaniu już we wrześniu. Majowe spotkanie dotyczyło głównie refleksji na 
temat samego Iwaszkiewicza, którego jedna z obecnych osób w naszej 
grupie osób, pani Ewa Komajda, poznała osobiście.
Ostatnie spotkanie przed wakacjami jest też dobrą okazją do zrobienia 
małego podsumowania. Dyskusyjny Klub Książki swoje inauguracyjne 
spotkanie miał w październiku, a więc działa już 9 miesięcy. W tym czasie 
omówiono cztery różne książki, zarówno autorów krajowych, jak i za-
granicznych. Uczestnicy DKK mieli również okazję obejrzeć w teatrze 
w Płocku przedstawienie Słodkie rodzynki, gorzkie migdały opowiadają-
ce o życiu Agnieszki Osieckiej. W planach jest wyjazd do muzeum Jaro-
sława Iwaszkiewicza w Stawisku połączony z prelekcją na temat powstania 
jego Dzienników. Warto też przypomnieć, że o Dyskusyjny Klub Książki 
w Nasielsku dbają panie Izabela Mazińska i Teresa Wolert, które współpra-
cują z mazowieckim koordynatorem DKK Anną Kurską z biblioteki na 
Koszykowej w Warszawie
Na koniec pozostaje tylko zachęcić mieszkańców gminy Nasielsk do 
uczestniczenia w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki. To świetna 
okazja, by zapoznać się z literaturą i sporo dowiedzieć się o kulturze. War-
to ponadto oznajmić, że jeśli znajdzie się wystarczająca liczba chętnych 
osób, to po wakacjach ruszy Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

Paweł Kozłowski

W piątek, 3 czerwca w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” bibliotekę w Nasielsku od-
wiedziła ilustratorka Katarzyna 
Bielanowska.
Pani Katarzyna od 2 lat zajmuje 
się tworzeniem ilustracji do ksią-
żek dla dzieci. Z wykształcenia 
jest architektem krajobrazu, i jak 
sama mówi: – Jeśli odbiłam za-
wodem od swojego wykształ-
cenia, to tylko trochę, ponieważ 
projektowanie jest zawsze takie 
samo, niezależnie od materiału. 
W Nasielsku, w którym już zapuś-
ciła korzenie, mieszka od prawie 
10 lat. Oprócz tworzenia ilustracji 
prowadzi w naszym mieście sklep, 
w którym można kupić m.in. ko-
szulki z własnoręcznie wymyślo-
nymi nadrukami, które są przygo-
towywane właśnie przez panią Ka-
tarzynę Bielanowską.
W spotkaniu z ilustratorką uczestni-
czyły dzieci z klasy II B Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku razem z wy-
chowawczyniami: Beatą Sokolni-
cką i Beatą Janiszek. Zaproszony 
przez bibliotekę gość postanowił 
opowiedzieć trochę o pracy ilu-

stratora. Dzieci były bardzo aktyw-
ne, w czym pomagał fakt, że pani 
Katarzyna szybko nawiązała z nimi 
kontakt; żywo opowiadała o swojej 
pracy, posiłkując się przy tym swo-
imi ilustracjami z kilku przyniesio-
nych książek. Uczniowie zadawali 
wiele pytań, m.in. na jakim papie-
rze drukowane są ilustracje, jak taki 
obrazek trafia do książki czy też ile 
czasu trzeba czekać na powsta-
nie książki ze swoimi ilustracjami. 
Na zakończenie spotkania dzieci 
z okazji Dnia Dziecka otrzymały 

podwójny prezent: od pani Biela-
nowskiej książki z jej ilustracjami, 
a od nasielskiej biblioteki zakładki 
do książek z logo akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” i słodycze.
Spotkanie na pewno było bar-
dzo przydatne i ciekawe dla ucz-
niów szkoły podstawowej. A już 
w dniach 15–16 czerwca będą oni 
mogli się spotkać z Wiesławem 
Drabikiem, autorem książek dla 
dzieci.

Paweł Kozłowski
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Duchowe witaminy

Wspomnień czar 
Mija 20 lat od chwili, kiedy bł. Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do 
Ojczyzny odwiedził Płock. Głównym punktem tej wizyty była msza św. 
na placu Celebry. Po raz pierwszy podczas tej wizyty Ojciec Święty od-
wiedził więzienie. Szczególnym punktem jego wizyty było również wie-
czorne nabożeństwo czerwcowe, podczas którego Papież oficjalnie za-
mknął 42. Synod Płocki. Przygotowania do tej wizyty trwały ponad rok. 
Podczas tej pielgrzymki została zainaugurowana działalność Katolickie-
go Radia Płock – pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej katolickiej 
rozgłośni radiowej, która rozpoczęła nadawanie transmisją mszy św. ce-
lebrowanej w Płocku przez Papieża. 

4 czerwca w Auli Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szy-
manowskiego w Płocku uczestniczyłem w „Wieczorze wspomnień o Ja-
nie Pawle II w 20. rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II w Płocku”. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się: Andrzej Drętkiewicz, ówczesny prezydent 
Płocka, ks. Marek Smogorzewski, koordynator wizyty ze strony kościel-
nej, oraz Krzysztof Ziemiec, dziennikarz radiowy i telewizyjny, prowa-
dzący program informacyjny TVP1 „Wiadomości”, współprowadzący 
program publicystyczny „Mam inne zdanie”, autor książki „Wszystko jest 
po coś” i Brygida Grysiak, dziennikarka TVN24, współautorka książek 
„Najbardziej lubił wtorki” i „Kobiety w życiu Jana Pawła II”.

Wtedy jako siódmoklasista uczestniczyłem wraz z bratem i ojcem we 
mszy św. na placu Celebry, pośród morza parasoli i w strugach deszczu. 
A teraz, po 20 latach od tego szczególnego wydarzenia? Mogłem po-
słuchać tych, którzy w tamtym czasie byli znacznie bliżej Papieża albo 
zapoznali się z jego myślą, którą przekazują innym. Spotkania okazało 
się tym bardziej ważne, iż – jak zauważył biskup płocki Piotr Libera – nie 
przerodziło się ono w „akademię ku czci”, lecz dyskusję z domieszką 
humoru o tym, co zostało w ludziach z przesłania Jana Pawła II. Pew-
nie nie da się oddać w kilku słowach panującego klimatu, czaru wspo-
mnień… Warto jednak sięgnąć po najważniejsze myśli. 

Andrzej Drętkiewicz zaznaczał, że papieska wizyta odbyła się w trudnym 
czasie, bo zaraz po przełomie ustrojowym. „Wszyscy byliśmy świadomi, 
że po wyjeździe Ojca Świętego, dla którego Płock wypiękniał, miasto 
nadal pozostanie piękne. Nie mówiąc już o przesłaniu duchowym, któ-
re usłyszeliśmy od czcigodnego gościa. Choćby wskazań, że wolność 
nie ma sensu bez odpowiedzialności. I że nie ma sensu bogacenie się, 
jeśli zapomina się o ludziach biednych”. Ks. Smogorzewski pokazał oj-
cowskie oblicze Papieża, który zawsze chciał być blisko wiernych: „Tyle 
mówiło się o możliwym zamachu na Ojca Świętego w Polsce, a on i tak 
potrafił niespodziewanie podejść do płocczan i przywitać się z nimi”. 

Krzysztof Ziemiec był studentem, gdy Papież odwiedzał Płock. Odno-
sząc się do wizyty Jana Pawła II w 1991 r., zauważył, że „Ojciec Świę-
ty grzmiał na nas” widząc, jak Polacy zachłysnęli się wolnością. A pa-
trząc na współczesną rzeczywistość, zauważył, że „My potrafimy, ale nie 
chcemy sprostać naukom Papieża. Żyjemy tak, jakby rzeczy wspólne 
były nam obce. Dziś powinniśmy przypomnieć i wcielać w życie sło-
wa, które do nas mówił”. Najbardziej wybrzmiały słowa o braku chęci 
Polaków, a więc każdego z nas, do przyjęcia „zimnego prysznica” od 
zatroskanego Ojca. Sam dziennikarz przyznał się, że zrozumiał tę praw-
dę na własnym przykładzie: kiedy Ojciec Święty przyjechał z Płocka do 
Warszawy, by odprawić mszę św. na Agrykoli, on to zlekceważył i nie 
poszedł: „Odwróciłem się wtedy od Jana Pawła II, bo zachłysnąłem się 
wolnością. Papież nie był mi do niczego potrzebny”. 

Jak wspominała Brygida Grysiak, wówczas dwunastoletnia dziewczynka, 
niektórzy dziennikarze pisali wtedy o „starym człowieku, który niczego 
nie rozumie”. Tymczasem, według niej, Jan Paweł II doskonale wszyst-
ko rozumiał. Przede wszystkim w odniesieniu do pułapek, jakie niesie 
nieumiejętne posługiwanie się wolnością. Przypomniała zdecydowa-
nie, że nie jest sztuką płakać po odejściu Papieża, ale wyrazić głośno 
akceptację głoszonej przez niego nauki: „sztuką jest powiedzieć «nie», 
gdy mowa o aborcji”. Dlatego z jego przesłania najbardziej zapamiętam 
zdanie, że każdy z nas będzie miał w życiu „swoje Westerplatte”, czyli 
obszar spraw, odpowiedzialności, obrony swoich racji. 

Można o Papieżu mówić ludzkim głosem, wspominać jego dokonania. 
Ale ważniejsze jest to, co każdy z nas w swoim sercu ocali od zapo-
mnienia. Aby czar wspomnień trwał. 

ks. Leszek Smoliński

LISTY DO REDAKCJI

Prawda czy potrzeba sensacji?
Szanowni Państwo, na łamach ostatniego numeru „Gazety Nowodworskiej” ukazał się artykuł pióra Pani Re-
daktor Beaty Nowak-Urbiak pod tytułem „Fikcja czy loteria?”, opisujący kulisy naboru dzieci do Przedszkola 
Samorządowego w Nasielsku.
Jako jeden z rodziców dzieci uczęszczających do nasielskiego przedszkola, żywo zainteresowany sytuacją, 
rozpocząłem czytanie artykułu, przyznam na początku z nieukrywanym zaciekawieniem. Moje zaciekawienie 
bardzo szybko jednak przeszło w zdumienie, by po chwili zamienić się już tylko w uczucie niesmaku. Dlaczego?
Otóż już na początku uderzyła mnie jednostronność całego artykułu, który jest swoistym atakiem na Panią Dy-
rektor Hannę Szumską. Autorka artykułu posługuje się w nim cytatami zaczerpniętymi z rzekomych wypowiedzi 
rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola, którzy twierdzą, że do placówki dostały się jedynie dzieci „wy-
soko postawionych rodziców”, m.in. lekarzy i wojskowych, natomiast o wyborze decydowało także losowanie. 
W związku z tym, że akurat ja reprezentuję środowisko żołnierzy zawodowych, postanowiłem drogą telefo-
niczną odbyć rozmowę z Panią Redaktor – autorką artykułu, aby wyjaśnić, czy według niej dzieci rodziców 
wykonujących powyższe zawody nie mają prawa uczęszczać do przedszkola lub może rodzice ci są z góry 
skazani na krzywdzące zarzuty o korumpowanie Pani Dyrektor placówki (w artykule nazwano to „znajomoś-
ciami i konszachtami”).
Szanowni Czytelnicy, rozmowa z autorką artykułu, przeszła moje najśmielsze oczekiwania, niestety, moje po-
czucie niesmaku osiągnęło poziom dotychczas niespotykany. Pani Redaktor nie znała mechanizmu rekrutacji 
do przedszkola, mimo że jest to proces jawny, nie wiedziała, że istnieją opisujące ten proces dokumenty nor-
matywne, takie jak „Statut przedszkola” i „Regulamin rekrutacji”. Podczas rozmowy usłyszałem wiele razy, że 
wiadomość o uchybieniach powzięła jedynie od rodziców oraz od Burmistrza Nasielska. I tu chciałbym zapytać, 
gdzie jest rzetelność dziennikarska, w którym miejscu jest czas na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów 
drugiej strony, czyli komisji przeprowadzającej rekrutację. Bo rekrutację do przedszkola przeprowadza na pod-
stawie wymienionych wcześniej dokumentów trzyosobowa komisja w sposób demokratyczny, a nie występu-
jąca w artykule w roli kozła ofiarnego tylko Pani Dyrektor Szumska, notabene doskonały dyrektor i menedżer 
przedszkola, a także ceniony nauczyciel. 
Ale także tego Pani Redaktor zdaje się nie zauważać. Niestety, to wszystko jest tylko wierzchołkiem góry lodo-
wej, którą jest artykuł zbudowany na nieprawdzie, ponieważ udało mi się ustalić, że zdjęcie 3-letniej Zuzi za-
mieszczone w artykule przedstawia córkę Pani Redaktor, natomiast podpis pod zdjęciem mówiący o tym, że 
rodzice niektórych dzieci, m.in. 3-letniej Zuzi, musieli zdecydować się na przedszkole prywatne ze względu na 
brak miejsc w publicznej placówce, mówi sam za siebie i ukazuje drugie dno tego artykułu. 
Otóż stało się dla mnie jasne, że jeden z rodziców, w tym wypadku Pani Redaktor lokalnej gazety, wykorzystując 
jej strony i wykonywany przez siebie zawód, kierując się niskimi pobudkami i uczuciem zemsty za nieprzyjęcie 
swojego dziecka do Przedszkola Samorządowego, postanowiła wykorzystać rozgoryczenie innych rodziców 
i wystosować w kierunku Pani Dyrektor niczym niepoparte zarzuty, pomijając w tej sprawie kompletnie głos 
komisji rekrutacyjnej, czyli prawo do obrony i wypowiedzi jednej ze stron.
Szanowni Czytelnicy, jakież było moje zdumienie, kiedy w czasie rozmowy ze mną Pani Redaktor stwierdziła, 
że tak naprawdę to ona nie zgłaszała swojego dziecka do Przedszkola Samorządowego w Nasielsku, a zdjęcie 
dziecka wykorzystała jedynie dlatego, gdyż inni rodzice nie zgodzili się na publikację wizerunku swoich dzieci. 
Tak więc podpis pod fotografią, jakoby ona, jako matka 3-letniej Zuzi musiała zdecydować się na przedszkole 
prywatne z powodu braku miejsc w publicznej placówce, jest po prostu nieprawdą. Autorka stwierdziła także, 
że pan burmistrz Nasielska osobiście pokazywał jej w trakcie rozmowy karty rekrutacyjne naszych dzieci, które 
są dowodem rzekomych nieprawidłowości w procesie rekrutacji, chociaż w myśl „Ustawy o ochronie danych 
osobowych” nie mógł ich nawet posiadać, gdyż zawierają one tzw. dane wrażliwe. Jest to kolejna nieprawda, 
gdyż Pani Dyrektor nigdy takich kart nikomu nie udostępniła, nie chcąc narażać się na odpowiedzialność karną 
i kompromitację swojej osoby. 
W tym momencie po raz kolejny zapytałem autorkę artykułu, czy, a jeśli tak, to gdzie występuje tu poczucie 
przyzwoitości, bezstronność i co najważniejsze rzetelność dziennikarska. W odpowiedzi nie usłyszałem nic. 
Autorka kończy pytaniem „Czy konsekwencje wobec dyrektor placówki zostaną wyciągnięte?”, stosując tym 
samym znaną zasadę prokuratora Andrieja Wyszynskiego: „Dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf”. 
Jedynym zdaniem użytym w tym artykule, z którym jako rodzic identyfikuję się w pełni, jest tytuł: „Fikcja czy 
loteria?”. Fikcją jest rzetelność dziennikarska, bezstronność oraz większość tez użytych w tym artykule, łącznie 
z udziałem córki Pani Redaktor w procesie rekrutacji, natomiast loterią jest, jak widać, dobór części kadr w „Ga-
zecie Nowodworskiej”, co uważam za zjawisko bardzo smutne.

Łączę wyrazy szacunku
Imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji

(W załączeniu podpisy rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku) 
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PUSTELNIA 
Wierni tradycji
Mieszkańcy gminy Nasielsk nie 
zawiedli. Wśród około 3 tysięcy 
pielgrzymów z północnego Ma-
zowsza, którzy przybyli w ostat-
nią niedzielę maja do miejsca 
kultu Maryjnego, jakim jest Pu-
stelnia k. Łopacina, było nas bar-
dzo dużo. Obecność naszych 
mieszkańców została zauważo-
na. Stawiliśmy się przy kapliczce, 
w której umieszczona jest figur-
ka Matki Bożej, według trady-
cji przekazywanej przez wieki, 
cudami słynąca, aby dziękować 
Bogu za włączenie do grona 
błogosławionych naszego Ojca 
św. Jana Pawła II.
G łównym punktem spotkania 
była uroczysta suma. Kazanie na 
niej wygłosił ojciec z zakonu re-
demptorystów. Po niej odbył się 
kilkugodzinny koncert Maryjny.
G łównym organizatorem tej 
uroczystości był nasielszcza-
nin Jacek Ruciński, wspierany 
przez całą swoją rodzinę. Na-
sielskich akcentów na tym spot-
kaniu było więcej. W koncercie 
wystąpił nasz parafialny zespół 
SURRE XI T.  P iękny prog ram 
słowno-muzyczny zaprezento-
wały panie: Anna Czachorowska 
i Grażyna Skowron-Matkowska. 
Nasielszczanka, pani Anna, pre-
zentowała w nim swe wiersze 
poświęcone błogosławionemu 
Ojcu św. Dzielnie spisały się na-
sze harcerki ze swą druhną dru-
żynową Ewą Kamińską. Rozda-
wały okolicznościowe znaczki, 
częstowały utrudzonych piel-
grzymów wodą, k ie łbaskami 
i czekoladkami.
Do tego miejsca pielgrzymowa-
li nasi przodkowie. Tradycja ta 
odżywa. Co roku jest nas coraz 
więcej. Ci, którzy odpowiedzieli 
na tegoroczne zaproszenie pań-
stwa Elżbiety i Jacka Rucińskich, 
nie żałują trudu, jaki podjęli, i już 
dzisiaj zapowiadają, że za rok 
znowu stawią się przy kapliczce 
w olszowym lesie nad strumy-
kiem. Zapowiadają też, że we-
zmą ze sobą swych najbliższych. 
A więc, do spotkania za rok.

az

U HARCERZY

Wspólne ognisko
W piątek, 3 czerwca br. harcerze z Nasielskiego Szczepu „Quercus” uczestniczyli we wspól-
nym ognisku, podsumowującym pracę w roku szkolnym 2010/2011. Około godziny 17 wy-
ruszyli na teren Fundacji Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie. Po rozpaleniu ogniska 
wszyscy harcerze mogli posłuchać gawędy przygotowanej przez druhnę Ewę Żołnierzak oraz 
pośpiewać przy akompaniamencie dh. Bartłomieja Żabika. Nie zabrakło tu także harców, plą-
sów, gier sportowych i ciepłej kiełbaski. 
Około godziny 19 odbyły się obietnica zuchowa i przyrzeczenie harcerskie. Obietnicę zło-
żyła druhna Wiktoria Pietrzak z 419. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, a przyrzeczenie dh 
Maciej Piechociński, dh Marcin Putrzyński, druhna Alicja Gronowska, druhna Aleksandra Kur-
piewska, druhna Kinga Orłowska, druhna Wiktoria Raźniewska, druhna Emilia Duchna, druhna 
Daria Gardłowicz i druhna Patrycja Gardłowicz z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna”. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się zawiązaniem kręgu przyjaźni, odśpiewaniem obrzędowej piosenki Bratnie słowo i puszczeniem w obieg 
iskierki przyjaźni, która jednoczy harcerzy. 
Składamy serdeczne podziękowania państwu Zofii i Krzysztofowi Łukaszewiczom za udostępnienie terenu fundacji i stałą współpracę z Nasielskim Szczepem 
„Quercus”.

Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! druhna Kinga
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PROMIEŃ 2011. W rytmie cygańskich pieśni 

Podwójna uroczystość w nasielskim DPS-ie
Dom Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II wzbogacił się o nowy pięk-
ny obiekt – Ogród Terapeutyczny. 
A stało się to w wyjątkowej chwili – 
w roku, w którym patron tej placówki 
został ogłoszony błogosławionym. 
Pomysłodawcą budowy ogrodu jest 
dyrektor placówki Agata Nowak. Dla 
swego pomysłu zyskała przychyl-
ność władz powiatu nowodworskie-
go. Całkowita wartość zrealizowane-
go projektu wynosi 1 285 686,32zł. 
Część pieniędzy uzyskano ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach reali-
zowanego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007–2013.
Będzie on służył w pierwszym rzę-
dzie mieszkańcom DPS-u. Witający 
gości w imieniu mieszkańców pan 
Władysław Mocny powiedział: – Dla 
nas, mieszkańców, ogród będzie 
przestrzenią nowych aktywności, pa-
sji, rozmów i spacerów, a także miej-
scem kontemplacji w spokoju i ciszy.
Przewiduje się, że na różnego ro-
dzaju imprezach będą się tu też spo-
tykać mieszkańcy miasta i gminy 
Nasielsk. W środę, 25 maja br. na-
stąpiło uroczyste otwarcie i poświę-
cenie ogrodu. Uczestniczyło w tej 
uroczystości kilkaset osób, jako że 
tego dnia odbywał się w DPS-ie tra-
dycyjny Przegląd Twórczości Do-
mów Pomocy Społecznej. Odbył 
się on właśnie w Ogrodzie Terapeu-

tycznym. W Nasielsku przegląd ten 
ma cygański charakter, co znajdu-
je odbicie w nazwie imprezy: Pro-
mień 2011, czyli „Porcja Romskich 
Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie 
Natury”. A w tym roku była to już V, 
wyjątkowo obfita, porcja, czyli mały 
jubileusz. W przeglądzie wzięli udział 
reprezentanci 18 DPS-ów z czterech 
województw oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ze Starych Pieścirogów. 
Patronat nad imprezą objął Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, 
Starosta Powiatu Nowodworskiego, 
Burmistrz Nasielska oraz Don Vasyl 
Szmidt i Zespół Gwiazdy Cygańskiej 
Pieśni.   
Symbolicznego otwarcia, czyli prze-
cięcia wstęgi, dokonali: wicestaro-
sta Henryk Mędrecki, radna sejmi-
ku mazowieckiego Maria Kowalska, 
burmistrz Nasielska Grzegorz Arci-
szewski, dyrektor DPS-u Agata No-
wak oraz z-ca dyrektora Mazowie-
ckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych Elżbieta Szymanik. 
Ogród poświęcił proboszcz nasielski 
ks. kanonik Tadeusz Pepłoński.
Później estradą zawładnęli artyści 
z Domów Pomocy Społecznej. Nad 
przebiegiem tej części czuwali Ag-
nieszka Chodyna i Michał Grubecki. 
A robili to jak zawodowi prezenterzy. 
Na początku piękny program zapre-
zentowali gospodarze. Na scenę we-
szli w rytm cygańskiej melodii, śpie-
wając: Skrzypce weź, utocz z nich 

melodii dzwon dla moich 
ust: skrzypce weź niech 
muzyką swoją Cyganów 
napoją, nim ruszy wóz. 
Widzom przypadła też do 
gustu scenka w wykona-
niu ekspresyjnej pani Mał-
gorzaty Pietrzak i cygań-
skiego „porywacza” pana 
Piotra Kędzierskiego.
I tak przez kilka godzin 
płynęły cygańskie me-
lodie, rzewne piosenki 
i opowieści. Ma ten fe-
stiwal swoje osobowo-
ści. Jest nią na przykład 
p ó ł- Cygan pan C ze-
sław Kaczmarek z Domu 
Pomo c y S p o łe c znej 
w Obrytem czy skrzypek pan Ma-
rian Sobol, który wcześniej miesz-
kał w nasielskim DPS-ie, a obec-
nie mieszka w podobnej placówce 
w Warszawie. Jego mistrzowskie wy-
konanie melodii cygańskich przykuło 
uwagę zgromadzonych.
Programy wszystkich występują-
cych zespołów były bardzo po-
mysłowe i starannie przygotowa-
ne. Także wszystkie zespoły zo-
stały nagrodzone. Najważniejszą 
jednak nagrodą był występ auten-
tycznych Cyganów, czyli Don Va-
syla i Cygańskich Gwiazd. Razem 
z nimi śpiewali i tańczyli wszyscy 
uczestnicy przeglądu i jego goście. 
„Cygańskie” spotkanie w nasielskim 

Domu Pomocy Społecznej było 
wielkim przedsięwzięciem logi-
stycznym. Oprócz strawy ducho-
wej zapewniono też strawę dla ciała. 
To, że wszystko przebiegło spraw-
nie, jest zasługą całej załogi DPS-u. 
Napracowali się co niemiara. Swój 
poważny udział miał też Nasielski 

Ośrodek Kultury. W latach po-
przednich Cygański Festiwal odby-
wał się na scenie NOK. W tym roku 
nasza placówka kultury zapew-
niła nagłośnienie. Znaczny udział 
w przedsięwzięciu mieli też spon-
sorzy.

az

fot. M. Stamirowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Ładuj! Cel! Pal!
Kolejny weekend emocji za 
nami. Tym razem 32. DS „Ha-
kuna Matata” udała się z na-
szych rodzimych Pieścirogów 
do niedalekiego Cieksyna. 
Pewnie spytacie, drodzy Czy-
telnicy, co tam robiliśmy. Otóż 
czekały tam na nas rozgrywki 
paintballa. Zabawa przeznaczo-
na jest raczej dla starszych osób 
i generalnie polega na strzelaniu 
do siebie kulkami z farbą spo-
żywczą. Można to porównać 
do rzeczywistej zabawy w takie 
gry komputerowe, jak popularny Counter Strike czy Call of Duty.
Po przybyciu podzieliliśmy się na 3 pięcioosobowe zespoły, przyodzialiśmy 
ubrania ochronne, maski i po krótkim przeszkoleniu uzbrojeni w pistolety 
tzw. markery ruszyliśmy w teren do pobliskiego lasu. W czasie gry z luf zosta-
ło wystrzelone ponad 1600 kulek z farbą, osiągających prędkości do 90 m/
sek. Zabawa była naprawdę przednia. Wiele osób chętnie by jeszcze zostało, 
jednak po blisko dwugodzinnej zabawie wszyscy nieco zmęczeni, w zapla-
mionych kombinezonach, lecz z uśmiechem na twarzy zeszliśmy z pola gry. 
Potem każdy mógł upiec sobie kiełbaskę, a po posiłku nadszedł czas, by wy-
ruszyć w pełną przygód drogę powrotną.
Dzięki wyjazdowi mogliśmy poczuć się jak żołnierze, a świst przelatujących 
obok głowy kulek niejednokrotnie podniósł nam poziom adrenaliny. Zinte-
growaliśmy się również z 3. DH „Przypadek”, która odpowiedziała na nasze 
zaproszenie, oraz co najważniejsze – kolejny raz oderwaliśmy się od co-
dzienności. Zapewne powrócimy tam jeszcze niejednokrotnie.
Jeśli naprawdę ktoś chce się dobrze bawić, za niewielkie pieniądze, oraz 
otrzymać porządną dawkę adrenaliny, to śmiało możemy polecić organi-
zatora całej zabawy – „Strefę Rażenia”. Nie czekaj! Przełam nudę i dołącz do 
nas już dziś! Pokaż, że i ty możesz się świetnie bawić. 

ćwik Michał Antoniewicz
przyboczny 32. DS „Hakuna Matata”

Juggling? Czemu nie!
Juggling – czyli po prostu żonglerka. Większości z nas kojarzy się to głów-
nie z cyrkiem i klaunami lub ulicznymi przedstawieniami grup kuglarskich. 
Wielu z nas jest oczarowanych i z uwagą patrzy na misternie poruszające się 
piłki i maczugi. Pełni zachwytu zastanawiamy się, jak oni to robią. A ja mówię 
wam, drodzy Czytelnicy, że żonglerka trzema przedmiotami ( w domyśle 
piłkami) jest w zasięgu ręki każdego z nas. Powiedziałbym, że jest bardzo 
przydatna, zdrowa i łatwa do opanowania.
Wielu naukowców badało proces żonglowania i jego wpływ na rozwój. 
Co mądrzejsi podzielili jej zalety na różne aspekty, m.in. umiejętności spo-
łecznych, kształtowania postaw i sytemu wartości, rozwój sfery poznawczej 
i rozwój fizyczny. Jak każda dziedzina kuglarska, wymaga od nas pewne-
go skupienia i poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Co ważne, żonglując, 
uczymy się cierpliwości, nie opanujemy wszystkiego za pierwszym razem. 
Musimy przejść cykl prób i w ten sposób wyćwiczyć pewien algorytm. Na 
każdą sztukę kuglarską składają się dwie fazy: w pierwszej musimy bardzo 
mocno pomyśleć nad kolejnością i kierunkiem wyrzutów lub prowadzenia 
sprzętu, a gdy już nam zaczyna wychodzić, wchodzimy w drugą fazę pole-
gającą na wyćwiczeniu pamięci ruchowej. Da się to zrobić jedynie poprzez 
wielokrotne powtórzenie nauczonego ruchu. 
Do najważniejszych zalet żonglowania należy zaliczyć wytwarzanie dodat-
kowych połączeń między półkulami mózgu, co skutkuje ich koordynacją 
i lepszym przepływem informacji między nimi. Dodatkowo pozwala nam 
ono na rozwój koordynacji ruchowo-wzrokowej, zwiększa motorykę ciała, 
poprawia refleks, równowagę, poczucie rytmu, a także uczy oburęczno-
ści. Jest to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i relaks, a nasze piłki 
można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.
Od czego zacząć? Oczywiście od sprzętu. Najlepsze dla początkują-
cych są tzw. BeanBagi, czyli woreczki wypełnione ziarnami. Wystar-
czą nam także zwykłe piłki do tenisa ziemnego lub golfa, ale przy nich 
możemy mieć początkowo problem z chwytaniem. Następnie szu-
kamy samouczka, w internecie możemy znaleźć sporo publikacji, za-
równo polskich, jak i angielskich. Ja polecam stronę www.kuglarstwo.
pl, zakładka wiedza. Jeśli już się nauczymy podstawowego ruchu, tzw. 
fontanny, i chcemy uczyć się tricków, to dobre opracowania znajdzie-
my zazwyczaj w postaci anglojęzycznych filmików. Tak więc, rodacy, 
łapcie się za piłki i do dzieła!

pwd. Daniel Nowak

Nasielsk, dnia 02.06.2011 r.
GKP.6845.4.2011

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 
2603  z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

Położenie miasto Nasielsk
Numer działki 673/1
Powierzchnia dzierżawy 64 m2
Numer Księgi Wieczystej 21804
Opis Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość,  z przeznaczeniem na polepszenie korzystania  

z sąsiedniej nieruchomości, na okres do 31.12.2011 r. stawka miesięcznego czynszu dzierżawy 
zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 290/09  z dnia 9 marca 2009 r. (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 6 czerwca 2011 r.  
do 27 czerwca 2011 r.

Burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski

                                                                                                                                                             Nasielsk, dnia 2.06.2011 rok                        
BURMISTRZ  NASIELSKA     
GKP. 6840.5 .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/55/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  28 kwietnia 2011  roku w sprawie zbycia 
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we wsi  Nuna   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 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.

 Nie zabudowana działka nr 184/5, 
położona we wsi  Nuna. Otoczenie luźna 
zabudowa . Sąsiedztwo nieruchomości 
– grunty użytkowane rolniczo, częściowo 
zabudowane siedliskami rolniczymi  i 
działka zabudowana budynkiem po 
zlikwidowanej szkole podstawowej. 
Dojazd do nieruchomości : droga o 
nawierzchni asfaltowej. Działka o 
niekorzystnym, wydłużonym kształcie 
powodującym utrudnienie w racjonalnej 
zabudowie. Teren nieruchomości równy, 
płaski. Wzdłuż południowej, wschodniej 
i północnej granicy działki znajdują się 
ogrodzenia ze spawanych segmentów 
stalowych osadzonych na słupkach sta-
lowych w betonowym cokole. Pozostała 
granica – bez ogrodzeń. W północnej 
części działki znajduje się fragment 
asfaltowego boiska do siatkówki.

184/5 1233 9696

Nieruchomość  położona jest 
na terenie nie objętym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr  LIII/394/10 
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 10.11.2011 roku określa 
położenie nieruchomości w 
Strefie „ D” tereny rolno-leśne, 
tereny preferowane pod za-
inwestowanie mieszkaniowo-
-usługowe. Istnieje możliwość 
uzyskania decyzji o warun-
kach zabudowy.

46.100,00
 + 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  18 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  3  czerwca  2011 roku do dnia  24 czerwca  2011 roku.
                                                                                                                                                                                   B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                   Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 30.05.2011 r.

GKP. 7125.5.4.2011

BURMISTRZ   NASIELSKA
podaje do publicznej wiadomości sprostowanie do wykazu z dnia 20.05.2011 roku znak: GKP. 7125.5.3.2011 dotyczącego 

sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

W wykazie podanym do publicznej wiadomości ogłoszonym w czasopiśmie samorządu gminnego „Życie Nasielska” Nr 11 z dnia 27 
maja – 9 czerwca 2011 roku błędnie podano cenę nieruchomości.
 Zamiast cenę 34.900,00 złotych podano cenę 39.400,00 złotych.

BURMISTRZ 
Grzegorz Arciszewski
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PRAWO

Zmiany w prawie  
o ruchu drogowym
Od 21 maja br. roku weszły w życie zmiany dotyczące uczestników ru-
chu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem kierujących jednośla-
dem. Wśród przepisów zmieniono również pewne definicje dotyczące 
drogi rowerowej i roweru. Kilka zaś mamy nowych – zaczęły już obo-
wiązywać a dotyczą one pasa ruchu dla rowerów i wózka rowerowego, 
a także pojęcia śluzy rowerowej. 
Pozostałe zmiany dotyczą konkretnych artykułów prawnych; najważ-
niejsze z nich dla rowerzystów przedstawiamy poniżej:
Art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Kierujący pojazdem zaprzęgowym, 
rowerem, wózkiem, rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym 
oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani po-
ruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruchu 
pojazdu utrudniałby ruch pieszych”.
Jak widać, przed kierującymi jednośladami stoi otworem jazda pobo-
czem, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na innych uczestników ru-
chu drogowego, jakimi są piesi. Nasza jazda nie może stanowić prze-
szkód do poruszania się innych uczestników drogi.
Art. 16 ust. 7 „Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący ro-
werem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem 
pasa ruchu, jeśli pas ten uniemożliwia opuszczenie skrzyżowania w wię-
cej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1”.
Ten przepis prawa na pewno nie będzie budził zachwytu wśród kierow-
ców. Rowerzysta ma prawo poruszania się środkiem pasa ruchu, przy 
możliwości zjazdu we wszystkich kierunkach, oczywiście ten przepis ru-
chu drogowego odnosi się także do poruszania się na rondzie.
Art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kierujący pojazdem jest obowią-
zany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza 
bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. 
W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, mo-
tocykla lub kolumny pieszych odstęp nie może być mniejszy niż 1 m”.
Zapis ten wskazuje nam minimalną odległość, jaką musimy zachować 
w momencie wyprzedzanego roweru czy motocykla, która to odle-
głość wynosi 1 metr. Powinno to zasadniczo wpłynąć na kierowców, 
którzy wyprzedzają kierujących jednośladem, niekiedy wpychając się 
na siłę i nie zachowując bezpiecznego dystansu.
W tym artykule dodaje się również zapis w postaci ust. 12, który wskazu-
je nam, iż „Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli 
jadące pojazdy z ich prawej strony”.
Kierujący pojazdami powinni zasadniczo zwrócić uwagę, jadąc powo-
li na rowerzystów, którym prawo zezwala na wyprzedzanie po prawej 
stronie ich pojazdu, aby mieli na uwadze to, że w każdej chwili po prawej 
stronie może pojawić się rowerzysta.
Art. 33 gdzie dodaje się ust. 3a w brzemieniu: „Dopuszcza się wyjątkowo 
jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoro-
weru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego”.
Przepis ten zezwala kierującym rowerem i motorowerem poruszanie się 
obok siebie, w momencie kiedy nie stanowi to utrudnienia dla innych. 
Dlatego też kierowcy powinni wykazać się cierpliwością, a nie trąbić, jak 
to często ma miejsce, na rowerzystów, którzy teraz mają prawo poru-
szania się obok siebie.
Art. 33 ust.5 „Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kie-
rującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1. Opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2. Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdu jest dozwo-
lony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i braku-
je wydzielonej drogi rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6”.
4. Rowerzysta może jechać chodnikiem w uzasadnionych przypadkach, 
zastosowanie się do ww. podstawy prawnej daje możliwości takich roz-
wiązań, jakich wcześniej zabraniało prawo; wszystko dla lepszej ochrony 
rowerzystów.
Powyższe artykuły prawne dotyczą tylko najważniejszych zmian 
dla rowerzystów. Wszystkie inne zmiany są dostępne na stronie:  
http://kppnowydwor.policja.waw.pl w zakładce Aktualności. In-
formacje o zmianach można również znaleźć w samej ustawie z dnia  
1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz usta-
wy o kierujących pojazdami. 

Oprac. kamil 

                                                                                                                                       Nasielsk, dnia 2.06.2011 rok    
BURMISTRZ  NASIELSKA   
     GKP. 6840.10 .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 XL/285/09  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  14 października 2009  roku w sprawie 
zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we wsi  Nuna   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 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.

Zabudowana działka nr 184/3, położona 
we wsi  Nuna. Otoczenie luźna zabudowa . 
Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowa-
ne rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami 
rolniczymi  Dojazd do nieruchomości : droga o 
nawierzchni asfaltowej. Działka o dość dobrym, 
regularnym kształcenie. Niewielka powierzch-
nia działki umożliwia korzystanie ze zlokali-
zowanego na niej budynku, lecz rozbudowa 
istniejącego budynku lub zabudowa innymi 
budynkami towarzyszącymi jest praktycznie 
niemożliwa. Teren nieruchomości równy, płaski. 
Wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki 
znajdują się ogrodzenia ze spawanych seg-
mentów stalowych osadzonych na słupkach 
stalowych w betonowym cokole. Pozostałe 
granica – bez ogrodzeń.  Od strony drogi, 
na działce rośnie szereg świerków w wieku 
ok. 12 lat. Nieruchomość  jest zabudowana 
budynkiem po zlikwidowanej szkole podsta-
wowej. Budynek wolnostojący, parterowy, 
nie podpiwniczony, w części z poddaszem 
użytkowym. Układ funkcjonalny budynku jest 
dostosowany do pełnionej funkcji. Budynek 
składa się z 3 części powstałych w różnym 
okresie i różniących się od siebie konstrukcyjnie.
Łączna pow. użytkowa budynku : 379 m2.
Pow. zabudowy: 404 m2.
Budynek wyposażony w instalacje :
- elektryczną,
- wodociągową, sieć miejska,
- kanalizację sanitarną do bezodpływowego, 
szczelnego szamba znajdującego się w grani-
cach nieruchomości,
- centralnego ogrzewania, zasilanego z kot-
łowni na olej opałowy, wspólnie dla budynku 
mieszkalnego, kotłownia znajduje się w piwnicy 
budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość; instalacja co wykonana z rur 
stalowych, grzejniki różnych typów,
- alarmowa antywłamaniowa.
Budynek nie posiada świadectwa energe-
tycznego.

184/3 1457 9696

Nieruchomość  położona jest 
na terenie nie objętym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego.
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i 
gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr  LIII/394/10 
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia  10.11.2010 roku określa 
położenie nieruchomości w 
Strefie „ D” tereny rolno-
-leśne, tereny preferowane 
pod zainwestowanie miesz-
kaniowo-usługowe.

265.300,00
 + 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  18 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  3 czerwca  2011 roku do dnia  
24 czerwca  2011 roku.

                                                                                                                                   B U R M I S T R Z
                                                                                                                                   Grzegorz Arciszewski

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 sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania 
oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* 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 oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.
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SAKOLANDIA

Dzieci świętowały  
z rodzicami
W piątek, 27 maja br. w prywatnym przedszkolu „Sakolandia” obchodzo-
no Dzień Mamy i Taty. 
Specjalnie z tej okazji rodzice i opiekunowie dzieci zgromadzili się w pięk-
nie udekorowanej sali, gdzie czekała na nich dyrektor placówki Monika 
Duchnowska. Po powitaniu gości dzieci zaprezentowały przygotowany z 
tej wyjątkowej okazji program artystyczny. Były więc wierszyki, piosenki 
i tańce, a wszystko pod czujnym okiem pań przedszkolanek, które przy-
gotowały dzieci do tych wspaniałych występów. Warto też podkreślić, że 
maluchy występowały w pięknych strojach dostosowanych do rodzaju 
tańca. Rodzice otrzymali też od swoich pociech własnoręcznie wykona-
ne przez nich prezenty. A od pani dyrektor podziękowania za współpracę.
Po części artystycznej przyszedł czas na poczęstunek. Zaś kiedy wszy-
scy nabrali sił, rozpoczęto zabawę, do której zaproszono też rodziców. 
Wszystkim i dorosłym, i dzieciom, takie wspólne świętowanie bardzo się 
podobało.

(red.)

Artykuł napisany przez uczennice klasy II gimnazjum w ramach metody projektu realizowanego w Publicznym Gimnazjum 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.

Harcerstwo we wspomnieniach, 
pamiątkach i pomnikach zamknięte

Rozmowa z Teresą Skrzynecką

w któryc h c h ętn ie 
braliśmy udział. Od-
bywały się również 
zimowiska, przeważ-
nie w górach, i nie-
zapomniane b iwa-
ki .  O czywi ś c ie  n i e 
mogę ominąć także 
obozów harcerskich. 
Dzięki wielu napraw-
dę życzl iwym oso-
bom za każdym ra-
zem udawało się bez 
problemu wyjeżdżać. 
Uważam jednak, że 
największą imprezą 
było nadanie nasze-
mu hufcowi imienia 
J a d wi g i  Ro s t ko w -
skiej. Znaleźli się na 
niej harcerze z ca-
łej Polski, gdyż była 
to dwudniowa uro-
czystość. Dostaliśmy 
także wtedy sztandar 
od społeczności Nasielska, było 
wspaniałe ognisko i dlatego właś-
nie ta impreza najbardziej zapad-
ła mi w pamięć. 
Czym jes t  tak naprawdę d la 
druhny harcerstwo?
– To jest coś wspaniałego. To 
organizacja, która przygotowu-
je młodego człowieka do samo-
dzielności i podejmowania decy-
zji. Nauczenie się integrować z in-
nymi ludźmi, aby umieć działać 
wspólnie. To harcerstwo nauczyło 
mnie tego, kim jestem dzisiaj. Tak 
jak zawsze podkreślam, nie było-
by mnie tam na tym miejscu bez 
ludzi, którzy zawsze byli ze mną 
i pomagali mi w każdej chwili. Bo 
jedna osoba nic nie znaczy sama 
w tym świecie.
Jak druhna ocenia rozbicie har-
cerstwa na ZHP i ZHR?
– Sądzę, że ten rozłam nie był do-
bry, ponieważ zaczęto mówić, że 
ZHP to organizacja socjalistyczna, 
co jest nieprawdą. Przynajmniej 
w naszym hufcu ja nie widziałam 
nigdy jakiegoś nakazu z czyjejś 
strony. Działaliśmy tak, jak uwa-
żaliśmy za stosowne. Chcieliśmy, 
by młodzież była zadowolona 
z naszej pracy. Aby mieli na swo-
jej drodze wzorzec, który mogą 
naśladować. Nie wiem, czy byłam 
dobrym jego przykładem, ale się 
starałam. Człowiek jest tylko czło-
wiekiem, ma prawo błądzić i na 
nowo odnajdywać drogę w do-
skonaleniu się.
Jak wiemy, od pięciu lat zajmu-
je druhna stanowisko kierowni-
ka Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Starych Pieścirogach. Czy 
harcerstwo w jakiś sposób wpły-
nęło na pracę z tymi niepełno-
sprawnymi osobami?
– Dzięki licznym wyjazdom i po-
znawaniu nowych ludzi nauczy-
łam się integracji, która jest bar-
dzo ważna w życiu .  Tak więc 
harcerstwo pomogło mi w tym, 
ażeby zrozumieć drugiego czło-

wieka. Nie tylko te młode osoby, 
ale również i te niepełnospraw-
ne, którzy są tyle samo warte co 
każdy człowiek, a czasem nawet 
i więcej. 
Jak druhna mogłaby zachęcić 
młodych ludzi do wstąpienia na 
harcerską ścieżkę? 
– Harcerstwo uczy odpowiedzial-
ności, samodzielności i integruje 
ludzi ze sobą. Człowiek powinien 
mieć w swoim życiu obrany jakiś 
cel, do którego dąży, a ta organi-
zacja nie tylko go ukazuje, ale też 
pomaga w tym dążeniu. Dlatego 
sądzę, iż młodzież, wstępując do 
harcerstwa, ma łatwiej w dalszym 
życiu, umie podejmować różne 
trudne decyzje – kim być, a także 
jak żyć, by być „kimś”. Do czego 
z całego serca zachęcam. 
Na koniec poprosimy jeszcze 
o przywołanie jakiegoś najmil-
szego wspomnienia z lat harcer-
skich.
– Jest ich tak dużo tego, że ciężko 
mi skoncentrować się na jednym, 
ale myślę, że całe to moje życie, 
które poświęciłam ZHP, było bardzo 
ciekawe i pełne przygód. Nigdy nie 
żałowałam tego, co robiłam. Wciąż 
staram się być blisko harcerzy. Bio-
rę udział w różnych spotkaniach 
i imprezach na ile tylko mogę. Na 
dzień dzisiejszy, tak jak już wcześ-
niej wspomniałam, poświęcam 
się pracy z ludźmi niepełnospraw-
nymi i uważam, że pomoc im jest 
dla mnie największą zapłatą za to 
wszystko, czego w dawnych latach 
dokonałam.
Mimo różnic wszyscy twierdzą, 
że harcerstwo jest ciągle aktualną 
i atrakcyjną metodą wychowaw-
czą. Choć czasy się zmieniają, 
metoda harcerska może dosko-
nale funkcjonować także w no-
wych warunkach. Na pewno war-
to doświadczyć harcerstwa, bo 
jak powiedziała pani Teresa, jest 
ono czymś wspaniałym.

Natalia Łaszczewska  
i Natalia Habraszka

Dla wie lu było i  jest  prz ygo -
dą życia. Niektórzy wspomina-
ją je z sentymentem jako czas 
młodości spędzony na obozach 
i wyjazdach. Jeszcze inni sądzą, 
że dzięki tej niezwykłej przygo-
dzie życie odnajduje właściwy 
tor. Wielu również podkreśla zna-
czenie, jakie harcerstwo odegra-
ło w kształtowaniu pokoleń od-
powiedzialnych obywateli na-
szego kraju. Każdy postrzega je 
w inny sposób, ale jak sprawdza 
się to w praktyce? Odpowiadając 
sobie na to pytanie, postanowiły-
śmy rozwiać swe wszystkie wąt-
pliwości. 
Opisać wady i zalety harcerstwa 
mogła tylko osoba, która peł-
niła najbardziej odpowiedzialne 
w wcześniejszych latach stano-
wiska. Druhna Teresa Skrzynecka 
– drużynowa, wieloletnia komen-
dantka Hufca ZHP w Nasielsku, 
kobieta, której determinacji moż-
na pozazdrościć również w dniu 
dzisiejszym. 
Jak rozwijała się kariera druhny 
na kolejnych szczeblach harcer-
skich?
– Pierwszą funkcję, jaką mi po-
wierzono, była praca w Szkole 
Podstawowej w Starych Pieści-
rogach w 1966 r., i kiedy zaczę-
łam tam pracować, dostałam 
propozycję założenia drużyny 
harcerskiej. Zgodziłam się. Nadal 
pamiętam, że jej patronem był 
Jarosław Dąbrowski. Później na-
tomiast zaczęły powstawać inne 
drużyny, zarówno męskie, jak 
i żeńskiej, ale też zuchowe. Dzię-
ki prężnemu rozwojowi drużyn 
w Nasielsku powstał szczep har-
cerski, którego zostałam komen-
dantką. Oczywiście, także jeszcze 
pracowałam jako zastępca dy-
rektora w szkole w Pieścirogach. 
Wtedy właśnie poznałam pana 
Janusza Konerbergera, który za-
proponował mi funkcję komen-
dantki hufca ZHP w Nasielsku. Był 
to rok 1976. Muszę przyznać, że 
na samym początku było bardzo 
skromnie. Pamiętam też, że co-
raz więcej drużyn pojawiało się 
w liceach. Moimi zastępcami był 
właśnie pan Konerberger i pan 
Andrzej Zawadzki, dzięki którym 
sprawa harcerstwa w naszym 
mieście została „rozhuśtana”. 
Nie było szkoły, która nie miała-
by przynajmniej jednej drużyny. 
Funkcję hufcowej zakończyłam 
w roku 1996, czyli aż po 20 la-
tach wspaniałej pracy ze wspa-
niałymi ludźmi.
Zapewne dzięki utworzeniu huf-
ca w Nasielsku odbywało się 
wiele głównych imprez harcer-
skich?
– Tak, jako hufiec braliśmy udział 
w wielu imprezach harcerskich, 
a także sami je organizowali-
śmy. Rozmaite konkursy piose-
nek harcerskich, form artystycz-
nych, wiele rajdów rowerowych, 

Z NOK

Zmagania o złotą nutkę 
II Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „O Złotą Nutkę”, którego organiza-
torem jest Nasielski Ośrodek Kultury, cie-
szył się w tym roku dużą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży. Z uwagi na dużą 
liczbę zgłoszeń finałowe przesłuchania 
uczestników odbywały się w dwóch tu-
rach.
We wtorek, 31 maja br. na nasielskiej scenie 
swoje umiejętności wokalne zaprezento-
wały najmłodsze dzieci i uczniowie szkół 
podstawowych, które na konkurs przyby-
ły w towarzystwie swoich rodziców, kole-
gów i nauczycieli. Dlatego widownia żywo 
i emocjonalnie reagowała na wszystkie 
występy. Uczestników festiwalu oceniało 
jury w składzie: Joanna Ostaszewska, Iwo-
na Pęcherzewska Monika Orłowska. Jurorzy, wybierając najlepszych, musieli 
wziąć pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, muzykalność, dykcję 
oraz ocenić ogólny wyraz artystyczny występujących. Spośród kilkudziesięciu 
osób, które tego dnia pojawiły się na scenie, jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii przedszkolaki i klasy I–III szkoły podstawowej I miejsce zajęła Klau-
dia Niezgoda ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach ex aequo 
z Natalią Komendarską ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w 
Nasielsku. II miejsce jury przyznało Zuzi Olechowicz ex aequo z Dominiką Do-
małą. III miejsce zdobył Zespół Kaczuszki (grupa 4–5 latków). Wyróżnienia otrzy-
mali: Marysia Brzezińska, Amelia Mindykowska, Weronika Waśniewska, Julia Tyc 
i Stanisław Budnik.
W kategorii klasy IV–VI: I miejsce zajęła Daria Malinowska ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Dębinkach. Na II miejscu znalazł się Krzysztof Żmijewski, 
natomiast III miejsce zajęły Magdalena Podgrudna i ex aequo Jagoda Witkowska. 
Wyróżnieni zostali: Damian Koźniewski i Daniel Oparczyk.
Uczniowie gimnazjów i szkół średnich występowali w drugiej turze, w piątek 3 
czerwca br. Ich występy oceniało jury w niezmienionym składzie, jak w pierw-
szym dniu festiwalu. I miejsce zajęła Klaudia Tybuchowska z Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Na II miejscu znalazła się Milena 
Trzaskoma, zaś III miejsce jury przyznało Justynie Wasiak 
Wyróżnieni zostali: Weronika Modzelewska, Aleksandra Stawicka i Natalia He-
gemajer. 
Wszystkim uczestnikom tegorocznych zmagań festiwalowych dziękujemy za 
udział w naszej imprezie i gratulujemy wspaniałych występów. 
Przypominamy również, że uroczyste wręczenie festiwalowych nagród odbę-
dzie się podczas tegorocznych Dni Nasielska, tj. w sobotę 18 czerwca br. Wtedy 
także będziemy mogli podziwiać występy laureatów pierwszych trzech miejsc 
w każdej kategorii wiekowej naszego festiwalu.

monika

fot. M. Stamirowski

fot. M. Tyc
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Baran 21.03.- 19.04.
Od kilku dni spadek energii życiowej i ogólne 
zniechęcenie nie sprzyjają podejmowaniu 
ważnych decyzji. Nie zmuszaj się do niczego. 
W miłości zaufaj partnerowi.

Byk 20.04.- 20.05.
W gwiazdach widać, że Twoja sytuacja 
zmierza do poprawy. Będziesz teraz rozsądny 
i systematyczny w działaniu. To dobry czas na 
łagodzenie konfliktów i waśni w rodzinie. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Jeśli przez ostatnie dni przekładałeś różne 
sprawy na później, to teraz okaże się, że trzeba 
je natychmiast załatwić. W życiu osobistym nie 
daj się porwać swoim kaprysom. 

Rak 22.06.- 22.07.
Postaraj się utrzymać dobrą atmosferę 
w pracy, więc nie zajmuj się plotkami. Stosując 
metodę małych kroków więcej osiągniesz. 
Bądź ostrożny w sprawach finansowych.

Lew 23.07.- 22.08.
Zapowiadają się udane dni. Nawiążesz nowe 
znajomości i kontakty, które ułatwią Ci wiele 
spraw zawodowych. W życiu osobistym 
skończą się problemy i miło spędzisz czas 
z przyjaciółmi. 

Panna 23.08.- 22.09.
Będziesz mieć wiele powodów do zadowolenia. 
Śmiało planuj nowe przedsięwzięcia, prezentuj 
swoje pomysły, dyskutuj i nie bój się wymiany 
poglądów. W uczuciach możesz liczyć na 
pomysły partnera. 

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie uporządkujesz swoje 
sprawy, uporasz się z licznymi zobowiązaniami 
i odrobisz wszelkie zaległości. Samotne Wagi 
poznają interesujące i zabawne osoby, z którymi 
miło spędzą czas.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Będziesz teraz zorganizowany i zapobiegliwy. 
Masz niezłe perspektywy finansowe, choć 
może nie uda Ci się zbyt wiele odłożyć. Emocje 
przestaną kierować Twoim życiem uczuciowym. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
W życiu zawodowym będziesz w bojowym 
nastroju. Zabierzesz się do realizacji nowych 
projektów, które przyniosą wiele korzyści, także 
finansowych. Nie dasz się oszukać i wykryjesz 
każdy podstęp.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Skoncentruj się na sprawach zawodowych, ale 
logice Twoich argumentów nikt się nie oprze. 
W życiu rodzinnym będziesz w dobrym nastroju 
i nie zmartwią Cię żadne troski. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Najbliższe dni będą udane. Twoje relacje 
z ludźmi znacznie się poprawią. Musisz jednak 
skorygować plany na najbliższą przyszłość. Nie 
narzucaj sobie zbyt wielkiego tempa. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Szykuje się wiele spraw do załatwienia. Czekają 
Cię spotkania i rozmowy. Będziesz musiał 
wykazać się refleksem i bystrością umysłu. 
W życiu osobistym nie bój się podjąć rozmowy 
z osobą, której masz coś za złe. 

Kino NIWA ZAPRASZA
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 wal-
ki o jego duszę, którą toczą ze sobą biolo-
gia i polityka, natura i obyczaje, potrzeba 
wolności i opresja systemu. Do wyzwolo-
nego Krakowa przyjeżdża ze Lwowa mał-
żeństwo z dwojgiem dzieci, czternastolet-
nim Ludwikiem i pięć lat młodszą Hanią. 
Ludwik trafia do dobrego gimnazjum, na-
wiązuje przyjaźnie. Gdy przed czerwco-
wym referendum do Krakowa przyjeżdża 
Stanisław Mikołajczyk, Ludwik zamieszany przypadkowo w uliczną burdę 
zostaje aresztowany. W burzliwych czasach, w jakich dorasta, sprawy błahe 
i głupie wciąż ocierają się o poważne i tragiczne…

10-12 czerwca godz. 19.00

Grek Zorba
dramat/ musical, Grecja, USA, Wielka Brytania, 
1964; czas: 142min

Basil poznaje greckiego robotnika Alexi-
sa Zorbę. Obaj przypadają sobie do gu-
stu, zaprzyjaźniają się. Zorba mimo po-
deszłego wieku, cierpień i dramatycz-
nych przeżyć zachowuje optymizm. 
Dostrzega piękno świata, cieszy się każ-
dą chwilą, docenia jej wartość. Filozofia 
życiowa Zorby ma silne podstawy, bo 
nawet przeciwności losu nie naruszają 
jego stosunku do świata, ludzi, siebie, nie 
burzą jego pogody ducha. W 1965 roku 
obraz Michaela Cacoyannisa otrzymał 7 nominacji do Oscara.

17-22 czerwca  
godz. 16.30 i 19.00

Piraci z Karaibów:  
Na nieznanych wodach
fantasy, przygodowy; USA, 2011 czas: 141 min

Ekscentryczny i nieustraszony pirat, Jack 
Sparrow (Johnny Depp), wraz z kapita-
nem Barbossą (Geoffrey Rush) wyrusza-
ją w poszukiwaniu Fontanny Młodości. 
Kiedy o celu ich wyprawy dowiaduje 
się Czarnobrody (Ian McShane), wyrusza 
za nimi wraz ze swoją córką - Angelicą 
(Penélope Cruz).

24-26 czerwca godz. 15.00

RIO
animacja/familijny/komedia/przygodowy; USA, 2011; czas: 90 min

Blu to udomowiona ara. Nigdy nie nauczył się latać, mieszka ze swoją właś-
cicielką Lindą w miasteczku Moose Lake w Minnesocie. Oboje myślą, że Blu 
jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, ale okazuje się, że w odle-
głym Rio de Janeiro żyje samiczka Jewel. Kiedy tylko Blu dociera do Brazylii, 
on i Jewel zostają schwytani przez przemytników zwierząt. Na szczęście udaje 
im się uciec, a z pomocą przychodzą lokalni ptasi spryciarze.

Szczegóły  www.noknasielsk.pl

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W NASIELSKU

Festyn rodzinny 
We czwartek, 26 maja br. na terenie samorządowego 
przedszkola w Nasielsku odbył się Festyn Rodzinny.
Najpierw wszystkich zgromadzonych gości uroczyście po-
witała Hanna Szumska, dyrektor przedszkola. Później od-
była się część artystyczna, którą przygotowały dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych. Oprócz zaprezentowanych 
podczas występów piosenek nawiązujących tematycznie 
do Dnia Mamy i Dnia Taty można było zobaczyć różne 
tańce w wykonaniu najmłodszych, takie jak np. krakowia-
czek, poleczka. Po uroczystym przedstawieniu dzieci mo-
gły wziąć udział w loteryjce fantowej, pomalować swoją 
buzię farbami lub skosztować pysznych ciast, gotowanej 
młodej kapusty oraz kiełbasek z grilla. Wszystkie dzieci 
mogły również zrobić pamiątkowe zdjęcie z wybraną po-
stacią z bajki. Dużym powodzeniem cieszyła się też ogromna pompowana zjeżdżalnia i dwie kule wodne.
Ze wszystkich atrakcji mogły korzystać zarówno dzieci, jak i rodzice za niewielką opłatą. 

(PS)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W STARYCH PIEŚCIROGACH

Dzień Mamy i Taty 
Cudownych rodziców mam… – to motto przewodnie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty w Samorządo-
wym Przedszkolu w Starych Pieścirogach, która odbyła się w piątek, 27 maja br. W przepięknie udekorowanej 
sali –  sercami i atłasem, punktualnie o godzinie trzynastej zgromadzili się rodzice wszystkich naszych przedszko-
laków. Gości ciepło i serdecznie powitała Beata Skoczylas, dyrektor przedszkola po czym zaprosiła wszystkich 
do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez ich ukochane pociechy z pomocą nauczycieli. 
Mali artyści z przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności, w tym tańca ludowego, krakowiaka, oraz współ-

czesnego. Ponadto był także montaż 
słowno-muzyczny. Czas szybko pły-
nął, a dzieci w atmosferze radości wy-
śpiewały i wytańczyły swoim kocha-
nym Rodzicom wdzięczność i miłość. 
Na takie przedstawienia można patrzeć 
godzinami… Dyrektor Beata Skoczy-
las, nie kryjąc wzruszenia i dumy ze 
swoich podopiecznych, nagrodziła 
ich pysznymi słodkimi niespodzianka-
mi. Po części artystycznej był poczę-
stunek, a rodzice otrzymali prezenty 
własnoręcznie wykonane przez swoje 
dzieci.

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

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

Sprzedam łóżko 1-os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę 
pod TV, huśtawkę ogrodową drew-
nianą, lustro kryształowe do łazienki, 
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.

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

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.

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

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

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

Zespół muzyczny - wesela, poprawi-
ny, imprezy okolicznościowe - pro-
mocyjne ceny . Tel. 691 036 690.

Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666 
295 207.

Sprzedam działkę budowlano- prze-
mysłową przy ul. Przemysłowej 
2700m2. Cena: 60 tys. 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.

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

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

Firma z Nasielska przyjmie prak-
tykantów w zawodzie elektryk.  
Tel. 518 529 925.

Usługi elektroinstalacyjne. Tanio!  
Tel. 600 817 350.

Zatrudnię do pracy na budowie 
monterów, gipsiarzy, glazurników. 
Tel. 509 046 094.

Sprzedam mieszkanie  35 m 2.  
Tel. 606 252 577.

Sprzedam ziemię orną 3,15 ha- 
Kowalewice. Tel. 791 839 114.

Kupię siano i słomę. Odbiór własnym 
transportem. Tel. 501 622 076.

Szukam pracownika fizycznego do 
obsługi maszyn. Tel. 693 348 900.

Pożyczka bez Bik- u do 75 roku.  
Tel. 600 297 409.
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Przyjmę do pracy w Niemczech 
murarzy z zawodu, mile widzia-
na znajomość jęz. niemieckiego.  
Tel. 502 023 312.

Do wynajęcia w Nasielsku 4 miesz-
kania, łazienka, WC, centralne ogrze-
wanie, oddzielne wejście. Tel. 23 693 
00 25; 602 793 096.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku o pow. 615 m2, wszystkie 
media. Tel. 602 426 892; 510 205 881.

Zatrudnię pracownika do prac wy-
kończeniowych oraz ogólnobudow-
lanych. Tel. 502 789 087.

Sprzedam słomę w kostkach, 
Nasielsk. Tel. 696 624 567.

Przyjmę ziemię z wykopów na działkę 
w Starych Pieścirogach. Tel. 660 770 
575, 604 223 716.

Ładne działki 2000 m2 i 3900 m2 

w Budach Siennickich. Tel. 503 691 
028.

Sprzedam rozsadę kapusty i selera 
w paletkach. Tel. 608 748 213.

Skupujemy w każdych ilościach: 
olej samochodowy używany, olej 
rzepakowy i słonecznikowy drugiej 
jakości. Tel. 601 80 55 46.

BHP : szkolenia wstępne i okresowe, 
ocena ryzyka zawodowego. Tel. 606 
363 888.

Sprzedam działkę 2000 m 2 z domem 
w Starych Pieścirogach z dostępem 
do mediów. Tel. 696 990 459. 

VERS Ewa Komajda - wakacyjne lekcje 
dla każdego i w każdym zakresie z języka 
angielskiego. Nauczanie indywidualne 
i grupowe. Rachunki. Tel. 697 339 708

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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Żbik – Drukarz W-wa 4:4 (3:1) +1, – 2 Mazur Radzymin – Żbik 0:0 +1, –2 Żbik – Targówek W-wa 1:2 (0:1) – 3

Prawie wszystko stracone
Tym razem wiadomości są złe, nie 
udało się bowiem naszej drużynie 
awansować na któreś z dwóch 
premiowanych awansem miejsc. 
W ostatnich dwóch tygodniach 
Żbik zdobył zaledwie dwa z dzie-
więciu możliwych do zdobycia 
punktów. Rozczarowanie miłośni-
ków piłki nożnej w mieście i gmi-
nie jest ogromne. 
Ostatnie dwa mecze, o których pi-
saliśmy w poprzednim numerze, 
kazały widzieć w naszej drużynie 
najpoważniejszego kandydata do 
awansu. 
Żbik ma naprawdę dobrą druży-
nę. Trener i zawodnicy wykonali 
ogromną pracę. Szeroko rozniosła 
się wieść, że w Nasielsku są dobrzy 
piłkarze. Na mecze z udziałem Żbi-
ka przyjeżdżali miłośnicy piłki noż-
nej z całego północnego Mazow-
sza. Byli także na meczach z Dru-
karzem i Targówkiem. I kiedy my, 
miejscowi, podkreślaliśmy głównie 
mankamenty, oni zwracali uwagę 
na wysokie umiejętności naszych 
zawodników. I być może, w wy-
padku ostatecznego naszego nie-
powodzenia, niektórzy z nich zasi-
lą ich zespoły. 
Żal nasielszczan wynika również 
z tego, że w dwóch z ostatnich 
trzech spotkań (Drukarz, Mazur) 
nasza drużyna była wyraźnie lep-
sza od przeciwnika i zasłużyła na 
zwycięstwa. Dlaczego jednak nie 
potrafiła nawet jednego z nich wy-
grać? To ważne pytanie. 
Złożyło się na to wiele przyczyn. 
Nie wszystkie były zależne od na-
szych piłkarzy. Z pewnością zagra-
ły tu też względy pozasportowe. 
Jeżeli zaś zawiedli nasi piłkarze, to 
głównie w ostatnim meczu z Tar-
gówkiem. W pojedynku tym, nie-
stety, rywale w przekroju całego 
spotkaniu byli od nas lepsi. Wygrali 
zasłużenie. 
Mecz z Targówkiem zaczęli nasi pił-
karze bardzo ostrożnie. Nie rzuci-
li się do desperackiego ataku, lecz 
spokojnie oczekiwali na rozwój 
wydarzeń. Dużo „klepali”, ale od-
bywało się to głównie w środko-
wej części boiska. Nieco odważniej 
poczynali sobie goście. Po przeję-
ciu piłki nie bawili się w „klepanie” 
blisko własnej bramki, lecz jednym, 
a najwyżej dwoma podaniami (cel-
nymi) przenosili grę w pobliże pola 
karnego naszej drużyny. I jeszcze 
jedno spostrzeżenie: nie próbowali 
wjechać z piłką do bramki, lecz od-
dawali strzały z dużej odległości. Je-
den z takich strzałów znalazł drogę 
do naszej bramki (Marcin Kolasiński 
32’). To jeszcze nie zapowiadało 
nieszczęścia. Takie sytuacje zdarza-
ły się Żbikowi często i zazwyczaj po 
takim ciosie jego zawodnicy potra-
fił się podnieść.
Żbik nie zmienił jednak swej tak-
tyki. Na tle asekuracyjnie grające-
go rywala goście prezentowali się 
bardzo dobrze. Mogli jednak stra-
cić bramkę tuż przed przerwą, kie-
dy Chinwendu Chukwukere znalazł 
się w sytuacji sam na sam z bram-
karzem. Do bramki miał nie wię-

cej niż 8 metrów, a w jej środku 
– zaskoczonego obrotem sprawy 
bramkarza. Nasz piłkarz, przez ni-
kogo nieatakowany, fatalnie jednak 
spudłował.
Po przerwie nasi zawodnicy zaczę-
li nieco szybciej poruszać się po 
boisku. Widać było jednak, że są 
bardzo zdenerwowani. Przejawia-
ło się to też w sposobie przyjmo-
wania piłki i niecelnych podaniach. 
Wreszcie w 75. minucie meczu 
Rafałowi Załodze udało się strzelić 
wyrównującą bramkę. Po niej jed-
nak drużyna nie poszła za ciosem, 
lecz utrzymywała dotychczasowe 
tempo gry. Wykorzystali to prze-
ciwnicy i po jednej z szybkich akcji 
wykorzystali niezdecydowanie na-
szej obrony, i strzelili drugą bramkę. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:1.
Wcześniejsze dwa mecze – z Dru-
karzem i Mazurem Radzymin za-
kończyły się remisami. Obydwa 
Żbik był w stanie wygrać i powinien 
wygrać. Przeciwnicy byli wyraźnie 
słabsi od naszej drużyny. Z Druka-
rzem Żbik trzykrotnie prowadził 
różnicą dwóch bramek. Miało to 
miejsce nawet 7 minut przed koń-
cem spotkania (1:0, 2:0, 2:1, 3;1, 
3:2, 4:2). I w czasie tych ostatnich 
7 minut Żbik stracił dwie bramki 
(ostatecznie 4:4). Pretensje można 
mieć do naszych zawodników. Ale 
czy tylko? Wydaje się, że zarówno 
w tym meczu, jak i meczu z Ra-
dzyminem mieliśmy do czynienia 
z niezbyt sportowymi zagrywkami 
pewnych osób. 
Pojedynek Żbika z Mazurem w Ra-
dzyminie był jednostronnym wi-
dowiskiem. Była to właściwie gra 
do jednej bramki. Zawodzili jednak 
nasi snajperzy, a kiedy jednemu 
z naszych zawodników udało się 
wcisnąć piłkę do bramki, sędzia nie 
uznał tej bramki, twierdząc, że była 
strzelona ze spalonego. To dziwne, 
bo gra przez dłuższy czas toczyła 
się nie tylko w polu karnym prze-
ciwnika, ale wręcz w polu bramko-
wym, a zawodnicy obydwu drużyn 
znajdowali się na linii bramkowej.
Przykładów sędziowskich pomy-
łek w tym meczu było więcej. Do-
tyczyło to głównie spalonych, ale 

i sytuacji, gdy sędzia nie 
zauważył, że obroń-
ca gospodarzy wybił 
piłkę z linii bramkowej 
ręką. Było to na tyle wi-
doczne, że jedna osoba 
ze strony gospodarzy 
krzyknęła: k…będzie 
karny.
Czy wszystko jest już 
w naszej lidze „poza-
miatane”. Wygląda, że 
tak. Ale coś jeszcze 
może się zdarzyć, na 
sobotnim bowiem me-
czu Legionu z Druka-
rzem doszło do gorszących wy-
darzeń i mazowiecka centrala pił-
karska będzie się temu przyglądać. 
Powinna wreszcie wyciągnąć wnio-

SPORT SZKOLNY. Czwórbój lekkoatletyczny

ski, ponieważ na stadionach dzieją 
się dziwne rzeczy. I w tym aspekcie 
ciekawość kibiców z Nasielska bu-
dzi to, czy sędzia opisał w pome-
czowym sprawozdaniu okoliczno-

ści, w jakich schodził z płyty nasiel-
skiego stadionu, i czy przytoczył 
słowa, jakie w jego stronę kierował 
jeden z działaczy Drukarza.

xyz

Wicemistrzowie regionu
Chłopcy z nasielskiej podstawówki 
zostali wicemistrzami rejonu legio-
nowskiego w czwórboju lekkoatle-
tycznym.
W poniedziałek, 23 maja 2011 r. 
w Szkole Podstawowej w Lesznowoli 
odbyły się międzypowiatowe zawo-
dy chłopców w czwórboju lekkoat-
letycznym. Do rywalizacji przystą-
pili uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej z Nasielska, Szkoły Podstawowej 
z Celestynowa, Szkoły Podstawo-
wej z Ząbek oraz Szkoły Podstawo-
wej z Woli Kępińskiej. Po losowaniu 
i ustaleniu kolejności przystąpiono do 
rozgrywania konkurencji, w których 
skład wchodziły: rzut piłeczką palan-
tową, skok w dal, bieg na 60 m oraz 
bieg na dystansie 1000 m. 
Rywalizacja pomiędzy szkołami była 
bardzo zacięta i wyrównana. Do sa-
mego końca nie było wiadomo, kto 
zwycięży. Ostatecznie zwycięży-
li chłopcy z Celestynowa – z wyni-
kiem 1249 pkt zajęli I miejsce. Wi-
cemistrzami zostali nasielszczanie, 
którzy zgromadzili tylko o 21 pkt 
mniej (1228 pkt). Trzecie miejsce za-
jęli uczniowie z Ząbek z dorobkiem 
1106 pkt. Czwarte miejsce przypadło 
sportowcom z Woli Kępińskiej, któ-

rzy uzbierali 859 pkt. Trzeba dodać, 
że chłopcy z nasielskiej podstawów-
ki ustanowili nowy rekord szkoły 
w czwórboju lekkoatletycznym.

T.Cz.

Skład wicemistrzów rejonu: Szymon Zalewski 
(287 pkt), Kamil Tomaszyński (250 pkt), 
Kacper Ćwik (246 pkt), Dawid Popielarski 
(233 pkt), Emil Szostak (212 pkt), Kacper 
Wiśniewski (148 pkt). 

Sport szkolny w skrócie:
24 maja 2011 r. chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli III miejsce 
w grupie w silnie obsadzonym przez kluby sportowe turnieju piłkarskim 
o Puchar Tymbarku, który został rozegrany na stadionie Dolcana Ząbki 
w Ząbkach.
26 maja 2011 r. chłopcy z nasielskiego gimnazjum zajęli III miejsce w tur-
nieju piłkarskim rozegranym w Modlinie.

fot. T. Zawadzki


