
W piątek, 17 lutego br. w Dziennym Domu Pobytu przy ul. Warszawskiej odbyło się spotkanie z okazji Święta 
Darczyńcy, przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
Na wstępie Monika Norbert, dyrektor MOPS, powitała wszystkich zgromadzonych gości, wśród których zna-
leźli się: Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, radni: Albert Dublewski, Wiesław Suska, Mirosław Świderski, 
Maciej Suwiński oraz Katarzyna Świderska (także jako wolontariusz), oraz wolontariusze i sponsorzy.
– W naszym zabieganym świecie jest niewielu ludzi, którzy chcą się dzielić z innymi tym, co mają. A trzeba 
mieć wielkie serce, żeby mieć siłę i odwagę spotkać się z ludzkim nieszczęściem, i dużo energii, żeby po-
magać – mówiła Monika Nojbert, dziękując wszystkim darczyńcom za bezinteresowną pomoc, życzliwość 
i wsparcie. Następnie podziękowania otrzymali wszyscy sponsorzy, którzy przybyli na piątkową uroczystość, 
oraz aktywnie działający wolontariusze: Joanna Menich, Malwina Menich, Katarzyna Świderska, Regina Ol-
szewska, Lidia Walasiewicz.
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Kredyt na odsetki
W czwartek, 23 lutego br. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Po rozpoczęciu obrad przez Grzegorza Duchnowskiego, prze-
wodniczącego RM, Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska zgłosił zmiany do proponowanego porządku obrad. Dotyczyły one wycofania 
projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków OSP i wprowadzenia projektu uchwały o przepro-
wadzeniu wyborów sołtysa w Jaskółowie. 
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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

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Z UM. Konkurs rozstrzygnięty

Podział środków na 
upowszechnianie sportu
Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w 2012 roku w gminie Nasielsk. Na realizację tego zadania w 
roku bieżącym przeznaczono 70 tys. zł.

Podział na konkretne dyscypliny wyglądał następująco: piłka nożna – 53 tys. zł, 
piłka siatkowa – 4 tys. zł, trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc – 5500 zł, tenis 
stołowy – 4500 zł, szachy – 2000 zł, brydż sportowy – 1000 zł. Oferty były 
przyjmowane do 10 lutego br. 
Powołana przez Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska, komisja 
konkursowa w składzie: Krzysztof Miller – przewodniczący Komisji, Katarzy-
na Bagińska – sekretarz Komisji, Marek Maluchnik – członek Komisji, Aneta 
Sierzputowska – członek Komisji, oceniła złożone oferty. 
Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe (Zarządzenie nr 20/12 burmi-
strza Nasielska z dnia 14 lutego 2012 r.):
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk po-
przez organizację zajęć i zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ: 
a) Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „ŻBIK” Nasielsk – 37 000 zł, 
b) Klub Sportowy „WKRA” Andzin – 16 000 zł, 
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk 
poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie PIŁKI SIATKOWEJ: Klub Spor-
towy „SPARTA” Nasielsk – 4000 zł, 
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk po-
przez organizację zajęć i zawodów w zakresie TENISA STOŁOWEGO: 
a) Klub Sportowy „SPARTA” Nasielsk – 2250 zł, 
b) Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Bractwa św. Doroty w Cie-
ksynie – 2250 zł, 
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk 
poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie SZACHÓW: Klub Sportowy 
„SPARTA” Nasielsk – 2000 zł, 
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk po-
przez organizację zajęć i zawodów w zakresie TRÓJBOJU SIŁOWEGO I WYCI-
SKANIA SZTANGI LEŻĄC: MKS POWER 2005 – 5500 zł, 
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk po-
przez organizację zajęć i zawodów w zakresie BRYDŻA SPORTOWEGO: Klub 
Sportowy „SPARTA” Nasielsk – 1000 zł. 

(red.)

NASI RADNI – PREZENTACJE 

Radosław Skrzynecki
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady Miej-
skiej? Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę 
w radzie?
Kandydowałem do Rady Miejskiej prze-
de wszystkim dlatego, żeby mieć realny 
wpływ na: polepszenie infrastruktury drogo-
wej w gminie Nasielsk; rozwój kultury, oświa-
ty i sportu; odwodnienie terenów, zwłaszcza 
w moim okręgu wyborczym, które są dla 
mnie zadaniem priorytetowym; uregulowanie 
spraw związanych z własnością terenów PKP.
Praca w Radzie wiąże się z dużą odpowiedzial-
nością, jest wyróżnieniem, ale jednocześnie 
uczy pokory i kompromisu. Byłaby pewnie 
o wiele prostsza, gdyby gmina miała odpowiednie środki na realizację swoich zadań. 
Powinna się także w dużym stopniu opierać na wspólnym dialogu z mieszkańcami 
(z czym też bywa różnie), bo przecież samorząd tworzymy my wszyscy. Myślę, że 
obecne czasy są bardzo ciężkie dla wszystkich samorządów, dlatego każda decyzja 
powinna być dokładnie i precyzyjnie zaplanowana. Wymaga zatem wiedzy doty-
czącej finansowania, gospodarowania oraz planowania działań.

Co Pana zdaniem należy w pierwszej konieczności zmienić w okręgu wy-
borczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją 
radnego? 
Mój okręg wyborczy boryka się przede wszystkim z brakiem odpowiedniej melio-
racji, na większości terenów nie ma rowów melioracyjnych, sieci odprowadzającej 
wody opadowe. Większość rowów melioracyjnych została zasypana i wymaga od-
tworzenia bądź podczyszczenia. Drogi osiedlowe pokryte destruktem wprawdzie 
zmieniły swój obraz, ale nie są ostatecznym rozwiązaniem. Co roku trzeba będzie 
dokonywać napraw, łatać ubytki; ich stan na obecną chwilę jest katastrofalny. Dlatego 
też drogi wymagają położenia warstwy asfaltowej, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie 
są już podłączone wszystkie media. Myślę, że mieszkańcom tych osiedli po wielu la-
tach „taplania się w błocie” ta inwestycja się należy. Następnym problemem jest brak 
miejsc do parkowania, zaniedbane tereny dworca PKP, przedłużający się w nieskoń-
czoność odbiór wiaduktu i oczywiście budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach. Także tych problemów jest naprawdę wiele i zapewne 
wszystkich naraz nie da się rozwiązać, przede wszystkim z powodów finansowych.

Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę w tych 
komisjach?
W Radzie Miejskiej jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, zastępcą przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pracuję również w Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej. Wybór pracy w tych komisjach wynika z moich zainteresowań, jak 
i posiadanej wiedzy i wykształcenia. Szczególnie praca w Komisji Rewizyjnej wymaga 
poświęcenia olbrzymiej ilości czasu i przyswojenia określonej wiedzy. Jako radny 
bardzo często uczestniczę w pracach Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 
oraz Budżetu i Finansów.

Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o po-
moc w rozwiązywaniu ich problemów?
Tak, bardzo często. Zawsze też na miarę swoich możliwości staram się im pomóc. 
Uważam, że praca radnego bez dialogu z mieszkańcami byłaby wręcz niemożliwa. 
Problemów jest naprawdę wiele, dlatego też zapraszam pana Burmistrza na wspólną 
debatę z mieszkańcami, aby wspólnie te kwestie rozwiązywać i wyjaśniać. Jestem też 
w stałym kontakcie z sołtysami poszczególnych wsi z mojego okręgu.

Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak pan go ocenia? Czego udało się 
dokonać, a czego nie?
Rok 2011 był naprawdę ciężkim rokiem, gdyż trzeba było podjąć wiele odpowie-
dzialnych decyzji przy bardzo słabej kondycji finansowej gminy. W wielu wypad-
kach były to dla mnie, jako osoby pracującej pierwszy rok w Radzie, decyzje bardzo 
kontrowersyjne, szczególnie przy uchwalaniu budżetu na rok 2012. Jako radny mam 
nieco inny pogląd na kierunek rozwoju gminy. Szkoda, że większość podatków jest 
przeznaczana na spłatę zadłużenia, a nie na inwestycje. Jest to konsekwencją zadłu-
żenia, które w końcu należy zacząć spłacać. W moim okręgu wyborczym przede 
wszystkim po wielu problemach została oddana kanalizacja, do inwestycji została 
dołączona ul. Makowa w Starych Pieścirogach. Na dokończenie kanalizacji gmina 
musiała zaciągnąć następny kredyt (oddanie jej w 2010 r., jak mówiono, było czy-
stą fikcją), został odtworzony rów melioracyjny na ul. Diamentowej i nowy przy ul. 
Parkowej. Wykonanie tych dwóch inwestycji byłoby pewnie niemożliwe, gdyby nie 
ogromna pomoc i zrozumienie mieszkańców. Uprzątnięto teren parku przy dworcu 
PKP oraz zaśmiecony teren przy rampie kolejowej, rozpoczęto rozbiórkę budyn-
ków przy starej parowozowni, częściowo podczyszczono rowy melioracyjne przy 
drodze wojewódzkiej w Starych Pieścirogach oraz wykonano część rowu meliora-
cyjnego wzdłuż wału przy ul. Wrzosowej. Podjęto również działania zmierzające do 
powstania monitoringu na terenie dworca PKP i ul. Kolejowej. 

Radny prywatnie:
Urodził się 13 czerwca 1971 r. Ma wykształcenie wyższe magisterskie; nauczyciel dyplomowany 
wychowania fizycznego i informatyki. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Nowych Pieścirogach 
przy ul. Bursztynowej 10. Zainteresowania: sport, muzyka, turystyka, informatyka.

„DZIEŃ OTWARTY” w US 
W ramach działań usprawniających przeprowadzenie akcji rozliczeń za 
2011 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje, że w dniu 
10 marca 2012 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 13.00 pracownicy urzędu 
pełnić będą dyżur.
Podatnicy będą mogli:
złożyć/pobrać formularze podatkowe,
uzyskać informacje w zakresie: 
 – odliczeń od podatku z tytułu wychowywania dzieci, 
 – odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, Internetu,
 – zasad rozliczania dochodów uzyskanych za granicą,
 – złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania, wnioski itp.).
O godzinie 11.00 odbędzie się prezentacja dot. składania zeznania rocz-
nego drogą elektroniczną.

Henryka Kania
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 
2011 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112  
(sala konferencyjna) zgodnie z poniższym harmonogramem.

12.03.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
19.03.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
26.03.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
02.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
16.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
23.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
30.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
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Nasielsk, dnia 23.02.2012 r
BURMISTRZ NASIELSKA 

GKP.6845.10.2.2011.2012   

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy
/zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./

Położenie 
nierucho-

mości

Oznacz. 
nieruch.

Numer 
Księgi 

wieczystej
Pow. Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania
Czas trwania 

dzierżawy
Wysokość czynszu 

netto

N a s i e l s k ,  
ul. Mała 673/1 21804 164 m2

Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Nasielska, wskazania działka 
oznaczona jest symbolem 0.3MW/
MN/U-2 w strefie ochrony konser-
watorskiej

Dzierżawa na okres 
oznaczony do 3 lat

Zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza 
Nasielska Nr 24/12 
z dnia 20 lutego 
2012 r.

Uwaga: Dzierżawa w trybie bez przetargowym
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 24 lutego 2012 r.  
do 15 marca 2012 r.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

OBRADOWAŁA RADA

Kredyt na odsetki 
W czwartek, 23 lutego br. odbyła się 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Po rozpoczęciu obrad przez Grze-
gorza Duchnowskiego, przewodni-
czącego RM, Grzegorz Arciszewski, 
burmistrz Nasielska zgłosił zmiany do 
proponowanego porządku obrad. 
Dotyczyły one wycofania projektu 
uchwały w sprawie ekwiwalentu dla 
strażaków OSP i wprowadzenia pro-
jektu uchwały o przeprowadzeniu 
wyborów sołtysa w Jaskółowie. 
Po przyjęciu planu posiedzenia prze-
wodniczący RM przedstawił swo-
je działania pomiędzy sesjami rady: 
uczestniczenie w posiedzeniach 
merytorycznych komisji rady oraz 
spotkania z mieszkańcami. Następnie 
burmistrz zrelacjonował spotkania 
z władzami powiatu nowodworskie-
go, podczas których dyskutowano na 
temat utworzenia w nasielskiej przy-
chodni przy ul. Sportowej punktu 
nocnej i świątecznej pomocy lekar-
skiej, która świadczona byłaby przez 
Nowodworskie Centrum Medyczne 
(SZPZOZ). Taki punkt według wcześ-
niejszych ustaleń miał działać już od 
początku lutego (kontrakt na NPL 
obowiązuje od 1 stycznia br. – przyp. 
red.) Jak stwierdził burmistrz, porozu-
mień i ustaleń było już wiele, a zgod-
nie z ostatnimi nasielski samorząd 
zgodził się na całkowicie nieodpłatne 
użyczenie pomieszczeń na ten cel. 
Starosta zobowiązał się, że do 8 mar-
ca br. zostanie podjęta ostateczna de-
cyzja w tej sprawie.
W kwestii inwestycji, do których wy-
konania zobowiązały się władze po-
wiatu na terenie naszej gminy w tym 
roku, Grzegorz Arciszewski powie-
dział, iż otrzymał zapewnienie o tym, 
że nie ma żadnego zagrożenia, żeby 
nie zostały zrealizowane. Krótko 
omówił burzliwe spotkanie z miesz-
kańcami na temat projektu zmiany 
obwodów szkolnych, przy czym do-
dał, że na temat reform w oświacie 
będzie rozmawiał z dyrektorami pla-
cówek oświatowych, które odbędzie 
się 7 marca br. 
Ponadto wspomniał także: o inwe-
stycji w Psucinie, dotacji na budowę 
drogi w Jackowie oraz pracach przy 
budowie składowiska odpadów.
Przewodniczący Duchnowski po-
informował obecnych, że ze strony 
rady nie było żadnych działań for-
malnych w sprawie oświaty w gmi-

nie, ponieważ oficjalnie komisje rady 
się tym tematem nie zajmowały. 
W punkcie obrad dotyczącym in-
terpelacji radnych pytanie o czas, 
w jakim działa oświetlenie uliczne na 
terenie gminy, zadał radny Mirosław 
Świderski, który próbował ustalić, czy 
prawdą jest, że burmistrz podjął decy-
zję o wygaszaniu latarni w godzinach 
24–3 rano. Radny Albert Dubler-
ski pytał, dlaczego o kolejne tygo-
dnie przeciąga się decyzja w sprawie 
NPL. Chciał również wiedzieć, jak 
z 1 marca br. będzie wyglądała praca 
w nasielskim SP ZOZ-ie, skoro pani 
dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim, 
a jej zastępcy także już nie będzie, bo 
złożył wypowiedzenie, podobnie jak 
księgowa. 
Na temat sygnałów od mieszkańców 
w sprawie znacznych podwyżek po-
datków mówił radny Radosław Skrzy-
necki. Zaś radny Stanisław Sotowicz 
chciał wiedzieć, czy podjęto dzia-
łania zmierzające do wykupu dział-
ki położonej za szkołą podstawową 
w Nasielsku, która mogłaby zostać 
przeznaczona na drogę. Po raz ko-
lejny poruszył też temat przejścia dla 
pieszych przez ul. Warszawską w oko-
licach marketu Biedronka. Radny Zbi-
gniew Wóltański prosił o informację 
na temat losów planowanej przez 
prywatną firmę budowy sortowni od-
padów w Jaskółowie. Zwrócił też uwa-
gę na konieczność wcześniejszego 
udostępniania pacjentom przychod-
ni zdrowia przy ul. Sportowej. 
O konkretne planowane inwestycje 
powiatowe pytał radny Jerzy Lubie-
niecki. Podkreślił też, że wszystkie 
zmiany w funkcjonowaniu oświaty 
na terenie gminy powinny mieć na 
uwadze dobro dziecka, a nie tylko 
względy ekonomiczne. 
Temat braku oznakowania z nazwami 
ulic w mieście, szczególnie w okoli-
cach osiedla Ogrodowa, Leśna, War-
szawska, przedstawił burmistrzowi 
radny Maciej Suwiński. Natomiast 
radny Krzysztof Fronczak chciał 
wiedzieć, czy w tym roku i w jakim 
zakresie zostanie wykonana ul. Sikor-
skiego (droga powiatowa) w Siennicy. 
Ponadto mówił o złym umiejsco-
wieni pasów na drodze powiatowej 
w pobliżu ZS nr 2 w Starych Pieści-
rogach. 
W dalszej części posiedzenia radni za-
poznali się z trzema sprawozdaniami, 

które dotyczyły: realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii za rok 
2011; realizacji rocznego programu 
współpracy gminy Nasielsk z organi-
zacjami pozarządowymi za rok 2011 
oraz dokumentem przedstawiającym 
realizację zadań gminy przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Następnie rada przyjęła jednogłoś-
nie uchwały dotyczące zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej gminy 
Nasielsk, zmiany uchwały budżetowej 
gminy na 2012 r. oraz zaciągnięcia 
i zabezpieczenia kredytu długoter-
minowego (3 672 695,40 zł). 
Jak zapewniała Ludwina Turek, skarb-
nik Nasielska, to jedyny kredyt, jaki 
gmina zaciągnie w tym roku, a zosta-
nie on przeznaczony na spłatę zadłu-
żenia. 
Podjęto uchwałę o uchwaleniu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nasielsk do-
tyczącego części wsi Budy Siennickie 
(teren pod zabudowę jednorodzinną). 
Radni wyrazili też zgodę na realizację 
przez MOPS projektu systemowego 
w ramach POKL 2007–2013, doty-
czącego aktywizacji zawodowej osób 
niepracujących z gminy Nasielsk. 
Radni dyskutowali także na temat 
wniosku w sprawie odwołania sołtysa 
wsi Jaskółowo i jego prawnego umo-
cowania (statut sołectwa). Większoś-
cią głosów (12 za oddaleniem, przy 3 
osobach wstrzymujących się od gło-
su) wniosek o odwołanie sołtysa zo-
stał odrzucony. 
Udzielanie odpowiedzi radnym Grze-
gorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
rozpoczął od tematu oświetlenia 
ulicznego. Przyznał, że wydał taką 
decyzję dla większości miejscowości 
w gminie, ze względu na duże kosz-
ty energii, a także sprawiedliwe trak-
towanie wszystkich mieszkańców. 
Wyjaśnił też, że nie mógł poinformo-
wać radnych o tych ustaleniach z za-
kładem energetycznym, ponieważ 
zostały one poczynione dzień przed 
sesją. Radny Skrzynecki stwierdził, że 
zgadza się z założeniem, że oszczęd-
ności trzeba wprowadzać, ale być 
może lepszym rozwiązaniem było-
by wyłączenie co drugiej lampy, a nie 
całkowite pozbawianie ludzi oświet-
lenia przez kilka godzin. Jednak bur-
mistrz zaznaczył, że nie podejmuje 

takich trudnych de-
cyzji z radością, one 
są po prostu ko-
nieczne, tym bar-
dziej jeśli myśli się 
o jakichkolwiek in-
westycjach.
Na temat sytua-
cj i  w nasielsk im  
S P  Z O Z- i e  b u r m i s t r z  p r z y -
znał,  że jest ona dziwna, po-
nieważ pani  dyrektor jest  na 
zwolnieniu lekarskim, a jej zastęp-
ca w okresie wypowiedzenia. – Jeśli  
1 marca nie będzie zastępcy dyrekto-
ra, będę musiał go powołać – mówił 
burmistrz. Dodał również że w przy-
chodni była już plaga zwolnień lekar-
skich, ale ludzie powrócili do pracy. 
– Nie ma zagrożenia, że ten ośrodek 
będzie działał gorzej. A pani dyrektor 
nie została zwolniona z pracy, za-
proponowałem jej po prostu nowe 
warunki pracy. Dopóki będę burmi-
strzem, SP ZOZ będzie jednostką sa-
morządową – deklarował.
Wyjaśnił również że podatki w naszej 
gminie nie zostały wywindowane 
w porównaniu z gminami sąsiednimi. 
Zakup działki przy szkole podstawo-
wej w Nasielsku jest brany pod uwa-
gę w następnym roku. Już po raz 
kolejny Maria Kowalska, sekretarz 
Nasielska, mówiła o tym, iż w sytua-
cji, gdy są w pobliżu dwa przejścia dla 
pieszych na ul. Warszawskiej, zabiega-

nie o następne pasy przy „Biedronce” 
w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich będzie mało skuteczne. 
Dodała, że być może warto byłoby 
zrezygnować z któregoś z funkcjo-
nujących obecnie przejść. W kwestii 
sortowni odpadów burmistrz powie-
dział, że wiele podmiotów jest zain-
teresowanych naszym terenem. Na 
temat drogowych inwestycji powia-
towych burmistrz zapewniał, że zo-
stanie wykonana zarówno ul. POW, 
jak też ulice w Siennicy – Sikorskiego 
i Piłsudskiego. 
Wiceprzewodnicząca RM odczytała 
pisma skierowane do rady. A następ-
nie zarówno radni, jak i mieszkańcy 
mogli zabrać głos w ważnych dla nich 
sprawach.
W trakcie sesji przedstawicielka jednej 
z prywatnych gazet lokalnych ogłosiła 
zwycięstwo Renaty Włodarskiej, soł-
tys Jackowa Dworskiego, w przepro-
wadzonym przez pismo konkursie 
SMS-owym na najlepszego sołtysa 
gminy Nasielsk w 2011 r. 

(red.)



4 2–15 marca 2012AKTUALNOŚCI

Kronika OSP

16.02. OSP Cieksyn wyjechała do 
pożaru samochodu w miejsco-
wości Cieksyn.
21.02. OSP Nasielsk brała udział 
w poszukiwaniu zaginionego 
dziecka na terenie Nasielska.
23.02. strażacy z Nasielska zo-
stali wezwani do wypompowania 
wody z budynku mieszkalnego 
w miejscowości Kędzierzawice.
24.02. jednostki OSP z Nasielska, 
Psucina i Cieksyna gasiły pożar 
budynku mieszkalnego w miej-
scowości Morgi.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Z GMINY

Uwaga  
niebezpieczny przejazd
Na łamach „Życia Nasielska” już kilka razy poruszaliśmy temat dotyczą-
cy modernizacji linii kolejowej PKP. Prace na większości budowli zosta-
ły zakończone, na niektórych jeszcze trwają. Modernizacja ma przede 
wszystkim zapewnić nam bezpieczeństwo podczas przejazdu przez tory 
kolejowe. Bezpieczniej ma być dzięki wiaduktom i tunelom, a także strze-
żonym przejazdom kolejowym. Jadąc drogą powiatową od Nasielska 
w stronę Kosewa, musimy przejechać przez przejazd kolejowy, który za-
wsze był bardzo niebezpieczny – w tym miejscu straciło życie wiele osób, 
m.in. doszło do zderzenia z samochodem osobowym, zginęło też kilku 
cyklistów. 

Podczas modernizacji linii kolejowej właśnie w tym miejscu założono 
sygnalizację świetlną i zapory, które są automatycznie zamykane, gdy 
do przejazdu zbliża się pociąg, a tak powinny działać. Jednak w wypadku 
Kosewa często dochodzi do serii awarii zapór i sygnalizacji. O tym nie-
bezpiecznym fakcie informowali nas mieszkańcy wsi oraz okolicznych 
miejscowości.
– Przez przejazd w Kosewie przejeżdżam kilka razy dziennie. Zdarzało 
mi się, że stałem po 20 minut przy zamkniętych zaporach, czekając na 
przejazd pociągu, którego nie było. Po takim oczekiwaniu postanawiałem 
przejechać mimo opuszczonych zapór, bo szkoda mi było czasu. Wiem, 
że nie powinno tak się robić, ale czekając prawie pół godziny, dochodzi 
się w końcu do wniosku, że to jedyne wyjście – skarży się pan Janusz.
O źle działających zaporach głośno jest wśród samych mieszkańców Ko-
sewa, szczególnie tych, którzy byli często naocznymi świadkami tragedii.
– W tym miejscu ginęli ludzie, a teraz niedużo brakuje do powtórzenia 
tragicznej historii tego miejsca. Ludzie przyzwyczajają się do tych od cza-
su do czasu niedziałających rogatek i przejeżdżają, nie zwracając uwagi 
na zbliżający się pociąg. Osobiście nie widziałem, żeby przejechał pociąg 
i rogatki były otwarte, ale sam czekałem z 15 minut na przejazd pociągu, 
którego nie było. Samochodów ustawiało się tyle, że ludzie wychodzili, 
obserwując tory, a inni przejeżdżali – mówi mieszkający w pobliżu prze-
jazdu mężczyzna. 
O tym problemie pisaliśmy już w ŻN, jednak, jak widać, nadal na tym prze-
jeździe sytuacja się nie zmieniła. Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowa-
nie szczególnej ostrożność podczas przejazdu tą drogą.

(k)

Z GMINY

Śmieci spadają z góry
Wiadukt kolejowy w Pieścirogach jest ważną inwesty-
cją, ale sprawia problemy mieszkańcom naszej gminy. 
I nie chodzi tylko o to, że wciąż jest nieczynny.
Jeden z mieszkańców zwrócił nam ostatnio uwagę na 
pewną nieprawidłowość związaną z tą inwestycją. Wia-
dukt został bowiem tak skonstruowany, że przylega on 
bezpośrednio do drogi. – Przy najbliższej okazji cała 
woda z wiaduktu będzie spływać na nasze posesje – 
twierdzi mieszkaniec Pieścirogów. I dodaje, że to samo 
tyczy się śmieci zrzucanych z wiaduktu. Na potwier-
dzenie pokazuje leżące pod nim puste butelki.
Rozwiązaniem mogłoby być zamontowanie odpo-
wiednich rynien, którymi woda ściekałaby, nie grożąc dostaniem się na posesje mieszkańców. Jak twierdzi je-
den z mieszkańców, sprawa była zgłaszana władzom gminy, ale nie doczekano się odzewu.
Komfort jazdy nie powinien odbywać się kosztem mieszkańców okolicznych terenów, tym bardziej że zastrze-
żeń do wykonania wiaduktu jest jeszcze więcej.

(p.)

Z MIASTA

Niedrożne rowy
Kilka dni temu ulica Młynarska – droga powiatowa prowadząca w kierun-
ku Strzegocina – miejscami była zalana wodą. A wszystko to za sprawą nie-
drożnych rowów melioracyjnych znajdujących się po obu stronach jezdni. 
Droga w części została dwa lata temu zmodernizowana, jednak rowy trze-
ba byłoby czyścić na bieżąco. Jak będziemy jeździć tą drogą, gdy przyjdą 
wiosenne roztopy?

(r.)

11.02. na ul icy POW nieznany 
sprawca uszkodził zaparkowany  
na parkingu przed marketem Tesco 
samochód. Straty wynoszą 4000 
zł na szkodę Joanny G.
19.02. na przystanku PKP w Kąt-
nych policjanci zatrzymali Michała 
G. i Pawła Ż., mieszkańców Warsza-
wy, przy których znaleźli 98,5 gra-
ma marihuany.
21.02. na ulicy Sportowej policjan-
ci zatrzymali Wojciecha W., miesz-
kańca Nasielska, który włamał się 
do mieszkania Ilony B. i skradł te-
lewizor.
21–22.02. w Żabiczynie niezna-
ny sprawca włamał się do budyn-
ku gospodarczego i skradł 15 kur. 
Straty wynoszą 450 zł na szkodę 
Bogumiły W.
25.02. w Nowych Pieścirogach 
Bogumił K., mieszkaniec Morgów, 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (1,78 mg/l).

fot. D. Majewski

Z POLICJI

Nowy rzecznik prasowy 
Od 15 lutego br. oficerem prasowym Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim jest starszy sierżant Szymon Koźniewski. 
Nowy rzecznik do tej pory pracował w komisariacie policji w Czosnowie. 
Zastąpił on na tym stanowisku mł. asp. Iwonę Jurkiewicz, która rozpoczęła 
pracę w Komendzie Stołecznej Policji. Pani Iwonie gratulujemy awansu 
i życzymy wielu sukcesów.

(r.)

fot. D. Majewski
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POWIAT

Nocne dyżury 
aptek – nowy 
harmonogram
Kilka tygodni prac i wreszcie się 
udało – władze powiatu doszły 
do porozumienia z właściciela-
mi aptek i ustaliły harmonogram 
nocnych dyżurów na terenie na-
szego powiatu. W czwartek, 23 
lutego Rada Powiatu zatwierdzi-
ła uchwałę w sprawie określe-
nia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych. 
Po wielu spotkaniach i rozmowach 
podjęto decyzję o utworzeniu na 
terenie powiatu nowodworskiego 
dwóch okręgów nocnych dyżu-
rów aptek: pierwszy nowodworski 
– w jego skład wchodzi 13 aptek 
z Nowego Dworu Mazowieckie-
go, oraz drugi okręg pomiechow-
sko-nasielski z 5 aptekami, które 
będą rotacyjnie pełnić nocne 
dyżury w swoich rejonach. Tym 
sposobem, w razie pilnej potrze-
by w nocy, przez 3 tygodnie, 
w pięciotygodniowym cyklu, 
leki będzie można zakupić w jed-
nej z nasielskich aptek („Arnica”, 
„Nova” lub „Rodzinna”), a w po-
zostałe 2 tygodnie najbliższymi 
będą te na terenie Pomiechówka 
(apteka przy ul. Szkolnej 1 oraz ap-
teka „Przy stacji” przy ul. Modliń-
skiej 18). 
Rzeczywistość będzie jednak wy-
glądała trochę inaczej. Jak się oka-
zuje, na terenie Nasielska nocne 
dyżury pełnić będą tylko apte-
ki „Arnica” i „Rodzinna”. Właści-
ciel Apteki „Nova” natomiast, 
w rozmowie z nami, zaprzeczył, 
jakoby jego miała pełnić nocne 
dyżury w tym roku. Projekt har-
monogramu wcześniej trafił do 
zaopiniowania na biurka wójtów 
i burmistrzów powiatu nowo-
dworskiego oraz do Pełnomocni-
ka Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Warszawie w powiecie nowo-
dworskim.
Uchwała zobowiązuje właści-
cieli aptek, by w widocznych 
miejscach zamieścili informacje 
o nocnych dyżurach. Rozkład 
świadczenia nocnych usług far-
maceutycznych, który nie jest 
uzależniony od indywidualnych 
warunków funkcjonowania apte-
ki czy liczby zatrudnionych w niej 
pracowników, ma przede wszyst-
kim zapewnić lokalnej społecz-
ności możliwość skorzystania 
z niezbędnej pomocy również 
poza normalnym czasem pra-
cy aptek. Nowy harmonogram 
ma obowiązywać do 6 stycznia 
2013 r.
Rozkład nocnych dyżurów, a tak-
że dane kontaktowe do wszyst-
kich aptek w powiecie znaleźć 
można na stronie internetowej 
starostwa www.nowodworski.
pl w newsie zawiadamiającym 
o XV sesji Rady Powiatu Nowo-
dworskiego, a wkrótce powinna 
pojawić się aktualizacja w infor-
macjach dodatkowych w dziale: 
Zdrowie – Harmonogram pracy 
i dyżurów aptek. 

Michał B.

Z GMINY. Konflikt w Jaskółowie

Sołtys pod presją
Grupa mieszkańców wsi Jaskó-
łowo uznała, że soł tys Bożena 
Nowosielska powinna zostać od-
wołana z pełnionej funkcji. Dlate-
go też stosowny wniosek trafił do 
Rady Miejskiej w Nasielsku i został 
przedstawiony na styczniowej sesji 
RM (XVII). 
We wniosku znalazły się zarzuty, 
skierowane pod adresem pani soł-
tys, działania na szkodę sołectwa 
m.in. przez to, że wprowadza zamęt 
i niezgodę między mieszkańcami, 
nie realizuje woli mieszkańców 
oraz burzy zaufanie do władz gmi-

ny i samorządu. Zdaniem samej 
zainteresowanej, która była obec-
na na sesji, po pierwsze, 5 spośród 
33 złożonych pod nim podpisów 
nie powinno tam być, ponieważ 
te osoby nie są zameldowane w 
Jaskółowie, a po drugie zarzuty 
były niekonkretne. Właśnie dlate-
go przedstawiła długą listę działań, 
jakie podejmowała na rzecz swego 
tej miejscowości przez 13 lat sołty-
sowania.
– Zawsze starałam się pracować 
dla dobra całej społeczności naszej 
wsi, czy to zabiegając o inwestycje 

na naszym tere-
nie, czy też wraz 
z mieszkańcami 
organizując róż-
ne uroczystości 
– mówi pani Bo-
żena w rozmowie 
z naszym dzien-
nikarzem. Na py-
tan ie o to,  cz y 
wiedziała wcześ-
n ie j  o  wniosku 
o odwołanie i czy miała okazję 
przedstawić mieszkańcom Jaskóło-
wa swoją opinię, odpowiada. – Nie 
odbyło się w tej sprawie zebranie, 
na którym mogłabym zabrać głos. 
Owszem, o tym, że jest wniosek i są 
zbierane podpisy, dowiedziałam się 
tzw. pocztą pantoflową. Nie było to 
dla mnie zaskoczeniem, dlatego że 
grudniowym spotkaniu władz gmi-
ny i przedstawicieli firmy Capital In-
vestment Project II z mieszkańcami 
jeden z obecnych obiecał, że bę-
dzie zabiegał o odwołanie sołtysa. 
Na tym ubiegłorocznym zebraniu 
najpierw dyskutowano na temat 
budowy w Jaskółowie zakładu za-
gospodarowania odpadów, a póź-
niej przeprowadzono w tej sprawie 
głosowanie. Wynik był niekorzyst-
ny dla tej inwestycji. Ale wtedy 
pojawiły się głosy, że pani sołtys 
sprzyja budowie zakładu, czemu 
ona zdecydowanie zaprzecza. – 
Na zebraniu prosiłam o rozwagę. 
Nigdy nikogo nie namawiałam, 
żeby ktoś głosował za powstaniem 
tego zakładu, każdy jest dorosły i 
ma swój rozum. Ja wstrzymałam 
się od głosu. 
Gdzie w takim razie leży problem 
i skąd wzięły się takie podejrzenia 
niektórych mieszkańców, dlacze-
go w końcu pojawiał y się gło-
sy na temat wycinania drzew na 
działce należącej do firmy? Pani 
Bożena wyjaśnia, że firma pozwa-
lała rolnikom ze wsi uprawiać te 
grunty, można było też tam kosić 
trawę i wziąć ją sobie. – A w tym 
roku pozwolili na wycinkę samo-
siejek, bo to są grunty uprawne, a 
nie las. Tym bardziej że nie było 
tam drzew starszych niż 10-let-
nie. Trzy czwarte mieszkańców 
naszej wsi wycinało tam drzewa 
za darmo i zwoziło je do siebie, 
żeby było czym palić w piecu. A 
potem mnie i kilka innych osób 
odwiedziła policja w tej sprawie . 
Dodaje, że osoby, które złożyły 
wniosek o odwołanie, również 
mogły korzystać z tego drzewa. 
To prawdopodobnie nie wszyst-
kie punkty zapalne, jakie w ostat-

nich miesiącach pojawiły się w tej 
miejscowości. 
– Ja się z nikim nie kłócę i na ni-
kogo nie obrażam, po prostu 
zawsze mówię to, co myślę. Od 
czerwca toczy się sprawa po-
wrotu Jaskółowa i sąsiednich wsi 
(Popowo Północ, Południe i Bo-
rowe – przyp. red.) do parafii w 
Nasielsku. A od później jesieni 
jest temat planów budowy tego 
zakładu. Do tego w naszej miej-
scowości jest naprawdę wiele 
rzeczy do zrobienia, jak choć-
by dokończenie centralnego 
ogrzewania w świetlicy wiejskiej, 
oświetlenie drogi wojewódzkiej 
czy dokończenie budowy krót-
kich odcinków dróg graniczą-
cych z gminami Winnica i Serock 
– wylicza B. Nowosielska . – Ale 
ja nie dam się zastraszyć i szcze-
gólnie teraz sama nie zrezygnuję 
z bycia sołtysem. Będę się doma-
gała uczciwych wyborów. Zresz-
tą cały czas czekam na dowody 
mojej działalności na szkodę wsi 
– dodaje. 
Mamy demokrację, więc spo-
łeczność wiejska z tak ich czy 
innych powodów ma prawo wy-
powiadać się na temat sposo-
bu „sprawowania władzy” przez 
osoby przez siebie wybrane. Tyle 
że we wniosku powinno być jasno 
powiedziane, dlaczego dana oso-
ba przestała się ludziom podobać. 
Taki wniosek musi być podpisany 
przez minimum 20% (piąta część) 
mieszkańców so łect wa.  Rada 
Miejska przed podjęciem decyzji 
w sprawie wniosku musi wysłu-
chać zainteresowanego sołtysa 
odnośnie do stawianych mu za-
rzutów. A potem rada ma dwie 
możliwości: albo wniosek odrzu-
ca, albo zarządza nowe wybory 
soł tysa. W wypadku Jaskółowa 
osób uprawnionych do głosowa-
nia jest 144. 
Na ostatniej XVIII sesji RM (23.02.
br.) radni większością głosów zde-
cydowali wniosek o odwołanie 
sołtysa Jaskółowa odrzucić, mimo 
że tym razem spełniał on wymogi 
formalne.

(ai)

U NAS

Święto Darczyńcy
W piątek, 17 lutego br. w Dziennym Domu Pobytu przy ul. Warszawskiej odby-
ło się spotkanie z okazji Święta Darczyńcy, przygotowane przez pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
Na wstępie Monika Norbert, dyrektor MOPS, powitała wszystkich zgroma-
dzonych gości, wśród których znaleźli się: Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, radni: Albert Dublewski, Wiesław Suska, Mirosław Świderski, Maciej 
Suwiński oraz Katarzyna Świderska (także jako wolontariusz), oraz wolontariu-
sze i sponsorzy.
– W naszym zabieganym świecie jest niewielu ludzi, którzy chcą się dzielić 
z innymi tym, co mają. A trzeba mieć wielkie serce, żeby mieć siłę i odwagę 
spotkać się z ludzkim nieszczęściem, i dużo energii, żeby pomagać – mówiła 
Monika Nojbert, dziękując wszystkim darczyńcom za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i wsparcie. Następnie podziękowania otrzymali wszyscy sponsorzy, 
którzy przybyli na piątkową uroczystość, oraz aktywnie działający wolontariu-
sze: Joanna Menich, Malwina Menich, Katarzyna Świderska, Regina Olszewska, 
Lidia Walasiewicz.
Obecni mieli także możliwość wysłuchania i obejrzenia krótkiej prezentacji 
dotyczącej nasielskich wolontariuszy, którą przygotowała i omówiła Wioletta 
Zawadzka specjalista pracy socjalnej i koordynator wolontariatu w nasielskim 
MOPS. Przedstawieni w niej zostali kolejno wszyscy wolontariusze wraz ze 
swoimi podopiecznymi. – Nasz wolontariat działa od roku 2008, łączymy 
ludzi, którzy pragną pomagać, z tymi, którzy bardzo tej pomocy potrzebu-

ją. Nasi wolontariusze po-
magają osobom chorym 
i samotnym, dzieciom 
w nauce, rodzinom – re-
lacjonowała Wioleta Za-
wadzka. – Mamy sześć 
podpisanych umów z wo-
lontariuszami, z czego dwie 
panie: Elżbieta Gągolewska 

i Lidia Walasiewicz, rozpoczęły wolontariat niedawno. Już w tym roku zgłosili 
chęć takiej pracy także dwaj panowie – dodała. 
Wspomniała też o młodzieży nasielskich szkół (Publicznego Gimnazjum nr 1 
i ZSO im. Jarosława Iwaszkiewicza), która aktywnie działa w wolontariacie np. 
podczas zbiórek żywności.
W tej mniej oficjalnej części spotkania wolontariusze dzieli się z obecnymi swo-
imi refleksjami na temat wolontariatu. Zaś jeden z długoletnich darczyńców 
nasielskiej placówki, pan Janusz Jeleń z Pułtuska, stwierdził – Pomagać trzeba 
i warto, bo mamy tak mało czasu. Każdy może podzielić się tym, co ma, jed-
ni, by pomagać ludziom poświęcają swój czas i serce, inni przeznaczają na 
wsparcie takich działań środki finansowe lub jakąś rzeczową pomoc. 
Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że pomagać warto, bo dzięki temu świat 
staje się po prostu lepszy.

(i.)
Serdeczne podziękowania za wsparcie rzeczowe bądź finansowe działań 
prowadzonych przez nasielski MOPS na rzecz naszej społeczności otrzymują 
darczyńcy:
Pan Grzegorz Arciszewski – burmistrz Nasielska, Pan Mirosław Świderski, Pan Janusz 
Jeleń, ks. Adam Ners, Pan Marian Wasierzyński –Prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Nowym Dworze Maz.; Pani Sabina Trzaska; Pani Monika Chełchowska i Pan 
Mariusz Szostak –Hurtownia „Mark”; Państwo Teresa i Roland Borkowscy; Pani 
Dorota Liberadzka – kierownik filii Banku PEKAO SA w Nasielsku; Pani Halina 
Kamińska – Prezes Akcji Katolickiej w Nasielsku; Pani Małgorzata Chojnacka – 
Sklep „Piotruś”; Pan Krzysztof Frąckiewicz – P.H.U ARTBIUR; Pan Witold Estkowski 
i Pan Andrzej Sawicki – PH „Guliwer” spółka jawna; Pan Maciej Suwiński – Prezes 
Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji.

Monika Nojbert, dyrektor MOPS w Nasielsku
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Warto przeczytać

KULTURA

Wierszy kilka
Przyjęło się już, że w tej rubryce 
piszemy o książkach. Na ogół są 
to takie pozycje, które albo z ja-
kiegoś powodu stały się hitem na 
rynku czytelniczym, albo po pro-
stu są naszym zdaniem godne lek-
tury. Najczęściej są to powieści lub 
literatura faktu. 
Tym razem jednak będzie o poe-
zji, a także o poetce, czyli coś na 
kształ t wspomnienia. W lutym 
br. zmarła Wisława Szymborska, 
poetka, autorka esejów i felieto-
nów. Uhonorowana w 1996 r. Li-
teracką Nagrodą Nobla. Przez kilka 
dni media przypominały jej postać 
i twórczość, choć ona przez całe 
lata swojej popularności nie zabiegała ani o najlepszy czas antenowy, ani 
o pierwsze strony gazet. Szymborska niemal przez całe swoje życie była 
związana z Krakowem. W tamtejszych czasopismach publikowała swoje 
utwory. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku pojawiły się w jej twórczości 
wiesze nie tylko akceptujące socjalistyczną rzeczywistość, ale i ją admi-
rujące (np. Ten dzień o śmierci Józefa Stalina), których poetka po latach 
się wstydziła. Ale był to margines, a w jej dorobku literackim znajdziemy 
mnóstwo wierszy, które przyniosły jej uznanie krytyków, kolegów po 
piórze i czytelników, tak w kraju, jak i zagranicą. 
Warto wspomnieć choćby te utwory, które zapewne znane są naszym 
czytelnikom ze szkolnej ławy, jak: Obóz głodowy pod Jasłem, Obmy-
ślam świat, Nic dwa razy, Nienawiść, Konkurs piękności męskiej, Sto 
pociech, Schyłek wieku, Głos w sprawie pornografii – ze słynnym pierw-
szym wersem „Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie”. Stanisław Burkot, 
historyk literatury polskiej, charakteryzując jej twórczość, pisał, że po-
dejmuje fundamentalne problemy współczesności, począwszy od istoty 
bytu, po konflikty społeczne i polityczne, jednocześnie pokazuje samot-
ność człowieka i jego zależność od historii i biologii. Utwory Szymbor-
skiej mają prostą formę, a ich treść jest zrozumiała dla wszystkich, choć 
trzeba pamiętać, że niesie ze sobą wiele znaczeń. W napisanych przez 
nią wierszach znajdziemy zarówno tematy, jak i wartości uniwersalne. 
Często niepozbawione ironii czy humoru. To poezja typowo intelektu-
alna, w której drzemie jednak duży ładunek emocjonalny. Oto fragment 
autoironicznego wiersza pt. Nagrobek: 
Tu leży staroświecka jak przecinek/
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek/
raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup/
nie należał do żadnych literackich grup. (…)
W odczycie noblowskim z 1996 r. z ogromną skromnością tak mówiła 
o poetach współczesnych: „Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzli-
wy nawet, a może przede wszystkim wobec samego siebie. Z niechęcią 
oświadcza publicznie, że jest poetą – jakby się tego trochę wstydził. Ale 
w naszej krzykliwej epoce dużo łatwiej przyznać się do własnych wad, 
jeżeli tylko prezentują się efektownie, a dużo trudniej do zalet, bo są głę-
biej ukryte i w które się samemu do końca nie wierzy….”.
Każdy z nas z pewnością zaświadczy, że takie bądź co bądź nacechowa-
ne przede wszystkim pokorą podejście do wykonywanych przez ludzi 
profesji czy pasji jest obecnie zdecydowanie passé (niestety!).

(red.)

Przekaż nam                       swojego podatku

NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA  
I ROZWOJU EDUKACJI 

KRS   0000295564
www.fundacja.szkola.pl

NOK ZAPRASZA

Z NOK. Zaproszenie do udziału w konkursie

Scena Zaułek – kabaretowo
Nasielski Ośrodek Kultury zapra-
sza na kolejne spotkanie ze Sceną 
Zaułek, które odbędzie się w sobo-
tę, 17 marca o godz. 19:00. Tym 
razem na nasielskiej scenie obok 
gospodarza wieczoru, Wojtka Gę-
sickiego, wystąpi znakomity saty-
ryk, komik, aktor Tadeusz Drozda.
Jest on uznawany za najpopular-
niejszego artystę estrady i telewizji. 
Debiutował w stworzonym przez 
siebie i Jana Kaczmarka wroc-
ławskim kabarecie Elita. Tworzył 

i prezentował program „Dyżurny 
Satyryk Kraju” w telewizji Polsat, 
później prowadził program „Śmie-
chu warte” w TVP1. Szczególną 
sympatią widzów cieszył się talk-
-show „Herbatka u Tadka” emito-
wany w TVP2 i TV Polonia. 
Bilety można nabywać już od  
1 marca br. w Nasielskim Ośrod-
k u  Ku l t u r y .  C e n y  b i l e t ó w: 
w przedsprzedaży – 25 zł, grupy 
zorganizowane (min. 20 osób) – 
22 zł, zaś w dniu koncertu – 30 zł. 

Wszystkich, którzy chcą miło spę-
dzić czas, zapraszamy do NOK.

(red.)

„Warszawska Syrenka”
Jak co roku Nasielski Ośrodek 
Kultury zaprasza uczniów klas: 
0–III, IV–VI oraz młodzież gim-
nazjalną z naszej gminy do udzia-
łu w Konkursie Recytatorskim 
„WARSZAWSKA SYRENKA”. 
Jego organizatorem są: Mazowie-
ckie Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Konkurs ma długoletnią tradycję, 
a jego celem jest wyłonienie mło-
dych talentów recytatorskich oraz 
propagowanie i popularyzacja lite-
ratury wśród dzieci i młodzieży. 
Najlepszych recytatorów z po-
szczególnych szkół zapraszamy na 
eliminacje gminne, które odbę-

dą się w czwartek, 15 marca br. 
o godz .  10.00 w Nasielsk im 
Ośrodku Kultury.
Zgłoszenia można składać do  
9 marca br. bezpośrednio w NOK 
bądź przesyłać mailem: nok@nok-
nasielsk.pl.
Finały XXXV Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syren-
ka” odbędą się 14 i 15 kwietnia br. 
w Mazowieckim Centrum Kultury 
i Sztuki, ul. Elektoralna 12.
Regulamin konkursu oraz kartę 
uczestnika można znaleźć na stro-
nie: www.noknasielsk.pl.

(red.)

DKK

Od nudy po miłość
W sobotę, 25 lutego br. w nasielskiej 
bibliotece odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Rozmowy 
toczyły się tym razem wokół dwóch 
interesujących, ale bardzo różnych 
powieści. 
Jako pierwszą omawiano powieść 
włoskiego pisarza, Alberto Moravii, 
pt. Nuda. Większość uczestników 
spotkania podkreślała, że książka jest 
znakomicie napisana i bardzo dobrze 
przetłumaczona. To utwór typowo 
psychologiczny, przedstawiający 
obyczajowość społeczeństwa wło-
skiego pierwszej połowy XX w. Jego 
główny bohater, Dino, to bogaty nie-
spełniony artysta malarz, cierpi on na 
dziwny rodzaj melancholii, którą sam 
nazywa nudą. Niemal jednogłośnie 
stwierdzono, że bohater jest bar-
dzo egoistyczny i wszystkich, nawet 
najbliższych ludzi, traktuje przedmio-

towo, co może wynikać zarówno 
z wychowania, statusu społecznego, 
a być może także z choroby psy-
chicznej. Zaznaczono, że taka postać, 
choć współcześnie dużo bardziej ak-
tualna niż w momencie powstawania 
powieści, jest jednak obca polskiemu 
społeczeństwu. 
Książka Iwony Słabuszewskiej-Krau-
ze Ostatnie fado została rozmaicie 
oceniona przez klubowiczki. Nie-
które panie przyznały, że przeczy-
tały powieść jednym tchem i ujęła 
je zarówno tragiczna historia miłos-
na bohaterów, jak i uroki pięknej Liz-
bony. Inne natomiast podkreślały, że 
jest to pozycja z rzędu łatwych, lek-
kich i przyjemnych, nadająca się do 
czytania na plaży. Pojawiły się tak-
że opinie, że książka jest mroczna 
i tajemnicza i wcale nie przemawia 
do wyobraźni – najprawdopodob-

niej z uwagi na rozbieżność czaso-
wą dwóch podjętych w niej wątków. 
Zwrócono także uwagę na fakt, że 
choć temat jest niezwykle ciekawy, 
podobnie jak pomysł jej kompozy-
cji, to jednak właśnie wielowątkowość 
powieści, duża liczba występujących 
w niej postaci i zachwiania kompozy-
cyjne burzące konstrukcję fabularną 
sprawiają, że nie dla wszystkich jest 
ciekawą lekturą.
Podczas kolejnego spotkania DKK 
omawiać będziemy następują-
ce utwory: Izabela Sowa, 10 minut 
od centrum; Krystyna Nepomu-
cka, Oczekiwania, Mariola Pryzwan, 
Tańcząca Eurydyka. Wspomnienie 
o Annie German. Spotkanie miłoś-
ników dobrej książki zaplanowane 
zostało na sobotę, 14 kwietnia br., jak 
zwykle o godz. 11.30. Zapraszamy. 

(red.)

Nasielsk, dnia 23.02.2012 r.
BURMISTRZ NASIELSKA 
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Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy
/zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./

Położenie nieru-
chomości

Oznacz. 
nieruch.

Numer Księgi 
wieczystej Pow.

Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób jej zagospodaro-

wania

Czas trwania 
dzierżawy

Wysokość czynszu 
netto

Nasielsk,  
ul. Warszawska 1135 39835 1499 m2

Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Nasielska, wskazania działka 

oznaczona jest symbolem 
0.5MW/MN/U-2 w strefie 
ochrony konserwatorskiej

Dzierżawa 
na okres 

oznaczony 
do 3 lat

Zgodnie z 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Nasielska Nr 24/12 

z dnia 20 lutego 
2012 r.

Uwaga: Dzierżawa w trybie bez przetargowym
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 24 lutego 2012 r.  
do 15 marca 2012 r.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski
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Duchowe witaminy

W odcieniach błękitu
Jakże lubię popatrzeć na czyste niebo w słoneczny dzień! Można w nim 
dostrzec blask błękitu, któremu przez wieki przypisywano wiele znaczeń. 
Symbolizował wierność, stałość uczuć, czystość i trwałość. Niebieskie 
błyskawice, błękitny dym budziły natomiast strach.

Ostatnio po polsku ukazała się książka Karen Kingsbury: „W odcieniach 
błękitu. Wybaczenie przynosi nadzieję”. Autorka ponad czterdziestu po-
wieści jest jedną z ulubionych amerykańskich powieściopisarek, maga-
zyn „Time” okrzyknął ją „królową chrześcijańskiej beletrystyki”. Każdego 
tygodnia Karen otrzymuje setki listów od czytelników. Mieszka w stanie 
Waszyngton wraz z mężem Donem i sześciorgiem dzieci, z których tro-
je adoptowali z Haiti. Bohater jej powieści, Brad Butler, to wschodzą-
ca gwiazda jednej z nowojorskich agencji reklamowych. Ma wszystko, 
o czym można marzyć – sukcesy zawodowe, piękną i kochającą na-
rzeczoną oraz bajkowo rysującą się przyszłość… Mimo to zaczynają go 
prześladować wspomnienia o dziewczynie z czasów szkolnych, o której 
nie może zapomnieć. Musi raz jeszcze wrócić na wybrzeże, do Holden 
Beach, i odnaleźć swoją pierwszą miłość oraz uzyskać przebaczenie, 
którego obydwoje tak bardzo potrzebują.

Tak sobie myślę – bez żadnej przesady – że wybaczenie, które stanowi 
najtrudniejszą formę miłości, jest nam potrzebne jak głodnemu kromka 
chleba. Inaczej byłoby trudno funkcjonować w rodzinie, szkole, zakła-
dzie pracy, w relacjach przyjacielskich czy nawet zwykłej znajomości. 
Stan niewybaczenia stanowi jeden z najpoważniejszych problemów, 
bardzo komplikującym życie duchowe. Ewangelia podpowiada nam, 
jak zachować się w sytuacji zranienia przez słowa czy postawę. Piotr 
pyta Jezusa: „»Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?«. Jezus mu odrzekł: »Nie mówię ci, 
że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy«”. Zgodnie z tym 
znaczeniem wybaczyć siedem razy to wybaczyć zawsze, nieustannie, 
ale przede wszystkim do końca. Tak, aby po zranieniu, a następnie wy-
baczeniu nie pozostał uraz. Jednak w wypadku popełnienia przestęp-
stwa takie wybaczenie nie wyklucza konieczności egzekwowania kary 
wobec krzywdziciela. Wybaczenie nie jest więc bezmyślną naiwnością, 
ale stanowi konsekwencję roztropnego postępowania, które ma przed 
sobą właściwe granice kompromisu i kładzie kres naiwnej uległości. 
Podstawą w procesie wybaczania jest miłość, która według słynnego 
hymnu św. Pawła, „nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystko prze-
trzyma”. Jest to postawa bardzo trudna, ale zawsze osiągalna z Jezusem, 
a jej początek stanowi modlitwa za tego, kto krzywdzi. 

Odwet i szukanie sprawiedliwości są tak bardzo ludzkie. Chrystus uczy 
jednak, że w zakresie krzywdy i wybaczenia trzeba jednak odsunąć lo-
gikę, porzucić łatwe recepty, przepisy, które można by zapamiętać i re-
alizować. Mówi, że przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy to oddać 
życie za tego, który krzywdzi. Jest to forma zaparcia się samego siebie, 
wzięcia swojego krzyża i naśladowania Mistrza. Ofiara Jezusa na krzyżu 
i wybaczenie Piotrowi jego zdrady dopiero pozwoliły zrozumieć istotę 
usłyszanego pouczenia.

Pismo Święte daje nam wiele konkretnych przykładów wybaczenia i po-
kazuje, w jaki sposób się ono dokonuje. I tak starotestamentalny król 
Dawid, mimo iż został przez Boga wybrany, zgrzeszył przeciw Prawu 
i Bogu. Jednak zreflektował się, iż popełnił teoretycznie niewybaczalny 
błąd, ukorzył się przed Bogiem i uzyskał wybaczenie. Kobieta z Nowe-
go Testamentu, która była jawnogrzesznicą, zrozumiała swój grzech i, 
chcąc przeprosić Boga, ukorzyła się przed Jezusem Chrystusem, rów-
nież doznała wybaczenia. To zrozumienie własnego błędu spowodowa-
ło, iż Bóg dał jej szansę naprawy życia, odzyskania godności i uzyskania 
wybaczenia.

Jezus nie tylko proponuje rozwiązania, ale również deklaruje pomoc. 
Przypomina, że bez Niego nic nie jest się w stanie uczynić. W perspek-
tywie życia wiecznego, o której wierzący nie mogą zapominać każdego 
dnia, bezwarunkowe wybaczenie każdej krzywdy wyrządzonej przez in-
nych stanowi warunek miłosierdzia Bożego: „Jeśli bowiem przebaczycie 
ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz 
jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam wa-
szych przewinień”.

Źródłem siły do wybaczania jest Eucharystia, bez której nie jest się 
w stanie podjąć i zrealizować postawy „siedemdziesiąt siedem”. Rodzi 
się więc prosty wniosek: kiedy pragniemy popatrzeć na czyste niebo 
w słoneczny dzień, potrzebne jest najpierw wybaczenie, które otwiera 
na nadzieję. 

ks. Leszek Smoliński

LISTY DO REDAKCJI

SUKCESY – TO NIE PRZYWILEJ SZKÓŁ MIEJSKICH
Nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach zaniepokoiła treść listu Mieszkanki gminy Nasielsk „Wy-
rzucają nasze dzieci” („Życie Nasielska” nr 4). 

Rozumiemy rozgoryczenie rodziców, których dzieci ze względu na propozycję zmiany obwodów miałyby 
znaleźć się w nowym, obcym środowisku. Nie możemy jednak przyznać racji obawom, że edukacja w naszej 
placówce wpłynie negatywnie na jakość kształcenia tych dzieci. 

Jesteśmy przekonani, że dyrektorzy wszystkich szkół na terenie naszej gminy zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, 
dbają o wyposażenie placówek, organizują specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców. Lokalizacja placówki 
nie może decydować o jakości nauczania. Stwierdzenie Autorki listu: Szkoła w Pieścirogach nie ma porządne-
go boiska, nie ma też tak dobrych wyników w nauczaniu jak „nasza (Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego) 
placówka” uważamy za krzywdzące. 

Boisko, którym dysponujemy, pozwala nam osiągnąć takie wyniki jak: I i II miejsce w turnieju piłki nożnej „Coca-
-cola Cup” na szczeblu międzypowiatowym oraz zajęcie VIII miejsca w finale wojewódzkim. To nasza szkoła 
reprezentowała powiat w zawodach lekkoatletycznych, zajmując I miejsce, oraz w zawodach międzypowia-
towych – III miejsce. Sprawdziliśmy się jako najlepsi w gminie i w powiecie w Indywidualnych Biegach Przeła-
jowych oraz w powiatowych i międzypowiatowych zawodach w ringo. 

Na uwagę zasługuje również zwycięstwo naszych dzieci w gminnych i powiatowych zmaganiach w lekkoatle-
tyce oraz III miejsce na szczeblu międzypowiatowym. 

To tylko niektóre przykłady ostatnich osiągnięć sportowych. Atutem Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
jest także skate park, umożliwiający uprawianie różnych sportów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz 
w czasie wolnym. 

My, nauczyciele Szkoły w Pieścirogach, nie wiemy, jakie kryteria przyjęła Autorka listu, twierdząc, że nie mamy 
tak dobrych wyników w nauczaniu jak Szkoła Podstawowa w Nasielsku. 

Pragniemy poinformować lokalną społeczność, że tylko w naszej placówce działa szkolne koło Ligi Ochrony 
Przyrody, które angażuje dzieci do udziału w ciekawych konkursach, np. „Grzyb jadalny czy trujący” – I miejsce 
w etapie rejonowym. W ostatnim czasie okazaliśmy się też najlepsi w międzypowiatowym konkursie wiedzy 
przyrodniczej „Z przyrodą na Ty”, organizowanym dla członków LOP Ciechanów.

Mocną stroną naszej placówki jest rozwijanie muzycznych pasji uczniów. Ostatnio w XI Regionalnym Przeglą-
dzie Piosenki Turystycznej w Ciechanowie nasi uczniowie „wyśpiewali” III miejsce, w I Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki o Zdrowiu zajęliśmy I miejsce na szczeblu powiatowym, a na wojewódzkim w Siedlcach zdobyliśmy 
wyróżnienie. W powiatowym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej uzyskaliśmy I i III miejsce. Talenty naszych ucz-
niów są także prezentowane na Festynach Środowiskowych.

W obszarze dziecięcej twórczości również nasi uczniowie uzyskują sukcesy. W minionym roku właśnie nasze 
uczennice zajęły III miejsce w kategorii literackiej VII edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę i Gazetę”. 
Pięknym zwycięstwem było też I miejsce w literackim konkursie „O Rubinową Kroplę Krwi” z okazji 50-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz I i III miejsce w okręgowym Konkursie Plastycznym „PCK uczy, bawi  
i wychowuje”. 

Kolejną naszą chlubą są wyniki konkursu „Wiosenne zmagania z ortografią”, organizowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Nasielsku. W ubiegłym roku szkolnym to nasze pociechy zajęły I i II miejsce oraz trzy wyróżnienia. 

Mamy nadzieję, że wobec powyższego przytaczana już opinia Autorki listu jest nieuzasadniona i krzywdząca, 
zarówno dzieci, ich rodziców i nauczycieli. 

Nasza szkoła jest również dobrze zarządzaną placówką. Warto podkreślić, że w naszej placówce organizacja 
zespołów klasowych pod względem liczebności jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 
a nauczyciel ma możliwość indywidualnego spojrzenia na dziecko. Potrafimy zadbać o każdą osobę przyby-
wającą do naszej szkoły. Zapewniamy, że w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach są optymalne warunki 
umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

W celu pozyskania informacji o funkcjonowaniu naszej placówki i jej wyposażeniu zapraszamy na stronę inter-
netową: www.zsnr2.pl.

        	 RADA	PEDAGOGICZNA

	 	 	 	 	 	 	 	 (Podpisy	nauczycieli	do	wiadomości	redakcji)
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Pierwszy zlot im. dh. Wacława Milke
SKAFANDER zaprasza

Cieksyn przywita wiosnę
W środę, 21 marca br. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” 
zamierza przywitać wiosnę, organizując w Cieksynie „Jare święto”.
Jare święto to etniczne święto Słowian przypadające na równonoc wiosen-
ną 21 marca (pierwszy dzień wiosny) lub pierwszą niedzielę po równonoc-
nej pełni Księżyca. Punktem kulminacyjnym święta jest palenie Marzanny, 
czyli kukły, symbolu zimy, chorób i wszelkich utrapień dręczących ludzi 
i zwierzęta w bardzo trudnym dla nich okresie zimowym. 

„Jare święto” w wykonaniu „Skafandra” będzie składało się z dwóch eta-
pów. Pierwszy to przedstawienie małej formy scenicznej, np. piosenki, re-
cytacji wiersza, etiudy teatralnej, z podziałem na kategorie wiekowe: 4–6 
lat, 7–12 lat i 13–16 lat. Zwycięzcy swoje prezentacje będą mogli przed-
stawić w drugim etapie projektu. 21 marca oprócz prezentacji odbędą się 
konkursy na najciekawsze przebranie i wykonanie Marzanny. Może wziąć 
w nich udział każdy i zdobyć nagrodę.
Głównym punktem „Jarego święta” będzie parada, w której będą uczest-
niczyć dzieci i młodzież ze szkoły w Cieksynie, mieszkańcy tej miejsco-
wości oraz zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem „Skafander” artyści. Parada 
rozpocznie się na boisku szkolnym, a następnie przejdzie główną ulicą Cie-
ksyna. Korowodowi będzie przewodzić, idąca na szczudłach, Pani Zima 
w asyście wesołych Skrzatów. W pewnym momencie z Zimą spotka się 
Pani Wiosna. Jak będzie przebiegać spotkanie pór roku? – musicie zoba-
czyć sami!
Następnie na boisku zostaną zaprezentowane najlepsze formy sceniczne, 
zostaną nagrodzeni zwycięscy konkursu na najciekawsze przebranie i Ma-
rzannę. Na zakończenie wszystkie Marzanny spłoną w wielkim ognisku, 
zwiastującym ostateczny triumf i nadejście Wiosny.

Paweł Kozłowski

U HARCERZY

W dniach 17–19 lutego 2012 r. har-
cerze ZHP i ZHR z Nasielska uczest-
niczyli w uroczystych obchodach 
Dnia Myśli Braterskiej, które odby-
ły się w Wyszogrodzie. W piątko-
wy wieczór wszyscy mogliśmy się 
spotkać na wspólnym świeczkowi-
sku, podczas którego każda druży-
na przedstawiała się ułożoną przez 
siebie piosenką. 
Sobota rozpoczęła się uroczystym 
apelem pod pamiątkową tablicą 
dh. Wacława Milke – honorowe-
go wyszogrodzianina, instruktora 
harcerstwa w stopniu harcmistrza, 
założyciela Harcerskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Na-
stępnie odbyła się gra terenowa, 
podczas której mieliśmy okazję 
rzucać do celu, strzelać z wiatrów-
ki, budować ognisko, uczyć się 
udzielać pierwszej pomocy, po-
rozumiewać się za pomocą kodu 
semaforowego, przeprawiać się na 
drugi brzeg na linie, sprawdzić swo-

ją wiedzę harcerską oraz poznać 
historyczne miejsca w Wyszogro-
dzie. Wieczorem spotkaliśmy się 
na świeczkowisku, gdzie wysłu-
chaliśmy gawędy o dh. Wacławie 
Milke oraz śpiewaliśmy harcerskie 
piosenki. Miłą niespodziankę swoją 
obecnością sprawił nam dh Janusz 
Konerberger. Dzień zakończył się 
koncertem zespołu Limes oraz 
wspólną dyskoteką. 
W niedzielę braliśmy udział w uro-
czystej mszy świętej, podczas któ-
rej został poświęcony i przekazany 
na ręce ks. Huberta Komorowskie-
go, opiekuna Duszpasterstwa Har-
cerek i Harcerzy Diecezji Płockiej, 
obraz Matki Boskiej Harcerskiej 
namalowany przez Jarosława Dą-
browę, mieszkańca Wyszogrodu. 
Po mszy odbył się apel, na którym 
wręczono nagrody zwycięskim 
drużynom. W kategorii „zuchy” I 
miejsce zajęła 423. Gromada Zu-
chowa „Leśne skrzaty” pod opie-

ką druhny Justyny Duczman i 
druhny Krystyny Krodkopad; w 
kategorii „harcerze, harcerze star-
si i wędrownicy” I miejsce zajęła  
1. Nasielska Drużyna Harcerek pod 
opieką druhny Ewy Kamińskiej,  
II miejsce – 425. Drużyna Starszo-
harcerska „Knieje” pod opieką druh-
ny Ewy Żołnierzak, III miejsce zaś 1. 
Nasielska Drużyna Harcerzy pod 
opieką dh. Jakuba Kobrzyńskiego  
i dh. Kamila Fijalskiego. Wyróżnienie 
otrzymała 424. Drużyna Harcerska 
„Pogodna Ferajna” pod opieką 
druhny Kingi Żabik i druhny Beaty 
Góreckiej. 
Zlot był okazją do zawiązania no-
wych przyjaźni, przeżycia cieka-
wych przygód, a przede wszystkim 
uświadomił nam, że wszyscy har-
cerze są wielką rodziną, w któ-
rej każdy może liczyć na wsparcie  
w najtrudniejszych chwilach. 

Czuwaj!
druhna Kinga

Uroczysta zbiórka
Data 14 lutego 2012 r. dla 
części harcerzy z naszej dru-
żyny będzie na pewno wy-
jątkowa. Tego dnia odbył 
się uroczysty apel, podczas 
którego drużynowa Kinga 
Żabik mianowała na funkcję 
zastępowych: druhnę Alicję 
Gronowską – zastęp „Bu-
rza”, druhnę Aleksandrę Kur-
piewską – zastęp „Huragan”,  
i druhnę Julię Mandykowską 
– zastęp „Tęcza”, oraz wrę-
czyła sprawności poszcze-
gólnym harcerzom. Nowe 
zastępowe od razu wzięł y 
się do pracy ze swoimi za-
stępami i wspólnie omawiały 
prawa harcerskie. Kulmina-
cyjnym punktem zbiórki było 
przyrzeczenie harcerskie, 
które złożyli: druhna Paulina Bu-
dziszewska, druhna Aleksandra 
Turek, druhna Weronika Mostow-
ska, dh Jakub Będowski, dh Michał 
Kolasa, druhna Paulina Domała, 
dh Alan Dzieliński, druhna Mar-
tyna Brańska, druhna Julia Biele-
cka, druhna Weronika Sitkowska, 

druhna Natalia Basiewicz, druhna 
Patrycja Jakubowska, dh Damian 
Ślepowroński, dh Karol Mossa-
kowski i druhna Zuzanna Smut-
kiewicz. Przyrzeczenie odbyło się 
pod pamiątkową tablicą poświę-
coną Stefanowi Starzyńskiemu, 
patronowi naszej szkoły, a odebrał 
je dh Jakub Skrzypecki. 

Była to bardzo uroczysta chwi-
la, która dostarczyła nam wie-
le wzruszeń i radości. Wszystkim 
harcerzom życzę wytrwałości  
w dążeniu do celów i życia we-
dług praw harcerskich. 

Czuwaj! 
druhna Kinga

Pomóż nam uratować Gosię!
Gosia ma 22 miesiące, a od 14 miesięcy choruje na ciężki nowotwór 
Neuroblastoma. Guz w przypadku Gosi lewego nadnercza z przerzutami 
do szpiku kostnego, kości długich, oczodołów, wątroby.
Skutkiem ubocznym terapii była sepsa, w wyniku której ma trwale uszko-
dzony wzrok.
Szansą na wyleczenie jest terapia w Niemczech, która kosztuje 80. 000 
EURO. NFZ nie refunduje tego leczenia. Prosimy o wpłaty oraz 1% po-
datku: 
Fundacja Spełnionych Marzeń, ul. Nowogrodzka 6A lok 22,

 00-513 Warszawa 

KRS 0000128832
 nr konta 29105010251000002276116304

z dopiskiem dla Małgosi Adamskiej
Twoja złotówka to Jej życie!  Dziękujemy
www.malgosia-adamska.blogspot.com 
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E    P  Ł  A  T  N  EZ GMINY

Droga donikąd
Do redakcji „Życia Nasielska” 
cały czas napływają sygnały 
od mieszkańców gminy na 
temat trudnej sytuacji z prze-
jazdem przez Kędzierzawice. 
Droga żwirowa, która prze-
biega przez wieś, jest pełna 
dziur. Po roztopach napełnia-
ją się one wodą i zamienia-
ją w ogromne kałuże, przez 
które trudno przejechać sa-
mo c ho de m .  S ą  m i e j sc a , 
gdzie głębokość takich dołów 
z wodą sięga ponad wyso-
kość kół auta. Oprócz głębo-
kich kałuży trzeba zmagać się 
też z wystającymi kamieniami 
i nierównościami. 
– Co tu dużo mówić… O sta-
nie drogi przekonał się każdy, 
kto po niej jechał. To jedno 
wielkie bajoro. Tyle lat, ile tu mieszkam, z tą drogą zawsze były problemy, 
nikt z nią do tej pory nie zrobił porządku. Co roku wiosną i jesienią cięż-
ko tędy przejechać – skarży się pan Andrzej, mieszkaniec Kędzierzawic.
Jadąc przez wieś, natrafiamy na szczególne miejsca. Na jednym z krańców 
wsi przy figurce sytuacja jest chyba najgorsza, to tam są kałuże, które roz-
lewają się na całą drogę. Ominięcie tych dołów z wodą oznacza koniecz-
ność wjechania na podmoknięte pola, skąd bez napędu na cztery koła 
trudno będzie się wydostać. W innych miejscach jest nieco lepiej, jednak 
i tam droga jest podmywana, nierówna bądź też wystają z niej kamienie, 
a w niektórych miejscach jest tak zwężona, że nie sposób jest minąć się 
dwom pojazdom. 
– W gminie powstają nowe drogi, remontuje się też te stare, łatane są 
dziury, a u nas nie dzieje się nic. Kto może, rowy przydrożne kopie sam, 
bo woda wdziera się na podwórka. Z tą drogą nie da się nic zrobić do 
momentu udrożnienia rowów i wykonania odpowiednich przepustów. 
Co z tego, że zostanie wyrównana, kiedy jesienią będzie to samo, bo nie 
ma odwodnienia – mówi pan Daniel.
Mieszkańcy bardzo emocjonalnie i nerwowo mówią na temat swojej dro-
gi. Mają dość borykania się z problemem, którego nie można rozwiązać 
od lat.

(k.)

Problemów wodnych ciąg dalszy

Przyjęto nowy statut Gminnej Spółki Wodnej
Spółka wodna na terenie nasiel-
sk iej gminy istnia ła od dawna 
i istnieje. To, że nie dostrzegano 
jej działalności wynikało głów-
nie z faktu, że przez lata nie było 
większych problemów z nadmia-
rem wody. To zaś, że występo-
wał jej niedobór, nie stanowiło dla 
większości z nas problemu. A po-
winno. Właściwa gospodarka wo-
dami polega jednak na ingerencji 
człowieka zarówno w wypadku 
nadmiaru wody jak i jej niedobo-
ru. Odpowiednio przeprowadzona 
melioracja ma z jednej strony od-
prowadzić nadmiar wody, z dru-
giej zaś część tej wody zatrzymać, 
aby w chwilach suszy skierować ją 
w miejsca największego zagroże-
nia.
Nasza gmina należy do gmin nie-
źle zmeliorowanych. Obecne kło-
poty wynikają głównie z tego, że 
urządzenia melioracyjne nie były 
należycie utrzymane i eksploato-
wane a często nawet dewastowa-
ne. W wielu zapiskach z dawnych 
lat, także z czasów II wojny, można 
wyczytać, że w gminie przydałby się 
przynajmniej jeden większy zbior-
nik retencyjny. Wydaje się, że do tej 
kwestii wróci nowy Zarząd Gminnej 
Spółki Wodnej z chwilą, gdy zosta-

nie wybrany i ostatecznie się ukon-
stytuuje.
Obecnie działa stary Zarząd, cho-
ciaż jego poszczególni członkowie 
złożyli dymisję. Pisaliśmy o tym w 3. 
numerze „Życia Nasielska” z bieżą-
cego roku, relacjonując przebieg 
Walnego Zgromadzenia Gminnej 
Spółki Wodnej. Informowaliśmy 
też, że nowy Zarząd zostanie wy-
brany po uchwaleniu nowego sta-
tutu i jego uprawomocnieniu. Do 
tego potrzebne było Nadzwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie Gminnej 
Spółki Wodnej. 
Odbyło się ono przed tygodniem. 
Zgromadzenie miało w swym pro-
gramie tylko dwa punkty: uchwale-
nie statutu i wolne wnioski. Zebranie 
prowadził Jerzy Jagieża, kierownik 
Związku Spółek Wodnych w No-
wym Dworze Mazowieckim. Pro-
jekt statutu, w imieniu Komisj i 
Statutowej przedstawił Tomasz Wit-
kowski. Po drobnych poprawkach 
statut został przyjęty, a w najbliż-
szym czasie się uprawomocni. Kie-
dy zacznie obowiązywać, odbędzie 
się kolejne Walne Zgromadzenie, na 
którym zostaną prawdopodobnie 
wybrane nowe władze Spółki.
Cele Spółki to: odtwarzanie i wyko-
nywanie urządzeń melioracyjnych, 

utrzymanie i eksploatacja melio-
racji wodnych oraz prowadzenie 
gospodarki wodnej na terenach 
zmeliorowanych, ochrona przed 
powodzią, wykorzystanie wody 
do celów pożarowych, udzielenie 
członkom pomocy w sprawach 
związanych z melioracjami i go-
spodarką wodną. 
Na realizacje tych celów potrzeb-
ne są pieniądze, a ich pozyska-
nie jest bardzo trudne. Jednym ze 
sposobów pozyskania jest skład-
ka członkowska. Jej wysokość, jak 

już informowaliśmy, została przez 
poprzednie Walne Zgromadzenie 
ustalona na 32 zł z hektara. Prob-
lem w tym, że nie wszyscy człon-
kowie Spółki z tego obowiązku się 
wywiązywali, dlatego też nie moż-
na było realizować wielu zadań. Co 
jest najbardziej znamienne, w sytu-
acji niemal powodziowej, te właś-
nie osoby najgłośniej domagały 
się reakcji ze strony Spółki Wod-
nej i burmistrza. 
Jak powiedział kierownik Jerzy 
Jagieża, zaległości trzeba będzie 

uregulować. Aby ułatwić rolnikom 
rozliczenie się ze Spółką, ustalono, 
że kto dokona tego w marcu, nie 
będzie musiał wpłacać odsetek, 
jakie już narosły z tytułu opóź-
nień w realizacji tego obowiązku. 
Po tym okresie ściąganiem należ-
ności, tym razem już z odsetka-
mi, zajmie się firma windykacyjna. 
Dlatego warto jeszcze w marcu 
uiścić należność albo przynajmniej 
podjąć rozmowy z Zarządem na 
ten temat. 

az
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RUBRYKA HARCERSKA

Jeden świat, 
jedno przyrzeczenie
Miniony weekend harcerzom z nowodworskiego hufca ZHP upłynął pod 
znakiem wspólnej zabawy podczas świętowania Dnia Myśli Braterskiej 
– święta wszystkich skautów świata. W ramach obchodów Dnia Zało-
życieli został zorganizowany biwak „One way”. Jego myślą przewodnią 
było pokazanie, że pomimo różnic kulturowych, wyznaniowych i or-
ganizacyjnych wszyscy skauci podążają tą samą ścieżką, wspólną drogą 
braterstwa, służby i zabawy. 
lacówka naszego biwaku została zlokalizowana w Zespole Szkół im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. Pieczę nad sprawnym przebiegiem 
spotkania, które odbywało się od 24 do 26 lutego br., objął komendant 
biwaku pwd. Radosław Nowak wraz z zastępcą ds. organizacyjnych dh. 
Piotrem Bednarskim i zastępcą ds. programowych druhną Elizą Czajkow-
ską. Sobotnim wieczorem wraz z przybyłymi gośćmi bawiło się z nami 
łącznie około 100 osób. 
Piątkowy wieczór spędziliśmy na zajęciach organizacyjnych oraz inte-
gracyjnych. Obejrzeliśmy także reportaż pt. Harcpress – w poszukiwaniu 
Dnia Myśli Braterskiej, wykonany przez naszą kadrę programową. Ponad-
to każda przybyła drużyna musiała zaprezentować reklamę zachęcającą 
do wstąpienia do harcerstwa. 
Najważniejszym dnie biwaku była sobota. Poranek rozpoczęliśmy zaję-
ciami programowymi podzielonymi na dwa bloki. Młodszym harcerzom 
w ciekawy sposób przybliżono sylwetki założycieli ruchu skautowego 
gen. Roberta Baden-Powella i Olave Baden-Powell oraz samą ideę Dnia 
Myśli Braterskiej. Następnie najmłodsi dowiedzieli się, jak skutecznie szu-
kać przyjaciela. Natomiast najstarsi skonfrontowali swoje wizje innych or-
ganizacji skautowych na całym świecie z ich rzeczywistym obrazem, zaś 
drugą część ich przedpołudniowych zmagań stanowiło twórcze przybli-
żenie Dnia Założycieli i związanych z nim tradycji. 
Po południu wszyscy braliśmy udział w wielkiej grze planszowej. W cza-
sie jej trwania uczestnicy byli wystawieni na różnorodne próby i musieli 
wykonać zadania, jak: prowadzenie niewidomego przez labirynt, ćwicze-
nia ruchowe czy „kanapka niespodzianka”. Kolejnym punktem progra-
mu było wyjście do kina Niwa na seans filmu Na krawędzi, trzymającego 
w napięciu thrillera opowiadającego o poszukiwaniu prawdy i niewinno-
ści w świecie policyjnych brudnych rozgrywek. 

Dzień programowy zakończyliśmy wśród śpiewów i opowieści podczas 
uroczystego kominka. Świecowisko zostało przeprowadzone przez ko-
mendanta naszego hufca pwd. Jana Marcinkowskiego, który w swojej 
gawędzie dowodził, że każdy z nas ma inną ścieżkę życia oraz że choć 
inne sploty losu uczyniły nas harcerzami, to jednak wszyscy podążamy 
tą samą ścieżką i wierzymy w te same ideały. 
Ostatni dzień jak zwykle upłynął na sprzątaniu i reorganizacji bazy bi-
wakowej w celu przygotowania jej do codziennego funkcjonowania. 
Podczas apelu kończącego komendant hufca wręczył czwórce harce-
rzy zaświadczenia ukończenia kursu zastępowych, a nasza instruktorka 
pwd. Sylwia Gardynik otrzymała list gratulacyjny od komendanta Cho-
rągwi Stołecznej ZHP hm. Waldemara Kowalczyka za wieloletnią pracę 
instruktorską.
Komenda biwaku chciałaby podziękować wszystkim uczestnikom za 
wspólnie spędzony czas, a przybyłym gościom za zaszczycenie nas 
swoją obecnością. Ponadto składamy serdeczne podziękowania dy-
rektorowi Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza Zdzisławowi Su-
wińskiemu za udostępnienie obiektu na cele bazy biwakowej, barowi 
„U Kabana” za organizację sobotniego obiadu oraz Nasielskiemu Ośrod-
kowi Kultury za pomoc przy realizacji zadań programowych.

pwd. Daniel Nowak

Nasielsk, dnia 14.02.2012 rok                        
     GKP. 6840.13.1.2011.2012

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651  
z póź. zm.) oraz Uchwały Nr  XIV/123/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  29 listopada  2011  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej  podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we mieście Nasielsku  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.
Położenie
nieruchomości
 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki 
w m2

Numer
KW

Przeznaczenie
Nieruchomości

Cena 
nierucho-
mości

1 2 3 4 5 6 7

1.

Niezabudowana działka nr 2199/2, 
położona w mieście Nasielsku przy  
ul. Wiśniowej  za działką nr 2200/1. Działka 
została wydzielona z przeznaczeniem na 
poprawę warunków zagospodarowa-
nia przyległej działki nr 2200/1  Działka  
nr 2199/2 nie ma bezpośredniego dostępu 
do drogi. Przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się na terenie zabudowanego 
i zagospodarowanego osiedla mieszka-
niowego jednorodzinnego.

2199/2 257
OS1U

/00006441/1

Nieruchomość  położona jest 
na terenie  objętym Miejscowym 
Planem  Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Nasielska .
Zgodnie z w/w planem nierucho-
mość leży na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z 
możliwością  lokalizacji towarzy-
szących usług nieuciążliwych wraz 
z elementami  infrastruktury tech-
nicznej.

21. 866,00
 + podatek 

VAT

Pozostałe warunki:
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi:
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom 
oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych 
przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu tj. do dnia  1 kwietnia  2012 roku.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 215, II piętro.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 16  lutego  2012 roku do dnia  
7  marca  2012 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 14.02.2012 rok                        
     GKP. 6840.14.3.2011.2012

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 
z póź. zm.) oraz Uchwały Nr  XIV/120/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  29 listopada  2011  roku w sprawie zbycia  nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej  podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we  wsi Chrcynno  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.
Położenie

nieruchomości
 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki 
w m2

Numer
KW

Przeznaczenie
Nieruchomości

Cena 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.

Niezabudowana nieruchomość 
położona we wsi Chrcynno. Działka 
jest otoczona gruntami wykorzy-
stywanymi pod zabudowę miesz-
kaniową i niewielkimi siedliskami 
rolniczymi. Działka nie pełni funkcji 
komunikacyjnej. Działka jest zagro-
dzona i wykorzystywana łącznie z 
działkami przyległymi położonymi 
po obu stronach przedmiotowej 
działki. Nieruchomość jest prze-
znaczona na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej, nie 
zabudowanej działki nr 219.

220 200
OS1U

/00044337/7

Studium uwarunkowań  i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Nasielsk uchwalone 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady 
Miejskiej w Nasielsku sytuuje 
nieruchomość w kompleksie 
oznaczonym – skupiska ist-
niejącej  zabudowy miesz-
kaniowo –usługowej - uzu-
pełnienia, modernizacja oraz 
przekształcanie.

8. 000,00
 + podatek VAT

 
 Pozostałe warunki:
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi:
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom 
oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych 
przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu tj. do dnia  1 kwietnia  2012 roku.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 215, II piętro.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 16  lutego  2012 roku do dnia  
7  marca  2012 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A
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Nasielsk, dnia 23.02.2012 r.
BURMISTRZ NASIELSKA 

GKP.6845.1.2012    

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy
(zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Lp Położenie 
nieruch.

Oznacz. 
nieruch.

Numer  
KW Pow. Opis

Przeznaczenie nieruchomo-
ści i sposób jej zagospoda-
rowania

Czas 
trwania 
dzierżawy

W y s o k o ś ć 
czynszu netto

1 Nasielsk,  
ul. Sportowa 526/5 23011 2316 

m2

Przedmiotem 
dzierżawy jest 
część działki,  
z przezna-
czeniem 
pod garaże i 
komórki

Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nasielska, wskazania 
działka oznaczona jest 
symbolem  
6.2 MWU.

Dzierżawa 
na okres 
oznaczony  
do 3 lat

Zgodnie  
z 
Zarządzeniem  
Burmistrza 
Nasielska  
Nr 24/12 z 
dnia 20 lute-
go 2012 r.

2 Nasielsk,  
ul.Warszawska

1354/9 
1354/11

864 
1306

Przedmiotem 
dzierżawy jest 
część działki,  
z przezna-
czeniem 
pod garaże i 
komórki

Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nasielska, wskazania 
działka oznaczona jest 
symbolem  
0.7MW/MN/U-2.

Dzierżawa 
na okres 
oznaczony  
do 3 lat

Zgodnie  
z 
Zarządzeniem  
Burmistrza 
Nasielska  
Nr 24/12 
z dnia 20 
lutego 2012 r.

3 Nasielsk, 
 ul. Staszica 1143/4 20042 806

Przedmiotem 
dzierżawy jest 
część działki,  
z przezna-
czeniem pod 
garaż.

Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Nasielska, wskazania 
działka oznaczona jest 
symbolem  
0.5MW/MN/U-2 w strefie 
ochrony konserwatorskiej.

Dzierżawa 
na okres 
oznaczony  
do 3 lat

Zgodnie  
z 
Zarządzeniem  
Burmistrza 
Nasielska  
Nr 24/12 
z dnia 20 
lutego 2012 r.

4 Popowo 
Borowe 69/1

OS1U
/00048821/

5
1378

Przedmiotem 
dzierżawy jest 
część działki,  
z przezna-
czeniem pod 
garaż.

Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i 
Gminy Nasielsk wskazana 
działka leży  
w strefie C- strefie upraw 
rolnych

Dzierżawa 
na okres 
oznaczony  
do 3 lat

Zgodnie  
z 
Zarządzeniem  
Burmistrza 
Nasielska  
Nr 24/12 
z dnia 20 
lutego 2012

Uwaga: Dzierżawa w trybie bez przetargowym
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 24 lutego 2012 r. do 15 
marca 2012 r.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

       Nasielsk, dnia 14.02.2012 rok                        
     GKP. 6840.4.2 .2011.2012

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z 
póź.  zm.) oraz Uchwały Nr  XIV/122/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  29 listopada  2011  roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej we mieście Nasielsku  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp. Położenie
nieruchomości
 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki 
w m²

Numer
KW

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.

 Niezabudowana działka nr 2199/1, 
położona w mieście Nasielsku przy 
ul. Wiśniowej  za działką nr 2200/2. 
Działka została wydzielona z prze-
znaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej działki 
nr 2200/2. Na przedmiotowej nie-
ruchomości znajduje się budynek 
gospodarczy w złym stanie tech-
nicznym.
Wyżej wymieniona  nieruchomość 
znajduje się na terenie zabudowa-
nego i zagospodarowanego osiedla 
mieszkaniowego jednorodzinnego

2199/1 233
OS1U

/00006441/1

Nieruchomość  położona jest 
na terenie  objętym Miejscowym 
Planem  Zagospodarowania 
Przest rzennego Miasta 
Nasielska .
Zgodnie z w/w planem nie-
ruchomość leży na terenie 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z możliwością  
lokalizacji towarzyszących usług 
nieuciążliwych wraz z elemen-
tami  infrastruktury technicznej.

27. 300,00
 + podatek VAT

 
Pozostałe warunki:
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi :
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom 
oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych 
przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu tj. do dnia  1 kwietnia  2012 roku.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego, pokój nr 215, II piętro.
 Do ceny uzyskanej w przetargu  zostanie doliczony  należny podatek VAT.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 16  lutego  2012 roku do dnia  
7  marca  2012 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

Z UM

Podatki lokalne w gminie 
Nasielsk – prawda i mit
Podatki lokalne, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 
podatek od środków transportowych, to nałożona na obywateli przepisami pra-
wa danina publiczna, którą wszyscy musimy świadczyć. Podatki lokalne obok 
subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych są głównym źródłem 
dochodów gminy. Maksymalne stawki podatków lokalnych określa corocznie 
Minister Finansów; gmina może uchwalać podatki w wysokości równej lub niż-
szej niż maksymalne. 
Głosując nad wysokością stawek podatków radni Rady Miejskiej muszą pamię-
tać o tym, że uchwalając niższe niż maksymalne stawki podatków powodujące, 
że gmina dwukrotnie „traci” dochody: mniej pieniędzy wpływa bowiem do 
gminnej kasy i otrzymuje niższą subwencję, bo „na własne życzenie” traci do-
chody, które mogłaby uzyskać, uchwalając wyższe podatki. W 2011 roku tylko 
z tytułu uchwalonych niższych niż maksymalne stawek podatkowych gmina 
straciła kwotę 1. 887,5 tys. zł. Uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/107/11 
z dnia 29 listopada 2011 r. przez Radę Miejską w Nasielsku stawki podatkowe 
w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym wzrosły w stosunku do ubie-
głorocznych stawek od kilku do kilkudziesięciu procent. Najwyższa procentowo 
podwyżka dotknęła grunty klasyfikowane jako tzw. grunty pozostałe – z 0,12 zł 
w 2011 r. na 0,20 zł w 2012 r. za 1 m kw. gruntów. Wysokość stawek obowiązują-
cych w 2011 r., wysokość stawek maksymalnych oraz uchwalone stawki podat-
kowe dla Gminy Nasielsk na 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp. Wyszczególnienie
Wys. stawek 
uchwalonych 

w 2011r.

Wys. stawek 
max. 

w 2012r.

Wys. stawek 
uchwalonych 

w 2012r.

Proc. 
wzrost

1 2 3 4 5 6

1.

BUDYNKI od 1 m 2 pow. użytkowej w tym :

a) mieszkalne 0,52 0,70 0,60 15,38
b) związane z prow. 
dział.gosp. 14,50 21,94 17,00 31,00

c) pozostałe (gosp., 
garaże) 3,82 7,36 5,00 22,15

d) letniskowe 5,72 7,36 7,00 22,15

e) zajęte na prow. 
dział.gosp. w zakresie 
udzielania świadczeń 
zdrowotnych

3,82 4,45 4,40 15,18

2.

GRUNTY od 1 m2

 – związane z dział. 
gosp., 0,66 0,84 0,70 6,06

 – pozostałe 0,12 0,43 0,20 66,66

3. BUDOWLE – 2 % ich 
wartości 2% 2% 2% 0

Stawki podatkowe obowiązujące w naszej gminie w 2012 r. są porównywalne 
ze stawkami obowiązującymi w sąsiednich gminach. Przygotowane zestawie-
nie przedstawia dane o wysokościach stawek uzyskane z sąsiednich gmin.
Stawki podatkowe w roku 2012 z gmin: Nasielsk, Nowy Dw. Maz., Pomiechó-
wek, Nowe Miasto, Załuski, Serock, Świercze, Winnica, Pułtusk (w zł).

Wyszcze-
gólnienie Nasielsk

Nowy 
Dwór 
Maz.

Pomie – 
chówek

Nowe 
Miasto Załuski Serock Świercze Winnica Pułtusk

Bud. miesz-
kalne 0,60 0,67 0,63 0,50 0,55 0,63 0,41 0,36 0,63

Bud. 
działalność 

gosp.
17,00 21,05 19,80 17,30 20,00 19,00 15,85 18,30 18,70

Bud. 
pozostałe 5,00 7,06 3,79 6,50 6,00 3,50 3,78 2,00 5,34

Bud. 
świad-
czenia 

zdrowotne

4,40 4,27 3,96 4,45 4,00 4,45 4,40 3,40 4,20

Bud. letni-
skowe 7,00 7,06 7,28 - - 6,65 - - 7,04

Grunty 
pozostałe 0,20 0,41 0,24 0,17 0,35 0,24 0,21 0,12 0,25

Grunty 
działalność 
gospodar-

cza

0,70 0,80 0,64 0,64 0,80 0,76 0,48 0,77 0,69

Cena żyta 50,00 74,18 56,46 37,00 55,00 50,00 45,00 50,00 42,00
Cena 

drewna 186,68 186,68 186,68 186,68 186,68 186,68 186,68 186,68 186,68

Jak widać z przedstawionego zestawienia, stawki podatków lokalnych obowią-
zujące w naszej gminie nie odbiegają wysokością od stawek uchwalanych przez 
sąsiednie gminy. Wyjątkiem jest Nowy Dwór Maz., gdzie stawki są zdecydowa-
nie wyższe. 
Problemem nie jest wysokość uchwalonych stawek podatkowych, lecz zmiana 
prawa geodezyjnego, która wpłynęła na wzrost podatku w niektórych rejonach 
naszej gminy. Nowa klasyfikacja geodezyjna spowodowała przekwalifikowanie 
gruntów traktowanych dotychczas jako użytki rolne i opodatkowane podatkiem 
rolnym na nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości, który 
jest, jak wiadomo, wyższym podatkiem niż podatek rolny. Zaistniała sytuacja, 
niezależna od prowadzonej gminnej polityki podatkowej, spowodowała zmianę 
opodatkowania i znaczny wzrost podatku (nawet o kilkaset procent) w miejsco-
wościach: Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chlebiotki, Dobra Wola, Dębinki, 
Kosewo, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Mogowo, Nowiny, Pauli-
nowo, Ruszkowo, Studzianki.

Skarbnik Nasielska



12 2–15 marca 2012PORADY
PORADY

Zdrowa dieta – nowe życie
NASZE DZIECI

Nie palmy śmieci
W czwartek, 23 lu-
tego br. przed po-
ł udn i e m,  u l i c am i 
naszego miasta w 
proteście przeciwko 
paleniu śmieci prze-
maszerowały dzieci 
z nasielskich przed-
szkol i  i  m ło d z ież 
gimnazjalna.
W pochodzie, któ-
ry odbywał się pod 
hasłem: „Kochasz 
dzieci, nie pal śmieci”, uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Pod Fiołkami”, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku oraz 
młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku oraz Gimnazjum 
działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
Trasa przemarszu prowadziła ulicami: Kościelną, Rynkiem, Starzyńskie-
go, Piłsudskiego i Elektronową. Kiedy dzieci niosące ze sobą transpa-
renty dotarły pod nasielski magistrat, na spotkanie im wyszli pracownicy 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Prze-
strzennego UM. Na ich ręce, z prośbą o przekazanie burmistrzowi, 
uczestnicy protestu złożyli list otwarty, w którym przedstawiono zgub-

ne dla zdrowia skutki 
spalania śmieci (wy-
dzielanie dioksyn)  
w piecach domo-
wych. Inicjatorem tej 
akcji było Niepub-
liczne Przedszkole 
„Pod Fiołkami”, a jej 
koordynatorem na 
terenie naszej gmi-
ny Elżbieta Fijalska.

(r.)

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego”, 10.02.2012 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal    89 pkt (52,98%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    88 pkt (52,38%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   85 pkt (50,60%)
4. Józef Dobrowolski – Maciej Osiński   85 pkt (50,60%)
5. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   83 pkt (49,40%)
6. Mariusz Figurski – Piotr Turek     82 pkt (48,81%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  80 pkt (47,62%)
8. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki    80 pkt (47,62%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po pięciu turniejach:
1-2. Robert Truszkowski   36 pkt
 Marek Olbryś    36 pkt
3-4. Janusz Wydra    34 pkt
 Janusz Muzal    34 pkt
5.  Paweł Wróblewski    31 pkt
6-7. Piotr Kowalski    29 pkt
 Grzegorz Nowiński   29 pkt
8. Stanisław Sotowicz   26 pkt
9-10. Kazimierz Kowalski   23 pkt
 Krzysztof Morawiecki   23 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek, 2 marca na godz. 18.45.

PK

Chcesz schudnąć? Masz nieprawid-
łowe wyniki badań? Nie wiesz, jak 
poprawić swój wygląd, samopo-
czucie i zdrowie? Mam nadzieję, że 
po przeczytaniu dzisiejszego arty-
kułu o mieszkańcach naszego mia-
sta zrozumiesz, że dieta to nie tylko 
czas wyrzeczeń, po którym wraca-
my do poprzednich nawyków, ale 
nowe, lepsze życie.
Naszymi bohaterami są państwo 
Iwona ( 39 l.) i Mariusz (42 l.) Waj-
szczukowie z Nasielska, którzy 
wspólnie schudli 32 kg. 
Co spowodowało, że nagromadzi-
ły się zbędne kilogramy? 
U mnie był częściowo problem 
genetyczny, ale może nawet bar-
dziej nieodpowiednie nawyki ży-
wieniowe. Kiedyś nie przykładano 
uwagi do właściwego odżywiania 
się, więc i ja nigdy się tym nie przej-
mowałem, i tak zbierały się zbęd-
ne kilogramy. Później doszła praca 
– jeździłem jako kierowca na dłu-
gich trasach, czyli praktycznie brak 
ruchu. Dodatkowo jeszcze podczas 
pobytu w szpitalu dostałem stery-
dy, po których w ciągu tygodnia 
przytyłem 10 kg – opowiada pan 
Mariusz.
Ja natomiast przez długie lata utrzy-
mywałam swoją masę ciała, waha-
ła się ona jedynie o 1–2 kg. Później 
jednak zaczęło się podjadanie, 
przyrządzanie smacznych, ale ka-
lorycznych posiłków i tak przez 
pierwszy rok przytyłam 3 kg, przez 
drugi kolejne 3 i w trzecim następ-
ne 3. Wszystko działo się powo-
li. Problem dostrzegłam dopiero, 
gdy przygotowywałam się na syl-
westra i nie mogłam założyć swo-
jej sukienki, ponieważ była za mała. 
Wtedy powiedziałam sobie „dość” 
– mówi pani Iwona.
Czy oprócz względów estetycz-
nych były jakieś inne powody, 
które spowodowały wprowadze-
nie diety?
– To właśnie problemy zdrowot-
ne, a nie estetyczne skłoniły nas 
tak naprawdę do zmian. Wyniki 
badań były niepokojące, zaczęły 
się problemy z ciśnieniem, pozio-
mem glukozy we krwi – opowia-
dają.
Czy kiedyś stosowali Państwo ja-
kąś dietę?
– Ja nigdy wcześniej nie musiałam 
myśleć o odchudzaniu. Natomiast 
mąż stosował kilka lat temu dietę 
tzw. „13-dniową”. Przez wszystkie 
te dni przestrzegał dokładnie za-
sad prawidłowego odżywiania się, 
kontrolował to, co jadł – rzeczywi-
ście schudł, jednak 14. dnia najadł 
się za te wszystkie dni głodowania 
– wspomina pani Iwona.
Co skłoniło Państwa do zgłosze-
nia się do dietetyka?
– Ja od dawna chciałam zmienić 
nasze odżywianie, ale po prostu 
nie wiedziałam, jak się do tego 
zabrać. Nie miałam dostatecznej 
wiedzy na temat zasad prawidło-
wego odżywiania, nie wiedziałam, 
jak należy połączyć ze sobą skład-
niki, żeby było i smacznie, i zdro-
wo. Wiedziałam, że sama sobie nie 
poradzą. Ponadto numer telefonu 

dostaliśmy od znajomych, u któ-
rych widzieliśmy efekty odchu-
dzania się u dietetyczki, i to nas 
zmotywowało – wyznaje pani 
Iwona.
Jak długo trwało u Państwa od-
chudzanie?
– Ja zaczęłam odchudzanie od 
wagi 69 kg przy wzroście 166 
cm. Przed przyjściem do diete-
tyka schudłam 2 kilogramy, sama 
wprowadzając ograniczenia, w 
czasie kuracji wymarzony efekt, 
czyli kolejne 5 kg mniej, osiąg-
nęłam w miesiąc . Natomiast u 
męża zaczęliśmy walkę od 127 kg.  
W pierwszym miesiącu zeszło 10 
kg, a w pozostałe 3 miesiące stra-
cił kolejne 15 kg – opowiada pani 
Iwona.
Czy podczas odchudzania także 
zwiększyli Państwo swoją aktyw-
ność fizyczną?
– Nie, podczas odchudzania nie 
było mowy o aktywności fizycznej, 
nie mieliśmy wystarczająco energii, 
żeby ćwiczyć, choć dobrze byłoby 

to połączyć. Natomiast po schud-
nięciu zmieniło się to o 180 stopni. 
Od pierwszej wizyty u dietetyczki 
minęło 9 miesięcy, a my utrzymu-
jemy efekty i zaczęliśmy ćwiczyć. 
Już w wakacje po schudnięciu dużo 
więcej się poruszaliśmy, jeździliśmy 
na rowerach. Byliśmy nawet w War-
szawie rowerami, z czego jesteśmy 
dumni. Po kilku miesiącach także 
dojrzeliśmy do innych rodzajów 
aktywności, tj.: siłowni, aerobiku, 
a nawet codziennych ćwiczeń w 
domu. Do wszystkiego trzeba do-
rosnąć. Gdyby ktoś rok temu nam 
powiedział, że tak będzie wygląda-
ło nasze życie, wyśmialibyśmy go 
– żartują.
Co zmieniło się w Państwa życiu 
po odchudzaniu?
– Dzięki całej tej kuracji zyskaliśmy 
drugie życie. Odzyskaliśmy siłę, 
energię do życia, czujemy się jak 
20-latkowie. Poprawiło się prze-
de wszystkim zdrowie. Nosimy  
o kilka numerów mniejsze ubrania, 
co jest fantastyczne. Wszystkie za 

duże ubrania wy-
rzuciliśmy. I teraz 
ta dieta sta ła się 
naszym stylem życia. Wyniki ba-
dań mamy w normie. Wreszcie 
wiemy, co jeść i jakie ilości, żeby 
nie tyć. Wreszcie w naszym domu 
nie marnuje się jedzenie. Wiemy, 
ile mamy kupić, żeby zjeść i nie 
zmuszać się do jedzenia, tak jak 
kiedyś mówiliśmy: „trzeba zjeść, 
bo się zmarnuje”. Ja wreszcie lu-
bię gotować, zawsze chciałam tak 
przygotowywać posiłki, tylko nie 
wiedziałam, jak to zrobić – wyzna-
je pani Iwona.
Co poradziliby Państwo czytelni-
kom, którzy nie mogą podjąć de-
cyzji o odchudzaniu?
– Do diety trzeba na pewno do-
rosnąć. Nie można do diety niko-
go zmusić, trzeba podobnie jak 
my odbić się od dna i zmienić całe 
życie. Na pewno trzeba udać się 
również do specjalisty, ponieważ, 
przynajmniej w naszym wypadku, 
ktoś musiał nam pokazać odpo-

wiednią drogę. Życie nie jest war-
te eksperymentowania z dietami 
cud. My nawet nie lubimy nazwy 
„dieta”, ponieważ to się kojarzy  
z czymś, co trwa jakiś czas, i każ-
dy czeka, aż się skończy. A zmiany 
trzeba wprowadzić na całe życie. 
Wszystko zaczyna się i kończy  
w głowie. Dawne nieprawidłowe 
nawyki są bardzo mocno zakorze-
nione. Dlatego, jeśli możemy coś 
doradzić czytelnikom, to wprowa-
dzenie diety u wszystkich domow-
ników. Jeśli my będziemy gotować 
dla siebie zdrowe jedzenie, a przy 
nas inni będą jeść wszystko, co nie-
zdrowe, to będzie ciężko – stwier-
dzają państwo Wajszczukowie.
D z i ę k u j ę  m o i m  p a c j e n t o m ,  
że chcieli się podzielić swoimi do-
świadczeniami z Czytelnikami „Ży-
cia Nasielska”. 

Mgr Iwona Jakóbiak
Dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Pragniemy na ręce Pani Dyrektor Beaty Skoczylas  
i wszystkich Pracowników Samorządowego Przedszkola  
w Starych Pieścirogach złożyć serdeczne podziękowania  

i wyrazy uznania za organizację Balu Charytatywnego. 

Dekoracje zapierały dech w piersiach, menu było bogate  
i pyszne, zespół wspaniały, a atmosfera nie do opisania.  

Najważniejsze jednak było to,  
że dzięki Pani Dyrektor i Nauczycielkom  

każdy gość czuł się tak, jakby był najważniejszy.  
GRATULACJE!!! Czekamy na więcej takich imprez.

   Aniela i Paweł Wrocławscy
   Katarzyna i Dariusz Krzyżewscy
   Beata i Jacek Pierzchała
   Dorota i Marek Rączka
   Sylwia i Damian Brudzyńscy
   Krystyna i Arkadiusz Sobczyńscy

S P O R T

S E R D E C Z N O Ś C I
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Kino NIWA ZAPRASZA
2-7 marca godz. 15.00

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

Podczas wakacji w Los Angeles, naj-
większy fan Muppetów Walter oraz 
jego brat Gary z narzeczoną Mary 
odkrywają nikczemny plan nafciarza 
Texa Richmana. Otóż zamierza on 
zburzyć Teatr Muppetów, aby wy-
dobywać ropę, której złoże właśnie 
pod nim odkryto. Chcąc ocalić teatr 
i pomóc w wystawieniu największego 
przedstawienia Muppetów w historii, 
Walter, Mary i Gary muszą zebrać 10 milionów dolarów i pomóc Ker-
mitowi zjednoczyć starą ekipę Muppetów, bo ich drogi rozeszły się 
dwanaście lat wcześniej. 

2-4 marca godz. 17.00

Róża
Dramat, Polska 2012; czas: 98 min.

Lato 1945 roku, tuż po zakończeniu 
drugiej wojny światowej. Tadeusz, 
polski żołnierz, któremu wojna za-
brała wszystko i niczego nie oszczę-
dziła, dociera na Mazury, na ziemie, 
które przed wojną należały do Nie-
miec, a po wojnie zostały przyznane 
Polsce. Odnajduje wdowę po niemie-
ckim żołnierzu, którego śmierci był 
świadkiem. Mieszkająca sama w du-
żym gospodarstwie Róża przyjmuje 
Tadeusza chłodno, pozwala przenocować. Tadeusz odwdzięcza się za 
gościnę pomocą w obejściu. Róża, choć się do tego nie przyznaje, po-
trzebuje czegoś więcej - przede wszystkim ochrony przed szabrowni-
kami, którzy nachodzą jej gospodarstwo. 

9-11 marca godz. 17.00

I że Cię nie opuszczę
dramat, romans/USA 2012; czas: 104 min.

Film opowiada o parze, która niedaw-
no wzięła ślub w Nowym Meksyku,  
a która właśnie uległa wypadkowi sa-
mochodowemu. W jego wyniku ko-
bieta traci pamięć i nie rozpoznaje 
swojego męża. Ten musi na nowo roz-
budzić w niej miłość. 

9-11 marca godz. 19.00

Sztos 2
komedia, Polska 2012; czas: 99 min

Opowieść o tym, jak się podrywa na dużego fiata i jakie miłosne kata-
strofy przydarzają się zbyt pewnym siebie facetom. Czy Synek i Janek 
przekombinują i zaliczą wpadkę na robocie? Jeśli tak, to czy dobra „na-
wijka” uratuje im skórę? Prawdziwie męskie kino odpowie w końcu na 
pytanie: co ma zrobić facet, gdy sparzy się na gorącej kobiecie? 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
W najbliższym czasie możliwy jest brak poro-
zumienia i spory z otoczeniem. Na każdym 
kroku wskazana jest ostrożność i dyplomacja. 
Konflikty mogą się ujemnie odbić się na Two-
ich interesach. 

Byk 21.04–21.05
Czas wypełniony owocnymi rozmowami 
i działalnością związaną z finansami. Twoje sto-
sunki z otoczeniem będą dobre. W sprawach 
sercowych bazuj na tym, co już udało Ci się 
osiągnąć. 

Bliźnięta 22.05–20.06
Ogranicz swoją zawodową aktywność. Spędź 
więcej czasu z bliskimi i przyjaciółmi. Zrób coś 
dla siebie, zdrowia i urody. Zaplanuj dobrze to, 
co masz do zrobienia. Każda forma relaksu 
przyniesie dobry skutek. 

Rak 21.06–22.07
Twoja witalność wzrośnie. Dzięki temu łatwiej 
Ci będzie przekonać innych do swoich racji. 
Nie zmarnuj okazji, aby się wykazać. W pracy 
możesz wiele zdziałać. Ktoś bardzo Cię po-
trzebuje.

Lew 23.07–22.08
Lepiej nie podejmuj teraz ważnych decyzji. 
Możliwe rozczarowania i brak wiary w siebie. 
Dużo odpoczywaj i otaczaj się życzliwymi 
ludźmi. Znajdź czas na spotkanie z bliską osobą. 

Panna 23.08–22.09
Najbliższe działania przyniosą Ci więcej zadowo-
lenia. W pracy będziesz twórczy i pomysłowy. 
Musisz tylko wykazać się zdyscyplinowaniem. 
Nie pozwól się wyprowadzić z równowagi. 

Waga 23.09–22.10
Aura sprzyja sprawom zawodowo-finanso-
wym. W tej sferze życia możesz spodziewać 
się pomyślnych zmian. Staraj się jednak w każ-
dej sytuacji zachować umiar i rozwagę. Po-
zwól, by tydzień upłynął spokojnie.

Skorpion 23.10–22.11
Czas sprzyja kontaktom towarzyskim, a także 
działaniom zawodowym. Twoje zachowanie 
będzie cechować nadmierny niepokój i zwięk-
szone ambicje. Twój wysiłek zaprocentuje go-
tówką. 

Strzelec 23.11–21.12
Wydarzenia, które nastąpią w nadchodzącym 
czasie, mogą zmienić Twoje życie. Staraj się śle-
dzić je z należytą uwagą. Odczujesz negatywne 
skutki złych wpływów. Spodziewaj się kłopo-
tów finansowych.

Koziorożec 22.12–19.01
Nagromadziło Ci się trochę spraw do załatwie-
nia. Krótkie terminy nie sprzyjają rozważnym 
działaniom. W wielu sytuacjach zdany będziesz 
tylko na siebie. Nie martw się na zapas. 

Wodnik 20.01–18.02
Zaprocentuje w najbliższym czasie Twój wy-
siłek i rzetelność w pracy. Również w sferze 
finansowej spodziewaj się więcej szczęścia. 
Nie bój się podejmowania nawet bardzo 
trudnych decyzji. Samotność Ci nie grozi.

Ryby 19.02– 20.03
Spokój i rozwaga w postępowaniu zapewnią Ci 
pomyślność. Nie licz tylko na niczyją pomoc 
i nie zwierzaj się nikomu ze swoich planów. 
Skoncentruj się na tym, co robisz. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Laureaci konkursu recytatorskiego
We wtorek, 21 lutego br. w Samorządowym Przedszkolu 
w Starych Pieścirogach odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród laureatom Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Po-
dziękujmy Poetom”, którego pomysłodawcą i organizatorem 
jest właśnie ta placówka. 

W konkursie wzięło udział 41 uczestników w trzech katego-
riach wiekowych: 3, 4 i 5 lat. Wszystkie dzieci zaprezentowały 
się wspaniale, dlatego też każdy uczestnik otrzymał specjalne 
„Podziękowanie” i nagrodę pocieszenia. 
Jury w składzie: Beata Skoczylas, Izabela Mazińska i Monika 
Marszałek, wyłoniło następujących zwycięzców:
Grupa dzieci trzyletnich:
I miejsce – Oliwia Sekutowicz (Sakolandia), II miejsce – Oliwia Jakubowska (Stare Pieścirogi), III miejsce – Bartłomiej Ge-
rasik (Stare Pieścirogi).
Grupa dzieci czteroletnich:
I miejsce – Amelia Mandykowska (Stare Pieścirogi), I miejsce – Małgorzata Tomczyk (Stare Pieścirogi), II miejsce – Alicja 
Bystrzanowska (Pod Fiołkami), III miejsce – Maria Brzezińska (Stare Pieścirogi).
Grupa dzieci pięcioletnich:
I miejsce – Jakub Domała (Nasielsk), II miejsce – Natalia Brzezińska (Cieksyn), III miejsce – Wiktor Pawlak (Pod Fiołkami), III 
miejsce – Jan Jakimov (Cieksyn), III miejsce – Jan Laskowski (Popowo Borowe), III miejsce – Maria Chrustowska (Nasielsk). 
Wyróżnienia otrzymali: Tatiana Hermanowska (Nasielsk), Jakub Bralski (Cieksyn), Aleksander Skłucki (Sakolandia) oraz Maja 
Kopecka (Nasielsk). Wszystkim serdecznie gratulujemy!

E. Tomaszewska

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Magiczne zabawy
W czwartek, 16 lutego br., w godzinach 9.30–12.00, 
Samorządowe Przedszkole zamieniło się w magicz-
ny, kolorowy świat. Gdy wybiła upragniona godzina, 
cały holl wypełnił się dziećmi, ale także gośćmi z ze-
wnątrz: rodzicami i dziadkami przedszkolaków. 
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje 
wspaniale bawiły się w rytm muzyki i śpiewu pana 
wodzireja. Dziewczynki były przebrane w długie powłóczyste balowe suknie księżniczek czy też dam dworu, 
zaś chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana, Spidermana, pirata i kowboja. 
Główną atrakcją na balu był teatrzyk pt. Pączki i faworki u babci Honorki; w przedstawieniu wzięły udział nauczy-
cielki: Barbara Sawicka, Hanna Jaworska, Agnieszka Puławska, Monika Stachowicz, Małgorzata Wojciechowska 
oraz Irena Jaworska.
Na balu nie zabrakło również pysznych słodkości: pączków, cukierków oraz zdrowych soczków. Wspólna zabawa 
przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu.

SP
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Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.

Układanie glazury osobiście.  
Tel. 604 561 031.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 
905 435.

Sprzedam siano, suche ze sto-
doły w kostkach. Tel. 510 589 
762; 511 545 270.

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

Zespół  muzyczny: wese la , 
poprawiny, imprezy okolicz-
nościowe. Tel.691 036 690.  
www.sercadwa.com.

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.

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.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. 500 138 106.

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

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

Odwierty geotechniczne, pod-
damy, hale, inne inwestycje. 
Rozpoznanie gruntu. Tel. 505 
106 153; 664 135 142.

Sprzedam Prasa Z 276/1 Simpa 
łańcuchowa. Tel. 534 046 535.

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 działki. Tel. 600 553 
450.

Sprzedam kawalerkę 34 m2, 
Nasielsk. Pierwsze piętro; oka-
zja. Tel. 668 176 524, od 9:00 
do 15:00.
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Sprzedam siedlisko 1,76 ha, 
dom i  budynk i  gospodar-
cze, Słustowo, gm. Nasielsk.  
Tel. 517 814 096.

Sprzedam Skodę Octavię z 2008 
r. Combi, 1,9 diesel, okolice 
Nasielska. Tel. 510 147 860. 

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

Organizujemy wesela. Tel. 511 
574 775.

Kupię silnik jednofazowy 2800 
obrotów, około 1,5 KW polski, 
duży. Tel. 607 687 306.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 
252 577.

Kupię przecinarkę do metalu. 
Tel. 607 687 306.

Sprzedam słomę w belach, su-
chą. Tel. 608 766 550.

Sprzedam działki budowlane 
w Miękoszynku, bl isko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Tanie kwatery pracownicze, 
blisko dworca PKP i wiaduktu 
- 500 m. Tel. 788 628 665.

Zatrudnię pracownika do prac 
przy wykończeniu mieszkania. 
Tel. 502 789 087.

Sprzedam dom drewniany, 70 m2, 
działka 1100 m2 (murowane budyn-
ki gospodarcze) w Nowym Mieście 
k. Płońska. Tel. 668 373 297. 

Sprzedam działkę budowlaną, 
600 m2, blisko ośrodka zdrowia. 
Tel. 695 562 507. 

Pranie tapicerek samochodo-
wych. Tel.693 021 707.

Sprzedam Volvo V40 Combii 98, 
diesel 1,9. Tel. 602 295 901. 

Proszę o przekazanie gitary kla-
sycznej lub akustycznej. Tel. 502 
495 147.

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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SPORT SZKOLNY. Halowa piłka nożna dziewcząt

Cieksyn zwycięzcą
W piątek,  24 lu-
t e g o  w  N o w y m 
Dworze Mazowie-
ck im odbył y s ię 
Mis trzost wa Po -
wiatu Nowodwor-
skiego w halowej 
piłce nożnej dziew-
cząt szkół gimna-
z j a l n yc h .  N a s z ą 
gminę reprezen-
towały uczennice 
Publicznego Gim-
nazjum nr 3 w Cie-
ksynie. Dziewczęta 
po bardzo emocjo-
nujących spotkaniach zakończyły całe zawody na najwyższym stopniu 
podium. 
W zawodach udział wzięły trzy szkoły: UKS Leoncin, Nowy Dwór Maz.  
nr 1 oraz gimnazjum z Cieksyna. 
Wyniki poszczególnych spotkań:
Publiczne Gimnazjum nr 3 Cieksynie – Gimnazjum Leoncin 1:0
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy Dwór Maz. – Gimnazjum Leoncin 3:2
Publiczne Gimnazjum nr 3 Cieksynie – Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy 
dwór Maz. 2:1
Bramki dla drużyny Cieksyna zdobyły: Luiza Pyrzyńska 2, Oliwia Waś-
niewska 1.
W nagrodę za zdobycie mistrzostwa powiatu dziewczęta otrzymały pa-
miątkowy puchar Dyrektora NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim.
Skład drużyny: Karolina Domżała, Karolina Chrzanowska, Angelika Wilczyńska, Joanna 
Koźniewska, Oliwia Waśniewska, Joanna Łosiewicz, Natalia Hegemajer, Małgorzata Szpigiel, 
Monika Krynicka, Daria Kowalczyk, Luiza Pyrzyńska. Opiekunem zespołu był Andrzej Malon.

AM

SPORT SZKOLNY.  
Halowa piłka nożna 
chłopców

Gimnazjaliści 
z Nasielska 
mistrzami 
powiatu 
W czwartek, 16 lutego 2012 r. w hali 
NOSiR w Nowym Dworze Mazo-
wieckim odbyły się mistrzostwa po-
wiatu w halowej piłce nożnej szkół 
gimnazjalnych. W zawodach wzięły 
udział reprezentacje 3 gimnazjów 
wyłonionych w rozgrywkach gmin-
nych. Po losowaniu kolejności gier 
drużyny przystąpiły do rywalizacji. 
Grano systemem „każdy z każdy”. 
Mecze trwały 2 x 15 minut. Poniżej 
przedstawiono wyniki spotkań.
PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – PG nr 1 Nasielsk 
2:5 (0:3)
PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – Zespół Szkół 
Leoncin 4:4 (3:0)
ZS Leoncin – PG nr 1 Nasielsk 2:6 (1:3)
Mistrzem powiatu zostali ucznio-
wie z Nasielska, a królem strzelców 
– kapitan drużyny Bartosz Ślesicki, 
strzelając 5 bramek.
Mistrzowie wystąpili w składzie: Manik Emil 
(bramkarz), Bartosz Bielecki, Konrad Lipiński, 
Paweł Prusinowski, Kamil Tomaszyński, 
Bartosz Ślesicki (5 bramek), Łukasz Gortat 
(2), Mateusz Milewski (2), Damian Załoga 
(1), Sebastian Chmielewski (1). Opiekunem 
zespołu był Robert Bugalski.

R.B.

SPORT SZKOLNY

Podwójna wygrana 
nasielskich gimnazjalistów
W piątek ,17 lutego 2012 r. w hali sportowej w Nasielsku odbyły się elimi-
nacje do zawodów powiatowych w piłkę ręczną dla szkół gimnazjalnych. 
W zawodach udział wzięły wszystkie reprezentacje szkół gimnazjalnych 
z terenu gminy Nasielsk. Ustalono system gier „każdy z każdym”. Poniżej 
przedstawiono klasyfikację końcową.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce PG nr 1 w Nasielsku 6 punktów
II miejsce ZS nr 3 w Cieksynie 3 punkty
III miejsce ZSO w Nasielsku 2 punkty
IV miejsce ZS nr 2 w Starych Pieścirogach 1 punkt
Skład zwycięskiego zespołu z PG Nasielsk: Agata Zakrzewska, Natalia 
Cyba, Ewelina Smolińska, Ada Sitek, Aleksandra Rakowska, Marta Raź-
niewska, Klaudia Sztabnik, Karolina Wiśniewska, Karolina Majchrzak, 
Kinga Popielarska, Joanna Zalewska, Aurelia Sakowska, Klaudia Tybu-
chowska. Opiekunem zespołu była Jolanta Skurczyńska.
Kategoria chłopców:
I miejsce PG nr 1 w Nasielsku 6 punktów
II miejsce ZS nr 3 w Cieksynie 4 punkty
III miejsce ZSO w Nasielsku 2 punkty
IV miejsce ZS nr 2 w Starych Pieścirogach 0 punktów
Skład zwycięskiego zespołu z PG Nasielsk: Sebastian Chmielewski, Emil 
Manik, Kamil Kaniecki, Paweł Włodarski, Przemysław Sekutowicz, Dawid 
Łukaszewicz, Łukasz Gortat, Dominik Jaglarski, Dominik Smoliński, Ra-
dosław Paczkowski, Mateusz Milewski, Maciej Drwęcki, Dominik Milew-
ski, Szymon Zalewski. Opiekunem zespołu był Piotr Kosztowniak
Po zakończeniu turnieju wręczono puchary i pamiątkowe dyplomy.

M.K.

SPORT SZKOLNY.  
Halowa pika nożna 
dziewcząt

ZSZ najlepszy 
w powiecie
W piątek, 17 lutego 2012 r. w hali 
Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbył się turniej halowej 
piłki nożnej dziewcząt szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu nowo-
dworskiego. Uczestniczyło w nim  
5 zespołów. Zawody przeprowa-
dzono systemem „każdy z każdym”. 
Zwycięzcą turnieju została druży-
na Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Tytuł najlepszej zawod-
niczki turnieju zdobyła Sylwia Waś-
niewska, uczennica ZSZ w Nasielsku.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce – ZSZ Nasielsk
II miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.
III miejsce – LO Nowy Dwór Maz.
IV miejsce – ZSP Pomiechówek
V miejsce – ZSZ nr 2 Nowy Dwór Maz.
Skład drużyny ZSZ w Nasielsku: Agnieszka 
Bącik (III LO), Anna Rosiak (III LO), Sylwia 
Bodalska (IV TE), Sylwia Malon (IV TE), 
Tatiana Namielska (IV TE), Ewelina 
Przeorska (II WB), Aneta Wójcik (II WB), 
Sylwia Smukowska (I LOS), Sylwia Tokarska 
(I LOS), Sylwia Waśniewska (I LOS), Sylwia 
Olbryś (I TEH), Sylwia Osińska (I WB).
Opiekunami zwycięskiej drużyny byli na-
uczyciele wychowania fizycznego: Anna 
Skrzynecka i Stanisław Sotowicz. 
Drużyny występujące w turnieju 
oraz najlepszy piłkarz zostali na-
grodzeni pamiątkowymi puchara-
mi, dyplomami i medalami.

S. Sotowicz


