
PODSUMOWANIE

Jak minął 2011 rok?
STYCZEŃ
W oczekiwaniu na decyzję MEN
Szkoły z gminy Nasielsk w 2010 r. uczestniczyły w II edycji rządowego programu 
pod wdzięcznie brzmiącą nazwą „Radosna szkoła”. Właśnie dzięki dotacji z tego 
programu nowy plac zabaw miał pojawić się przed nasielską szkołą podstawową, 
zaś place zabaw przed podstawówkami w Budach Siennickich i Dębinkach miały 
zostać zmodernizowane. A we wszystkich podstawówkach w naszej gminie miały 
pojawić się tzw. miejsca zabaw.
Orkiestra zagrała po raz 19.
W niedzielę, 9 stycznia 2011 r. w całej Polsce rozbrzmiewały dźwięki największej 
orkiestry świata pod batutą Jerzego Owsiaka. Nasielsk, tradycyjnie, także włączył 
się w akcję fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i na ulicach miasta pojawili 
się wolontariusze, którzy uczestniczyli w charytatywnej zbiórce pieniędzy. Tym razem 
wspomogliśmy dzieci ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicznymi. Kwota, jaką 
udało się zebrać podczas finału WOŚP w gminie Nasielsk, to 22 698,91 zł. 
Budżet przyjęty
W piątek, 28 stycznia br. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele policji oraz Straży Miejskiej. Obrady prowadził Grzegorz 
Duchnowski, przewodniczący RM. Na rok 2011 uchwalono budżet w postaci: do-
chody w kwocie: 55 mln 817 tys. zł, wydatki na poziomie 57 mln 932 tys. zł. Deficyt 
budżetu – 2 mln 115 tys. zł. 

LUTY
Ostatnie pożegnanie
W środę, 2 lutego br. pożegnaliśmy na nasielskim cmentarzu parafialnym księdza 
prałata Kazimierza Jana Śniegockiego byłego proboszcza i dziekana nasielskiego. 
Ksiądz prałat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w ciechanowskim szpitalu w po-
niedziałek, 31 stycznia. Miał 79 lat.
Mam Haka na Raka
ZSZ przyłączył się do prestiżowego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego skiero-
wanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce „Mam Haka na Raka”. 
Uczennica LO najlepsza
W lutym został rozstrzygnięty Diecezjalnego Konkurs Literacki, w którym pierwsze 
miejsce zajęła Katarzyna Brodzikowska, uczennica I kl. Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku. Tematem pracy było „W komunii z Bogiem. Dlaczego 
warto być człowiekiem wierzącym”.
Nowy radny
W czwartek, 3 lutego br., podczas IV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego uroczy-
ste ślubowanie radnego złożył Janusz Dominik Konerberger z listy KWW Centrum 
Samorządowe 2010. Objął mandat radnego po tym, jak zrezygnował z niego 
Lesław Tulej. Janusz Konerberger został członkiem Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 
Samorządowej.
Święto nasielskich darczyńców
W czwartek, 9 lutego br. w Domu Dziennego Pobytu w kameralnym gronie odbyło 
się Święto Darczyńcy, przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
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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

fot. K. Miller

Z UM

Jest dyrektor ZOSiP
W ostatn ich dn iach 
grudnia 2011 r. odbył się 
konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli 
gminy Nasielsk. Wpłynę-
ły na niego dwie ofer-
ty. Jednak jedna z osób 
nie przedstawiła wszyst-
kich wymaganych do-
kumentów i nie spełniła 
tym samym wymagań 
formalnych.
W skład komisji decy-
dującej o wyborze weszli pracownicy nasielskiego magistratu: jako jej prze-
wodnicząca – Barbara Olbryś, kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu 
Miejskiego, oraz członkowie: Ludwina Turek, skarbnik, Maria Kowalska, sekre-
tarz, Marek Maluchnik, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru UM, i Ka-
tarzyna Osińska, inspektor ds. kadr w Wydziału Administracji i Nadzoru UM.
Decyzją komisji rekrutacyjnej na to stanowisko został wybrany Jarosław Chy-
liński, który przez kilka miesięcy pełnił stanowisko kierownika wydziału ds. 
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej nasielskiego 
UM. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli rozpocznie swoją działalność 9 stycz-
nia br.

(r.)
Z UM

Nieodpłatny odbiór  
i utylizacja padłych zwierząt 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzen-
nego informuje, że w 2012 roku na terenie gminy Nasielsk usługi pole-
gające na nieodpłatnym odbiorze i utylizacji padłych zwierząt świadczyć 
będzie Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe „Hetman” Sp. z o.o., 
z siedzibą: Florianów 24, 99-311 Bedlno (strona internetowa: www.hetman.
pl). Telefony kontaktowe czynne całą dobę: (24) 282 16 53, (56) 683 25 
62, 662 041 241.
Firma ta wygrała przetarg ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na odbiór i utylizację padłych zwierząt. Po podpisaniu 
umowy z naszą gminą może świadczyć na naszym terenie nieodpłatnie 
takie usługi na rzecz rolników. 

NASI RADNI – PREZENTACJE 

Krzysztof Fronczak
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady 
Miejskiej? Czy tak wyobrażał Pan so-
bie pracę w radzie?
– Kandydowałem do Rady Miej-
skiej, przede wszystkim dlatego, żeby 
poprawić infrastrukturę w gminie 
i w moim okręgu wyborczym. Praca 
w Radzie Miejskiej nie była dla mnie 
zaskoczeniem, gdyż będąc sołtysem 
– od początku lat 90. – bardzo czę-
sto uczestniczyłem w posiedzeniach 
rady. Wiedziałem więc, że rada zajmu-
je się różnymi sprawami, które budzą 
mniejsze lub większe emocje, zarów-
no wśród radnych, jak i mieszkańców 
obecnych na sesji. W latach 1998–
2002 Rada Miejska liczyła 24 radnych 
i wtedy problemów było naprawdę bardzo dużo: brakowało wodociągów, dróg, 
czekała nas reforma oświaty. Zdarzało się, że sesje trwały od godz. 10 rano do 
1.30 w nocy. Teraz to się unormowało, choć nadal zostało sporo problemów 
do rozwiązania.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wybor-
czym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją rad-
nego?
– W moim okręgu wyborczym w ostatnich latach stan infrastruktury znacznie 
się poprawił. Powstało kilka kilometrów dróg asfaltowych. Poprawił się też stan 
oświetlenia ulic. Dokonano zmiany przestrzennego zagospodarowania gruntów. 
Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia, w pierwszej kolejności należałoby 
zmodernizować ulicę Sikorskiego w Siennicy. Funkcjonuje tam wiele zakładów 
pracy, które dają zatrudnienie naszym mieszkańcom, a jednocześnie zwiększają 
budżet gminy, ponieważ płacą podatki. W 2010 r. rozpoczęto prace, nastąpiło 
odwodnienie drogi, powstały przepusty, były też zabezpieczone środki w bu-
dżecie powiatu na podbudowę i położenie nowej warstwy asfaltu na najbardziej 
newralgicznym odcinku drogi: od bramy firmy JAN-POL w kierunku „Instalu”. 
Była już podpisana umowa z wykonawcą, lecz zbyt wczesna zima uniemożli-
wiła realizację tej inwestycji. Wiosną nowa rada powiatu zdecydowała inaczej 
i środki przeniesiono na inne inwestycje. Jednocześnie zapewniono, że inwe-
stycja ta zostanie ujęta w budżecie na 2012 rok. Tą drogą przemieszczają się 
mieszkańcy okolicznych miejscowości do zakładów pracy oraz do dworca PKP. 
Myślę, że w niedalekiej przyszłości ta droga zostanie zmodernizowana nie tylko 
na odcinku ul. Sikorskiego. Rozpoczęta przebudowa drogi gminnej – ul. Krań-
cowa w Siennicy – to przedłużenie ul. Sikorskiego w kierunku Paulinowa i dalej 
Chrcynna, co w przyszłości, po zmodernizowaniu całego odcinka, stanowiło-
by obwodnicę Nasielska. Trwają już od dłuższego czasu rozmowy z PKP Nie-
ruchomości odnośnie do pozyskania terenu pod budowę parkingu przy ulicy 
Przytorowej dla potrzeb pasażerów korzystających z usług Kolei Mazowieckich.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę właśnie 
w tych komisjach?
– Po raz czwarty zostałem wybrany do nasielskiej Rady Miejskiej. Pełnię funk-
cję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a jednocześnie wchodzę 
w skład dwóch innych komisji: Rolnej oraz Oświaty, Kultury i Sportu. Już po raz 
trzeci zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetu. To ciekawe, 
ale i odpowiedzialne zadanie. 
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o po-
moc w rozwiązywaniu ich problemów?
– Jestem otwarty na wszelkie problemy i spostrzeżenia mieszkańców, jako radny 
i jako sołtys staram się godnie reprezentować ich interesy. Staram się też poma-
gać im w miarę moich możliwości. A na przestrzeni ostatnich lat, muszę przy-
znać, napotykam różnego rodzaju problemy, także społeczne. 
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Czego udało się 
dokonać, a czego nie?
– W moim okręgu zostały odbudowane zniszczone przez firmy modernizujące 
linię kolejową ulice: Przytorowa, Graniczna i Boczna bez wkładu finansowego ze 
strony gminy. Było to możliwe tylko dlatego, że jeszcze na etapie projektowa-
nia dokumentacji mieszkańcy i rada sołecka złożyli protest i gdyby nie spisane 
wtedy porozumienie to tych dróg by nie było. Teraz ul. Przytorowa jest niestety 
niszczona przez samochody korzystające z objazdów. Bez problemów zostały 
też wydane środki z funduszu sołeckiego, na uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 

Radny prywatnie: Urodził się w 1958 r. w Nowym Dworze Maz. W 1978 roku wraz z żoną 
Jolantą zamieszkał w Mogowie. W tym samym roku ukończył technikum kolejowe 
w Warszawie. Od tego czasu pracuje też jako maszynista PKP. Wraz z rodziną prowadzi 
5-hektarowe gospodarstwo rolne. Ma syna Piotra. Jest też dziadkiem ośmioletniego 
Damianka. Już po raz piąty został wybrany na sołtysa w Mogowie.

PCK pod nowym adresem
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

 w Nowym Dworze Mazowieckim informuje  
o zmianie siedziby biura Zarządu. 

Od dnia 2 stycznia 2012 r. mieści się ono w budynku  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim  

przy ul. Partyzantów 7 pok. nr 2 , tel. 22/353 89 50.
Serdecznie zapraszamy.

Z MIASTA

Koperta przed Biedronką
O notorycznym zastawianiu 
zejścia z chodnika dla pieszych 
przez samochody na parkin-
gu przed marketem Biedron-
ka pisaliśmy w numerze 24 ŻN 
pod koniec listopada ubiegłego 
roku. Utrudnienie było uciążliwe 
szczególnie dla matek prowa-
dzących wózki z dziećmi i osób 
niepełnosprawnych. 
Ku naszemu zaskoczeniu, w nieco ponad miesiąc od naszej publikacji, na 
początku stycznia pojawiła się pozioma koperta, oznaczająca miejsce do 
parkowania dla pojazdów ustalonych przez terenowy oddział administracji. 
Postój innych pojazdów zgodnie z kodeksem drogowym jest zabroniony. 
Miejmy nadzieję, że mieszkańcy i klienci sklepu, którzy parkowali w tym 
miejscu, nauczą się teraz parkować, nie utrudniając ruchu pieszym.

(b)
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Zasady korzystania  
z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele 
i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego.
Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z le-
karzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. 
Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać 
z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie 
w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska 
i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właś-
ciwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób 
ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
- telefonicznie.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przy-
sługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez 
lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości lecze-
nia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie 
zabiegowym lub w domu pacjenta.

za: www.nfz-warszawa.pl

Podajemy numery telefonów, pod którymi można kontaktować się w 
sprawie usług Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej udzielanej w po-
wiecie nowodworskim od 1 stycznia 2012 r. przez SZPZOZ w Nowym 
Dworze Maz. 

Centrale:
512 258 542

(22) 775 30 81
(22) 765 83 00

Numery wew. 220, 237, 343
(22) 765 83 43 

(22) 756 83 22 – do wyjazdowego NPL

ZDROWIE

Starosta obiecuje NPL w Nasielsku
We wtorek, 3 grudnia br. w siedzibie 
starostwa nowodworskiego odby-
ło się posiedzenie Komisji Eduka-
cji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
powiatu nowodworskiego, na któ-
rym dyskutowano na temat Nocnej 
Pomocy Lekarskiej, czyli usługi, 
którą od 1 stycznia br. świadczy na 
terenie powiatu nowodworskiego 
SZP ZOZ w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Na zaproszenie prze-
wodniczącej tej komisji, Barbary 
Markowicz, w spotkaniu uczest-
niczyli także: Krzysztof Kapusta, 
starosta nowodworski, Henryk Mę-
drecki, wicestarosta oraz Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
i Grzegorz Duchnowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Wzięli w nim udział również przed-
stawiciele nasielskiego SP ZOZ: 
dyrektor Maria Michalczyk i wice-
dyrektor Mariusz Hałaj, natomiast 
nowodworską placówkę reprezen-
tował Ahmed Jadou, wicedyrektor 
SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.
Spotkanie miało wyjaśnić, czy na 
pewno i kiedy w Nasielsku będzie 
otwarty punkt świadczenia usług 
nocnej i świątecznej pomocy lekar-
skiej. Ale zanim obecni zajęli się tym 
tematem, najpierw powrócono do 
spotkania władz samorządów powia-
tu nowodworskiego ze Zbigniewem 
Kończakiem, dyrektorem SZP ZOZ 
w Nowym Dworze Maz., które od-
było się w listopadzie ub.r., na kilka dni 
przed ostatecznym terminem składa-
nia do NFZ ofert konkursowych na 
NPL. To na nim miała zapaść decy-
zja w sprawie porozumienia między 
oboma ZOZ-ami w kwestii składania 

wspólnej oferty, tyle że obie jedno-
stki miały same ustalić zasady poro-
zumienia. Na tamtym spotkaniu nie 
było jednak przedstawicieli nasiel-
skiego SP ZOZ. 
– Dyrektorzy mieli sami ze sobą roz-
mawiać bez pośrednictwa burmistrza 
i starosty – mówił Grzegorz Arci-
szewski, burmistrz Nasielska.
Jak się okazało, mimo zapewnień do 
żadnych rozmów nie doszło. Wice-
dyrektor Ahmed Jadou podkreślał, że 
zostało wysłane pismo, on sam tele-
fonował do dyrektor Michalczyk, ale 
bez odzewu, dlatego nowodworski 
ZOZ sam złożył ofertę. 
W odpowiedzi wicedyrektor Hałaj 
twierdził, że pismo, owszem, wpły-
nęło przedostatniego dnia składania 
ofert i nie wynikała z niego chęć po-
rozumienia, nie było ani propozycji 
spotkania, ani umowy.  
Natomiast dyrektor Maria Michalczyk 
dodała: – Monitorowałam wszystko 

na bieżąco. Informacja o konkursie 
ukazała się dwa tygodnie wcześniej. 
Przygotowaliśmy naszą ofertę na ta-
kich warunkach, żeby nie było strat, 
i złożyliśmy ją, więc kiedy odbywa-
ło się spotkanie, ona była już w NFZ. 
Gdybyśmy zawarli porozumienie 
z Nowym Dworem Maz., w każdej 
chwili naszą ofertę mogliśmy wy-
cofać.
Ryszard Gumiński, członek Zarzą-
du powiatu nowodworskiego, sko-
mentował te słowa w następujący 
sposób: - Od początku były ustale-
nia dotyczące powstania punktu NPL 
w Nasielsku. I to nasielski ZOZ, skła-
dając wcześniej swoją ofertę, ich nie 
dotrzymał i nie dążył do współpracy, 
mimo dobrej woli ze strony szpitala 
nowodworskiego. 
Odwołując się do historii trudnych 
kontaktów pomiędzy ZOZ-ami, 
przypomniano też, co się działo, 
gdy to w 2011 r. konkurs na NPL wy-
grał SP ZOZ Nasielsk. Ile osób, w tym 
radnych powiatowych, zaangażo-
wało się w utrudnianie pracy nasiel-
skiej jednostce i straszenie pacjentów. 

Burmistrz Nasielska podkreślił, że te-
raz tak się nie dzieje. Nawiązał też do 
ustaleń w sprawie kontraktu na ratow-
nictwo medyczne, kiedy to jednak 
udało się wcześniej poczynić odpo-
wiednie kroki i nie dublować ofert.
Mimo tego, że przewodnicząca ko-
misji kilkakrotnie zwracała się z pyta-
niem o aktualne ustalenia w sprawie 
punktu NPL w Nasielsku i do wice-
dyrektora szpitala, i do starosty no-
wodworskiego, w odpowiedziach 
skupiano się a to na badaniach, a to na 
skierowaniach pacjentów do szpitala 
czy też na kwestii karetki. Nie dało się 
ukryć, że atmosfera tej dyskusji była 
bardzo nerwowa i daleka od znale-
zienia wspólnej płaszczyzny poro-
zumienia. 
Zarówno Krzysztof Kapusta, starosta 
nowodworski, jak i Ahmed Jadou, 
wicedyrektor szpitala, potwierdzili, 
że w Nasielsku planowane jest ot-
warcie punktu NPL. Jak stwierdził A. 
Jadou, na pewno nie będzie on zlo-

kalizowany w przychodni przy ulicy 
Sportowej. Jako powód podał niższy 
kontrakt na NPL i stacjonowanie tam 
karetki Falck.
Pojawiły się głosy na temat utwo-
rzenia NPL w Pomiechówku. Jak 
powiedziała przewodnicząca komi-
sji, na jednym ze spotkań dyrektor 
Kończak rozważał taką możliwość. 
Radny powiatowy Paweł Calak 
stwierdził, że byłoby to dobre roz-
wiązanie dla mieszkańców Pomie-
chówka i Zakroczymia. Natomiast 
A. Jadou, wicedyrektor nowodwor-
skiej placówki zdrowia, zapraszał 
starostę do dyrektora Kończaka na 
spotkanie. 
O wzajemny szacunek nawoływał 
radny Wacław Bodzak. Zaś Janusz 
Konebreger stwierdził – To już ko-
lejne spotkanie na ten sam temat. 
Najgorzej, że ci, którzy decydują 
o innych, są uparci. Szpital w No-
wym Dworze Mazowieckim będzie 
dokładał pieniądze do tego intere-
su. To nie będzie dochodowe, ten 
konflikt powinien być załatwiony 
szybko. Ci, którzy doprowadzają do 

konfliktu, niczego nie osiągną. 
Burmistrz Arciszewski podkreślał, 
że punkt NPL powinien istnieć 
w Nasielsku z ekonomicznego 
punktu widzenia, ponieważ nasza 
gmina jest rozległa i dojazd do 
chorych może być kosztowny.
Jeden z radnych powiatowych, 
Alfred Dzwonek, wspomniał, że 
kiedy Nowy Dwór Maz. toczy 
otwartą wojnę z Falckiem, to ta 
firma znajduje miejsce w SP ZOZ 
Nasielsk. M. Hałaj wyjaśniał, że 
ZOZ-y działają na zasadzie przed-
siębiorstw i nie tylko zatrudnią 
pracowników, ale też muszą po-

zyskiwać dochody. 
Zarzuty i uwagi, które padły na tym 
spotkaniu pod adresem nasielskiego 
SP ZOZ, dowodzą, że na rynku usług 
medycznych istnieje ostra konkuren-
cja, a samorządowcy mają tylko nie-
wielki wpływ na ten stan rzeczy. 
Konkluzja z tego emocjonujące-
go spotkania nasuwa się następują-
ca: zgodnie z obietnicami starostwa 
i przedstawicieli nowodworskiego 
SZPOZ punkt nocnej pomocy le-
karskiej w Nasielsku będzie. Ale nie 
wiadomo jednak, gdzie będzie się 
on znajdował. Nie wiadomo też do-
kładnie, czy jeśli już będzie, to czy 
zacznie funkcjonować od 1 lutego br.
Wszystkim chorym z terenu naszej 
gminy pozostaje więc na razie po 
godz. 18.00 i w dni wolne od pracy 
telefonować po pomoc lekarską do 
SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. 

(i.)
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Kronika OSP
23.12. jednostki OSP Nasielsk, Psucin, 
Jaskółowo i Nuna wyjechały do po-
żaru pomieszczenia gospodarczego 
w gospodarstwie w Popowie Boro-
wym.
26.12. Jednostka z Psucina gasiła po-
żar samochodu osobowego w Sta-
rych Pieścirogach.

27.12. OSP Nasielsk gasiła palące się 
składowane na klatce schodowej 
materiały.
02.01. OSP Nasielsk i OSP Psucin ga-
siły pożar samochodu osobowego 
na ulicy Kościuszki.

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski

Z POLICJI

Okradła koleżankę z pracy
W ręce policjantów z Nasielska wpadła 51-letnia kobieta. Mundurowi zarzu-
cają jej kradzież pieniędzy z szafki pracowniczej. Łupem padło 170 złotych. 
Podejrzewanej grozić może kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Wszystko wydarzyło się 20 grudnia 2011 r. ok. godz. 8:00, w jednej z placó-
wek, na terenie gminy Nasielsk. Wówczas, jak wynika z ustaleń policjantów, 
kobieta włamała się do szafki pracowniczej koleżanki. Znalazła w niej kurtkę 
oraz torebkę damską. W środku były pieniądze, które najprawdopodobniej 
skradła. Podejrzenie o kradzież z włamaniem padło na 51-letnią Krystynę 
N. Kobieta została zatrzymana, a następnie przesłuchana przez policjantów. 

Jazda na promilach
Dokładnie 3,4 promila alkoholu w organizmie miał kierowca volkswagena 
zatrzymany do kontroli przez nasielskich policjantów. 
W nocy z 21 na 22 grudnia 2011 r. policjanci spostrzegli jadącego ul. Koś-
ciuszki kierowcę volkswagena passata. Zatrzymali go do kontroli drogo-
wej i od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem 
wykazało u Roberta T. 3,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci z 
komisariatu w Nasielsku sporządzili niezbędną dokumentację ze zdarzenia, 
a następnie przekazali 31-latka pod opiekę rodzinie. Mężczyzna na razie 
ma zabezpieczone prawo jazdy. W najbliższym czasie będzie odpowiadał 
za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Za jazdę będąc pod wpływem 
alkoholu grozić mu może nawet dwa lata więzienia.

Areszt i dozór za narkotyki
Trzech zatrzymanych mężczyzn podejrzewanych o posiadanie środków odu-
rzających i handel nimi zatrzymali nasielscy policjanci. Najpierw wpadł 27-letni 
Łukasz W. i 47-letni Wojciech A., a następnie dołączył do nich 27-letni Jarosław 
W. Już wiadomo, że jeden z nich został objęty dozorem policyjnym, a drugi 
trafił na dwa miesiące do aresztu.
Wszystko zaczęło się, gdy nasielscy kryminalni zauważyli dwóch mężczyzn w 
siedzących samochodzie. Nagle podszedł do nich młody mężczyzna, który 
po chwili rozmowy rozejrzał się nerwowo i odszedł. Policjanci natychmiast 
skontrolowali kierowcę i pasażera. W samochodzie policjanci znaleźli torebkę 
z suszem roślinnym. W kieszeni ubrania pasażera ukryta była kolejna torebka 
z marihuaną oraz szklana fifka. Kryminalni znalezisko zabezpieczyli, a kierow-
cę, tj. 27-letniego Łukasza W., oraz pasażera nissana, 47-letniego Wojciecha 
A., zatrzymali. 
Kolejnym krokiem nasielskich policjantów było zatrzymanie 27-letniego Ja-
rosława W., mężczyzny, który spotkał się wcześniej z dwoma zatrzymanymi. 
W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli ukrytą za telewizorem torebkę z prawie 
28 g marihuany. W tym wypadku również znalezisko zostało zabezpieczo-
ne jako dowód w sprawie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 
Łukaszowi W. funkcjonariusze przedstawili zarzut posiadania środków odu-
rzających oraz ich udzielania. Decyzją prokuratora został on objęty dozorem 
policyjnym. Wojciech A. usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 
Ostatni zatrzymany, Jarosław W., także został już przesłuchany i przedstawiono 
mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz wprowadza-
nia ich do obrotu. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do 8 lat. Decyzją sądu zastosowano wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci dwumiesięcznego aresztowania.

za: www.kppnowydwormaz.pl

14.12. w Kędzierzawicach nieznani 
sprawcy pobili Mariusza O., miesz-
kańca gminy Winnica, i skradli mu 
pieniądze i telefon.
15.12. w czasie interwencji pa-
trol policji ujawnił u Arkadiusza F., 
mieszkańca Andzina, telefon po-
chodzący z przestępstwa.
16–17.12. nieznani sprawcy wła-
mali się do baru przy ulicy Rynek 
i skradli mienie o wartości 1500 zł.
20.12. w czasie policyjnych działań 
ujawniono że Łukasz W. i Wojciech 
A. posiadali przy sobie marihuanę.
22.12. w Dobrej Woli nieznany 
sprawca skradł z terenu posesji Sła-
womira Z. dwa świerki. Straty osza-
cowano na 1600 zł.
30.12. na ulicy Staszica Krystian P. 
umyślnie zniszczył karoserię samo-
chodu Mariusz Ł. Straty oszacowa-
no na 2000 zł.

Pijani na drodze
21.12. na ulicy Kościuszki Robert T., 
mieszkaniec Świercz, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,65 mg/l).
26.12. na ulicy Młynarskiej Rafał 
W., mieszkaniec Jackowa, kierował 
motorowerem po spożyciu alko-
holu (0,70 mg/l).
30.12. na ulicy Piaskowej Zbigniew 
H., mieszkaniec Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,77 mg/l).
31.12. na ulicy Płońskiej Mariusz Z., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,99 mg/l).
01.01. w Psucinie Justyna C., miesz-
kanka Nasielska, kierowała samo-
chodem po spożyciu alkoholu 
(0,74 mg/l).

Z GMINY. Pianowo

Emocje polityczne 
– Przyjedźcie i zobaczcie, jak 
mamy „udekorowane” przystanki 
PKS w Pianowie. Jeden z napisów 
dotyczy naszego premiera Donal-
da Tuska, jak w taki sposób można 
obrażać człowieka? – z takim zgło-
szeniem przyszła do naszej redakcji 
mieszkanka Pianowa. 
Rzeczywiście, betonowe wiaty 
przystankowe PKS w Pianowie sta-
ły się dla kogoś dobrym miejscem 
do wyrażania swoich emocji. Na jednym przystanku widnieje hasło dotyczące 
premierów Tuska i Putina – będące ewidentnie przejawem silnych emocji poli-
tycznych, które kierowały jego autorem. Owszem, miał on odwagę wyrażenia 
swojej opinii, tyle że anonimowo, i teraz pasażerowie PKS oraz kierowcy prze-
mierzający trasę Nasielsk–Strzegocin mogą się z nią zapoznać. 
Ale okoliczni „artyści” pasjonują się nie tylko wielką polityką. Na drugim przy-
stanku bowiem znajdziemy dość optymistyczne i aktualne przesłanie „Szczęśli-
wego nowego roku 2012”, tyle że wymazane na środkowej ścianie wiaty.
Kłopot tylko w tym, że niektórzy woleliby mieć jednak czyste, czyli przynaj-
mniej bez bazgrołów, ściany, na których ewentualnie widniałby aktualny rozkład 
autobusowy. Niestety, raczej trudno liczyć na to, że przewoźnicy dokonają re-
montu wiat, a dzieło odważnego pisarza może przetrwać do następnej kadencji 
parlamentu RP albo nawet dłużej.

(i.)

Nowy rok, stare kłopoty

Znowu spłonął samochód
W poniedziałek, 2 stycznia około godz. 6. rano na ul. Kościuszki, naprze-
ciwko sklepu Merkury, tuż przy składzie materiałów budowlanych pana 
Borowskiego spłonął samochód – van Ford Galaxy. 
Jechała nim do pracy grupa kobiet ze Świercz. Kiedy pani prowadząca 
pojazd i jej towarzyszki zorientowały się, że pali się ich samochód, było 
już za późno na jakąkolwiek samodzielną akcję gaśniczą. 
Pożar samochodu jest zawsze niebezpieczny ze względu na zbiorniki 
paliwa. Tu były aż dwa – gazowy i na paliwo płynne. Panie zachowały 
się bardzo przytomnie. Próbowały powstrzymać ruch pojazdów na dro-
dze, licząc się z możliwością wybuchu. Było to bardzo niebezpieczne, 

ponieważ było jeszcze ciemno, a ewakuując się z pojazdu, nie miały 
nawet możliwości zabrania kamizelek odblaskowych. Jednocześnie pró-
bowały dodzwonić się na różne numery ratunkowe. Z tym były jednak 
pewne kłopoty.
Na miejsce zdarzenia przyjechały dwa zastępy strażackie – z Nasielska 
i Psucina. Pożar został szybko i sprawnie ugaszony. 
Właścicielka pojazdu jest zadowolona z działań strażaków. Uważa 
jednak, że jej straty mogłyby być niższe, gdyby zespół ratowniczo-
-gaśniczy dotarł szybciej, a nie po, jak mówiła, pół godzinie od chwili 
zaistnienia zdarzenia. Być może zawiódł tu cały system powiadamiania. 
Telefony są odbierane w Nowym Dworze, skąd uruchamiana jest syrena 
alarmowa, tyle że podobno z tą syreną są ostatnio jakieś kłopoty. W do-
datku na terenie gminy Nasielsk działają tylko straże ochotnicze. Nie ma 
dyżurów. Strażacy muszą mieć czas na dotarcie chociażby do remizy. 
I jeszcze jedna sprawa. Trzy nasze jednostki działają w krajowym syste-
mie ratowniczo-gaśniczym i dlatego winny być w ramach tego systemu 
wyposażone w odpowiednie środki do działań ratowniczo gaśniczych. 
Dzisiaj sama woda już nie wystarcza, chociaż w tym wypadku wystar-
czyła.

xyz

Pożar altanki
We wtorek, 3 stycznia o godz. 21.07 dyżurny PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki odebrał zgłoszenie o płonącym budynku w Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej. Do akcji zostały skierowane 2 zastępy strażaków z 
Nasielska, 2 z Psucina i jeden z Nowego Dworu Mazowieckiego. Po 
dotarciu na miejsce okazało się, że płonie altanka na terenie ogródków 
działkowych. Akcja gaszenia trwała do godziny 2 w nocy. Niestety nie 
udało się uratować budowli. Jak poinformował nas oficer PSP Nowy 

Dwór Maz., kpt. Mariusz Wyszyński, przyczyny pożaru nie są znane. 
Dochodzenie w sprawie uszkodzenia mienia prowadzi Komisariat Po-
licji w Nasielsku. Straty oszacowano na 8 000 zł.

fot. D. Majewski

fot. A. Zawadzki
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dokończenie na str. 12

Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego dla harcerzy, jest to szczególny dzień – święto wszystkich skautów – Dzień 
Myśli Braterskiej. Wypada on w dniu urodzin lorda Roberta Baden-Powella oraz jego 
małżonki lady Olave Baden-Powell – założycieli skautingu. W tym wyjątkowym dniu 
wszyscy skauci na świecie łączą się, wspominając założycieli ruchu, a także postawy 
oraz ideały mu przyświecające.
Co z targowiskiem?
Na odbywającym się w czwartek, 24 lutego br. wspólnym posiedzeniu komisji infrastruk-
tury i budżetu dyskutowano na temat prywatnego targowiska przy markecie „Guliwer”. 
W spotkaniu brali udział także właściciele „Guliwera” i znajdującego się obok niego placu. 
Pojawił się też temat zmiany opłaty targowej.

MARZEC
NPL pozostaje 
Od 1 marca do 31 grudnia 2011 r. od godz. 18. osoby potrzebujące w nocy (w godz. 18–8) 
pomocy lekarskiej z całego powiatu nowodworskiego przyjeżdżały do naszego ośrodka 
zdrowia, w którym czekały na nich dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie.
Nagonka na Nasielsk
Sukces nasielskiego SP ZOZ, który w końcu lutego br. wygrał konkurs na zorganizowanie 
punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, uzyskując dużo wyższą punktację niż no-
wodworski SZPZOZ, odbił się szerokim echem w całym powiecie nowodworskim i daleko 
poza jego granicami. Protesty, skargi i prośby o przeprowadzenie kontroli w nasielskiej 
placówce wysyłano niemal wszędzie: od premiera RP po wojewodę mazowieckiego, 
z uwzględnieniem wielu urzędników NFZ oraz posłów. Nasielska placówka musiała też 
zmierzyć się z dużym zainteresowaniem mediów, tak lokalnych, jak i ogólnopolskich.
Blokada w Budach Siennickich
W sobotę, 12 marca br. przed południem mieszkańcy Bud Siennickich zablokowali drogę 
prowadzącą do ich miejscowości. Z dwóch stron: od skrzyżowania z drogą powiatową, 
tuż za zjazdem do Wągrodna, oraz na drodze od strony Mogowa ustawili ciągniki rolnicze. 
Przepuszczali tylko auta osobowe. Powód? Postanowili w ten sposób bronić swojej drogi 
przed całkowitą dewastacją przez ciężkie samochody.
Projekt „ŁapZaMajka”
W piątkowy wieczór, 11 marca w budynku kina Niwa odbyło się krótkie spotkanie pod-
sumowujące projekt „ŁapZaMajka”, którego organizatorami byli Domalak i Nastyk przy 
wsparciu NOK. Drogą eliminacji zostało wybranych 8 młodych MC, którzy w budynku 
NOK-u nagrali swoje trucki. Zwycięzcą został Michał Drwęcki (Misiek), który otrzymał 
nagrodę główną ufundowaną przez NOK, w postaci mikrofonu marki „Shure”.
Nasielsk najlepszy w powiecie
9 marca 2011 r. w hali MOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe 
zawody szkół podstawowych w minipiłce ręcznej. Gminę Nasielsk reprezentowały Szkoła 
Podstawowa z Nasielska (chłopcy) oraz Szkoła Podstawowa z Dębinek (dziewczęta), 
które wcześniej wygrały rozgrywki gminne. Obydwie drużyny zwyciężyły.
Ulatniał się gaz
W poniedziałek, 22 marca 2011 r. w godzinach porannych (ok. godz. 8) w naszym mieście 
doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Podczas prowadzenia prac ziemnych na terenie 
prywatnym, ale w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej (ul. Warszawska), 
doszło do przecięcia przewodu gazowego.
Konkurs recytatorski 
22 marca 2011 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne XXXIV 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięło w nich udział ponad 40 
uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy.
Wolontariusze z wizytą w pałacu
W czwartek, 31 marca 2011 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa 10. Gala Wolontariatu, 
wieńcząca konkurs „Barwy Wolontariatu”. Patronat nad uroczystością objął Prezydent 
RP – Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nasielsku zgłosił do tego konkursu trzy wolontariuszki: Joannę Menich, Malwinę 
Menich oraz Katarzynę Świderską. 

KWIECIEŃ
Wieczór z kabaretem „Jurki”
Miłośnicy trudnej sztuki kabaretowej, a w szczególności kabaretu „Jurki”, oraz wszyscy, 
którzy postanowili spędzić sobotni wieczór na wesoło, przybyli 9 kwietnia 2011 r. do 
Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
Krystian najlepszy
Kolejny nasielszczanin zdobył tytuł mistrza Polski. Tego tytułu i związanego z nim me-
dalu brakowało do kolekcji Krystianowi Lipińskiemu. Jest on zawodnikiem klubu TKKF 
„Spartakus” Nasielsk. Startuje zarówno w trójboju siłowym, jak i wyciskaniu sztangi leżąc.
3 mln na drogi
Gmina Nasielsk z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzyma 3 mln 
zł na przebudowę ponad 12 km dróg: Konary–Cieksyn, Chlebiotki– Stare Pieścirogi, 
Głodowo Krzyczki Pieniążki oraz ulic: Nowej i Topolowej.
Tenis stołowy 
Iwona Żyła – rodowita nasielszczanka – po raz kolejny została kilkakrotną mistrzynią 
Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. Na Mistrzostwach Polski, które 
w dniach 2–3 kwietnia 2011 r. odbyły się w Poznaniu, zdobyła 4 złote medale.
XIII Festiwal Rockowy
W piątek, 29 kwietnia 2011 r. Festiwal Rockowy w Nasielsku wyjątkowo przybrał
formę koncertu. Na nasielskiej scenie gościły gwiazdy polskiego punk rocka, tj. 
CLOSTERKELLER, a także zespoły z Mazowsza: T.O.B, FUTUROBNIA oraz nasielski 
zespół Whatever.

MAJ
Świętowaliśmy wspólnie
W czwartek, 5 maja 2011 r. w naszym mieście odbywały się uroczystości patriotyczno-
-religijne związane z 20. rocznicą nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 imienia Konstytucji 
3 maja, pierwszą rocznicą ustanowienia św. Wojciecha patronem Nasielska i beatyfikacji 
Ojca Świętego Jana Pawła.
Nasielska podstawówka najlepsza w gminie
W piątek, 6 maja 2011 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku i na stadionie miejskim odbyły się gminne zawody w czwórboju lekkoatle-
tycznym. Wzięły w nich udział następujące szkoły podstawowe: SP Pieścirogi, SP Budy 
Siennickie i SP Nasielsk. Zawody rozpoczęto konkursem skoku w dal. Następnymi konku-
rencjami były: rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m oraz bieg długi 600 m (dziewczęta) 
i 1000 m (chłopcy).

dokończenie ze str. 3

dokończenie na str. 7

OBRADOWAŁA RADA

Dwa posiedzenia RM
W ostatnich dniach grudnia 2011 
roku nasielska Rada Miejska spoty-
kała się dwukrotnie, aby omówić fi-
nanse naszej gminy. 
W czwartek, 22 grudnia 2011 r. odbyła 
się XV sesja nasielskiej Rady Miejskiej. 
Obrady prowadził Grzegorz Duch-
nowski, przewodniczący RM. Na ich 
początku nasielscy harcerze przeka-
zali Betlejemskie Światełko Pokoju na 
ręce władz nasielskiego samorządu: 
Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska, Marii Kowalskiej, sekretarz 
Nasielska, oraz Grzegorza Duchnow-
skiego, przewodniczącego nasielskiej 
RM. Komendantka Szczepu „Quer-
qus” druhna Ewa Żołnierzak mówiła 
o symbolice Betlejemskiego Światła 
i przekazała wszystkim obecnym ży-
czenia bożonarodzeniowe. 
Następnie przewodniczący RM po-
informował obecnych o swoich pra-
cach między sesjami. Wśród nich 
poza spotkaniami z mieszkańcami 
wymienił też uczestnictwo w pra-
cach komisji RM dotyczących bu-
dżetu i w sesji rady powiatu. Następnie 
krotko swoje zajęcia wymienił Grze-
gorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
który także wspomniał liczne spotka-
nia z mieszkańcami oraz udział w se-
sji powiatu i spotkania z kierownikami 
prowadzącymi budowy wiaduktów 
na naszym terenie. 
W punkcie obrad dotyczącym in-
terpelacji radny Krzysztof Fronczak 
dopytywał o szansę budowy ulicy Si-
korskiego. Chciał wiedzieć, czy powiat 
zabezpieczył środki na ten cel w bu-
dżecie na 2012 rok. Pytał, czy będzie 
w Nasielsku stacjonował zespół Noc-
nej Pomocy Lekarskiej. Interesował 
go też remont dróg wyjazdowych 
z wiaduktów. 
Radny Stanisław Śmietański mó-
wił o braku oświetlenia wiaduktu 
w Studziankach. Zwrócił też uwagę, że 
przy stacji PKP w Brodach Warszaw-
skich jest tylko jeden przepust, który 
z pewnością nie wystarczy. Zaś rad-
ny Radosław Skrzynecki zgłosił brak 
oświetlenia przy wiadukcie w ulicy 
Kolejowej.
Następnie Ludwina Turek, skarbnik 
Nasielska, odczytała prognozę fi-
nansową naszej gminy na lata 2012–
2020, do której burmistrz wprowadził 
autopoprawki. 
W dyskusji nad projektem radny Miro-
sław Świderski pytał, czy od 2013 roku 
nie będziemy musieli jako gmina za-
ciągać żadnego kredytu, tak wynika 
z tej prognozy. Pani skarbnik wyjaśniła, 
że program jest bardzo realistyczny. – 
Mam nadzieję, że spłacimy to, co jest 
zaciągnięte – podkreśliła i dodała, że 
od 2012 r. zadłużenie gminy będzie 
się zmniejszać. 
Następnie przedstawiła projekt 
uchwały budżetowej, zgodnie z którą 
zaplanowano budżet gminy na pozio-
mie ponad 44 mln 732 tys. zł.
Ludwina Turek odczytała opinie Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej doty-
czące projektu uchwały budżetowej 
i wieloletniej prognozy finansowej. 
Obie opinie były pozytywne. 
Opinie komisji merytorycznych rady 
na temat projektu budżetu wyrażali 
także ich przewodniczący. Wszystkie 
były pozytywne, jednak Krzysztof 

Fronczak, przewodniczący Komi-
sji Budżetu i Finansów, wskazał, iż ta 
komisja zwróciła się do burmistrza 
z wnioskiem o wpisanie do projek-
tu budżetu dofinansowania zakupu 
projektora cyfrowego dla nasielskie-
go kina. 
Pani skarbnik przedstawiła autopo-
prawkę do projektu budżetu na 2012 
r. – Projekt budżetu był zrównowa-
żony, a teraz pojawił się projekt nad-
wyżkowy, pierwszy taki od 2008 r. 
– podkreśliła.
W dyskusji nad projektem budże-
tu skupiono się przede wszystkim na 
temacie targowicy. Radny Mirosław 
Świderski zauważył, że wyraźnie widać 
oszczędności wprowadzane przez 
burmistrza, ale jeśli chodzi o budowę 
targowiska, nie popiera tej inwestycji, 
ponieważ nie jest ona najpotrzebniej-
sza w naszej gminie. 
Radny Maciej Suwiński podkreślił, 
że był tylko jeden wniosek radnych 
z komisji budżetowej dotyczący pro-
jektora, którego w projekcie budżetu 
burmistrz nie uwzględnił. 
Burmistrz stwierdził jednak, że wziął 
pod uwagę wszystkie uwagi i wnioski. 
Rozmawiał też na ten temat z miesz-
kańcami i uznał, że zamiast dofinan-
sować projektor za 180 tys. zł lepiej 
zrobić chodnik za 80 tys. zł lub ele-
wację kina. 
– Mam nadzieję, że w przyszłych la-
tach nie będziemy musieli dyskuto-
wać w kontekście infrastruktura czy 
kultura lub oświata, bo to są rzeczy 
niepoliczalne – powiedział radny Ra-
dosław Skrzynecki. Zaś burmistrz do-
dał, że ma nadzieję, iż w przyszłości 
nie będzie takich dylematów. – Dziś 
ten projektor kosztuje w sumie 360 
tys. zł, może niebawem będzie tańszy.
Natomiast radna Katarzyn Świderska 
podkreśliła: – Żałuję, że nie pozwolo-
no dyrektorowi Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury wziąć kredytu na ten cel. 
Nie ma do siebie odniesienia pytanie: 
kino czy chodnik. Moi wyborcy py-
tają mnie targowica czy kanalizacja, 
bo nie ma jej od 30 lat. Czy tak samo 
wnikliwie analizował pan targowi-
sko? Co z tego, że kobieta piękna, jeśli 
w środku pusta? – pytała obrazowo. 
W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że 
w tym roku będzie wybierał rzeczy 
najpilniejsze. Radna Świderska pokre-
śliła także, że targowica nie jest ko-
nieczną inwestycją. 
Burmistrz uzasadniał dlaczego targo-
wica jest jego zdaniem tak ważna dla 
gminy. – W okolicy 50 km nie ma 
targowiska z prawdziwego zdarze-
nia. Tym bardziej że mamy szansę na 
pozyskanie 1 mln zł dofinansowania 

z Urzędu Marszałkowskiego. Nad-
ciągaliby tu kupcy z daleka, to byłby 
okres prosperity dla miasta. 
Radny Jerzy Lubieniecki przypomniał, 
że przez dwie kadencje rada nie mo-
gła się uporać z tematem targowicy. 
Mówił też o targowiskach okolicznych 
i podziale opłaty targowej. – To nie jest 
zły pomysł – podkreślił.
Taką wypowiedzią wyraźnie zasko-
czona była radna Świderska, która 
stwierdziła, że w czasie ubiegłej ka-
dencji był problem z targowiskiem, 
stąd umiejscowienie go na placu pry-
watnym.
W kwestii targowiska zabrały też głos 
osoby obecne na sali. Sołtys Dębinek 
Bogdan Ziemiecki mówił o tym, że 
takie targowisko może być zbyt kosz-
towne dla rolników, mogą też na nim 
działać handlarze narzucający ceny. 
Sugerował, że lepiej byłoby wyre-
montować to, które jest, a nie budo-
wać nowe za miliony złotych. Sołtys 
Paweł Szot z Borkowa pytał o kwestie 
finansowe tej budowy. 
– Budowa targowiska jest dwuwarian-
towa. Jeśli dostaniemy dofinansowa-
nie, to koszt będzie maks. 3,5 mln zł, 
gdy nie dostaniemy, to w budżecie 
jest 1 mln zł na ten cel, z czego 200 
tys. zł przeznaczono na wykup gruntu 
od SKR – wyliczał burmistrz. 
Radny Henryk Antosik stwierdził, że 
targowisko jest potrzebne, a na zmo-
wy cenowe nikt nie ma wpływu. Na-
stępnie radny Lubieniecki przywołał 
temat podatku rolnego. Zaś radny 
Stanisław Sotowicz podsumował, że 
debata na temat uchwały budżetowej 
skupia się na targowicy, i zapytał, czy 
nas na to stać w sytuacji kryzysowej.
Głos w dyskusji na ten temat zabrał 
również Grzegorz Duchnowski, prze-
wodniczący RM, który wspominając, 
że po raz 15. głosuje nad budżetem 
i nigdy nie wstrzymywał się od głosu, 
powiedział: – Budżet ten, 44 mln zł, 
jest realny do wykonania. Są oszczęd-
ności, ale ja nie należę do entuzjastów 
budowy tej targowicy.
Po czym szczegółowo wyliczył swo-
je wątpliwości dotyczące tej budo-
wy. Zwrócił uwagę, że inwestycja jest 
planowana na podmokłym terenie, 
moda na targowiska mija i trudno 
uwierzyć w ogromne zainteresowanie 
handlujących i kupujących tym miej-
scem. Podkreślił też że cena koszto-
rysowa inwestycji jest przeogromna. 
– To 6 mln 800 tys. zł, a dofinanso-
wanie, jeśli w ogóle będzie, to 1 mln 
zł. Inwestycja jest potrzebna, ale są 
i takie inwestycje, z których się nie ko-
rzysta – stwierdził. – Jeśli nie otrzyma-

fot. M. Tyc
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Warto przeczytać

KULTURA

Wszystkie kobiety dyktatora
Niełatwo jest pisać książki o znanych osobach, któ-
re zmarły dawno. Prawdopodobnie od tego czasu 
doczekały się one setek biografii, powieści, esejów 
i przynajmniej kilku „prawdziwych historii”. Można 
jednak wpaść na pomysł, jak to zrobił dziennikarz 
Erich Shaake, i przedstawić kogoś przez pryzmat 
innych. Tak właśnie powstały Kobiety Hitlera. 
Okazuje się, że w życiu Adolfa Hitlera kobiety od-
grywały dużą rolę, najczęściej jednak pozostając 
w cieniu wodza. Najbardziej znana jest Ewa Braun, 
ale w publikacji Shaake jest tylko jedną z wielu ko-
biet istotnych w życiu dyktatora, zresztą wcale nie najważniejszą. Szcze-
gółowy opis wszystkich bohaterek książki zająłby pewnie zbyt dużo 
miejsca, odsyłam więc chętnych do lektury, napiszę tylko, że dla Hitlera 
wyjątkowo ważna była jego matka. Poruszający jest fakt, z jakim przeję-
ciem opiekował się nią w czasie, gdy była chora, a potem umierająca. 
Książkę kończy zaś opowieść o Chriscie Shroeder, której Zeznania se-
kretarki stały się inspiracją dla głośnego filmu Upadek. 
Między nimi jest zaś całe spektrum kobiet w różnym wieku, nawet róż-
nych narodowości, które połączyło jedno – wielka fascynacja Adolfem 
Hitlerem. Ta fascynacja skończyła się dla młodej Angielki Unity Mittford 
próbą samobójczą, a Ewa Braun zdecydowała się zakończyć życie wraz 
z dyktatorem w jego bunkrze. 
Rzeczą, która na pewno musi zaskakiwać w Kobietach Hitlera, są jed-
nak nie fascynacje i sfera duchowa, ale materialny wpływ płci pięknej 
na karierę polityczną Adolfa Hitlera. To właśnie wielkie damy Niemiec 
pomagały mu poznawać wpływowych ludzi. To one uczyły go (raczej 
mało skutecznie), jak brylować na salonach, odpowiednio ubierać się 
i mówić. W pewnym sensie to one pozwoliły mu sięgnąć po władzę. 
I to jeden z powodów, dla których należy przeczytać tę książkę. Warto 
sobie uzmysłowić, jak ludzie, o których historia rzadko mówi, wpływali 
na bieg wydarzeń.

Paweł Kozłowski

Zespół OZG

DKK zaprasza

Porozmawiajmy  
o literaturze
Dyskusyjny Klub Książki działa przy nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Nasielsku już ponad rok. Grono miłośników dobrej książki 
spotyka się cyklicznie w sobotnie przedpołudnia w naszej bibliotece, by 
dzielić się z swoimi refleksjami na temat literatury. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 stycznia 2012 r. o godz. 
11.30. Pozostając jeszcze w świątecznej atmosferze, omawiać będziemy 
książkę Richarda Paula Evansa pt. Szukając Noel. Wszystkich lubiących 
czytać zapraszamy na nasze spotkania. 

(red.)

Z BIBLIOTEKI cz.VII.

U NAS

XX finał WOŚP
Tradycyjnie już w drugą niedzie-
lę stycznia, w tym roku będzie to 
8 stycznia br., odbędzie się jedno-
dniowa zbiórka publiczna organi-
zowana przez Fundację Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze będą kwestować 
już po raz XX. Tym razem pie-
niądze będą zbierane na rzecz 
wcześniaków oraz kobiet w ciąży 
chorych na cukrzycę.
Na ulicach naszego miasta już od 
godz. 9 rano będzie można spotkać 
wolontariuszy Orkiestry wyposa-
żonych w identyfikatory i specjal-
nie oznakowane puszki; od tych 
młodych ludzi w zamian za datki 
na szczytny cel otrzymamy ser-
duszko z logo fundacji. W sztabie 
WOŚP działającym już po raz je-
denasty przy Publicznego Gimna-
zjum w Nasielsku pracować będzie 
ponad 70 wolontariuszy. Wśród 
nich będą nie tylko uczniowie na-
sielskiego PG, ale także uczniowie 
Szkoł y Podstawowej w Budach 
Siennickich, Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku i Zespołu Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach. Szefem 
sztabu WOŚP w Nasielsku jest Ka-
tarzyna Świderska, która zapewnia, 
że zarówno wolontariusze, jak i na-

uczyciele wspierający całą akcję są 
już gotowi do pracy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
XX finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy będzie miał też 
w Nasielsku swoją część artystycz-
ną w NOK połączoną z aukcją, na 
której będzie można kupić gadżety 
WOŚP. Już od godz. 15.00 na sce-
nie Nasielskiego Ośrodka Kultury 
występować będą: 
– K.T. Green – wykonują przy-
jemną muzykę o drapieżnym ro-
ckowym odcieniu. Zespół tworzą 
cztery osoby, dla których inspiracją 
są życiowe sytuacje. Mają na swoim 

koncie wyróżnienie z I przeglądu 
SEMAFOR za najlepiej zapowiada-
jący się zespół;
– zespół OZG z Nowego Dworu 
Maz. – skład tworzy grupa przyja-
ciół. Grają swoje numery i covery 
z różnych gatunków muzycznych 
(grunge, rock, reggae, punk), któ-
rym nadają specyficzny rodzaj 
brzmienia i interpretacji. Ich muzy-
ka spontanicznie przekazuje pozy-
tywną energię i dobre emocje;
– DOLINA RYTMU  – muzyka 
afrykańska na bębnach d’jembe.
Natomiast we wtorek, 10 stycznia 
br. o godz. 11.30 na terenie Zespołu 
Szkół Zawodowych przy ul. Lipo-
wej w ramach WOŚP odbędzie się 
impreza zamknięta dla uczniów tej 
placówki. Podczas niej odbędzie się 
koncert i kwesta. Jak co roku, w or-
ganizację szkolnego finału WOŚP 
zaangażowanych będzie kilka-
dziesiąt osób, a opiekunem akcji 
jest pani Agata Żbikowska. Pienią-
dze zebrane na terenie szkoły zasi-
lą konto nasielskiego sztabu WOŚP 
działającego przy Publicznym Gim-
nazjum. 

(i.)

Konkurs wiedzy o Harrym
W ostatnim numerze ŻN (26) opub-
likowaliśmy 10 pytań do ostat-
niej, VII części przygód Harry’ego 
Pottera. 
Oto poprawne odpowiedzi na py-
tania dotyczące powieści Harry 
Potter i Insygnia Śmierci:
1. Na pomysł transportowania sied-
miu Potterów wpadł Mundungus 
Fletcher.
2 .  Vol ldemort  szuka ł  Czarnej 
Różdżki, najpotężniejszej różdżki, 
jaka kiedykolwiek istniała.
3. Snape był podwójnym agen-
tem, z miłości do matki Harry’ego 
postanowił wraz z Dumbledorem 
zniszczyć Voldemorta.
4. Horkruksów było 7: dziennik, 
pierścień, medalion, czara Helgi 
Hufflepuff, diadem Roveny Raven-
clav, wąż Voldemorta Nagini oraz 
Harry, który był horkruksem nie-
świadomie stworzonym przez Vol-
demorta.
5 .  C z a r n a  Ró ż d ż k a ,  K a m i e ń 
Wskrzeszenia, Peleryna Niewidka. 
Voldemort zdobył Czarną Różdżkę 
z grobu Dumbledora, a Harry po-

siadał pozostałe dwa 
Insygnia.
6. Antioch, Kadmus 
i Ignotus Perevellowie.
7. Harry był potom-
kiem Ignatusa Pere-
vella.
8 .  Vo l d e m o r t  z a -
bił Snape’a, ponieważ 
myślał, że to on jest 
panem Czarnej Różdż-
ki.
9 .  To  S n a p e  m i a ł 
b yć  p a n e m  C z a r -
nej Różdżki a został 
n im Draco,  p onie -
wa ż to on rozb roi ł 
Dumbledore’a i zdo-
był jej moc.
10. Harry był siódmym 
horkruksem, a Vol-
demort zabi ł  cząst-
kę swojej duszy, która 
była w Harrym. 

Jako pierwszy z odpowiedziami do 
biblioteki zgłosili się: Rafał Ćwik.

W następnym numerze ŻN ogło-
simy listę zwycięzców konkursu 
wiedzy o Harrym.

(red.)

Zespół K.T.GREEN

Samorządowe Przedszkole  
w Starych Pieścirogach  

SERDECZNIE ZAPRASZA chętnych PAŃSTWA  
na odpłatny  

Pierwszy Bal Charytatywny  
na rzecz przedszkola,  

który odbędzie się 11 lutego 2011 roku  
od godz. 20.00w OSP Nasielsk  

przy ul. Młynarska 6. 
Organizatorzy zapewniają bogate  

i smaczne menu oraz aukcję ciekawych prac dzieci. 
Zagra zespół „QUATRO”.  
Serdecznie zapraszamy  

do wsparcia przedszkola i wspólnej zabawy! 
Informacji udzielamy  

w sekretariacie przedszkola (tel. 236930109).
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Sztuka niedoskonałości
Współczesne aparaty fotograficz-
ne dają ogromne możliwości. Jasne 
obiektywy i wielkie matryce wspar-
te późniejszą obróbką w programach 
graficznych potrafią stwarzać dosko-
nałe kompozycje. Niektórzy jednak 
wolą uciekać od doskonałości…
Swoją dziedzinę nazywają lomogra-
fią (bądź łomografią), a samych siebie 
– lomografami (bądź łomografami). 
Wszystko miało zaś swój początek 
w… Związku Radzieckim. Tam od 
1983 r. zakłady optyki precyzyj-
nej OAO Łomo z Leningradu (Sankt 
Petersburga) produkowały aparat 
marki „Łomo”. Jego atutami były ni-
ska cena, niewysoka waga oraz nie-
skomplikowana obsługa. Ponadto 
aparaty te cechowały się niedosko-
nałym odwzorowaniem barw i słabą 
optyką zdjęć. 
Ów niepozorny i niedoskonały aparat 
okazał się prawdziwym dziełem sztu-
ki w oczach austriackich studentów, 
którzy w latach 90. odkryli go w sta-
rym komisie fotograficznym na wy-
cieczce w Pradze. Radziecki aparat 
posłużył studentom do wykonania 
zwyczajnych zdjęć z pobytu w mie-
ście, prawdziwe zaskoczenie czekało 
przy ich wywoływaniu. Wspomniane 
niedoskonałości sprzętu spowodo-
wały, że ujęcia były niezwykle ko-
lorowe, jaskrawe, czasami nieostre. 
Studenci byli zachwyceni. Jak wiele 
ciekawych zjawisk, lomografia po-
wstała niejako przypadkowo. 

Ma ona wielu zwolenników, również 
wśród osób sławnych. Jej miłośnika-
mi są m.in. Robert Redford, legen-
da ambientu Brian Eno czy też inny 
muzyk, Moby. Za nieformalne sto-
lice tego nurtu można uznać Nowy 
Jork, Berlin i Tokio. Można tam na-
tknąć się na wiele wystaw i imprez, 
np. Lomościany (Lomo Walls), pole-
gające na zebraniu w jednym miejscu 
jak największej liczby zdjęć i umiesz-
czeniu ich na specjalnej ścianie. Fo-
tografie ułożone są w ten sposób, by 
uzyskać jak największą przestrzeń ze 
zdjęciami – czasem w jednym miej-
scu prezentuje się nawet 100 tysięcy 
zdjęć! 
Również w Polsce, choć nie jest ona 
specjalnym zagłębiem lomografii, 
ta dziedzina cieszy się popularnoś-
cią. Organizowanych jest wiele im-
prez, co prawda nie doczekaliśmy 
się swojej lomościany, ale ciekawą 
inicjatywą były „Miejsca poboczne. 
Lomograficzne spacery po War-
szawie”. Wydarzenie miało miejsce 
w zeszłym roku i polegało na od-
wiedzaniu charakterystycznych ze 
względów fotograficznych miejsc 
w stolicy, takich jak np. Żerań, gdzie, 
jak pisali autorzy: Pospacerujemy po 
postindustrialnych miejscach, gdzie 
dominuje opuszczony i tajemniczy 
klimat. Zobaczymy zapomniane, 
spróchniałe i zardzewiałe obiekty, 
które pochłania przyroda i zapo-
mnienie.

Pozostaje pytanie, w co się zaopa-
trzyć, by zacząć robić zdjęcia w stylu 
„lomo”. Chyba najlepiej nabyć któryś 
z aparatów analogowych (ewentu-
alnie poszukać jakichś starych urzą-
dzeń na strychu u babci). Różnego 
sprzętu jest naprawdę dużo, zdarzają 
się nawet aparaty do zdjęć podwod-
nych. Inną możliwością jest kupienie 
specjalnego obiektywu „lomo” do 
lustrzanki. Taki sprzęt oferuje np. fir-
ma Holga, i to na szczęście w cenie 
dużo niższej niż w wypadku zwy-
kłych obiektywów. Na koniec zosta-
je jeszcze obrobienie tradycyjnych 
zdjęć w stylu „lomo” w odpowied-
nim programie, np. Photoshopie. Jed-
nak jak mówią fani lomografii – to nie 
to samo.

Paweł Kozłowski
10 złotych zasad lomografii:
1. Gdziekolwiek idziesz, bierz ze sobą 
aparat.
2. Rób zdjęcia o każdej porze dnia 
i nocy.
3. Bierz aparat zawsze ze sobą, gdzie-
kolwiek idziesz.
4. Rób zdjęcia z „biodra”.
5. Fotografuj przedmioty z jak naj-
mniejszej odległości.
6. Nie myśl – rób zdjęcia.
7. Bądź szybki.
8. Przed naciśnięciem spustu nigdy 
nie wiesz, co znajdzie się na zdjęciu.
9. W sumie po naciśnięciu też nie.
10. Nie przejmuj się regułami kla-
sycznej fotografii.

Jazda próbna
W środę, 25 maja 2011 r. na trasie z Warszawy Gdańskiej do Nasielska pojawił się pociąg 
testowy „Flirt” Kolei Mazowieckich. Pokonał ją z prędkością do 160 km/h w 35 minut. Pierwsi 
pasażerowie z taką prędkością będą mogli jeździć na przełomie 2011 i 2012 r. 
W rytmie cygańskich pieśni
W środę, 25 maja 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie ogrodu terapeutycznego 
przy DPS-ie w Nasielsku oraz odbył się w tradycyjny Przegląd Twórczości Domów Pomocy 
Społecznej – Promień 2011, czyli „Porcja Romskich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Natury”.
Zmagania o złotą nutkę
31 maja 2011 r. w Ośrodku Kultury odbył się II Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„O Złotą Nutkę”. Na nasielskiej scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały naj-
młodsze dzieci i uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 

CZERWIEC
Wizytacja kanoniczna w parafii św. Wojciecha
We wtorek, 7 czerwca 2011 r. gościł w naszej parafii św. Wojciecha biskup pomocniczy 
płocki ks. Roman Marcinkowski. Jego wizyta miała charakter wizytacji. Ostatnia taka 
wizytacja odbyła się w Nasielsku 5 lat temu. W dniu wizytacji miała miejsce podniosła 
uroczystość bierzmowania.
Chór „Lira” na drugim miejscu
11 czerwca 2011 r. w Serocku odbył się XXII finał konkursu diecezjalnego Sacrosong. 
Nasielski chór „Lira” zajął II miejsce. 
Sportowo i rodzinnie
Dni Nasielska rozpoczęły się w piątek, 17 czerwca w NOK wręczeniem nagrody Lwa 
Nasielska, którą otrzymała Agata Nowak; sobota była dniem z atrakcji sportowych 
oraz muzycznych – wystąpiły takie zespoły discopolowe, jak Skalar, Spike, Buenos Ares.
Rekord pobity w Chrcynnie!
W dniach od 6 do 12 czerwca na lotnisku w Chrcynnie odbył się po raz pierwszy Cumulus 
Convention. Przybyli na niego fani dziedziny spadochroniarstwa, która zwana jest 
CRW (Kanopy Relative Work), obecnie zwanej Canopy Formation (CF); pojawili się 
także widzowie spoza Polski. To tygodniowe zgrupowanie miało na celu doskonalenie 
umiejętności budowania mniejszych i większych formacji na otwartych spadochronach. 
W sobotę udało się pobić rekord Polski w największej formacji CRW.
Koniec spisu powszechnego
Dokładnie 30 czerwca zakończył się trwający od 1 kwietnia Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy mieszkańcy zostali spisani, 
dlatego ten spis pozostawił wiele pytań. 

LIPIEC
Najmłodszy laureat
Wśród laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z nasielskiego Publicznego 
Gimnazjum nr 1 dotąd dominowali uczniowie klas trzecich. Natomiast w roku szkolnym 
2010/2011 niespodziankę sprawił wszystkim uczeń klasy pierwszej, Cyprian Skłucki 
z Nasielska, który został laureatem konkursu geograficznego pt. „Woda w życiu Ziemi”.
Nowa parafia i jej pierwszy proboszcz
Biskup Płocki Piotr Libera erygował (powołał) nową parafię pw. bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki w Nunie i włączył ją do dekanatu nasielskiego. Powstała ona z podziału pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, parafii pw. św. Anny w Pomiechowie, parafii pw. św. 
Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełbińskiej. Uroczyste wprowadzenie ks. Tadeusza 
Jabłońskiego na urząd proboszcza nastąpiło w niedzielę, 3 lipca 2011 r. 
Tragedia w Paulinowie
W czwartek, 14 lipca w późnych godzinach popołudniowych w zbiorniku wodnym 
w Paulinowie utonął młody, bo zaledwie 22-letni nasielszczanin, Norbert W. 
Feralny piątek
Dwa groźne wydarzenia drogowe miały miejsce w Nasielsku w piątek, 22 lipca 
2011 r. Najpierw około godziny 13 tuż za granicami miasta na drodze powiatowej 
Nasielsk–Pomiechówek doszło do kolizji czterech pojazdów. A w centrum miasta na 
rozwidleniu drogi wojewódzkiej w kierunku Płońska i Naruszewa, w okolicy Domu 
Pomocy Społecznej, doszło do kolejnego wypadku. Pod naczepę olbrzymiej ciężarówki 
volvo dostał się mężczyzna.
Cuchnie w centrum
Po ulewnych deszczach nawet w centrum miasta, przy ul. Warszawskiej, brudna 
woda podtapiała podwórka. Wyjątkowo śmierdzącym kłopotem było też wybijające 
tego lata szamba. 
Gorący temat
Po 1 lipca br. okazało się, że karetka prywatnej firmy Falck Medycyna stacjonuje 
w centrum Nasielska przy ulicy Rynek, a jej zespół korzysta z pomieszczeń po byłym 
sklepie. Wzbudziło to niepokój wielu mieszkańców Nasielska. Dlatego o funkcjonowaniu 
służby zdrowia na terenie naszej gminy dyskutowano 12 lipca br. na komisji zdrowia 
i 14 lipca podczas sesji Rady Miejskiej.

SIERPIEŃ
Groziło wybuchem gazu
Wyjątkowo groźnie zapowiadały się skutki awarii gazowej, do której doszło 
w czwartek, 11 sierpnia 2011 r., w godzinach popołudniowych na boisku obok 
Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki. Trwały tam prace ziemne przy budowie 
kompleksu boisk „Orlik 2012”, podczas których przerwano sieć gazową śred-
niego ciśnienia. W wyniku awarii ok. 300 odbiorców indywidualnych zostało 
pozbawionych dostaw gazu – niektórzy na kilka godzin, inni nawet na dobę.
Po przejściu wielkiej wody
Zalane drogi, działki, piwnice i pola uprawne – tak w skrócie można opisać 
sytuację, jaka miała miejsce w naszej gminie na przełomie lipca i sierpnia br. 
W wielu miejscach było naprawdę niebezpiecznie.
Gościliśmy pielgrzymów
3 sierpnia, nasza parafia gości pielgrzymów z diecezji ełckiej, podążających 
pieszo do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Matce Bożej – Królowej 
Polski, podziękować za to, co zdarzyło się w ich życiu dobrego, i prosić o wspar-
cie w sprawach trudnych. XIX Ełckiej Pielgrzymce Pieszej przyświecało hasło: 
„W Komunii z Bogiem na wzór Maryi”.
Do trzech razy sztuka
Z okazji kończących się wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury w sobotę, 27 sierpnia 2011 r. na Skwerze im. 
Jana Pawła II zorganizowały dla dzieci minipiknik, który z powodu deszczowej 
pogody nie mógł się odbyć w poprzednich miesiącach.

ZDROWIE

Co dalej z nocnymi dyżurami aptek?
Choć rozpoczął się już Nowy Rok, to 
Starostwo Powiatowe nadal nie wy-
dało uchwały odnośnie do nocnych 
dyżurów aptek, a obecny harmo-
nogram, który został uchwalony 30 
grudnia 2010 r. i z którego na terenie 
Nasielska wywiązuje się tylko apteka 
„Arnica”, obowiązuje do 8 stycznia br. 
Przypominamy, że właśnie ta apteka 
pełni też nocny dyżur w pierwszym 
tygodniu Nowego Roku. Co dalej – 
nie wiadomo.
W połowie grudnia w nowodwor-
skim starostwie powiatowym odby-
ło się spotkanie z przedstawicielami 
aptek z naszego powiatu, na którym 
z funkcji Pełnomocnika Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Warszawie w po-
wiecie nowodworskim zrezygnował 

mgr Krzysztof Świgoniak; zastąpiła go 
Anna Łuksza-Bicka. Starosta Powia-
tu również bardzo podziękował nie-
licznym aptekom, które w roku 2011 
pełniły nocne dyżury i wywiązały się 
z uchwały.
Starostwo, widząc, że dotych-
czasowy system nie do końca się 
sprawdził i nie chcąc doprowa-
dzić do sytuacji z minionego roku, 
nie chcąc narzucać odgórnie za-
sad i terminów, chce wynegocjo-
wać dogodne warunki współpracy 
z aptekarzami. Na wspomnianym 
spotkaniu właściciele aptek wy-
razili chęć prowadzenia dyżurów 
w nocy, a spotkania w tej sprawie 
mają odbywać się jeszcze w najbliż-
szych tygodniach.

Sytuację jednak komplikuje fakt, że 
obecnie w naszym mieście nie ma 
punktu Nocnej Pomocy Lekarskiej – 
kontrakt na te świadczenia wygrał no-
wodworski SZP ZOZ i jak dotąd ważą 
się losy NPL. Nie przekreśla to jednak 
szans na prowadzenie nocnych dy-
żurów nasielskich aptek w roku 2012. 
Na terenie naszego miasta prawdopo-
dobnie funkcjonować będzie punkt 
świadczeń pomocy lekarskiej w nocy 
i w dni wolne od pracy. Jak zapewnia 
starostwo – jest to pewne, a kwestią 
do uzgodnienia pozostaje lokalizacja 
tego punktu. Wszystko wyjaśni się być 
może na najbliższej sesji Rady Powiatu, 
która to uporządkuje sprawy formal-
ne związane ze świadczeniem usług 
zdrowotnych. 
          Michał B.

dokończenie ze str. 5

dokończenie na str. 9
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UROCZYSTOŚCI Projekt „Uwierz w siebie”
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Spotkanie opłatkowe 
z mieszkańcami
W drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, 26 grudnia 2011 r. w nasiel-
skiej świątyni odbyło się spotkanie 
opłatkowe z mieszkańcami naszej 
gminy. Jego organizatorami byli 
Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, i ks. Tadeusz Pepłoński, 
proboszcz parafii św. Wojciecha 
Nasielsku. 
To wyjątkowe spotkanie rozpoczął 
koncert nasielskiego Chóru Para-
fialnego „Lira” pod batutą Joanny 
Ostaszewskiej. W swoim bożona-
rodzeniowym programie chór za-
prezentował kolędy i pastorałki 
zarówno dla dzieci, jak i starszych. 
Licznie zgromadzeni w kościele 
wierni nagrodzili chórzystów bra-
wami. 
Po koncercie mszę św. odprawił 
ks. Tadeusz Pepłoński, a homilię 
wygłosił ks. Jarosław Kowalczyk. 
Bezpośrednio po zakończeniu 
mszy św. ks . proboszcz Tade-
usz Pepłoński oraz Grzegorz Ar-

Kurs na Nasielsk zakończony
W czwartek, 22 grudnia 
2011 r. w restauracji „Pal-
ladium” odbyła się kon-
ferencja podsumowująca 
projekt unijny pn. „Kurs na 
Nasielsk”.
Konferencja rozpoczęła się 
o godzinie 13.30. Podsu-
mowanie projektu przed-
stawiła Jadwiga Popielska 
– kierownik projektu, któ-
ra przedstawiła prezentację 
specjalnie przygotowaną na 
tę okazję. 
Wśród zaproszonych go-
ści byli obecni radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku, dy-
rektorzy jednostek orga-
nizacyjnych, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli oraz soł-
tysi. Na zakończenie konferencji 
Jadwiga Popielska podziękowała 
Grzegorzowi Arciszewskiemu, bur-
mistrzowi Nasielska, oraz Marii Ko-
walskiej, sekretarzowi Nasielska, za 
okazane wsparcie i pomoc w rea-
lizacji projektu, podziękowania po-
wędrowały również w stronę kadry 
zarządzającej projektem. Burmistrz 
Nasielska, Sekretarz Nasielska, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Nasielsku również podziękowali za 
sprawną realizację projektu, dzięki 
któremu 380 osób zdobyło nowe 
kwalifikacje zawodowe. Na koniec 
na uczestników konferencji czekał 
lunch. 
Przypomnijmy, że projekt ten zo-
stał rozpoczęty 1 kwietnia 2009 r. i 
pierwotnie miał być zakończony w 

marcu 2011 r. Po dwóch zmianach 
terminów udało się go zakończyć 
31 grudnia 2011 r. Całkowita wartość 
projektu opiewała na kwotę 1 808 
950 zł, przy czym koszty bezpo-
średnie to 1 725 650 zł. 
Celem projektu było nabycie lub 
podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych i umiejętności już posiada-
nych przez osoby chcące odejść 

z rolnictwa. Przede wszyst-
kim dotyczył on osób miesz-
kających na terenie Nasielska, 
powiatu nowodworskiego i 
powiatu pułtuskiego. W pierw-
szym wniosku zaplanowano 
dofinansowanie dla 310 osób, 
natomiast po wznowieniu pro-
jektu i wprowadzeniu zmian – 
dla liczby większej o 70 osób. 
W sumie nowe kwalif ikacje, 
takie jak kierowca kat. C, C+E, 
wraz z kursem w zakresie prze-
wozu towarów niebezpiecz-
nych (ADR) oraz D, operator 
wózka widłowego, kosmetycz-
ka-manicurzystka, zdobyło 
380 osób, w tym 45 kobiet.

(u)

Kolejny etap projektu 
systemowego zakończony
Od trzech lat Miejski Ośrodek 
Po m o c y  S p o ł e c z n e j  (MO P S) 
w Nasielsku realizuje projekt syste-
mowy skierowany do osób niepra-
cujących z terenu gminy Nasielsk 
pn. „Uwierz w siebie – aktywiza-
cja społeczno-zawodowa dla osób 
niepracujących z terenu Gminy 
Nasielsk”. Jest on współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS) w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
Tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia odbyła s ię w lokalu 

MOPS-u przy ul. Warszawskiej kon-
ferencja promocyjno-informacyj-
na kończąca realizację trzeciego 
etapu tego projektu. 
Ta edycja projektu skierowana była 
do osób niepełnosprawnych i mia-
ła na celu poprawę jakości ich ży-
cia oraz ich społeczną integrację. 
We wstępnym etapie tej edycji 
pracownicy socjalni MOPS prze-
prowadzili badania mające na celu 
ustalenie potrzeb i oczekiwań osób 
niepełnosprawnych. Działania pod-
jęte w dalszym etapie miały pomóc 
im, na przykład, 
w lep sz ym w y-
korzystaniu włas-
nego potencjału 
do radzenia sobie 
z niepełnospraw-
nością, w nabyciu 
n o w yc h  u m i e -
jętności społecz-
nych, zwiększeniu 
wiedzy z zakresu 
ich praw i profilak-
tyki zdrowotnej. Te 
i inne zadania rea-
lizowali pod okiem 
i przy współpracy wysokiej kla-
sy trenerów i terapeutów różnych 
specjalności. 
Trzecia edycja projektu real i-
zowana była od maja do koń-
ca grudnia. Wzięło w niej udział 
18 osób. Zajęcia odbywał y się 
w grupach i indywidualnie. Mia-
ły formę warsztatów, treningów 
i konsultacji. W ramach zajęć inte-
gracyjnych uczestnicy przebywali 
przez tydzień w ośrodku wypo-
czynkowym w Kawęczynie koło 
Grójca. Odbyli też dwa krótsze 
wyjazdy integracyjne – do term 
w Mszczonowie i aquaparku w Ja-
chrance.
Bardziej znaczące epizody z prze-
biegu zakończonej trzeciej edycji 
projektu mogli przypomnieć so-
bie jego benef icjenci, a goście 
konferencji poznać, dzięki pre-

zentacji multimedialnej przygo-
towanej przez kierownik projektu 
Beatę Krzyszton-Ulijasz.
Konferencję promocyjno-in-
formacyjną poprowadzi ła dy-
rektor MOPS-u Monika Nojbert. 
Serdecznie powitała przybyłych 
– uczestników projektu, osoby 
prowadzące zajęcia i zaproszo-
nych gości. Wśród nich była rad-
na Sejmiku Mazowieckiego Maria 
Kowalska, sekretarz Urzędu Miej-
skiego. 
Na zakończenie części roboczej 
konferencji uczestnicy projektu 

otrzymali dyplomy. Swoją pra-
cą i zaangażowaniem w pełni na 
nie zasłużyli. Spotkanie kończą-
ce projekt było w pewnym sensie 
pożegnaniem osób prowadzą-
cych zajęcia i ich uczestników. 
Widać było, że między nimi za-
dzierzgnięte zostały bardzo silne 
więzy emocjonalne. Jedno jest 
pewne, że w chwilach trudnych 
b enef ic jenc i ,  mimo że prac a 
w tym zespole już się zakończyła, 
będą mogli korzystać z ich wie-
dzy i umiejętności.

Ze względu na to, że spotkanie 
podsumowujące trzecią edycję 
projektu odbywało się tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, za-
kończono je przy wigilijnym stole. 
Efekty tego i jemu podobnych 
projektów są niewymierne. Widać 
jednak wyraźnie, że wysiłek za-
równo beneficjantów, jak i osób, 
które ten projekt real izował y, 
przyczynił się do podniesienia 
pewności siebie uczestniczących 
w nim osób niepełnosprawnych, 
wzbogacił ich wiedzę i umiejęt-
ności życiowe i pozwala poczuć 
się im pewniej w społeczeństwie. 
Znacząc y wp ł y w na sprawne 
przeprowadzenie zadań wynika-
jących z projektu miała „załoga” 
naszego MOPS-u i jego dyrektor 
Monika Nojbert.

az 

fot. K. Miller

ciszewski, burmistrz Nasielska, 
z łoż yl i  zeb ranym, wsz ystk im 
mieszkańcom naszej gminy i goś-
ciom życzenia na – kończące się 
już – święta Bożego Narodzenia 

oraz na Nowy 2012 Rok. Później 
była też możliwość indywidual-
nego dzielenia się opłatkiem oraz 
składania życzeń.

(red.)
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Jasełka w Dębinkach
Okres Bożego Narodzenia 
to czas radosnego świętowa-
nia, kolędowania, łamania się 
opłatkiem i składania sobie 
życzeń. Jest to również czas 
przedstawień ukazujących 
wydarzenia, które przed po-
nad dwoma tysiącami lat działy 
się w Betlejem. Podtrzymując 
tę piękną tradycję, jak co roku 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Dębin-
kach przygotowali jasełka. 
We wtorek, 20 grudnia mali 
a k t o r z y  z a p r e z e n t o w a -
li przedstawienie pt. Jest taki 
dzień dla społeczności szkol-
nej, rodziców, rodzeństwa, 
emerytowanych nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz zapro-
szonych gości. Na wstępie tego 
świątecznego spotkania dyrektor 
szkoły Grażyna Menich-Masanow-
ska przywitała wszystkich zebra-
nych, wśród których byli m.in.: ks. 
Krzysztof Krawczak, proboszcz 
parafii pw. św. Rocha w Cieksynie 
i Jarosław Chyliński, kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej nasielskiego Urzędu Miej-
skiego, i zaprosiła do obejrzenia 
programu artystycznego. W tym 
roku został on przygotowany przez 
Annę Baranowską przy współ-

udziale Małgorzaty Miłoszewskiej 
i Rafała Markiewicza.
Dzieci z radością wcieliły się w role 
Świętej Rodziny, aniołów, pasterzy, 
mędrców, króla Heroda, śmierci, 
diabła i inne. W tym roku nasze bo-
żonarodzeniowe przedstawienie 
wzbogaciły swoim występem pięk-
ne śnieżynki, które przybyły do 
szopki, aby ogrzać nóżki Małemu 
Dzieciątku. Chór aniołów śpiewał 
kolędy i pastorałki przy akompa-
niamencie jednej z uczennic. 
Po zakończeniu przedstawienia 
dyrektor Menich-Masanowska 
podziękowała dzieciom i nauczy-
cielom za przygotowanie jase-

łek, życząc wszystkiego dobrego 
na święta oraz aby rok 2012 był 
jeszcze lepszy od mijającego. Ży-
czenia wszystkim obecnym na 
sali złożyli również ks. Krzysz-
tof  Krawczak oraz w imieniu 
burmistrza Nasielska i własnym Ja-
rosław Chyliński. Wszystkie dzieci 
otrzymały świąteczne upominki 
w postaci pięknych obrazków i za-
kładek z motywami stajenki od ks. 
Krzysztofa Krawczaka; dostały też 
słodycze ufundowane przez Grze-
gorza Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska, za które serdecznie dzię-
kujemy. 

A. Baranowska

Pierwsza wspólna wigilia 
W czwartek 22 grudnia Stowarzy-
szenie Artystyczno-Społeczne 
„Skafander” przygotowało wigilię 
dla mieszkańców Cieksyna.
Członkowie „ Skafandra” jako 
miejsce wspólnego spotkania 
wybrali plac za przystankiem au-
tobusowym w Cieksynie. Stanęła 
tam wysoka, świątecznie ozdobio-
na choinka i namiot, w którym Ag-
nieszka Tylewska i Janina Jarząbek 
częstowały barszczem z uszkami 
i cukierkami.
Licznie zgromadzonych miesz-
kańców Cieksyna powitał Mirosław 
Szczypek, jeden z założycieli „Ska-
fandra”, i zaprosił do wspólnego ko-
lędowania, dzielenia się opłatkiem 
oraz degustacji przygotowane-
go barszczu. O dobry nastrój dba-
ła również Kinga Szczypek, która 
w stroju anioła przechodziła na 
szczudłach między ludźmi i sypała 
„gwiezdny pył”. Jak na prawdziwej 
wigilii nie zabrakło również kolęd. 
Wraz z mieszkańcami śpiewały je 
cztery dziewczęta z Zespołu Szkół 
Nr 3 w Cieksynie.
Specjalne atrakcje czekały rów-
nież najmłodszych. Cieksyn tego 
dnia odwiedził bowiem sam Świę-
ty Mikołaj. Usiadł na honorowym 
miejscu przy choince i zapraszał 
do siebie dzieci, by odpytać je, czy 
były w tym roku grzeczne. Z regu-
ły wszystkie ochoczo przytakiwa-
ły, po czym dostawały od Mikołaja 
upominki. Wcześniej jednak musia-
ły wykonać różne zadania, np. za-
śpiewać dla niego kolędę.

Na zakończenie wydarzenia Mi-
rosław Szczypek podziękował 
wsz ystk im l icznie prz ybył ym 

mieszkańcom i złożył im życzenia 
świąteczne.

Paweł Kozłowski

Wigilia odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” składa serdeczne podziękowania:
• Panu Grzegorzowi Arciszewskiemu, burmistrzowi Nasielska, za lampki na choinkę i podłączenie prądu,
• Panu Edwardowi Koniecznemu, leśniczemu, za choinkę,
• Panu Markowi Jurkiewiczowi, organiście, za opłatek,
• Pani Barbara Sotowicz i uczennicom gimnazjum w Cieksynie za przygotowanie i zaśpiewanie kolęd,
• Pani Eli Ostrowskiej za pomoc w ugotowaniu barszczu,
• Strażakom za pożyczenie garnków, w których mogliśmy ugotować barszcz,
• Panu Mariuszowi Szotowi za pomoc przy instalacji choinki i lampek,
• Panu Kuchowi za drabinę,
• Panu Stanisławowi Stankiewiczowi za posprzątanie terenu.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” wzięło udział w akcji zainicjownej przez Justynę Nowacką, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, „Podaruj 
dzieciom uśmiech na święta”. Z podarowanych artykułów udało się przygotować 62 paczki, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom.
Justyna Nowacka, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, i Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” serdecznie dziękują i składają najserdeczniejsze 
życzenia noworoczne dla Darczyńców. Wśród nich są:
Jerzy Piliński, ks. Krzysztof Krawczyk, Dariusz Nowacki z firmy „Pleban”, Pani Iwona Mirońska z Punktu Aptecznego w Cieksynie, Wiesława i Wojciech Strzelczak z Wiktorowa, 
Pani Katarzyna Kornatowska, Pani Barbara Arciszewska, Państwo Szostak – Hurtownia Spożywcza, Pan Zbyszek Oszczyk, Wydawnictwo Egmont, Pan Tomek Szczypek z 
firmy Centrum Prac Introligatorskich, Państwo Monika i Marcin Chrustowscy „Berta Cosmetics” z Nasielska, Pan Krzysztof Frąckiewicz z firmy „Artbiur” z Nasielska, Pan 
Eugeniusz Michał Winnicki – Dom Handlowy „Majster”, Pan Dariusz Rękawek z firmy Interdruk Corporation, PCK Nowy Dwór Mazowiecki, firma Star Foods, PZU Legionowo.
Serdeczne podziękowania należą się też pani Zofii Wypniewskiej oraz uczniom Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie za wykonanie ozdób świątecznych. Pieniądze z ich sprzedaży 
zostały przeznaczone na zakup słodyczy.
Gorące podziękowania kierujemy także do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy aktywnie włączyli się w akcję świąteczną „Podaruj dzieciom uśmiech 
na święta”.

fot. P. Kozłowski

BORKOWO 2011
W sobotę, 20 sierpnia 2011 r., w Borkowie odbyły się obchody 91. rocznicy wojny 
polsko-bolszewickiej. Obchody składały się z części patriotyczno- religijnej i inscenizacji. 

WRZESIEŃ
Elf już na torach
Od 1 września br. zmienił się nie tylko rozkład jazdy pociągów. Pasażerowie na linii 
Warszawa–Ciechanów–Działdowo jeżdżą w komfortowych warunkach w nowoczesnych 
pojazdach szynowych, które fachowo określane są zespołami trakcyjnymi typu Elf.
Drzewo jak malowane
W niedzielę, 11 września br. mieszkańcy Cieksyna mogli uczestniczyć w niecodziennym
wydarzeniu. Akcja „Drzewa jak malowane” była happeningiem inaugurującym dzia-
łalność Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER.
Potrafimy się dzielić z innymi
W dniach 23 i 24 września br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz 
Bank Żywności w Ciechanowie zorganizowały w trzech nasielskich sklepach: Biedronka, 
Guliwer oraz Tesco, zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
Modernizacja ul. Krańcowej – gen. Wł. Sikorskiego
Modernizowany był odcinek drogi ma długość 850 metrów (od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nasielsk–Pomiechówek w Siennicy). Zakres robót obejmuje wykonanie 
rowu odwadniającego po stronie ul. Krańcowej ze zjazdami(gruntowymi) do posesji. 
Koszt realizowanego zadania wyniósł ok. 194 tys. złotych. Na pokrycie kosztów gmina 
uzyskała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 58 tys. złotych.
Kolej buduje drogę w Mogowie
W ramach rekompensaty za problemy komunikacyjne związane z modernizacją linii 
kolejowej Warszawa–Gdańsk kolej wybudowała drogę w Mogowie. Droga na całej 
swej długości (ok. 1 km) jest okrawężnikowana. Przy drodze położono chodnik.
Warsztaty skończyły pięć lat
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach obchodziły pięciolecie swojego 
założenia. Piątek, 30 września 2011 r., pozostanie na długo w pamięci uczestników 
i pracowników WTZ, a także ich przyjaciół i gości, którzy przybyli na ten jubileusz.

PAŹDZIERNIK
W obronie dróg
W wyniku modernizacji linii PKP i budowy wiaduktów zamknięto przejazdy 
kolejowe w Studziankach (droga powiatowa) i w Pieścirogach (droga wo-
jewódzka). Dlatego na drogach w Mogowie, Siennicy i Budach Siennickich 
pojawiło się bardzo dużo aut. W tym, mimo zakazu, pojazdy o tonażu znacznie 
przekraczającym 15 ton. Mieszkańcy organizowali blokady dróg.
XI Dzień Papieski
W niedzielę, 9 października 2011 r., parafia św. Wojciecha w Nasielsku obchodziła 
XI Dzień Papieski. Na tę okazję przygotowano specjalny program obchodów.
Nowi parlamentarzyści
W minioną niedzielę, 9 października br., wybieraliśmy swoich przedstawicieli 
do Parlamentu RP. Spośród wszystkich kandydatów pochodzących z naszej 
gminy do senatu została wybrana Anna Teresa Aksamit (PO), obecnie miesz-
kająca w Zielonce, zaś z powiatu nowodworskiego Jadwiga Zakrzewska (PO).
Detektyw jak naukowiec
W nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej we wtorek, 11 października 
br., odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim. Pisarz ten znany 
jest przede wszystkim jako kontynuator serii książek o Panu Samochodziku, 
którą przed laty zapoczątkował Zbigniew Nienacki.
To był obfity połów
W dniach 21–23 października we Władysławowie odbyły się I Mistrzostwa 
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Clasic. Nasi zawodnicy z klubu Power 
2005 potwierdzili na tych mistrzostwach swoją klasę. We Władysławowie 
zdobyli aż 9 medali i związane z nimi tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski 
oraz brązowych medalistów (3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe) i uzyskali wiele 
wartościowych wyników.
Co dalej z LO?
W ostatnich tygodniach pogłoski na temat rzekomej likwidacji Zespołu Szkół, czyli 
Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum, przy ul. Starzyńskiego w Nasielsku zaczęły 
szerzyć się w naszym mieście w zastraszającym tempie. Sprawa doszła nawet 
do powiatu. ŻN pisało na ten temat na przełomie października i listopada 2011 r. 
Autobusowy chaos
Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 571, czyli ul. Kolejowej 
w Starych Pieścirogach, w związku z budową wiaduktu wprowadziło ogromną 
dezorganizację ruchu autobusowego i chaos wśród pasażerów dojeżdżających ze 
stacji PKP Nasielsk do miasta. W związku z tym „przeniesiono” przystanek sprzed 
dworca na drugą stronę torów, czyli ulicę Przytorową.

dokończenie ze str. 7

dokończenie na str. 11
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RUBRYKA HARCERSKA

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

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 10 90 17,
– regał pokojowy, tel. 783 443 280.
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel.532-589-600
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404,
– łóżko 2-osobowe lub fotel 1-osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921,
– kuchnię gazową, tel. 889 564 713,
– telewizor, regał pokojowy, tel. 789 098 121.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Święta, święta  
i po świętach…
Święta Bożego Narodzenia 2011 już zatopiły się w niebycie przeszłości, 
dla większości z nas są już tylko wspomnieniem. Jednakże okres przed-
świąteczny dla niektórych branży, a także nas, harcerzy, jest bardzo ak-
tywny i wyczerpujący. Przyszedł czas, by podsumować tegoroczną 
Akcję Bożonarodzeniową 2011. Składały się na nią cztery części: Akcja 
„Sianko”, rozniesienie Betlejemskiego Światełka Pokoju w parafii św. Ka-
tarzyny w Starych Pieścirogach oraz instytucjom gminy Nasielsk, a także 
nasza środowiskowa Wigilia. 
Pierwszym etapem całego przedsięwzięcia było tzw. „Sianko” . Akcja 
prowadzona jest w naszych drużynach od 2005 r. Polega na sprzeda-
ży paczek z sianem na wigilijny stół oraz ręcznie wykonanych ozdób 
choinkowych. Przez trzy kolejne niedziele, poczynając od 4 grudnia, po 
każdej mszy św. przed kościołem w Starych Pieścirogach nasi harcerze 
starsi i wędrownicy zbierali w ten sposób środki finansowe. Dzięki hoj-
ności mieszkańców udało się uzyskać kwotę około 650 zł, która została 
przeznaczona na ufundowanie 36 paczek ze słodkościami – trafiły one 
następnie do najuboższych dzieci z naszej parafii. Finał całej akcji odbył 
się w przeddzień wigilii w samo południe. Jeśli ktoś 23 grudnia przecho-
dził obok stacji PKP w Starych Pieścirogach, mógł zobaczyć harcerskich 
Mikołajów z ogromnymi ilościami słodyczy. Nic tak nie rozgrzewa serca 
jak uśmiech i zaskoczenie na dziecięcych buziach, ten widok wynagro-
dził nam wszystkie trudy związane z organizacją tej części. Z tego miejsca 
pragniemy podziękować ks. kan. Janowi Majewskiemu za udostępnie-
nie placu kościoła na sprzedaż oraz pomoc w promocji przedsięwzięcia, 
a także wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do zbudowa-
nia tego mostu radości.
Jak już pisaliśmy, 15 grudnia do Warszawy dotarło Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju, skąd zostało odebrane przez reprezentację naszego huf-
ca. W sobotę, 17 grudnia odebraliśmy je podczas Wigilii Instruktorskiej, 
która odbyła się w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzech 
Rzek” w Twierdzy Modlin. Dzięki temu mogliśmy ponieść je dalej, do 
naszej gminy i jej mieszkańców. Następnego dnia, w niedzielę, odby-
ła się specjalna msza św. z przekazaniem Ognia z Betlejem parafianom 
parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach. Następnie odbył się krótki 
występ artystyczny, który miał na celu przybliżenie historii i idei akcji Bet-
lejemskiego Światełka Pokoju. Ostatnią częścią były bożonarodzeniowe 
życzenia dla wszystkich przybyłych, a potem Światło zostało przekazane 
na ręce dziekana ks. kan. Jana Majewskiego. Na koniec wszyscy chęt-
ni mogli zapalić od harcerzy lampiony i świece, które dalej ponieśli do 
swoich domów. To, co cieszy nas najbardziej, to fakt, że z roku na rok jest 
coraz więcej sympatyków tej akcji i coraz liczniejsza rzesza osób bierze 
w niej udział. 
W czwartek, 22 grudnia 2011 roku przedstawiciele naszych drużyn z dru-
żynową 3. DH „Przypadek” druhną Martą Wilk na czele roznieśli Betle-
jemskie Światełko Pokoju po instytucjach naszej gminy. Światło trafiło 
m.in. do dyrektor Zespołu szkół nr 2 im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach Barbary Markowicz. Po złożeniu życzeń udali-
śmy się w dalszą drogę, by także i innym nieść Ogień z Betlejem. Ko-
lejnym miejscem, które odwiedziliśmy, był Dom Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II w Nasielsku, Światełko przekazaliśmy na ręce dyrektor 
Agaty Nowak. Spędziliśmy tam miłe chwile, podziwiając wykonane przez 
mieszkańców szopki bożonarodzeniowe i rękodzieła. Na koniec Świa-
tełko z Groty Narodzenia Pańskiego trafiło do dyrektora Nasielskiego 
Ośrodka Kultury Marka Tyca. Do burmistrza Grzegorza Arciszewskiego 
i władz samorządowych Światło dotarło za pośrednictwem harcerzy z 4. 
Płońskiego Szczepu „Quercus”, którzy przekazali je w imieniu wszystkich 
środowisk z naszej gminy. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za miłe 
przyjęcie powierników Światła.
Ze świętami Narodzenia Jezusa najbardziej kojarzy się Wigilia. W więk-
szości instytucji, zakładów pracy i organizacji odbywają się lokalne uro-
czystości tego typu. Nasza rozpoczęła się 19 grudnia o godzinie 17.00 
w Zespole szkół nr 2 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieś-
cirogach. Na wstępie, zgodnie z tradycją, wszyscy harcerze podzielili się 
opłatkiem, składając sobie jak najszczersze życzenia. Następnie odbył się 
apel, na którym druh Wiktor z 3. DH „Przypadek” przeszedł do 32. DS 
„Hakuna Matata”. Drużynowy tej drużyny pwd. Radosław Nowak rozdał 
znaczki wyróżnikowe za uzyskanie tytułu „Drużyny Roku 2011” Hufca 
ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim dla 32. DS. „Hakuna Matata”. Ser-
decznie gratulujemy! Po części oficjalnej dwie drużyny po raz pierw-
szy zasiadły do jednego wigilijnego stołu. Nie zabrakło wspólnej zabawy 
i śpiewania kolęd. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji bożonarodzeniowej, 
a szczególnie tym, którzy koordynowali poszczególne etapy. Jej po-
wodzenie to nasz wspólny sukces, dzięki niej możemy być bliżej siebie, 
bliżej ludzi zwykłych i potrzebujących. Następne święta już za rok, nie 
zapomnijmy, by być Mikołajem na co dzień.

pwd. Daniel Nowak i druhna Marta Wilk

Elektroniczne deklaracje
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje, że w dniu 9 stycznia 
2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Legio-
nów 7 pracownicy Urzędu Skarbowego przeprowadzą szkolenie na temat wysyłania zeznań rocznych i innych 
dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zainteresowanych – zapraszamy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
wz. mgr Elżbieta Graczykowska

Z-ca Naczelnika

APEL!!!
Szanowni mieszkańcy Gminy NASIELSK,
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ma pod swoją opieką dwie cudowne dziewczynki, które 
bardzo potrzebują państwa pomocy.     

WIKTORIA                                                                                       PAULINKA
Wiktoria ( 7lat),  jest dzieckiem specjalnej troski. Cier-
pi na mózgowe porażenie dziecięce ze wzmożonym 
napięciem mięśni czterech kończyn, ma wadę wzroku 
i obustronny niedosłuch  90 dB. Dziecko wymaga 
opieki wielu specjalistów, m.in.: kardiologa, okulisty, 
ortopedy, logopedy, neurologa, audiologa  i rehabi-
litanta. 
Dziewczynka nie chodzi, raczkuje, nie mówi, nie umie 
bawić się i biegać jak jej rówieśnicy, ale jest wesołym i 
radosnym dzieckiem.

Paulina  (5 lat) urodziła się z wiotkością mięśni i zdiag-
nozowanym Mozaikowym Zespołem Downa. Przy 
urodzeniu stwierdzono też wadę serca i niedoczyn-
ność tarczycy. Po skończeniu 1 roku życia dziecko 
zachorowało dodatkowo na padaczkę-Zespół We-
sta, która spowodowała pogłębienie wiotkości mięśni i 
głębokie upośledzenie umysłowe. Dziewczynka wy-
maga opieki wielu specjalistów i rehabilitantów. Po-
mimo swojego wieku Paulinka nie chodzi, nie mówi, 
nie raczkuje, nie reaguje na potrzeby fizjologiczne  
i jest uzależniona od osób dorosłych.

Głęboko wierzymy, że znajdą się osoby „Dobrej Woli - Otwartego Serca”, którym nie pozostanie obojętny los 
Wiktusi i Paulinki. Każda nawet najdrobniejsza kwota jest niezwykle cenna, to „kroczek” do lepszej sprawności 
i rozwoju dziewczynek.

Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna i  Pracownicy
Samorządowego Przedszkola 

w Starych Pieścirogach 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
dar  na  rehabilitacje Wiktorii Wóltańskiej - 4470                  dar na rehabilitację Pauliny Babeckiej - 12544

Czy wiesz, że TY decydujesz o 1% swojego podatku,to Cię nic nie kosztuje, a możesz pomóc !!!
jednej małej chorej dziewczynce
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Kierowcy już ją przetestowali
Niecałe pięć miesięcy wystarczyło, aby zmieniła się jakość naszych dróg gminnych 
na długości około 12 km. Zmodernizowane zostały one w ramach pierwszej 
edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaplanowanego 
na lata 2008–2011. W piątek, 4 listopada przy figurce w środku Chlebiotek 
uroczyście otwarto nowo wybudowany odcinek „schetynówki”. 
Wypadek lotniczy
W sobotę, 5 listopada br., około godz. 17.00 na lotnisku w Chrcynnie wydarzył 
się tragiczny wypadek lotniczy z udziałem motolotni. Na miejsce zdarzenia 
przybyło pogotowie ratunkowe, a lekarz próbował reanimować poszkodo-
wanego. 42-letni motolotniarz, mieszkaniec Warszawy, został śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala przy 
ul. Szaserów w Warszawie, gdzie niestety zmarł.
Orlik otwarty 
10 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbyła się podniosła 
akademia, na której zbiegły się uroczystości związane z obchodami 93. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 625. rocznicy nadania Nasielskowi 
praw miejskich oraz – przede wszystkim – z oficjalnym otwarciem kompleksu 
boisk „Moje boisko Orlik 2012”.
Wieczór z satyrą polityczną
Nasielski Ośrodek Kultury po raz kolejny gościł znakomitych artystów Sceny 
Zaułek. W sobotę, 19 listopada 2011 r. o godz. 19:00 sala kinowa zamieniła 
się w miejsce spotkania z pełnym humoru monologiem i piosenką satyryczną 
w wykonaniu Krzysztofa Daukszewicza oraz Wojtka Gęsickiego – gospodarza 
Sceny Zaułek.
Dwie rocznice w Nasielsku
11 listopada 2011 r. był dla Nasielska okazją do podwójnego świętowania. 
Tego dnia bowiem obchodziliśmy nie tylko Święto Niepodległości, ale też 625. 
rocznicę nadania miastu praw miejskich.
Strażacy lepiej uzbrojeni
W środę, 16 listopada 2011 r. na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego 
ochotnikom z jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.
Nowodworskie Dni HDK
Sobota, 26 listopada 2011 r. okazała się szczególnym dniem dla Honorowych 
Dawców Krwi z powiatu nowodworskiego. Tego dnia zostali zaproszeni do 
nowodworskiego Ośrodka Kultury jako goście honorowi z okazji jubileuszu 
25-lecia Klubu HDK PCK przy Rejonie Telekomunikacji w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Podatki i ZOSiP
We wtorek, 29 listopada 2011 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, 
na której ustalono stawki podatków obowiązujące w 2012 r. oraz powołano 
od 1 stycznia 2012 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP).
Rozbita grupa narkotykowa
Jedenaście osób zatrzymanych podejrzewanych o posiadanie lub wprowadzanie 
do obrotu znacznej ilości środków odurzających – to efekt kilkumiesięcznej 
pracy policjantów z komisariatu w Nasielsku. Na razie wobec zatrzymanych 
zastosowano środki zapobiegawcze w postaci jednego dwumiesięcznego 
aresztowania i dziesięciu dozorów policyjnych, w tym sześć osób ma zakaz 
opuszczania kraju.

GRUDZIEŃ
Aptekarska ruletka
Leków raczej nie kupuje się na zapas, gdyż ciężko jest przewidzieć, co może 
nas boleć, poza tym mogą się one w ogóle nie przydać ze względu na brak 
dolegliwości, a przy obecnych cenach jest to niemal towar luksusowy. Niestety, 
z różnych zakątków gminy docierają do nas sygnały, że w nagłych wypadkach 
w godzinach nocnych znalezienie otwartej apteki, nie tylko
w Nasielsku, ale i w całym powiecie, graniczy z cudem.
To już rok!
W dniu 6 grudnia 2010 r. ukazała się pierwsza rubryka harcerska Hufca 
Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. Przez cały ten 
czas harcerze z 3. DH „Przypadek” i 32. DS. „Hukana Matata” napisali łącznie 
około 40 artykułów o zróżnicowanej tematyce.
To nie był udany rok dla piłki nożnej
Rok 2011 nie był udany dla nasielskich futbolistów. Takie stwierdzenie może 
budzić zdziwienie, ubiegłoroczny bowiem sezon rozgrywkowy zakończyli na 
medalowym, chociaż
tylko trzecim miejscu. 
Wiklina znowu w modzie
W sobotę, 10 grudnia br. Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty 
wikliniarskie, które miały na celu przybliżenie tej sztuki rękodzielniczej. Wzięło 
w nich udział 14 osób, w tym kilku panów. Prowadzącym zajęcia był artysta 
ludowy Wojciech Solka, który ukończył o tym kierunku szkołę w Kwidzyniu, 
uzyskując tytuł mistrza wikliniarstwa.
Inwestor a mieszkańcy
19 grudnia 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Jaskółowie odbyła się rozprawa admi-
nistracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Wzięli w nim 
udział okoliczni mieszkańcy oraz przedstawiciele władz gminy Nasielsk i firmy 
Capital Investment Project II Sp. z o.o. z Warszawy. 
O górach inaczej
W sobotę, 17 grudnia w NOK odbyło się spotkanie z pisarką Olgą Morawską. 
Podczas tego wieczoru publiczność zapoznała się z twórczością pani Olgi i wy-
słuchała koncertu w wykonaniu Jacka Biernackiego i Jacka Tomaszewskiego, 
którym towarzyszyła Dominika Leśniak.
Zróbcie pierwszy krok
Z koordynatorem wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nasielsku – Wiolettą Zawadzką rozmawiamy o tym czym jest działalność 
woluntarystyczna.

Oprac. M.O.

dokończenie ze str. 9

Ziemia nasielska kryje bogactwa
Za trzy miesiące minie rok, gdy 
w „Życiu Nasielska” ukazał się ar-
tykuł pt. Geotermia nasza przy-
szłość .  Ponieważ tekst  ukazał 
się w okolicach 1 kwietnia, wie-
le osób potraktowało go jako 
primaaprilisowy żart. Takie do-
mniemanie było t ym bardziej 
zasadne, że w ostatnim zdaniu 
autor poinformował,  że spot-
kanie z przedstawicielami f i r-
my chcącej wykonać odwiert, 
którym na powierzchnię miała 
popł ynąć z głębi ziemi gorąca 
woda, miał się odbyć w Urzędzie 
Miejskim 1 kwietnia ub. 
Artykuł spełnił swą funkcję. Po-
budził wyobraźnię nasielszczan, 
zwłaszcza młodych, którzy nie 

byli świadkami zakrojonych na 
dużą skalę prac wiertniczych na 
terenie naszej gminy. Starsi, któ-
rzy pamiętali wieże wiertnicze 
w okolicach Nuny i Chechnów-
ki, też się tą wiadomością zain-
teresowali, chociaż nie wiedzieli, 
jakie były wyniki przeprowadzo-
nych badań. Dzisiaj wiadomo, że 
w tamtych okolicach na dużej 
głębokości znajdują się pewne 
ilości ropy. Jej wydobycie byłoby 
jednak nieopłacalne. Natomiast 
wprawdzie trudne i kosztowne, 
ale możliwe do realizacji było-
by sięgnięcie do głębi ziemi po 
gorącą wodę. Jest jej dużo i ma 
bardzo dobre parametry che-
miczne. Mszczonów swą szansę 
wykorzystał, Nasielsk jeszcze nie. 
O tym bogactwie wiedziano na 
przykład w Pułtusku i poważnie 
zastanawiano się na sięgnięciem 
do naszych źródeł i  wykorzy-
staniem znajdującej się w nich 
wody do ogrzewania. 

Żyjemy na gazie
O tym, że ziemia nasielska ma 
jeszcze jedno bogactwo, bardzo 
obecnie pożądane, dowiedzie-
liśmy się niedawno. Są nim ga-
zonośne łupki znajdujące się na 
bardzo dużej głębokości. Jest już 
stosowanych ki lka metod wy-
dobycia gazu ze złóż łupków. 
Najczęściej jest stosowane ich 
wypłukiwanie. Wykonywany jest 
odwiert, przez który wtłacza się 
wodę z chemikaliami, a która na-

stępnie wraca z wszystkim tym, 
co zostało wypłukane ze skał. 
Dzięki skomplikowanym proce-
som pozyskuje się gaz. Dla nas 
ważne jest to, że łupki znajdują 
się na naszym terenie. To szansa 
na rozwój miasta i gminy i pracę 
dla wielu osób.
Niestety, trzeba pamiętać też o 
zagrożeniach. Nie wszystko to, 
co niesie ze sobą powracają-
ca z głębin ziemi woda, jest tak 
pożądane jak gaz. Ta woda jest 
po prostu skażona. Zazwyczaj 
jest wykorzystywana kilkakrot-
nie i odczyszczana. Te wszyst-
kie zagrożenia są rozpoznane i 
stopniowo eliminowane. Odpo-
wiednie służby w świecie, a także 

u nas, gdzie wydobycie gazu łup-
kowego dopiero się rozpoczyna, 
czuwają, aby zapewnić bezpie-
czeństwo ludziom i nie dopuścić 
do zniszczenia naturalnego śro-
dowiska.

Co nas czeka  
w najbliższym czasie?
Prace nad rozpoznaniem zaso-
bów gazu łupkowego rozpoczną 
się wkrótce także na terenie na-
szej  gminy.  Będzie je prowa-
dziła f irma Globar Geophysical 
Services Sp. z o.o., która podej-
mie prace sejsmiczne. Czytamy 
o tym na stronie internetowej 
nasielskiego magistratu: „Prace 
polegać będą na wzbudzaniu fal 
sejsmicznych przez samojezd-
ne urządzenia generujące syg-
nał o określonej częstotliwości 
do gruntu i ich odbiorze na po-
wierzchni ,  wzdł uż l in i i  prof i-
li sejsmicznych, po odbiciu od 
warstw geologicznych. Do od-
bioru fal będzie użyta specjalna 
aparatura sejsmiczna połączona z 
rozciągniętym kablem sejsmicz-
nym t ran sm i tu j ąc ym s yg na ł , 
zarejestrowanym przez czujni-
ki (geofony) rozłożone wzdłuż 
profili”.
W informacji tej czytamy rów-
nież, że w trakcie prowadzenia 
prac sejsmicznych nie wykonuje 
się żadnych wierceń ani innej in-
gerencji w grunt.

Wymieniona firma pracować bę-
dzie na rzecz f irmy Maraton Oil 
Poland – Area E Sp. z o.o., któ-
ra uzyskała koncesje (11) Ministra 
Środowiska na prowadzenie po-
szukiwań gazu łupkowego. Jedna 
z tych koncesji obejmuje m.in. 
teren gminy Nasielsk. Prawdopo-
dobnie wkrótce w naszej gminie 
pojawi się jeszcze jedna f irma, 
która również uzyskała koncesję 
na poszukiwanie gazu – Exxon 
Mobil.
Badania  sej smiczne n ie b ędą 
prowad zone na teren ie c a łe j 
gminy. Pojazdy będą się poru-
sza ł y po l in iach prost ych.  Na 
tę  c hwi lę  są  dwie t ra s y.  J e d-
na przebiega między Chrcyn-

nem a Krzyczkami w kierunku 
południowym i północnym na 
Pniewo, Pniewską Górkę, Jacko-
wo, Lubomin, do granicy gminy. 
Druga trasa wiedzie od okolic 
Cieksyna w kierunku na Malczyn, 
Mazewo Włościańskie, gdzie w 
okolicach Jackowa przetnie się z 
linią pierwszą i dalej pobiegnie na 
północ do granicy gminy.
O p rac ach na ob szarach p o -
szczególnych miejscowości zo-
stal i powiadomieni ich soł tysi . 
Zanim maszyny samojezdne i 
inne urządzenia wejdą na teren 
gruntów i gospodarstw danych 
właścicieli, będą oni o tym fak-
cie indywidualnie powiadomieni. 
Firma jest zobowiązana do przy-
wrócenia użytkowanego terenu 
do stanu pierwotnego.
A oto wykaz sołectw, w których 
będą prowadzone badania sej-
smiczne: Borkowo, Broninek, 
Chlebiotki, Chrcynno, Cieksyn, 
G łodowo, Jackowo Dworskie i 
Włościańskie, Jaskółkowo, Kąt-
ne, Konary, Krzyczki Pieniążki 
i Żabiczki, Lubomin i Lubomi-
nek, Malczyn, Mazewo Dwor-
skie i Włościańskie, Nowa Wrona, 
Pniewo, Pniewska Górka, Popo-
wo Borowe i Północ, Wiktorowo, 
Winniki.
Wystę p owan i e  ga zon o ś nyc h 
łupków na terenie naszej gminy 
to szansa na jej rozwój. 

az

Wzdłuż pogrubionych linii poruszać się będą pojazdy badawcze.
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Podziękowania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku  

w imieniu obdarowanych rodzin dziękuje  
sponsorom, wolontariuszom i organizatorom akcji  

„Szlachetna paczka” 
oraz 419. HDW „Włóczykije”  

i harcerzom z 3. DH „Przypadek”  
i 32. DS „Hakuna Matata”  

za życzliwość i okazaną pomoc.  
Dzięki nim święta Bożego Narodzenia  

dla wielu rodzin z naszej gminy były okresem radości  
i umocnienia wiary w dobro tkwiące w drugim człowieku.

Inwestycje kolejowe 
gotowe, ale…
Modernizacja linii ko-
lejowych stanowi jed-
no z największych 
przedsięwzięć w na-
szym kraju, przy jed-
noczesnym wsparciu 
finansowym Unii Eu-
ropejskiej. Trwa prze-
budowa peronów, 
budowa przejść pod-
ziemnych, wiaduktów, 
tunelów i zabezpie-
czenie przejazdów ko-
lejowych do tej pory 
niestrzeżonych. Na 
naszym terenie prace 
te dobiegają końca, 
a styczeń jest czasem 
odbiorów robót, któ-
re zostały wykonane. 
Warto więc przyjrzeć 
się bliżej nowo powstałym obiektom, 
z których w głównej mierze będą ko-
rzystać mieszkańcy naszej gminy.
Wiadukt w Jackowie Dworskim – do 
niedawna nie miał barier zabezpie-
czających na jednym ze swoich zjaz-
dów do gospodarstw położonych 
po prawej stronie wiaduktu, jadąc od 
Nasielska. Stwarzało to poważne za-
grożenie dla mieszkańców i zmoto-
ryzowanych, tym bardziej że zjazd 
nie jest oświetlony i dosyć wysoki. 
Jednak interwencje mieszkańców, jak 
również przedstawienie tego tematu 
na łamach naszej gazety pozwoliły 
ten problem rozwiązać, zanim prace 
zostały odebrane. Obecnie bariery 
są już zamontowane, a sam zjazd nie 
powinien już być niebezpieczny dla 
użytkowników. 

Jednak nadal pozostaje kwestia znisz-
czonej drogi, a szczególnie pobocza 
od Nasielska do samego wiaduktu. 
Stan tej drogi był w miarę dobry do 
czasu rozpoczęcia budowy. Teraz 
na tym odcinku kierowcy napotkają 
pognieciony i połamany asfalt, wgłę-
bienia, wybrzuszenia i, oczywiście, 
dziury. Co prawda pobocza są regu-
larnie naprawiane i uzupełnianie kru-
szywem drogowym, jednak mimo 
to droga wygląda fatalnie. Takie pro-
wizoryczne łatanie nic tak naprawdę 
nie daje. Miejmy nadzieję, że po za-
kończeniu prac budowlanych w tym 
miejscu również nawierzchnia drogi 
zostanie poprawiona. 
Wiadukt w Pieścirogach – tutaj dro-
gi dojazdowe nie wyglądają tak fa-
talnie, jak w Jackowie, a całość 
inwestycji jest imponująca. Jednak 
okoliczni mieszkańcy mają prob-

lem z brakiem oświetlenia i pomi-
mo interwencji nadal nie został on 
rozwiązany. Podczas zaawansowa-
nych prac przy nowo budowanym 
wiadukcie wyłączono oświetlenie 
na odcinku drogi wyjazdowej z ce-
gielni w stronę wiaduktu na trasie 
Nasielsk–Sierpc. Choć odcinek ten 
zamknięto odcinek dla samocho-
dów, to tamtędy wracają późnym 
wieczorem do domu z pracy czy 
ze szkoły m.in. mieszkańcy ulicy 
Kolejowej. 
– Boję się tamtędy chodzić, bo jest 
to dość nieprzyjemna okolica. A od 
kiedy lampy nie działają, panu-
ją tam kompletne ciemności. Tym 
bardziej że teraz zmrok zapada 
wcześnie – skarży się pani Barbara.
W tej okolicy znajduje się też bilbord 
umieszczony na jednej z posesji, 

który głosi „PKP BUDUJE, INNYCH 
RUJNUJE”. Niestety dla niektórych 
firm kłopoty związane z pracami bu-
dowlanymi prowadzonymi tu przez 
ostatnie miesiące to nie tylko utrud-
nienia z dojazdem, ale i wymierne 
straty.
Wiadukt w Studziankach – na nim 
również prace dobiegają końca. 
Jednak w tym miejscu widać wyjąt-
kowo wiele usterek: zła melioracja 
w obrębie wiaduktu, brak oświetle-
nia przy zejściu na perony i wzdłuż 
chodników, a do tego szereg nie-
doróbek w samym wykonaniu tej 
inwestycji – wystająca kostka czy 
nierówne krawężniki. Warto też 
zwrócić uwagę na bardzo mały par-
king dla osób, które pozostawiają 
auta i w dalszą podróż wybierają się 
pociągiem.

W naszej gminie wybudowane zo-
stały wiadukty, tunele i kilka dróg 
objazdowych, a wszystko to dla 
wygody okolicznych mieszkańców 
i kierowców. Te inwestycje powinny 
nam służyć przez wiele najbliższych 
lat, dlatego warto zwracać uwagę na 
wszelkie niedociągnięcia budowla-
ne. 
– Znam te inwestycje, często sam 
jeżdżę obejrzeć, co się dzieje na 
nowo wybudowanych obiektach, 
zwracając szczególną uwagę na 
kwestie, które dotyczą mieszkań-
ców gminy, bo ich dobro jest naj-
ważniejsze. Jednak na same prace 
nie mam wpływu. Mogę moni-
tować i zgłaszać do PKP nasze 
zastrzeżenia – mówi Grzegorz Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska. –In-
westycje te są odbierane w tym 
miesiącu i zostaną zweryfikowa-
ne przez odpowiednie organy. Na 
pewno z naszej strony zrobimy 
wszystko, aby wszystkie problemy 
zgłaszane przez radnych i miesz-
kańców zostały wyjaśnione, po-
nieważ to na gminie, za kilka lat, 
będzie spoczywać odpowiedzial-
ność za niektóre z tych powstałych 
obiektów. Źle wykonane teraz prace 
będą potem naszym problemem– 
dodaje.
Burmistrz zapewnia również że 
niebawem odbędzie się spotkanie 
z dyrektorem Krzysztofem Pietra-
sem z PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., odpowiedzialnym za realizację 
kontraktu na wykonanie inwestycji 
na naszym terenie. 
Warto podkreślić jeszcze jedną waż-
ną, szczególnie dla kierowców spra-
wę – wszystkie wiadukty na terenie 
naszej gminy są jeszcze zamknięte 
dla ruchu. Informują o tym odpo-
wiednie znaki, które są notorycznie 
usuwane lub przewracane. Do mo-
mentu całkowitego zakończenia prac 
nie należy wjeżdżać na teren prowa-
dzonych prac z wyłączeniem dojaz-
du do posesji. Kierowców, którzy 
nie zastosują się do obowiązujących 
przepisów, może spotkać nieprzy-
jemna niespodzianka, ponieważ przy 
zjeździe z wiaduktu można spotkać 
policyjny patrol i dostać mandat wraz 
z punktami karnymi.

(kamil) 

OBRADOWAŁA RADA

Dwa posiedzenia RM
dokończenie ze str. 5

my środków z zewnątrz, nie powinna 
być budowana. Będę głosował za bu-
dżetem, bo jest możliwość wniesienia 
zmian w budżecie, ale za 6 mln zł nie 
jest to możliwe do realizacji – dodał. 
Burmistrz zarzucił przewodniczącemu 
RM, że manipuluje faktami. Podkreślił, 
że targowisko było w planach. Dodał 
też, że nie mówił nigdy, że budowa 
targowiska będzie kosztowała 6 mln 
zł. Zawsze rozważał tylko dwie moż-
liwości budowy: na poziomie 3,5 mln 
zł (z dofinansowaniem) lub za 1 mln zł 
(ze środków własnych). 
Przewodniczący Duchnowski odczy-
tał obecnym szczegółowy kosztorys 
budowy targowicy. 
Po zakończeniu dyskusji pani skarbnik 
przedstawiła projekt budżetu po au-
topoprawce i odbyło się głosowanie. 
Uchwała budżetowa został przyjęta: 9 
głosami „za”. Dwie osoby głosowały 
przeciw, a cztery wstrzymały się od 
głosu. 
Następnie odczytano pisma skiero-
wane do nasielskiej Rady Miejskiej. Po 
czym burmistrz udzielił odpowiedzi 
na interpelacje radnych. Wyjaśnił, że 
z zapewnień starostwa nowodwor-
skiego wynika, iż ulica Sikorskiego 
będzie wybudowana w tym roku. 
W kwestii NPL stwierdził, że nasielski 
SP ZOZ przegrał przetarg na te świad-
czenia, ale nie ma powodu do obaw, 
ponieważ w Nowym Dworze Mazo-
wieckim są lekarze, którzy obsługują 
również teren naszej gminy. Dodał też 
w uzasadnionej sytuacji lekarz i pielęg-
niarka muszą przyjechać do chorego 
w ciągu 4 godzin. W tej kwestii wypo-
wiedziała się również obecna na sesji 
Barbara Markowicz, przewodniczą-
ca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych powiatu nowodwor-
skiego, która stwierdziła, że zarówno 
starosta, jak i dyrektor nowodworskie-
go SZP ZOZ zobowiązali się, że będzie 
punkt NPL w Nasielsku. 
W kwestii zakończenia robót budow-
lanych prowadzonych w związku 
z inwestycjami kolejowymi burmistrz 
zapewnił, że wszystkie uwagi są na bie-
żąco przekazywane do dyrekcji PKP. 
Podkreślił, że w sprawie naprawy uste-
rek będą prowadzone jeszcze rozmo-
wy. Zarówno radni, jak i mieszkańcy 
zgłaszali jeszcze wolne wnioski, po 
czym przewodniczący Rady złożył 
mieszkańcom życzenia świąteczno-
-noworoczne. 

Ostatnie poprawki 
W piątek, 30 grudnia 2011 r. odbyła się 
XVI sesja RM. Już na jej wstępie prowa-

dzący obrady Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM, wyjaśnił, zebra-
nym, że posiedzenie to nie będzie 
transmitowana przez Internetowe Ra-
dio Nasielsk, z uwagi na krótki porzą-
dek obrad. Wycofany z niego został 
projekt uchwały dotyczącego planu 
pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. 
Wśród zgłoszonych przez radnych in-
terpelacji znalazły się: funkcjonowanie 
NPL w Nasielsku i remont dróg znisz-
czonych na skutek inwestycji kolejo-
wych. 
Następnie radni przyjęli uchwały doty-
czące: zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej gminy na lata 2011–2020, 
zmiany uchwały budżetowej gminy 
na 2011 r., ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2011 r. A ponadto 
jednogłośnie uchwałą RM przegłoso-
wany został też Regulamin określają-
cy rodzaje świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunki i sposób ich 
przyznania. Podczas prezentowania 
projektu tej uchwały Jarosław Chyliń-
ski, kierownik Wydziału ds. Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Polityki Społecznej nasielskiego UM, 
wyjaśnił, że regulamin ten był uzgod-
niony ze związkami zawodowymi 
nauczycieli. A zmiana pojawia się, po-
nieważ te środki nie mogą być w bu-
dżetach jednostek, tylko w budżecie 
organu prowadzącego. Jak wyjaśnił 
burmistrz, znajdą się one w rezerwie 
oświatowej. 
Radni jednogłośnie przyjęli też 
uchwalę dotycząca zarządzenia wy-
borów sołtysa w sołectwie Popowo 
Północ. Dotychczasowa sołtys, Kata-
rzyna Charzyńska, złożyła rezygnację 
z tej funkcji.
W ramach odpowiedzi na interpela-
cje radnych burmistrz wyjaśnił kwe-
stie funkcjonowania NPL. Wyjaśniał 
też wątpliwości w kwestii remontów 
dróg gminnych po zakończeniu in-
westycji prowadzonych przez PKP. 
Natomiast w wolnych wnioskach 
radni poruszali następujące proble-
my dotyczące: świetlicy w Ruszko-
wie, budowy prywatnej inwestycji 
– sortowni odpadów w Jaskółowie 
i hali sportowej w Nasielsku. Radni 
zdecydowali również o zawiesze-
niu prac komisji statutowej. Pan An-
drzej Zawadzki przedstawił też radzie 
pomysł umieszczenia tablicy pa-
miątkowej na nasielskiej przychod-
ni zdrowia, która przypominałaby 
mieszkańcom o tym, że w tym bu-
dynku urodziło się dwoje mistrzów 
olimpijskich. 

(r.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
6-7 stycznia godz. 17.00

Niebezpieczna metoda
biograficzny, dramat, thriller/ Francja, Kanada, 
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, 2011, 
czas: 93 min.

Zygmunt Freud i Carl Jung, dwaj wielcy 
twórcy psychoanalizy, poznają się dzięki 
18-letniej, pięknej Sabinie cierpiącej na ata-
ki histerii. Pewnego dnia pacjentka przywie-
ziona zostaje do szpitala psychiatrycznego, 
w którym pracuje Jung. Już wkrótce ich 
więź przerodzi się w coś znacznie poważ-
niejszego niż zwykła relacja pacjentki z lekarzem. Historia skomplikuje 
się jeszcze bardziej, gdy kobieta pozna osobiście okrytego sławą i star-
szego od siebie Freuda.

13-15 stycznia godz. 19.00

Saga Zmierzch  
Przed świtem część I

dramat/fantasy/przygodowy, USA, 2011, czas: 117 
min.

Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella 
i Edward wyjeżdżają na miesiąc miodowy 
do Rio de Janeiro. W tym gorącym mieście 
karnawału, młodzi mogą wreszcie w peł-
ni cieszyć się sobą i oddawać namiętności. 
Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Peł-
ne dramatyzmu narodziny dziecka rozpo-
czynają łańcuch nieodwracalnych zdarzeń.

20-22 stycznia godz. 17.00

80 milionów
sensacja, historyczny,Polska, 2011; czas: 105 min.

Dolny Śląsk, jesień 1981 roku. Po serii pro-
wokacji SB, konfrontacja opozycji z komu-
nistami wydaje się nieunikniona. Tuż przed 
ogłoszeniem stanu wojennego, młodzi 
działacze Solidarności postanawiają zagrać 
va banque i organizują brawurową akcję 
wyprowadzenia z wrocławskiego banku 80 
milionów związkowych pieniędzy, zanim 
konto zostanie zablokowane. Funkcjonariu-
sze Służby Bezpieczeństwa podążają za nimi krok w krok. Rozpoczyna 
się pasjonująca rozgrywka, w którą zostają zaangażowani duchowni i… 
cinkciarze. Każda ze stron ma asy w rękawie. 

27-29 stycznia godz. 15.00

Smerfy
fantasy/familijny/animacja/komiksowy, USA, 
2011, czas: 86 min.

Ścigane przez czarownika Gargamela 
Smerfy trafiają do współczesnego Nowe-
go Jorku, z którego muszą wrócić do swo-
jej magicznej wioski, zanim wytropi je zły 
czarodziej. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Księżyc ma wpływ na brak harmonii w Twoim 
związku. Postaraj się nie robić partnerowi przy-
krości. Brak równowagi psychicznej przyniesie 
problemy z poczuciem rzeczywistości. Po-
trzebujesz kogoś, kto potrafi Cię zrozumieć.

Byk 21.04–21.05
Najbliższy czas niesie z sobą wzrost aktywności, 
szczególnie w osobistej sferze życia. Możesz li-
czyć na powodzenie w kontaktach z bliskimi, 
jak również w działalności twórczej. Odczujesz 
przypływ sił i odwagi. 

Bliźnięta 22.05–20.06
Nie bierz na swoje barki zbyt wielu obowiązków. 
Zaplanuj czas w taki sposób, abyś mógł nie tyl-
ko odpocząć, ale i skorzystać z rozrywki. Spędź 
miły dzień z najbliższymi. Wykaż się wyobraźnią. 

Rak 21.06–22.07
Sprawy rodzinne i partnerskie wysuną się na 
pierwszy plan. Nadarzy się okazja, aby przedysku-
tować je z bliskimi. Nie staraj się jednak domino-
wać i unikaj konfliktów. Twoje decyzje będą trafne. 

Lew 23.07–22.08
Złe skutki Twoich decyzji mogą być długotrwa-
łe dla otoczenia i rodziny. Wszelkie zmiany w tej 
sferze życia warto omówić z rodziną i przyja-
ciółmi. Nie angażuj się zbyt mocno w nowe zna-
jomości. Staraj się myśleć pozytywnie. 

Panna 23.08– 22.09
Przed Tobą dużo pracy. Radości przysporzą Ci 
spotkania towarzyskie i intelektualne dyskusje 
z przyjaciółmi. Nowe znajomości pomogą de-
finitywnie rozwiązać problemy zawodowe. Nie 
upieraj się przy swoich racjach. 

Waga 23.09–22.10
Nie rozpoczynaj zbyt wielu zajęć, a postaw 
raczej na odpoczynek. W domu pozbądź się 
uczuciowego chłodu. Czas sprzyja sprawom 
kulturalno-rozrywkowym.

Skorpion 23.10–22.11
Twoje ambicje będą skierowane na osiągnięcie 
wysokiej pozycji zawodowej. Potrzeba Ci tylko 
więcej wytrwałości i samozaparcia. Przyda Ci 
się umiejętność koncentracji. W uczuciach po-
zbądź się chłodu i rezerwy.

Strzelec 23.11–21.12
W najbliższym czasie możesz ulegać emocjo-
nalnej huśtawce. W pracy nie rób więcej, niż 
musisz, i zrezygnuj z ambitnych planów. Choć 
praca nie sprawi Ci satysfakcji, spokojnie prze-
trwaj trudne chwile. 

Koziorożec 22.12–19.01
Gwiazdy są Ci przychylne i pomogą pchnąć do 
przodu zaległe sprawy. Przy okazji zwróć uwa-
gę na różne możliwości zdobywania pieniędzy. 
Doskonal się poprzez pracę. W uczuciach od-
wilż. Możesz spodziewać się miłych wydarzeń.

Wodnik 20.01–18.02
Zanim cokolwiek postanowisz, najpierw real-
nie oceń swoje możliwości. Wszelkie nieprze-
myślane posunięcia grożą kłopotami. Szukaj 
kontaktu z wpływowymi osobami. W sprawach 
sercowych unikaj zazdrości i nieporozumień. 

Ryby 19.02– 20.03
Najbliższe dni będą udane. Gwiazdy sprzyjają 
zwłaszcza działalności intelektualnej. Zadania wy-
magające wiedzy i wyobraźni zabiorą Ci sporo 
czasu. Na nich też skup całą swoją uwagę. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka
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Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.

Glazurnik osobiście. Tel. 604 561 
031.

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

Przyjmę pomocników stolarzy 
i osoby do przyuczenia. Tel. 503 
169 550.

Zespół muzyczny: wesela, popra-
winy, imprezy okolicznościowe. 
Tel.691 036 690. www.sercadwa.
com.

Sprzedam siano. Tel. 510 589 762; 
511 54 52 70.

Nauka gry na keyboardzie lub akor-
deonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 
495 535.

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną, 2700 m2, blisko stacji PKP 
Nasielsk. Cena 80 tys. zł. Tel. 506 
702 293.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. 
Tel. 662 553 832.

Pilnie poszukuję garażu do wynaję-
cia w Nasielsku (Os. Warszawska, 
Starzyńskiego, Piłsudskiego).  
Tel. 660 42 34 68; 602 81 91 68.

Schody drewniane. Tel. 503 401 
399.

Sprzedam/zamienię 72 m 2 
ul. Warszawska parter na mniejsze. 
Tel. 660 76 94 52.

Wynajmę mieszkanie/ kawalerkę 
w Nasielsku, od zaraz. Tel. 509 767 
840.

Sprzedam dz ia łk i  budow-
lane w Nasielsku – okolice  
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.

AdAstra Szkoła Języków Obcych 
w Nasielsku ul. Warszawska 2 
zaprasza osoby zainteresowane 
nauką na dzień otwarty 7 stycz-
nia w godzinach 10:00-13:00. 
Bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna. 
Rozpoczęcie semestru zimowego 
01.02.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
M3, od zaraz. Tel. 501 925 047.

Usługi elektryczne. Tanio i szybko. 
Tel. 505 259 424.

Sprzedam działkę 1,5 ha ok. 
Nasielska. Tel. 785 900 551.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 
250.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25 
25 77.

Siedlisko 4,5 ha, dom do remontu, 
170 tys. zł. Ostrzeniewo. Tel. 796 
57 00 27.

Sprzedam Ferguson 255, rozrzut-
nik obornika oraz przetrząsarkę.  
Tel. 518 400 305.

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 żyto, owies. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 507 720 444.

Sprzedam sianokiszonkę, 20 szt. 
Tel. 604 206 194.

Sprzedam źrebówkę 7 miesięcy, 
maść kasztanka i poloneza rok 
prod. 1993. Tel. 514 230 435.

Wynajmę lokal handlowo- usługo-
wy, pow. ok. 300 m2, + 10 miejsc 
parkingowych, centrum Nasielska. 
Tel. 605 666 810.

Wynajmę dom wolnostojący  
(3 pokoje z kuchnią i łazienką). 
Tel. 604 483 850.

Do wynajęcia w Nasielsku 4 miesz-
kania, łazienka, WC, centralne 
ogrzewanie, oddzielne wejście. 
Tel. 602 793 096; 784 672 567. 

CSM – Mińsk Maz. ogłasza roz-
poczęcie kursu w Jachrance na 
koparki, ładowarki, koparko-ła-
dowarki, klasa III. Rozpoczęcie 
13.01.2012, godz. 17:00. Tel. 606 
436 876; 603 890 156.

Angielski korepetycje, wszystkie 
poziomy. Tel. 518 866 599.

Sprzedam działkę 1207 m2 za-
budowaną domem jednoro-
dzinnym wolnostojącym parte-
rowym z poddaszem mieszkalnym 
o pow. zabudowy 111,0 m2, pow. 
użytk. 194 m2 oraz budynkiem 
garażowym 2-stan. - Nasielsk  
ul. Warszawska. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 3000 m2 lub dwie działki 
budowlane o pow. 1500 m2 każde 
położone w Głodowie k. Nasielska, 
bezpośrednio przy drodze asfal-
towej woda i energia. Tel. 502 
343 122.

Sprzedam działki rolne z możli-
wością zabudowy o pow. 0,76 ha 
i 2,11 ha; położone w Głodowie k. 
Nasielska. Tel. 502 343 122.

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 16.12.2011 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   81 pkt (64,29%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   80 pkt (63,49%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    68 pkt (53,68%)
4. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski   66 pkt (52,38%)
5. Piotr Turek – Paweł Wróblewski     55 pkt (43,65%)
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   55 pkt (43,65%)
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński   54 pkt (42,10%) 
8. Mariusz Figurski – Maciej Osiński   45 pkt (35,71%)

Po rozegraniu dwudziestu jeden turniejów nasielscy brydżyści zakończyli sezon `2011. 
Po raz drugi z rzędu nagrodę Grand Prix odebrała para: Janusz Wydra – Janusz Muzal.
Zarząd K.S. „Sparta” serdecznie dziękuje Kierownikowi i pracownikom Hali Sportowej 
oraz Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Nasielsku za pomoc w organizacji turniejów. 

Końcowa klasyfikacja Grand Prix `2011:
1-2. Janusz Wydra 126 pkt
 Janusz Muzal 126 pkt
3.  Paweł Wróblewski 111 pkt
4-5. Robert Truszkowski 107 pkt
 Marek Olbryś 107 pkt
6-7. Piotr Kowalski 105 pkt
 Grzegorz Nowiński 105 pkt
8. Stanisław Sotowicz 104 pkt
9. Kazimierz Kowalski 74 pkt
10. Krzysztof Morawiecki 73 pkt
11. Maciej Osiński 66 pkt
12.  Krzysztof Michnowski  63 pkt
13. Jacek Jeżółkowski 59 pkt
14. Waldemar Gnatkowski 54 pkt
15.  Mariusz Figurski 54 pkt
16. Adam Banasiuk 47 pkt
17. Jerzy Krzemiński 44 pkt
18. Józef Dobrowolski 41 pkt
19. Piotr Turek 31 pkt
20. Marek Rębecki 23 pkt
21. Krzysztof Turek 18 pkt
22. Jacek Skrzydlak 17 pkt
23. Adam Duczman 10 pkt
24-25. Krzysztof Brzuzy 9 pkt
 Grzegorz Kosewski 9 pkt
26. Paweł Lasocki 6 pkt
27-28.  Zbigniew Michalski 4 pkt
 Ryszard Morawiecki 4 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

W Nasielsku urodziło się dwoje mistrzów olimpijskich

Pamiątkowa tablica
To chyba ewenement w skali świata, żeby w jednym miejscu urodziło 
się dwoje mistrzów olimpijskich. A tak się stało właśnie w Nasielsku. 23 
kwietnia 1969 r. w nasielskiej izbie porodowej mieszczącej się na pierw-
szym piętrze naszej miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Sportowej 2 
przyszła na świat Renata Mauer-Różańska. W tym samym miejscu, nieco 
później, bo 30 sierpnia 1981 r., urodził się Tomasz Majewski.

Pieniądze należy wpła-
cać na konto: 
Bank Millenium S.A.
28  1160  2202  0000 
0001  0212  2579
Na przekazie należy koniecz-
nie zaznaczyć, że są to pienią-

dze na tablicę olimpijską, oraz 
podać swe imię i nazwisko. Ta 
ostatn ia informacja jest  po-
trzebna, ponieważ organiza-
torzy mają zamiar upamiętnić 
to wydarzenie w pamiątkowej 
księdze i zamieścić nazwiska 
wszystkich ofiarodawców. 

az

Obydwoje zyskali sławę dzięki 
temu, że w uprawianych przez 
s ieb ie dyscypl inach sporto-
w ych (Renata Mauer:  s trze-
l e c t wo,  To m a s z  M a j e ws k i : 
lekkoatletyka – pchnięcie kulą) 
osiągnęli sam szczyt. Wyrazem 
tego są tytuły mistrzów świata 
i te najważniejsze tytuły – mi-

strzów ol impi j sk ich .  Renata 
Mauer złote medale zdobyła 
w Atlancie i Sydney, a Tomasz 
Majewski w Pekinie. To powód 
do dumy dla nich samych, ich 
rodzin i tych, którzy ich w cięż-
kiej pracy wspierali, ale powód 
do  du my  n a s  wsz ys t k i c h  – 
mieszkańców ziemi nasielskiej. 
I dlatego warto o tych faktach 
pamiętać.
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Nasielskiej, Nasielska Fundacja 
Wspierania i Rozwoju Edukacji 
i „Życie Nasielska” postanowi-
ły ten fakt upamiętnić. Inicjato-
rzy pragną na budynku naszego 
Ośrodka Zdrowia umieścić tablicę 
informującą o tych zdarzeniach. 
O r g a n i z a to r z y  p ra g n ą ,  a by 
tablicę tę ufundowało społe-
czeństwo gminy Nasielsk. Dla-
tego zwracają się do wszystkich 
tych, którzy odczuwają swój 
związek z ziemią nasielską, dla 
których ta ziemia jest ich małą 
ojczyzną, o wsparcie dla tego 
pomysłu. 
Konta, na które można wpłacać 
na ten cel pieniądze, użyczyła 
inicjatorom pomysłu Nasielska 
Fundacja Wspierania i Rozwoju 
Edukacji. 


