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Ustalono listę poprawek
Dob iegają  końc a pra-
ce związane z moderni-
zacją linii kolejowej E-65 
na terenie naszej gminy. 
Cała infrastruktura kolejo-
wa (wiadukty, tunele) jest 
prawie gotowa, prawie, 
bo przy niektórych obiek-
tach brak jeszcze pew-
nych elementów (np. nie 
ma barierek, oświetlenia, 
chodników, przepustów, 
słupków granicznych, po-
boczy). Mieszkańcy bacz-
nie przyglądają się nowo 
wybudowanym obiektom 
i zgłaszają urzędnikom na-
sielskiego magistratu swo-
je zastrzeżenia. 
Dlatego też w ostatnich dniach  
stycznia br. odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczył Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
merytoryczni pracownicy Urzę-
du Miejskiego, radni i mieszkańcy 
gminy, z Krzysztofem Pietrasem, 
dyrektorem PKP PLK SA. Pierwsza 
jego część odbyła się w terenie, po-
nieważ komisyjnie sprawdzano, jak 
wykonane zostały poszczególne 
obiekty. 

– Spotkanie miało na celu po-
czynienie ustaleń dotyczących 
porządku, który musi pozostać 
po zakończonych pracach. Prze-
de wszystkim chodzi tutaj o drogi 
dojazdowe do wiaduktów, same 
wiadukty i tunele oraz o uzgod-
nienia dotyczące napraw zgłasza-
nych przez samych mieszkańców. 
Pan dyrektor Krzysztof Pietras zo-
bowiązał się, że wszystko zostanie 
należycie wykonane, a wszelkie 

niedogodności usunięte – mówi 
burmistrz Grzegorz Arciszewski. 
– W najbliższym czasie odbędzie 
się kolejne spotkanie, tym razem 
dotyczące wiaduktu w Kątnych, 
ponieważ otrzymujemy liczne syg-
nały od mieszkańców sąsiednich 
miejscowości o istniejących tam 
nieprawidłowościach – dodaje. 
Nadal nie wiadomo kiedy wiadukty 
i tunele zostaną oddane do użytku.

(k) 

Debata o obwodach
 – Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że burmistrz chce zmienić obwody szkolne i nasze dzieci od września zamiast do Nasielska będą dowożone do szkoły 
w Pieścirogach albo Popowie. Przecież będą musiały jechać dłużej, dlaczego takie plany robi się po cichu – z taką informacją do naszej redakcji przyszła 
w piątek (10 lutego br.) zbulwersowana mieszkanka Mazewa Włościańskiego, mama dzieci uczęszczających do SP 
Nasielsk. – Nie zgadzamy się na takie reformy. Dlatego w tej sprawie chcemy się spotkać z burmistrzem.
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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

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych 
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00. 
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

dyżuruje w poniedziałki  
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).

Z PCK

Odznaczenia  
dla członków PCK
W urzędzie wojewódzkim w Warszawie w sobotę, 4 lutego br. wysokimi 
odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani krwiodawcy i działacze 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W ponaddwustuosobowej grupie osób na-
grodzonych z całego Mazowsza znaleźli się także mieszkańcy naszej gminy. 
Marian Wasierzyński od wielu lat związany z tą organizacją i pełniący od 
czterech lat funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim został odznaczony przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę 
mazowieckiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nada-
nym przez Prezydenta RP. Takie wyróżnienie otrzymały tego dnia trzy oso-
by z naszego województwa. 
Podczas tej uroczystości, której organizatorem był Mazowiecki Zarząd 
Okręgowy PCK, wręczono także Krzyże Zasługi (złote, srebrne i brązowe) 
oraz odznaczenia i medale resortowe PCK: Odznakę Honorową Polskie-
go Czerwonego Krzyża i Kryształowe Serce oraz odznaczenie Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. 
Złotym Krzyżem Zasługi został nagrodzony Zdzisław Kołakowski, zaś Srebr-
ne Krzyże Zasługi otrzymali Dariusz Borzyński i Jan Cichowski. Wszyscy są 
członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” z Nasielska. 
Natomiast Kryształowe Serce, odznaczenie przyznawane przez Zarząd 
Główny PCK, otrzymała Marzena Ujazda, mieszkanka naszej gminy, dzia-
łająca w Klubie HDK pracowników PKP. 
– Ten order to dla mnie wielki zaszczyt. Oznacza bowiem, że praca spo-
łeczna ludzi związanych z PCK jest dostrzegana i doceniana przez innych 
– mówi Marian Wasierzyński, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym 
Dworze Mazowieckim. – W ramach działań PCK najważniejsze są ak-

cje oddawania 
krwi ,  szc ze -
g ó l n i e  wt e -
dy,  gdy ktoś 
na nią czeka, 
a w ostatnich 
latach to także 
promowanie 
krwiodawstwa 
i  w s p ó ł p r a -
ca ze szkoła-
mi w realizacji 
akcji prozdro-
wotnych oraz 
przekazywa-
nie żywności 
osobom ubo-
gim w ramach 

programu pomocy żywnościowej PEAD. Przez ostatnich pięć lat PCK 
w Nowym Dworze Mazowieckim rozdzielił ok. 900 ton żywności dla 
potrzebujących w naszym powiecie – dodaje.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości 
w pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz promowania honorowego 
krwiodawstwa. 

(red.)

NASI RADNI – PREZENTACJE 

Jerzy Lubieniecki
Radny Rady Miejskiej 
w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady Miej-
skiej? Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę 
w radzie?
– To już moja trzecia kadencja, więc wiem, jak 
wygląda praca radnego. Ale dużo wcześniej 
udzielałem się społecznie, właściwie wszystko 
zaczęło się przed laty od budowy drogi. Dwu-
krotnie byłem sołtysem, a później zostałem 
radnym. Dlatego bardzo dobrze znam miesz-
kańców mojego okręgu wyborczego i ich problemy. 
Uważam, że obecna rada za bardzo skupia się na rozważaniach nad tym, co było, 
zamiast rozstrzygać bieżące problemy, których przecież nie brakuje. Rada po-
przedniej kadencji nie była na tyle straszna, żeby ciągle jej wszystko wypominać. 
To moim zdaniem niczemu nie służy.
Co Pan zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wybor-
czym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją rad-
nego?
– W poprzednich kadencjach udało się wiele wykonać w moim okręgu wybor-
czym, np. nastąpiła zdecydowana poprawa infrastruktury drogowej i oświetlenia 
wsi, udało się zwodociągować miejscowości, zbudować salę gimnastyczną przy 
szkole w Dębinkach. A w czasie ostatniej kadencji udało się rozpocząć, a teraz 
zakończyć, schetynówki. Są też dobre drogi w Miękoszynie, Toruniu, Lelewie. 
W tej kadencji chciałbym, żeby stał się możliwy przejazd drogą Miękoszyn–Dę-
binki. Ta droga jest już wytyczona, ale obecnie zupełnie nieprzejezdna. Jest to 
droga gruntowa, nie wymaga więc wielkich nakładów finansowych. Ponadto 
trzeba poprawić nawierzchnię drogi Lelewo–Czajki. Liczę, że choć nie ma aktu-
alnie funduszy sołeckich, to jednak jakieś pieniądze wrócą na wieś na niezbędne 
inwestycje – np. odwodnienie. 
W obecnej kadencji chciałbym również rozwiązać problem śmieci – szczegól-
nie z uwagi na działkowiczów. Chciałbym, żeby każdy uczestniczył w opłatach 
za produkowane odpady, bo teraz jest dobrowolność. 
Czym zajmuje się Pan w Radzie Miejskiej? Dlaczego zdecydował się Pan na 
pracę w tych komisjach?
– Pracuję w trzech komisjach rady: Komisji Infrastruktury i Porządku Publiczne-
go, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budże-
tu i Finansów. Dlaczego akurat w nich? Dlatego, że tematyka, którą się zajmują, 
szczególnie mnie interesuje. Infrastruktura to przede wszystkim drogi i bezpie-
czeństwo mieszkańców, sprawy komunalne – woda i problemy z odpadami, 
oraz budżet – czyli finanse gminy i ich podział. 
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o po-
moc w rozwiązaniu ich problemów?
– Bardzo często. Czasem są to problemy poszczególnych osób, a czasem całej 
społeczności. A to autobus gdzieś nie dojedzie, a to jakieś problemy urzędowe. 
Radny jest od tego, żeby reagować, wie, do kogo telefonować, dokąd pójść 
i interweniować w danym temacie. Praca radnego to nie tylko uczestniczenie 
w posiedzeniach komisji czy sesje rady – to jest konieczność. Ale jest mnóstwo 
innych obowiązków – kontakty z urzędnikami różnych instytucji w sprawach 
mieszkańców. Mogę liczyć na mieszkańców mojego okręgu, np. w ubiegłym 
roku oczyściliśmy wspólnie pobocza z krzewów i trawy na naszym terenie.
Teraz cały czas są problemy w Miękoszynie. Potrzebne jest tamodwodnienie 
terenu, bo woda stoi w piwnicach, na podwórkach. Liczę, że na wiosnę w tej 
sprawie podejmiemy jakieś decyzje. W trakcie realizacji jest już plan zagospo-
darowania przestrzennego dla Lelewa, od lat 90. trwały starania, żeby powstał 
jeden plan i kasował te, które funkcjonowały do tej pory. 
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co udało się do-
konać, a czego nie? 
– Jestem zadowolony z tego roku naszej pracy. Został zrealizowany projekt 
schetynówki i mamy 12 km drogi Malczyn–Wiktorowo, dla mieszkańców na-
szej gminy jest to naprawdę dobry przejazd. I naprawa drogi Miękoszyn–Stu-
dzianki w części zniszczonej przez wykonawców inwestycji kolejowych. Jeszcze 
jest tam potrzebne odwodnienie.
Jestem wyczulony na problemy mieszkańców całej gminy, zawsze głosuję za 
tym, co ma służyć mieszkańcom. Takim przykładem może być choćby budo-
wa kanalizacji w Pieścirogach, która jest przecież potrzebna dużej liczbie miesz-
kańców naszej gminy. 

Radny prywatnie:
Urodził się 5.11.1959 r. Wykształcenie średnie techniczne. Żonaty, ma dwie 
dorosłe córki i dwóch wnuków. Mieszka w Lelewie.
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Z GMINY

Ustąp pierwszeństwa… 
inaczej
– Zobaczcie, co zrobił ja-
kiś dowcipniś i w jaki spo-
sób zamontował znak 
drogowy na słupie elek-
trycznym – z taką infor-
macją zadzwonił do nas 
pan Wojtek z Nasielska, 
dokładnie okreś lając , 
gdzie znajdziemy ten słup.
Jadąc od Nasielska, trzeba 
skręcić w ul. Nową, potem 
Topolową docieramy do 
Głodowa, tu zaś w środ-
ku pola biegnie linia elek-
tryczna. Na jednym ze 
słupów kilka metrów nad 
ziemią został umieszczo-
ny znak drogowy „ustąp 
pierwszeństwa”. Jak widać, 
szara rzeczywistość też 
potrafi zaskakiwać. 
C a ł y  ob ra ze k  m ożn a 
podziwiać kilkadziesiąt 
metrów do drogi. Można tylko przypuszczać, że znak został wyrwany 
z pobliskiego pobocza jezdni, gdzie był niewłaściwie zamocowany. 
– Wchodzenie na słupy wysokiego napięcia z takimi przedmiotami jak 
znaki drogowe może zakończyć się porażeniem prądem ze skutkiem 
śmiertelnym, wcale nie trzeba dotykać linii, może dojść do porażenia 
przez tzw. łuk – wyjaśnia jeden z nasielskich elektryków.
Najprawdopodobniej w tej spektakularnej „akcji” brały udział przynajmniej 
dwie osoby. Jej autorom można tylko pogratulować może nie całkowite-
go, ale jednak… braku wyobraźni. 

(ki)

OŚWIATA

Debata o obwodach
 – Dowiedzieliśmy się 
nieoficjalnie, że bur-
mistrz chce zmienić 
obwody szkolne i na-
sze dzieci od września 
zamiast do Nasielska 
będą dowożone do 
szkoły w Pieścirogach 
albo Popowie. Prze-
cież będą musiały je-
chać dłużej, dlaczego 
takie plany robi się po 
cichu – z taką infor-
macją do naszej redak-
cji przyszła w piątek (10 
lutego br.) zbulwerso-
wana mieszkanka Ma-
zewa Włościańskiego, mama dzieci 
uczęszczających do SP Nasielsk.  
 Nie zgadzamy się na takie reformy. 
Dlatego w tej sprawie chcemy się 
spotkać z burmistrzem.
Sprawa planowanych zmian ob-
wodów szkolnych zelektryzowała 
w ciągu zaledwie trzech dni spo-
łeczność kilku miejscowości (m.in.: 
Mazewa Włościańskiego, Mazewa 
Dworskiego, Kątnych, Kosewa, 
Lubomina, Głodowa, Krzyczek), 
z których obecnie dzieci dowo-
żone są do Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. Po zmianie obwo-
dów traf iłyby do Zespołu Szkół 
w Starych Pieścirogach i do Szko-
ły Podstawowej w Popowie Boro-
wym, gdzie podobnie, jak i przy 
pozosta ł ych podstawówkach, 
utworzone zostałoby gimnazjum.

Zbulwersowani tymi planami ro-
dzice przygotowali petycje i list 
otwarty, zebrali ponad 300 pod-
pisów, przysłali też do redakcji ŻN 
kilka listów (jeden z nich publiku-
jemy na s. 7). Wyjaśnień szczegó-
łów planowanej reformy szukali 
też u radnych. 
W poniedziałek, 13 lutego br., 
w sal i  konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego l icznie zgromadzi-
li się rodzice uczniów nasielskiej 
podstawówki, których bezpo-
średnio dotknęłyby planowane 
zmiany. Na spotkanie z nimi przy-
szedł Grzegorz Arciszewski bur-
mistrz Nasielska oraz radni: Antoni 
Kalinowski, Maciej Suwiński, Artur 
Szulkowski i Radosław Skrzynecki. 
Już na wstępie radny Antoni Kali-
nowski zaznaczył, że mieszkańcy 
proszą przede wszystkim o wy-
jaśnienie pogłosek, dotyczących 
planów wprowadzenia zmiany ob-
wodów szkolnych i zmiany kierun-
ku dowozów dzieci do szkół. 

W odpowiedzi burmistrz twierdził, że 
nic nie jest postanowione. – Nie ma 
jeszcze żadnych decyzji, to są dopie-
ro propozycje zmian. Dopiero dziś 
rano było spotkanie z dyrektorami 
szkół na ten temat – mówił.
Rodzice pytali przede wszystkim 
o to, dlaczego jeszcze na ten temat 
nie było rozmów z radnymi i dlacze-
go nie było spotkań z rodzicami. Bur-
mistrz przekonywał zebranych, że po 
przygotowaniu wszystkich wyliczeń, 
o zmianach informowani na bieżąco 
byliby zarówno dyrektorzy szkół, jak 
i radni rozważyliby ten temat na ko-
misji oświaty. Natomiast o tym czy 
weszłyby one w życie i tak zdecydu-
je Rada Miejska. 
 – Budżet gminy nie jest z gumy. Dla-
tego oszczędności są wprowadzane 
wszędzie, także w oświacie – mó-
wił Grzegorz Arciszewski burmistrz 

Nasielska. – A subwencja na 
dziecko kształcone na wsi jest 
większa, niż na ucznia w mie-
ście. Tam też są bezpieczniejsze 
szkoły – dodał. 
(Wysokość subwencji na ucznia 
miejskiego w 2011 r. wynosiła 
– 4.983 zł, a na ucznia w szko-
le wiejskiej była o ok. 1.900 zł 
większa – od redakcji).
Zgromadzeni na sali rodzice 
podkreślali, że ich dzieci odczuły 
już skutki oszczędności, ponie-
waż właśnie w nasielskiej podsta-
wówce łączono klasy, żeby było 
w nich po 30 osób. 
– Dopiero co łączyliśmy klasy, 

żeby było oszczędniej, rozumiemy, 
że jest kryzys, ale nie powinno się 
oszczędzać na edukacji dzieci. Poza 
tym to dyskryminacja wsi, dlaczego 
to dzieci wiejskie mają być dowożo-
ne? – pytali rodzice proponując, by 
do szkoły w Pieścirogach dowożo-
ne były też dzieci z Nasielska, żeby 
było sprawiedliwie. Dyskusja bardzo 
szybko nabrała nerwowego charak-
teru i emocje zebranych brały górę 
nad merytorycznymi argumentami.
Rodzice byli oburzeni pomysłem 
zmiany kierunku dojazdów z uwagi 
na czas, jaki dzieci będą musiały spę-
dzić w autobusach. Ich zdaniem będą 
one dojeżdżać dłużej. Podkreślali też 
że burmistrz chce ich dzieciom za-
fundować gorsze warunki nauki. - W 
nasielskiej szkole jest wysoki poziom 
nauczania, dysponuje ona też salą 
gimnastyczną i boiskiem - mówili 
rodzice.
Zwracali uwagę na problemy, jakie 
pojawią się z nauką religii w szkołach 
i przygotowaniem dzieci do komunii 

św. Wskazywali też na koszty emo-
cjonalne, jakie będą musiały ponieść 
dzieci, na skutek takich zmian. 
Rodzice proponowali, by ponownie 
otworzyć szkołę w Krzyczkach, czy 
stworzyć Zespół Szkół i przenieść 6 
klasy podstawówki do nasielskie-
go gimnazjum. W kwestii Krzyczek, 
burmistrz stwierdził, że chętnie zgo-
dziłby się przekazać budynek stowa-
rzyszeniu, które zechciałoby  szkołę 
prowadzi. Zaś w sprawie utworzenia 
ZS przy ul. Staszica mówił, że już na 
ten temat dyskutowano i nie zyskał 
on akceptacji. 
Na padające z sali pytania o to, co 
w przypadku, jeśli rodzice chcieliby, 
aby ich dziecko nie zmieniało szko-
ły burmistrz odpowiedział, że będzie 
taka możliwość. Ale rodzice będą 
musieli zapewnić im transport., jeśli 
zmienione zostaną obwody.
Odpowiadając na pytania o licz-
bę uczniów w szkołach i planowa-
ne na tych zmianach oszczędności 
burmistrz wyliczył, że w nasielskiej 
podstawówce uczy się obecnie po-
nad 800 dzieci, zaś w Starych Pieś-
cirogach – w podstawówce – 173 
i w gimnazjum – 133 osób. Ze wstęp-
nych obliczeń wynika, że w szkole 
w Nasielsku mogłoby być mniej na-
wet o 8 oddziałów klasowych. 
Jednak żadne argumenty wytaczane 
przez burmistrza nie przekonały ro-
dziców, którzy domagali się, by gmina 
poszukiwała inwestorów, a nie oszczę-
dzała na edukacji.
Spotkanie trwało kilka godzin i prze-
biegało w bardzo nerwowej atmosfe-
rze. W słownych utarczkach pojawiły 
się nawet głosy na temat referendum 
o odwołanie burmistrza lub zrzeknię-
ciu się praw miejskich przez Nasielsk. 
Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że 
całe zamieszanie zostało wywołane 
przez plotki i nie zamierzał przed ni-
kim utajniać swoich planów. Spotkanie 
z rodzicami nie przyniosło żadnych 
konkretnych rozstrzygnięć. Dopie-
ro następnego dnia sytuacja zmieniła 
się diametralnie po kolejnych rozmo-
wach z dyrektorami szkół. 
– Z deklaracji dyrektorów wynika, 
że każdy będzie szukał w swoim bu-
dżecie oszczędności. Teraz może 
placówki będą ze sobą współpraco-
wać. Padały już konkretne propozy-
cje mam nadzieję, że przyniosą one 
efekty – powiedział nam Grzegorz 
Arciszewski burmistrz Nasielska i do-
dał, że na razie rozważania w sprawie 
zmiany obwodów szkolnych zostały 
odsunięte na dalszy plan .

(red.)
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Kronika OSP

01.02. OSP Nasielsk i OSP Psu-
cin wyjechały do pożaru roz-
szczelnionego zbiornika z gazem 
w Pieścirogach Nowych.

02.02. strażacy z Nasielska i Psu-
cina wyjechali do pożaru miesz-
kania przy ul. Warszawskiej.

04.02. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru śmietnika przy ul. Starzyń-
skiego.

04.02. strażacy z Psucina zabez-
pieczali miejsce wypadku drogo-
wego w Budach Siennickich.

07.02. zastęp straży pożarnej 
z Nasielska wyjechał zabezpie-
czyć lądowanie i start śmigłowca 
LPR przy ul. Sportowej.

KRONIKA 
POLICYJNA

Z MIASTA. Nieczyste wózki Z GMINY

04.02 . w Budach S iennick ich 
kierowca forda wymusił pierw-
szeństwo przejazdu przed fiatem 
kierowanym przez Norberta P., 
w wyniku czego doszło do zde-
rzenia. Kierowca fiata z obraże-
niami ciała został przewieziony do 
szpitala.
07.02. na ul. Kościelnej został za-
trzymany przez policję Artur B., 
który miał przy sobie narkotyki.
07.02. w miejscowości Siennica 
Marek G., kierujący oplem, wy-
konując manewr cofania, potrącił 
Teresę S., która z obrażeniami cia-
ła została przewieziona do szpitala.
09.02. w Andzinie Adam S. i Sławo-
mir G. skradli drzewo z lasu Jana S. 
Straty oszacowano na 500 zł.
09.02. na ul. Polnej Roman Cz., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,42 mg/l).

R E K L A M A

Bez oporów
–  O s t a tn i o  p rze d 
s u p e r m a r k e t e m 
„ B i e d r o n k a ”  b y -
łem świadkiem dość 
szokującego zda-
rzenia. W biały, bar-
dzo mroźny, dzień, 
wychodząc z tego 
sklepu, usłyszałem 
dźwięk lejącej  s ię 
wody. Okazało się, 
że dosłownie w sto-
jące przed supermar-
ke te m  wózki ,  n i e 
zważając na bardzo 
duży mróz, swoje 
potrzeby fizjologicz-
ne załatwiał około 
50-letni mężczyzna. 
Na mój widok odparł 
z uśmiechem: „Przycisnęło mnie” 
– z taką informacją przyszedł do 
naszej redakcji pan Michał. – Kie-
dy zwróciłem mu uwagę, że do 
tych wózków ludzie kładą produk-
ty spożywcze, takie jak chleb, czy 
nawet sadzają czasem małe dzie-
ci, ów pan przestał być miły i zaczął 
wulgarnie się odgrażać, przystając 
przy swojej racji – relacjonuje całe 
zajście.
Wszystko wydarzyło się pod Bie-
dronką w piątek, 3 lutego br. Być 
może cale zdarzenie widziało wię-
cej osób, w końcu jest to miejsce 
publiczne, a market cieszy się dużą 
popularnością zarówno nasiel-
szczan, jak i mieszkańców sąsied-
nich gmin. No cóż, takich widoków 

moglibyśmy się spodziewać na po-
boczach dróg, ale w mieście bu-
dzą jednak zaskoczenie i niesmak. 
Można było przecież poprosić ko-
goś z pracowników sklepu o udo-
stępnienie toalety…
Niestety, prawdą jest, że w Nasielsku 
toalet publicznych po prostu nie ma. 
Nasi mieszkańcy doskonale o tym 
wiedzą i jeśli ich „przyciśnie”, to albo 
śpieszą do domu, albo wstępują do 
jakieś instytucji publicznej, albo po 
prostu kryją się za tzw. węgłem (np. 
NOK-u), żeby pozbyć się kłopotu. 
Przyjezdni natomiast są narażeni na 
zderzenie z trudną rzeczywistością. 
Potrzeba potrzebą, ale nic nie uspra-
wiedliwia takiego wszem i wobec jej 
załatwiania. 

(mi)

Wąsko i bez barier
Na łamach „Życia Nasielska” poruszaliśmy już kilkukrotnie temat powsta-
jących na terenie naszej gminy budowli związanych z modernizacją linii 
kolejowej E-65.
W końcowej fazie prac na wiaduktach i tunelach okazuje się, że nie wszyst-
ko zostało wykonane jak należy lub w ogóle nie powstało, choć powstać 
powinno. Tak się na wiadukcie w Kątnych, tam podobnie, jak w Studzian-
kach nie wykonano w pewnych miejscach chodników, poboczy, oświet-
lenia czy barier zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym 
z wiaduktu. Czy projektanci tego nie przewidzieli, czy wykonawca o tym 
zapomniał?
Mieszkańcy Lubomina, Mazewa Włościańskiego i Mazewa Dworskiego 
postanowili zareagować na te braki teraz, kiedy budowla jeszcze została 
odebrana i wyraźnie widać, czego nie ma. 

– W tym momencie jest jeszcze nadzieja, że będzie można coś zmienić. 
Prace nie zostały jeszcze zakończone, łatwo byłoby wprowadzić pew-
ne poprawki, które usprawnią korzystanie z tych „szybko budowanych 
obiektów” – stwierdza mieszkanka Mazewa Dworskiego. – Złożyliśmy pe-
tycję do Dyrekcji PKP, pod którą podpisali się mieszkańcy trzech okolicz-
nych miejscowości, aby w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który 
będzie nas dotyczył bezpośrednio – dodaje. 
Jak widać, obawy mieszkańców są uzasadnione. Zjazd z wiaduktu w stronę 
Lubomina jest bardzo niebezpieczny. Po jednej i drugiej stronie tej drogi 

nie ma barier ochronnych ani żad-
nych poręczy. Jest tylko asfalt, kil-
kanaście centymetrów pobocza, 
a dalej kilkumetrowa skarpa. Jeśli 
doszłoby tu do kolizji samocho-
dów lub auto wpadnie w poślizg, 
nietrudno wyobrazić sobie, co się 
stanie. Trzeba też zwrócić uwagę 
na fakt, że tą drogą będzie jeździł 
autobus szkolny. Zjazd nie jest też 
oświetlony i nie ma na nim chod-
nika. Dlatego osoby, które będą 
chciały udać się w stronę Lubomi-
na, muszą iść drogą, co stwarza ko-
lejne niebezpieczeństwo. 
Na pewno do tego problemu po-
wrócimy, jednak już teraz miejmy 
nadzieję, że postulaty mieszkań-
ców zostaną spełnione bez dodat-
kowych utrudnień, tym bardziej że 
chodzi o nasze bezpieczeństwo.

Kamil

Z GMINY

Katastrofalny stan drogi
Dziury, wyrwy, 
załamane pobo-
c za,  w ysta jące 
kamienie – tak 
wygląda gminna 
droga w Lubomin-
ku. Zniszczenia są 
s p owo d owa n e 
przede wszyst-
kim przez ciężkie 
pojazdy, które są 
wykorzystywane 
przy moderniza-
cji linii kolejowej 
PKP. 
Droga wygląda 
fatalnie i trudno 
na niej minąć się 
dwom autom. Do 
tego na drodze 
znajduje się lód. 
Choć jest to dro-
ga ż wirowa,  to 
zalega na niej kil-
ka centymetrów 
lodu, na którym 
ciężko jest się po-
ruszać, a jazda samochodem to prawdziwe wyzwanie, szczególnie przy 
dołach i wystających kamieniach. 
– Inne drogi w gminie były odśnieżane, sypane piaskiem, a u nas od po-
czątku zimy nie widziałem żadnej piaskarki. Ale to nas wcale nie dziwi, tu 
było tak, co roku. Wcześniej jednak nie było tylu dołów, które powstały 
z powodu prac związanych z budową pobliskiego tunelu – żali się miesz-
kaniec Lubominka
Miejmy nadzieję, że mieszkańcy tamtej okolicy doczekają się piaskarki, 
a wiosną droga zostanie wyrównana.

(k)
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Bezrobocie wzrasta
O bezrobociu w minionym roku w powiecie nowodworskim i gminie 
Nasielsk rozmawiamy z Jadwigą Popielską, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
Stopa bezrobocia na Mazowszu 
wynosiła pod koniec 2011 roku 
około 10%, a jak sytuacja przed-
stawia się w naszym powiecie 
i w gminie Nasielsk w minionym 
roku? Jakie są przyczyny wzrostu 
bezrobocia w pierwszej połowie 
roku?
– Liczba bezrobotnych na ko-
niec grudnia 2011 r. w powiecie 
nowodworskim wyniosła 3713 
osób (w tym 1800 kobiet) i wzro-
sła w stosunku do grudnia 2010 
r. o 246 osób. W gminie Nasielsk 
bezrobocie wyniosło na koniec 
grudnia 2011 r. 1205 osób i nie-
znacznie zmalało w stosunku do 
tego samego okresu 2010 r. – o 14 
osób. Jeżeli chodzi o stopę bezro-
bocia, to dane mamy z końca paź-
dziernika i kształtują się następująco 
w: Polsce 11,8%, w województwie 
mazowieckim 9,5%, w powiecie 
nowodworskim 12,9%, co ukazu-
je skalę bezrobocia w powiecie 
nowodworskim (w tym w gmi-
nie Nasielsk) na poziomie nieco 
wyższym od krajowego (1,1%). 
O d z w i e r c i e d l a  o n a  r ów n i e ż 
w znacznym stopniu strukturę 
i specyfikę bezrobocia rejestro-
wanego w kraju, w tym dynamikę 
wzrostu związaną z prawidłowoś-
cią cyklicznie występującej sezo-
nowości wzrostu bezrobocia na 
początku i końcu każdego roku. 
Możną ją tłumaczyć następują-
cymi czynnikami: ograniczeniem 
produkcji montażowo-budowlanej 
i prac budowlanych w okresie zimy, 
okresowym spadkiem zapotrzebo-
wania na robotników sezonowych 
do prac polowych oraz w powią-
zanym przemyśle rolno-spożyw-
czym czy okresowym wzrostem 
zapotrzebowania na pracowników 
w przemyśle turystycznym w mie-
siącach letnich. Znaczący wpływ na 
wzrost bezrobocia od 2009 r. mają 
negatywne skutki spowolnienia go-
spodarczego i wiążące się z tym 
załamanie eksportu.
Kim jest statystyczny bezrobot-
ny w naszej gminie? Jak duży jest 
udział młodych osób wśród bez-
robotnych i jakie są tego przyczy-
ny?
– W skali kraju, jak też w powiecie 
nowodworskim, w tym w gminie 
Nasielsk, następuje swoiste wyrów-
nywanie struktury bezrobotnych 
ze względu na płeć. Przy czym 
w powiecie nowodworskim w la-
tach 2009/10 wystąpiło zjawisko 
niewielkiej przewagi procentowej 
mężczyzn w stosunku do zareje-
strowanych kobiet – uzasadnie-
niem tego faktu może być większa 
stabilność zatrudnienia w szkol-
nictwie i administracji, w których 
większość stanowisk zajmują ko-
biety. Blisko połowę ogółu bez-
robotnych w powiecie stanowią 
osoby w wieku do 34. roku ży-
cia (1810 osób). Znaczną grupą są 
również osoby po 50. roku ży-
cia (887 osób). Dominującą gru-
pę bezrobotnych stanowią osoby 

z wykształceniem podstawo-
wym lub gimnazjalnym (1236 
osób) i zasadniczym zawodo-
wym (1042 osoby) oraz osoby 
długotrwale bezrobotne, tzn. 
pozostające w rejestrze osób 
bezrobotnych powyżej 12 
miesięcy (1713 osób). Tak więc 
przeciętny, statystyczny klient 
urzędu pracy to osoba młoda, 
bez kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego, pozostająca bez 
pracy dłużej niż rok, wykazują-
ca niską motywację do dalszej 
nauki, pracy czy doskonale-
nia zawodowego. Natomiast 
utrzymujący się wysoki po-
ziom bezrobocia osób młodych 
wynika między innymi z faktu po-
szukiwania przez pracodawców 
na rynku pracy osób z doświad-
czeniem zawodowym, unikania 
absolwentów, w szczególności nie-
mających przygotowania zawodo-
wego ani umiejętności istotnych 
z punktu widzenia przyszłej pracy. 
Problem stanowi również niedo-
stosowanie kierunków kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu do zapotrzebowania na 
lokalnym rynku pracy.
Czy dużo jest osób bezrobotnych, 
które mimo iż są zarejestrowane, 
to nie chcą podjąć pracy?
– Nie dysponujemy, co oczywi-
ste, takimi danymi statystycznymi, 
ale duża część osób rejestrujących 
się w urzędzie nie jest zaintereso-
wana podjęciem pracy czy sko-
rzystaniem z innej formy pomocy 
przybliżającej ją do zatrudnienia, 
a jedynie tzw. formami pasywny-
mi, przede wszystkim uzyskaniem 
ubezpieczenia zdrowotnego.
Jak układa się współpraca Powia-
towego Urzędu Pracy w Nowym 
Dworze Mazowieckim z lokalny-
mi przedsiębiorstwami? Czy właś-
ciciele firm często zwracają się 
o pomoc w znalezieniu pracow-
ników?
– Współpraca z lokalnymi praco-
dawcami układa się dobrze, jed-
nak stale zabiegamy o to, żeby była 
jeszcze lepsza, w odniesieniu do 
liczby pracodawców współpracują-
cych z nami, a tym samym korzy-
stających z naszych usług, zasięgu, 
intensywności i efektywności tych 
kontaktów. Przy czym przypo-
minam, że pracodawcy nie mają 
żadnego obowiązku współpracy 
z urzędem pracy. W rejestrze pra-
codawców prowadzonym przez 
PUP w NDM figuruje ponad 860 
pracodawców, którzy w ostatnich 
latach korzystali z naszej pomo-
cy. Rejestr ten jest na bieżąco ak-
tualizowany i poszerzany o nowo 
pozyskane podmioty, z którymi 
nawiązujemy współpracę.
W jakich branżach było najwięcej 
ofert pracy w minionym roku?
– W 2011 r. dysponowaliśmy 647 
ofertami pracy. Były to głównie 
propozycje pracy w branży: han-
dlowej, w administracji (większość 

miejsc subsydiowanych), budow-
nictwie, gastronomii i transporcie.
Jakie projekty wspomagające bez-
robotnych, które poszerzałyby ich 
kwalifikacje, udało się zrealizować 
w ubiegłym roku? Czy skierowa-
ne one były dla wszystkich, czy 
raczej dla wybranych grup? Które 
z nich będą kontynuowane bądź 
są przewidziane na rok 2012?
– Tak zwane aktywne polityki ryn-
ku pracy skierowane są do ogółu 
zarejestrowanych osób bezrobot-
nych, jednak preferencyjnie do 
grup znajdujących się w szczegól-
nie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
co wynika z zapisu art. 49 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, tj. do osób bez-
robotnych:
– do 25. roku życia,
– długotrwale bezrobotnych albo 
po zakończeniu realizacji kontrak-
tu socjalnego, albo kobiet, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka,
– powyżej 50. roku życia,
– bez kwalifikacji zawodowych, bez 
doświadczenia zawodowego lub 
bez wykształcenia średniego,
– samotnie wychowujących co 
najmniej jedno dziecko do 18. roku 
życia,
– które po odbyciu kary pozbawie-
nia wolności nie podjęły zatrudnie-
nia,
– niepełnosprawnych.
W przypadku programów i projek-
tów, w tym współfinansowanych 
przez Unię Europejską, adresa-
tami pomocy są wyraźnie okre-
ślone, wskazane i wyodrębnione 
kategorie osób. Realizacja takich 
programów i projektów w ramach 
dodatkowo pozyskanych przez 
PUP środków finansowych każdo-
razowo wiąże się z poprzedzającą 
realizację akcją promocyjną, za-
wierającą szczegółowe informacje 
dotyczące celu, zakresu zastoso-
wanych form, adresatów i termi-
nów podejmowanych działań.
W 2011 r. z powodzeniem zakoń-
czyliśmy kolejny etap wieloletnie-
go (2008–2013) projektu „Czas 
działania”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, który będzie konty-
nuowany również w 2012 r.

Rozmawiał: Michał Brodowski

Z GMINY

Przetrwać mrozy
Tegoroczną zimę zapamiętamy jako bardzo mroźną. Siarczyste mrozy, któ-
re napłynęły do nas znad Syberii, dały się we znaki niemal całej Europie, dały 
się też odczuć w skali lokalnej. Kto nie musiał, ten z domu w zasadzie nie wy-
chodził. Pierwszy raz od wielu lat została nawet pokryta lodem nasza rzeka 
Nasielna, ale uwaga – z racji tego, iż jest to ciek wodny, ostrzegamy – lód 
w wodach płynących jest cienki i łatwo ulega załamaniom. W ostatnim okre-
sie po Nasielsku krążyły plotki, iż mrozy stały się przyczyną zgonu co najmniej 
dwóch osób. Sprawdziliśmy te pogłoski. – Policja nie ma żadnych informacji, 
by tej zimy ktoś zamarzł na terenie gminy Nasielsk – mówi asp. Iwona Jurkie-
wicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Pociągi czy autobusy jeździły bez opóźnień, a jeśli takie się 
zdarzały, to maksymalnie kilkunastominutowe. 
O najbardziej potrzebujących w tym trudnym okresie nie zapomina Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. – Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na bieżąco docierają do osób starszych i samotnych – mówi 
Monika Nojbert, dyrektor MOPS w Nasielsku. – Tak naprawdę bezdomnych 
w naszej gminie nie ma, zdarzają się ludzie posiadający rodziny, mieszkania, 
prowadzący jednak włóczęgowski tryb życia, zwłaszcza w okresie letnim. Do-
łożyliśmy wszelkich starań, aby jeszcze przed nadejściem zimy takie osoby 
znalazły schronienie. 
Choć oficjalnie na terenie Nasielska i okolic nie ma osób bezdomnych, to jed-
nak MOPS trzyma rękę na pulsie. – Pracownicy socjalni na bieżąco monitoru-
ją sytuację. Odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. 
Są to w szczególności pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe – do-
daje dyrektor Nojbert. – Sprawdzane są również wszystkie zgłoszenia doty-
czące osób zagrożonych. Wiele osób daje sobie radę w okresie od wiosny 
do jesieni, jednak z chwilą nadejścia mrozów wzrasta liczba potrzebujących. 
– Zdarza się, że węgiel, który został zakupiony rodzinom we wrześniu czy 
październiku, nie wystarczył, dlatego w uzasadnionych przypadkach przy-
znajemy zasiłki celowe, jako dofinansowanie do zakupu opału. Jesteśmy 
gotowi zaoferować pomoc każdemu potrzebującemu. Możemy przyznać 
pomoc rzeczową w formie opału, gorące posiłki w Domu Dziennego Poby-
tu, pomoc finansową na zakup opału i żywności, usługi opiekuńcze. Osoby 
mające szczególnie trudne warunki mieszkaniowe możemy skierować do 
schroniska, w którym będą mogły przetrwać trudny zimowy okres. Jest wie-
le osób samotnie mieszkających, chorych, niezaradnych życiowo, dla któ-
rych panująca obecnie aura może okazać się niebezpieczna. Apeluję zatem 
do sąsiadów, znajomych, którzy najlepiej znają swoje środowisko lokalne 
i powinni zwracać uwagę na warunki, w jakich przebywają starsze, samot-
ne i chore osoby. Nie jest to w żadnej mierze wścibstwo, tylko przejaw tro-
ski, który niewiele kosztuje, a może komuś uratować życie – podsumowuje 
Monika Nojbert. 
Zima to również trudny okres dla zwierząt. Choć w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Chrcynnie jest dużo pracy przez cały rok, to jednak zimą 
przebywające tam psy wymagają jeszcze więcej opieki. – Psy znajdujące się 
w schronisku przebywają w budach i zadaszonych boksach, w których raz 
dziennie wymieniana jest słoma, jako wyściółka. Chodzi przede wszystkim 
o to, by psy miały sucho, wtedy przetrwają mrozy – tłumaczy Krzysztof Łu-
kasiewicz, prezes Fundacji Centrum Ochrony Środowiska. – Na bieżąco 
również dostarczana jest ciepła woda, wiąże to się również ze stałym pod-
grzewaniem zamarzającej wody. W okresie zimowym psy karmione są też 
tłustą karmą, która poprawia stan skóry i sierści. Psy wymagające szczególnej 
opieki, czyli chore i po zabiegach, przebywają w kabinie weterynaryjnej, aby 
mogły szybciej zregenerować siły. Trafiło do nas również tej zimy 7 szcze-
niąt. Dla takich piesków mamy przygotowany oddzielny, murowany boks. 
Ogólnie jednak nowych psów nie przyjmujemy, póki nie zwolni się miejsce 
w skutek adopcji – dodaje.
Mamy jednak dobrą wiadomość – długoterminowe prognozy pogody wska-
zują, że ostatnie dni lutego będą cieplejsze z dodatnią temperaturą w ciągu 
dnia, a ujemną tylko w nocy. 

Michał B.

Gdzie do NPL?
Od 1 stycznia 2012 r. usługi Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej dla 
mieszkańców powiatu nowodworskiego świadczy SZPZOZ w Nowym 
Dworze Maz. 
Podajemy telefony kontaktowe do punktu nśpl przy szpitalu w Nowym 
Dworze Maz. ul. Miodowa 2

Centrale:
512 258 542           (22) 775 30 81       (22) 765 83 00

Numery wew. 220, 237, 343 - lekarz
 wew. 222, 365 - pielęgniarki

(22) 756 83 22 – do wyjazdowego NPL
Od 2 lutego br. dodatkowe miejsce świadczenie tych usług znajduje się  
również w Nowym Dworze Maz, przy ul. Paderewskiego 7 w budynku 
„A” Przychodni Specjalistycznej. Tel. kontaktowy: (22) 775 20 39
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Warto przeczytać

KULTURA

Dwa imperia
Cytując za Wikipedią: mrówki rudnice (Formica rufa) to gatunek z pod-
rodziny Formicinae. Należą do owadów społecznych. Ich ciało jest zbu-
dowane z głowy, tułowia, odwłoka i 3 par odnóży, a u samca i samicy 
w okresie lotu godowego także dwóch par błoniastych skrzydeł. Potrafią 
zbudować mrowisko sięgające 1 metra (lub więcej) wysokości. I są boha-
terkami książki Imperium mrówek Bernarda Werbera.

Ale nie jedynymi. W istocie bowiem książka przedstawia dwie, a ponie-
kąd nawet trzy równoległe historie. W pierwszej Jonatan Wells, siostrze-
niec słynnego entomologa, Edmunda Wellsa, dziedziczy w spadku po 
nim dom, z zastrzeżeniem, żeby nie wchodził do piwnicy. Łamie jednak 
ten zakaz i schodzi coraz niżej w głąb ciemnych korytarzy, odkrywając 
sekrety badań wuja.

W drugim z wątków śledzimy historię samca 327, mrówki urodzonej 
w Bel-o-kan, stolicy imperium mrówek rudnic, który trafia na ślad potęż-
nej broni, zdolnej niepostrzeżenie zabijać dziesiątki mrówek. Do śledztwa 
samca 327 szybko dołączają samica 56 oraz wojowniczka 103 683. Mu-
szą jednak uważać, bo polują na nie tajemnicze mrówki o zapachu skały, 
które nie chcą dopuścić do odkrycia największego sekretu Bel-o-kan.

Trzecią część stanowią rozważania Edmunda Wellsa z jego Encyklopedii 
wiedzy względnej i absolutnej, dotyczące nie tylko cywilizacji ludzkiej, 
ale też… cywilizacji myrmeceńskiej, czyli mrówek. 

Choć fabuła nie zawsze trzyma w napięciu (zwłaszcza wątek ludzki przez 
długi czas wydaje się nieco dziwny i pozbawiony większego sensu), to 
jednak wszystkie wątki łączą się w tak nietypowy i zaskakujący sposób, 
że w zasadzie ostatnie 30 stron książki to nieustanny szok czytelnika, 
a na zakończenie pozostaje tylko jedno pytanie: jak zdobyć drugą część 
powieści (Imperium mrówek stanowi wstęp do trylogii).

Tym, co najbardziej fascynuje w książce Bernarda Werbera, jest pewna 
przewrotność. Wiele osób marzy o kontakcie z pozaziemskimi cywi-
lizacjami, tymczasem francuski pisarz pokazuje, że najpierw powinni-
śmy poznać mikroświat wokół nas. Autor nie popada przy tym w proste 
ekologiczne przesłanie – spotkanie ludzi i mrówek nie ma charakteru 
zetknięcia bezdusznej technologii i doskonałej przyrody, a zderzenie 
dwóch, w swoich „światach” dominujących cywilizacji. Dużo więcej 
jest więc filozofii i socjologii, szukania wzajemnych podobieństw i za-
sadniczych różnic.

Dlatego warto sięgnąć po tę pozycję. Poza wartką i fascynującą fabu-
łą skłania do refleksji nad „mrówczością” naszej cywilizacji i „ludzkimi” 
elementami świata mrówek. Poza tym warto też dać do przeczytania 
Imperium mrówek nieco starszym dzieciom. Po lekturze nie wsadzą już 
kija w mrowisko. Nigdy.

Paweł Kozłowski

Przekaż nam                       swojego podatku

NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA  
I ROZWOJU EDUKACJI 

KRS   0000295564
www.fundacja.szkola.pl 

Z BINLIOTEKI

Konkurs o Harrym Potterze 
rozstrzygnięty

DKK ZAPRASZA

Dyskusje o literaturze
Nasielski Dyskusyjny Klub Książki zaprasza wszystkich miłośników dobrej 
literatury na spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 25 lutego br. o godz. 
11.30. w nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Tym razem 
tematem rozmowy będą powieści Nuda Alberta Moravii i Ostatnie fado 
Iwony Słabuszewskiej-Krauze. Zapraszamy.

W imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku dziękuję  

wszystkim naszym darczyńcom i ofiarodawcom,  
którzy pomagali nam w 2011 roku.  

Szczególnie gorące podziękowania kieruję 
do Pana Marka Ostrowskiego, który kompleksowo 

wykonał 3 gabloty dla potrzeb ekspozycji muzealnej,  
oraz do Pani Sabiny Śliwińskiej  

za przekazanie cennego księgozbioru  
po śp. Henryku Śliwińskim. 

Cieszę się, że w naszym mieście są osoby, którym 
nie jest obojętny los nasielskiej placówki kultury.

     Dyrektor MGBP
     dr Stanisław Tyc

Przez trzy ostatnie 
miesiące 2011 roku 
M i e j s ko - G m i n n a 
Biblioteka Publicz-
na w Nasielsku pro-
wa d z i ł a  ko n k u r s 
wiedzy o Harrym 
Potterze, bohaterze 
cyklu książek autor-
stwa Joanne Kathle-
en Rowling. Co dwa 
tygodnie w „Życiu 
Nasielska” ukazy-
wała się seria pytań 
dotycząca poszcze-
gólnych części przy-
gód niezwykłego 
chłopca. 
Za każdym razem 
o t r z y my wa l i ś my 
po kilkanaście od-
powiedzi ,  a le n ie 
zawsze okazywał y się one po-
prawne. Większość uczestników 
wykazywała się bardzo dobrą 
znajomością treści tych niezwy-
kle popularnych wśród dzieci 
i młodzieży powieści. Autorem 
pytań konkursowych był zaprzy-
jaźniony z naszą biblioteką czy-

telnik wielbiciel Harry’ego Pottera 
– Krystian Podlasiński, który czy-
tał wszystkie tomy powieści po 
kilka razy.
I tak najwięcej razy poprawnych 
odpowiedzi udzielił Rafał Domań-
ski. Następnie po tyle samo do-
brych rozwiązań przekazali: Rafał 
Ćwik, Paulina Kowalik, Karol Puta, 

Mateusz Podgórski i Marcel Ro-
szak. 
Wszystkim, którzy tak chętnie bra-
li udział w naszym konkursie, ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy 
wiedzy. Wręczenie nagród „potte-
rowiczom” nastąpiło we wtorek, 14 
lutego br. o godz. 15 w MGBP.

(b.)

ZE SZKÓŁ

Bajkowy bal
W czwartek, 19 stycznia 2012 r. 
w okresie ferii w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku z inicjatywy Agnieszki 
Mackiewicz, dyrektor naszej szko-
ły, i wychowawczyń oddziałów 
przedszkolnych 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 
0f odbył się bal karnawałowy. Dzie-
ci, które spędzały ferie w domu, 
mogły w tym dniu przebrać się za 
bajkową postać i wziąć udział w za-
bawie tanecznej. Na balu królowały 
księżniczki, wróżki, kowboje, piłka-
rze… 
Zabawę umilał znany dzieciom mu-
zyk, Konrad Lusawa, pod którego 
kierunkiem dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z rytmiki. Nie zabrakło też ulubionych konkursów j ta-
kich jak taniec z balonem i na gazecie. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach otrzymały drobne upominki. 
Na dzieci i rodziców czekał też słodki poczęstunek – smaczne deserki, które podarowała Firma „Bacha” repre-
zentowana przez pana Andrzeja Gburzyńskiego. Sponsora pozyskała pani Monika Kozarzewska.

Wychowawczynie klas 0
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Wyrzucają nasze dzieci! 
W związku z pojawiającymi się pogłoskami o przeniesieniu części uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku do pobliskich, mniejszych szkół, jako matka pragnę wyrazić swoje obawy, jak ta decyzja 
wpłynie na edukację moich (i nie tylko) dzieci. 
Rozumiem, że Pan Burmistrz, zachęcony oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia liczby klas, 
polegającego na „upchnięciu” uczniów w blisko 30-osobowych grupach w ubiegłym roku, postanowił 
posunąć się dalej w oszczędnościach i część uczniów z rejonów wiejskich „upchnąć” do klas w mniej-
szych, często słabiej wyposażonych placówkach. Pozwoli to zapewne na dalsze zredukowanie liczby 
grup (ograniczenie etatów), ale raczej nie wpłynie na komfort nauki w żadnej ze szkół. 
Szkoła w Pieścirogach nie ma porządnego boiska, nie ma też tak dobrych wyników w nauczaniu jak 
„nasza” placówka. Szkoła w Popowie nie ma stołówki, brakuje boiska, nie ma tam etatu psychologa 
szkolnego. Atutem są zapewne małe grupy, w których nauczyciel ma lepszy kontakt z uczniem, ale to 
właśnie ma być zmienione. I raczej nie przekonają mnie argumenty, że za uczniami pójdą fundusze, bo 
dla moich dzieci może to oznaczać kolejne lata chodzenia do szkoły przez plac budowy. 
Czytając wypowiedzi Pana Burmistrza na temat kondycji finansowej naszej gminy, można by odnieść 
wrażenie, że nasza sytuacja staje się z miesiąca na miesiąc coraz lepsza. Plany rozwoju, nowe inwesty-
cje, spłata zadłużenia – jednym słowem sprawnie rozwijające się przedsiębiorstwo. Jednak czy założe-
niem gminy jest generowanie zysków, czy dbanie o dobro jej mieszkańców? Czy poprawa warunków 
nauczania i zapewnienie równego dostępu do wiedzy nie powinno być celem priorytetowym dla osoby 
wybranej w demokratycznych wyborach? Mandat zaufania można stracić bardzo szybko. 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego jest dobrze zarządzaną placówką. Zajmuje pierwsze miej-
sce w gminie pod względem osiąganych wyników w nauce i jest jedną z lepszych w powiecie. Z nie-
cierpliwością czekaliśmy też na udostępnienie nowego kompleksu boisk. A teraz, z mocy uchwały Rady, 
nasze dzieci zostaną wyrzucone z tej placówki i przydzielone do innych szkół. Będą musiały porzucić 
swoich kolegów, nauczycieli, którzy zdążyli już poznać ich słabe i mocne strony, logopedów, pedago-
gów, którzy pomagali tym najbardziej zagubionym. Przeniesienie dzieci do nowej, zgranej wcześniej 
grupy, w zupełnie nowe środowisko, może doprowadzić do zepchnięcia naszych dzieci na margines. 
A co, jeśli spowoduje to u dzieci agresję lub chęć przynależności do grupy zachęci dzieci do niewłaś-
ciwych zachowań? Czy w powiększonych oddziałach klasowych nauczyciel zdoła dostrzec niepokoją-
ce objawy? A czy my, rodzice, mając „nie po drodze” do nowej szkoły, zdołamy odpowiednio zadbać 
o nasze dzieci? 
Mam tylko nadzieję, że wieści o przeniesieniu naszych dzieci pozostaną tylko pogłoską, a optymistycz-
ne dane dotyczące kondycji naszej gminy znajdą pokrycie w jej sprawnym funkcjonowaniu na rzecz jej 
mieszkańców (również tych z terenów wiejskich).
         Mieszkanka gminy Nasielsk 
         (imię i nazwisko znane redakcji)

INFO

Zmiany w zarządzie PCK
W poniedziałek, 6 lutego br. w 
siedzibie starostwa powiatowe-
go w Nowym Dworze Mazowie-
ckim odbył się Zjazd Delegatów 
PCK z naszego powiatu. Wzięło 
w nim udział 35 osób. Zjazd zo-
stał zwołany w związku z nowym 
statutem PCK i zmianami, jakie 
wnosi on w strukturę tej organi-
zacji. 
– Zmiany zaczęły się najpierw, 
jeszcze w listopadzie 2011 r., od 
kół PCK, teraz przyszedł czas na 
dokonanie ich w strukturach po-
wiatowych. Zmniejszona została 
np. liczba osób w zarządzie z 7 
do 5 i w komisji rewizyjnej z 4 do 

3 – informuje Marian Wasierzyń-
ski, prezes Zarządu Rejonowego 
PCK w Nowym Dworze Maz. – 
Takie zjazdy wyborcze odbywają 
się raz na cztery lata, ale zjaz-
dy sprawozdawcze delegatów 
PCK z powiatu będą się odby-
wać co roku. Gremium delega-
tów to najwyższa władza, która 
może zarówno odwołać prezesa 
i zarząd, jak i podejmować inne 
decyzje w rejonie (powiecie) – 
dodaje. 
Podczas tego spotkania złożono 
również sprawozdanie z ostat-
nich dwóch lat działalności no-
wodworskiego PCK. Dokonano 

także wyboru delegata na zjazd 
okręgowy PCK, który odbędzie 
się w kwietniu br. Został nim M. 
Wasierzyński. 
W nowo w ybranym zarządzie 
nowodworskiego PCK znalazło 
się pięć osób: Wioletta Popław-
ska, Bożena Wyszyńska, Jarosław 
Trojak, Bogdan Jeziorski. Preze-
sem ponownie został Marian Wa-
sierzyński. W skład nowej komisji 
rewizyjnej weszł y: Małgorzata 
Stroińska, Celina Gronek i Do-
rota Kalinowska. Delegaci doko-
nywali wyborów w głosowaniu 
tajnym. 

(red.)

POMÓŻMY MAŁEJ 
NASIELSZCZANCE
Historia choroby Gosi
Diagnoza, która zburzyła cały nasz świat, zawitała w naszym domu 
21.12.2010 r. Gosia miała wtedy 8 miesięcy.
Neuroblastoma IV s, guz w naszym przypadku lewego nadnercza 
z przerzutami do szpiku kostnego, kości długich, oczodołów, wątroby. 
Trafiliśmy pod skrzydła prof. Wojciecha Woźniaka i jego zespołu, w In-
stytucie Matki i Dziecka w Warszawie, który od samego początku podjął 
ciężki bój o życie naszego Dziecka. Nigdy nie będziemy w stanie wy-
razić wdzięczności za ich trud. Gosia w czasie ostatniego roku przeży-
ła ciężkie leczenie chemioterapią. Każda z poważnymi powikłaniami. 
Kilka razy była u progu ziemskiego kresu. Dobry Bóg, zespół Instytutu, 
ciepło dzielnej Matki i jej wola życia sprawiły, że przetrwała. Moja Gosia 
przeżyła również megachemioterapię z autologicznym przeszczepem 
komórek macierzystych. W trakcie leczenia przeszła bardzo poważną 
sepsę. W wyniku tej sepsy nastąpiły zmiany w mózgu i oczach. Prze-
trwała już bardzo dużo.
W diagnozie usłyszeliśmy również że mamy jeden z najgorszych czyn-
ników rokowniczych tzw. N-MYC.
W Polsce leczenie kończy się po serii naświetlań, przed którą jesteśmy, 
i 6-miesięcznej terapii tabletkami. W Niemczech jest natomiast jeszcze 
inna metoda leczenia nazywa się Anty GD2. Nasz NFZ nie finansuje ta-
kiej terapii. Jej koszt to 80 tys. euro. 
Nie jesteśmy w stanie zorganizować sami takiej kwoty, dlatego prosimy 
ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe.

W obecnym czasie Gosia przebywa w Instytucie Matki i Dziecka w War-
szawie z powodu leczenia zakażenia wirusem cytomegalii. Wirus ten 
jest nie groźny dla ludzi ze normalną odpornością, jednak w przypadku 
zaburzeń odporności może być nawet przyczyną zgonu. Gosia znosi 
to dzielnie. W leczeniu neuroblastomy w większości przypadków jest 
to czas (po autoprzeszczepie) względnego spokoju. My, niestety, nie 
mamy tego szczęścia. Gosia od czterech tygodni przebywa w szpitalu.  
Czekamy na wynik i decyzję p. Doktor.
      Ewelina i Piotr Adamscy
    http://malgosia-adamska.blogspot.com/

1% podatku 
Fundacja Spełnionych Marzeń,  

00-513 Warszawa, ul. NOWOGRODZKA 6 a lok. 22
KRS 0000128832

nr konta 29105010251000002276116304
z DOPiSKieM DLa MałgOSi aDaMSKieJ

Dziękujemy!
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Spartakus w nowej siedzibie
Siłacze nasielscy, trenujący w klu-
bie Spartakus, od grudnia spotykają 
się w nowej siedzibie. Ze stadio-
nu, gdzie wspólnie ze Żbikiem 
użytkowali budynek stadionowy, 
przenieśli się do centrum miasta. 
Otrzymali pomieszczenia w bloku 
zlokalizowanym tuż obok Liceum 
Ogólnokształcącego, przy ul. Sta-
rzyńskiego. Budynek ten jest admi-
nistrowany przez spółkę Nasielskie 
Budownictwo Mieszkaniowe.
Użytkowany obecnie lokal został 
wygospodarowany z kotłowni, 
która ogrzewała ten blok. Po pod-
łączeniu dwóch budynków ko-
munalnych do kotłowni przy ul. 
Warszawskiej istniejąca w tym miej-

scu lokalna kotłownia, ogrzewająca 
budynki komunalne, została zlikwi-
dowana, a pomieszczenia o po-
wierzchni 181 m2 wyremontowane 
i przekazane sportowcom. Miesz-
czą się one na poziomie minus 1, 
czyli w podziemnej części bloku.
Nowa siedziba Spartakusa wygląda 
nawet okazale. 181 m2 w centrum 
miasta to nie skromne 100 m2 na 
stadionie. Problem w tym, że tam 
był układ halowy, a tu jest kilka 
mniejszych pomieszczeń. W do-
datku pomieszczenia te mają różną 
wysokość, a to ma pewne znacze-
nie, gdy siłacz podnosi sztangę nad 
głowę. Największe pomieszcze-
nie jest jednak bardzo wysokie i tu 
można prowadzić ćwiczenia, przy 
których potrzebna jest większa 
wysokość. Można powiedzieć, że 
warunki, jakie mają tutaj sportow-
cy uprawiający dyscypliny siłowe, 
są niezłe, ale trzeba włożyć jeszcze 
dużo pracy i pieniędzy, aby uzy-
skać standard, jaki mieli zawodnicy 
na stadionie.
Zmiany siedziby ma już swoją hi-
storię. Wszystko zaczęło się, gdy 
piłkarze Żbika pięli się w górę, a to 
wymagało poprawy warunków so-
cjalnych w budynku, w którym 
mieściły się pomieszczenia klubo-
we, a którego połowę zajmowała 
siłownia Spartakusa. Groziło to tym, 
że mając dobrych zawodników, nie 
będzie można rozgrywać spot-
kań ligowych na nasielskim stadio-
nie, ponieważ, na przykład, szatnie 
są zbyt małe, a warunki sanitarne 
wręcz podłe. Wyjściem było zago-
spodarowanie na potrzeby piłkarzy 

pomieszczeń zajmowanych przez 
klub siłaczy Spartakusa, a tym – za-
pewnienie nowego lokum. Jednak 
problemem było nie tylko znale-
zienie odpowiednio dużego lokalu, 
ale i jego przygotowanie. Pomiesz-
czenie, które zajmował Spartakus, 
było przez samych członków klu-
bu wyremontowane, a także po-
mysłowo i funkcjonalnie. Włożono 
wiele pracy i pieniędzy w urządze-
nie obszernej sali ćwiczeń.
Zmiany te generowały poważne 
koszty. Kto miał je ponieść? Za-
równo Żbik, jak i Spartakus, dys-
ponują skromnymi środkami . 
Z problemem borykał się jeszcze 
burmistrz Mucha, ale zawsze tra-

fiały się pilniejsze potrzeby i prze-
nosiny się odwlekały. Wreszcie 
burmistrz Arciszewski obiecał, że 
pomoże obu klubom. I rzeczywi-
ście, pomieszczenia wyremon-
towano i udostępniono młodym 
sportowcom. Czy jednak Sparta-
kus poradzi sobie z utrzymaniem 
ob iektu?  D ysp onuj e ś rodka-
mi tylko ze składek zawodników 
i skromnego wsparcia Urzędu 
Miejskiego. Pieniędzy nie wystar-
cza nawet na zatrudnienie trene-
ra ani częstszy udział w zawodach. 
A młodzież garnie się do sportu. 

Ćwiczenia na siłowni potrzebne są 
nie tylko zawodnikom uprawiają-
cym sporty siłowe, ale także tym, 
którzy uprawiają inne dyscypli-
ny sportowe. Gdy Spartakus miał 
swoją siedzibę na stadionie, z jego 
urządzeń często korzystali także 
piłkarze.
S p a r t a ku s  p i ę k n i e  w p i s a ł  s i ę 
w sportową historię naszego mia-
sta i gminy. Lista tych, którzy tu-
taj ćwiczyli i wygrywali zawody 
różnych szczebli, jest długa. Tu na 
początku swej sportowej karie-
ry ćwiczył właściciel klubu Power 
2005 – mistrz świata w kategorii 
weteranów oraz brązowy meda-
lista mistrzostw świata w katego-

rii seniorów Dariusz Wdowiński. 
Tu też ćwiczyła obecna prezes 
Spartakusa Sylwia Kobrzyńska, 
która kilkakrotnie zdobywała me-
dale mistrzostw Polski. Tu ćwiczy 
aktualny mistrz Polski w trójbo-
ju siłowym w kategorii do lat 23 
– Krystian Lipiński. Warto pamię-
tać też o sukcesach odnoszonych 
przez kulturystę Dariusza Suwiń-
skiego. Jedno jest pewne, spor-
towego dorobku mieszkańców 
nasielskiej gminy zaprzepaścić nie 
można. 

az

Z GMINY

Nasielna zimą
Zimowa i  mroźna aura sprzyja ła,  by dotrzeć 
w miejsca przez większą część roku niedostępne. 
Udało się wejść i sfotografować unikatowy obszar 
terenów podmokłych wokół Nasielnej przed mo-
stem kolejowym. W grudniu ubiegłego roku po-
jawiła się tam ekipa oczyszczająca koryto rzeki 
w celu jej udrożnienia. Teraz udało się sfotografo-
wać z bliska wykonane prace, co niniejszym pre-
zentujemy. 
Jednocześnie przestrzegamy przed wycieczkami 
w to miejsce, a także przed wchodzeniem na lód 
na innych odcinkach rzeki. Apelujemy, by szcze-
gólnie uczulić najmłodszych. Okazuje się, że choć 
mrozy były silne, to warstwa lodu na rzece Nasiel-
nej jest cienka. Dodatkowo poziom wody wsku-
tek niskich temperatur obniżył się o około 20 cm, 
w związku z czym pod lodem wytworzył się pusty 
tunel, a lód bardzo łatwo może się załamać nawet 
pod niewielkim ciężarem.

Michał B.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Turniej gminny
We wtorek, 7 lutego br. w nasielskiej hali sportowej odbył się turniej elimi-
nacyjny do zawodów powiatowych w halową piłkę nożną. Po raz pierwszy 
zawody w halową piłkę nożną będą rozgrywane na etapie powiatowym. 
W turnieju udział wzięły wszystkie gimnazja z terenu gminy Nasielsk. 
Świadczy to o dużej popularności tej dyscypliny sportu. Punktualnie o go-
dzinie 10.00 przystąpiono do rozgrywek. Wyniki poszczególnych spotkań 
przedstawiały się następująco:
Kategoria żeńska:
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 1:0
ZS 3 Cieksyn – ZS 2 Pieścirogi 4:0
PG 1 Nasielsk – ZS 2 Pieścirogi 1:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZS 3 Cieksyn 6 pkt.
II miejsce PG 1 Nasielsk 3 pkt.
III miejsce ZS 2 Pieścirogi 0 pkt.

Skład drużyny zwycięskiej z ZS 3 w Cieksynie: Karolina Domżała, Karolina Chrzanowska, 
Angelika Wilczyńska, Daria Kowalczyk, Joanna Łosiewicz, Joanna Koźniewska, Luiza 
Pyżyńska, Małgorzata Szpygel, Oliwia Waśniewska, Monika Krynicka. Opiekunem 
zespołu był Andrzej Malon.
Kategoria męska:
ZS 3 Cieksyn  – PG 1 Nasielsk 0:4
ZS 2 Pieścirogi – ZSO Nasielsk 3:1
ZS 3 Cieksyn – ZS 2 Pieścirogi 7:2
PG 1 Nasielsk – ZSO Nasielsk 9:1
ZS 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk 3:0
PG 1 Nasielsk – ZS 2 Pieścirogi 12:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 1 Nasielsk 9 pkt.
II miejsce ZS 3 Cieksyn 6 pkt.
III miejsce ZS 2 Pieścirogi 3 pkt.
IV miejsce ZSO Nasielsk 0 pkt.

Skład drużyny zwycięskiej z PG 1 w Nasielsku: Bartosz Bielecki, Sebastian Chmielewski, 
Bartosz Ślesicki, Łukasz Gortat, Paweł Prusinowski, Konrad Lipiński, Emil Manik, 
Kamil Tomaszyński. Opiekunem zespołu był Robert Bugalski.
Po zakończeniu rozgrywek uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i puchary. 

mk

fot. A. Zawadzki
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Na zimowym biwaku
Podczas ferii zimowych nasielskie środowisko harcerzy i harcerek ZHR 
wybrało się na biwak zimowy w Kampinosie. W pobliżu Puszczy Kampi-
noskiej harcerze, harcerki oraz zuchenki spędzili cztery dni na wspólnym 
poszerzaniu wiedzy o okolicy, a także na zajęciach rekreacyjnych i wę-
drówkach. 
Odwiedziliśmy m.in. muzeum w Granicy, gdzie można było podziwiać 
wszystkie gatunki zwierząt żyjących w puszczy. Z pwd. Ewą Kamińską 
wędr. oraz phm. Dawidem Oklińskim na czele spędziliśmy tych kilka dni 
w świetnej atmosferze, integrując się, śpiewając i pląsając.
Mieszkańcy Kampinosu wykazali się wielką gościną i życzliwością, chęt-
nie pomagali harcerkom i harcerzom w realizacji ich biwakowych zadań. 
Wszystkim harcerzom i harcerkom z Nasielska gorąco polecamy Kampi-
nos jako miejsce na kilkudniowy biwak! 

Dominika Raźniewska

UROCZYSTOŚCI

Bal charytatywny
W sobotę, 11 lutego br., odbył 
się „I Bal Charytatywny” orga-
nizowany przez Samorządowe 
Przedszkole w Starych Pieściro-
gach. Dochód z niego zostanie 
przeznaczony na potrzeby tej 
placówki. 
Bal odbył się w pięknie przy-
strojonej przez pracowników 
p rze dszkola  rem i z ie  s t ra ża-
ckiej w Nasielsku. Skąd pomysł 
na takie przedsięwzięcie? Za-
pytaliśmy o to Beatę Skoczy-
las, dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieści-
rogach: – Od marca zeszłego 
roku jestem dyrektorem przed-
szkola. Ta funkcja umożliwia mi 

real izację różnych ciekawych 
pomysłów na rzecz placówki, 
ale i dla Miasta i Gminy Nasielsk. 
Na kierowniczym stanowisku 
mam możliwość sprawdzenia się 
w kolejnych wyzwaniach. Jednym 
z nich było zorganizowanie balu 
charytatywnego, który miał na 
celu służyć dobru naszych wy-
chowanków oraz zintegrować 
społeczność lokalną. Organizacja 
takiego przedsięwzięcia wyeks-
ponowała chęć działania i twór-
czą kreatywność nauczyciel i , 
pracowników niepedagogicz-
nych i rodziców dzieci z naszej 
placówki. 
Nasielska remiza zgromadziła na 
balu 126 osób, które po wniesie-
niu opłaty w wysokości 200 zł 
mogły bawić się, kosztować przy-
gotowanych przez pracowników 
przedszkola potraw i bawić się przy 

muzyce wykonywanej przez ze-
spół Quatro. Ważnym punktem 
tego wieczoru była licytacja prac 
przedszkolaków, która odbyła się 
około godziny 23.00. Maluchy 

pod okiem swoich wychowaw-
czyń przygotowały 12 prac, na któ-

re składały się: cztery maski, obrazy 
wykonywane różnymi technikami, 
a także fantazyjnie odciśnięte na 
płótnie dłonie. Ceną wywoławczą 
każdego dzieła było 50 zł. Dwa naj-
droższe zostały wylicytowane aż za 
500 zł! Jeden obraz 
zosta ł  zakup iony 
p rzez  b urm i s t rz a 
G r z e g o r z a  A r c i -
szewskiego, który 
również był obecny 
na balu.
W sumie przedszko-
lu udało się zebrać, 
już po odliczeniu 
kosztów - 7380 zł, 
z czego 3280 zł po-
chodzi ło z aukcj i . 
Dyrektor Skoczylas 
nie ukrywa, że jest 
tymi kwotami miło zaskoczona: – 
Przed balem pomyślałam sobie, że 

jak zbierzemy przynajmniej 1000 
zł, to będzie dobrze. A tu proszę, 
zebraliśmy, aż tyle pieniędzy. Prze-
szło to moje i moich podwładnych 
najśmielsze oczekiwania. Dyrektor 

zastanawia się, na co zostaną prze-
znaczone pieniądze. – Muszę naj-

pierw zrobić spotkanie ze swoimi 
pracownikami i ustalić najpilniej-
sze potrzeby – mówi i dodaje: 
– Mam nadzieję, że nasza inicja-
tywa stanie się tradycją i na stałe 
zagości w kalendarzu wydarzeń 
Miasta i Gminy Nasielsk. Miło jest 
łączyć rzeczy pożyteczne z przy-
jemnymi. A taki bal jest okazją dla 
ludzi o „szczodrych sercach”, dla 
których nie jest obojętne dobro 
placówek oświatowych. Warto 
zachęcać naszą społeczność do 
uczestnictwa w takich przedsię-
wzięciach, ponieważ spotkania 
przy dźwiękach muzyki sprzyja-
ją integracji, wyzwalaniu pozy-
tywnych emocji i pozostawiają 

niezatarte wspomnienia wspólnie 
spędzonych chwil – twierdzi. 
Dyrektor Skoczylas cieszy rów-
nież to, że może zawsze liczyć 
na swoich podwładnych, także 

w wykonywaniu różnych zadań 
i realizacji pomysłów. – Mogę po-
wiedzieć, że mam najlepszą eki-
pę w gminie!  – podsumowuje 
z uśmiechem.
Beata Skoczylas, dyrektor Samo-
rządowego Przedszkola w Starych 
Pieścirogach, dziękuje za pomoc 
okazaną przy realizacji I Balu Cha-
rytatywnego:
– panu Grzegorzowi Arciszew-
sk iemu,  Burmi s trzowi  M ias ta 
i Gminy Nasielsk,
– Radzie Rodziców, 
– nauczycielom i pracownikom 
niepedagogicznym Przedszkola 
Samorządowego w Starych Pieś-
cirogach,
– wszystkim gościom i tym, któ-
rzy okazali pomoc, bezintere-
sowność i zaangażowanie oraz 
wspierali tę inicjatywę dobrym 
słowem.

Paweł Kozłowski

Kabaret Halama Oklasky 
w Nasielsku
Śmiech to zdrowie – jak 
mówi znane wszystkim po-
wiedzenie. Oddziałuje na 
wiele narządów naszego cia-
ła i usprawnia ich funkcjono-
wanie. Grzegorz Halama 
oraz Jarosław Jaros doskona-
le wiedzą o tym, że śmiech 
pozytywnie wpływa zarów-
no na ciało, jak i umysł, i ko-
rzystają z tego najlepiej jak 
to tylko możliwe. Mogli się 
o tym przekonać miłośnicy 
kabaretów i wszelkiej maści 
dowcipów, którzy przyby-
li do Nasielskiego Ośrodka 
Kultury 13 lutego br.
W poniedzia łek o godz . 
17:30 rozpoczął się wieczór 
z tryskającym humorem 
programem artystycznym, 
przygotowanym przez kabaret Grzegorz Halama Oklasky. Wszystkim 
znany Grzegorz Halama zaprezentował przybyłym fanom program Żule 
i bandziory, w którym pojawił się w towarzystwie Jarosława Jarosa. Pio-
senki, monologi, skecze i formy bliżej nieokreślone, będące wszystkim 
po trochu, mogła zobaczyć publiczność, która licznie przybyła na kaba-
retowy wieczór.
Widzowie, oprócz specyficznych skeczy, takich jak „Bajka dresiarza”, „Bal-
kon” czy „Sklep z energooszczędnymi lodówkami”, mogli posłuchać pio-
senek o sprawach, o których nikt wcześniej nie śpiewał: Puk, puk, puk, do 
ambasady bram, Ku chwale ludzkości, Nie pożyczę Ci stówy, Cały świat 
bosmana znał – szanta, oraz pośmiać się przy monologach „Papa Carli-
to” i „Miss Świata”.
Nie mogło zabraknąć na nasielskiej scenie mężczyzny w żółtopomarań-
czowym golfie o aerodynamicznym kształcie – znanego hodowcy drobiu 
z Chociul – Pana Józka, który opowiadał o fuzji. 
Osoby chcące „zabrać” Grzegorza Halamę do domu mogły nabyć płyty 
z jego znanymi skeczami. 

monika

fot. M. Stamirowski
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O G Ł O S Z E N I E

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:
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel. 532-589-600,
– 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,
 – regał pokojowy, tel 660-012-382,
 – fotel rozkładany pojedynczy lub wersalkę tel.514-230-404.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-190 NASIELSK ul. SPORTOWA 2

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA  
(LEKARZE RODZINNI, INTERNIŚCI, ORAZ PEDIATRZY)

WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE USG  
(BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA POTRZEB POZ)

W OKRESIE OD 15.03.2012 R.  DO 31.12.2012 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu 
w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie zamawiającego: SAMODZIELNY 
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NASIELSK, UL. SPORTOWA 2.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  mgr Paulina Stary Tel. 023 691 26 06  
wew. 21 w godz. 9:00-14:00

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych” należy składać do dnia 09.03.2012 r.  do godz. 10:00 w siedzibie SP ZOZ 
Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 302).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2012R. o godz. 12:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 09.03.2012R. w siedzibie SP ZOZ Nasielsk, ul. Spor-
towa 2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu 
składania ofert bez podania przyczyny.

Czekają na pomoc
Bezdomne zwierzęta, które trafiły do schroniska w Chrcynnie, prowadzonego przez Fundację 
Centrum Ochrony Środowiska, czekają na pomoc ludzi dobrego serca. 

Suczka Saga ma ok. 3 m-cy. Jest wyjątkowo ślicznym, ru-
chliwym szczeniaczkiem, który bardzo garnie się do ludzi. 
Uwielbia spędzać czas na zabawie, a swoją radość okazuje 
szczekaniem. W przyszłości będzie raczej wysoka. Zosta-
ła zaszczepiona przeciw chorobom zakaźnym. Saga szuka 
towarzysza zabawy i kogoś, kto ją pokocha:).

Rosa - ok. 2 lat. To łagodna, wilkowata sunia. Do 
schroniska trafiła zabiedzona. Z dnia na dzień jej kondy-
cja się poprawia i ładnej wygląda.

Pomóż naszym podopiecznym. To nic nie kosztuje,  
a zyskasz przyjaźń w oczach pupila:)

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie.

Zapraszamy w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00.  
Weekendy adopcje na telefon.

Tel. 660 277 648 lub (23) 693 04 45

Przekaż 1% podatku na  
Fundację Centrum Ochrony Środowiska

Nr KRS 0000118029   

Nr konta 75124053121111000050491861

Dzień Przyjaźni
Każda organizacja, każda grupa społeczna ma swoje święto, swo-
jego patrona. Polscy harcerze także w szczególny sposób obcho-
dzą niektóre dni, jak rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, 
przypadającą 1 sierpnia, czy Dzień Świętego Jerzego – patrona har-
cerzy, przypadający 23 kwietnia. Jednakże w ciągu roku jest je-
den bardzo szczególny dzień dla wszystkich harcerzy i skautów na 
świecie – Dzień Myśli Braterskiej, obchodzony co roku 22 lute-
go. Jest to nasze szczególne święto, dzień przyjaźni i porozumie-
nia między różnymi organizacjami harcerskimi, dzień, w którym 
w szczególny sposób rozważamy czwarty punkt Prawa Harcerskie-
go mówiący o tym, że harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata 
uważa każdego innego harcerza.
Tradycja tego święta wywodzi się z 4. Międzynarodowej Konferen-
cji Skautek i Przewodniczek z 1926 r., która odbyła się w Stanach 
Zjednoczonych. Podczas tego zjazdu międzynarodowe zrzesze-
nie harcerek postanowiło uczcić Naczelnego Skauta Świata gen. 
Roberta Baden-Powella oraz Naczelną Skautkę Świata Olave Ba-
den-Powell, którzy byli prekursorami światowej myśli harcerskiej. 
Można to uznać za niespotykany zbieg okoliczności, ale obydwoje 
urodzili się tego samego dnia, właśnie 22 lutego. W niedługim cza-
sie idea Dnia Myśli Braterskiej przeniosła się na resztę organizacji 
harcerskich i jest obchodzona po dziś dzień na całym świecie przez 
skautów różnych wyznań i kolorów skóry.
W tym dniu harcerze spotykają się, by wspólnie świętować dzień 
urodzin założycieli skautingu. Wspaniałą tradycją jest przesyła-
nie sobie kartek z życzeniami pomiędzy różnymi środowiskami, 
a także organizacjami. Z tej okazji odbywają się także rozmaite wy-
darzenia: biwaki, uroczyste zbiórki, gry terenowe czy chociażby 
wspólne spotkania przy ogniu. Niektóre środowiska przy okazji 
tego święta prowadzą także kwesty i zbiórki materialne, by później 
przekazać zebrane środki na szczytne cele. W tym roku Związek 
Harcerstwa Polskiego przeprowadza także plebiscyt „Niezwyczajni, 
jakich wielu”, mający na celu wyłonienie najlepszych instruktorów. 
Z naszej chorągwi zakwalif ikowało się 3 kandydatów: phm. Mar-
cin Bartosiewicz, hm. Ewa Sidor oraz hm. Adam Sikoń. Głosowanie 
zakończy się 15 lutego, a wyniki zostaną ogłoszone 22 lutego na 
specjalnej gali. Więcej informacji na stronie www.zhp.pl. Trzymamy 
kciuki za naszych przedstawicieli. 
My, harcerze Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, będziemy 
w tym roku świętować ten dzień podczas weekendowego biwaku 
w dniach 24–26 lutego. Odbędzie się on w naszej gminie, a nasiel-
ską ziemię odwiedzi ponad 100 harcerzy z całego powiatu. Relacja 
z imprezy już niedługo.
Z okazji zbliżających się obchodów Dnia Myśli Braterskiej chcieli-
byśmy przekazać życzenia wszystkim drużynom z rodzimego huf-
ca, a także zaprzyjaźnionym środowiskom z gminy Nasielsk 1. NDH 
„Pratum” , 1. NDH „Silus” oraz Szczepowi „Quercus”. 
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Czy wojska szwedzkie stołowały się 
w Nasielsku i jego okolicach?
Odpowiedź na to pytanie cieka-
wi niejednego. Wielu mieszkańców 
Nasielska i okolic na pewno słyszało 
od swoich bliskich o legendach, we-
dług których jakoby w okolicznych 
lasach miały stacjonować oddziały 
wojsk szwedzkich. Jak w każdej legen-
dzie, tak i w tej tkwi ziarenko prawdy. 
Wiek XVII obfitował w wojenne wy-
darzenia w naszym kraju. Oto Rze-
czypospolita musiała zdobyć się na 
wysiłek militarny, aby przeciwstawić 
się sąsiednim mocarstwom, tocząc 
między innymi zacięte zmagania ze 
Szwecją, Rosją, Turcją, a nawet tłumić 
rodzimy bunt kozacki. Część działań 
militarnych na szczęście ominęła Ma-
zowsze, by podczas potopu szwedz-
kiego spaść na nie ze zdwojoną siłą. 
Tu nasuwa się wcześniej postawione 
pytanie: jak to możliwe, aby oddziały 
wojska szwedzkiego mogły bywać 
w okolicach Nasielska? My, wychowa-
ni na powieści Sienkiewicza, pamięta-
my, że Szwedzi byli w takich miastach, 
jak Częstochowa, Kraków, Poznań, 
Gdańsk oraz Warszawa. To właśnie 
chęć zdobycia tej ostatniej przyciąg-
nęła oddziały szwedzkie pod nasze 
miasto. 
Rzecz działa się od kwietnia do koń-
ca lipca 1656 r., kiedy to z rejonu Po-
miechowa, Zakroczymia i Nowego 
Dworu, bazy wypadowej i miejsca 
postoju, przygotowano uderzenie na 
Warszawę. Nie będę w tym miejscu 
przytaczał i opisywał prowadzonych 
działań militarnych, odsyłając zaintere-
sowanych do książki wielkiego znaw-
cy tematu Mirosława Nagielskiego, 
noszącej tytuł Warszawa 1656. Chciał-
bym skoncentrować się na kwestii 
zaopatrzenia armii szwedzkiej w żyw-
ność. Z ustaleń prof. Nagielskiego wy-
nika, iż w rejonie koncentracji mogło 
przebywać między 16 a 20 tys. żoł-
nierzy. Jak wiemy, obce wojsko, ży-
wiło się zazwyczaj w miejscu postoju, 
jednakże rzadko kupując żywność 
u okolicznej szlachty, a najczęściej 
je po prostu rabując. Owa polityka 
miała na celu spowodowanie jak naj-
większych strat, tak aby nadchodzące 
z pomocą wojska nie miały możliwo-
ści wyżywienia się, a głodne stanowiły 
łatwą zdobycz zapewniającą szybkie 
zwycięstwo. Bardzo często dokony-
wano zniszczeń bez powodu, chcąc 
ukarać szlachtę i miejscową ludność za 
pomoc niesioną oddziałom polskim, 
a także ku przestrodze. Zapewnienie 
wyżywienia nie tylko dla ludzi, ale i dla 
koni, na których przecież poruszali się 
żołnierze, i to na przednówku, wyma-
gało ogromnego obszaru, z którego 
można było czerpać prowiant.
Dla Nasielska jako miasta prywatnego 
nie zachodziła potrzeba przeprowa-
dzania dokładnych spisów mówią-
cych o poziomie i sile zniszczenia. Dla 
miast i folwarków królewskich spisy 
i kontrole przeprowadzano, aby moż-
na było określić płynące z nich zyski 
do skarbu monarchy. W naszej oko-
licy miastem królewskim było Nowe 
Miasto, a wsiami królewskimi: Wrona, 
należąca do starostwa zakroczym-
skiego, oraz Latonice, wchodzą-
ce w skład dzierżawy Nowe Miasto. 
Z przeprowadzonej lustracji po zakoń-

czeniu potopu szwedzkiego, a więc 
w latach 1660–1661, dowiadujemy 
się, że wieś Wrona liczyła 68 włóki 
(obecnie jest to ok. 1155 ha). Z tego 
areału 4 włóki (ok. 67,2 ha) przypada-
ła w posiadanie wójtowi. Po 1 włóce 
(16,8 ha) przeznaczono na potrzeby 
wronieckiego kościoła oraz wybrań-
ca, którego w tym czasie nie było. Dla 
kmieci przeznaczono 63 włóki (ok. 
1062,6 ha), jednakże, jak podaje lu-
stracja, na ten czas ta wieś wszystka 
spustoszała ogniem i mieczem przez 
nieprzyjaciela.
Nie lepszą sytuację spotykamy 
w Latonicach, liczących 29 włóki (ok. 
495,6 ha). Tu dla wójta przeznaczo-
no 3 włóki (ok. 50,4 ha) oraz włókę 
na wybrańca, którego nie było. Na 
pozostałych włókach mieli praco-
wać kmiecie czynszowi, jednakże 
ponownie odwołując się do lustra-
cji, czytamy: te wszystkie na ten czas 
puste leżą, bo i poddanych nie masz. 
W Nowym Mieście składającym się 
z 39 włók (ok. 655,2 ha) dla wójta oraz 
szpitala św. Barbary przeznaczono po 
1 włóce, lecz nie były one osiadłe. 
2 włóki należały do Kościoła, a po-
zostały areał leżał odłogiem. Miesz-
czanie nowomiejscy płacili jedynie 
czynsz z ogrodów. Pewną koniunk-
turę próbowali napędzić funkcjonu-
jący w Nowym Mieście piwowarzy 
oraz niektórzy mieszczanie palący 
gorzałkę. Być może stanowiła ona 
towar przeznaczony na sprzedaż na 
miejscowym targu, który odbywał się 
w każdy czwartek. W Nowym Mieście 
był także folwark. Jednakże lustrujący 
go urzędnicy nie określili jego kondy-
cji, stwierdzając, iż przynosi dochody 
rzędu 52 florenów, za co wówczas 
można było kupić w przybliżeniu 104 
sztuk gęsi (ok. 15 gr za sztukę) lub 260 
kur (ok. 6 gr za sztukę). 
Zestawiając powyższe dane z wcześ-
niejszymi lustracjami, bo przeprowa-
dzonymi w latach 1617–1620, a więc 
po pierwszych wojnach Rzeczy-
pospolitej z Moskwą i Szwecją, lub z  
1595 r., widzimy realne zubożenie 
okolic Nasielska. We Wronie w latach 
20. XVII w. osiadłych włók było 53 (ok. 
894,6 ha), a z nich kmiecie na dzień 
św. Marcina (11 listopada) oddawali po 
42 gr z włóki. Ponadto dzierżawiono 
10 włók, które nie były wykorzystane. 
Użytkujący ziemię mieli także obo-
wiązek oddania do dworu określonej 
ilości towaru lub w zamian, w przeli-
czeniu, odpowiednią ilość gotówki. 
Na wspomniany dzień we Wronie od-
dawano z każdej włóki po 10 korców 
(520–540 l) owsa cenionego po 11 gr 
za korzec, gęś cenioną na 4 gr, kogu-
ta wartego 3 gr oraz 30 jajek. We wsi 
było 7 ogrodników. O pewnej zamoż-
ności wsi może świadczyć istnienie 
dwóch młynów. Co prawda nie mełły 
one ciągle zboża, ale to tylko dlatego, 
że położone nad bagiennym strumy-
kiem, który wysychał, nie miały do-
stępu wody, a więc nie mogły być 
wprawione w ruch. We wsi wyszynk 
sprawowało 3 karczmarzy, mających 
pozwolenie na warzenie piwa zamko-
wego. Ogółem wieś Wrona przynosiła 
rocznego dochodu ok. 393 florenów, 

co pozwalało zakupić ok. 2948 gęsi 
lub 7860 kur. 
Podobne obowiązki jak na miesz-
kańcach Wrony ciążyły na kmie-
ciach z Latonic, którzy także na dzień  
św. Marcina oddawali należną daninę.  
We wsi tej także nie było pustej włóki, 
gdyż na 17 nieobsadzonych 12 z nich 
obsiewał dwór, a pozostałe 5 posta-
ły wydzierżawione czynszownikom. 
Z racji braku łąki, choć na nią prze-
znaczono dwa dotychczas istniejące 
ogrody, nie prowadzono chowu byd-
ła. We wsi był karczmarz, który wyra-
biał piwo. Jego dochody zwiększyły 
się, gdyż miejscowa ludność zaprze-
stała samodzielnego warzenia tego 
trunku. Cała wieś przynosiła łącznego 
dochodu ok. 224 florenów. Na tle opi-
sywanych miejscowości okazale pre-
zentuje się dwór w Nowym Mieście. 
Nie dość, że jest przestronny, to miał 
ołowiane okna, spiżarnie i mieszka-
nie dla urzędnika. W skład zabudowań 
dworskich wchodziła piekarnia, bro-
war, kuchnia, pomieszczenie do wy-
twarzania słodu oraz stajnia. W mieście 
swoje zatrudnienie znaleźli piwowa-
rzy, rzeźnicy, młynarze oraz osoby 
zajmujące się produkcją gorzałki. Ze 
swojego dochodu, wynoszącego 
wraz z folwarkiem ok. 744 florenów, 
opłacano urzędnika, starą panią, dwie 
dziewki, pasterza oraz czeladź.
Z powyższych lustracji, które dzieliło 
ok. 40 lat, jasno wynika, do jakich strat 
doszło w okolicach Nasielska, a za-
pewne też w samym mieście. W tym 
czasie nie mamy informacji o spusto-
szeniach dokonanych przez choroby 
bądź zarazy. Ponadto sami lustratorzy 
donoszą, iż powyższe dzieła, które 
miały miejsca w kluczu królewskim, 
spowodowane były przez najazd 
wojsk nieprzyjaciela, a w tym wypad-
ku nieprzyjacielem była armia Karola 
X Gustawa, króla szwedzkiego, który 
od północnej strony atakował stolicę 
Rzeczypospolitej – Warszawę. Gdy 
skończyła się żywność pod Nowym 
Dworem i Pomiechowem, a zapew-
ne skończyła się szybko, o czym po 
stronie polskiej wspominał Wespa-
zjan Kochowski, pisząc: niedostatek 
żywności, ile że zbiorowisko ludzi 
było ogromne, z dnia na dzień coraz 
bardziej dokuczał, a wielu złożonych 
było obozowymi chorobami, pod-
jazdy szwedzkie rozpoczęły grabieże 
w dalszej części województwa ma-
zowieckiego i ziemi zakroczymskiej. 
Zapewne z obawy o własne życie 
miejscowa ludność z resztą dobytku 
postanowiła szukać szczęścia w in-
nych regionach, mniej narażonych na 
straty. W nowych wsiach na nowo za-
łożyli swe domostwa, z dala od przy-
krych wspomnień, zostawiając na 
zawsze Wronę, Latonice i inne oko-
liczne nasielskie wioski. Upływający 
czas nie zdołał jednak zatrzeć blizny 
po potopie szwedzkim, co moż-
na zaobserwować, czytając XVIII- 
i XIX-wieczne wizytacje kościelne, 
który to temat doczeka się osobnego 
opracowania. A zatem na to pytanie, 
czy wojska szwedzkie stołowały się 
w Nasielsku i jego okolicach, odpo-
wiedzieć możemy już sobie sami.

D. Dalecki

Nasielsk, dnia 7.02.2012 rok

GKP. 7125.10.7.2011.2012

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr V/31/11   
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz ustalenia warunków  ich  sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

wykaz 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki 1053 m2

Numer Księgi Wieczystej  9696

Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego

Numer lokalu    2
Powierzchnia  użytkowa lokalu  54,20 m2

Udział w częściach wspólnych 8020/31490

Opis lokalu

Lokal mieszkalny położony na   parterze , składający się z:
 – 2-ch pokoi,
 – kuchni
 – przedpokoju,
 – łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, 
w tym w działce nr  184/2 , pomieszczenie przynależne 
w piwnicy o pow. 11,66 m2 oraz przynależne pomiesz-
czenie gospodarcze w oddzielnym  budynku garażowo-
-gospodarczym o pow. 14,34 m2.

Cena nieruchomości 60. 600,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25 marca  2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na okres 21 dni tj. od  8.02. 2012 roku  do dnia 29.02. 2012 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia  7.02.2012 rok
GKP. 7125.11.7.2011.2012

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.  651 z póź.  zm.), oraz  Uchwały Nr  V/31/11   
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz ustalenia warunków  ich  sprzedaży  podaję do publicznej wiadomości

wykaz 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki  1053   m2

Numer Księgi Wieczystej  9696
Przeznaczeni nierucho-
mości

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego

Numer lokalu 1
Powierzchnia  użytkowa 
lokalu 37,50  m2

Udział w częściach wspól-
nych 6901/31490

Opis lokalu

Lokal mieszkalny położony na   parterze , składający się z:
 – 1-go  pokoju,
 – kuchni,
 – przedpokoju,
 – łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym 
w działce nr  184/2,  pomieszczenie przynależne w piwnicy 
o pow. 12,48  m2

 oraz  przynależne pomieszczenia gospodarcze w oddzielnym  
budynku garażowo-gospodarczym o  pow. 19,03 m2.

Cena nieruchomości 41. 500,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 25 marca  2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na okres 21 dni tj. od  8.02.2012 roku  do dnia 29.02. 2012 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski
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Dbajmy 
o zdrowie
Ile razy w życiu pomyśleliście „mam za duży brzuch i boczki, muszę 
schudnąć”? Pewnie nie dałoby się tego zliczyć. Trudno też uwierzyć, że 
inni mają wręcz odwrotny problem. Stojąc przed lustrem, zastanawiają się, 
jak przytyć, żeby nie wyglądać jak wieszak. Jak we wszystkich aspektach 
życia, najlepszy jest umiar. Jak sprawdzić, czy nasza masa ciała jest prawid-
łowa? Służy temu wskaźnik BMI (Body Mass Index).
BMI = masa ciała w kg/wysokość ciała w (m2 )
np.: masa ciała = 65 kg, wysokość ciała 170 cm
BMI= 65 kg / (1,7 m)2 = 22,5 kg/m2

Jak to interpretować?
 18,5 kg/m2 i poniżej – niedowaga/niedożywienie
 18,6–24,9 kg/m2 – norma
 25–29,9 kg/m2 – nadwaga
 30–34,9 kg/m2 – otyłość I stopnia
 35–39,9 kg/m2 – otyłość II stopnia
 40 kg/m2 i powyżej – otyłość III stopnia
Należy jednak pamiętać, że interpretacji tej nie stosujemy do kobiet w cią-
ży ani sportowców. Jeśli chodzi o dzieci, należy porównać ich masę ciała 
oraz wysokość ciała do siatek centylowych.
Wyliczenie wskaźnika BMI to nie wszystko. Nawet jeśli mamy masę ciała 
w normie, możemy być tzw. „chudymi– otyłymi”. Jak to możliwe? Wy-
tłumaczenie jest proste. Osoba nawet szczupła, jednak z niską aktywnością 
fizyczną, zamiast odpowiedniej ilości mięśni może mieć za dużo tkanki 
tłuszczowej. Podobnie może być „otyły– niedożywiony”. Ktoś by powie-
dział: tak dobrze wyglądający człowiek może być niedożywiony? Właś-
nie tak, ponieważ dieta tych osób często jest jednostajna i nie dostarcza 
wszystkich potrzebnych składników pokarmowych. Często także słyszę 
od moich pacjentów: „Moja żona/mój mąż nie potrzebuje diety, bo jest 
szczupły”. W dalszym ciągu słowo „dieta” kojarzy mam się głównie z od-
chudzaniem. A tak naprawdę chodzi tu o zmianę nawyków żywieniowych 
na takie, które każdemu przyniosą korzyści: 

• osoba z nadwagą schudnie, 
• osoba chora może polepszyć swoje wyniki badań i zdrowie, 
• kobieta ciężarna zapewni odpowiednie odżywienie swojemu dziecku 

i szybciej po ciąży wróci do formy,
• dziecko od małego będzie uczyło się właściwych zachowań, co 

zmniejszy ryzyko pojawienia się wielu problemów zdrowotnych, 
zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym,

• osoba zdrowa może zmniejszyć wystąpienia ryzyko chorób układu 
krążenia, cukrzycy, dny moczanowej.

Właściwa dieta nie tylko pomaga leczyć nadciśnienie, cukrzycę, pod-
wyższony poziom kwasu moczowego, cholesterolu, trójglicerydów, 
stłuszczenie wątroby itp., ale wprowadzona w odpowiednim czasie 
zapobiegnie powstaniu tych zaburzeń. A nadmierna masa ciała to nie 
problem estetyczny, bo to rzecz gustu i akceptacji, ale przede wszystkim 
problem zdrowotny.
zatem pamiętajmy: lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Przepis na dziś: 

Zimowa sałatka (1 porcja)
Składniki:
1 ziemniak, 1/2 marchewki, 1/4 selera, 1 jajko, 20 g rodzynek, 1/4 małe-
go pora, 1/8 puszki kukurydzy, 1 ogórek konserwowy, 1/6 słoika papryki 
w occie lub 1/3 papryki świeżej, 1/4 winnego jabłka, sól, pieprz, zioła pro-
wansalskie, 3 łyżki jogurtu naturalnego.
Przygotowanie:
Ziemniaka, marchewkę, selera obrać, opłukać pod bieżącą wodą i ugo-
tować do miękkości w osolonym wrzątku. Wyjąć i pozostawić warzywa 
do schłodzenia. Ugotować jajko, ostudzić i obierać. Rodzynki sparzyć go-
rącą wodą na sitku, odsączyć i poczekać, aż przestygną. W tym czasie 
oczyścić i umyć dokładnie pora. Pokroić go w drobną kosteczkę, ułożyć 
na sitku i także sparzyć wrzątkiem. Przełożyć do dużej miski. Dodać osą-
czoną kukurydzę, rodzynki, pokrojone w kostkę jajko, ogórka, paprykę, 
marchewkę, ziemniaka, selera oraz umyte i obrane jabłko. Jogurt natural-
ny doprawić ziołami, solą i pieprzem. Następnie przygotowanym sosem 
zalać pozostałe składniki, wymieszać i przełożyć do salaterki. Smacznego!

mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA
17-19 lutego godz. 17.00

W ciemności
dramat wojenny/ Polska, Francja, Kanada, 
Niemcy, 2012; czas: 145 min.

Katolik… grzesznik… drobny złodzie-
jaszek… Leopold Socha, Polak ze Lwo-
wa - przez ponad rok pomagał i dawał 
schronienie ukrywającej się w kanałach 
grupie uciekinierów z getta. Za pienią-
dze. Jednak to, co wydawało się okazją 
do zarobku, doprowadziło do powstania 
głębokiej więzi emocjonalnej pomię-
dzy Sochą a uciekinierami, ewoluując 
w heroiczną walkę o ludzkie życie. 

24-26 lutego godz. 17.00

Człowiek na krawędzi
Kryminał, thriller; USA 2012; czas: 102 min.

Jest wczesny poranek w samym sercu 
Nowego Jorku. W położonym na 21 pię-
trze oknie luksusowego hotelu pojawia 
się mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, 
że zamierza popełnić samobójstwo. Gdy 
na miejscu zjawia się policja, mężczy-
zna oświadcza, że będzie rozmawiał tyl-
ko z wybraną negocjatorką. Tymczasem 
w położonym po sąsiedzku budynku No-
wojorskiej Giełdy Diamentów niezauwa-
żona przez nikogo dwójka włamywaczy 
zmierza po bezcenny diament. 

24-26 lutego godz. 19.00

Czas wojny
dramat wojenny; USA 2012; czas: 146 min.

W 1914 roku Joey, piękny, gniady źre-
bak z charakterystyczną białą kreską na 
nosie, zostaje sprzedany armii i rzucony 
w wir wojny na Froncie Zachodnim. Wraz 
ze swoim oficerem bierze udział w wal-
ce przeciw wrogom, będąc świadkiem 
koszmaru bitew we Francji. Nawet w zruj-
nowanych okopach odwaga Joey’ego wzrusza otaczających go żołnie-
rzy. Koń znajduje wśród nich ciepło i nadzieję. Jednak wciąż tęskni za 
Albertem, synem farmera, którego opuścił. Czy będzie mu dane jeszcze 
kiedyś zobaczyć prawdziwego pana? 

2-7 marca godz. 15.00

Muppety
komedia, familijny/USA 2011; czas: 98 min

Podczas wakacji w Los Angeles, najwięk-
szy fan Muppetów Walter oraz jego brat 
Gary z narzeczoną Mary odkrywają nik-
czemny plan nafciarza Texa Richmana. 
Otóż zamierza on zburzyć Teatr Muppe-
tów, aby wydobywać ropę, której złoże 
właśnie pod nim odkryto. Chcąc ocalić 
teatr i pomóc w wystawieniu największe-
go przedstawienia Muppetów w historii, 
Walter, Mary i Gary muszą zebrać 10 mi-
lionów dolarów i pomóc Kermitowi zjednoczyć starą ekipę Muppetów, 
bo ich drogi rozeszły się dwanaście lat wcześniej. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Dobry czas na dyskusje z partnerem doty-
czące wspólnej przyszłości. W tych sprawach 
możesz liczyć na wsparcie rodziny. Nie bój się 
więc podejmowania odważnych decyzji. 

Byk 21.04–21.05
W pracy nie spodziewaj się ani znaczących zy-
sków, ani też strat. Zawierając nowe znajomo-
ści, zwracaj większą uwagę nie tylko na piękno 
ciała, ale i duszy. Czas sprzyja zdobywania po-
pularności.

Bliźnięta 22.05–20.06
Gwiazdy zafundują Ci w najbliższym czasie 
dodatkową dawkę energii. Może więc warto 
pomyśleć o rozpoczęcia własnej działalności? 
Konsultacja z fachowcem będzie tu przydatna. 

Rak 21.06–22.07
Nie pozwalaj sobie na zbyt wiele i wstrzy-
maj się z inwestycjami. Niedługo pojawią się 
bardziej sprzyjające okoliczności dla Twoich 
interesów. Zaufaj swojej intuicji. Poznasz cie-
kawych ludzi. 

Lew 23.07–22.08
Czas sprzyja realizacji osobistych planów. Po-
zycja Wenus i Księżyca sugeruje jednak za-
chowanie ostrożności w działaniach. Do pracy 
i miłości podchodź z dystansem, ale i z humo-
rem.

Panna 23.08–22.09
Najbliższe tygodnie zapowiadają się opty-
mistycznie. Uda Ci się pokonać trudności 
i zrealizować jakieś ważne plany. Postaraj się 
wykorzystać daną Ci szansę. Nie przeceniaj 
jednak swoich możliwości.

Waga 23.09–22.10
Skup swoją uwagę na sprawach finansowych. 
Pozycja Wenus sugeruje ostrożność w intere-
sach i wydatkach. Zastanów się też nad możli-
wością dodatkowych zarobków. 

Skorpion 23.10–22.11
Tranzyty gwiazd są korzystne dla rozwiązy-
wania Twoich problemów zawodowo-finan-
sowych. Bez obawy możesz więc inwestować 
i podpisywać nowe umowy. Samotne Skor-
piony będą szukać prawdziwego uczucia.

Strzelec 23.11–21.12
Nie unikniesz problemów. Nieumiejętność kon-
trolowania własnych emocji może być przyczy-
ną błędów w postępowaniu. Unikaj zbędnego 
ryzyka. Masz szansę spotkać kogoś miłego.

Koziorożec 22.12–19.01
Nadchodzi czas bardziej przyjaznej aury. 
Masz teraz bardzo dobry okres dla zdobywa-
nia wiedzy, jak i dla podróży. Doskonal swój 
umysł. Dąż do harmonii w związku uczucio-
wym. 

Wodnik 20.01–18.02
Zaplanowane zadania uda Ci się wykonać. 
Bądź tylko odpowiedzialny i świadomy swe-
go postępowania. Zanim podejmiesz decy-
zję, najpierw dobrze ją przemyśl. Dobry okres 
na naukę. 

Ryby 19.02–20.03
Gwiazdy sprzyjają wydajnej pracy i załatwianiu 
interesów. Przyjaciele okażą się przydatni w roz-
wiązywaniu problemów. Dotyczy to Ryb, które 
prowadzą własny biznes. Osiągniesz wszystko to, 
co zaplanujesz.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

U PRZEDSZKOLAKÓW

Dzień babci i dziadka 
Święto babci i dziadka obchodzimy 
w styczniu (21, 22), ale w nasielskim 
przedszkolu samorządowym obcho-
dy te przełożono na luty, a ściśle rzecz 
biorąc, na wtorek, 7 lutego br. W dru-
giej połowie stycznia w placówkach 
oświatowych przewidziana była prze-
rwa zimowa. Przedszkole wprawdzie 
funkcjonowało, ale na zajęcia przy-
chodziło bardzo mało dzieci. 
Nie można było zorganizować 
jednej wspólnej uroczystości dla 
całego przedszkola, z uwagi na 
małe pomieszczenia. Odbyły się 
więc one w poszczególnych gru-
pach. Osobą łączącą wszystkie te 
spotkania była dyrektor Hanna 
Szumska, która do poszczegól-
nych grup przychodziła z potęż-
nym tortem. 
Wcześniej jednak dzieci zapre-
zentowały Dziadkom to wszyst-
ko, czego nauczyły się na zaję-
ciach, aby uprzyjemnić im chwile 
spędzone wspólnie w przedszko-

lu. Był y więc wiersze, piosenki 
i tańce. Najważniejsze zaś były, 
nieprzewidziane w scenariuszu, 
spontaniczne okrzyki radości, 
pocałunki przesyłane łapkami, 
uśmiechy. Babcie i dziadkowie 
otrzymali też laurki, a na koniec 
wszyscy zasiedli do stołu.

Reporterom nie udało się być w każ-
dej grupie. Szkoda, bo wszędzie było 
pięknie i uroczyście. Dokumentuje to 
zdjęcie z grupy czterolatków, w któ-
rej dzieci na to wyjątkowe spotkanie 
przygotowały się pod okiem wy-
chowawczyń: Agnieszki Puławskiej 
i Hanny Jaworskiej. 

az
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Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.

Układanie glazury osobiście.  
Tel. 604 561 031.

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

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

Zespół muzyczny: wesela, po-
prawiny, imprezy okolicznoś-
ciowe. Tel. 691 036 690. www.
sercadwa.com.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 
905 435.

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną, 2700 m2, blisko stacji PKP 
Nasielsk. Cena 55 tys. Tel. 506 
702 293.

Schody drewniane, Tel. 503 401 
399. 

Usługi elektryczne. Tanio i szyb-
ko. Tel. 505 259 424.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 
25 25 77.

Nauka gry na keyboardzie  
lub akordeonie od podstaw. 
Tanio. Tel. 508 495 535.

S p r z e d a m  d z i a ł k i  b u d o w -
lane w Nasielsku – okol ice  
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.

Zaopiekuję się dzieckiem (dzieć-
mi). Tel. 600 403 266.

Henna+ regulacja brwi- 10 zł; 
manicure hybrydowy- 40 zł; 
kwasy owocowe- 60 zł; mikro-
dermabrazja diamentowa- 70 
zł. Tel. 23 69 12 157.

Sprzedam mieszkanie o pow. 
36 m 2 w Nas ie lsku na Os. 
Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.

Sprzedam Ferguson 255, ta-
lerzówkę, rozrzutnik i  inne.  
Tel. 518 400 305.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. 500 138 106.

Sprzedam dz ia łkę  821  m 2.  
Tel. 609 627 331.

Kupię olszynę. Tel. 501 434 677.

Zbieramy olej przepracowany  
od maszyn rolniczych i ciągni-
ków. Tel. 601 805 546.

Sprzedam łubin niebieski Regent, 
pierwszy odsiew. Tel. 600 434 
107. 



1517 lutego–1 marca 2012 REKLAMA

Zaopiekuję się dzieckiem. Cały 

etat. Bardzo dobre warunki. 

Pieścirogi, Nasielsk. Tel. 506 

755 675.

Sprzedam żyto. Tel. 507 720 444.

W y n a j m ę  m i e s z k a n i e 

w Nasielsku. Tel. 515 457 200.

Odwierty geotechniczne pod 

domy, hale, inne inwestycje. 

Rozpoznanie gruntu. Tel. 505 

106 153; 664 135 142.

Sprzedam Prasa Z 276/1 Simpa 

łańcuchowa. Tel. 534 046 535.

Oddam sukę Labradora. Tel. 661 

191 116.

Pilnie sprzedam dom w Nasielsku 

ul. Lipowa 1. Działka 1100 m2  

+ budynki gospodarcze. Tel. 505 

257 976.

Zatrudnię malarza, gipsiarza. 

Tel. 604 561 031.

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 509 

797 132.

Usługi elektroinstalacyjne. Tanio 

i solidnie. Tel. 600 817 350. www.

elpul.pl.

Sprzedam dwie działki o pow. 

1600 m2 i  1400 m2, Kosewo  

k. Nasielska. Tel. 501 136 623.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 

pierwsze piętro, ul. Piłsudskiego- 

Nasielsk. Tel. 504 522 720.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 

pierwsze piętro, ul. Warszawska- 

Nasielsk. Tel. 668 034 069.

Sprzedam siano, suche ze sto-

doły w kostkach. Tel. 510 589 

762; 511 545 270.

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 20.01.2012 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   79 pkt (62,70%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    75 pkt.(59,52%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  67 pkt (53,17%)
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal    63 pkt (50,00%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   59 pkt (46,83%)
6. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski   59 pkt (46,83%)
7. Mariusz Figurski – Piotr Turek     57 pkt (45,24%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    45 pkt (35,71%)

Wyniki turnieju o Puchar Wacława Jeżółkowskiego, 03.02.2012 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś  126 pkt (58,33%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  125 pkt. (57,87%)
3. Janusz Wydra – Janusz Muzal   122 pkt  (56,48%)
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   118 pkt (54,63%)
5. Jacek Skrzydlak – Piotr Turek    110 pkt (50,93%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 106 pkt. (49,07%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  102 pkt (47,22%)
8. Mariusz Figurski – Maciej Osiński  96 pkt (44,44%)
9. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki   88 pkt (40,74%)
10. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  87 pkt (40,28%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po czterech turniejach:
1-2. Robert Truszkowski   32 pkt
 Marek Olbryś    32 pkt
3-4. Janusz Wydra    25 pkt
 Janusz Muzal    25 pkt
5.  Paweł Wróblewski    24 pkt
6-7. Piotr Kowalski    23 pkt
 Grzegorz Nowiński   23 pkt
8-9. Kazimierz Kowalski   21 pkt
 Krzysztof Morawiecki   21 pkt
10. Stanisław Sotowicz   19 pkt

PK

SPORT SZKOLNY

Minipiłka ręczna
W piątek, 10 lutego br. 
w nasielskiej hali spor-
towej odbył się gminny 
turniej minipiłki ręcznej 
dla dziewcząt i chłop-
ców ze szkół podsta-
wowych. 
O miano mistrza gminy 
Nasielsk walczyły na-
stępujące szkoły: Szkoła 
Podstawowa z Pieściro-
gów, Szkoła Podstawo-
wa z Dębinek oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska. Po losowaniu ustalono 
kolejność gier i przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki 
poszczególnych spotkań:

Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki 5:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk 2 punkty
II miejsce SP Dębinki 0 punktów

Kategoria chłopców:
SP Nasielsk II – SP Pieścirogi 4:3
SP Dębinki – SP Nasielsk I 0:9
SP Pieścirogi – SP Nasielsk I 0:5
SP Dębinki – SP Nasielsk II 5:3
SP Dębinki – SP Pieścirogi 4:4
SP Nasielsk I – SP Nasielsk II 11:1

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk I 6 punktów
II miejsce SP Dębinki 3 punkty
III miejsce SP Nasielsk II 2 punkty
IV miejsce SP Pieścirogi 1 punkt

Po zakończeniu zawodów uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy 
i puchary. 

mk

SPORT SZKOLNY

Turniej 
siatkarski
We wtorek, 31 stycznia 2012 r. 
w nasielskiej hali sportowej od-
był  s ię  turn ie j  p i ł k i  s ia tkowej  
dla szkół gimnazjalnych. Zawo-
dy te były również eliminacjami 
do zawodów powiatowych, któ-
re odbędą się w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Udział w turnieju wzięły następu-
jące szkoły: Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 w Nasielsku, Gimnazjum przy 
Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie, 
Gimnazjum przy Zespole Szkół 
Nr 2 w Starych Pieścirogach oraz 
Gimnazjum przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku. 
Po losowaniu i ustaleniu kolejno-
ści meczów przystąpiono do roz-
grywek. Wyniki poszczególnych 
spotkań wyglądały następująco:

Kategoria dziewcząt:
ZS 3 Cieksyn – ZS 2 Pieścirogi 2:1 
(25:18) (14:25) (15:12)
ZS 2 Pieścirogi – PG 1 Nasielsk 0:2 
(19:25) (12:25)
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 0:2 
(6:25) (14:25)

Klasyfikacja końcowa:
i miejsce Pg 1 Nasielsk 4 punkty
ii miejsce zS 3 Cieksyn 3 punkty
iii miejsce zS 2 Pieścirogi 2 punk-
ty

Skład zespołu zwycięskiego z PG 
1 Nasielsk: Natalia Cyba, Ewelina 
Smolińska, Aleksandra Rakowska, 
Ada Sitek, Natalia Kamińska, Karo-
lina Wiśniewska, Aurelia Sakowska, 
Aleksandra Mroziewicz, Katarzy-
na Karkowska, Izabela Szymańska, 
Natalia Janoch. Opiekun zespołu – 
Marcin Banaszkiewicz.

Kategoria chłopców:
ZS 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk 2:1 
(25:19) (20:25) (25:10)
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk 0:2 
(11:25) (10:25)
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 0:2 
(10:25) (19:25)

Klasyfikacja końcowa:
i miejsce Pg 1 Nasielsk 4 punkty
ii miejsce zS 3 Cieksyn 3 punkty
iii miejsce zSO Nasielsk 2 punkty

Skład zespołu zwycięskiego z PG 
1 Nasielsk: Dominik Jaglarski, Ma-
ciej Drwęcki, Dawid Łukaszewicz, 
Tomasz Drwęcki, Adam Bazylew-
ski, Daniel Bazylewski, Sebastian 
Chmielewski, Łukasz Gortat, Do-
minik Smoliński, Szymon Zalewski. 
Opiekun zespołu – Maciej Renkie-
wicz.
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