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Zamknięte przejazdy
Wsz yscy korz ystający 
z przejazdu kolejowego 
w Starych Pieścirogach 
muszą uzbroić się przez 
najbliższych kilka miesię-
cy w cierpliwość. Będzie 
im ona potrzebna podczas 
korzystania z nienależące-
go do najwygodniejszego 
objazdu.
Z powodu prac związa-
nych z modernizacją li-
nii kolejowej E65 Warszawa–Gdynia oraz budową wiaduktu przejazd 
w Pieścirogach będzie zamknięty na dłuższy czas. Jaki? Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, odpowiada: – Mam takie 
informacje, że od poniedziałku, 29 sierpnia przejazd w Pieścirogach jest 
zamknięty i potrwa to do 15 grudnia. 
Oznacza to, że przez ponad 3 miesiące kierowcy zmuszeni są do ko-
rzystania z objazdu. Jego trasa biegnie przez Pieścirogi Stare, Mogowo 
i Siennicę, z której wychodzi ulicą Piłsudskiego na drogę łączącą Nasielsk 
z Pomiechówkiem. Do nadrobienia jest więc ponad trzykrotnie więcej 
drogi, niż gdyby jechało się przejazdem. W dodatku przejazd tą drogą nie 
należy do najprzyjemniejszych. Trasa prowadzącą wzdłuż torów kolejo-
wych wyłożona jest tak zwanymi ,,kocimi łbami”, czyli brukowana, po-
nadto są tam olbrzymie dziury, na które należy uważać. W Siennicy z kolei 
droga jest wąska i kręta. 
Wspomniana trasa nie budzi entuzjazmu kierowców. Poza tym mieszkań-
com nie podobał się sposób informowania o zamknięciu przejazdu. Infor-
macja nie była zbyt szeroko rozpowszechniona i pojawiały się pogłoski, 
że zostanie on zamknięty dopiero 1 września. Plusem objazdu jest jasne 
i szczegółowe oznakowanie jego przebiegu, łącznie z umieszczonymi na 
tablicach mapami całej trasy do przejechania. Dodatkowo na długo przed 
przejazdem pojawiają się tabliczki informujące o pracach, w związku z tym 
nie sposób się zgubić albo przypadkowo pojechać remontowaną drogą. 
Warto nadmienić, że zamknięty jest również przejazd w Studziankach (pra-
ce planowane są do końca listopada). W tym wypadku objazd jest dużo 
dłuższy niż w Pieścirogach. Np. osoba pragnąca dojechać ze Studzianek 
do Dębinek musi przejechać przez Budy Siennickie, Mogowo, Pieścirogi 
i Morgi – w sumie kilkanaście kilometrów drogi. Za prace przy budowie 
wiaduktów odpowiada firma FEROCO S.A. z Poznania.

(p)

O placach zabawach, które 
z problemami powstawały przy 
trzech szkołach podstawowych 
w naszej gminie w ramach II 
edycji rządowego programu 
nazwą „Radosna szkoła”, pi-
saliśmy już na łamach „Życia 
Nasielska” w styczniu br. 
Przypomnijmy w skrócie: dzię-
ki dotacji z tzw. „Radosnej szko-
ły” nowy plac zabaw powstał 
przy nasielskiej Szkole Podstawowej, a przy szkołach w Budach Sienni-
ckich i Dębinkach istniejące już place zabaw zostały zmodernizowane.
W końcu kwietnia 2010 r. wojewoda mazowiecki przysłał do Urzędu Miejskie-
go informację, iż nasza gmina otrzymała środki w ramach programu „Radosna 
szkoła”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 240 845 zł. 
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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

OBRADOWAŁA RADA
W poniedziałek, 29 sierpnia br. w sali 
konferencyjnej nasielskiego Urzędu 
Miejskiego odbyła się XI sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowa-
dził Grzegorz Duchnowski, przewod-
niczący RM, a w sesji uczestniczył 
Henryk Mędrecki, wicestarosta po-
wiatu nowodworskiego.
Po rozpoczęciu sesji Grzegorz Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska, zgło-
sił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały 
dotyczącej zasad udzielania spółkom 
wodnym dotacji i sposobów ich roz-
liczania. Po wprowadzeniu zmian rad-
ni przyjęli porządek obrad. Następnie 
relację ze swojej pracy pomiędzy se-
sjami rady zdał Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM. Wyliczył m.in.: 
spotkania z mieszkańcami, udział 
w pracach komisji merytorycznych 
Rady oraz w uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych. 
Burmistrz Grzegorz Arciszewski 
wśród swoich działań wymienił: licz-
ne spotkania z mieszkańcami gminy, 
zarówno w urzędzie, jak i w terenie, 
oraz częste spotkania z radnymi. 
– Wszędzie tam, gdzie radni mnie 
zaproszą, tam chętnie jadę i rozma-
wiam z ludźmi, poznając nękające 
ich problemy. Jeśli to możliwe, sta-
ram się też je rozwiązywać – stwier-
dził G. Arciszewski. 
Burmistrz wspomniał też o podpi-
saniu umów na dofinansowanie bu-
dowy „Orlika” i budowy dróg z tzw. 
schetynówki. 
W interpelacjach zgłaszanych przez 
radnych jako pierwszy o trudną sy-
tuację finansową Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej spowo-
dowaną niezapłaconymi przez gminę 
fakturami na ponad 230 tys. zł, pytał 
radny Mirosław Świderski. W imie-
niu rodziców przedszkolaków radny 
Henryk Antosik prosił o zniesienie 
opłaty za godziny, w których dzie-
ci przebywają w przedszkolu przed 
rozpoczęciem nauki. Radny Krzysz-
tof Fronczak mówił o zamknięciu 
przejazdu na drodze powiatowej 
w Studziankach i drodze wojewódz-
kiej w Starych Pieścirogach, i zasko-
czeniu tym faktem mieszkańców, 
którzy nie mieli wcześniej informacji 
na ten temat. Natomiast radny Maciej 
Suwiński pytał burmistrza o wykona-
nie rowu w ul. Wielokwiatowej. 
Następnie o działalności Lokalnej 
Grupy Działania ,,Zielone Mosty Na-
rwi” mówił jej dyrektor Arkadiusz 
Pniewski. Scharakteryzował on krót-
ko zadania „Zielonych Mostów” 
i projekty, jakie dzięki nim są realizo-
wane na terenie 9 gmin. Mówił rów-
nież o zmieniających się przepisach 
i konieczności przeprowadzenia an-
kiety ewaluacyjnej, która trafiła już do 
sołtysów i radnych. 
W dalszej kolejności Jarosław Chy-
liński, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Polityki Społecznej nasielskiego 
Urzędu Miejskiego, omówił wybrane 
zagadnienia z przekazanej wszystkim 
radnym „Informacji o stanie realiza-

cji zadań oświatowych za rok szkol-
ny 2010/2011”. W dyskusji na temat 
oświaty radny Radosław Skrzyne-
cki zgłosił wniosek formalny o prze-
prowadzenie zewnętrznej kontroli 
placówek oświatowych, w których 
dokonano termomodernizacji. 
Burmistrz Arciszewski zauważył, że 
powołanie takiej komisji zewnętrznej 
wiąże się z kosztami, należy się więc 
nad taką decyzją zastanowić, gdyż 
sama kontrola może niczego nie wy-
kazać. Radny Skrzynecki zgodził się, 
by nie określać terminu kontroli ze-
wnętrznej i że w pierwszej kolejności 
analizy wykonania termomoderniza-
cji dokonają pracownicy gminy. 
– Gmina dołożyła środki własne do 
inwestycji, która została źle wykona-
na, a pieniądze powinny być wydat-
kowane jak należy – stwierdził radny 
Skrzynecki. 
Obecny na sali Sławomir Fijalski za-
pytał o sprawozdanie finansowe 
przedszkoli niepublicznych i wystę-
pujące między nimi różnice w liczbie 
uczniów i wysokości dotacji. Od-
powiedzi udzieliła Ludwina Turek, 
skarbnik Nasielska, wyjaśniając, że 
w jednym przedszkolu mogą być 
dzieci niepełnosprawne. 
Po przerwie Katarzyna Świderska, 
wiceprzewodnicząca RM, wznowi-
ła obrady, jako pierwszej udzielając 
głosu Ludwinie Turek, która przed-
stawiła Radzie dwa projekty uchwał 
budżetowych: jedna z uchwał doty-
czyła zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nasielsk na lata 
2011–2020, a druga zmiany Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Nasielsk na 
2011 r. Obie zostały przyjęte przez 
radnych jednogłośnie. 
Kolejne projekty uchwał zaprezen-
towała Maria Kowalska, sekretarz 
Nasielska. Dotyczyły one: wyraże-
nia zgody na nabycie przez SP ZOZ 
w Nasielsku nieruchomości w Sta-
rych Pieścirogach z przeznacze-
niem na cele związane z ochroną 
zdrowia, wyrażenia zgody na za-
kup aparatu ultrasonograficznego 
przez nasielski SP ZOZ oraz powo-
łania Rady Społecznej działającej 
przy SP ZOZ z siedzibą w Nasielsku, 
ul. Sportowa 2. Uchwały zostały 
przyjęte przez radnych. W skład 
nowej Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Nasielsku weszli: 
Przewodniczący – Grzegorz Arci-
szewski, burmistrz Nasielska, Lesław 
Olearnik – przedstawiciel wojewo-
dy, Maria Kowalska – przedstawiciel 
burmistrza Nasielska, oraz przedsta-
wiciele nasielskiej Rady Miejskiej: 
Katarzyna Świderska, Henryk An-
tosik, Zbigniew Wóltański, Maciej 
Suwiński. 
Radni przyjęli też uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie od SKR 
w Nasielsku prawa użytkowania wie-
czystego działki oraz uchwałę zmie-
niającą uchwałę w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego w Pianowie-
-Daczkach i ustalenia warunków jego 
sprzedaży. 

W przypadku projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, w którym znajdował się 
zapis o jej wysokości w kwocie 30% 
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, radni z komisji oświaty i komisji 
budżetu i finansów zgłosili wniosek 
o zwiększenie jednorazowej opłaty 
za wpis do rejestru do 50% minimal-
nego wynagrodzenia. Rada przyjęła 
uchwałę uwzględniająca propono-
wane zmiany. Ponadto uchwalono 
odrębny obwód głosowania w wy-
borach do Sejmu RP i do Senatu RP 
w 2011 r. w Domu Pomocy Społecz-
nej w Nasielsku. Sekretarz Nasielska 
przedstawiła radnym krótką relację 
z posiedzenia zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników w kaden-
cji 2012–2015. Na ławników do Sądu 
Rejonowego w Pułtusku, Wydział 
Rodzinny i Nieletnich, wypłynęły 
cztery zgłoszenia, ale po ich wery-
fikacji jedno zostało wycofane, po-
nieważ kurator społeczny nie może 
być ławnikiem. Wśród pozytywnie 
zaopiniowanych osób znaleźli się: 
Paulina Elżbieta Sztabnik, Artur Ja-
kubowski i Paweł Wolniak. Najpierw 
radni w głosowaniu tajnym wyrazili 
jednogłośnie aprobatę dla tych kan-
dydatów na ławników, a następnie 
przyjęli stosowną uchwałę. Ostatnia 
przyjęta podczas tej sesji uchwa-
ła dotyczyła zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej spółkom wodnym 
i sposobów ich rozliczania.
W odpowiedziach na interpelacje 
radnych w sprawie ZGKiM głos za-
brała pani skarbnik, która zapewni-
ła, że z pierwszych wpływów, jakie 
trafią do budżetu, zostaną zapłaco-
ne zaległe faktury dla tej jednost-
ki. Informacji na temat wyceny strat 
po ostatnich ulewnych deszczach 
i jej weryfikacji przez przedstawiciela 
wojewody mazowieckiego udzielił 
obecnym Radosław Kasiak, kierow-
nik wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struktural-
nych nasielskiego UM. Jak podkreślił, 
obecnie gmina oczekuje na informa-
cję w sprawie dofinansowania odbu-
dowy dróg i dopóki jej nie otrzyma, 
nie może czynić żadnych inwestycji, 
a jedynie doprowadzić drogi do sta-
nu przejezdności. W sprawie opłat za 
dodatkowe godziny w przedszkolach 
samorządowych kierownik Jarosław 
Chyliński stwierdził, że dyrektorzy 
powinni zapisy traktować zdrowo-
rozsądkowo. W sprawie zamknięcia 
przejazdów przez drogę powiatową 
i wojewódzką G. Arciszewski, bur-

mistrz Nasielska, podkreśli ł, że 
informacje na ten temat zostały upo-
wszechnione niezwłocznie po tym, 
jak dotarły do urzędu, a inwestycje 
muszą zostać wykonane w okre-
ślonym czasie. W sprawie ul. Wie-
lokwiatowej wyjaśnił, że pieniądze 
wpłacone przez mieszkańców trafiły 
do budżetu i w najbliższym czasie ta 
inwestycja zostanie rozpoczęta. 
Wśród pism skierowanych do Rady 
znalazły się między innymi: ano-
nimowa prośba mieszkańców ul. 
Rynek o wydanie zakazu sprzeda-
ży alkoholu w godzinach nocnych 
w sklepie „Merkury”. Było też pismo 
od zarządu wspólnoty mieszkanio-
wej „Zielony zakątek” w sprawie nie-
dotrzymywania zadań administratora 
budynku przy ul. Płońskiej 24 przez W. 
Piątkowskiego, prezesa Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego. Do-
tarła także prośba jednego ze stowa-
rzyszeń o użyczenie budynku szkoły 
w Krzyczkach na warsztaty aktywnej 
rehabilitacji. Burmistrz Arciszewski wy-
jaśnił, że budynek szkoły w Krzycz-
kach jest przeznaczony do sprzedaży 
i można ewentualnie rozmawiać na 
temat użyczenia stowarzyszeniu bu-
dynku w Nunie. Po raz kolejny rów-
nież powrócił temat konkursu Super 
Samorząd 2011, ponieważ do Rady 
wpłynęło pismo od koordynatora tej 
akcji w naszej gminie. Zarówno prze-
wodniczący Rady Miejskiej, jak i bur-
mistrz zdecydowanie stwierdzili, że 
nasielscy samorządowcy nie będą 
brać udziału w tym konkursie. 
W wolnych wnioskach najwięcej za-
pytań dotyczyło dróg oraz spraw 
bieżących. Radny Mirosław Świderski 
skierował pytanie o projekt ul. POW 
do obecnego na posiedzeniu wice-
starosty. Ten zapewnił, że projekt jest 
na etapie uzgodnień i będzie reali-
zowany dopiero w przyszłym roku. 
Radny Fronczak pytał o ul. Sikorskie-
go w Siennicy i w odpowiedzi usły-
szał, że jest ogłoszony przetarg na 
jej budowę. O poprawę nawierzchni 
drogi powiatowej w Cieksynie zabie-
gał też radny Albert Dublewski. Wice-
starosta Mędrecki powiedział jednak, 
że w pierwszej kolejności będą na-
prawiane drogi uszkodzone podczas 
ostatnich ulew. 
Ponadto poruszano kwestię opłat za 
przyłącza do kanalizacji w Starych 
Pieścirogach, zmiany warunków 
opłat za wywóz śmieci i dowozu 
dzieci do szkół. 
Na tym obrady zakończono. 

(i.) 
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Pogotowie wraca na ulicę Sportową
Od 1 lipca br. świadczenia w zakresie Ratownictwa Medycznego (Pogotowie Ratunkowe) na terenie powiatu no-
wodworskiego wykonuje prywatna firma „Falck”. Jedno z miejsc wyczekiwania karetki z zespołem medycznym 
znajduje się w Nasielsku przy ul. Rynek. 
Od 1 września br. sytuacja ta uległa zmianie. Firma Falck nadal będzie świadczyła tę usługę, ale zmieniło się miej-
sce postoju karetki. Falck podpisał z naszym gminnym SP ZOZ-em porozumienie, w którego wyniku miejscem 
wyczekiwania karetki będzie obecnie siedziba SP ZOZ-u przy ul. Sportowej 2, czyli tam, gdzie stacjonowało 
pogotowie do 1 lipca br. Realizując kontrakt z NFZ, Falck będzie korzystać nie tylko z pomieszczeń naszego SP 
ZOZ-u, ale i z naszego ambulansu. 
Podpisana umowa jest korzystna dla obydwu stron. Zespoły medyczne będą oczekiwały na sygnał z dyspo-
zytorni w Nowym Dworze Mazowieckim (numery 999, 112) w bardzo dobrych warunkach, a SP ZOZ otrzyma 
z tego tytułu stosowne wynagrodzenie.

Przychodnia na Sportowej odnowiona
Ci, którzy pamiętają naszą przychodnię z czasów, gdy podlegała ona pod władztwo pułtuskie, nie mogą wyjść 
z podziwu, jak w ciągu krótkiego czasu wiele tu się zmieniło i jak bardzo poprawiły się warunki, w jakich odby-
wa się leczenie. Nie tak dawno przeprowadzona była gruntowna modernizacja obiektu. Minęło już jednak nieco 
czasu i dyrekcja uznała, że nadszedł czas, aby w całym obiekcie przeprowadzić malowanie. Wykonano je szybko 
i sprawnie. Uwagę przykuwa efektowna lamperia, dzięki której łatwiej będzie utrzymać czystość. 

Będzie nowy ultrasonograf
Rada Miejska na wniosek dyrekcji SP ZOZ-u, po analizie problemu przez Radę Społeczną SP ZOZ i merytoryczną 
Komisję Rady, podjęła uchwałę w sprawie zakupu przez SP ZOZ nowego ultrasonografu dla potrzeb samorzą-
dowej placówki służby zdrowia (określają je kontrakty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologii). 
Ma to być aparat wyprodukowany przez uznaną w świecie medycznym firmę. W najbliższym czasie zostanie 
w tej sprawie ogłoszony przetarg. W specyfikacji określony zostanie m.in. przedział cenowy, gwarancje i zasady 
wykonywania remontów. 

Wzrasta majątek SP ZOZ-u
Samorządowy SP ZOZ prowadzi swą działalność w trzech miejscach – w Nasielsku (w obiekcie gminnym), 
w Starych Pieścirogach (w obiekcie dzierżawionym od pana Janusza Konerbergera) i w Cieksynie (w obiek-
cie gminnym). Na ostatniej sesji Rady Miejskiej organ ten podjął uchwałę w sprawie zakupu na własność 
pomieszczeń do tej pory dzierżawionych od właściciela. Rozmowy w tej sprawie trwały od dłuższego już 
czasu i obecnie zostaną sfinalizowane podpisaniem aktu notarialnego.

az

Z UM
Powołanie zamiast konkursu
Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku przez najbliższy rok szkol-
ny będzie Bożenna Zawadzka-Roszczenko, która dotychczas pełniła tę funkcję. 
Przypomnijmy, konkursy na dyrektorów czterech placówek oświatowych od-
były się 1 lipca br. 
Tylko w wypadku PG nr 1, mimo że tu stanowisko dyrektora cieszyło się naj-
większą popularnością, bo do konkursu stanęło aż pięciu kandydatów, nie udało 
się go wybrać. Co prawda Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, najpierw 
zapowiadał kolejny konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki, ale później 
uznał, że lepiej będzie powierzyć te obowiązki dotychczasowej pani dyrektor 
na najbliższy rok szkolny. – Od następnego roku szkolnego, kiedy w pierwszych 
klasach szkół podstawowych będzie więcej dzieci, bo obowiązkowo trafią tam 
6-latki, planujemy na bazie Publicznego Gimnazjum nr 1 utworzyć Zespół Szkół, 
w którego skład poza gimnazjum wejdzie jeszcze szkoła podstawowa. Wtedy 
zostanie ogłoszony konkurs na stanowiska dyrektora ZS – wyjaśnia Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska. 

(red.)
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Kronika OSP
Jednostka OSP Nasielsk wyjecha-
ła w dniu 19.08. w celu usunięcia 
przewróconego drzewa z torowiska 
w miejscowości Cieksyn.
19.08. strażacy udali się do Wikto-
rowa w celu ochrony posesji przed 
zalewającą wodą.
22.08. OSP Nasielsk wspólnie z jed-
nostkami OSP Psucin i OSP Nuna 
wyjechała do pożaru stodoły 
w Krogulach.
24.08. gasiła palące się w lesie ogni-
sko w miejscowości Paulinowo.
27.08. strażacy wyjechali do Maze-
wa Dworskiego w celu usunięcia le-
żącego na jezdni drzewa 
19.08. OSP Psucin wyjechała w dniu 
19.08. do miejscowości Studzian-
ki i Morgi w celu usunięcia drzew 
z drogi.
19.08. w Pieścirogach wypompo-
wała wodę, która zagrażała pobliskim 
budynkom.
20.08. OSP Jackowo wyjechała 
w dniu do miejscowości Pianowo 
w celu usunięcia leżącego na dro-
dze drzewa.
19.08. OSP Nuna wyjechała w dniu 
19.08. do Nasielska w celu usunięcia 
leżącego na jezdni drzewa.

KRONIKA 
POLICYJNA

Z POLICJI

Z MIASTA

Chodnik samochodowy
– Nie dość, że 
chodniki są wą-
skie,  bo zara-
sta je trawa, to 
jeszcze niektó-
rz y  k i e r o wc y 
mają c iekawy 
zwyczaj parko-
wania. Po pro-
stu zastawiają 
samochodami 
nawet całą sze-
rokość chodni-
ka dla pieszych 
– mówi zdener-
wowany pan Ja-
cek z Nasielska. – Z taką sytuacją spotkałem się kilka dni temu na ulicy 
POW, ale przecież w naszym mieście tego typu przypadki zdarzają się 
wszędzie. Dla kogo są więc chodniki? – dodaje.
Jak słusznie podkreślił mieszkaniec naszego miasta, takie sytuacje są 
szczególnie uciążliwe dla niepełnosprawnych pieszych oraz dla mam 
prowadzących wózek z dzieckiem.
Dobrze byłoby, żeby kierowcy zanim zaparkują auto, zastanowili się nie 
tylko nad tym, czy będzie ono w miarę bezpieczne, ale także czy nie 
będzie utrudniało przejścia pieszym.

mbi

7–18.08. w Studziankach nieznany 
sprawca z terenu budowy wiaduktu 
skradł przewód wielożyłowy. Straty 
wynoszą ok. 680 zł na szkodę Mo-
stostalu Warszawa.
19–20. w Jaskółowie nieznany 
sprawca włamał się do samochodu 
Jacka K. i skradł tarczki do tachoma-
tu i gaśnicę. Szkody wynoszą 500 zł.
23.08. na ul. POW nieznany spraw-
ca z niezamkniętego pomieszczenia 
gospodarczego skradł piłę spalinową 
i gotówkę. Straty wynoszą ok. 930 zł 
na szkodę Zygmunta R.

Pijani na drodze
21.08. w Studziankach Mirosław Cz., 
mieszkaniec Studzianek, kierował 
samochodem po spożyciu alkoho-
lu (1,31 mg/l).
21.08. w Malczynie Dariusz O., 
mieszkaniec Malczyna, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,71 mg/l).
22.08. w Popowie Borowym Mi-
rosław S., mieszkaniec Popowa Pł., 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (0,32 mg/l).
23.08. na ul. Płońskiej Mateusz M., 
mieszkaniec Ciechanowa, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,77 mg/l).
23.08. w Paulinowie Tomasz F., 
mieszkaniec Młodzianowa, kiero-
wał motorowerem po spożyciu al-
koholu (1,33 mg/l).

Jazda na zakazie
Jak wynika z ustaleń policjantów z Nasielska, w środę, 17 sierpnia br., 
późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 622 w Jaskółowie do-
szło do wypadku drogowego. Kierujący renault megane najechał na 
dwóch pieszych prowadzących rowery prawą stroną jezdni. W wyni-
ku tego zdarzenia jeden z pieszych poniósł śmierć na miejscu, dru-
gi z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowca auta 
uciekł, nie udzielając ofiarom pomocy. Odnaleziona na miejscu tab-
lica rejestracyjna pozwoliła na bardzo szybkie zatrzymanie mężczy-
zny. Wpadł on w ręce policjantów z Serocka na ul. Warszawskiej. Po 

zatrzymaniu okazało się, że 47-letni Ryszard S. był nietrzeźwy. Miał 
ok. 2,2 promila alkoholu we krwi. Ustalono też, że od marca tego roku 
obowiązuje go 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd 
Rejonowy w Przasnyszu. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec męż-
czyzny trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.

Pomógł monitoring
W niedzielę, 21 sierpnia br., po godz. 1 w nocy do policjantów do-
tarła informacja o włamaniu do jednego z nasielskich marketów. Ze 
sklepu zginęło 7 butelek z alkoholem. Mundurowi po przybyciu na 
miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności sprawdzili monitoring sklepo-
wy. Na nagraniu funkcjonariusze zobaczyli sprawcę, w którym rozpo-

znali mężczyznę 
legitymowanego 
tuż po północy, 
w okolicach inne-
go marketu.  Był 
to 32-letni Adam 
K .,  mieszkaniec 
Nasielska. Mając 
takie informacje 
pol icjanci poje-
chali do mieszka-
n ia  mężc z yzny. 

Z POLICJI

Torebka z marihuaną
W poniedziałek, 29 sierpnia 
br. policjanci z komisariatu w 
Nasielsku przed godz. 2.00 
zatrzymali do kontroli dwóch 
rowerzystów w Starych Pieś-
cirogach. Od obu 18-lat-
ków czuć było woń alkoholu. 
Podczas legitymowania jeden 
z nich wyrzucił torebkę z su-
szem roślinnym. Znalezisko 
zostało natychmiast zabezpie-
czone. Żaden z 18-latków nie 
przyznawał się do wyrzucenia 
marihuany, dlatego zostali za-
trzymani obaj. W komisaria-
cie policjanci sprawdzili stan 
trzeźwości młodych mężczyzn. Okazało się, że wcześniej spożywali alko-
hol. Badanie alkomatem u Michała Ś. wykazało 0,6 promila, a u Szymona 
G. ponad pół promila alkoholu w organizmie. W najbliższym czasie obaj 
młodzi mężczyźni zostaną przesłuchani.

Impreza na skwerku
W nocy z piątku na sobotę (26 
na 27 sierpnia br.) do policji w 
Nasielsku dotarło zgłoszenie, że 
grupa młodych ludzi na miejskim 
skwerze zachowuje się głośno, 
zakłócając tym nocny odpoczy-
nek okolicznym mieszkańcom. 
Natychmiast na miejsce pojecha-
ła załoga patrolowców. Na widok 
mundurowych imprezowicze zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu zatrzy-
manych zostało dwoje z nich. Kobieta po sprawdzeniu została odwiezio-
na do domu, natomiast mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie 
wobec funkcjonariuszy. Policjanci szybko ustalili powód jego zdenerwo-
wania. W kieszeni spodni miał ukrytą torebkę z białym proszkiem. Krzysz-
tof S. został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do policyjnej celi. Badanie 
białego proszku wykazało, że jest to amfetamina. 21-latek nie mógł być 
od razu przesłuchany, ponieważ w chwili zdarzenia miał 1,6 promila al-
koholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany i policjanci 

z Nasielska przedstawili 
mu zarzut znieważenia 
funkcjonariuszy oraz 
posiadania środków 
odurzających. Zgodnie 
z ustawa o przeciw-
działaniu narkomani za 
ich nielegalne posiada-
nie grozić może kara 
pozbawienia wolności 
nawet do 3 lat.
za:www.kppnowy-
dwor.maz.pl 

Adam K. został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy i trafił do policyj-
nej celi. Nie można było go od razu przesłuchać, ponieważ był pod 
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alko-
holu w organizmie. Mężczyzna w najbliższym czasie zostanie przesłu-
chany. Grozić mu może odpowiedzialność za kradzież z włamaniem. 
Za tego typu przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym może być 
wymierzona kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Motorowerzysta  
na gazie 
We wtorek, 23 sierpnia br., przed godz. 16:00 w Paulinowie policjan-
ci patrolujący teren gminy Nasielsk spostrzegli jadącego motorowe-
rem mężczyznę. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Legitymowanie 
było utrudnione, ponieważ kierowca był kompletnie pijany. Badanie 
alkomatem wykazało u niego 2,7 promila alkoholu w organizmie. Po-
licjanci zaopiekowali się kierowcą i pojazdem, a następnie przekazali 
Tomasza F. pod opiekę żony. 44-letni mężczyzna w najbliższym czasie 
zostanie przesłuchany i wszystko wskazuje na to, że wówczas zostanie 
przedstawiony mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Za tego typu przestępstwo grozić może odpowiedzialność karna 
nawet do roku wiezienia.

za:www.kppnowydwor.maz.pl
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Szanowni Państwo,
Zbliżają się wybory do Parlamen-
tu, dlatego warto się zastanowić, 
czy Nasielsk ma szansę, by po raz 
pierwszy mieć tam swojego przed-
stawiciela. Uważam, iż są realne 
przesłanki, aby tak się stało. Każdy 
z nas musi tylko rozważyć, czy my, 
jako mieszkańcy gminy Nasielsk, 
naprawdę tego chcemy. 
Drodzy Państwo, biura poselskie 
powstają w miejscowościach, 
z których pochodzą posłowie, lub 
w najbliższej okolicy. Wiadomo, że 
poseł reprezentuje interesy ogółu, 
ale zawsze wspomaga swój rejon, 
jak mówi stare porzekadło „najbliż-
sza ciału koszula”.
Uważam, że Nasielsk zasługuje 
na swojego kompetentnego, do-
świadczonego, wykształconego 
i potrafiącego bez awantur poru-
szać się po korytarzach sejmowych 
czy gabinetach ministerialnych 
posła, który będzie pracował dla 
dobra Polski, nie zapominając 
o swojej gminie i powiecie. Kto, 
jeśli nie człowiek stąd, zna na-
sze problemy i potrzeby, a prze-
cież prawo tworzone w sejmie 
ma służyć ludziom takim jak my, 
a nie politykom. Czy są więc realne 
szanse na posła ziemi nasielskiej? 
Uważam, że tak, dlatego przy-
jąłem ofertę kandydowania z list 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Szanowni Państwo, teraz przedsta-
wię trochę matematycznej kalku-
lacji. Z naszego okręgu wybranych 
będzie 12 posłów (do tej pory było 
ich 10). PSL będzie reprezentowane 
w Parlamencie i w naszym okręgu 
będzie dysponował 2 mandatami. 
Li s ta PSL ma 24 kandydatów 
(zgodnie z ordynacją każda partia 
może wystawić podwójną liczbę 

kandydatów w stosunku do licz-
by miejsc mandatowych: 12 x 2 = 
24). Na początku sumuje się głosy 
wszystkich kandydatów z listy (licz-
ba głosów zdobyta przez listę), na-
stępnie oblicza się według metody 
liczbę mandatów dla danej partii. 
Na przykład PSL otrzymuje dwa 
mandaty i nominacje otrzymują 
2 osoby z tej listy, które otrzyma-
ły największą liczbę głosów. Pozy-
cja na liście nie ma wpływu na to, 
kto zostanie posłem. Prawdą jest, 
że „jedynki” na listach mają ła-
twiej, ponieważ otrzymują głosy 
osób głosujących na partie, a nie 
na konkretnych ludzi. Stwierdzo-
no, że jeśli nie znam nikogo z listy 
a wybieram tylko ugrupowanie, to 
większość stawia znam „X” przy 
nazwisku osoby z numerem 1 (dla-
tego taka walka toczy się właśnie 
o „jedynki” na listach wyborczych). 
Ale posłem zostaje się dzięki uzy-
skaniu największej liczby głosów, 
a z powodu numeru na liście, np. 
w ostatnich wyborach do sejmiku 
mandat otrzymała osoba będąca 
na 19. pozycji listy PSL, ponieważ 
miała więcej głosów niż osoby bę-
dące na wyższych pozycjach. 
Ktoś powie, że ma inne sympa-
tie polityczne, ale uwierzcie Pań-
stwo, że te 6 tys. osób głosujących 
w Nasielsku w stosunku choćby 
do Warszawy, gdzie jest ponad 
milion głosujących, to zbyt mało, 
aby wpłynąć w jakikolwiek istotny 
sposób na to, czy wygra PO, czy 
PiS. Te partie nawzajem sobą stra-
szą, aby nas wciągnąć do swej gry, 
a my jesteśmy za małą jednostką, 
aby tę wojnę rozstrzygnąć, ale na 
tyle dużą, aby mieć swojego posła. 
Mam wrażenie, że duża część 
obecnych posłów, nawet z nasze-

go okręgu, nie bardzo wie, gdzie 
jest  ten Nasie lsk .  D ajemy s ię 
wciągać w tę niby wielką polity-
kę, a później nawet nie wiemy, kto 
nas reprezentuje i gdzie mieszka. 
Kto z państwa zna tych 10 posłów 
naszego okręgu i wie, skąd oni są? 
Wszyscy otrzymali w Nasielsku 
nasze głosy 4 lata temu, a nikt nie 
otworzył u nas biura poselskiego, 
co więcej – niewielu było przez 
czas kadencji na naszym tere-
nie, dużej miejsko-wiejskiej gmi-
ny borykającej się ze sporymi 
problemami. Być może przypo-
mną sobie o nas przed wyborami, 
a później do następnych wyborów 
będzie cisza. 
Rozważmy w swoim sumieniu, 
czy warto włączać się do tej niby 
wielkiej polityki, jak widać nie ma-
jąc na nią wpływu, czy może lepiej 
zadbać o nasz nasielski interes. 
Dlaczego, gdy otrzymałem pro-
pozycję startu w wyborach, pod-
jąłem to wyzwanie? Jeśli z Państwa 
pomocą otrzymam podobną, jak 
w wyborach samorządowych, 
liczbę głosów, są przesłanki, aby 
twierdzić, że jest szansa osiągnąć 
wynik dający mandat. Mam wie-
dzę, wykształcenie, doświadcze-
nie, znam, jak mało kto, bolączki 
zwykłych obywateli. Moja praktyka 
w samorządzie, administracji, rol-
nictwie i wiedza z zakresu oświaty, 
służby zdrowia, znajomość kwestii 
budżetowych, inwestycyjnych czy 
działalności gospodarczej daje 
Państwu gwarancję rzeczowej, 
merytorycznej i godnej reprezen-
tacji w Sejmie. 
Ktoś z Państwa może powie „prze-
grał wybory do samorządu i nie 
ma jeszcze dosyć”.

Szanowni Państwo, wynik, jaki 
osiągnąłem, był naprawdę bar-
dzo dobry i wszystkim za odda-
ne na mnie głosy dziękuję. Dziś, 
z perspektywy czasu, oceniam, 
że w klimacie, jaki został wytwo-
rzony wokół mojej osoby, najwy-
raźniej tak musiało się stać. Pewna 
grupa osób wsparta nierzetelną 
prasą wytworzyła taką atmosfe-
rę pełną pomówień i oskarżeń. 
Były na mnie bezpardonowe ataki 
z różnych stron, pisano i mówiono 
o mnie straszne rzeczy, zakłada-
no sprawy sądowe, aby stworzyć 
wrażenie, że toczą się przeciwko 
mnie procesy, że jestem oskarżo-
ny. Przypominam o tym dlatego, 
że czas zadziałał na moją korzyść 
i sąd potwierdził prawomocnym 
wyrokiem, że jedna z lokalnych 
gazet rozpowszechniała kłamstwa 
na mój temat. Takich wypadków 
było o wiele więcej. Udawało się 
przy wsparciu mediów wytworzyć 
negatywny klimat wokół mojej 
osoby, mimo że prawda była zu-
pełnie inna.
Ostatnio, ku mojemu zdumieniu, 
czytałem wywiad Burmistrza, właś-
nie, czy to przypadek? w „Gaze-
cie Nowodworskiej”, gdzie jestem 
znów atakowany. Czyżby znowu 
połączone siły zadziałały, wiedząc, 
że będę kandydował na posła? Je-
stem pewien, że tym razem społe-
czeństwo nie da się nabrać na ten 
ćwiczony rok temu podły chwyt. 
Szanowni Państwo, ja nie mam 
w zwyczaju prowadzenia takiej 
debaty, ale po raz kolejny zosta-
łem do niej sprowokowany. Lepiej 
czuję się pewnie w merytorycznej 
wymianie poglądów, bo mam wie-
dzę i kompetencje, ale niestety moi 
oponenci zawsze prowadzą debatę 

w kierunku plotek pomówień, ta-
niej sensacji, demagogii. Nie wiem, 
czy dlatego, że to się lepiej sprze-
daje, ale mam podejrzenia, że po 
prostu nie mają wiedzy i argumen-
tów, i dlatego zawsze unikali i uni-
kają nadal merytorycznej dyskusji. 
Miałem przeczucie, że po wyraże-
niu zgody na kandydowanie zno-
wu, po prawie roku ciszy, zaczną 
się kolejne ataki, i tak się dzieje. Ale 
jestem przekonany, że drugi raz już 
ta machinacja się nie uda. A miesz-
kańcy naszej gminy wyciągnę-
li wnioski i wybiorą rozwiązania 
najlepsze dla Nasielska, a nie dla 
grupy osób załatwiających swoje 
interesy pod płaszczykiem troski 
o Nasielsk. Jestem do Państwa dys-
pozycji, aby nasza Gmina i Powiat 
były jak najlepiej reprezentowane. 
Zapraszam wszystkich ludzi dobrej 
woli, którym los Nasielska jest dro-
gi, do włączenia się w pracę mo-
jego komitetu. Razem osiągniemy 
sukces dla dobra nas wszystkich. 
Serdecznie zapraszam do współ-
pracy. 

Z poważaniem 
Bernard Dariusz Mucha

Tel. kom. 666 230 860
Komitet Wyborczy PSL

OŚWIATA

Marsz do szkoły 
Rok szkolny 20100/2012 roz-
poczęty. Pierwszego września br. 
do nauki w bieżącym roku szkol-
nym przystąpiło w szkołach znaj-
dujących się na terenie naszej 
gminy w sumie 2725 uczniów, 
w tym 595 pierwszoklasistów we 
wszystkich typach szkół. 
Ilu uczniów zasili pierwsze klasy 
w poszczególnych placówkach 
oświatowych? W wypadku szkół 
podstawowych wygląda to na-
stępująco: w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku w k lasach pierw-
szych do nauki przystąpiło 137 
uczniów (ogółem 827 uczniów), 
w Szkole Podstawowej w Budach 
Siennickich – 11 uczniów (113 
ogółem), w Szkole Podstawo-
wej w Dębinkach – 14 uczniów 
(101 ogółem), w Zespole Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach – 35 
uczniów (368 ogółem), a w Ze-
spole Szkół nr 3 w Cieksynie 19 
uczniów (317 ogółem). W po-
danej w nawiasach ogólnej licz-
bie uczniów zawarta została też 
liczba dzieci uczęszczających do 
klas „0”, zaś w wypadku zespo-

łów szkół podano łącznie liczbę 
uczniów szkoł y podstawowej 
i gimnazjum.
Liczba pierwszoklasistów w szko-
łach gimnazjalnych prezentuje 
się tak: Zespół Szkół nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach – 48 uczniów, 
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie 
– 24 uczniów, Publiczne Gim-
nazjum im. Konstytucj i 3 Maja 
w Nasielsku – 115 uczniów (ogó-
łem w PG nr 1 – 362), natomiast 
gimnazjum przy się w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w Nasielsku – 
18 uczniów.
Szkoły ponadgimnazjalne w na-
szej gminie są dwie. W pierwszej 
z nich, L iceum Ogólnokształ-
cącym im. Jarosława Iwaszkie-
wicza,  w t ym roku szkolnym 
w pierwszej k lasie naukę roz-
p o c zę ł y  24 o s oby.  O gó ł e m, 
w LO i gimnazjum – w tym roku 
szkolnym naukę pobierają 155 
osoby. W drugiej placówce, Ze-
spole Szkół Zawodowych, sy-
tuacja wygląda następująco: do 
p ier wsz ych k las  l iceum cho -

dzi 61 uczniów, 
do  te c h n i ku m 
(ekonomiczne-
go i handlowe-
go) 33 uczniów, 
a do klas szko-
ł y  z awo d owe j 
5 3  u c z n i ó w . 
W sumie do ZSZ 
przy ul. Lipowej 
uczęszcza 388 
uczniów.

Zmiany  
w oświacie
O d  w r ze ś n i a  2 011  ws z ys t k i e 
pięciolatki został y objęte obo-
w i ą z ko w y m  w yc h o w a n i e m 
przedszkolnym. Po raz ostatni 
rodzice mogli też zdecydować, 
czy posłać swoje sześcioletnie 
dzieci do pierwszej klasy, czy 
pozostawić je w przedszkolu. Od 
roku szkolnego 2012/2013 pię-
ciolatki obowiązkowo będą mu-
siały pójść do tzw. „zerówki”.
Istotna zmiana dotyczy uczniów 
przystępujących do egzaminu 
gimnazjalnego. Będzie on, jak 

dotychczas, składał się z 3 czę-
ści:  humanistycznej , matema-
tyczno-przyrodniczej i z języka 
obcego. Za to jego wyniki będą 
oceniane w k i lku kategoriach 
(5 bądź 6): język polski, historia 
i wiedza o społeczeństwie, ma-
tematyka, przedmioty przyrod-
nicze, język obcy na poziomie 
podstawowym, oraz język obcy 
na poziomie rozszerzonym. No-
wością jest to, że język obcy na 
poziomie rozszerzonym będzie 
obowiązkowy dla uczniów, któ-
rzy w gimnazjum kontynuowa-
li lekcje tego języka rozpoczętą 

w szkole podstawowej . Ocena 
z egzaminów z języka obcego 
będzie liczyła się przy rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych.
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej informuje również o pod-
wyżka płac dla nauczycieli . Od  
1 września ich wynagrodzenie 
powinno wzrosnąć o 7%. Zgod-
nie z rozporządzeniem o organi-
zacji roku szkolnego 2011/2012 
nauka w szkołach zakończy się 
w ostatni piątek czerwca, czyli 
29 dnia tego miesiąca 2012 r.

PK
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Warto przeczytać

dokończenie ze str. 1

KULTURA

W ramach pokuty
Marcin Wolski jest znany wielu z nas prze-
de wszystkim jako autor tekstów satyrycz-
nych i widowisk kabaretowych, np. „Polskie 
ZOO”, czy audycji radiowych „ZSYP” emi-
towanych w Programie Pierwszym Polskie-
go Radia. Ale Wolski to także dziennikarz 
i pisarz, który ma swoim koncie ma wie-
le powieści i opowiadań. Jedną z ciekaw-
szych jego książek, które warto przeczytać, 
jest wydana w 2004 r. Ekspiacja. Można ją 
śmiało określić mianem całkiem zgrabnie 
napisanego thrillera, w stylu Ludluma i Gris-
hama. A tłem do prezentowanych zdarzeń, 
co ciekawe, jest nie tylko Polska początku 
XXI w., ale także Europa, a nawet USA.

Akcja utworu rozpoczyna się w kościółku znajdującym się w jednej 
z podwarszawskich miejscowości, gdzie na rozmowę z młodym wi-
karym decyduje się ktoś, kto formalnie nie istnieje w żadnych spisach. 
Ten człowiek bez nazwiska, tzw. „pamiętacz”, przekazuje księdzu infor-
macje na temat dysku CD, na którym zarejestrowane zostały tajemnice 
dotyczące największych afer PRL-u i ludzi różnych służb, świetnie ra-
dzących sobie w naszych kraju po przełomowym 1989 roku. „Pamię-
tacz” zaraz po wyjściu ze świątyni zostaje zlikwidowany przez swoich 
„opiekunów”, podobny los spotyka też innego księdza, który zasiadł 
w konfesjonale, ponieważ wikary, będąc pod wrażeniem niewiarygod-
nej opowieści, modlił się przed ołtarzem. Gdy ksiądz Sulewski odnaj-
dzie zwłoki proboszcza, a później zorientuje się, że został oskarżony 
o dokonanie tej zbrodni, uwierzy, że nieznajomy mówił prawdę i że 
płyta CD może mieć kluczowe znaczenie dla zachowania pokoju na 
świecie. Postanawia więc dostarczyć ją do jedynej jego zdaniem god-
nej zaufania instytucji, a podczas całej wyprawy towarzyszyć mu bę-
dzie młoda dziewczyna, Dominika, którą uratował z rąk młodocianych 
przestępców. 
Wartka akcja Ekspiacji sprawia, że czyta się ją doskonale. Do tego mamy 
ciekawie zarysowany konflikt między bohaterami, kryminalne roz-
grywki, pościgi, zaskakujące zwroty akcji, a w tle tego wszystkiego po-
jawia się też zakazana miłość. Oczywiście dość szybko zdajemy sobie 
sprawę, że autor oprawiając swoją opowieść w iście bondowską fabułę 
i stosując się do wymogów spiskowej teorii dziejów, a jednocześnie 
budując kontrowersyjne postacie księdza-komandosa i wyzwolonej 
licealistki, jak również niecodzienne postacie drugoplanowe, balansuje 
na granicy absurdu i kiczu. Ale balansuje świadomie, puszczając przy 
tym oko do czytelnika i uwiarygodniając istnienie niektórych posta-
ci historiami, które znamy z mediów: np. austriacki gangster polskiego 
pochodzenia przypomina Jeremiasza B. „Baraninę”, pojawia się też na-
wiązanie do zamachów z 11 września 2001 r.
Autor, mimo rozrywkowej formy książki, porusza bardzo poważną 
tematykę, pokazując nam, jak zafałszowanie historii jednego małego 
państwa europejskiego może mieć wpływ na losy świata. Oczywiście, 
Ekspiacja to emocjonujący przykład political fiction, ale choćby dlate-
go, że stawia ważne pytania, warto tę książkę przeczytać. Kto wie, może 
kiedyś na jej podstawie powstanie jakiś film akcji. Wszystko bowiem 
wskazuje na to, że temat teczek i działań służb specjalnych w naszym 
kraju jeszcze przez długie lata będzie aktualny.

(i.)

NASZE DZIECI

Do trzech razy sztuka 
Na wszystko przychodzi odpowiedni 
czas, z końcem lata uczniowie wra-
cają do szkół po nową dawkę wiedzy, 
napełnieni optymizmem i siłami do 
dalszej nauki i pracy. Z okazji kończą-
cych się wakacji Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej wraz z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury w sobotę, 27 
sierpnia br. na Skwerze im. Jana Pa-
wła II zorganizowały dla dzieci mini-
piknik, który z powodu deszczowej 
pogody nie mógł się odbyć w po-
przednich miesiącach.
Tym razem pogoda dopisała, było 
bardzo słonecznie, co sprzyjało do-

bremu nastrojowi. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie, zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli doskonale ba-
wili się w rytmach radosnej muzyki 
i chętnie brali udział w konkursach. 
Podczas minipikniku była możliwość 
zjedzenia kiełbasek i kaszanki prosto 
z grilla, okazja zapoznania się 
z kolorową chustą anima-
cyjną wykorzystywaną do 
nauki metodą zabawy, uzy-
skania wspaniałego makijażu 
przedstawiającego kwiat-
ki, motylki i bajkowe posta-
cie na buźce każdej chętnej 
osoby oraz zdobycia wspa-
niałych nagród ufundowa-
nych przez sponsorów.
Organizatorzy przygotowali 
konkursy dla każdego, była 
okazja do pokazania swoich 
talentów zarówno plastycz-
nych, muzycznych, sporto-
wych, jak i zręcznościowych. 

Był m.in. konkurs 
malowania na be-
tonie kolorowymi 
kredami „Ulubio-
nej postaci z bajki”, 
skakania na skakan-
ce, układania puz-
zli czy przeciągania 
liny, w którym wzię-
li udział i duzi, i mali 
uczestnicy imprezy. 
Osoby utalentowa-
ne wokalnie miały możliwość za-
prezentowania swoich umiejętności i 
zaśpiewania ulubionej piosenki przed 

zgromadzonymi 
widzami. 
Niezwykłą atrak-
cją (szczególnie 
dla najmłodszych) 
była trampolina i 
dmuchane zjeż-
dżalnie, które dla 
zwycięzców po-
s z c z e g ó l n yc h 
k o n k u r e n c j i , 
o p r ó c z  u p o -
minków rzeczo-
wych, były formą 
nagrody. 
Minipiknik „Żeg-

najcie wakacje” przy trzecim podej-
ściu doszedł do skutku i pozwolił na 
odprężenie się przed rokiem szkol-
nym podczas ostatnich dni wakacji. 
MOPS i NOK dziękują serdecznie 
za miłą atmosferę i dobrą zabawę 

wszystkim biorącym udział w impre-
zie, a szczególnie I Nasielskiej Dru-
żynie Harcerek Pratum za pomoc 
przeprowadzeniu pikniku dla dzieci.

monika
Nasi sponsorzy:
PH „Guliwer” spółka jawna – Witold 
Estkowski i Andrzej Sawicki,
Hurtownia „Mark” –  Monika 
Chełchowska i Mariusz Szostak,
Bank Spółdzielczy w Nasielsku – prezes 
Ireneusz Górecki,
Państwo Teresa i Roland Borkowscy,
Pani Sabina Trzaska,
Bank PEKAO SA w Nasielsku – kierownik 
Dorota Liberadzka,
Sanibud sp. z o.o – Stanisław Jerzy 
Gogolewski i Krzysztof Gogolewski,
Akcja Katolicka w Nasielsku – prezes 
Halina Kamińska,
Sklep „Piotruś” – Pani Małgorzata 
Chojnacka,
P.H.U ARTBIUR – Krzysztof Frączkiewicz,
Pan Janusz Jeleń
oraz Sponsor, który chciał pozostać ano-
nimowy, a który ufundował kiełbaski i 
kaszankę na grill.

Z GMINY

Jeden odbiera, drugi nie
W budżecie naszej gminy musiało 
się znaleźć 200 tys. zł na realizację 
tego zadania. 
Pierwsza transza dotacji w wyso-
kości 102 437 zł wpłynęła do gmi-
ny już na początku lipca ubiegłego 
roku. Druga miała być przelana na 
konto urzędu po zakończeniu prac 
i rozliczeniu całego projektu. Jednak 
o ile udało się terminowo dyrek-
torom szkół zakupić zabawki i zor-
ganizować w swoich placówkach 
miejsca do zabawy, o tyle pojawił 
się problem z inwestycjami, czy-
li placami zabaw, które do końca 
2010 r. miały być gotowe i odebra-
ne. Przetarg na ich wykonanie został 
rozstrzygnięty jeszcze we wrześ-
niu, a prace miały zostać zakoń-
czone z dniem 31 października ub. 

Ale najpierw był problem z prze-
targiem, a później wykonawca, fir-
ma Usługi remontowo-budowlane 
i transportowe pana Dariusza Olbry-
sia z Nasielska nie otrzymała na czas 
ani zabawek, ani nawierzchni, nie-
zbędnych przy realizacji tego typu 
inwestycji. W ten sposób terminu nie 
dotrzymano i place zabaw nie zosta-
ły odebrane, a inwestycje nie zosta-
ły rozliczone. Pocieszające w całej 
sprawie było jednak to, że w całej 
Polsce z placami zabaw sytuacja 
była podobna, więc Ministerstwo 
Edukacji Narodowej miało ogłosić 
w pierwszym kwartale 2011 r. prze-
targ na firmę, która dokona kontroli 
i odbioru wykonanych już inwesty-
cji przy szkołach. Dopiero potem 
można było liczyć na drugą część 
dotacji. Minęło kilka miesięcy i …
firma Centrum Kontroli Placów Za-

baw z Piastowa, wybrana przez MEN, 
negatywnie oceniła wszystkie trzy 
inwestycje przy naszych szkołach. 
A dyrektorzy tych placówek, którzy 
uczestniczyli w kontrolach placów 
zabaw, są zaskoczeni szczegółowoś-
cią przeprowadzanych „badań”.
– Po pierwszej sierpniowej kontroli 
przeprowadzanej przez przedstawi-
ciela firmy było bardzo dużo róż-
nych zastrzeżeń. Niektóre zabawki 
nie były zgodne z polską normą, 
również podłoże okazało się nie ta-
kie, jak być powinno. Część usterek 
udało nam się naprawić, ale mimo 
to podczas drugiej kontroli okazało 
się, że nasz plac budzi jeszcze spo-
ro zastrzeżeń. Teraz czekamy na 
decyzję MEN – mówi Mariusz Kra-
szewski, wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku. 

Tyle  że  p lac e z ab aw j e szc ze 
w kwietniu br. odebrała komisja, 
w której skład wchodzili pracow-
nicy nasielskiego Urzędu Miej-
skiego, zastrzeżeń nie miał też 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
z Nowego Dworu Mazowieckie-
go. A za wykonanie trzech inwe-
stycji w ramach „Radosnej szkoły” 
gmina już zapłaciła wykonawcy 
423, 510 zł najwyraźniej uznając, 
że wszystko będzie dobrze i MEN 
nie będzie miał do nich uwag. Być 
może właśnie dlatego tak trud-
no było dojść do porozumienia 
w sprawie poprawy usterek, które 
wytropiła komisja kontrolna przy-
słana przez MEN. 
– W sierpniowej kontroli placów 
zabaw, którą przeprowadziła fir-
ma wytypowana przez MEN, nie 
uczestniczyli przedstawiciele gmi-
ny, tylko dyrektorzy placówek, i na 
razie tylko od nich wiemy, że pla-
ce nie zostały odebrane. Czekamy 

więc jeszcze na pismo z MEN; jeśli 
opinia będzie negatywna, będzie-
my się z pewnością od niej odwo-
ływać – wyjaśnia Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w Urzędzie Miejskim. 
– Tym bardziej, że mamy opinię fir-
my, która w 2010 r. na zlecenie 
MEN odbierała place zabaw, że na-
sze inwestycje spełniają wymagane 
warunki – dodaje. 
Jeśli place zabaw z „Radosnej szko-
ły” nie zostaną pozytywnie zaopi-
niowane przez MEN, to nie tylko 
gmina nie otrzyma ponad 100 tys. 
zł z drugiej transzy dotacji, ale bę-
dzie musiała zwrócić to, co dostała  
na ten cel do tej pory. Wtedy może 
okazać się, że „radosna szkoła” wca-
le nie jest taka radosna, jak głosi tytuł 
rządowego programu. I znowu po-
zostaje oczekiwanie na decyzję mi-
nisterialnych urzędników.

(red.)
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Duchowe witaminy

Odwzorowanie 
Pod koniec wakacji stacje telewizyjne prezentowały nowe ramówki na 
jesień. To doskonała okazja, żeby przyjrzeć się nie tylko temu, co pro-
ponują, ale i zobaczyć, jak wpływają na oczekiwania współczesnych 
odbiorców. 

Jeśli patrzę na zachowanie wielu ludzi, nie tylko młodych, to stanowi 
ono odwzorowanie tego, co oglądają w telewizji i w internecie. Często 
na zasadzie kopiuj – wklej. Okazuje się, że taki ważny organ jak mózg 
zostaje niejako automatycznie wyłączony z użycia… Wcale nie jest to 
śmieszne, ale staje się momentami żenujące, a nawet tragiczne. Czy 
ktoś zabrania nam być sobą? Czy w świecie, w którym żyjemy, warto 
bezmyślnie kopiować wzorce ze szklanego ekranu? Czy można żyć ilu-
zjami, karmiąc się nimi o każdej porze dnia i nocy? 

Człowiek to nie tylko wyżej zorganizowana materia. To osoba, która 
została wyposażona przez Stwórcę w rozum, wolną wolę i zdolność do 
miłości. A to zakłada również, że dobrze wykorzysta posiadane dary. 

Jeśli przyjmiemy, że wszystko podlega ocenie typu „wydaje mi się, że to 
jest dobre” lub „mam inne zdanie”, to okaże się, że zapominamy o do-
bru, pięknie i prawdzie – na tę triadę wartości wskazywał już starożytny 
filozof Platon. I zaczynamy tworzyć nie tylko chaos komunikacyjny czy 
informacyjny, ale bałagan życiowy, gdzie czarne zamienia się w bia-
łe, a białe w czarne. Życie to nie kwestia mojego widzimisie, ale wybór 
określonego stylu życia i postępowania. Nawet jeśli ktoś deklaruje się 
jako człowiek niewierzący, doskonale orientuje się, że należy wybierać 
dobro, a unikać zła. 

Myślę, że nie można budować kariery na wyśmiewaniu już istniejących 
autorytetów, poniżaniu i sprowadzaniu ich do parteru. To droga prowa-
dząca donikąd. Choć prawdą jest, że „prawdziwa cnota krytyk się nie 
boi”, to pozostaje – w każdym zdroworozsądkowo myślącym człowieku 
– szacunek do powszechnie uznanych wartości. Nasze życie oparte jest 
na naśladownictwie, już od najmłodszych lat. Temu nie da się zaprze-
czyć. Rodzice, nauczyciele, przyjaciele… lista jest dość długa. Dla ludzi 
wierzących wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus, a wskazów-
kami słowa życia, zawarte na kartach Pisma Świętego. Możemy z nich 
wyczytać, że rozwój wymaga pracy nad sobą, otwierania na nadzieję 
nowego życia i przemianę świata w duchu Chrystusa, który nie przyszedł 
na świat po to, by go potępić, ale by świat został przez Niego zbawiony. 

Nie można więc zgodzić się na to, że sąd, czyniąc piłatowy gest umycia 
rąk, pokrętnie tłumaczy podarcie świętej księgi chrześcijan jako trick ar-
tystyczny, a kpienie ze spowiedzi publiczność przyjmuje burzą gromkich 
oklasków. Okazuje się bowiem, że Biblia jest obecna w kulturze naszego 
narodu od ponad tysiąca lat, a kiepskiej jakości celebryci stają się jak 
spadające meteoryty, które jak mały walec drogowy niszczą dziedzi-
ctwo poprzedników, pragnąc udowodnić, że mrówka jest większa od 
słonia. 

Podobnym absurdem okazuje się na przykład decyzja amerykańskich 
władz o tym, że 11 września 2011 r. pozostanie dniem bez Boga. Organi-
zatorzy oficjalnych obchodów 10. rocznicy terrorystycznego ataku na 
Stany Zjednoczone postanowili wyłączyć z uroczystości przedstawicieli 
religii. Nie będzie też żadnych modlitw ani symboli religijnych. Decyzja 
ta oburzyła wielu Amerykanów, w tym również głównych pozytywnych 
bohaterów 11 września 2001 r. „Żyjemy w Ameryce – powiedział ów-
czesny burmistrz Nowego Jorku – i obchody takiej rocznicy bez modli-
twy wydają mi się szaleństwem. Ameryka się pogubiła” – dodał Rudolph 
Giuliani, przypominając, że przed 10 laty przedstawiciele religii odegrali 
bardzo istotną rolę w kraju wstrząśniętym zamachem. 

Nie ten jest więc mądry, kto siebie za takiego uważa, ale ten, kto swoim 
życiem tę mądrość pokazał i uczy jej innych. To ważne, w szczególno-
ści w odniesieniu do rodziców i wychowawców. Okazuje się bowiem, 
że można ponieść porażkę wychowawczą – i nie jest to wcale zmyślo-
na opowieść – w odniesieniu do czteroletniego dziecka. Pytanie tylko, 
czy w takim wypadku nie należałoby robić „egzaminu sprawdzającego” 
kandydatów na przyszłych rodziców… Nowoczesności i postępu nie 
mierzy się miarą wypowiedzianych wulgaryzmów, podeptanych war-
tości, ilością wypitego alkoholu czy brakiem troski o najbliższych. Ich 
miarą są miłość i odpowiedzialność, która każą rzucić w kąt różnego 
rodzaju maski jako zwyczajnie bezużyteczne. 

ks. Leszek Smoliński

Gdyby wszystko potoczyło się inaczej, dziś na tej stronie czytalibyśmy tekst autorstwa Henryka Śliwińskiego. 
Gdyby…

ZAMIAST
Nasielsk 8 sierpnia 2011 r.

Do Henryka Ś.
Piszę do Ciebie, bo mam chwilę wolnego czasu. Bo wróciły dziś do mnie nad ranem wspomnienia. Bo pada deszcz. 
U Ciebie też?
Nie wiem, czy wiesz, że masz super rodzinę. Twoja żona ugościła nas wspaniale, tak po „matczynemu” (15 osób 
to może zjeść, a np. taki Wojtek T.…) Twoje wnuki chyba się trochę nas przestraszyły, ale po pewnym czasie nie 
zwracały na nas uwagi.
Nie wiem, czy będzie podobało Ci 
się drzewko, które posadziliśmy na 
Waszej działce. Rośnie wolno, więc 
nie powinno być kłopotliwe.
Słyszałeś nasz śpiew? Troszkę fał-
szowaliśmy. Pewnie byś nas skar-
cił, że znamy tylko co drugi wers 
lub sam refren. No cóż, uważam, 
że po 30 latach i tak dużo pamię-
tamy. Zmieniliśmy się, prawda? Ale 
tylko fizycznie. W duszy wciąż je-
steśmy młodzi, wciąż w niej muzy-
ka nam gra.
Czy podobały Ci się róże? Lubisz 
takie duże, pastelowe, pachnące? 
A czy zwróciłeś uwagę, że gdy tak 
trwaliśmy przez chwilę w zadumie 
nad nami, przelatywały żurawie (pierwszy zauważył je Czarek B.).
Masz bardzo ładną działkę. Jest „…tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma 
inny smak”. Zauważyłeś, że tę piosenkę Wojtka Bellona znaliśmy do ostatniej zwrotki?
A co sądzisz o nowej wersji ballady spółki: Wojtek G i Darek Z.?
Ja tu tam sobie ble, ble, ble, a pora kończyć. Słońce zaczyna wyglądać spoza chmur. Przypomniał mi się fragment 
wiersza A. Osieckiej, pasujący do mojego nastroju:
„Takie dziś oczy masz niebieskie
Jakby po walcu lub po chmurze,
Taką mam w sercu kruchą łezkę
Jak kropla, która rzeźbi różę…”
Do zobaczenia. Może wkrótce. Pozdrawiam.
       Małgorzata D.
P.S. Członkowie Nasielskich Kabaretów bardzo dziękują Pani Sabinie Śliwińskiej, jej dzieciom, rodzinie za goś-
cinę, za życzliwość, za możliwość spotkania. Bez niego, ale z nim. 

Rowerowe wycieczki
Chciałbym na łamach naszej gazety serdecznie podziękować, oczywiście w cudzysłowie, tym radnym, którzy 
głosowali za przyłączeniem naszego miasta do powiatu nowodworskiego. Wyszliśmy na tym jak Zabłocki na 
mydle. Traktowani jesteśmy przez Nowy Dwór jak piąte koło u wozu. 
Jako człowiek lubiący jazdę na rowerze, jeżdżący po drogach naszej gminy, ale również po drogach gmin i po-
wiatu pułtuskiego jestem załamany. Jazda po drogach powiatu pułtuskiego sprawia mi ogromną frajdę, gdyż jest 
tam bardzo przyzwoity asfalt, nie mówiąc o nowych drogach. Niestety, na naszych drogach tzw. powiatowych 
pękły mi już trzy tylne koła roweru z powodu dużej ilości dziur. 
Horror ten zawdzięczamy radnym, którzy nas do tego powiatu przyłączyli, nie pytając nas, mieszkańców, o zda-
nie. Mam prośbę do redakcji żeby wydrukowała nazwiska radnych, którzy głosowali za przyłączeniem nas do 
powiatu nowodworskiego.

Rowerzysta (dane do wiadomości redakcji)
Tytuł pochodzi od redakcji

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Nowa Wieś na spotkaniu 
z burmistrzem
We wtorkowe popołudnie, 16 
sierpnia br., na spotkanie z licznie 
przybyłymi mieszkańcami No-
wej Wsi (ok. 40 osób) przyjechał 
Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, by omówić bieżące 
sprawy i problemy tej miejsco-
wości. Chodziło głównie o kana-
lizację i podtopienia.
Burmistrz zapewnił mieszkań-
ców, że na pewno do kanalizacji w przyszłym roku zostaną podłączeni 
mieszkańcy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i jeśli się uda, to również 
ulic bezpośrednio od niej odchodzących (Piaskowej i Podmiejskiej). Taki 
termin związany jest z przyszłorocznymi planami gruntownego remon-
tu wylotowej drogi z Nasielska w kierunku Pomiechówka. Pod znakiem 
zapytania zostały ulice: Wiejska, Nowa Wieś i Łąkowa, co wywołało nie-
zadowolenie ich mieszkańców, paradoksalnie najbliżej położonych od 
oczyszczalni ścieków. Burmistrz odpowiedział, że wszystko jednak zwią-
zane jest z ograniczonymi funduszami gminy.
Przy okazji poinformował, iż przebudowywany będzie chodnik wzdłuż 
ul. POW do torów kolejowych, do dwóch metrów szerokości, a jego 
część będzie stanowić ścieżka rowerowa. Ta sama ścieżka będzie biegła 
za torami do skrzyżowania w Siennicy. W planach jest też ścieżka rowe-
rowa w miejscu obecnej wąskotorówki biegnącej aż pod Pułtusk, a na 
pewno do granic powiatu – wszystko jednak zależy od decyzji Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Mniej przyjemną sprawą był temat podtopień i zalewania wodą opadową 
podwórek i piwnic większości mieszkańców Nowej Wsi. Burmistrz Ar-
ciszewski podkreślił, iż przede wszystkim wynika to z błędnych decyzji 
administracyjnych sprzed lat i pozwoleń na budowę w tym rejonie, gdyż 
są to obszary zalewowe.
Główną przyczyną powstawania podtopień na tym terenie jest przede 
wszystkim rozwój bujnej roślinności, traw, pałek wodnych wokół rzeki 
Nasielnej, a także przeszkody osiadające w jej korycie: naturalne (gałęzie, 
karpy), nienaturalne (śmieci wrzucane do wody lub zabierane z terenów 
przybrzeżnych). 
Sołtys Nowej Wsi Urszula Dąbrowska zapowiedziała, iż na poprawę stanu 
melioracji Nowej Wsi przeznaczone będą pieniądze z funduszu sołeckie-
go – a ściśle rzecz biorąc, na pogłębienie rowu od kolejki wąskotorowej, 
przez ul. POW, przez Nową Wieś aż do rzeki Nasielnej. Ponadto burmistrz 
zapowiedział pogłębianie rowów i przepustów o średnicy 40 cm w No-
wej Wsi, ale też przypomniał, że utrzymanie rowów leży w gestii właści-
cieli działek przylegających do nich. Przykłady zaniedbania widać wzdłuż 
ulicy POW.
Jednak wszelkie prace należy zaczynać od dołu cieków wodnych, gdyż 
zaczynając od źródeł, można jeszcze bardziej pogorszyć sytuację przy 
ujściach.

Michał B.

Z MIASTA

Zaniedbane chodniki i ulice
Na traktach przeznaczonych dla 
pieszych w naszym mieście można 
zaobserwować biologiczno-fizycz-
ny proces zarastania trawą i narasta-
nia warstwy ziemi. Takie zjawisko 
można zaobserwować wyraźnie na 
położonym przed ponad dziesięciu 
laty chodniku wzdłuż ul. POW, któ-
ra jest drogą powiatową. Owszem, 
nie można mieć pretensji o odcin-
ki ulicy przed posesjami, bo miesz-
kańcy na ogół potrafią zadbać nie 
tylko o swoje posesje, ale i o chod-
nik. Gorzej jest w miejscach, gdzie 

są jeszcze pola i nie ma bezpośred-
nio przylegających posesji.
Na niektórych odcinkach trawa 
i ziemia zalegają na niemal 2/3 
szerokości i tak wąskiego chodni-
ka, a piesi muszą chodzić gęsiego. 
Jeszcze przed kilkoma tygodniami 
przed planowanym spacerem ul. 
POW warto było też zaopatrzyć się 
w maczetę, gdyż naprzeciwko Za-
kładu Energetycznego rosły bujne 
krzaki i tu piesi musieli nawet scho-
dzić na jezdnię, co mogło grozić 
potrąceniem przez szybko 
jadące auta. Na szczęście ten 
problem rozwiązali okoliczni 
mieszkańcy na własną rękę.
Podobna sytuacja ma miej-
sce wzdłuż ul. Kolejowej, 
wchodzącej w skład dróg 
wojewódzkich. Tam rów-
nież chodnik zarasta trawą, 
przez co przypomina bar-
dziej ścieżkę. I tu niewielka 

szerokość chodnika wzdłuż ulicy 
sprawia, że jest on rzadziej uczęsz-
czany niż ten pod drugiej stronie 
ulicy.
Konsekwencją takiego zaniedbania 
jest przede wszystkim niszczenie 
kostki brukowej, która pęka i się kru-
szy, a zalegająca ziemia wpływa na 
deformację powierzchni chodnika.
Z ulicami, najczęściej powiatowy-
mi, nie jest lepiej, między innymi 
na wspomnianej już wyżej ul. POW, 
a także na ul. Kościuszki w kierun-

UROCZYSTOŚCI.

BORKOWO 2011
W sobotę, 20 sierpnia br., w Borko-
wie odbyły się obchody 91. rocz-
nicy wojny polsko-bolszewickiej. 
Patriotyczno-religijną część uroczy-
stości rozpoczął Grzegorz Arciszew-
ski, burmistrz Nasielska, od powitania 
zgromadzonych i przypomnienia 
wszystkim najważniejszych etapów 
zaciętych walk, jakie toczyły się pod 
Borkowem w 1920 r. 
Polacy, mimo dwukrotnej przewagi 
bolszewików, zadali im znaczne stra-
ty i zmusili do odwrotu, uniemożli-
wiając oskrzydlenie Warszawy od 
północy i zachodu. W walkach 
pod Borkowem zginęło i odniosło 
rany ponad 400 polskich żołnie-
rzy. Uroczystościom towarzyszyła 
Kompania Honorowa 3. Batalionu 
Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk 
Lądowych pod dowództwem kapi-
tana Przemysława Kubickiego oraz 
Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod 
batutą kapelmistrza chorążego Prze-
mysława Hryncewicza.
W intencji bohaterów 1920 r. zo-
stała odprawiona polowa msza św., 
której przewodniczył ks. Krzysztof 
Krawczak, proboszcz parafii św. Ro-
cha w Cieksynie. Wygłosił on rów-
nież kazanie, w którym nawiązując 
do bohaterstwa żołnierzy polskich 

sprzed kilkudziesięciu lat walczą-
cych o wolną Polskę, wskazał, jak 
zmienia i wypacza się obecnie w na-
szej ojczyźnie pojęcie patriotyzmu.
W celebrze uczestniczył również 
ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku. Aktywny udział w na-
bożeństwie wzięli również przed-
stawiciele nasielskiego samorządu: 
teksty podczas liturgii słowa od-
czytał Albert Kołodziejski, dyrektor 
Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, zaś wezwania mod-
litwy wiernych podczas mszy św. 

odcz yta ła Katarz yna 
Świderska, wiceprze-
wodnicząca Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Nad 
przebiegiem całej uro-
czystości czuwał Jaro-
sław Chyliński, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu nasielskie-
go Urzędu Miejskiego, 
zapowiadając kolejne jej 
części. Po mszy św. or-
kiestra odegrała hymn 
państwowy, po którym 
odbył się Apel Pamięci, 
zakończony salwą hono-
rową na cześć poległych. 

Następnie, w ustalonej wcześniej 
kolejności, pod pomnikiem w Bor-
kowie wieńce i wiązanki kwiatów 
złożyły delegacje przedstawicieli 
Sejmu RP, władz rządowych, władz 
samorządowych, wojska, komba-
tantów, stowarzyszeń oraz wielu 
instytucji z gminy Nasielsk i gmin 
ościennych.
Kiedy zakończono składanie kwia-
tów, krótki koncert pieśni patrio-
tycznych zaprezentowała Orkiestra 
Wojskowa z Siedlec. Po przerwie, 
którą można było wykorzystać 
na skosztowanie grochówki przy-
gotowanej przez strażaków z OSP 
Cieksyn, wszyscy zajęli dogodne 
miejsca, z których obserwować 
mogli inscenizację walk z 1920 r. 
Wzięli w niej udział członkowie 
grup rekonstrukcyjnych, a narra-
torem opowiadającym o rozgry-
wających się na łąkach nad Wkrą 
wydarzeniach był Michał Miazga, 
Prezes Towarzystwa Historycz-
nego „Rok 1920”. Ciekawostką, 
przygotowaną przez organizato-
rów, cieszącej się z roku na rok 
coraz większym zainteresowa-
niem inscenizacji historycznej był 
uczestniczący w niej pojazd pan-
cerny Ford FTB. 

(red.)

ku Kosewy, na Piłsudskiego, ale już 
w mniejszym stopniu. Tu proble-
mem jest piasek i asfaltowe ka-

myczki, którymi łatano jakiś 
czas temu dziury i które zale-
gają na poboczu. Ów piasek 
pamięta już na pewno niejed-
ną zimę. 
Służby porządkowe pięknie 
oczyściły główne ulice mia-
sta przed uroczystościami 
Bożego Ciała – ale tylko te, 
którymi szła procesja. Nie-
stety, o innych zapomniano. 
A może pominięto ul. POW 

ze względu na to, że w przyszłym 
roku czeka ją generalny remont? 
Są miejsca, gdzie trudno dopatrzeć 
się, gdzie jest jeszcze asfalt, a gdzie 
krawężnik chodnika, np. na prze-
ciwko Palladium lub przy Tesco.
Takie łachy piasku znacząco utrud-
niają ruch – ulica stała się węższa, 
rowerzyści nie mogą jechać pobo-
czem, a niemal środkiem własne-
go pasa ruchu. Ponadto taki piasek 
i kamyczki istotnie wpływają na 
wzrost zagrożenia wypadkami. 

Michał B.
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Ognisko integracyjne w DPS-ie
W środę, 17 sierpnia w Ogrodzie 
Terapeutycznym Domu Pomo-
cy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Nasielsku odbyło się ognisko 
integracyjne. W spotkaniu wzięli 
udział pensjonariusze DPS i Domu 
Dziennego Pobytu działającego 
w ramach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku.
– Od kiedy powstał nasz ogród 
terapeutyczny, staramy się, żeby 
mogli korzystać z niego nasi 
mieszkańcy oraz nasi goście. Dla-
tego właśnie tu zorganizowany 
został na wspólny piknik z osoba-
mi, które codziennie spotykają się 
w Domu Dziennego Pobytu przy 
ul. Warszawskiej – mówi na temat 
o spotkania integracyjnego Agata 
Nowak, dyrektor DPS-u, i dodaje – 
Współpracujemy i przyjaźnimy się 
z nimi od wielu lat.

Impreza integracyj-
na trwała od godziny 
10 do 15. Składało się 
na nią wspólne grillo-
wanie, tańce, a także 
gry, zabawy i konkur-

sy. Można było też spacerować po 
ogrodzie terapeutycznym i wypo-
cząć na jednej z wielu znajdujących 
się tam ławek. Ale poza integracją 
ognisko miało na celu wypromo-
wanie ogrodu terapeutycznego 
w naszym lokalnym środowisku, 
bo przecież jest to nowość w skali 
całego kraju.

(pi)

Z GMINY

Jadą na skróty
– Z przerażeniem obserwowałem, jak duży samochód ciężarowy, 
prawdopodobnie wiozący towar na budowę wiaduktu przy ul. Kolejo-
wej, przejeżdżał przez mostek w Nowej Wsi. Mostek się nie zapadł, ale 
jeśli kilka razy takie auta tędy przejadą, to on może się w każdej chwili 
załamać pod samochodem osobowym – mówi pan Krzysztof. – Tym 
bardziej że po ostatnich ulewach mostek stał pod wodą – dodaje.
Mostek w ul. Podmiejskiej nie jest w dobrym stanie. Po jego bokach wi-
dać dziury, a barierki są albo zniszczone, albo poluzowane. Dlatego uza-
sadniony niepokój mieszkańców budzą samochody ciężarowe, które 
tędy skracają sobie drogę od ulicy POW do Kolejowej. Podobnie zresztą 
jest na ul. Lipowej, tędy bowiem prowadzi skrót dla ciężarówek od Płoń-
skiej do Kolejowej. Skrót jest pewnie przydatny, bo to oszczędność czasu 
i paliwa, ale nasze gminne drogi nie wytrzymają długo takiego ciężaru 
i po prostu się rozsypią. 
– Pojazdy należące do firm pracujących przy budowie wiaduktów nad 
torami PKP na terenie naszej gminy mają wyznaczone objazdy po dro-
gach wojewódzkich i powiatowych. Nie powinny więc poruszać się po 
drogach gminnych, gdzie stoją znaki zakazujące wjazdu pojazdom po-
wyżej 8 ton – wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju 
Regionalnego nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Jeśli dzieje się inaczej, 
należy zgłosić takie zdarzenie na policji – dodaje.
Prace związane z modernizacją linii kolejowej E65 Warszawa–Gdy-
nia i budową wiaduktów potrwają jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, 
a wraz z nimi i utrudnienia na naszych drogach. Dlatego warto obserwo-
wać, co się na nich dzieje.

(red.) 
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RUBRYKA HARCERSKA

Wróciliśmy z lasu!
Przyjdzie rozstań czas i nie będzie nas, na polanie pozostanie po ognisku ślad… 
Tak, wróciliśmy z lasu, Harcerska Akcja Letnia 2011 „Wracamy nad Jeziorak” zosta-
ła zakończona. W środę, 17 sierpnia ok. 150 harcerzy Hufca Chorągwi Stołecznej 
ZHP w Nowym Dworze opuściło bazę obozową Hufca Kwidzyn w Siemianach 
i pożegnało Pojezierze Iławskie po osiemnastodniowej harcerskiej przygodzie. 
Pogoda nie do końca nas rozpieszczała, ale po lipcowych deszczach nie byliśmy 
z niej niezadowoleni. Harcerze nie mogli narzekać na nudę, praktycznie cały czas 
był dokładnie zaplanowany i zorganizowany. Nie zabrakło rozrywek, rywalizacji, 
zabawy i śmiechu. Mogliśmy wziąć udział w wielu ogniskach, w festiwalu hawaj-
skim, kabaretonie wraz z królem Julianem, w pirackiej olimpiadzie, harcerskim 
biegu terenowym HaBeTa, ślubach obozowych, gumisiowych festynkach, nie-
zliczonej liczbie zabaw, biegów i gier terenowych, śpiewankach i zabawach in-
tegracyjnych, dyskusjach i wieczornicach, warsztatach i zajęciach ze sprzętem 
specjalistycznym. Dodatkowo przez 3 dni gościliśmy angielskich skautów z Yorks-
hire, wracających z jamboree, ogólnoświatowego zlotu harcerskiego, który odbył 
się w Szwecji. Wizyta bardzo się spodobała obu stronom, mogliśmy podszlifować 
swój angielski, a skauci w podziękowaniu za gościnę nauczyli nas plecenia lino-
wych pierścieni, a także obdarowali każdą drużynę drobymi podarunkami. 
Całe nasze zgrupowanie zostało podzielone na pięć podobozów. Najkrócej na 
naszym obozie bawili najmłodsi, czyli zuchy, kolonia zuchowa skończyła się bo-
wiem już po jedenastu dniach. Jednakże zuchy w tym czasie zdążyły poznać wie-
le sekretów starożytnych Gumisiów z Gumbrelli. Na początku odnalazły Wielką 
Księgę Gumisiów, a po poznaniu okolicy oraz szczegółów codziennego życia 
Gumisiów wyruszyły w poszukiwaniu gumisiowych przodków. Po drodze spot-
kały leśnika, który opowiedział im o życiu lasu, a także zawitały na zamek Danwyn, 
gdzie spotkały się z rycerzami i poznały dworskie obyczaje. Na koniec dzielne 
zuchy odnalazły Starożytne Gumisie i otrzymały medaliony, które pomogły im 
wrócić do domu. Przez całe osiemnaście dni na obozie przebywały cztery pozo-
stałe podobozy: podobóz harcerski „Dakota”, podobóz starszoharcerski „W 18 dni 
dookoła świata”, podobóz wędrowniczy „Manesium” oraz podobóz środowiska 
harcerskiego w Pomiechówku „Tortuga”. 
Harcerze na obozie spotkali się z plemieniem Indian północnoamerykańskich 
Dakota. Po wypełnieniu szeregu zadań wódz zgodził się na dołączenie ich do 
plemienia. Harcerze poznawali życie i obyczaje Indian, uczyli się indiańskiego rze-
miosła i pomagali wiosce w jej codziennych i mniej codziennych problemach. 
Nauczyli się szyć indiańskie sakiewki, brali udział w wielu grach i zabawach, a także 
konstruowali latawce. Pod koniec obozu ich ukochany wódz został porwany przez 
nieznanych sprawców, ale młodzi wojownicy szybko go odnaleźli. 
Harcerze starsi gościli w XIX-wiecznej Anglii u rodziny lorda Smitha. Wcieli się 
w podróżników rywalizujących w zawodach w przemierzeniu ziemskiego glo-
bu w jak najkrótszym czasie. Odwiedzili Europę, Afrykę, Azję, Australię i Oceanię 
oraz obie Ameryki. Byli na rafie koralowej, zmierzyli swoje siły w japońskim dojo, 
polowali z kangurami, tańczyli z murzyńskim plemieniem, poznali tajemnice ga-
zowego miasta oraz nauczyli się od Indian, jak posługiwać się łukiem. Oczywiście 
nie zabrakło zabawy, a zwycięzcy zostali sowicie wynagrodzeni przez lorda.
Wędrownicy początkowo myśleli, że czeka ich przygoda w Matriksie. Jednakże 
okazało się, że jeden z piekielnych biesów podmienił Morfeuszowi tabletki i tym 
samym uczestnicy trafili do pierwszego kręgu piekielnego tzw. Przedpiekla. Tam 
spotkali przedstawiciela biura turystycznego po zaświatach „Manesium” Jana Bo-
rutę, który postanowił być ich przewodnikiem. Po wykonaniu wielu zadań i zmie-
rzeniu się z piekielnymi czeluściami trafili na ucztę u Lucjana, gdzie dostali glejty 
pozwalające na przejście do czyśćca. Po pokonaniu drogi przez środek Ziemi mo-
gli pokonać bramy do Góry Czyśćcowej, gdzie czekał na nich kolejny przewodnik 
– templariusz Lord Matieu. Pobyt na Górze Czyśćcowej związany był z pokony-
waniem kolejnych grzechów głównych. Gdy Bogu stwierdził, że pokutnicy już 
dość się nacierpieli, pozwolił św. Cecylii porwać ich do nieba. Tam zwiedzili wszyst-
kie niebiańskie sfery i zaznali niebiańskiego spokoju, by na koniec trafić do Raju 
na wyspie i stanąć przed jego obliczem. Na koniec pozwolił im opuścić zaświaty 
i powrócić na Ziemię. Cała wizja była lekko groteskowa, odbyło się m.in. skażenie 
piekła wodą święconą, dzień absurdu, składanie podwieczorku w ofierze i macha-
nie diabelskimi ogonkami.
Harcerze z Pomiechówka przemierzali nieznane wody wysp karaibskich wraz z pi-
ratami. Brali udział w wielu rejsach, poznawali historię, broń, zwyczaje i wszystko 
co jest związane z piratami. Dostali się na Tortugę, gdzie przeszli szereg testów, by 
na koniec móc stać się prawdziwymi piratami. Blask księżyca i zapach bagna oraz 
cała piracka załoga byli świadkami ich pirackiego zaprzysiężenia.
Obóz to przede wszystkim ludzie, przyjaźnie na całe życie, małe i duże miłości. To 
niezapomniane chwile, czar ognia i dźwięków gitary. To wspaniała przygoda, wiele 
różnych historii i program dostosowany do wieku uczestników każdego z pod-
obozów. Jednakże obóz nie istniałby także bez kadry, ludzi tworzących go kon-
cepcyjnie, realizujących program i zarządzających jego działaniem. W tym roku 
pojawiło się na naszym letnim obozie około 15 harcerzy z Pieścirogów z czego 
blisko 10 osób stanowiło kadrę ścisłą i programową. Należy tu nadmienić, iż pwd. 
Radosław Nowak był komendantem podobozu starszo harcerskiego, a pwd . Da-
niel Nowak pełnił funkcję zastępcy komendanta ds. programowych w podobozie 
wędrowniczym. Kadrę programową stanowili druhny Wioletta Niezgoda, Izabela 
Włodarczyk, Marta Wilk oraz druh Michał Antoniewicz. W charakterze opiekunek 
zuchowych na obóz wybrały się druhny: Karolina Bilińska, Eliza Czajkowska, Sylwia 
Orłowska, Anna Śmigielska i Karolina Teklińska. Wielkie podziękowania dla wszyst-
kich uczestników, a także kadry, bez których ten obóz nie byłby taki, jaki zapisał się 
w naszej pamięci. Już za rok kolejna Harcerska Akcja Letnia!

pwd. Daniel Nowak

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA NASIELSKA z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję  
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej

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

Liceum Ogólnokształcące  
w Nasielsku, 

ul. Starzyńskiego 10

2

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

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

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

Szkoła Podstawowa  
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23
(lokal dostosowany do potrzeb 

 wyborców niepełnosprawnych)

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

Zespół Szkół Nr 2 w Starych 
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65

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

Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku, 

ul. Lipowa 10 (lokal dostosowany  
do potrzeb  wyborców niepełno-

sprawnych)

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

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku,  

ul. Warszawska 48

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

Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich

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

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

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

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Dom Pomocy Społecznej 

w Nasielsku, 
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA:
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 19 września 2011 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym 
przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza 
się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Nasielsku. 
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 26 września 2011 r. (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w ob-
wodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie 
przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
Wyborcy czasowo przebywający na obszarze Gminy Nasielsk oraz wyborcy niegdzie niezamieszkali do dnia 4 października 2011 r. 
(wtorek) mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pokoju 
nr 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 9 października 2011 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą 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”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
 – żyrandol pokojowy tel. 600-109-017,
Przyjmę:
 – fotel rozkładany 2-osobowy, tel. 609-351-891,
 – lodówkę – tel. 517-838-869,
 – lodówkę, telewizor – tel. 514-401-186.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
ZAPROSZENIE
W piątek, 16 września br. o godz. 16.00  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (pokój nr 3)  

odbędzie się spotkanie wolontariuszy. 
Zapraszamy chętne osoby, które pragną  

poświęcić swój czas, doświadczenie i wiedzę  
na pomoc osobom potrzebującym,  

by włączyły się w działalność  
wolontariatu w MOPS.

Wioletta Zawadzka specjalista pracy socjalnej  
(pokój nr 3),  

tel. (23) 69 33-003, 69 33-006.
Pamiętaj

Możesz uczynić swoje życie barwniejszym,  
a jednocześnie dać innym 

coś bardzo potrzebnego i ważnego.  
Czekamy właśnie na Ciebie!

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 25 sierpnia 2011 roku
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Nasielsk.

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.) niniejszym podaję do wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na 
terenie Gminy Nasielsk: 

1 Jako miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1) Urząd Miejski w Nasielsku – gabloty informacyjne na terenie budynku,
2) tablica ogłoszeniowa w witrynie kina „Niwa” w Nasielsku,
3) lokale obwodowych komisji wyborczych,
4) uliczne słupy ogłoszeniowe,
5) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.

Ponadto, urzędowe obwieszczenia wyborcze mogą być umieszczane w innych miejscach wyłącznie za 
zgodą ich właścicieli.

2 Jako miejsca przeznaczone na umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
1) uliczne słupy ogłoszeniowe,
2) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.

Ponadto, plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane w innych miejscach wyłącznie za 
zgodą ich właścicieli.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, publikację 
na łamach „Życia Nasielska” oraz poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl.

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 18.08.2011 rok
GKP. 7145/1/10-11
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 późn.  zm.), oraz  Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznacze-
nia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich 
sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul. Starzyńskiego 3
Numer działki 744/5
Powierzchnia działki  1078 m2

Numer Księgi Wieczy-
stej

 17064

Przeznaczeni nieru-
chomości

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospo-
darowania  Przestrzennego Miasta Nasielska  
zat wierdzonym Uchwałą Rady Miej -
skiej w Nasielsku Nr  XLVI/330/10  z dnia 
27.04.2010 r  przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się na terenie  zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej wraz z towarzyszą-
cymi usługami, elementami infrastruktury 
technicznej oraz zielenią towarzysząca.

Numer lokalu 17
Powierzchnia  użytko-
wa lokalu

47,0 m2

Udział w częściach 
wspólnych

6/100

Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, 
składający się z:
-  3-ch pokoi,
-  kuchni
-  przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości 
wspólnej, w tym w działce nr  744/5.

Cena nieruchomości 93.761,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.  zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 2 października  2011roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 22 sierpnia 2011 roku do dnia 
11 września  2011 roku.

 
BURMISTRZ 

Grzegorz Arciszewski

WAŻNE!
O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców wsi 
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki,  

Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ
Przypominam mieszkańcom następujących wsi: Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo,  
Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż w wy-
borach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. będą Państwo mogli oddać 
swój głos w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, która mieścić się będzie w Filii Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS), czyli w miejscu, gdzie lokal 
komisji wyborczej funkcjonuje od roku 2007.

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski
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Pułtusk w grafikach Nasielszczanina

rys. Jacek Gałężewski

NASZE SPRAWY. Rok 2011 rokiem wolontariatu

Niewidomy musi być aktywny
Czy można pomagać potrzebu-
jącym, będąc samemu niepełno-
sprawnym? Można. Najlepszym 
tego przykładem jest pan Edward 
Rutkowski z Leoncina, prezes po-
wiatowego Koła Polskiego Związku 
Niewidomych z siedzibą w No-
wym Dworze Mazowieckim. Roz-
mawiamy z nim m.in. o sytuacji 
osób niewidomych i niedowidzą-
cych mieszkających na terenie 
gminy Nasielsk. 
Pan Edward z powodu zaniku ner-
wu wzrokowego jest niewidomy od 
27 lat. Natomiast prezesem nowo-

dworskiego koła PZN jest już 19 lat i, 
jak twierdzi, pasjonuje go to, co robi. 
Stara się być jak najbardziej aktywny 
w swojej działalności, osobiście od-
wiedza osoby niewidome i niedo-
widzące na podległym mu terenie 
(choć nie tylko, struktura związku 
powoduje, że zdarza mu się spoty-
kać z ludźmi z całej Polski np. przy 
okazji pielgrzymek), składa również 
jako prezes Koła różne projekty na 
rzecz niewidomych. Ostatni jego 
pomysł to wniosek w sprawie wy-
jazdu na Mazury, który został złożo-
ny na ręce marszałka województwa 
mazowieckiego i został rozpatrzo-
ny pozytywnie. W lipcu br. z aktyw-
nego wypoczynku na Mazurach 
skorzystało 20 osób, w tym także 
mieszkańcy naszej gminy. 
Od początku swojej działalności pan 
Rutkowski starał się osobiście docie-
rać do niewidomych mieszkańców 
Nasielska. – Jak przyjąłem grupę 
z Nasielska, to od razu pojechałem 
odwiedzić wszystkich – wspomina. 
– Chcę zawsze sprawdzić, jak moż-

na pomóc człowiekowi w niedo-
li. O ile osoba niedowidząca może 
skorzystać z pomocy, o tyle niewi-
domy jest tego pozbawiony. Trzeba 
się samemu do niego pofatygować 
i nauczyć umiejętności potrzebnych 
do życia w społeczeństwie.
Niestety komunikacja w drugą stro-
nę, czyli możliwość dotarcia osób 
niewidomych do siedziby Koła 
PZN, jest nieco bardziej utrudniona. 
Nie funkcjonują bezpośrednie połą-
czenia PKS-u między Nasielskiem 
a Nowym Dworem Mazowieckim, 
więc trwają rozmowy z lokalnymi 

przewoźnikami busów, aby hono-
rowali ulgi dla niewidomych prze-
widziane ustawą obowiązujące 
w publicznej komunikacji PKS. Jeśli 
doszłyby do skutku, to osoba nie-
widoma lub z zaawansowanym nie-
dowidzeniem płaciłaby za przejazd 
tylko 7% ceny biletu, a jadący z nią 
opiekun 5%. Resztę kwoty prze-
woźnik otrzymywałby jako zwrot 
podatku z budżetu państwa. Na ra-
zie jednak nie wszyscy chcą się zgo-
dzić na takie warunki.
A jak przedstawia się sytuacja osób 
niewidomych i niedowidzących 
w Nasielsku? Jest wśród nich 14 
osób dorosłych i 2 dzieci. Najmłod-
sza spośród nich ma 5 lat, a najstar-
sza 87. Trójka niepełnosprawnych 
pracuje, reszta utrzymuje się z rent 
socjalnych i emerytur. Pan Edward 
Rutkowski chciałby, by niewidomi 
byli aktywni zawodowo: – Trzeba 
dać im możliwość pracy zawodo-
wej, to będą użyteczni dla społe-
czeństwa i szczęśliwsi. W ogóle jego 
zdaniem aktywność i samodziel-

ność to w wypadku tych 
osób rzecz kluczowa. – 
Jeśli taka osoba – mówi 
prezes koła PZN – siedzi 
w domu, staje się bar-
dziej chora, a przy tym 
nieznośna dla domowni-
ków. Nabieranie nowych 
umiejętności pozwala im 
się usamodzielnić i wyko-
rzystywać je w praktyce. 
Dlatego też uważam, że 
każdy niewidomy powi-
nien umieć się sam ubrać, 
umyć, a także umieć go-

tować. Do tego 
należy dodać tak 
nieodzowne dla 
bycia samodziel-
nym w wypad-
ku niewidomych 
sprawy, jak umie-
jętność czytania alfabetem 
Brail le’a czy chodzenie 
przy wykorzystywaniu bia-
łej laski. 
Tym dwóm ostatnim umie-
jętnością poświęcony był 
program, który odbył się 
na terenie gminy Nasielsk. 
Przystąpiła do niego trój-
ka niewidomych z naszego 
terenu. Przez pewien czas 
osobiście przyjeżdżał do 
nich instruktor, który uczył 
ich czytania Brai l le’em 

i chodzenia z laską. 
Pan Edward ma na-
dzieję, że w tym roku 
program będzie kon-
t ynuowany aż do 
pe ł nego nabrania 
tych umiejętności.
A jaka jest świado-
mość bliskich osób 
niewidomych i nie-
dowidzących na te-
renie gminy Nasielsk? 
–  N i e s t e t y  m a ł a 
– odpowiada z ża-
lem pan Rutkowski. 
– Choć minęły 22 
lata od transformacji 
ustrojowej, to ludzie 
nie nabrali nowo-
czesnego stosunku 
do kwestii niepełno-
sprawnych. Jest mało 
informacji w tym za-
kresie i ludzie mogą 
czuć się zagubieni. 
Jedną z metod może 

być, przeprowadzona już w szkołach 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
akcja „Jak pomóc niewidomemu”, 
podczas której edukowano mło-
dzież szkolną, jak ma się zachować 
przy takiej osobie.
Najważniejsze jednak zdaje się być 
trafienie do samych zainteresowa-
nych. – Jest coraz więcej możli-
wości pomocy niewidomym. Ale 
najpierw trzeba im podać rękę 
i wyciągnąć z domu – mówi pan 
Edward. Skoro więc rok 2011 jest 
rokiem wolontariatu, to może my 
sami powinnyśmy się zaintereso-

wać niewidomymi i niedowidzący-
mi wokół nas, wskazać im miejsca, 
do których mogą się udać, i pomoc, 
z której mogą skorzystać? 
Koło Polskiego Związku Niewi-
domych w Nowym Dworze Ma-
zowieckim zachęca ponadto do 
wstępowania w jego szeregi jako 
wolontariusze. Póki co wolonta-
riuszami zostają osoby z Nowego 
Dworu, ale Kołu marzy się roz-
szerzenie tego typu działalności na 
cały powiat. Przyda się każda do-
datkowa pomoc.

Paweł Kozłowski
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Kino NIWA ZAPRASZA
2-4 września godz. 

15.00 i 17.00

Gnomeo i Julia
animacja/ familijny; USA, Wielka Brytania, 
2011, czas: 85 min.

Na kolorowym, wypełnionym ró-
żowymi flamingami, marmuro-
wymi fontannami i plastikowymi 
palemkami podwórku, spotykają 
się Gnomeo i Julia i… zakochują 
się w sobie po czubki krasnalich 
czapek. W ten sposób wydawało-
by się spokojny na co dzień ogró-
dek, stanie się polem prawdziwej 
walki pomiędzy zwaśnionymi ro-
dami czerwonych i niebieskich. 
Która strona wygra i czy wielka 
miłość przetrwa?

2-4 września godz. 19.00

LATAJĄCY MNICH 
I TAJEMNI-

CA DAVINCI
Przygodowy, Dramat historyczny, Czechy, 
Polska, Węgry, Słowacja; 2011; czas: 108 
min.

Według starej legendy dawno temu 
tajemniczy mnich i uczony, mistrz 
tysiąca nauk i tysiąca rzemiosł, me-
dyk i zielarz żył w klasztorze ukry-
tym w górach. Na imię miał Cyprian. 
Powiadają, że zbudował machinę 
latającą i pewnego dnia odleciał nią 
do Boga. W tej legendzie jest ziarno 
prawdy… 

9-11 września godz. 19.00

KRET
Thriller, Francja, Polska; 2011; czas: 108 min.

Odkąd Paweł (Szyc) rozkręcił wraz 
z ojcem Zygmuntem (Dziędziel) 
wspólny interes,  jego rodzina za-
czyna coraz optymistyczniej pa-
trzeć w przyszłość. Ich marzenia 
o dostatnim życiu przekreśla pew-
nego dnia artykuł, który godzi 
w dobre imię Zygmunta. Z dnia na 
dzień współpracownicy Pawła od-
wracają się od niego, a małżeństwo 
z Ewą (Czerwińska) przeżywa po-
ważny kryzys. Paweł zrobi wszyst-
ko, żeby odkryć prawdę i oczyścić 
ojca z zarzutów. Tropy z przeszłości prowadzą do zagadkowego człowieka 
(Pszoniak),który od pewnego czasu zdaje się potajemnie kierować losami Pa-
wła i Zygmunta. W zamian za odpowiedzi na pytania spędzające Pawłowi sen 
z powiek, złoży on zdesperowanemu mężczyźnie zaskakującą propozycję...

Szczegóły  www.noknasielsk.pl

Baran 21.03.–19.04.
W planowaniu ważnych przedsięwzięć mogą 
rządzić Tobą prawa serca, a nie rozumu. Nie 
miej nierealnych oczekiwań, że problemy 
same się rozwiążą. Los najwyraźniej życzy 
sobie, byś zakasał rękawy i pokazał, na co Cię 
stać.

Byk 20.04.–20.05.
Kwestie finansowe mogą być teraz drażliwe i stać się koś-

cią niezgody między Tobą a innymi ludźmi. 
Dlatego musisz postępować z większą ostroż-
nością i nie pozwalać sobie na lekkomyślne 
komentarze na temat cudzych zarobków.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Będziesz rozdrażniony i rozchwiany emocjo-

nalnie. Nic dziwnego, że w Twoim związku częściej pojawiać 
się będą napięcia i konflikty. Nie powinny one mieć poważ-

nych konsekwencji, pod warunkiem, że zdołasz 
uciąć rozmowę, zanim padną naprawdę raniące 
słowa.

Rak 22.06.–22.07.
Najbliższy miesiąc może być szansą dla Twoje-
go związku oraz wszelkich kontaktów z ludźmi. 

Czeka Was zgoda i harmonia – i to budowana na solidnych 
podstawach. W pracy bez zmian.

Lew 23.07.–22.08.
Nie licz na taryfę ulgową. Im szybciej weź-
miesz się do pracy, zamiast szukać wymówek 

lub oglądać się na innych, tym dla Ciebie lepiej. Oparcie 
znajdziesz w rodzinie.

Panna 23.08.–22.09.
Ciesz się wszystkim, co Ci ofiaruje i los. Nic w ży-

ciu nie dzieje się bez powodu. Nie pozwól nikomu sobą 
manipulować. Broń swojego zdania i swoich racji.

Waga 23.09.–22.10.
Obrót spraw może mocno Cię zaskoczyć, ale 
wynikające z tego korzyści z pewnością Cię 

ucieszą. Masz szansę dogadać się z kimś w sprawie, która 
jest dla Ciebie wielką szansą. Nie zmarnuj jej, bo 
druga taka może się nie przytrafić. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Jest to ważny, trudny i niebezpieczny moment 
na Twojej życiowej drodze zawodowej i finan-
sowej. To, co wypracowałeś, trudno będzie 

utrzymać w istniejącym kształcie. Musisz liczyć się ze stra-
tami i z koniecznością odbudowy.

Strzelec 22.11.–21.12.
Jeśli czujesz się zmęczony psychicznie, wybierz 
się na weekend poza miasto. Nie poddawaj się 
chandrze. Ulubiona muzyka i dobre towarzystwo 

szybko poprawią Ci nastrój. Rozejrzysz się, ktoś poważnie 
interesuje się Tobą. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Twoje ambicje wzrosną, być może będziesz chciał 
się z kimś zmierzyć, pokazać, że stać Cię na więcej. 
Musisz być jednak konsekwentny, nie wycofywać 

się ani nie zaniedbywać jakieś istotnej sprawy.

Wodnik 20.01.–18.02.
Teraz jest doskonały czas na to, żeby intensyw-
nie popracować, nadrobić zaległości, załatwić 
trudne sprawy, realizować ważne cele i wytycz-

ne, podpisać nowe umowy dotyczące współpracy i kon-
trakty handlowe. 

Ryby 19.02.–20.03.
Twoje samopoczucie może teraz pozosta-
wiać wiele do życzenia i przysparzać Ci wiele 
niezadowolenia. Może dokuczać Ci obniżenie 

nastroju i brak humoru, które będzie przekładać się na pe-
symizm i brak motywacji do działania. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

„Różne są drogi wiodące przez życie,
 i różne ludzkiej dobroci są style.

  Jest też i taki: bez pozy, reklamy,
 bez pawich piórek i skrzydeł motylich.
 Dobroć, co płomień jasnej życzliwości

 W czynu realne kształty przyobleka
 i całym życiem wiernie, nieprzerwanie

 trwa w służebnictwie drugiego człowieka.”
                                          (Wanda Łakowicz)      

Pani Agnieszce Mackiewicz
Z okazji 20 – lecia pracy na stanowisku

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracji i Obsługi 

oraz cała społeczność uczniowska,
dziękując za innowacyjne myślenie, inspirujące pomysły i zwykłą ludzką życzliwość, 

składają serdeczne gratulacje i życzą dalszych sukcesów zawodowych 
i pomyślności w życiu osobistym.  
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DROBNE
Zatrudnię murarza cieślę. Tel. 606 
705 640.

Sprzedam mieszkanie 62,4 m2 (3 po-
koje), I piętro, na osiedlu Warszawska. 
Tel. 506 097 807.

Zatrudnię kosmetyczkę lub przyuczę 
w zawodzie kosmetyczki w Nasielsku. 
Tel. 501 060 449.

Mikrodermabrazja diamentowa i kwa-
sy owocowe. Promocyjne ceny. Tel. 
236912157.

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

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

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

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

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

Schody. Tel. 503 401 399.

Usługi elektroinstalacyjne: montaż, na-
prawa, awarii 24ha. Najtaniej!. www.
elpul.pl . Tel. 724 281 986; 600 817 350.

Sprzedam dom murowany 110m2, bu-
dynki gospodarcze, działka 17600m2. 
Tel. 668 176 524. 

Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, 
imprezy okolicznościowe. Tel. 691 036 
690.

Sprzedaż działek budowlanych. Tel. 602 
43 23 38. 

Kupię każdą ilość słomy Siennica  
k. Nasielska. Tel. 794 688 193, 518 333 
978.

Podejmę pracę przy dziecku, duże do-
świadczenie. Tel. 697 224 600.

Sprzedam dom 80 m2 w Siennicy, k. 
Nasielska; działka 600 m2, garaż. Opis 
i zdjęcia na www.pomaski.pl/dom. cena: 
269 000 do negocjacji. Tel. 604 281 414. 

Sprzedam Forda Modeno/ Combi 1,8 
TD 1996 rok; Tel. 609 315 540.

Zatrudnię technika farmacji lub stażystę. 
Tel. 604 994 338; 606 663 914.

Sprzedam dom 154 m2, bardzo ład-
ny architektonicznie, działka 600 m2 
Pieścirogi. Tel. 606 354 323.

Przyjmę pracowników do układania 
kostki brukowej. Tel. 505 469 536.

Korepetycje język angielski. Tel. 506 
241 082.

Nauka gry na keyboardzie lub akordeo-
nie od podstaw. Tanio. Tel. 508 495 535.

Sprzedam Lublina 1, rok produkcji 1996; 
gm. Nasielsk. Tel. 508 979 992.

Kombajn Bizon Rekord, rok 1988.  
Tel. 504 533 147.

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

Sprzedam mieszkanie 54 m2, Nasielsk  
ul. Płońska 41. Tel. 501 622 325.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25 25 77.

PZM „ Auto- szkoła” w Nasielsku,  
ul. Polna 18, wynajmie pomieszczenie, 
magazynowo- gospodarcze 60 m2.  
Tel. 23 69 12 789. 

Pranie tapicerek samochodowych. 
Tel.693 021 707.

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

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

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych: 98 mm x 47 mm
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Sprzedam mieszkanie w bloku na osiedlu 
Warszawska, I piętro, 72 m2. Tel. 668 
034 069.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  b u d o w l a n ą 
w Nasielsku o pow. 615 m2 wszystkie 
media. Tel. 602 42 68 92; 510 20 58 81.

Sadzonki truskawek. Tel. 506 818 541.

Zespół muzyczny poszukuje młodej oso-
by grającej na akordeonie i/lub gitarze. 
Tel. 792 894 613.

Pożyczki poza bankowe. Tel. 600 297 
409.

Firma Kondor zatrudni stolarzy; ewen-
tualnie do przyuczenia oraz kobiety 
na szlifiernie; Siennica k. Nasielska.  
Tel. 668 302 813.

Sprzedam rocznego ogierka - kuc, 
Szetland. Tel. 608 071 333.

Sprzedam klacz ze źrebakiem - kuc 
Szetland. Tel. 608 071 333.

Sprzedam dom jednorodzinny blisko 
stacji PKP. Tel. 23 693 16 88.

Poszukuję mieszkania lub domu do wy-
najęcia. Tel. 664 553 948.

Sprzedam działkę 3000 m2 Kosewo.  
Tel. 502 405 081.

Sprzedam mieszkanie 56 m2, III piętro 
w Nasielsku. Tel. 501 747 875.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  b u d o w l a n ą 
w Nasielsku. Tel. 605 827 917.

Sprzedam KIA-SPORTAGE, 2,0 l, 4 WD- 
1995, benzyna. Tel. 696 647 471.

Usługi elektryczne. Wycena gratis.  
Tel. 505 259 424.

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766.

Wynajmę pokój- wciąż aktualny.  
Tel. 668 524 131.

Kobieta w średnim wieku z drugą gru-
pą niepełnosprawności szuka pracy.  
Tel. 784 808 918.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
2700 m2, blisko stacji PKP, 75 tys. zł. Tel. 
506 702 293.

Dyplomowany opiekun medyczny za-
opiekuje się osobą starszą lub chorą. 
Tel. 798 639 311.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskie-
go/korepetycje. Tel. 693 299 405.

Przyjmę panią do sprzątania domu z oko-
lic Nasielska. Tel. 535 320 061.

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. 
C+E. Tel. 695 163 726.

Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. 
C. Tel. 695 163 726.

Zatrudnię pracownika fizycznego.  
Tel. 695 163 726.

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

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE OGŁOSZENIE

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w NASIELSKU

Ogłasza konkurs na stanowisko  

Prezesa Zarządu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz 
wymagania stawiane kandydatom zawarte są w re-
gulaminie, z którym kandydaci mogą się zapoznać w sie-
dzibie SML-W w Nasielsku ul. Warszawska 21 codziennie  
w godz. 7:00-15:00. 

Osoby zainteresowane, po zapoznaniu się z regulaminem 
mogą złożyć swoje oferty w siedzibie spółdzielni.

ADRES
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Ul. Warszawska 21
05-190 Nasielsk

do dnia 15 września 2011 r. do godziny 14:30 w zamknię-
tych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Preze-
sa Zarządu - nie otwierać”. 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi 
kandydatami. 

Rada Nadzorcza  
Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej
w Nasielsku
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R E K L A M A

Żbik–Błękitni Raciąż 2:0 (1:0); Boruta Kuczbork–Żbik 1:3 (0:2)

Udany start Żbika
Mamy już za sobą dwie kolej-
ki rozgrywek w piłkarskiej lidze 
okręgowej. Nasza drużyna wy-
startowała w nich bardzo udanie. 
Zdobyła wszystkie możliwe do 
zdobycia punkty (6). Pokonała przy 
tym dwie bardzo mocne druży-
ny: Błękitnych Raciąż (2:0) i Borutę 
Kuczbork (3:1). Nasi dotychczasowi 
przeciwnicy też chcą w tym sezo-
nie walczyć o awans i z pewnością 
będą się w tej rywalizacji liczyli, bo 
w meczu z naszą drużyną pokazali, 
że grać umieją.
Awansować będzie można, podob-
nie jak w roku ubiegłym, z dwóch 
p ier wsz ych miej sc .  Z t ym że 
z pierwszego miejsca awansuje się 
automatycznie, natomiast zajmując 
drugie miejsce, trzeba będzie jesz-

cze wykazać swą wyższość nad ry-
walem z innej grupy (baraże), który 
również zajął drugie miejsce.
Poprzez te dwa zwycięstwa Żbik 
„zgłosił” swe aspiracje do walki 
o awans. Czy go osiągnie, trudno 
w chwili obecnej powiedzieć. Dru-
żyna jest w trakcie przebudowy. 
Zmienił się trener, odeszli bardzo 
dobrzy zawodnicy, a na ich miej-
sce przyszli nowi. Tyle że ci nowi 
zawodnicy są bardzo młodzi i wiele 
muszą się jeszcze uczyć. Jeśli będą 
o tym pamiętać, mogą zostać do-
brymi piłkarzami, jako że mają po 
temu warunki. Mówiąc o warun-
kach, mam na myśli to, że są uta-
lentowani. 
Przygotowania były krótkie, ale in-
tensywne. Trenerzy, Grzegorz Zmi-
trowicz i Łukasz Gołębiewski, robili 
wszystko, aby nie tylko uzupełnić 
braki w wyszkoleniu technicznym 
i taktycznym poszczególnych pił-
karzy oraz poprawić ich ogólną 
sprawność, ale jednocześnie starali 
się tworzyć dobrze rozumiejący się 
kolektyw.
Pierwsze sprawdziany nie wypadały 
pomyślnie, ale już końcówka przy-
gotowań pokazała, że praca może 
przynieść efekty. Obiecujące były 
zwłaszcza dwa ostatnie sparingi – 
z CWKS Legią Bemowo (2:1) i dru-
żyną składająca się z czarnoskórych 
zawodników grających w polskich 
ligach (4:2). W drużynie tej wystąpił 
też dobrze znany w Nasielsku, były 
zawodnik Żbika, Eresaba. A byli też 
zawodnicy, którzy prezentowa-

li jeszcze wyższe umiejętności niż 
nasz były piłkarz.
Nowy Żbik wysokim umiejętnoś-
ciom piłkarskim gości i ich bły-
skotl iwej sprawności f izycznej 
przeciwstawił dobrze przygoto-
waną i konsekwentnie realizowaną 
taktykę. I nie tyle wynik tego me-
czu, co sam jego przebieg poka-
zał, że w nadchodzącym sezonie 
Żbik będzie walczył o coś więcej 
niż tylko o utrzymanie się w lidze 
okręgowej, jak sądziło wielu oglą-
dających wcześniejsze sparingi.
Te przypuszczenia potwierdzi-
ły dwa pierwsze mecze rozegra-
ne w ramach rozgrywek ligowych. 
W meczu inauguracyjnym Żbik po-
konał bardzo dobrą drużynę z Ra-
ciąża 2:0 (1:0). Bramki strzelili Rafał 

Załoga (14’) i Karol Szczepkowski 
(75’). Spotkanie stało na dobrym 
poziomie. Nasielszczanie przewyż-
szali gości pod każdym względem. 
Cenne było zwłaszcza zwycięstwo 
odniesione w meczu wyjazdowym 
w Kuczborku w ostatnią sobotę 
(27.08). Trudnością było nie tylko 
to, że przeciwnik preferował grę si-
łową, ale kłopoty sprawiało również 
krótkie i wąskie boisko. Miejscowa 
drużyna stosuje najprostszy sposób 
gry. Polega ona na wykopywaniu 
piłki daleko w pole karne prze-
ciwnika i szukanie tam szczęścia, 
bo może piłka od kogoś się odbi-
je i wpadnie do bramki. Właśnie na 

taką taktykę pozwa-
la wąskie i krótkie 
boisko. Żbik takiej 
gry nie lubi . Woli 
drużyny grające pił-
kę techniczną. Sam 
też tak gra, a boi-
sko w Kuczborku na 
taką f inezyjną grę 
jest za wąskie i za 
krótkie. 
Z w y c i ę s t w o 
w Kuczborku, cho-
c i a ż  o d n i e s i o n e 
w dobrym stylu, nie 
przyszło naszej dru-
żynie łatwo. Pierw-
sze dwa gole padły 
na początku meczu. 
Najpierw na listę strzelców wpisał 

się obrońca Piotr Pruch-
niewicz (14’), a w sześć 
m i n u t  p ó ź n i e j  K a r o l 
Szczepkowski (20’). I to 
było najlepsze dwadzieś-
cia minut tego meczu 
w wykonaniu naszej dru-
żyny. Później Żbik grał 
wprawdzie dobrze, ale 
bez widocznego „bł y-
sku”. Wyglądało to raczej 
na treningowe szukanie 
nowych koncepcji gry. 
Gospodarze potrakto-
wali ten sposób gry jako 
objaw zmęczenia i przy-
stąpili do bardziej zdecy-
dowanych ataków. Nasze 
linie defensywne 
grały jednak po-

prawnie i do większego za-
grożenia naszej bramki nie 
doszło.
Podobny obraz gry obser-
wowaliśmy po przerwie. 
Żbik grał spokojnie i kontro-
lował przebieg gry. W 60’ 
przyspieszył i bramkę dla 
naszego zespołu zdobył 
ofensywny obrońca, Marek 
Osiński. 
A była to bardzo potrzebna 
bramka, ponieważ ewen-
tualna bramka kontaktowa 
przeciwnika mogła sprowo-
kować gospodarzy do bar-

dziej zdecydowanych ataków. Jest 
to niezwykle groźne w wypadku 
zawodników o małych umiejętnoś-
ciach technicznych. Przykładów 
ostrych, bezpardonowych wejść 
było kilka, a ich skutki odczuwa-
li, na szczęście dla naszej drużyny, 
sami atakujący. W 65’ nasza druży-
na popełniła jednak błąd i pozwoliła 
na oddanie kąśliwego strzału, któ-
ry znalazł drogę do bramki bronio-
nej przez naszego młodziutkiego 
bramkarza Dawida Kulpę. Nie było 
w tym jednak jego winy. Bramkarz 
ten z meczu na mecz gra coraz 
pewniej i stanowi silny punkt na-
szego zespołu. 
Utrata bramki sprawiła, że nasi za-
wodnicy zaczęli uważniej grać 
w obronie i nie dopuszczali go-

spodarzy do stwarzania groźnych 
sytuacj i .  Sami mieli okazję do 
podwyższenia wyniku w samej 
końcówce meczu. Piłkę zagraną 
przez Darka Kordowskiego i le-
cącą wzdłuż linii bramkowej mógł 
skierować głową do pustej bramki 
Adrian Jagiełło. Nie spodziewając 
się takiej sytuacji, nie trafił głową 
w piłkę.
W obydwu meczach w pierwszych 
składach zagrali: Kulpa, Gumowski, 
Pruchniewicz, Jędrzejewski, Go-
cajna, Osiński, Dzięgielewski, Wró-
bel, Szczepkowski, Bącik, Załoga. 
Rezerwowymi zawodnikami byli: 
Krzyczkowski, Milewski, Choroba, 
Kordowski, Jagiełło, Łukaszewski, 
Romanowicz, Kowalski. 

xyz

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sona Nowe Miasto 2 6 2 0 0 7-0
2.  Żbik Nasielsk 2 6 2 0 0 5-1
3.  Makowianka Maków Mazowiecki 2 6 2 0 0 4-0
4.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 2 4 1 1 0 2-1
5.  Orzeł Sypniewo 2 4 1 1 0 7-3
6.  Wkra Bieżuń 2 4 1 1 0 3-1
7.  Kryształ Glinojeck 2 4 1 1 0 3-2
8.  Korona Ostrołęka 2 3 1 0 1 12-1
9.  Tęcza Łyse 2 3 1 0 1 4-3
10.  Boruta Kuczbork 2 3 1 0 1 4-5
11.  Błękitni Raciąż 2 1 0 1 1 1-3
12.  Iskra Krasne 2 1 0 1 1 2-5
13.  KS CK Troszyn 2 0 0 0 2 0-3
14.  Tęcza Ojrzeń 2 0 0 0 2 2-6
15.  KS Pniewo 2 0 0 0 2 4-9
16. Rzekunianka Rzekuń 2 0 0 0 2 0-17


