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Chodnik  
i protest
Chodnik przy wschodniej pierzei 
ul. Rynek trzeba zmodernizować. 
To nie ulega wątpliwości. Jego 
stan jest fatalny. Użytkowanie go 
w obecnym stanie zagraża zdro-
wiu, a nawet życiu osób, które 
z niego korzystają. Ważne są też 
względy estetyczne. Chodnik ten 
szpeci nasze piękne miasto. 
Zmieniały się władze, dorastały 
nowe pokolenia, a on wciąż trwał 
– i trwa nadal. Wielokrotnie już 
mówiono o potrzebie jego mo-
dernizacji. Nie robiono jednak nic, 
aby problem rozwiązać. Obecny 
burmistrz też widział potrzebę 
modernizacji tego chodnika. Nie 
obiecywał jednak natychmiasto-
wej poprawy sytuacji. Przekony-
wał, że i na to zadanie przyjdzie 
czas. 
Cały jednak czas burmistrz szukał 
pieniędzy, aby wykonać zadanie. 
Ostatnio oznajmił, że takie pienią-
dze „znalazł”. Ożyła więc nadzie-
ja, że problem będzie wreszcie 
rozwiązany. I oto na ostatniej sesji 
radni dowiedzieli się, że pieniądze 
byłyby i inwestycja byłaby reali-
zowana, gdyby nie to, że zapro-
testowali mieszkańcy i najemcy 
lokali, głównie handlowych. Na li-
ście protestacyjnej są 23 podpisy. 
W swoim piśmie nie protestują 
jednak przeciwko budowie no-
wego chodnika, a tylko przeciw-
ko wycięciu drzew na tej ulicy. 
To jednak ma wpływ na cenę 
planowanej inwestycji. Pozostaje 
też problem system korzeniowe-
go okazałych drzew. W związku 
z protestem mieszkańców mo-
dernizacji chodnika na razie nie 
będzie.

az. (r)

Z RADY

Podwyżek nie będzie... na razie

str. 3

Na ostatniej (XXI) sesji Rady Miejskiej 
rozpatrywano dwa projekty uchwał 
w sprawie zatwierdzenia nowych ta-
ryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i jeden projekt w sprawie taryf na zbio-
rowe odprowadzenie ścieków na te-
renie gminy Nasielsk. 
Pierwsza uchwała („wodna”) dotyczyła 
odbiorców wody z SUW-ów Jackowo 
i Cieksyn obsługiwanych przez Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Nasielsku, a druga odbiorców 
wody z SUW-ów obsługiwanych 
przez Zakład Usług Wodnych dla Po-
trzeb Rolnictwa w Mławie. Pierwsza 
uchwała przewidywała ujednolicenie 
ceny wody dostarczanej przez ZGKiM 

i miała ona po zmianie wynosić 2,17 
zł + VAT/m3 . Taką cenę płacą obec-
nie mieszkańcy korzystający z SUW 
w Jackowie i w ich wypadku nic by się 
nie zmieniło. Mieszkańcy korzystają-
cy z ujęcia wody w Cieksynie, płacą-
cy do tej pory 2,07 zł + VAT/m3, po 
ujednoliceniu ceny płaciliby o 10 gr 
więcej za m3 wody. Nie zmieniłaby się 
cena wody dla odbiorców sezono-
wych (działki): wynosi ona 3,14 zł + 
VAT/m3. Radni głosami 6 za, 8 prze-
ciw przy jednym głosie wstrzymują-
cym się odrzucili projekt uchwały. 
Druga uchwała (ZUW Mława) prze-
widywała podniesienie ceny wody 
z 2,02 zł + VAT/m3 do kwoty 2,08 
zł + VAT/m3. Uchwała ta również nie 
zyskała akceptacji Rady. Głosami 6 za, 
8 przeciw, przy jednym głosie wstrzy-
mującym się została odrzucona. 
Trzecia uchwała („ściekowa”) przewi-
dywała wzrost ceny odprowadzanych 
ścieków z 3,86 zł + VAT/m3 do kwo-
ty 4,20 zł + VAT/m3. Ta uchwała rów-
nież nie została podjęta. W wypadku 
ścieków radni byli bardziej jednomyśl-
ni. Nikt nie głosował za przyjęciem 

uchwały: 11 osób było przeciwnych 
jej przyjęciu, 4 osoby wstrzymały się 
od głosu. 
Podwyżki cen zawsze są niemiłe. 
Czyżbyśmy więc mogli się cieszyć, że 
Rada nie podjęła decyzji o wzroście 
cen? Otóż nie. Prawo chroni także 
dostawców wody i odbiorców ście-
ków. Na tę okoliczność przewidziane 
są dalsze procedury. Całość w wielkim 
skrócie wygląda następująco: Tary-
fy ustalane są na 1 rok. Przedsiębior-
stwo wodno-kanalizacyjne na 70 dni 
przed planowanym wejściem w życie 
nowej taryfy przedstawia wniosek o jej 
zatwierdzenie. Burmistrz i Rada mają 
45 dni na zapoznanie się z propozycją 
zmian, jej uzasadnieniem (m.in. kalku-
lacją). Jeżeli Rada nie zatwierdzi no-
wych taryf w trybie uchwały w tym 
terminie, nowe taryfy wchodzą i tak 
po 70 dniach. 
Istnieje jeszcze niewielka możliwość 
odwleczenia tego terminu do 90 dni. 
Najważniejsza wydaje się być jednak 
wnikliwa analiza kalkulacji przedsta-
wionej przez przedsiębiorstwo.
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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
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NASI RADNI – PREZENTACJE 

Mirosław Świderski 
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do 
Rady Miejskiej? Czy tak wyob-
rażał Pan sobie pracę w radzie?
– Lubię pracę społeczną, lu-
bię pracować z ludźmi i chcia-
łem przekonać się, na ile, będąc 
radnym, można mieć wpływ na 
to, co się będzie działo we włas-
nym okręgu, a także na to, co 
się będzie działo w gminie. Pra-
ca w Radzie to ścieranie się ar-
gumentów, przekonywanie do 
swoich racji i do swoich wizji. 
Podejmowanie decyzji trudnych 
– ale koniecznych. Nie jest to ła-
twe. Inaczej wyobrażałem sobie 
pracę w tej Radzie. Za mało jest 
dyskusji w pełni tego słowa znaczenia oraz przekonania, że inni też mogą 
mieć rację.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wy-
borczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funk-
cją radnego?
– Lista potrzeb w moim okręgu jest bardzo długa. Uważam, że w pierw-
szej kolejności należy dokończyć wymianę chodnika przy ul. Rynek. Jest 
to inwestycja bardzo potrzebna, skorzystają z niej nie tylko mieszkańcy, 
ale i przyjezdni. Rynek jest naszym centrum, wizytówką naszego miasta. 
Trzeba naprawić mostek łączący drogę Pniewska Górka z drogą na Pułtusk. 
Wymienić chodnik przy ul. Warszawskiej od strony bloków mieszkanio-
wych (zadanie do realizacji wspólne z Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego). Dokończyć przebudowę ul. Młynarskiej w stronę Strzegocina 
(inwestycja powiatowa). Doprowadzić wodę do nowo powstałego osiedla 
domków jednorodzinnych przy ul. Brzozowej. Wymienić instalację kana-
lizacyjną. Rozpocząć budowę nowego przedszkola, zaplanować ścieżkę 
zdrowia. Są to duże potrzeby, które będę sygnalizował, bo wychodzą one 
naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. O wiele łatwiej jest reali-
zować inwestycje we własnym okręgu, jeśli wpisują się one w wieloletni 
plan inwestycyjny gminy.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę 
w tych komisjach?
– W Radzie mam zaszczyt pracować w jej trzech komisjach merytorycz-
nych. Przewodniczę Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, jestem 
członkiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu. 
Z racji wykonywanej pracy często jeżdżę po gminie i widzę na bieżąco, 
jakie są potrzeby, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jest to ważna komisja, na 
której posiedzeniach zapadają decyzje o kierunkach inwestycyjnych na-
szego samorządu. Lubię też pracować w Komisji Budżetu, gdzie liczy się 
finanse. Lubię liczyć cyferki i chyba mam to po mojej mamie, która była 
pierwszym skarbnikiem w naszej gminie. Staram się zrozumieć, po co są 
działy i rozdziały. Natomiast kwestie związane z pomocą społeczną oraz 
zdrowiem są mi znane z racji mojej pracy zawodowej. 
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami 
o pomoc w rozwiązaniu ich problemów?
– Mieszkańcy bardzo często zwracają się do mnie ze swoimi kłopotami. 
Wiedzą, że ich wysłucham i jak będę mógł, to pomogę. Nie bagatelizuję 
żadnych problemów i jeśli jest taka potrzeba – to głośno o nich mówię.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Czego uda-
ło się dokonać, a czego nie? 
– Mijający rok był trudny. Nie należymy do najbogatszych gmin i każdy 
wydatek musi być przemyślany. Udało się jednak zrealizować dwie duże, 
potrzebne inwestycje, czyli tzw. schetynówkę i boisko Orlik. W trakcie od-
dawania do użytku jest kanalizacja w Pieścirogach. Inwestycja, która w stu 
procentach jest realizowana z budżetu gminnego. Dużym problemem dla 
gminy jest utrzymanie dróg, zarówno wyasfaltowanych, które wymagają 
ciągłych napraw, jak i gruntowych. Na wiosnę wiele z nich było nieprze-
jezdnych. Nie jest dobrą informacją stan zadłużenia gminy, ale pocieszają-
cy jest fakt, że od roku 2013 gmina nie będzie musiała zaciągać kredytów, 
o czym świadczy Wieloletni Plan Finansowania.
Radny prywatnie:
Urodził się 13 czerwca 1958 r. w Warszawie. Mieszka od wielu lat w Nasielsku, przy  
ul. Pniewska Górka, gdzie prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne. Wykształcenie 
średnie techniczne. Pracownik MOPS Nasielsk. Żonaty. Ma syna, Marcina, który obecnie 
uczy się w liceum ogólnokształcącym. Podobnie jak syn, pan Mirosław jest entuzjastą 
piłki nożnej. 

U NAS

„Dom ciepła” zaprasza 
– Do naszej świetlicy zapraszamy dzieci 
i młodzież, od 6 do 18 lat. Oferujemy spę-
dzanie wolnego czasu w miłej atmosferze, 
a nasi opiekunowie pomogą w odrabianiu 
lekcji. Wszystkim, którzy będą uczęszczać na 
nasze zajęcia, zapewnimy też posiłki – za-
chęca pani Joanna Wiktorowicz ze Stowarzy-
szenia „Monar”. – Prosimy zainteresowane 
osoby, w tym także dzieci, żeby się po prostu 
do nas same zgłaszały, jeśli tylko mają ochotę do nas przychodzić. Wielkie 
otwarcie naszego „Domu ciepła” już w piątek, 1 czerwca br. – dodaje.
Stowarzyszenie „Monar” prowadzi nabór do świetlicy socjoterapeutycznej 
również przy współpracy z nasielskimi szkołami i Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Na chętnych czeka w niej 30 miejsc. Do pracy jest już go-
towa także doskonale przygotowana kadra pedagogiczna.
Jak zapewnia Joanna Wiktorowicz, pomieszczenia, które są dzierżawione od 
Gminnej Spółdzielni, w zupełności wystarczą na potrzeby nasielskiej grupy. 
Są to: trzy duże sale, kuchnia, trzy łazienki, szatnia i biuro. Pomieszczenia te 
są wyposażone, a salach, w których odbywać się będą zajęcia, znajdując się 
m.in. komputery, telewizor, rzutnik multimedialny i zestawy gier planszowych. 
– Mamy nadzieję, że uda nam się także dla naszych uczestników zorgani-
zować w sierpniu kilkudniowy wyjazd do Gdańska. Oczywiście bez żadnych 
dodatkowych opłat – zapewnia pani Joanna.
„Dom ciepła” rusza w czerwcu i będzie działał do grudnia. Będzie czynny co-
dziennie, od poniedziałku do soboty w godz. 14.00–18.00, także podczas 
wakacji. 

(red.)
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Biedronka siedmiokropka 
Ka żdy z  nas  chc ia ł by,  aby 
w naszym mieście było pięknie 
i kolorowo. Pani Elżbieta Fijalska 
postanowiła wziąć sprawy w swoje 
ręce. Poświęciła jeden ciepły majo-
wy dzień, aby wykonać oryginalny 
kwietnik przy swoim przedszkolu. 
Tak powstała Biedronka Siedmio-
kropka – kwietnik, którym teraz 
opiekują się maluch z przedszkola 
„Pod Fiołkami” i który możemy 
podziwiać na rogu ulic św. Wojciecha i Kościelnej w Nasielsku. 
Kwietnik powstał z usypanej i odpowiednio zabezpieczonej ziemi. Pani Ela za-
sadziła w nim ok. 100 kwiatów. Zdobią go begonie i werbeny. Obecnie rośliny 
jeszcze nie są w pełni rozkwitnięte, ale jak mówi autorka kwietnika – Nasza bie-
dronka najpiękniejsza będzie pod koniec czerwca i na początku lipca.
Jednak trzeba przyznać, że kwietnik już przyciąga wzroki uwagę przechodniów, 
ponieważ jest zaprojektowany pomysłowo i ze smakiem. O tę oryginalną i ko-
lorową kompozycję kwiatową dbają przedszkolaki. A pani Elżbieta już myśli nad 
następnym barwnym kwietnikiem, który, trzeba przyznać, wniesie więcej rado-
ści nie tylko w życie przedszkolaków i sprawi, że Nasielsk będzie nieco bardziej 
kolorowy.

K.T.

Ankieta
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż od dnia 18 maja br. prowadzone 
jest badanie ankietowe dotyczące problemów związanych z oświetleniem 
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Nasielsk. 
Ankiety są dostępne w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, parter przy wejściu) oraz 
na łamach czasopisma lokalnego „Życie Nasielska” (strona 10). Ankietę 
do wydrukowania można także pobrać ze strony internetowej Urzędu: 
 www.nasielsk.pl. Miejscem składania wypełnionych ankiet w wersji papie-
rowej jest Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego. 
Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej na 
stronie www.nasielsk.pl. Po wypełnieniu i wysłaniu ankiety zostanie ona 
automatycznie zapisana w systemie. 
Badanie będzie prowadzone do dnia 13. czerwca br. Zapraszamy do udzia-
łu.

UM Nasielsk

Z GMINY

Oświatowe potyczki, czyli próba sił
Przez ostatnie dni mieszkańcy na-
szej gminy żyli kontrowersyjnym dla 
jednych, a dla innych mającym swo-
je finansowe uzasadnienie tematem 
łączenia placówek oświatowych. Jak 
zwykle, gdy chodzi o dzieci, emocje 
były ogromne, tym bardziej że po-
mysł pojawił się niespodziewanie.
Dwie propozycje
Podczas spotkania Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu nasielskiej RM, które 
odbywało się 9 maja br., radni dysku-
towali m.in. nad projektem uchwały 
złożonym przez Grzegorza Arciszew-
skiego, burmistrza Nasielska. Dotyczył 
on zwiększenia liczby godzin pracy 
nauczycieli specjalistów (pedagogów, 
psychologów, logopedów, reeduka-
torów), których nie obejmują prze-
pisy zawarte w Karcie Nauczyciela. 
Burmistrz zaproponował dwa warian-
ty zmian: zwiększenia dotychczaso-
wych 20 do 30 lub 36 godzin pracy. 
– To nie Karta Nauczyciela decydu-
je, a uchwała Rady Miejskiej. Dałem 
dwie propozycje, od państwa zależy, 
którą przyjmiemy. Każdy powinien 
pracować na jednakowych zasadach. 
Docelowo proponuję 40 godzin, ale 
teraz przejściowo tyle. Wszystko jest 
zgodnie z prawem – zapewniał bur-
mistrz. Jednak radni, podobnie jak 
obecni na sali zainteresowani sprawą 
nauczyciele, wyjaśniali, że jest to spe-
cyficzna praca z dziećmi i nie da się jej 
wyliczać w taki sposób. Radny Stani-
sław Sotowicz stwierdził, że zwięk-
szenie liczby godzin pracy dotyczy 
niewielkiej grupy nauczycieli, zmia-
ny nie przyniosą więc znaczących 
oszczędności. Zaś radny Skrzynecki 
wskazywał, że zmiany w oświacie 
należy wprowadzać stopniowo, bez 
rewolucji. Komisja oświaty jedno-
głośnie odrzuciła ten projekt uchwa-
ły. Kolejny, dość nieoczekiwanie 
zgłoszony przez burmistrza, pomysł 
zmian w oświacie dotyczył włączenia 
przedszkola w Starych Pieścirogach 
w struktury Zespołu Szkół nr 2 w tejże 
miejscowości. Burmistrz zapowiedział, 
że dokładnie wyliczone oszczędności 
wynikające z realizacji tego pomysłu 
przedstawi na kolejnym posiedzeniu 
komisji rady i na sesji. Argumento-
wał, że zarówno sprzedaż budynku 
i działki, jak i połączenie obu placówek 
przyniosą wymierne oszczędności. 
Zebranie w przedszkolu 
Już następnego dnia, w czwartek,  
10 maja br., w przedszkolu w Starych 
Pieścirogach odbyło się zebranie z ro-
dzicami dzieci uczęszczających do tej 
placówki. 
W pierwszej części obecni wysłuchali 
pogadanki psycholog Anny Grudek, 
a później Beata Skoczylas, dyrektor 
placówki, poprosiła o zabranie głosu 
w sprawie dalszego losu przedszkola 
obecnego wśród publiczności Grze-
gorza Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska. Ten na wstępie swojego 
wystąpienia podkreślił – Nie zamie-
rzam zamykać przedszkola jako je-
dnostki, tu chodzi moja wnuczka. Nie 
ukrywam, robię oszczędności, ale nie 
kosztem dzieci. 
Następnie wyjaśnił, że w roku szkol-
nym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 2 
będzie 14 oddziałów i jest dość miej-
sca w budynku szkoły, by umieścić 
tam dzieci z przedszkola. Burmistrz 

podkreślał, że jakość nauczania nadal 
będzie wysoka. – Oszczędności, które 
chcę w ten sposób poczynić, zainwe-
stuję w szkolnictwo na terenie Pieści-
rogów – zapewniał.
Rodzice zadawali mnóstwo pytań, 
przede wszystkim czy ich pociechy 
będą bezpieczne. Chcieli też wiedzieć 
m.in.: czy małe dzieci będą w dosto-
sowanych dla nich pomieszczeniach, 
czy będą tam odpowiednie łazien-
ki, plac zabaw, czy będzie oddzielne 
wejście, jakie są koszty utrzymania 
przedszkola i jakie będą oszczędności. 
Nie na wszystkie z zadawanych pytań 
burmistrz potrafił udzielić wyjaśnień. 
Zapewniał, że warunki w szkole są bar-
dzo dobre. Co do oszczędności, padła 
kwota ok. 400–500 tys. zł. 
Argumenty dotyczące konieczno-
ści ratowania szkoły kosztem przed-
szkola i informacja o dopłatach do 
przedszkoli prywatnych rozsierdzi-
ły rodziców. Uznali oni, że burmistrz 
chce zlikwidować doskonałą placów-
kę, w której ich dzieci czują się bez-
piecznie i znajdują znakomitą opiekę. 
Padały też pytania o losy budyn-
ku i pracowników. W kwestii budyn-
ku burmistrz wyjaśnił, że planuje go 
sprzedać albo zrobić w nim miesz-
kania socjalne. Co do pracowników, 
powiedział otwarcie, że nie wszy-
scy znajdą pracę w szkole. W trak-
cie wymiany zdań z pracownikami 
przedszkola pojawiły się oskarżenia 
o mobbing pod adresem dyrektor 
ZS nr 2 w Pieścirogach – jej dawne 
współpracownice opowiadały o tym, 
że były przez nią nękane.
Burmistrz tłumaczył rodzicom, że bu-
dynek przedszkola wymaga remon-
tu, szczególnie dach, i zaproponował 
stworzenie tu przedszkola stowarzy-
szeniowego. Wszelkie próby mery-
torycznej dyskusji kończyły się bardzo 
szybko na wzajemnym przekrzykiwa-
niu się. 
Końcowa część spotkania przebie-
gała w bardzo nerwowej atmosferze, 
rodzice nie chcieli słuchać tego, co 
burmistrz mówił na temat oszczędno-
ści w gminie i konieczności przepro-
wadzenia zmian. Po ostrej wymianie 
zdań burmistrz zaproponował miesz-
kańcom, by zrobili referendum 
w sprawie jego odwołania, skoro nie 
spełnia ich oczekiwań. 
Wspólne posiedzenie komisji
We wspólnym posiedzeniu komisji 
oświaty i budżetu (15.05.2012) uczest-
niczyły Barbara Markowicz, dyrektor 
ZS nr 2 w Pieścirogach wraz z wice-
dyrektor Katarzyna Majewską, oraz 
Beata Skoczylas, dyrektor tamtejsze-
go przedszkola. Wszyscy mieli oka-
zję zapoznać się z projektem uchwały 
o włączeniu przedszkola do Zespołu 
Szkół. W powstałej w ten sposób jed-
nostce funkcjonowałyby przedszkole, 
szkoła podstawowa i gimnazjum.
O tym, że w taki zespół istniał jesz-
cze kilka lat temu, w oddzielnych 
budynkach, przypomniała Barbara 
Markowicz, dyrektor ZS nr 2 w Pieś-
cirogach. Mówiła o walorach swojej 
placówki i zaznaczyła, że z roku na 
rok w jej szkole liczba dzieci będzie 
się zmniejszać. Natomiast Beata Sko-
czylas przedstawiła radnym, co uda-
ło jej się zrobić przez ostatni rok, od 

momentu, kiedy jest dyrektorem 
placówki. 
Prowadzący to posiedzenie rad-
ny Radosław Skrzynecki odczytał 
prośbę rodziców przedszkolaków 
o odstąpienie od decyzji w tej spra-
wie. Znalazło się pod nią ponad 400 
podpisów. Radny podkreślił, że znaj-
duje się w wyjątkowo trudnej sytu-
acji, jako pracownik Zespołu Szkół  
nr 2, ale jest radnym całych Pieści-
rogów i przyznał, biorąc pod uwa-
gę również zdanie mieszkańców, że 
uchwała nie była należycie przygo-
towana. 
Podobną opinię wyrazili pozostali rad-
ni, chociaż nie obyło się bez dyskusji 
na temat zatrudniania pracowników 
w obu jednostkach i potencjalnych 
oszczędności związanych z tą decyzją. 
Radny Mirosław Świderski stwierdził, 
że jest mu przykro, iż w taki sposób 
przejawia się rywalizacja w oświacie.
– Nie wyciągnęliśmy wniosków ze 
sprawy obwodów szkolnych. Teraz 
jest podobnie, bo projekt jest niedo-
pracowany – mówił Grzegorz Duch-
nowski, przewodniczący RM.
Oświata na sesji
Podczas obrad sesji RM jako pierwszy 
pojawił się projekt uchwały dotyczący 
zmiany tygodniowego wymiaru go-
dzin dla nauczycieli specjalistów. 
Burmistrz rekomendował w nim 
30-godzinny tydzień pracy, uzasad-
niając to przede wszystkim polepsze-
niem jakości nauczania dzieci; dodał, 
że w ościennych gminach już podob-
ne zmiany przyjęto. Dyskutowano 
nad dobrem dzieci i nad dzieleniem 
nauczycieli na lepszych i gorszych, 
zarzucano też burmistrzowi brak kon-
sultacji z nauczycielami w tej sprawie. 
Radni zagłosowali 14 głosami przeciw 
tej uchwale, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu (Henryk Antosik). 
Zdecydowanie bardziej emocjonalnie 
przyjęto projekt uchwały dotyczący 
przedszkola w Pieścirogach, przede 
wszystkim dlatego, że na sali konfe-
rencyjnej obecni byli zarówno rodzi-
ce przedszkolaków, jak i pracownicy 
jednostki. 
Najpierw odczytano pismo rodzi-
ców, a potem rozgorzała dyskusja 
na temat podejmowanych już w tej 
kadencji prób reformowania oświaty 
w naszej gminie. Burmistrz wyliczył 
szereg argumentów za przyłącze-
niem przedszkola do zespołu szkół, 
podkreślając, że nie będzie ono 
oznaczało likwidacji jednostki. Mó-
wił m.in. o zaletach uczęszczania 
dziecka do jednej szkoły, od przed-
szkolaka do gimnazjalisty, o dobrych 
warunkach lokalowych w szkole, 
wskazał też konkretne oszczędności 
(od 700 do 800 tys. zł), które obiecał 
przeznaczyć na rozbudowę szkoły 
w Pieścirogach. Burmistrz przedsta-
wił też wyliczenia: koszt utrzymania 
przedszkolaków w samorządowych 
placówkach w Nasielsku to 738 zł, 
a w Pieścirogach – 978 zł, zaś koszt 
utrzymania całego przedszkola w 
Pieścirogach, w tym roku to 1 mln 
100 tys. zł. Nie ukrywał, że część na-
uczycieli będzie musiała stracić pra-
cę. – Nie ma łatwych decyzji, a ja 
działam dla społeczeństwa – mó-
wił G. Arciszewski. – Część radnych 

powinna się wstrzymać od głosu, bo 
dotyczy to ich rodzin – dodał. 
Dyrektor ZS nr 2 Barbara Markowicz 
stwierdziła, że nie miała okazji wypo-
wiedzieć swojego zdania przed rodzi-
cami, ponieważ nikt jej na spotkanie 
do przedszkola nie zaprosił. – Liczę na 
państwa rozsądek. Weźcie pod uwa-
gę to, że będziemy mieli rozbudowa-
ną szkołę – mówiła do radnych. 
Burmistrz zaś powiedział, że rodzice 
zostali wmanewrowani w całe zamie-
szanie. Te słowa skomentowała Beata 
Skoczylas, dyr. przedszkola – Jestem 
oburzona takimi zarzutami, uczyni-
łam dużo, żeby polepszyć warunki 
dzieciom. Zarzuca mi pan ustawienie 
zebrania, to nieprawda, bo było ono 
zaplanowane wcześniej.
Zgromadzeni w sali bardzo emocjo-
nalnie reagowali na wszystkie wy-
powiedzi, nie brakowało głośnych 

komentarzy i uwag. Ani rodziców, 
ani radnych nie przekonały obietnice 
przekazania zaoszczędzonych pie-
niędzy na Pieścirogi. Tuż przed gło-
sowaniem Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM, podsumował 
tę burzliwą dyskusję następująco: – Są 
warunki, ale nie ma atmosfery do po-
dejmowania takiej decyzji. 
W głosowaniu nad tym projektem 
uchwały 12 radnych opowiedzia-
ło się przeciw, głosów „za” nie było, 
natomiast trzy osoby wstrzymały się 
od głosu (H. Antosik, A. Dublewski i K. 
Fronczak). 
Już po raz kolejny próba wprowadza-
nia zmian w nasielskiej oświacie sie nie 
powiodła się. Z pewnością poszuki-
wanie w niej oszczędności wymaga 
spokoju, rozwagi, szerokich konsulta-
cji i szczegółowych wyliczeń. Czego 
w takim razie zabrakło?

(i.).
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Kronika OSP
11.05. jednostki OSP Psucin i OSP 
Cieksyn wyjechały do pożaru trawy 
w Miękoszynie.
12.05. jednostka z Psucina wyjechała 
do Goławic Pierwszych w celu po-
szukiwania starszej kobiety, która za-
ginęła w lesie.
12.05. OSP Nasielsk wyjechała na ul. 
Starzyńskiego w celu usunięcia zwi-
sającego nad jezdnią konaru drzewa.
16.05. strażacy z Nasielska wyjecha-
li na ul. Warszawską w celu pomocy 
Policji w otwarciu drzwi do mieszka-
nia, w którym zasłabła starsza osoba.
16.05. jednostka z Psucina wyjechała 
do wypadku drogowego w Psucinie. 
Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
w Nasielsku ul. Warszawska 2 

sprzeda niezabudowaną nieruchomość  
położoną w miejscowości Nowe Pieścirogi,  

o powierzchni 0,1958 ha  
oznaczoną w ewidencji gruntów nr 145/2  

lub wydzielone z niej działki.

Informacji udziela Zarząd.

Tel. (23) 69 12 719, 531 881 222; 531 881 555.

Doradztwo

R E K L A M A

05–07.05. w Lelewie nieznany 
sprawca włamał się do pomiesz-
czenia gospodarczego i skradł ko-
siarkę spalinową. Straty wynoszą 
1350 zł.
07.05. w Andzinie nieznany spraw-
ca skradł z prywatnej posesji pla-
stikowy element zjeżdżalni. Straty 
wynoszą 300 zł.
11.05. na ul. Lipowej Mirosław Cz. 
kierował rowerem pomimo zaka-
zu sądowego.
11–12.05. w Popowie Borowym 
nieznany sprawca skradł z transfor-
matora miedziane uzwojenie. Stra-
ty wynoszą 60 000 zł na szkodę 
ZEP.
12–13.05. w Mogowie z terenu 
prywatnej posesji nieznany spraw-
ca skradł rower górski o wartości 
500 zł.
13–14.05. w Mogowie nieznany 
sprawca skradł z niezamkniętego 
kurnika 15 szt. drobiu. Straty wyno-
szą 450 zł.
18–19.05. w Nowych Pieścirogach 
nieznany sprawca włamał się do 
kiosku i skradł wyroby tytoniowe 
o wartości 150 zł.

Pijani na drodze
04.05. w Mogowie Przemysław S., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,76 mg/l).
09.05. w Nowinach Robert K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,54 mg/l).
13.05. w Pniewie Andrzej K., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,74 mg/l).
13.05. w Studziankach Adam R., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,57 mg/l).
14.05. na ulicy Warszawskiej Sła-
womir  M .,  mieszkaniec g mi-
ny Nasielsk, kierował rowerem  
po spożyciu alkoholu (0,32 mg/l).
18.05. w Nowych Pieścirogach 
Ł ukasz Z . ,  mie szkan iec g mi-
ny Nasielsk, kierował rowerem  
po spożyciu alkoholu (0,50 mg/l).
18.05. w Nowych Pieścirogach 
Łukasz G . ,  mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, kierował rowerem  
po spożyciu alkoholu (0,94 mg/l).
18.05. w Starych Pieścirogach Ar-
kadiusz W., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,59 mg/l).
19.05. w Żabiczynie Mariusz R., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował skuterem po spożyciu alko-
holu (0,79 mg/l).
20.05. w Studziankach Robert M., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał skuterem po spożyciu alkoholu 
(0,37 mg/l).
25.05. w Krogulach motocyklista 
stracił panowanie nad swoim po-
jazdem i wjechał do rowu. Z obra-
żeniami ciała został przewieziony 
do szpitala.

Śladem naszych publikacji

Gałęzie 
spadają...
W poprzednim numerze ŻN w tekście 
pt. „Gałęzie spadają na głowę” na proś-
bę mieszkańców poruszyliśmy prob-
lem dużych drzew rosnących przy ul. 
Kościuszki (droga wojewódzka nr 571) 
– od skrzyżowania z ul. Krupki do ban-
ku PKO. Niektóre z nich mają bardzo 
rozłożyste konary i mogą stanowić za-
grożenie dla przechodniów. Zdaniem 
mieszkańców nie są one na bieżąco 
i należycie pielęgnowane. Podcina-
ne są na ogół tylko gałęzie od strony 
jezdni. Przypomnijmy wypowiedź 
pana Stanisława Lewandowskiego 
z Nasielska: – Obok mojej posesji roś-
nie ogromny jesion, a jego potężne 
konary znajdują się akurat nad wjaz-
dem. Przy każdym silniejszym wietrze 
gałęzie się łamią, bo są po prostu kru-
che i mają ciężkie liście. Kilka lat temu 
złamał się cały wierzchołek i runął na 
chodnik. Na szczęście wtedy nic się nie 
stało, ale kto mi zagwarantuje, że taka 
gałąź nie zrobi komuś krzywdy? 
Zgodnie z obietnicą publikujemy wy-
jaśnienie tej sprawy przygotowane 
przez Monikę Burdon, rzecznika pra-
sowego Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie: 
– Pielęgnacja drzew przydrożnych 
była wykonana wiosną. Pielęgna-
cja polega na przycięciu gałęzi, któ-
re ograniczają widoczność bądź 
zagrażają bezpieczeństwu użytkow-
ników drogi i chodnika. Kolejna pie-
lęgnacja zostanie wykonana jesienią. 
W wypadku zagrożenia (sucha czy 
też złamana gałąź) usuwane będą na 
bieżąco. Obecnie gałęzie te są zdrowe 
i nie ma powodów do ich usuwania.
Czy mieszkańcy ulicy Kościuszki będą 
usatysfakcjonowani taką odpowie-
dzią na ich monity? Chyba chodziło im 
o nieco bardziej zdecydowane działa-
nia dotyczące pielęgnacji ogromnych 
drzew. Teraz będą musieli poczekać do 
jesieni, być może wtedy pracownicy 
MZDW dostrzegą potrzebę przycięcia 
większej liczby gałęzi.

(red.)

Szanowni Mieszkańca Miasta i Gminy Nasielsk!

14.06.2012 r. minie 1,5 roku, od kiedy objąłem urząd Burmistrza Nasielska. Dlatego też należy się Państwu 
sprawozdanie z mojej dotychczasowej działalności.

Na koniec roku 2010 zadłużenie gminy wynosiło 18 mln zł plus 2,5 mln zł niezapłaconych faktur (od lutego 
do grudnia 2010 r.), czyli przekroczono terminy płatności nawet o 10 miesięcy.

Na początku kadencji byłem zmuszony do zrobienia radykalnych reform w celu osiągnięcia oszczędności 
oraz poprawy funkcjonowania Urzędu, a także podległych mi jednostek. 

Oto niektóre z nich:

1. zlikwidowałem Straż Miejską – oszczędności ok. 300 tys. zł rocznie;

2. zlikwidowałem ochronę Urzędu Miejskiego – oszczędności ok. 168 tys. zł rocznie;

3. zlikwidowałem część zbędnych etatów w Urzędzie – oszczędności ok. 720 tys. zł rocznie;

4. powołanie ZOSiP-u oraz unormowanie zatrudnienia w szkołach pracowników niepedagogicznych  
– oszczędności ok. 300 tys. zł rocznie; 

5. nie podpisuję zbędnych aneksów do wykonywanych inwestycji. 

W okresie mojej 1,5-rocznej kadencji powstało ok. 12 km dobrej drogi asfaltowej tzw. schetynówki: od Krzy-
czek poprzez Głodowo do Nasielska, od Chlebiotek do Pieścirogów, od Konar poprzez Malczyn, Wiktorowo 
do Cieksyna, i ok. 1 km dobrej podbudowy pod asfalt na drodze od Siennicy do Paulinowa. 

Ponadto:
– wybudowaliśmy nową kwaterę pod składowisko odpadów w Jaskółowie;

– wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Nasielsku, 

– kończymy budowę kanalizacji w Pieścirogach;

– rozpoczęliśmy wymianę starych azbestowych wodociągów na nowe w ul. POW;

– jeszcze w tym roku chcemy wybudować kanalizację w ulicy POW;

– planujemy wspólnie z powiatem kompleksową przebudowę ulicy POW;

– w tym roku planujemy budowę nowoczesnego targowiska przy ulicy Lipowej;

– planujemy odpowiednio zagospodarować teren po zlikwidowanych budkach targowych przy ul. Kościelnej;

– wykonujemy chodnik wspólnie z MZDW na ulicy Płońskiej (oni kostkę i rury, my resztę materiałów i wyko-
nawstwo);

– zbudowaliśmy trzy place zabaw przy szkołach;

– budujemy chodnik i plac zabaw w Psucinie.

Chciałbym wykonać jeszcze wiele inwestycji służących mieszkańcom naszej Gminy, ale napotykam opór za-
równo radnych miejskich, jak też powiatowych, oraz części naszego nieprzychylnego moim poczynaniom 
społeczeństwa.

Oto kilka przykładów:

Wspólnie ze Starostwem chcę wykonać przebudowę drogi POW. Radni powiatowi w osobach: Grzegorz Pa-
czewski, Kazimierz Drabik, Bogdan Ruszkowski oraz Janusz Konerberger, swoimi „gierkami partyjnymi” dopro-
wadzili do tego, że z kwoty 1,8 mln zł, którą wynegocjowałem z Zarządem Powiatu, dostaniemy na tę budowę 
tylko 1,4 mln zł. I tak z powodu „walki o stołki” straciliśmy te pieniądze.

Na ostatnią sesję Rady Miejskiej wprowadziłem m.in. dwie ważne uchwały:

• Pierwsza uchwała miała zwiększyć liczbę godzin, którą mieliby pracować pedagodzy, logopedzi, psy-
cholodzy itp. z 20 do 30. Pozwoliłoby to na polepszenie wyników pracy tych fachowców z dziećmi. 
Prawo pozwala nawet na zwiększenie tej liczby godzin do 40. Jednak uchwała ta nie została przegło-
sowana, ponieważ wiceprzewodnicząca Rady pani Katarzyna Świderska jest pedagogiem i musiałaby 
pracować w szkole nie 20 godzin, tylko 30. Chciałbym tylko nadmienić, że w większości gmin taka 
uchwała lub podobne przeszły. 

• Druga uchwała dotyczyła przeniesienia dzieci z przedszkola w Pieścirogach do Zespołu Szkół w Pieści-
rogach. Chciałem to zrobić dla polepszenia warunków nauczania dla obydwu tych placówek. W roku 
szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół w Pieścirogach jest 19 oddziałów. W warunkach niżu demo-
graficznego oraz mojego Zarządzenia dotyczącego reorganizacji klas w roku szkolnym 2012/2013 
będzie tylko 14 oddziałów. Przenosząc dzieci z przedszkola, przeniosłoby się też ich opiekunki, ażeby 
wyeliminować stres z tym związany. Na tej reorganizacji mógłbym zaoszczędzić ok. od 700 do 800 
tys. zł rocznie. Pieniądze te chciałem przeznaczyć na rozbudowę Zespołu Szkół w Pieścirogach, po-
nieważ nie został do końca rozbudowany. Brakuje sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia oraz 
szatni i odpowiednich łazienek, jak też dwóch sal, które są w nieukończonym projekcie z 2005 r. Po 
przeniesieniu dzieci z przedszkola do Zespołu Szkół budynek przedszkola zostałby sprzedany, a pienią-
dze też przeznaczyłbym na rozbudowę Zespołu Szkół. To logiczne rozwiązanie zostało zablokowane, 
ponieważ w przedszkolu w Pieścirogach pracuje wiele osób związanych rodzinnie zarówno z obecną 
Radą, jak też z poprzednią ekipą rządzącą (żony, siostry, córki), a część z nich straciłaby pracę. Tak więc 
nie liczy się tu interes Gminy i jej mieszkańców, tylko prywata radnych. 

Szanowni Mieszkańcy, wybraliście mnie po to, bym w Waszym imieniu sprawował władzę i działał dla naszego 
dobra. Tak też czynię. Nie idę na „układziki” z nikim. Chcę dla naszej społeczności zrobić jak najwięcej. Nie 
ustanę w działaniach, żeby tak się stało. 

Za swoją ciężka pracę jestem „opluwany”, oczerniany przez ludzi, którym koryto uciekło sprzed ryja. To są 
ci sami, którzy przed wszystkimi wyborami, w których uczestniczyłem, to samo robili, nie chcąc utracić wła-
dzy i profitów, które z tej „pracy” czerpali. Nie dajcie się zwieść nieprawdziwym informacjom, jakie są rozpo-
wszechniane na mój temat. 

Postaram się częściej pisać w prasie samorządowej o problemach, z jakimi przychodzi mi się zmierzyć, w pra-
cy w Urzędzie dla naszego wspólnego dobra. 

       Z wyrazami szacunku

         Grzegorz Arciszewski 

         Burmistrz Nasielska

Z GMINY

Cieksyn pod lupą
Cieksyn należy chyba 
do najmniej zaśmie-
conych miejscowości 
w naszej gminie. Nie 
udało nam się natrafić 
na żadne dzikie wysy-
pisko śmieci ani w miej-
scowych lasach, ani 
przy drogach, którymi 
podążaliśmy. 
I wszystko byłoby pięk-
nie, gdyby nie dwie 
skazy – jedną jest stacja 
PKP Cieksyn, gdzie niestety przy peronie porozrzucane są różne odpady; dru-
ga to – jakże widoczna – wiata przystanku autobusowego tuż przy szkole. Ów 
przystanek już jakiś czas temu był oczyszczony, jednak, jak mówi jeden z kie-
rowców często przejeżdżający tamtędy – To głównie wina młodzieży, która 
zazwyczaj czeka na autobus lub organizuje sobie tam miejsce spotkań i po-
zostawia po sobie różne „pamiątki”. Fakt, że obok nie ma po prostu kosza na 
śmieci. 
I gdzie tu kultura ekologiczna wśród młodzieży? Ciekawe, jakie szanse na zwy-
cięstwo w konkursie „Pocztówka z Cieksyna” miałaby widokówka przedstawia-
jące cieksyński przystanek?

Michał B.

Z POLICJI

Promocja oficerska
W sobotę, 12 maja br. w Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie odbyła się promocja oficerska absolwentów. Pro-
mocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało ponad 
trzystu czterdziestu policjantów. Z tej okazji w Szczytnie 
udział wzięli m.in. Jacek Cichocki, minister spraw we-
wnętrznych, i nadinspektor Marek Działoszyński, Ko-
mendant Główny Policji, który dokonywał mianowania 
absolwentów. W trakcie uroczystości wystąpiła Orkiestra 
Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji, a nowo 
mianowani oficerowie wraz z Kompanią Reprezenta-
cyjną Policji z KSP Warszawa mieli okazję przejść w defi-
ladzie przed zgromadzonymi na placu.
Policjanci od połowy kwietnia do pierwszych dni paź-
dziernika brali udział w szkoleniu, które zakończyli eg-
zaminem oficerskim. Wśród promowanych w Szczytnie 
oficerów był także już podkomisarz Radosław Miłoszewski z Nasielska. Nowo mianowany oficer w policji pracuje 
od 16 grudnia 1990 r., a od 2009 r. jest zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku.
Panu Radosławowi gratulujemy uzyskania stopnia oficerskiego i życzymy dalszych sukcesów!

(red.)

Kwiaty w podziękowaniu 
W czwartek, 17 maja br., 
podczas obrad XXI se-
sj i  Rady Miasta  odby-
ła się krótka uroczystość 
z udziałem Barbary Sa-
racyn, która tym razem 
przybyła na obrady nie 
jako pracownik nasielskie-
go magistratu, a jako gość. 
Przechodzącej na emery-
turę pani Basi podziękowa-
nia za trud i zaangażowanie w pracę złożyli w imieniu radnych Grzegorz 
Duchnowski, przewodniczący RM, i Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska. W kilku zdaniach Barbara Saracyn podziękowała wszystkim, 
z którymi pracowała, zarówno radnym, jak i władzom oraz koleżankom 
z pracy. 
Pani Barbara w trakcie swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in.: przy-
gotowywaniem dokumentów dla radnych, protokółów z posiedzeń komi-
sji i sesji RM, kierowała też pracą Biura Rady. Do serdecznych podziękowań 
i życzeń dla pani Basi, z którą współpraca zawsze układała się doskonale, 
dołącza także redakcja „Życia Nasielska”. 

(i.)

fot. M. Stamirowski

Z GMINY

Wrzosowa płynie
Mieszkańcy ul. Wrzosowej w Starych 
Pieścirogach mają problem ze swoją 
ulicą. Po każdym deszczu Wrzosową 
płynie woda. Pobocza są wykonane 
wyżej niż asfalt, woda zalega zatem 
na ulicy. A w wypadku bardzo inten-
sywnych opadów zalewa niektóre po-
dwórka i podtapia piwnice. 
Jak mówi czytelnik, który poinformo-
wał nas o tym fakcie, takie sytuacje 
mają miejsce od momentu wykona-
nia kanalizacji. Firma, która ją zrobiła, 
nie zadbała już o odpowiednie wyko-
nanie drogi. Problemy z ulicą Wrzosową zgłaszano w nasielskim Urzędzie 
Miejskim, jednak droga nadal pozostaje w takim samym stanie. Mieszkań-
cy Wrzosowej pytają: – Jak to jest możliwe, że firma, która wykonywała 
drogę, nie poprawi jej w ramach gwarancji, która zapewne obowiązuje? 
I dlaczego urzędnicy pozwolili na odbiór inwestycji, nie zważając na nie-
doróbki?
Mieszkańcy feralnej ulicy muszą radzić sobie sami z problemami podto-
pień. Mają jednak nadzieję, że w końcu ktoś sprawę wyjaśni, a droga zostanie 
poprawiona i nie będą musieli zmagać się z nadmiarem wody po ulewach.

K.T.
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Życie  
według Ducha 
W sobotę, 19 maja 2012 r., odbyło się na Jasnej Górze ogólnopolskie 
czuwanie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jeden z uczestników spot-
kania powiedział, że misja ewangelizatora to nic innego, jak dzielenie 
się tym, co sami otrzymaliśmy: „W życiu doświadczamy Bożej obec-
ności, którą traktujemy jako największą przygodę swojego życia, i o tej 
przygodzie chcemy mówić, o tej przygodzie chcemy sobie przypomi-
nać, że tak jest, i że nie mogę, a w pewnym sensie nie mam prawa tego 
zatrzymać dla siebie. Ktoś kiedyś mnie głosił Dobrą Nowinę, dzisiaj ja 
muszę głosić”.

Właśnie kończy się okres wielkanocny. Swoistą kropkę nad „i” stanowi 
Pięćdziesiątnica, czyli Zesłanie Ducha Świętego. Kościół, ożywiony Du-
chem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawie-
niu wszystkim narodom. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był 
celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższe-
niu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, 
a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca 
i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. 

W tym kontekście warto spojrzeć na osobistą współpracę z Duchem 
Świętym, czyli na nasze życie duchowe. Zostaje ono zapoczątkowane 
na chrzcie świętym i zakłada współpracę z Duchem Świętym na drodze 
upodabniania się do Chrystusa. Aby pomnażać otrzymany od Boga dar 
łaski, potrzebna jest ze strony człowieka aktywna współpraca, a więc 
troska o nieustanne zbliżanie się do Boga, która warunkuje w człowie-
ku rozwój życia duchowego. Wielu ludziom wydaje się, że nawróce-
nie i dobre uczynki są wystarczające do rozwiązania wielu problemów. 
Ale czy to wystarczy, by rozwijać w sobie życie duchowe? Można po-
wiedzieć, że duchowość jest jedna, ewangeliczna, ale jej realizacje są 
w różnych formach, w zależności od powołania danego człowieka.

Duchowość daje klucz do zrozumienia współczesnych wyzwań oraz 
odpowiedź na potrzeby ludzi naszych czasów. O chrześcijańskim ży-
ciu duchowym można mówić tylko w kontekście chrześcijańskiego  
życia religijnego, bo tylko ono zakłada związek z Trójjedynym Bogiem, 
którego fundament stanowi wiara. Wiara jest przede wszystkim darem 
Boga. Człowiek przez wiarę uczestniczy w życiu Bożym, staje się nowym 
człowiekiem i otrzymuje nowe zrozumienie rzeczywistości – dostrzega, 
że Bóg jest autorem i twórcą wszystkiego. Żyć wiarą to umieć dostrze-
gać Obecność, która kocha i obdarza. Wtedy każda chwila życia stanie 
się momentem spotkania z tą miłującą Obecnością. Wiara domaga się 
więc zwrócenia ku Bogu jako najwyższej wartości. Opiera się na pozna-
niu, że Bóg chce działać przez nas i dla nas.

Wiara rodzi się ze spotkania z Bogiem poprzez usłyszane Słowo. Warto 
więc zatroszczyć się o to, aby lekturę Pisma Świętego uczynić „chlebem 
powszednim”, nie tylko z racji udziału we mszy czy uroczystych cele-
bracjach Słowa, ale przez osobistą lekturę. Słowo ożywiane przez Ducha 
Świętego jest przewodnikiem na drodze życia duchowego, wskazuje 
kierunek naszego rozwoju. Ważne jest więc, by to słowo czytać, słu-
chać go, poznawać i wprowadzać w życie. A praktyka zbliża do Mistrza. 

Prowadzenie Ducha Świętego na drodze duchowej każdego wierzące-
go dokonuje się w procesie, który nazywamy rozeznawaniem duchów. 
Niekiedy jednak owo obiektywne kryterium jest niewystarczające, po-
nieważ stoimy nie przed wyborem pomiędzy dobrem a złem, ale po-
między dobrem a innym dobrem. Chodzi wtedy o rozpoznanie, którego 
wyboru życzyłby sobie Bóg w konkretnych okolicznościach. W tym celu 
św. Ignacy Loyola rozwinął swoją naukę o rozeznawaniu. Wskazuje on, 
by przede wszystkim spoglądać na swój stan wewnętrzny, na intencje 
(„duchy”), które stoją za danym wyborem. Kiedy trzeba wybrać po-
między dwiema rzeczami, dobrze jest zatrzymać się wpierw nad jedną 
z nich, jakbyśmy bez wątpienia chcieli właśnie ją wybrać. Rozważamy 
poruszenia naszego serca co do tego wyboru: czy przynosi pokój, czy 
pozostaje w harmonii z innymi naszymi wyborami, czy nasze wnętrze ze 
spokojem kieruje nas w tym kierunku, czy też przeciwnie, stawia zasłonę 
niepokoju... Następnie powtarzamy podobny proces z drugą możliwoś-
cią. Wszystko w klimacie modlitwy, poddania się woli Bożej, otwarcia na 
Ducha Świętego. Jak radzi o. Raniero Cantalamessa, „Musimy powierzyć 
się Duchowi Świętemu jak struny harfy palcom tego, kto je porusza; jak 
dobrzy aktorzy nadstawić ucho na głos suflera, by wiernie wyrecytować 
swoją rolę na scenie życia”. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

MOIM ZDANIEM

Zagadka kryminalna
Książka Ake Edwardsona pod tytułem Niech to się nigdy nie kończy to 
jedna z najnowszych powieści tego autora, która ukazuje się na polskim 
rynku wydawniczym. 
To dobra lektura dla wszystkich miłośników mocnych wrażeń. Tym 
bardziej że jej autor jest kolejnym ze znanych i uznanych na świecie 
szwedzkich pisarzy kryminałów, obok takich jak: Henning Mankell, Stieg 
Larsson, Camilla Lackberg czy Liza Marklund. 
Ewardson napisał cykl 10 powieści, które łączy postać komisarza Erika 
Wintera. Pierwszych sześć powieści zostało już sfilmowanych przez te-
lewizję szwedzką. W Polsce pojawiają się natomiast kolejne tomy tej serii. 
Powieść, którą dziś polecamy, jest czwartą częścią cyklu. 
Komisarz Erik Winter to dość nietypowy przypadek wśród szwedzkich 
detektywów: szczęśliwie żonaty, świeżo upieczony tata i prawdopo-
dobnie najmłodszy śledczy w szwedzkiej policji. Jak zwykle bowiem w 
dobrych kryminałach, czytelnika musi zaintrygować nie tylko sama za-
gadka kryminalna i wciągnąć dobrze poprowadzona akcja, ale równie 
duże znaczenie ma także tło obyczajowe. Książka jest szczególnie pole-
cana tym wszystkim, którzy nie lubią zbyt obszernych opisów literackich, 
bowiem w dużej mierze tworzą ją dialogi.
Rzecz rozgrywa się latem w Goteborgu. Młoda, dziewiętnastoletnia 
kobieta, wracając nocą do domu przez park, pada ofiarą gwałtu. Kiedy 
komisarz Winter dostaję tę sprawę, odkrywa, że do gwałtu doszło w do-
kładnie tym samym miejscu, w którym kilka lat wcześniej popełniono 
podobne przestępstwo. Jednak wtedy jego ofiara została zamordowa-
na, a sprawy nie udało się wyjaśnić. Tymczasem dochodzi do kolejnego 
gwałtu i do kolejnej śmierci. Czy jest coś, co łączy nierozwiązaną sprawę 
sprzed lat z morderstwami tego lata? Czy te morderstwa popełnili przy-
padkowi sprawcy, czy też policja ma do czynienia z seryjnym mordercą? 
Komisarze policji wpadają powoli w obsesję, obserwując miejsce zdarze-
nia i licząc na to, że morderca wróci na miejsce zbrodni. 
Wspólną cechą ofiar jest to, że wszystkie były zaraz po maturze, dlatego 
jednym z ciekawych tropów okazują się fotografie z uroczystości ma-
turalnych. 
W jaki sposób i jakim kosztem policja rozwiąże tę zagadkową i wielowąt-
kową sprawę, warto przekonać się podczas lektury książki. Z pewnością 
jej zakończenie zaskoczy wielu czytelników. 

(i.)

DKK ZAPRASZA
Najbliższe spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie 
się w sobotę, 2 czerwca br. o godz. 11.30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
w Nasielsku. 
Zapraszamy do udziału w naszych dyskusjach wszystkich miłośników 
dobrej literatury.

(red.) 

Mieszkam w dziurze
Tytuł niezbyt sympatyczny, ale wielokrotnie słyszałam, jak nasielszczanie sami nazywają tak swoją gminę. Nie mo-
żemy wszyscy mieszkać w Kazimierzu Dolnym, w Krakowie czy też Księstwie Łeba, ale czy tylko obywatele perełek 
na liście UNESCO mogą się chlubić swoją małą ojczyzną? A reszta ludności ma się kajać przed „wielkim światem”, bo 
żyje w miejscu zupełnie zwyczajnym? 
Jeśli nasze miasto nie jest perłą renesansu, nie musimy z tego powodu ustawicznie na nie wybrzydzać i umniejszać 
jego zalet, tym bardziej że większość społeczeństwa mieszka w podobnych miejscowościach – czyli w tzw. „dziurach” 
(a gdy już nie mieszka to z nich pochodzi). Jeśli komuś się u nas nie podoba, nie musimy się zaraz z tego tłumaczyć. 
Wolno nam myśleć i mówić o swojej miejscowości z sympatią i bez kompleksów, co więcej, nawet być jej wielkimi 
fanami, choćby w myśl zasady: lubię to, co swoje, za to właśnie, że jest swoje i znajome. 
Poniżej prezentuję subiektywną minilistę walorów ziemi nasielskiej, takie osobiste „Lubię to!” z punktu widzenia nowo 
zamieszkałej obywatelki gminy Nasielsk:

• świat bez korków. Jak cudownie, jak wesoło – w najgorszym wypadku jestem nr 9 w kolejce po zielone światło 
zamiast nr 228!

• dużo miejsca do parkowania i ZA DARMO! Jadę do urzędu miasta i wiem, że na pewno zaparkuję, toż to cud, 
który w Warszawie lub Krakowie się nie zdarza;

• cisza za płotem, pod moim oknem nie buduje się nowe osiedle;
• brak popcornu w kinie Niwa;
• wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą, ale gdy sąsiad ma problem, pomagają – to wyższość małych społecz-

ności nad kulturą zamkniętych osiedli;
• biblioteka – jak różowy cukierek pomiędzy szarymi budynkami;
• znakomite warunki na wycieczki rowerowe – polne drogi wśród sielskiego krajobrazu, przestrzeń, tu się oddycha!
• Wkra – przydaje się w upalne dni, nie wszyscy mają taką fajną rzeczkę.

No, a życie kulturalne? Pytanie, co właściwie rozumiemy przez to pojęcie. Jeśli galerię handlową i McDonald’s, to 
dziękuję, jakoś w tej mojej „dziurze” nie doskwiera mi specjalnie brak takiego „życia kulturalnego”.

mj

Z BIBLIOTEKI

Czy w maju czytamy więcej książek?
Wszystko wskazuje, że zdecydo-
wanie tak właśnie się dzieje, po-
nieważ właśnie w maju „cała Polska 
czyta dzieciom” w ramach ogól-
nopolskiej kampanii popularyzują-
cej czytelnictwo. Akcja trwa już od 
dziesięciu lat, a w nasielskiej biblio-
tece jest organizowana po raz siód-
my. W tym roku przebiega ona pod 
hasłem „Czytanie łączy pokolenia”, 
zaś jej koordynatorem jest Izabe-
la Mazińska z nasielskiej Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Czytanie odbywało się w róż-
nych miejscach. Do biblioteki za-
witały przedszkolaki (4-, 5-latki) 
z nasielskiego Przedszkola Samo-
rządowego. Nie tylko cierpliwie 
wysłuchały przygotowanej dla nich 
historii o zwierzętach, ale dowie-
działy się też wielu rzeczy na temat 
funkcjonowania biblioteki. Książki 
czytano dzieciom także na ścieżce 
ekologicznej w Jaskółowie. Ucznio-
wie nasielskiej podstawówki mogli 
przy tej okazji także skosztować 
pieczonych w ognisku kiełbasek.
W  U r z ę d z i e  M i e j s k i m  c h ę t-
nie przyjęto młodych miłośni-
ków książek. Dzieciom z klasy II 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku,  

9 maja br.,  rymo-
wane h istor ie au-
tors t wa Wie s ława 
D r a b i k a  c z y t a ł 
w nas ie l sk im ma-
g is trac ie Jaros ław 
C hyl i ń sk i ,  d yre k-
tor Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli. 
– Doskonał ą lek-
turą dla młodszych 
dzieci są książki Wie-
sława Drabika, to takie rymowa-
ne, bardzo sympatyczne historyjki. 
Ten autor gościł w naszej bibliotece 
w ubiegłym roku i mamy w naszym 
księgozbiorze wiele jego utworów 
– mówi Izabela Mazińska. – Akcję 
czytania dzieciom będziemy konty-
nuować także w czerwcu – dodaje. 
J ak  z ap ewn ia j ą  p an i e  b i b l i o -
tekark i ,  z  c z y t an i e m k s ią żek 
w nasielskiej społeczności nie 
jest najgorzej . Wśród najmłod-
sz ych dziec i  ogromną popu-
larnością c ieszą s ię kolorowe 
książki opowiadające o przygo-
dach psa Scooby’ego Doo. Nie-
co starsze dzieci ciągle jeszcze 
pasjonują s ię c yk lem książek 
o Harr ym Potterze,  zaś  mło-

dzież w ybiera sagę o wampi-
rach autorstwa Stephenie Meyer 
(Zmierzch ) .  Ale powracają do 
łask także autorzy dobrze zna-
ni i  lubiani przed laty, jak Zbi-
g n i e w  N i e n a c k i  z  c a ł ą  s e r i ą 
ks iążek o Panu Samochodzi-
ku czy Alfred Szklarski piszący 
o prz ygodach Tomka.  Doro -
śli zaś wybierają literaturę sen-
sacyjną, np. powieści autorstwa 
Stephena Kinga. Wśród czytel-
niczek od kilku lat niesłabnącą 
popularnością cieszą się współ-
czesne powieści obyczajowe, np. 
Małgorzaty Kalicińskiej i Moniki 
Szwai. Okazuje się, że lubimy też 
biografie i wywiady rzeki, szcze-
gólnie jeśli z jakichś powodów 
ich bohaterowie są powszechnie 

znani .  Ostatnio cał y 
czas w naszej biblio-
te c e  n i e s ł a b n ą c y m 
zainteresowaniem da-
rzone są takie tytuły, 
jak: Marzenia i tajem-
n i c e  D a n ut y  Wa ł ę -
sa i Każdy szczyt ma 
swój Czubaszek  Ma-
rii Czubaszek i Artura 
Andrusa. 
Na szczęście są tacy, 
którzy mimo wszyst-
ko czytają przez cały 
rok, nie tylko z oka-
zji majowej kampanii 
społecznej.

(i.)

Z KART NASZEJ HISTORII. Nasielsk i okolice 
Historia – świadek czasu, światło 
prawdy, życie pamięci, nauczyciel-
ka życia, zwiastunka przyszłości.
   Cyceron
K a żd y z  na s  ż y j ąc yc h n a  c o 
dzień ma do czynienia z histo-
rią, bo już każda godzina, która 
przeminęła, a także wczorajszy 
dzień stanowi historię. Często nie 
zdajemy sobie sprawy, że nasze 
życie tworzy historię, daje ma-
terialne świadectwo o naszych 
czasach, przekazywane w różno-
raki sposób zarówno słowem pi-
sanym, pracą którą wykonujemy, 
jak i w rzeczach które używamy 
w codziennej egzystencji. 
Od najm łodsz ych la t  s ł ucha-
my opowieści dziadków o cza-
sach, w których żyli, miejscach, 
w któ r yc h m i e szka l i ,  o  t ym, 
w jaki sposób wykonywali swo-
je codzienne obowiązki. Niekie-
dy, gdy mamy okazję, możemy 
opowieści zweryfikować w mu-
zeum, oglądając eksponaty, fo-

tografie czy dzieła ludzkich rąk. 
Tym piękniejsze jest to doświad-
czenie, gdy zebrane muzeal ia 
pochodzą z naszych stron. Jed-
nak w gminie Nasielsk, nie mając 
tak iej możl iwości,  poznajemy 
życie społeczne oraz historię 
z kart szkolnych podręczników. 
Z nich poznajemy losy naszej 
O j c z yzny,  J e j  z lot y  i  upadk i . 
A w jaki sposób mamy poznać 
losy naszej małej ojczyzny, które 
nie są w sposób systematyczny 
i stał y dokumentowane? Na ła-
mach „Życia Nasielska” w głów-
nej mierze przytaczane były losy 
samego Nasielska, a czasem Cie-
ksyna. Jednak na terenie gminy 
Nasielsk jest znacznie więcej sta-
rych miejscowości, a każda ma 
swoją unikatową historię. Warto 
więc przypomnieć najważniej-
sze informacje, dostępne w każ-
dej większej bibliotece.
Chlebiotki – pierwsze ślady wy-
stępowania życia możemy dato-
wać na epokę kamienia (około 

4,5 –4 mln lat  temu do około 
1800 roku p.n .e . )  oraz epokę 
brązu (w Polsce 2200 p.n.e., ko-
niec na lata 1000–700 p.n.e.). 
Dowodzą tego przeprowadzone 
badania powierzchniowe w pro-
jekcie Archeologicznego Zdję-
cia Polski, datujące na ten okres 
5 stanowisk. W średniowieczu 
w ystępuj e ich już 22 ora z 11 
w epoce nowożytnej. W wizy-
tacji kościelnej przeprowadzo-
nej w dn. 3 lipca 1817 r. w parafii 
Nasielsk możemy przeczytać, 
że  C h l e b i o t k i  by ł y  wł a s n o ś -
cią Dambskich i znajdowało się  
8 domów oraz 228 mórg ziemi 
(ok. 128 hektarów). Ogółem wieś 
była zamieszkana przez 31 męż-
czyzn (w tym dorosłych 14) oraz 
44 kobiety (w tym dorosłych 11). 
Prawdopodobnie po przemarszu 
wojsk francuskich dobra ziem-
skie ucierpiał y, gdyż miał y za-
ległości w zapłacie dziesięciny 
wynoszącej 15 złotych. Dziesięć 
lat później Chlebiotki rozrosł y 

U NAS

Co zdawali maturzyści?

się o jeden dom, za co ubył je-
den mieszkaniec. Ze wspomnień 
mieszkańców gminy Nasielsk 
dowiadujemy się o dobrze pro-
sperującym młynie położonym 
p rz y rze c e ora z  s tawac h,  p o 
których pływał łódką właściciel. 
W XIX w. Chlebiotki administra-
cyjne należały do gminy Czajki 
w powiecie pułtuskim.
Czajki – majątek Czajki w pierw-
szej połowie XIX w. był włas-
noś c ią  h rab i e go Dam sk i e go. 
Z przeprowadzonej 2 czerwca 
1817 r. wizytacji kościoła para-
f ialnego w Cieksynie dowiadu-
j e my  s i ę,  że  by ł o  w  n i c h  15 
domów,  gd z i e  z am i e szk i wa-
ło 86 mężczyzn (w tym doro-
słych 51) oraz 65 kobiet (w tym 
dorosłych 44). Na potrzeby koś-
cioła włościanie czajkowscy od-
prowadzali 8 złotych polskich, 
dwór zaś złotych polskich 18. 
Dziesięć lat później w Czajkach 
było 19 domów mieszkalnych, 
w których schronienie znalazły 

173 osoby. W folwarku znajdo-
wała się czynna gorzelnia . Do 
majątku C zaj k i  na leża ł y ws ie 
Czajki, Dębinki (czasami zwane 
Dębinką Czajkowską), Kosewo, 
Mokrzyce, Chlebiotki, Wymy-
sły, Pieścirogi, Zapole, Mocho-
wo (B udy P ie ś c i rog i ) ,  Morg i , 
Goławice, Miękoszyn, Ruszko-
wo, Konary oraz Malczyn. Część 
majątku została jednak sprzeda-
na pod budowę drogi żelaznej 
nadwiś lańsk iej  Nasie l sk .  C a ł y 
majątek w 1872 r. wynosił 1223 
mórg ziemi (ok. 685 ha) i znaj-
dowało się w nim 21 budynków 
murowanych oraz 30 drewnia-
nych. Wówczas wieś Czajki miała  
17 osad włościańskich z 16 mor-
gami gruntu (9 ha).  Z czasem 
majątek został podzielony i roz-
przedany na mniejsze części . 
W drugiej połowie XX w. w Czaj-
kach utworzono Państwowe Go-
spodarstwo Rolne. 
   CDN

D. Dalecki

W piątek, 18 maja odbyły się ostatnie 
egzaminy maturalne (ustny z języka 
polskiego). Pora sprawdzić, ilu ucz-
niów z naszej gminy zdało ten ważny 
egzamin, i jakie przedmioty najchęt-
niej wybierali jako dodatkowe.
Maturę, jak co roku, pisali uczniowie 
dwóch szkół ponadgimnazjalnych: 
Zespołu Szkół Zawodowych, znajdu-
jącego się przy ul. Lipowej, oraz Lice-
um Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza. W pierwszej placówce 
do egzaminu maturalnego przystą-
piło 70 uczniów, w tym 29 z liceum 
ogólnokształcącego i 41 z technikum. 
18 absolwentów w tym roku zdawa-
ło egzamin zawodowy. W Liceum 
Ogólnokształcącym maturę pisało  
23 uczniów z dwóch klas matural-
nych.
Na języku polskim tegoroczni matu-
rzyści musieli zmierzyć się z tekstem 
z „Tygodnika Powszechnego” po-
święconym Wikipedii oraz napisać 
rozprawkę związaną z III częścią Dzia-
dów Adama Mickiewicza lub porów-
nującą bohaterki Lalki Bolesława Prusa 
i Ludzi Bezdomnych Stefana Żerom-
skiego. Do tego zadania przystąpiło 

70 uczniów Zespołu Szkół Zawodo-
wych oraz 23 absolwentów LO im. 
Jarosława Iwaszkiewicza. Rozszerzo-
ną maturę z języka polskiego pisało 
w tym roku 2 uczniów ze szkoły przy  
ul. Lipowej oraz 1 uczeń z LO.
W wypadku matematyki na poziomie 
podstawowym z Zespołu Szkół Zawo-
dowych stawiło się 70 uczniów, a z LO 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 23. Roz-
szerzony arkusz z matematy-
ki wybrały z pierwszej szkoły  
2 osoby, a z drugiej 5.
Matura z języków była w tym 
roku dość różnorodna. Naj-
więcej osób z obu szkół pre-
ferowała oczywiście język 
angielski. W Zespole Szkół 
Zawodowych 69 w wy-
padku matury podstawowej  
i 4 – rozszerzonej, a w Liceum 
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
20 osób przystąpiły do egzaminu na 
poziomie podstawowym oraz 3 zda-
wały wersję rozszerzoną. Niektórzy 
jednak wybrali inny język. Uczniowie 
z Iwaszkiewicza preferowali rosyjski (3 
osoby), a jeden absolwent technikum 
zdawał język francuski.

Największą popularnością wśród 
przedmiotów dodatkowych w Ze-
spole Szkół Zawodowych cieszyła się 
geografia (7 uczniów), na drugim miej-
scu znalazła się wiedza o społeczeń-
stwie, ten przedmiot wybrały 4 osoby. 
Następna była biologia (4 osoby), fizy-
ka (3 uczniów) oraz chemia, z której 
maturę pisało 2 absolwentów. W Lice-
um Ogólnokształcącym im. Jarosława 
Iwaszkiewicza najwięcej, bo 4 osoby, 
zdawało biologię. W dalszej kolejności 
były wiedza o społeczeństwie (3 ucz-
niów) oraz fizyka (1 uczeń) i geografia 

(również 1 osoba). Wszystkie powyż-
sze przedmioty w obu szkołach zda-
wano na poziomie podstawowym.
Wszystkim absolwentom życzymy 
jak najlepszych wyników z egzami-
nów maturalnych.

Paweł Kozłowski

fot. www.nasielsk.pl
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U HARCERZY

Ognisko szczepu „QUERCUS” 
W piątek, 11 maja 2012 r. 
przy Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jarosława Iwasz-
kiewicza odbyło się ognisko 
szczepu „Quercus” przygo-
towane przez druhnę Ewę 
Żołnierzak i harcerzy z 425. 
Drużyny Starszoharcerskiej 
„Knieje”. 
Ognisko zapłonęło w rytm 
pieśni Płonie ognisko i szu-
mią knieje . Następnie wysłuchaliśmy pięknej gawędy przygotowanej 
przez druha Michała Gronowskiego, która mówiła o wartościach, jakie 
niesie ze sobą przyjaźń, oraz o tym, jak łatwo jest słowem zranić drugiego 
człowieka i jak trudno tę ranę zaleczyć. 
Podczas ogniska druhna Ewa Żołnierzak odczytała rozkaz, w którym po-
szczególni harcerze z 425. Drużyny Starszoharcerskiej „Knieje” otrzymali 
zaszczytne funkcje. Druh Michał Gronowski został mianowany drużyno-
wym 425. Drużyny Starszoharcerskiej „Knieje”, a zastępowymi zostali druh-
na Agata Rutkowska i druh Patryk Kosewski. Ten dzień był szczególnie 
wyjątkowy dla druhny Klaudii Daniszewskiej, druhny Emilii Myślińskiej i dru-
ha Mateusza Romanowicza z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna”. 
Harcerze ci złożyli przyrzeczenie na ręce druha Jakuba Skrzypeckiego. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na pieczenie kiełbasek, wspólne pląsy 
oraz zabawy integrujące harcerzy i zuchów, które sprawiły uczestnikom 
spotkania wiele radości. Ognisko przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. 
Bawiąc się i śpiewając przy ognisku, spędziliśmy wspólnie niezapomnia-
ne chwile.

Z POWIATU

Bohaterskimi szlakami ZHP
Dnia 8 maja 2012 r. zastępowe 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Fe-
rajna” druhna Alicja Gronowska, druhna Aleksandra Kurpiewska i druhna 
Julia Mandykowska przygotowały grę dla swojej drużyny o nazwie „Bo-
haterskimi szlakami ZHP”. 
Harcerze podzielili się na czteroosobowe patrole, które miały za zadanie 
odnaleźć druhny zastępowe i zaliczyć zadania przez nie przygotowane. Za-

dania dotyczyły symbo-
liki krzyża harcerskiego, 
umundurowania, biogra-
fii założyciela skautingu 
Roberta Baden-Powel-
la oraz struktury ZHP. 
Nie zabrakło także toru  
z przeszkodami i gry ze-
społowej. Druhny oce-
niały wiedzę harcerską, 
zaangażowanie, współ-
pracę oraz zachowanie 
podczas gry. Wszyscy 
bawiliśmy się znakomi-
cie, a najlepsi otrzymali 
dyplomy.

Czuwaj! 
druhna Kinga

U NAS

Nasi górą!
Finał Diecezjalnego Turnie-
ju Piłki Nożnej Liturgicznej 
Służby Ołtarza (ministran-
tów) odbył się 19 maja b.r. na 
boiskach LO im. Wł. Jagiełły 
i Szkoły Podstawowej nr 6 
w Płocku. Finał był zwień-
czeniem rozgrywek, które 
odbywały się w diecezji na 
szczeblach dekanalnych, re-
jonowych i międzyrejono-
wych. 
W rozgrywkach wzięli udział także ministranci z naszej parafii – św. Woj-
ciecha w Nasielsku. Zakwalifikowali się oni w kategorii „szkoła podstawo-
wa” do turnieju finałowego, podczas którego zmierzyli się z drużynami 
ministrantów z parafii z Wieczfni, Bieżunia i Blichowa. Turniej zakończył się 
dla naszych ministrantów wielkim sukcesem – zwycięstwem i zajęciem 
I miejsca w diecezji płockiej.
Ministranci otrzymali dyplom oraz puchar za zajęcie I miejsca i będą re-
prezentować naszą diecezję w rozgrywkach ogólnopolskich. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

x. K.

Turniej Tymbarku
W czwartek, 10 maja 2012 r., w obiektach MOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się rejonowe roz-
grywki chłopców w ramach XII Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej, który 
cieszy się dużą popularnością wśród młodych zawodników, z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę drużyn. 
W tym roku, oprócz nasielskiej podstawówki, która co roku bierze udział w tych rozgrywkach, naszą gminę re-
prezentowały także szkoły z Bud Siennickich i Pieścirogów.
W zawodach wzięło udział 13 reprezentacji szkół podstawowych z powiatów legionowskiego, piaseczyńskiego 
i nowodworskiego. Wszystkie zespoły zawzięcie i z dużym zaangażowaniem walczyły o wygraną w turnieju 
rejonowym.
Bardzo dobry wynik osiągnęli chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, którzy zostali wicemistrzami rejonu, 
przegrywając tylko w finale z drużyną chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Wyniki chłopców z SP Nasielsk:
SP Nasielsk – SP Skrzeszew  2 – 1 grupa
SP Nasielsk – SP Legionowo 4 – 0 grupa
SP Nasielsk – SP Pieścirogi  2 – 0 grupa

SP Nasielsk – SP Janów  2 – 1 ćwierćfinał
SP Nasielsk – SP Legionowo  1 – 0 półfinał 
SP Nasielsk – SP NDM  0 – 4 finał

T. Cz.

SPORT SZKOLNY

Czwórbój lekkoatletyczny
Zawody gminne
We wtorek, 15 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku i na stadionie miejskim odbyły się gminne zawody 
w czwórboju lekkoatletycznym. Wzięły w nich udział następujące szkoły 
podstawowe: SP Pieścirogi, SP Budy Siennickie, SP Popowo Borowe i SP 
Nasielsk. Zawody rozpoczęto konkursem skoku w dal. Następnymi kon-
kurencjami były: rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m oraz bieg długi – 
600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy. 
Po zsumowaniu punktów w kategorii dziewcząt mistrzyniami gminy 
Nasielsk zostały zawodniczki z nasielskiej podstawówki. Podobna sytua-
cja miała miejsce w grupie chłopców, wśród których zwycięzcami rów-
nież zostali uczniowie nasielskiej szkoły podstawowej. Reprezentowali oni 
naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbyły się w Nasielsku 18 
maja. Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary. 
Kategoria dziewcząt
I miejsce  SP Nasielsk  – 870 punktów
II miejsce SP Popowo Borowe – 714 punktów
III miejsce SP Stare Pieścirogi  – 567 punktów
IV miejsce SP Budy Siennickie – 559 punktów
Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nasielsk  – 977 punktów
II miejsce SP Stare Pieścirogi  – 642 punkty
III miejsce SP Popowo Borowe – 602 punkty
IV miejsce SP Budy Siennickie – 562 punkty
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli następujący zawodnicy:
Chłopcy:
Dominik Kłos – 204 punkty /Popowo Borowe/
Sebastian Bajno – 199 punktów /Nasielsk/
Mariusz Chmielewski – 197 punktów /Nasielsk/
Dziewczęta:
Natalia Grzymkowska – 234 punkty /Popowo Borowe/
Daria Gardłowicz – 196 punktów /Nasielsk/
Karolina Nerć – 184 punkty /Stare Pieścirogi/

Zawody powiatowe
W piątek, 18 maja w Nasielsku odbyły się zawody powiatowe w czwórboju 
LA. Wzięły w nim udział następujące szkoły z powiatu nowodworskiego: 
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku i Szkoła Podstawowa w Nasielsku. Po 
przywitaniu drużyn czwórbojowych przystąpiono do rywalizacji sporto-
wej. Wyniki i miejsca poszczególnych reprezentacji szkolnych przedsta-
wiamy poniżej.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce  SP Nasielsk – 1010 punktów
II miejsce SP Pomiechówek – 945 punktów

Zespół z nasielskiej podstawówki: Daria Gardłowicz, Wiktoria Nowacka, Patrycja Gardłowicz, 
Martyna Darkowska, Katarzyna Tybuchowska, Sylwia Szulimska. Opiekun – Renata 
Wróblewska.
Kategoria chłopców:
I miejsce  SP Nasielsk – 1097 punktów
II miejsce SP Pomiechówek – 785 punktów

Zespół z nasielskiej podstawówki: Sebastian Bajno, Mariusz Chmielewski, Kacper Wiśniewski, 
Robert Jechalik, Krystian Pisarzewski, Karol Romanowski. Opiekun – Mariusz Kraszewski.
Po zakończeniu zawodów zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, 
medale oraz puchary.
Reprezentacja z nasielskiej podstawówki będzie reprezentowała powiat 
nowodworski na zawodach rejonowych w Lesznowoli.

M.K

SPORT SZKOLNY. 

Zmagania gimnazjalistów
We wtorek, 8 maja, na stadionie w Nasielsku odbyły się zawody w lekkoatlety-
ce dla szkół gimnazjalnych powiatu nowodworskiego. Dwie konkurencje tech-
niczne – pchnięcie kulą i skok wzwyż – odbyły się przy Szkole Podstawowej 
w Nasielsku. Z powodu braku skoczni konkurencji skoku w dal nie rozegrano. 

W zawodach wzięło udział 81 uczniów 
i uczennic z dwóch szkół: Gimnazjum nr 
2 w Starych Pieścirogach i Gimnazjum 
w Pomiechówku. Zwycięzcy każdej 
konkurencji będą reprezentować po-
wiat nowodworski na zawodach rejo-
nowych w Lesznowoli. Zawody odbyły 
się w miłej atmosferze, w duchu fair play. 

Sędzią głównym zawodów był Piotr Kowalski, a głównym organizatorem Ma-
riusz Kraszewski. Sędziami konkurencji byli nauczyciele wychowania fizyczne-
go: Radosław Skrzynecki, Katarzyna Kowalczyk, Artur Gąsecki i Ewa Dzwonek. 
Organizatorzy dziękują Aleksandrowi Góreckiemu za pomoc w organizacji za-
wodów.
Lista uczniów gimnazjum w Pieścirogach, którzy reprezentować będą 
naszą gminę i powiat na zawodach rejonowych w Lesznowoli:
Dziewczęta klasy I–II:
bieg na 600 m - Kinga Karaś
pchnięcie kulą - Patrycja Daniszewska
sztafeta 4 x 100 m
Chłopcy klasy I–II:
pchnięcie kulą - Jakub Miłoszewski
Dziewczęta klasy III:
bieg na 400 m - Dagmara Lewarowska

bieg na 800 m - Katarzyna Karaś
pchnięcie kulą - Izabela Strzelczak
sztafeta olimpijska
Chłopcy klasy III:
bieg na 200 m - Mateusz Karaś
pchnięcie kulą - Krystian Ostrowski
sztafeta olimpijska

PK

SPORT SZKOLNY. Ringo

Rozgrywki 
rejonowe
W czwartek, 10 maja br., w hali gim-
nazjum w Stanisławowie Pierw-
szym odbyły się rejonowe zawody 
w ringo. Powiat nowodworski re-
prezentowali gimnazjaliści ze szko-
ły w Starych Pieścirogach: Olga 
Zofia Wieczorek, Dagmara Lewa-
rowska, Justyna Idzikowska, Bar-
tosz Bramowicz, Sebastian Brański 
i Krystian Ostrowski. 
Niestety, naszym zawodnikom nie 
udało się wygrać żadnego z trzech 
meczów i zajęli ostatnie miejsce 
spośród czterech drużyn. Opieku-
nem zespołu był Artur Gąsecki.
Końcowa kolejność:
1. Gimnazjum w Złotokłosie 6 pkt,
2. Gimnazjum nr 3 w Legionowie 
5 pkt,
3. Gimnazjum w Tłuszczu 4 pkt,
4. Gimnazjum nr 2 w Starych Pieś-
cirogach 3 pkt.

PK

U NAS

Piłki za puszki
W Skate Parku w Starych Pieścirogach stanął pojem-
nik na aluminiowe puszki po napojach. Na mocy pod-
pisanej umowy pomiędzy Gminą Nasielsk a Fundacją 
Recal za każde 15 kg aluminiowych puszek Fundacja 
będzie przekazywała piłkę klasy treningowej do wska-
zanej przez gminę dyscypliny sportu. 
Już dostarczono do Skate Parku piłkę do gry w koszy-
kówkę – będzie ona udostępniana dzieciom i młodzie-
ży korzystającym z tego obiektu. 
Zwracamy się z prośbą o wrzucanie puszek do pojem-
nika. Znajduje się on tuż przy wejściu do Skate Parku 
(po lewej stronie). 

(k.)

Z POWIATU. Zakroczym

Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
W ubiegły weekend na terenie Ko-
mendy Powiatowej PSP w Nowym 
Dworze Maz. odbyły się XX Strefowe 
Eliminacje Ogólnopolskich Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy PCK. Do rywaliza-
cji przystąpiło 6 drużyn z Nowego 
Dworu Maz., Legionowa i Nasielska. 
Patronat honorowy nad Mistrzostwa-
mi Pierwszej Pomocy objęli Krzysz-
tof Kapusta, starosta nowodworski, 
oraz Jacek Kowalski, burmistrz miasta 
Nowy Dwór Maz.
Młodzież, która przybyła na zawody, 
w pierwszej ich części przystąpiła do 
testu teoretycznego sprawdzającego 
wiedzę na temat niesienia pomocy 
innym. W drugiej części drużyny mu-
siały zmierzyć się z bardzo 
realistycznymi zdarzeniami 
pozorowanymi, takimi jak: 
uraz głowy, zaburzenia krą-
żenia, podtopienie, upadek 
z roweru (złamanie przed-
ramienia) oraz oparzenie. 
Każda z drużyn wykaza-
ła się świetną znajomością 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej – oby nikt nie musiał 
sprawdzać swoich umie-
jętności w życiu codzien-
nym. 
Zaciętą rywalizację wy-
grał zespół z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
– Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
Drugie miejsce zajęło Li-
ceum Ogólnokształcą-
ce im. Wojska Polskiego 
w Nowym Dworze Maz., 
a trzecie – Liceum Ogól-
nokształcące z Zespołu 
Szkół Salezjańskich w Le-
gionowie. 
Serdecznie dziękujemy za 
ufundowanie pucharów 
i nagród oraz upominków 
dla uczestników zawodów 
władzom Nowego Dwo-
ru Maz. i starostwa nowo-
dworskiego oraz Hannie 
Górskiej, inspektorowi ds. 
społecznych starostwa 
powiatowego, za szcze-

gólne zaangażowa-
nie się w organizację 
zawodów. Specjalne 
podziękowania skła-
damy Komendzie Po-
wiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 
strażakom wraz z ich 
komendantem – mł. 
bryg. Leszkiem Smu-
niewskim na czele, na 
której gościnnym te-
renie odbywały się 
zawody. Serdecznie wyrazy podzię-
kowania należą się także Dyrektorom 
Szkół oraz nauczycielom, za ich zaan-
gażowanie w naukę zasad pierwszej 

pomocy, oraz zespołom ratowni-
czym i wszystkim tym, dzięki którym 
mistrzostwa się odbyły.

MW

Powiatowy Dzień Strażaka
W sobotę, 19 maja w Zakroczymiu 
odbyły się uroczystości związane 
z obchodami Powiatowego Dania 
Strażaka, 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz 20-lecia Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Święto-
wano też XXI dni miasta. 
Obchody rozpoczęto mszą świę-
tą koncelebrowaną przez księdza 
kanonika Andrzeja Zakrzewskiego. 
Oprawę artystyczną zapewnili Or-
kiestra Dęta OSP Chociszewo oraz 
chór Gregorianie. Podczas uro-
czystości zakroczymscy strażacy-
-ochotnicy oraz burmistrz gminy 
Henryk Ruszczyk uhonorowani 
zostali Medalami Pamiątkowymi 
„Pro Masovia”. Pożegnano histo-
ryczny już sztandar OSP Zakro-
czym i uroczyście poświęcono 
nowy. 

Spotkanie rocznico-
we stało się też okazją 
do wręczenia okolicz-
nościowych meda-
li i nadania awansów 
zawodowych. Z oka-
zji jubileuszu jednost-
ce OSP nadano Złoty 
Znak Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. 
Doceniając wielolet-
nią tradycję i ciągłą 
gotowość druhów-
-ochotników do niesienia pomocy 
potrzebującym, marszałek Adam 
Struzik uhonorował strażaków Me-
dalem Pamiątkowym „Pro Maso-
via”. Odznaczenia wręczyła radna 
województwa mazowieckiego Ma-
ria Kowalska. Wśród wyróżnionych 
znalazł się również Burmistrz Gmi-

ny Zakroczym Henryk Ruszczyk, 
który od 12 lat pełni funkcję pre-
zesa zarządu OSP w Zakroczy-
miu oraz Oddziału Gminnego OSP 
w Zakroczymiu. Jest też wicepre-
zesem Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

(red.)

o g ł o s z e n i e



1125 maja–7 czerwca 201210 25 maja–7 czerwca 2012 OGŁOSZENIAROZMAITOŚCI

RUBRYKA HARCERSKA

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną 
mającą na celu pobudzenie aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę 
informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania 
oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 
 05-190 Nasielsk.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na 
stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, 
i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają 
opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

 Nasielsk, dnia 11.04.2012 rok
 BURMISTRZ NASIELSKA
 GKP.6840.15.4.2011.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a m
że w dniu 21 maja 2012 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy 
Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej włas-
ność gminy Nasielsk, położonej we wsi Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 14 700,00 złotych
 - wadium w wysokości 1 500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość położona we wsi Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekre-
acyjnych w większości zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość 
Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie 
i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej. 
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale poło-
żony poza obszarem zalewowym. Nieruchomość przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym 
ciekiem wodnym. odprowadzającym do rzeki wody opadowe. Lokalizacja cieku w obecnym miejscu może 
utrudniać zabudowę działki. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie technicz-
ne : energia elektryczna ( słup energetyczny w pobliżu narożnika ), wodociąg sieciowy biegnie przez działkę, 
w pobliżu jej granicy.
Działka ma nie uregulowanego przebiegu granic.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk do-
tyczącą zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: 
Wkry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 
czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nierucho-
mości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1. 500,00 zło-
tych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsa-
mość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowią-
zani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a po-
zostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się 
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
 Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza 
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 
oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

 B U R M I S T R Z
 Grzegorz Arciszewski

Sporządziła: Elżbieta Binkiewicz
Dn. 11.04.2012 r

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
1.	 Fotel	1-osobowy	rozkładany,	komodę	lub	szuflady	–	tel.	510	643	810
2.	 Regał	 pokojowy,	 mały	 stolik	 do	 pokoju	 i	 dwuosobowy	 fotel	 rozkładany		
	 	–	tel.	798	640	536
3.	 Regał	kuchenny	–	tel.	514	211	759
4.	 Regał	pokojowy	oraz	fotel	dwuosobowy	rozkładany	–	tel.	662	670	733
5.	 Pralka	automat	–	tel.	517	289	594

Oddam:	Łóżeczko	z	materacem,	krzesełko	do	karmienia	piersią	(stan	bardzo	dobry)	
-	tel.	509	788	814

Matura a harcerstwo
Maj jest szczególnie trudnym miesiącem dla maturzystów. To okres cięż-
kich egzaminów, które decydują o naszej przyszłości. Harcerstwo, tak jak 
matura, również wymaga wiele czasu i poświęcenia. Jak najbardziej rozu-
miem tych, którzy mówią, że „nie daję rady” i „nie nadaję się” do funkcji 
drużynowego. Nie jestem świetnie wykształcona w tym kierunku, to fakt, 
jednakże staram się, żeby ZHP działało w naszej okolicy, i wydaje mi się, 
że tę misję udaje mi się wypełnić.
Niełatwo pogodzić szkołę, klasę maturalną, harcerstwo i obowiązki do-
mowe. Wszystko wymaga poświęcenia i zaangażowania. Szkoła jest 
najważniejsza, a matura to „przepustka” do przyszłości, to jej wyniki de-
cydują o tym, na jakie studia się dostanę i kim będę; z powodu harcerstwa 
nie mogłabym tego zaprzepaścić. Dlatego w drużynie do pomocy mam 
dwie przyboczne: druhnę Elizę Czajkowską i druhnę Alicię Zaręba. Bar-
dzo serdecznie dziękuję im za to, że w każdej chwili mogę na nie liczyć 
i zawsze, kiedy potrzeba, zastąpią mnie, a w tym szczególnym dla mnie 
okresie przejmują część moich obowiązków. 
Dziękuję również za zrozumienie i wyrozumiałość ze strony całej mojej 
drużyny 3. DH „Przypadek”.

druhna Marta

ZE SZKÓŁ. GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS III

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 w Starych Pieścirogach

Dzień Patrona Szkoły
W czwartek, 10 maja br., w 16. rocznicę nadania szkole (wówczas Szkole 
Podstawowej) imienia księcia Józefa Poniatowskiego, uczniom zapropo-
nowano ciekawe widowisko pod hasłem „Bóg, honor, ojczyzna”. 
Młodzież gimnazjalna (P. Gogolewska, N. Dąbrowska, W. Idzikowska,  
K. Kołodziejski) przygotowała prospekt Zamku Królewskiego. To właśnie 
przed nim zgromadzili się ci, którzy umieli poczuć atmosferę 3 maja 1791 
r., wsłuchać się w słowa króla ogłaszającego uchwalenie konstytucji i ra-
dośnie wiwatować. Pieśni chóru Witaj, majowa jutrzenko towarzyszył bar-
wny taniec kwiatów i chorągiewek, w wykonaniu dzieci klas I–III szkoły 
podstawowej. W centrum szkolnej „sali teatralnej” odbywał się sejmik ucz-
niowski (L. Kongiel, J. Dąbrowska, A. Smukowska, M. Śliwiński), do którego 
włączyli się młodsi, pytając o rolę księcia Józefa Poniatowskiego w historii 
Polski. Debacie towarzyszyły transparenty z napisami: „Wolność”, „Naród”, 
„Ojczyzna”, umożliwiając zebranym zaangażowanie się w manifestację. 

Prowadzący sejmik (K. Ołton, J. Morawski) oddali też glos samemu księ-
ciu (R. Ciosek), który odczytał swój list do stryja – króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Refleksję zebranych wzbogacały wiersze Polska 
A. Słomińskiego (P. Komorowska), Gawęda o miłości ojczystej W. Szym-
borskiej (A. Smukowska) oraz pieśni wykonane pod kierunkiem B. So-
towicz: Moja litania i Rota. Nauczyciele (D. Sierzputowska, B. Majewska) 
przygotowujący tę niecodzienną formę akademii starali się ukazać udział 
patrona szkoły w uchwaleniu Konstytucji 3 maja oraz wyjaśnić uczniom, 
dlaczego księcia Józefa Poniatowskiego można nazywać bohaterem. 
Na zakończeniu głos zabrała dyrektor Barbara Markowicz. W swoim 

przemówieniu nawią-
zywała do uroczysto-
ści sprzed 16 lat. Życzyła 
uczniom, by kierowali się 
w życiu odpowiednimi 
wartościami, i zaprasza-
ła do pracowni multime-
dialnej w celu obejrzenia 
wystawy. 

Letnie plany
Zbliżają się wakacje – czas letniej przygody. Dla harcerzy to czas najlepszych 
wspomnień, to czas obozów. W tym roku nasz hufiec jest organizatorem wy-
poczynku nad Jeziorem Gołdapiwo w bazie obozowej Hufca Otwock „Cy-
ranka”. Przyjemność poprowadzenia naszego zgrupowania będzie mieć phm 
Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska, wieloletnia drużynowa 13. GTDH „Czarne 
Ścieżki” z Pomiechówka oraz nauczycielka matematyki. 
Prowadzimy obóz harcerski (dla dzieci od 10. roku życia), na który będą się 
składać 4 podobozy, zróżnicowane pod względem wieku uczestników, oraz 
kolonię zuchową (dla dzieci poniżej 10. roku życia). Harcerze będą wypo-
czywać przez 19 dni (od 23 lipca do 11 sierpnia), natomiast zuchy przez 11  
(od 23 lipca do 2 sierpnia). 
Prace ruszyły już pełną parą, powoli kompletowane są programy podobozów, 
a kadra jest pełna pomysłów. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko wzięło udział 
w Harcerskiej Akcji Letniej, to serdecznie zapraszamy. Oferujemy:
– opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorów,
– nocleg pod namiotami,
– pobyt w harcerskiej bazie obozowej położonej w lesie nad jeziorem,
– wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie,
– opiekę medyczną,
– przejazd autokarem w obie strony,
– mnóstwo przygód i atrakcji.
Koszt obozu to 850 zł dla harcerzy (900 zł dla osób niezrzeszonych) oraz 700 
zł dla zuchów (750 zł dla osób niezrzeszonych). 
Więcej informacji pod adresem: wakacje@nowydwormaz.zhp.pl oraz na 
stronie Hufca www.nowydwormazowiecki.zhp.pl.
Chcesz przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę, jedź z nami!

Wiosenne zmagania z ortografią
Bezbłędne pisanie i przyswajanie 
zasad ortograficznych jest trudną 
sztuką, szczególnie w początko-
wym okresie nauki szkolnej. Od 
nas, nauczycieli, zależy, czy pra-
ca nad ortografią będzie dla dzie-
cka nudna i uciążliwa, czy stanie 
się ciekawą zabawą, która rozbudzi 
czujność ortograficzną. Stale po-
szukujemy sposobów na uatrakcyj-
nienie nauki ortografii. Zachęcamy 
uczniów do zdrowej rywalizacji. 
W tym roku szkolnym odbyła się 
już IV edycja Gminnego Konkur-
su Ortograf icznego „Wiosenne 
zmagania z ortografią”, który od-
bywał się pod patronatem Bur-
mistrza Nasielska. Do konkursu 
zaprosiliśmy uczniów klas trzecich 
ze wszystkich szkół naszej gminy. 
Finał odbył się 27 marca 2012 r. 
w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku. Udział 
w nim wzięli uczniowie wyłonieni 
w konkursach szkolnych, ogółem 
27 dzieci. Test konkursowy składał 
się z dziesięciu zadań sprawdzają-

cych umiejętności or-
tograficzne i dyktanda. 
Do komisji konkurso-
wej powołaliśmy na-
ucz yciel i  z różnych 
szkół. Czuwali oni nad 
prawidłowym przebie-
giem pracy dzieci.
Zwycięzcami konkursu 
zostali: I miejsce: Klau-
dia Tomczyk – klasa III 
a Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku, II miejsce: 
Iga Brodowska – klasa 
III c Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku, III miejsce: 
Kacper Gąsiorowski 
– Szkoła Podstawowa 
w Budach Siennickich. 
Wyróżnienia otrz y-
mali: Agata Wichow-
ska – SP w Dębinkach, 
Marcin Sawicki – SP w Pieściro-
gach Starych, Sara Rudzińska – SP 
w Pieścirogach Starych, Wiktoria 
Rostkowska – SP w Nasielsku, Jakub 
Korycki – SP w Nasielsku, Ewelina 

Turek – SP w Nasielsku, Krzysztof 
Szymański – SP w Nasielsku, Kin-
ga Fotek – SP w Nasielsku, i Jakub 
Chodyna – SP w Nasielsku. 
Podsumowanie konkursu odbyło 
się 8 maja 2012 r. w Szkole Pod-

stawowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku. Oczekując 
na uroczyste ogłoszenie wyni-
ków, zaproszeni goście obejrzeli 
inscenizację wierszy ortograficz-
nych przygotowaną przez panią 

Elżbietę Olszewską i jej wycho-
wanków. Wsz yscy uczestnicy 
konkursu otrz ymal i  dyplomy 
i nagrody, którymi w tym roku 
były ciekawe gry planszowe roz-
wijające umiejętności językowe 
i ortograficzne. 
W tym miejscu dziękujemy Panu 
Grzegorzowi Arciszewskiemu, 
Burmistrzowi Nasielska, za ob-
jęcie patronatem naszych zma-
gań z ortograf ią i ufundowanie 
wszystkich nagród oraz za obec-
ność podczas podsumowania 
konkursu. Nasze podziękowania 
składamy także Panu dyrekto-
rowi Jarosławowi Chylińskiemu 
i wszystkim gościom. Cieszy nas 
fakt, że wspieracie Państwo nasze 
pomysł y, a dbałość o czystość 
i poprawność naszego języka oj-
czystego jest naszą wspólną tro-
ską. Mamy nadzieję na kolejne 
spotkanie tego typu w roku szkol-
nym 2012/2013.

Organizatorzy: Anna Korycka  
i Beata Kownacka

Ankieta dotycząca problemów związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej1. 
 
1. Podstawowe informacje personalne:  
Płeć: Kobieta  MęŜczyzna        
Wiek: 20–30 lat     30 –50 lat     51–60 lat     61–70 lat     powyŜej 70 lat  
Miejscowość zamieszkania: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Ulica: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Czy w miejscu Pani/Pana zamieszkania w Pani/Pana ocenie ulice, drogi i place publiczne są dostatecznie 
wyposaŜone w lampy oświetleniowe? 
Tak     Nie  
 

3. Proszę o określenie, w których godzinach jest włączane i wyłączane oświetlenie ulic, dróg i placów. Czy godziny 
oświetlenia są dostosowane do oczekiwań mieszkańców? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Czy godziny funkcjonowania oświetlenia były uzgadniane z mieszkańcami? 
Tak    Nie    Nie wiem  
 

5. Czy oświetlenie ulic, dróg i placów w Pani/Pana miejscu zamieszkania funkcjonuje bezawaryjnie? 
Tak     Nie    Nie wiem  
 

6. Czy w miejscu Pani/Pana zamieszkania zdarzają się okresy wyłączeń oświetlenia ulic, dróg i placów? 
Tak    Nie    Nie wiem  
 

7. Czy mieszkańcy są uprzedzani o czasowym wyłączaniu oświetlenia ulicznego? 
Tak    Nie   Nie wiem  
 

8. Jak częste są okresy wyłączeń oświetlenia?  
 kilka godzin w porze nocnej  
 raz w tygodniu  
 kilka razy w tygodniu  
 kilka razy w miesiącu   
 

9. Czy w sprawach wyłączeń oświetlenia ulicznego mieszkańcy interweniowali w Urzędzie Gminy? 
Tak    Nie    Nie wiem  
 

10. Czy Pani/Pana zdaniem wyłączanie oświetlenia przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego? 
Tak    Nie    Nie mam zdania  
 

11. Czy znane są Pani/Panu zdarzenia zakłócenia porządku publicznego, które miały związek z brakiem oświetlenia 
ulicznego? 
Tak    Nie   
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi na tak proszę o krótkie opisanie tych zdarzeń. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

 
12. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące funkcjonowania w Pani/Pana miejscowości oświetlenia przestrzeni 
publicznej?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           
1  Odpowiedź zaznaczyć wstawiając w okienku x lub opisać  
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Kino NIWA ZAPRASZA
25 - 27 maja godz. 17.00

JACK i JILL
Komedia; USA; czas: 1 godz. 31 min.

Bohaterem filmu jest Jack (Sandler), 
do którego na Święto Dziękczynie-
nia przyjeżdża siostra-bliźniaczka Jill 
(Sandler). Po paru dniach wizyty Jill 
odmawia opuszczenia domu bra-
ta, wprowadzając tym samym chaos 
w życie domowników. 

1 - 3 czerwca godz. 17.00

Przetrwanie
Dramat, Przygodowy, thriller; USA; czas: 1 godz. 
57 min.

Ridley Scott („Helikopter w ogniu”, 
„Gladiator”, „Robin Hood”) zapra-
sza na prawdziwą szkołę przetrwania! 
W białym piekle 8. mężczyzn walczy 
o życie. Ich jedyną nadzieją jest pew-
na kobieta. W sercu Alaski rozbija się 
samolot. Na miejscu ginie 117 pasaże-
rów, a tylko ośmiu udaje się przeżyć. 
Na skutym lodem odludziu, bez kon-
taktu ze światem, bez ciepłej odzieży 
i jedzenia każdy z nich musi się zmierzyć z siłami natury i samym sobą.

8 - 10 czerwca godz. 17.00

Kot w butach
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas: 
1 godz. 30 min.

Przygody uwielbianego przez wszyst-
kich kota… przyjaciela Shreka… Kot 
w Butach, jako mistrz fechtunku orga-
nizuje napad, którego celem jest kra-
dzież mitycznej gęsi znoszącej złote 
jaja. Główną rywalką Kota będzie Kitty 
Kociłapka. Zanim jednak Kot w Butach 
poznał zielonego ogra, był już znanym 
w okolicy zawadiaką. Znakomita roz-
rywka dla widzów w każdym wieku!

15 - 17 czerwca godz. 17.00

Iron Sky
Komedia, akcja; Australia, Finlandia, Niemcy; czas: 1 godz. 30 min.

Gdy w 1945 roku III Rzesza chyli się ku upadkowi, z tajnej bazy na An-
tarktydzie naziści wysyłają na Księżyc misję ostatniej szansy. Wkrótce 
po ciemnej stronie srebrnego globu powstanie tajna baza, w której hit-
lerowcy rozpoczną realizację diabelskiego planu zemsty. W 2018 roku 
Ziemia stanie się celem kontrataku imperium fuhrera, zapoczątkowa-
nego przez „meteorblitzkrieg”, który skalą zniszczeń przyćmi nawet 

kosmiczną zagładę z „Dnia Niepodległości”.

Baran 21.03–20.04
Zapowiada się nerwowy czas. Brak opano-
wania może stać się przyczyną kłopotów. 
Nie dopuść, aby z tego powodu wynikły 
problemy. Praca może Cię kosztować spo-
ro wysiłku. 

Byk 21.04–21.05
Twoje działania na rzecz pracy nie przyniosą 
pożytku. To bardziej odpowiedni moment na 
kontakty towarzyskie i podróże. Musisz tylko 
umiejętnie kontrolować swoje emocje. 

Bliźnięta 22.05–20.06
Będzie Ci towarzyszyć podekscytowanie 
i chęć zmian. Ludzie z najbliższego otocze-
nia będą Ci życzliwi i otwarci na Twoje propo-
zycje. Czas sprzyja Twoim planom. Szczęście 
jest blisko.

Rak 21.06–22.07
Twoje samopoczucie nie będzie w najbliż-
szym czasie najlepsze. Uleganie emocjom 
może tylko doprowadzić do utraty kontroli 
nad rozwojem sytuacji. Panuj nad sobą.

Lew 23.07–22.08
Wolne chwile poświęć ukochanej osobie. 
Wspólna rozrywka pozwoli Wam zapomnieć 
o kłopotach. Przywróć dobre stosunki w domu.

Panna 23.08–22.09
Twoją uwagę zaprzątać będą sprawy rodzin-
ne i domowe. Nie składaj nikomu żadnych 
obietnic bez pokrycia. Spokój jest Ci bardzo 
potrzebny.

Waga 23.09–22.10
Zaplanowane na najbliższy czas przedsięwzięcia 
muszą być dobrze przemyślane. Różnice opinii 
pomiędzy Tobą a bliskimi doprowadzą do dys-
kusji. Życie towarzyskie narazi Cię na wydatki. 

Skorpion 23.10–22.11
Zadbaj o rodzinę i dom, a przede wszystkim 
pielęgnuj związane z nimi uczucia. W spra-
wach sercowych warto polegać na intuicji. To 
ona wskaże Ci właściwą drogę postępowania. 
Zapowiadają się miłe spotkania.

Strzelec 23.11 – 21.12
Samokontrola i zdrowy rozsądek będą w ce-
nie. Twoja energia może mieć negatywny 
wpływ na sprawy, które zaplanowałeś. Postę-
puj tak, aby nie utracić życzliwości bliskich.

Koziorożec 22.12 – 19.01
W najbliższym czasie wzrośnie Twoja ak-
tywność. Nadmiar energii może Ci jednak 
utrudniać kontakty z bliskimi. Postaraj się 
skierować ją we właściwą stronę. Nie wyda-
waj pieniędzy bez zastanowienia. 

Wodnik 20.01 – 18.02
Pewne sprawy mogą się skomplikować. Sy-
tuacja nie jest jednak tak zła, jak się wydaje. 
Kłopoty tylko Cię zahartują i przybliżą do 
celu. Doceń swoją wolność.

Ryby 19.02 – 20.03
Księżyc nie poskąpi Ci w najblizszym czasie 
dobrej energii. Wpłynie to korzystnie na Two-
je plany i interesy. Trudniej niż zwykle będzie 
jednak o dobre porozumienie z otoczeniem. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

o g ł o s z e n i e

PROJEKT EDUKACYJNY

SAMORZĄD GMINNY A PROBLEMY NASZEJ GMINY 

Wywiad z Katarzyną Świderską
Jest Pani wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Nasielsku, a zarazem jedyną kobietą, która w niej za-
siada. Proszę nam powiedzieć, czy płeć pomaga, czy wręcz przeciwnie, przeszkadza, w pełnieniu 
funkcji osoby zaufania publicznego? 
– Tak się złożyło, że w tej kadencji jestem jedyną kobietą. Fakt, że prezentuję płeć żeńską, raczej pomaga, 
na przykład w łagodzeniu konfliktów pomiędzy mężczyznami. 
Od pewnego czasu obserwujemy wysoką stopę bezrobocia na terenie naszej gminy. Jakie działania 
mające na celu pomoc mieszkańcom w znalezieniu odpowiedniego zajęcia są przez Panią podejmo-
wane? 
– Powiem, że istnieje potrzeba ściągnięcia tutaj przedsiębiorców, którym jednak trzeba coś zaoferować. 
A my nie mamy przygotowanej infrastruktury, nie jesteśmy atrakcyjni. Brakuje nam po prostu pieniędzy. 
Myślę, że przyszłość będzie dla nas korzystniejsza. 
Czy na sesjach rady gminy porusza Pani bardzo ważny temat dotyczący zakładania własnych przed-
siębiorstw? Czy osoby chcące otworzyć własną firmę mogą liczyć na pomoc ze strony Urzędu Miasta? 
– Jeśli takie osoby się pojawią, trafiają w Urzędzie do specjalistów, którzy doradzą im, jak powinny postę-
pować. Są to bowiem osoby dla nas cenne, dlatego otrzymują wszelaką pomoc urzędową. 
Co robi Pani dla młodzieży chcącej poszerzać swoje horyzonty i zainteresowania?
– Powstają nowe kluby piłkarskie oraz dofinansowujemy halę sportową. Ubolewam, bo oszczędności do-
sięgły niestety Nasielski Ośrodek Kultury, który dostał mniej pieniędzy, zatem jego oferta też jest uboższa.
Na koniec proszę nam powiedzieć, co uważa Pani za największą wadę i zaletę gminy Nasielsk? 
– Jest dużo problemów, które według mieszkańców powinny być dawno rozwiązane. Mamy dużo pomysłów, m.in. budowę basenu. Należymy do mało zasobnych gmin. Natomiast zaleta 
– ja powiem, że Nasielsk to miasto, do którego warto powracać.
Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad ze Stanisławem Śmietańskim
Z niedawno przeprowadzonych badań wynika, iż cieszy się Pan dużym zaufaniem i szacunkiem społeczeń-
stwa. Czy trudno było zapracować na tę pozycję?
– Staram się jak mogę. Myślę, że ludzi mają do mnie zaufanie. Wynika to z liczby oddanych na mnie głosów. Bar-
dzo cieszy mnie taka opinia. 
Jaki jest Pana stosunek do zmiany obwodów szkolnych? Czy sądzi Pan, że takie posunięcie rzeczywiście 
poprawiłoby sytuację naszej gminy? 
– Moim zdaniem te obwody są dobre i nie trzeba ich zmieniać. Ja w swoim obwodzie wyborczym mam szkołę 
w Budach Siennickich, którą Pan Burmistrz chciał zamknąć. Nie zgadzam się z tym. Według mnie powinno tam 
powstać gimnazjum.
Które drogi i chodniki Pana zdaniem należałoby poddać gruntownej modernizacji, aby ich stan nie narażał 
ludności na wszelkiego rodzaju kłopoty i straty?
– Myślę, że droga w Budach Siennickich jest bardzo zaniedbana. A jeśli chodzi o chodniki, to przede wszystkim 
trzeba dokończyć budowę tego w Cegielni Psuckiej. 
Czy jest Pan zadowolony z usług medycznych świadczonych na terenie naszej gminy? 
– Teraz, powiem szczerze, nie bardzo. W naszej gminie nie są świadczone usługi NPL, a powinny być, gdyż jest 
największą gminą. To w dużej mierze wpłynęło na tę ocenę. 
Jaką atrakcję turystyczną poleciłby Pan osobom będącym pierwszy raz w gminie Nasielsk? 
– Sądzę, że powinny być to tereny nad Wkrą, niedaleko Borkowa. 
Proszę nam powiedzieć, co zmieniłby Pan w naszej gminie, aby ta funkcjonowała jeszcze lepiej? 
– Myślę, że gmina powinna pozyskiwać więcej środków z zewnątrz, chociaż jest to trudne.
Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad  
z Maciejem Suwińskim
Jak Pan sądzi, który z Zakładów Opieki Zdrowotnej mieszczących się na tere-
nie gminy Nasielsk najlepiej świadczyłby usługę Nocnej Pomocy Lekarskiej?
– Najlepiej tę usługę świadczyłby Ośrodek Zdrowia. 
Co sądzi Pan o pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku? 
Czy uważa Pan, że dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków? 
– Uważam, że wywiązuje się dobrze. MOPS współpracuje z organizacjami poza-
rządowymi i dobrze wykonuje powierzone mu zadania.
Nasielsk jest bardzo zanieczyszczonym miastem. Jakie działania zamierza Pan 
poczynić w tej sprawie, aby zmniejszyć zły stan środowiska Nasielska? 
– Myślę, że organizowanie różnego rodzaju kampanii i akcji mających na celu 
uświadamianie społeczeństwa w tej kwestii jest najlepsze. Najważniejsza jest edu-
kacja.
Co sądzi Pan o głośnej ostatnio sprawie zmiany obwodów szkolnych? 
– Ja uważam, że tych obwodów wcale nie trzeba zmieniać, gdyż korzyści finan-
sowe byłyby niewielkie. 
Czy uważa Pan, że zatrudnienie lekarzy specjalistów miałoby duży wpływ na 
poprawę stanu opieki zdrowotnej w gminie Nasielsk?
– Specjalista w każdej dziedzinie to jakość, więc tak.
Dziękujemy za rozmowę.

Dziś przedstawiamy Państwu ostatni etap naszych prac, przeprowadzonych w ramach projektu gimnazjalnego pod tytułem „Samorząd gminny a problemy naszej 
gminy”. Przygotowania do tego zadania upłynęły nam na zapoznaniu się z oceną funkcjonowania organów władz gminy, czyli przeprowadzaniu ankiet na terenie 
Nasielska, oraz rozmowach i udziale w posiedzeniach rady gminy, podczas których lepiej zapoznałyśmy się z jej funkcjonowaniem.

Po zakończeniu tych działań zrozumiałyśmy, że praca osoby zaufania publicznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, koniecznością ciągłej dyspozycyjno-
ści oraz troską o mieszkańców gminy. Nie wszystkie problemy można rozwiązać natychmiast, lecz miejscowa władza dokłada wszelkich starań, aby nasza gmina 
funkcjonowała właściwie. Po podsumowaniu jesteśmy w pełni zadowolone z efektów prac, dzięki którym nabrałyśmy doświadczenia oraz wiedzy. Na szczególne 
podziękowania zasługuje Pani Agnieszka Piechocińska, sprawująca pieczę nad naszym projektem, a także dyrektor ZSO im. Jarosława Iwaszkiewicza, do którego 
uczęszczamy, a mianowicie Zdzisław Suwiński, zawsze służący nam dobrą radą.

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

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie
Zapraszamy w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00. W weekendy adopcje na telefon. Tel. 660 277 648 lub (23) 693 04 45 

Pies Misiek. Ma ok. 
3 lat. To milusiń-
ski, puchaty i czuj-
ny psina o stono-
wanym spojrzeniu. 
Dostojne ruchy 
i gracja w czasie le-
żakowania czynią 
go idealnym kandy-
datem na dobrego 
przyjaciela. Czeka 
w schronisku z nie-
cierpliwością.

Suka Fiona. Ma 
ok. 2 lat. Jest 
wysterylizo-
wana. Wyglą-
dem i wzrostem 
przypomina 
sukę wilka. To 
dobrze ułożona 
i bardzo czujna 
sunia. Czeka na 
oddanego przy-
jaciela.

Pies Gyros. Ma ok. 2 lat. 
Jest wykastrowany. Orygi-
nalne, pręgowane umasz-
czenie i skośne, lisie oczy 
to jego niepowtarzalne 
znaki. Ma spokojną naturę, 
przez co z dystansem pod-
chodzi do ludzi. Wymaga 
troszkę więcej zaintereso-
wania i poświęcenia czasu 
niż inne zwierzęta, jednak 
z pewnością odwdzięczy 
się nowemu właścicielowi.

WYNIKI KONKURSU 

Wiosna z Iwaszkiewiczem
Rozstrz ygnięto G min-
n y  Ko n k u r s  „ W i o s n a 
z Iwaszkiewiczem”, zor-
ganizowany przez Zespół 
Szkół Ogólnokszta łcą-
cych w Nasielsku. 
Komisja wyłoniła nastę-
pujących zwycięzców: 
1. Natalia Kaźmierczak, 
2 . Marta Gers, 3 . Anna 
Krzaczkowska. Przyzna-
no również w yróżnie-
nia: Dominika Ludwicka, 
Klaudia Zaręba, Weronika Suwińska, Patrycja Jaroszew-
ska. Każdy uczestnik otrzymał także dyplom za udział 
w konkursie. 
Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom, którzy pomo-
gli w przygotowaniu prac. Dziękując za udział w tego-
rocznym konkursie, wyrażamy głębokie przekonanie, że 
bez względu na uzyskane wyniki został osiągnięty pod-
stawowy cel, to znaczy upowszechnianie wiedzy o Jaro-
sławie Iwaszkiewiczu. Życząc kolejnych sukcesów, mamy 
nadzieję, że rywalizacja ta dostarczyła uczniom rozrywki 
umysłowej, a najlepszym satysfakcji z osiągnięć.

Organizatorzy

ZAPROSZENIE

Kiermasz książki
W niedzielę, 27 maja br. w godz. 9.00–14.00 na parkingu przed kościołem w Cieksynie odbędzie się kiermasz 
książki. 
W sprzedaży znajdą się słowniki, encyklopedia, poradniki ogrodnicze, mapy, przewodniki, literatura piękna dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, wydawnictwa religijne i albumy.
Jednocześnie zapraszamy na bezpłatną wymianę książek. Każdy uczestnik może przynieść swoje trzy prze-
czytane już książki i wymienić je na inne, które trafią na nasz kiermasz.

Organizator kiermaszu: Stowarzyszenie „Dolina Wkry”

OGŁOSZENIE
Zarząd	Koła	Wędkarskiego	w	Nasielsku	informuje,	że	3	czerw-

ca	w	godzinach	7.00-10.00		
odbędą	się	zawody	wędkarskie	z	okazji	„Dnia Dziecka”		

na	stawie	w	Cegielni	Psuckiej	–	Zieleń.
Chętne	dzieci	serdecznie	zapraszamy.

Zapisy	u	skarbnika	koła.		
Tel.	23	693	00	26	lub	723	525	214
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Usługi	elektroinstalacyjne.	Tanio	
i	solidnie.	Tel.	600	817	350.	www.
elpul.pl.

Sprzedam	kawalerkę.	Tel.	606	252	
577.

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

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

Schody	drewniane,	Tel.	503	401	
399.	

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

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

Oprawa	obrazów,	wyrób	 listew	
przypodłogowych	 dębowych,	
jesionowych,	bukowych	 i	sosno-
wych.	Produkcja	szalówki	sosno-
wej.	Tel.	602	891	356

Sprzedam	 działki 	 budowlane	
w	Nasielsku.	Tel.	(22)	671	46	79.

Sprzedam	 działki 	 budowlane	
–	Nasielsk	PKP.	Tel.	664	414	891.

Sprzedam	działkę	rolno-budow-
laną,	2700	m2,	blisko	stacji	 PKP	
Nasielsk.	Cena	50	tys.	zł.	Tel.	506	
702	293.

Sprzedam	działkę	przemysłowo-
-budowlaną	2400	m2	–	Nasielsk,	
ul.	Jodłowa.	Tel.	691	138	678.

Kupię	ziemię	rolną	 lub	nieużytki.	
Tel.	668	602	600.

Zak ład 	 f ryz jersk i 	 LOOKSUS	
w	 Nowym	 Mieście	 (9	 km	 od	
Nasielska,	15	km	od	Płońska)	za-
trudni	doświadczonego	fryzjera/
fryzjerkę	od	zaraz.	Kontakt	518	738	
682.	Prosimy	o	przesłanie	CV	na	
adres:	dom-fryzur@wp.pl,	www.
studiolooksus.pl.

Usługi	hydrauliczne.	Tel.	603	905	
435.

Koszenie	trawników,	pielęgnacja	
ogrodu.	Tel.	500	079	153.

Sprzedam	warchlaki	23	szt.	Tel.	23	
693	52	32.

Sprzedam	 działki 	 budowlane	
uzbrojone,	blisko	PKP	Studzianki.	
Tel.	784	528	758.

Układanie	kostki	brukowej,	usta-
wianie	palisad.	Tel.	507	024	590.

Sprzedam	 działkę	 budowla-
ną	w	okolicy	Zalewu	w	Nowym	
Mieście	1287	m2.	Tel.	510	940	276.

Wynajmę	 pokój 	 – 	 Nas ie lsk.		
Tel.	668	524	131.

Dom	do	wynajęcia	w	Nasielsku.	
Tel.	661	781	415.

Sprzedam	działkę	2000	m2	z	do-
mem	mieszkalnym	80	m2	i	budyn-
kami	gospodarczymi	w	Nasielsku.	
Tel.	664	891	895.

Sprzedam	działki.	Tel.	500	138	106.

Sprzedam	 mieszkanie	 36	 m2	
w	 Nasielsku,	 os.	 Piłsudskiego.		
Tel.	691	350	922.

Sprzedam	 działkę	 rolno-bu-
dowlaną	 od	 1500	 m2	–	Kosewo	
k.Nasielska.	Tel.	602	303	911.

Sprzedam	mieszkanie	72	m2,	parter	
–	Nasielsk.	Tel.	660	769	452.

Wynajmę	 lokal	handlowo-usłu-
gowy	w	centrum	Nasielska	+	10	
miejsc	parkingowych.	Duży	przy-
dział	mocy.	Tel.	605	666	810.

Sprzedam	Opla	Astrę	1,6	1996	r.	
Tel.	692	061	328.

Zatrudnię	fryzjerkę	w	Nasielsku.	
Tel.	889	307	122.

Mieszkanie	do	wynajęcia,	ul.	Rynek.	
Tel.	516	127	903.

Sprzedam	 dom	 ok.	 120 	 m 2	
w	Nasielsku.	Tel.	503	666	631,	23	
69	12	865.

Tynki	maszynowe.	Tel.	516	315	490.

Sprzedam	krowę	cielną	HF	z	ciela-
kiem.	Tel.	23	69	35	175	po	20.00.

Sprzedam	kawalerkę.	Tel.	606	252	
577.

Sprzedam	 młode	 bydło	 mięsne	
rasy	Limousine.	Tel.	667	279	152.

Sprzedam	dom	bliźniak	(60	m2)	
z 	 budynkiem	 gospodarczym	
z	 działką	 1000	 m2	 w	 Cieksynie.	
Tel.	500	569	636.

Sprzedam	opony	letnie	do	Peugot	
206.	Tel.	604	710	331.

Sprzedam	krowę	8	lat,	termin	wy-
cielenia	1	czerwca	i	byczka	o	wadze	
ok.	300	kg.	Tel.	514	230	435.

Instalacje	elektryczne	komplek-
sowo	 –	 uprawnienia,	 systemy	
alarmowe,	 monitoring/kame-
ry.	 Profesjonalnie	 z	 gwarancją.	
Atrakcyjne	ceny.	Tel.	518	529	925.

Wynajmę	miejsca	garażowe	przy	
stadionie.	Tel.	500	142	809.

Pracowników	budowlanych	przyj-
mę.	Tel.	606	705	640.

OGŁOSZENIA DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziesiątego”, 11.05.2012 r.:
1. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 162 pkt (56,25%)
2. Janusz Wydra - Janusz Muzal   159 pkt (55,21%)
3. Mariusz Figurski - Marek Olbryś   155 pkt (53,82%)
4. Piotr Kowalski - Paweł Lasocki   150 pkt (52,08%)
5. Adam Banasiuk - Kazimierz Kowalski  145 pkt (50,35%)
6. Józef Dobrowolski - Jerzy Krzemiński  127 pkt (44,10%)
7. Krzysztof Brzuzy - Grzegorz Kosewski  110 pkt (38,19%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po dziesięciu turniejach:
1. Marek Olbryś      61 pkt
2. Janusz Muzal      59 pkt
 Janusz Wydra      59 pkt
4. Piotr Kowalski      57 pkt
5. Grzegorz Nowiński     53 pkt
6. Robert Truszkowski     52 pkt
7. Kazimierz Kowalski     43 pkt
8. Paweł Wróblewski      42 pkt
9. Waldemar Gnatkowski     39 pkt
10. Krzysztof Morawiecki     37 pkt
11. Stanisław Sotowicz     36 pkt
12. Krzysztof Michnowski     35 pkt
13. Mariusz Figurski      25 pkt
14. Piotr Turek       23 pkt
15. Jacek Jeżółkowski      21 pkt
Na następny turniej zapraszamy 25 maja (piątek) na godz. 18.45. 

PK
R E K L A M A

fot. T. Zawadzki

Żbik–Tęcza Łyse 11:1 (6:0) +3    Sona Nowe Miasto–Żbik 0:0 +1

Jest jeszcze cień nadziei
Finisz rozgrywek w ciechanowsko-
-ostrołęckiej grupie ligi okręgowej 
jest niezwykle ciekawy. Pewny, jak 
się jeszcze przed dwoma tygodnia-
mi wydawało, kandydat do awansu, 
Błękitni Raciąż, traci punkty. Traci też 
punkty inny kandydat, Korona Os-
trołęka. Żbik tę drużynę już dogonił. 
W najbliższą sobotę nadarza się oka-
zja, aby ją wyprzedzić o trzy punkty. 
W Nasielsku dojdzie do bezpośred-
niego pojedynku Żbika z Koroną. 
Kibice liczą na zwycięstwo. Remis 
w wypadku Żbika jest niekorzystny, 
ponieważ przegraliśmy mecz w run-
dzie jesiennej. 
Po pewnym słabszym okresie na 
nowo włączyła się do walki Mako-
wianka Maków i wyprzedza nas obec-
nie o dwa punkty. Na włączenie się do 
walki o premiowane awansem miej-
sce liczy też znajdująca się w tabeli tuż 
za Żbikiem Sona Nowe Miasto.
Wyniki są zaskakujące. Wydaje się, 
że zdobywców dwóch pierwszych 
miejsc poznamy dopiero po ostatniej 
kolejce. Jak sądzą niektórzy z sympa-
tyków drużyn naszej grupy ligi okrę-
gowej, niektóre zespoły chyba nie 
chcą awansować i stąd takie dziwne 
wyniki. Wynika to podobno z ogól-
nego braku pieniędzy w klubach.
Ostatnie dwa tygodnie dostarczyły 
sympatykom piłki nożnej w gminie 
Nasielsk zarówno powodów do ra-
dości, jak też i do głębokiej refleksji. 
Najpierw na własnym boisku Żbik 
spotkał się z Tęczą Łyse. Wyso-
kie zwycięstwo naszej drużyny (11:1) 
przemawiałoby za tym, że przeciwnik 
był wyjątkowo słaby. Przeczy temu 
jednak wysoka lokata tej drużyny 
w środku tabeli, fakt, że jesienią od-
nieśliśmy w Łysych nikłe zwycięstwo, 
oraz to co, pokazali nasi przeciwnicy 
w Nasielsku. Grali naprawdę ładnie. 
Za to nasi zawodnicy w tym meczu 
– bardzo dobrze. Tak właśnie zagrał 
Przemysław Wysocki. Strzelił sześć 
pięknych bramek. Wreszcie zaczął 
strzelać Rafał Załoga (3 bramki). Dobry 
dzień miał również Michał Kłodowski 
(2 bramki). Fascynujący był zwłasz-
cza pierwszy kwadrans meczu, kiedy 
bramki padały w odstępach 2–3 mi-
nut. Później Żbik nieco zwolnił. Więcej 
czasu poświęcano konstruowaniu ak-
cji niż ich błyskawicznemu kończeniu.
Z wielkim niepokojem, ale też i z dużą 
nadzieją na zwycięstwo oczekiwano 
na mecz z lokalnym rywalem, Soną 
Nowe Miasto. Drużyna ta wiosną zdo-
była wiele punktów i poważnie myśli 
o zajęciu czołowego miejsca w tabeli, 
a nawet o udziale w spotkaniach bara-
żowych. To Sona zatrzymała „rozpę-
dzonego” lidera, Błękitnych z Raciąża. 
Remis w meczu tych zespołów był 
sukcesem drużyny z Nowego Miasta.
Żbik do meczu z Soną podszedł z du-
żym respektem. W niedzielę po zwy-
cięstwie Żbika nad Tęczą Łyse, a przed 
sobotnim meczem w Nowym Mie-
ście, wielu zawodników i działaczy 
Żbika pojechało do Pniewa, aby obej-
rzeć spotkanie drużyny KS Pniewo 
z Soną Nowe Miasto. Tu idąca od 
zwycięstwa do zwycięstwa Sona zo-
stała pokonana. Przegrała 1:2. Przebieg 
tego meczu pokazywał, jak należy 
z Soną walczyć, aby odnieść zwycię-

stwo. Teoretycznie dużo słabszy 
zespół z Pniewa pokonał, używa-
jąc bardzo prostych zabiegów, wy-
żej notowaną drużynę z Nowego 
Miasta. W meczu sobotnim w No-
wym Mieście widać było, że żad-
nych wniosków z tego meczu nie 
wyciągnięto. Żbik grał jak zawsze 
– ładnie ale nieskutecznie. Na ten 
mecz nie udało się zebrać najlep-
szego składu. Brakowało Rafała Za-
łogi, Marcina Gumowskiego, Michała 
Bącika. 
W drużynie z Nowego Miasta gra 
kilku zawodników (Cytloch, Szwej-
kowski, Olbryś, Prusinowski, Ma-
cias), którzy wcześniej występowali 
w Żbiku. Niektórzy z nich znaleźli się 
w Sonie, ponieważ brakowało dla 
nich miejsca w naszym zespole. 
W sobotnim meczu Sony ze Żbi-
kiem pokazali się z najlepszej strony 
i przyczynili się do tego, że Żbik nie 
odniósł w Nowym Mieście zwycię-
stwa. 

Remis wydaje się najsprawiedliw-
szym wynikiem tego spotkania. Oby-
dwie drużyny stworzyły wprawdzie 
po kilka sytuacji na strzelenie bramki, 
ale zabrakło nieco koncentracji, aby 
wykończyć akcję. To, że nasielscy 
piłkarze ani razu nie trafili do bramki 
gospodarzy, jest w dużym stopniu za-
sługą bramkarza Rafała Wieczorkow-
skiego. Bronił jak w transie. Wybijał 
piłkę w momentach, gdy wydawało 
się, że nieuchronnie zmierza do siatki. 
Czterokrotnie strzelał mu były zawod-
nik ekstraklasy, reprezentant Polski, 
Przemysław Wysocki.

az


