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Dlaczego w czasie ostatniej se-
sji Rady Miejskiej wycofał Pan 
wszystkie projekty uchwał i za-
groził, że do końca roku nie bę-
dzie Pan już przedstawiał radzie 
następnych? Co było powodem 
opuszczenia przez Pana obrad RM? 
Dlaczego wydał Pan pracownikom 
urzędu i kierownikom jednostek 
samorządowych polecenie wyj-
ścia z sali, w której odbywała się 
sesja?

– Nie planowałem wyjścia z sesji, 
ale stało się. Na moją decyzję zło-
żyło się wiele czynników. Przede 
wszystkim jest to wynik wcześ-
niejszych posiedzeń komisji me-
rytorycznych rady, w których 
uczestniczyłem, i negatywnych re-
akcji radnych na moje propozycje 
projektów uchwał, które mogłyby 
przyczynić się do oszczędności. 
Tak było np. podczas posiedzenia 
komisji oświaty, kultury i sportu, 
kiedy to radni nie chcieli przyjąć 
intencyjnego projektu dotyczące-
go administracyjnego połączenia 
Nasielskiego Ośrodka Kultury i bi-
blioteki. Sądzę, że do zarządzania 
kilkunastoma osobami wystarczy 
jeden dyrektor i jedna księgowa, 
która zajmie się finansami. 

Wszystkie moje projekty, dzięki 
którym można osiągnąć oszczęd-
ności, a które dotykają radnych 
bądź ich rodzin czy przyjaciół, są 
z góry odrzucane. Radni nie po-
zwalają mi na działanie i cały czas 
uprawiają prywatę. Dlatego sko-
ro wiedziałem, że przygotowa-
ne przeze mnie ważne projekty 
uchwał zostaną odrzucone, chcia-
łem je wycofać na wstępie. Rad-
ni postanowili pracować dalej, a ja 
wyszedłem. Później uznałem też, 
że radni z pewnością poradzą sobie 
bez pracowników urzędu i dyrek-
torów jednostek samorządowych.

ROZMOWA Z...

Potrzebna 
jest 

weryfikacja
Grzegorzem Arciszew-
skim, burmistrzem 
Nasielska, o paź-
dziernikowej sesji RM 
i współpracy z radą

Z UM. Dyżur prawnika
W siedzibie Urzędu Miejskiego 
pełni dyżury radca prawny, któ-
ry  udzielał bezpłatnych porad i 
konsultacji prawnych mieszkań-
com naszej gminy. 
Prawnik dyżuruje w każdy piątek, 
w godz. 9.00–11.00 w pokoju  
nr 103, I piętro UM Nasielsk przy 
ul. Elektronowej 3. 
Zainteresowanych zapraszamy.

OBRADOWAŁA RADA
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Z MIASTA

Zabawa w ciuciubabkę?
 – Kiedy okazało się, że nie mamy 
prądu w budynku, myśleliśmy, że to 
jakaś awaria, która niedługo potrwa. 
Ale z godziny na godzinę robiło się 
coraz bardziej zimno i nerwowo, nikt 
też nie umiał nam wyjaśnić, co się 
dzieje. W sumie nie mieliśmy dostę-
pu do energii elektrycznej przez pięć 
dni i co ciekawe nikt nie chce się przy-
znać, że zawalił sprawę – mówi pani 
Dorota K., mieszkanka bloku wybu-
dowanego i nadal administrowanego 
przez firmę Zambet zlokalizowanego 
przy „Biedronce”.
Od środy, 24 do poniedziałku 29 paź-
dziernika br. mieszkańcy bloku byli 

pozbawieni prądu z licznika ogólnego 
i co więcej, nie bardzo wiedzieli dla-
czego tak się stało. 
 – Kupiłem tu mieszkanie dlatego, że 
po prostu blok znajduje się w centrum 
miasta, wszędzie blisko. Są różnego 
rodzaju mankamenty, a to jakieś nie-
doróbki techniczno – budowlane, a to 
problem z zagospodarowaniem te-
renu, ale po raz pierwszy odcięli nam 
prąd – mówi pan Paweł K. właściciel 
mieszkania w tym bloku.
Energii elektrycznej nie było już w śro-
dowy wieczór. Kiedy okazało się, że 
zapadły ciemności na klatkach scho-
dowych i przed blokiem, przestały 
też działać domofony. Szybko oka-
zało się również że ciemności to nie 
jedyny problem, z którym mieszkań-
cy będą musieli się zmierzyć bowiem 
przestało działać ogrzewanie gazowe 
i nie było ciepłej wody. Akurat wtedy 
nastąpiło załamanie pogody i tempe-
ratury na zewnątrz sięgały nawet do 
minus 7 stopni Celsjusza.
 – W pomieszczeniach było ok. 14 
stopni na plusie. Dorośli dawali so-
bie jakoś radę, ale tam, gdzie są małe 
dzieci był problem. W najgorszej sy-
tuacji znalazły się te osoby, które 
nie mają rodziny bądź znajomych 
w Nasielsku, nie mieli gdzie iść się 
ogrzać i wykąpać w ciepłej wodzie 
– mówi zdenerwowana pani Doro-
ta. – A do tego dochodził stres, bo 
nie wiedzieliśmy ani o co chodzi, ani 
o to jak długo to jeszcze potrwa. Do-
piero kiedy sąsiad zadzwonił do za-
kładu energetycznego okazało się, 

że Zambet nie zapłacił rachunków za 
prąd, ale nie wiemy ani jak długo nie 
płacili, ani jaka to była kwota – do-
daje. Narzekają nie tylko na to, że ja-
koś nikt nie przejął się, tym, że muszą 
funkcjonować bez prądu, a na sposób 
załatwienia całej sprawy i traktowanie 
mieszkańców jako namolnych pe-
tentów.
 – A przecież w tym czasie ktoś mógł 
ponieść jakieś straty materialne czy 
choćby zachorować – mówi pan Pa-
weł. – Najpierw zapewniano nas, że 
trwa wyjaśnianie, potem, że nastąpi-
ła jakaś pomyłka z numerami kont. 
Wszystko miało wrócić do normy 
niebawem, ale potem się okazało, 
że na pewno prąd będzie w piątek. 
I w końcu czekaliśmy do poniedział-
ku. Wyjaśnienia były pokrętne, nikt nie 
powiedział nam wprost, jaka jest sytu-
acja i kto jest winny. Bulwersujące było 
też to, że nie chciano od nas odbierać 
telefonów, przecież płacimy rachun-
ki, a Zambet zajmuje się administracją 
naszego bloku – dodaje.
Pani Beata Gac z Zambetu przyznaje, 
że kiedy otrzymała w czwartek zgło-
szenie od mieszkańców budynku 
o braku energii od razu zaczęła spraw-
dzać, co było tego powodem. Jedno-
cześnie udzielała informacji wszystkim 
osobom, które kontaktowały się z nią 
w tej sprawie o tym, co udało się jej 
ustalić. 
 – Po telefonicznej informacji o prze-
rwie w dostawie energii w częściach 

Święto Szkoły  
w Dębinkach
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Mimo porażki Żbik 
liderem
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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

dokończenie ze str. 1
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Z MIASTA

Będzie więcej zieleni
W ostatnich dniach na 
terenie Nasielska i Pieś-
c i rogów zasadzono 
30 kilkuletnich drzew. 
Jak poinformowała nas 
Jad wi ga  Sz ymań ska 
z Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nasielskiego 
Urzędu Miejskiego, to 
wynik umowy z PKP. 
Otrzymała ona zgo-
dę na przeprowadze-
nie wycinki drzew przy 
wiaduktach, pod wa-
runkiem wykonania nowych nasadzeń na terenach publicznych. 
Nowe, wyrośnięte i cenne gatunkowo drzewka pojawiły się w przed Urzę-
dem Miejskim przy ul. Elektronowej (4 klony), na skwerku przy fontannie 
(wierzba płacząca), skwerku przy baszcie (2 jarząby mączne i 2 śliwy wiś-
niowe), przy ulicy Piłsudskiego (5 lip drobnolistnych). Natomiast w Pieści-
rogach przy skateparku i wzdłuż ulicy Kolejowej posadzono 15 drzewek 
robinii akacjowej oraz przy sklepie GS-u – klon zwyczajny.
Zieleń, odpowiednio pielęgnowana, z pewnością doda walorów estetycz-
nych naszemu miastu, pod warunkiem jednak, że wcześniej nie zostanie 
zdewastowana. Zwracajmy więc uwagę na to, w jakim stanie są nowo po-
sadzone drzewa. 

(red.)

INFORMACJA

Gdzie po pomoc nocą?
Od kilku tygodni mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z pomocy 
medycznej w godz. 18.00–8.00. Lekarz i pielęgniarka dyżurują w ramach 
tzw. Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w Nasielsku, przy ul. Koś-
ciuszki 29 (budynek Posterunku Policji), tel. 23 6912203. 
W Nowym Dworze Maz. taki punkt jest zlokalizowany jest przy ul. Mio-
dowej 2 (budynek pogotowia). Punkt stały – numer kontaktowy: 22 775 
30 81, wew. 237, 234, 343, oraz punkt wyjazdowy – numer kontaktowy: 
22 775 30 81 wew. 282.

ROZMOWA Z...

Potrzebna jest weryfikacja
Grzegorzem Arciszewskim, burmistrzem Nasielska, o październikowej sesji 
RM i współpracy z radą

projekty uchwał, choć są dla gminy 
dobre, nie są przyjmowane, uwa-
żam, że ze względu na tzw. układy 
kolesiów. 
Na ostatniej sesji radny Henryk 
Antosik zgłosił wniosek o od-
wołanie burmistrza i całej rady, 
uznając, że w taki sposób dalej nie 
można funkcjonować. Czy takie 
rozwiązanie Pana zdaniem byłoby 
sensowne?
– To było jak najbardziej sensowne. 
Tak powtarzałem już na kilku se-
sjach i naprawdę chciałbym, żeby 
społeczeństwo mogło się wypo-
wiedzieć. Wtedy byłoby jasne, co 
myślą ludzie: czy to ja źle postępu-
ję, czy radni, którzy blokują moje 
działania. Tym bardziej że trze-
ba pamiętać o tym, jaką sytuację 
tu zastałem i co udało się przez te 
dwa lata zrobić dla mieszkańców. 
Doszliśmy do takiego momentu, 
że tak się już nie da dalej funkcjo-
nować i współpracować z taką radą. 
W jaki sposób będzie dalej funk-
cjonowała nasza gmina, skoro wy-

darzenia ostatniej sesji dowodzą, 
że władza uchwałodawcza (rada 
miejska) i wykonawcza (burmistrz) 
nie są w stanie współpracować?
– Urząd pracuje normalnie, bo nic 
się nie zmieniło dla mieszkańców. 
Nie ma żadnego zagrożenia, że 
nagle przestaniemy działać. 
Wszystkie te rzeczy, które należą 
do mnie zgodnie z ustawą o samo-
rządzie, statutem i regulaminem 
organizacyjnym urzędu, będą da-
lej wykonywane i zapewnione. Na-
dal wraz z urzędnikami będziemy 
przygotowywać projekty uchwał, 
z którymi radni będą mogli zapo-
znać się w czasie prac w komisjach. 
Potem o tych projektach będą de-
cydować radni na sesjach. Ani ja, 
ani pracownicy nie muszą uczestni-
czyć w posiedzeniach sesji, obsłu-
ga prawna będzie zapewniona oraz 
obsługa techniczna do rejestracji 
dźwięku. Radni zostaną zmusze-
ni do pracy, bo sami będą musieli 
przygotowywać protokoły z obrad 
i czytać projekty uchwał, w końcu 
otrzymują wynagrodzenia. Będą 
też musieli trochę więcej zabiegać 
o uzyskanie informacji od urzęd-

ników, bo pytania na piśmie mają 
składać w biurze podawczym, po 
czym również na piśmie otrzy-
mają odpowiedzi. Radni mogą też 
korzystać z porad radcy prawne-
go, który przyjmuje mieszkańców 
w piątki. Zawsze też mogą spotkać 
się ze mną w dni przyjęć interesan-
tów. 
Czy będzie Pan samodzielnie 
przygotowywał budżet na 2013 r.? 
Jak wyglądają finanse naszej gmi-
ny? Czy istnieje jakieś niebezpie-
czeństwo, że grozi nam zapaść 
finansowa?
– Budżet był realny na 2012 rok, ale 
otrzymaliśmy od ministra finansów 
o 600 tys. zł mniej niż w ubiegłym 
roku. To pokazuje, jak jest trudno, 
ale sytuacja gminy nie jest tragicz-
na. 
Wraz z pracownikami urzędu do 
15 listopada br. przygotujemy pro-
jekt budżetu na 2013 r. i zostanie 
on przedstawiony Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej. Radni za-
poznają się w czasie prac w komi-

sjach, a później podejmą 
decyzję na sesji. Ale trze-
ba pamiętać, że na łącze-
niu przedszkola ze szkołą 
zaoszczędzilibyśmy ok. 70 
tys. zł rocznie, a NOK-u i bi-
blioteki 100 tys. zł, czyli już 
byłyby pieniądze choćby 
na projektor. To dwa nama-
calne dowody. Radni bro-
nią prywatnych interesów, 
działają według zasady „im 
gorzej, tym lepiej”, dla tych, 
którzy chcą powrócić do 
władzy. Trzeba robić inwe-
stycje potrzebne dla ogó-
łu mieszkańców, bo gmina 
jest pod tym względem za-
cofana.
To, co będę mógł zrobić 
w granicach prawa, zrobię, 
dokończę to, co rozpo-

cząłem, bo jestem konsekwentny. 
Nie ma mowy o żadnej zapaści fi-
nansowej gminy. Mam zbyt duże 
doświadczenie w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej, 
żeby do tego miało dojść. Po pro-
stu będzie mniej inwestycji, będę 
robić tylko te, które są niezbędne, 
nawet bez akceptacji rady. 
Czy uważa Pan, że obecna sytu-
acja może doprowadzić do tego, 
że w najbliższym czasie odbędzie 
się referendum, a później wybory 
nowego burmistrza i nowej rady, 
czy może czekają nas najpierw 
rządy komisarza w gminie?
– Moim zdaniem powinno się 
odbyć referendum. Pozwoliłoby 
ono zweryfikować to, komu lu-
dzie bardziej ufają, z czyimi dzia-
łaniami się zgadzają, bo ja nie 
widzę szans na dalszą współpra-
cę z radą. Uważam, że nie ma ona 
już sensu. Dopóki ja jestem bur-
mistrzem, nie grożą naszej gminie 
rządy komisarza. 
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska

Niektóre projekty uchwał poja-
wiają się w porządku obrad ko-
lejnych sesji, mimo że przepadają 
w głosowaniu, jak te np. doty-
czące włączenia przedszkola do 
szkoły w Pieścirogach czy zmia-
ny ekwiwalentu dla strażaków OSP. 
Dlaczego tak się dzieje?
– Będą się pojawiać do skutku, 
ponieważ są uzasadnione. Projekt 
uchwały dotyczący administra-
cyjnego połączenia przedszkola 
ze szkołą w Starych Pieścirogach 
to naprawdę zadziwiająca histo-
ria, przecież niektórzy radni, któ-
rzy teraz zgłaszają sprzeciw, kilka 
lat wcześniej byli przeciwni rozłą-
czaniu tych placówek. Jak można 
to wytłumaczyć? Taka decyzja to 
przecież duże oszczędności. Uwa-
żam, że dla prowadzenia trzech klas 
przedszkolaków niepotrzebny jest 
dyrektor, ten, który zarządza szko-
łą, na pewno dałby sobie radę. Ale 
sprawa dotyczy dzieci radnych, ku-
zynek radnych, a także osób z ro-
dziny byłego burmistrza, i rada dba 
o to, żeby nie było zwolnień z pra-

cy. Najwyraźniej swoimi działania-
mi naruszam prywatne interesy 
radnych. Zaczęło się wszystko 
od propozycji uchwały dotyczą-
cej zwiększenia pensum pedago-
gom. Można było je zwiększyć do 
40 godzin, a ja zaproponowałem 
zwiększenie do 30 z 20 godzin ty-
godniowo. To miało być z korzyścią 
dla uczniów, którzy mają problemy 
w szkole czy w domu. Szczególnie 
trudnym środowiskiem szkolnym 
jest gimnazjum, tam na pewno jest 
za mało godzin pracy pedagoga, 
bo tylko 4 godziny dziennie, a tak 
byłoby 6, ale sprawa dotyczyła 
bezpośrednio pani wiceprzewod-
niczącej RM, więc rada się nie zgo-
dziła. A w ościennych gminach 
podobne uchwały wprowadzono. 
To samo było z uchwałą dotyczą-
cą opłaty targowej – rok temu zda-
niem niektórych radnych nie było 
takiej potrzeby, teraz uchwałę przy-
jęto z trudnościami. A to są prze-
cież pieniądze dla gminy. Zresztą 
nadal trwa podburzanie mieszkań-
ców przez radnych, a domniemy-
wam, że i przez przewodniczącego 
RM, żeby tę uchwałę uchylić. Takie 

OBRADOWAŁA RADA

Burmistrz zagrał va banque
X X V  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j 
w Nasielsku odbyła się w czwar-
tek, 25 października br., obrady 
prowadził Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM. Po zwycza-
jowym powitaniu obecnych na sali 
osób przewodniczący RM popro-
sił o zgłaszanie uwag do porządku 
obrad. 
- Chciałbym jako wnioskodaw-
ca wykreślić wszystkie projek-
ty uchwał – powiedział Grzegorz 
Arciszewski burmistrz Nasielska. 
– Uczestniczyłem 
w komisjach, ale 
siły obronne mo-
jego organizmu 
s ię wyczerp a ł y. 
S tartując w wy-
borach l iczyłem 
na to, że to będzie 
rada dzia ł aj ąc a 
dla dobra miesz-
kańców, a nie dla 
kolesiostwa – uza-
sadniał tę propo-
zycję burmistrz. 
Radca prawny UM, Jacek Nieścior, 
poproszony przez przewodniczą-
cego Rady Miejskiej o wyjaśnienie 
co może zrobić rada w zaistniałej, 
dość niecodziennej, sytuacji wy-
jaśnił: - Pierwszy raz spotykam się 
z taką sytuacją prawną, sesja zosta-
ła zwołana na wniosek burmistrza, 
to od państwa zależy czy należy 
przyjąć ten wniosek.
Przewodniczący Rady pytał o skut-
ki prawne, jakie może ze sobą przy-
nieść niepodjęcie uchwał na tej sesji 
lub jej zakończenie. Ludwina Tu-
rek, skarbnik Nasielska stwierdzi-
ła, że brak decyzji rady w sprawie 
uchwał finansowych może przy-
nieść poważne skutki. W kwestii 
projektów uchwał dotyczących 
odpadów, które są konieczne do 
wprowadzenia w życie nowej usta-
wy śmieciowej Jadwiga Szymań-
ska, kierownik wydziału środowiska 
i rozwoju obszarów wiejskich UM 
powiedziała: - Trzeba podjąć te 
uchwały przed końcem roku, ale 
zakładając, że musi je zatwierdzić 
wojewoda i muszą zostać opubli-
kowane w dzienniku uchwał, czyli 
im wcześniej tym lepiej. 
Po spotkaniu, w którym uczestni-
czyli przewodniczący, wiceprze-
wodnicząca oraz przewodniczący 
komisji merytorycznych RM zde-
cydowano, że rada może, ale nie 
musi w całości przyjmować punk-
tu 8 porządku obrad dotyczącego 
proponowanych projektów uchwał. 
Następnie rada kolejno głosowała 
nad 14 projektami uchwał. Więk-
szością g łosów zdecydowano 
o zdjęciu z porządku obrad trzech 
projektów: w sprawie zamiaru po-
łączenia samorządowych instytu-
cji kultury – Nasielskiego Ośrodka 
Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku oraz utwo-
rzenia Nasielskiego Centrum Kultu-

ry; w sprawie wypłaty ekwiwalentu 
dla strażaków OSP biorących udział 
w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych organi-
zowanych przez Państwową Straż 
Pożarną; w sprawie włączenia Sa-
morządowego Przedszkola w Sta-
rych Pieścirogach do Zespołu Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach. Jedno-
głośnie weszły do porządku obrad 
projekty uchwał dotyczące finan-
sów gminy, oraz cztery projekty 
uchwał dotyczące gospodarowania 

odpadami. Akceptację rady przy 
jednym głosie przeciwnym znala-
zło kolejne pięć projektów uchwał. 
Po przyjęciu zmienionego porząd-
ku obrad radni wysłuchali informa-
cji przewodniczącego RM z działań 
jakie podejmował pomiędzy sesja-
mi rady. Burmistrz G. Arciszewski 
nie zdał radzie takiej relacji, mó-
wiąc jedynie, że nie może dalej 
ani uczestniczyć w obradach, ani 
współpracować z radą, która kwe-
stionuje jego inicjatywy, po czym 
opuścił salę. Radny Henryk Antosik 
zgłosił wniosek o przeprowadzenie 
referendum w sprawie odwołania 
burmistrza i rady miejskiej. Więk-
szością głosów rada zdecydowała, 
że będzie nad nim pracować w ko-
misjach merytorycznych. Kiedy 
przeszedł czas na podejmowanie 
uchwał, okazało się, że pani skarb-
nik nie mając upoważnienia burmi-
strza nie odczyta przygotowanych 
projektów. Jeszcze bardziej sytuacja 
skomplikowała się kiedy burmistrz 
Arciszewski polecił pracownikom 
urzędu miejskiego oraz kierowni-
kom jednostek samorządowych 
opuszczenie sali obrad. Tym bar-
dziej, że obrady opuścił też radca 
prawny wyjaśniając, że jego praco-
dawcą jest burmistrz. Zaskoczony 
przebiegiem sesji przewodniczący 
RM mówił: – Ten burmistrz przy-
sięgał, że będzie pracował na rzecz 
społeczeństwa, jego zachowanie 
nie mieści się w normach praw-
nych. Zapewnił też że podejmie 
wszystkie środki, żeby burmistrz 
poniósł konsekwencje swojego 
zachowania. Następnie Katarzy-
na Świderska, wiceprzewodniczą-
ca RM, czytała kolejno projekty 
uchwał, a rada nad nimi głosowała. 
Przyjęto wszystkie uchwały m. in.: 
dotyczące zmian w budżecie, po-
działu gminy na 15 stałych obwo-
dów głosowania. Radnego Macieja 
Suwińskiego wybrano na przed-

stawiciela naszej gminy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Na wniosek 
radnego Stanisława Śmietańskiego wprowadzono zmianę w uchwale do-
tyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty- proponowane stawki 
opłat miesięcznych za odpady selektywne (z 10 zł na 7 zł) oraz nieselek-
tywne (z 17 na 13). Po przyjęciu wszystkich uchwał odczytane zostały pis-
ma, które wpłynęły do rady. Wśród nich było wezwanie właścicieli firmy 
„Guliwer” o uchylenie uchwały dotyczącej opłaty targowej i wynagro-
dzenia dla inkasenta na targowisku przy ul. Tylnej. Radni podjęli decyzję 
o skierowani pisma do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. Tej samej 
sprawy dotyczyły: pismo od handlowców mających stoiska na tym tar-
gowisku oraz petycja złożona przez mieszkańców gminy. Na tym obrady 
zakończono. 

(red.)

Z MIASTA

Zabawa w ciuciubabkę?
wspólnych budynku, zgłosiliśmy 
awarię elektrykowi oraz hydrauliko-
wi, bo przecież jest tam piec gazowy. 
Jednakże w międzyczasie od jed-
nego z mieszkańców otrzymaliśmy 
informację o wykonywaniu w dniu 
poprzednim czynności w budynku 
przez pracowników zakładu energe-
tycznego. Wtedy też skontaktowałam 
się z informacją telefoniczną Energii 
w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
Wówczas otrzymałam dowiedziałam 
się o odłączeniu prądu w częściach 
wspólnych budynku przez zakład 
energetyczny z powodu niezapła-
conej pomyłkowo sierpniowej fak-
tury. Do nas nie dotarła ani żadna 
informacja na ten temat, nie było też 
wezwania do zapłaty za potwierdze-
niem zwrotnym. Oczywiście złożyłam 
reklamację, zaraz też dokonaliśmy 
wpłaty. Następnego dnia okazało się, 
że prąd nie został włączony, bo wpłata 
była na inne konto Energii i nie mo-
gli jej przeksięgować. Zapłaciliśmy po 
raz drugi i nadal nic się nie zmieniło. 
Wtedy okazało się, że zakład energe-
tyczny może zareagować w ciągu 48 
godzin. Trwały one od piątku do po-
niedziałkowego ranka, gdyż w trakcie 
weekendu Zakład Energetyczny nie 
pracuje– wyjaśnia pani Beata. 
Niezapłacona w terminie faktura, jak 
mówi pani Gac, opiewała na kwotę 
ponad 500 zł. A działania energety-
ków zostały podjęte bez stosownego 
uprzedzenia. 
 – Jest mi bardzo przykro, że taka 
sytuacja zaistniała i to jeszcze kie-
dy zrobiło się zimno, ale naprawdę 
zrobiliśmy wszystko, żeby ją jak naj-
szybciej rozwiązać, łącznie z prosze-

niem pogotowia energetycznego 
o pomoc, które nie miało możliwo-
ści interweniowania w naszej spra-
wie. Zresztą podałam jednemu 
z mieszkańców bloku nasz numer 
klienta zakładu energetycznego, 
żeby sprawdził, co się stało. Nie-
stety nie wszystko zależało od nas 
– stwierdza pani B. Gac. – Uważam 
jednak, że reakcja części mieszkań-
ców, którzy pisali do mnie obraźliwe 
sms-y przez cały weekend, była po 
prostu niestosowna. Zwłaszcza w sy-
tuacji notorycznego uchylania się 
wielu mieszkańców od regularne-
go wnoszenia opłat za dostarczane 
media do budynku. W dniu odłą-
czenia dostawy energii do budynku, 
zadłużenie z tytułu zaległych opłat 
wynosiło łącznie 3800,00 zł. Pomi-
mo braku zapłaty przez mieszkań-
ców należności, ponosiliśmy koszty 
dostawy do budynku energii i gazu 
kredytując w ten sposób mieszkań-
ców. Brak zapłaty za fakturę sierp-
niową  do zakładu energetycznego 
wynikał z braku otrzymania przez 
księgowość przedmiotowej faktury. 
Dlatego też reakcja części miesz-
kańców budynku, w mojej ocenie, 
jest nieuprawniona – dodaje.
Niektórzy mieszkańcy bloku przy 
Biedronce przyznają, że w związ-
ku z kilkudniowym brakiem prądu 
rozważają możliwość wystąpienia 
na drogę sądową przeciwko firmie 
Zambet. Zaś chcąc w przyszłości 
uchronić się przed podobnymi hi-
storiami podjęli już działania, by 
uniezależnić się od tej firmy i stwo-
rzyć wspólnotę, a administrację bu-
dynku przekazać innemu zarządcy.

(i.)
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Dewastacje  
na kolejnych peronach
W poprzednim numerze ŻN informowaliśmy o dewastacjach na peronach PKP w naszej gminie. Okazuje się, że 
w ciągu ostatnich dwóch tygodni wandalizm na peronie w Studziankach przybrał większe rozmiary. Uszkodzona 
jest już nie tylko jedna, ale wszystkie ławki. Z jednej z nich zostały powyrywane deski, z wiat zniknęły oparcia. Na 
tablicach ogłoszeniowych powybijano szyby, zaś na drugim peronie pomazano je sprayem. Zniknął także kosz 
na śmieci. 
Studzianki długo nie 
cieszyły się zmoder-
nizowanymi perona-
mi. Widać ktoś chce 
anonimowo zade-
monstrować swoją 
obecność i siłę. Chyba 
jedyną szansą na zła-
panie wandali i unik-
nięcie w przyszłości 
podobnych sytuacji 
byłaby instalacja mo-
nitoringu. Tylko co 
będzie bardziej opła-
calne: renowacja czy 
montaż kamer?

Michał B.

NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Wzdłuż drogi  
do Bud Siennickich
Droga łącząca Nasielsk z Pomiechówkiem jest niestety ubar-
wiona na poboczach nie tylko wielobarwnymi liśćmi, ale 
i śmieciami. 
Jeszcze na terenie Siennicy, tuż przed Wągrodnem w ro-
wach leżą miejscami worki ze śmieciami po prawej stronie, 
a po lewej podzespoły sprzętu komputerowego, a tak-
że duży plastikowy basen. Kilkaset metrów dalej, niedaleko 

szkoły w Budach Siennickich, w jednym z przy-
drożnych lasów znaleźć można parę worków 
wypchanych szklanymi słoikami, butelkami i in-
nymi tworzywami. Jeszcze kilka tygodni temu 
bardzo często zatrzymywali się tam grzybiarze, 
którym, jak widać, przyświecało hasło „Zbierz 
grzyby, zostaw śmieci”. 
W tej samej okolicy, ale po drugiej stronie dro-
gi przy wjeździe do lasu, pod tabliczką „Zakaz 
wyrzucania śmieci”, ktoś pozostawił telewizor!

Michał B.

U NAS

Spotkanie 
z politykiem
W poniedziałek, 29 października br. w sali nasielskiego kina Niwa odbyło 
się spotkanie z Mariuszem Błaszczakiem, posłem na sejm RP, przewodni-
czącym klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Zostało ono zorganizowane przez nasielskie koło PiS, a nie zabrakło na nim działaczy tej partii szczebla powiato-
wego, wśród których byli m.in.: Piotr Wojciechowski, przewodniczący PiS w powiecie nowodworskim, i Ryszard 
Gumiński, członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

Gość w swoim wystąpieniu podejmował przede wszystkim bieżące prob-
lemy ogólnopolskie, takie jak bezrobocie, szczególnie wśród ludzi mło-
dych i osób, które skończyły 50 lat, mówił o złożonym przez PiS projekcie 
ustawy „Narodowy Projekt Zatrudnienia”, poruszał też temat opieki me-
dycznej. Pokreślił, że w tej chwili mamy w Polsce całkowitą zapaść służby 
zdrowia, stąd wynika propozycja PiS dotycząca likwidacji Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Zauważył też, że ze względu na aktualną sytuację po-
lityczno-gospodarczą naszego kraju niektórym inicjatywom PiS udaje się 
w końcu przebić przez swoisty kokon medialny.
Drugim tematem, na który dyskutowano podczas spotkania, w kontek-
ście śmierci jednego ze świadków, była katastrofa smoleńska. Nadal sprawa 
ta budzi ogromne emocje i wiele wątpliwości dotyczących jej przyczyn. 
Pytania obecnych na sali osób dotyczyły bardzo różnych zagadnień, np. 
kwestii dalszego funkcjonowania Telewizji Trwam, funduszy unijnych, 
wolności słowa, emerytur, podatku katastralnego, gazu łupkowego i sy-
tuacji energetycznej Polski, wiarygodności działaczy PiS-u oraz przy-
gotowań do wyborów. 

(i.)

NOWOCZESNE METODY 
NAUCZANIA
Informujemy, iż we wrześniu 
2012 roku zostały przepro-
wadzone szkolenia z nowo-
czesnych metod nauczania 
dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia z języka polsk iego 
i angielskiego w ramach pro-
jektu „Edukacja Twoją Szansą 
– wsparcie uczniów i uczen-
nic z Gminy Nasielsk” realizo-
wanego przez Gminę Nasielsk, 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytet 
IX. Rozwój wykształcenia kom-
petencji w regionach; Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Szkolenia odbywały się w weekendy w Zespole Szkól Nr 3 w Cieksynie. Głównym celem szkoleń był wzrost 
umiejętności nauczania uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia i uczennic. W szkoleniach 
wzięło udział  9 nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz języka polskiego. 
Dzięki nim zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego i angielskiego będą odbywać się w oparciu o nowoczesne 
metody nauczania, dające lepsze wyniki niż metody tradycyjne wykorzystywane w szkołach.  
Zajęcia prowadzili trenerzy specjalizujący się w powyższej tematyce. 

Koordynator Projektu
Jarosław Chyliński

29.10. w Zaborzu pracownicy 
zakładu energetycznego ujaw-
nili nielegalny pobór energii elek-
trycznej. Postępowanie prowadzi 
KP Nasielsk.

30.10. w Siennicy nieznani spraw-
cy włamali się do dwóch samocho-
dów i skradli około 200 litrów oleju 
napędowego. Straty oszacowano 
na 1000 zł.

31.10. w Starych Pieścirogach po-
licjanci znaleźli u Pawła W. telefon 
komórkowy pochodzący z kra-
dzieży.

08.11. na szlaku kolejowym Kątne–
Jackowo nieznani sprawcy skrad-
li linę nośną trakcyjną i uszkodzili 
szafę kablową. Straty oszacowano 
na 49 600 zł.

Pijani na drodze
21.10. w Miękoszynie Bogdan L., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,44 mg/l).

22.10. na ul. Kilińskiego Jan T., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,81 mg/l).

22.10. na ul. Piłsudskiego Mie-
czysław O., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,10 mg/l).

23.10. w Jackowie Dworskim Ad-
rian K., mieszkaniec gminy Świer-
cze, kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,36 mg/l).

24.10. w Morgach Jarosław P., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,24 mg/l).

24.10. na ul. Kościuszki Radosław 
C., mieszkaniec gminy Nasielsk,. 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (0,40 mg/l).

29.10. na ul . Folwark Artur Ł ., 
mieszkaniec gminy Nowe Miasto, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,72 mg/l).

31.10. w Studziankach Leszek K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,29 mg/l).

01 .11 .  na ul .  POW Wiesław K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,17 mg/l).

01.11. na ul. POW Stanisław W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,30 mg/l).

04.11. w Cieksynie Mariusz Z ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,31 mg/l).

04.11. w Pieścirogach Paweł M., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,43 mg/l).

04.11. w Studziankach Jan Ch., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,68 mg/l).

Z MIASTA

Chodniki samochodowe
Poczucie bezkarności kierowców doprowadza do tego, że posiadacze 
czterech kółek parkują gdzie chcą, utrudniając skutecznie poruszanie się 
chodnikiem, który przeznaczony jest dla pieszych. Zwłaszcza dla kobiet 
prowadzących wózki z dziećmi!
Oto kilka przykładów chodników „samochodowych”. Pierwszy to zapar-
kowany samochód 
dostawczy na chod-
niku przy ul. Staszica 
prz y g imnazjum, 
c h o ć ob ok był o 
wiele miejsca, by 
zostawić samochód. 
Kolejny przykład – 
przed jedną z pose-
sji właściciel pojazdu 
zastawił niemal cały 
chodnik – praw-
dopodobnie tylko 
dlatego, żeby jego 
auta nie ochlapywa-
ły inne pojazdy ka-
łużami dziurawej ul. 
POW. Na miano jednomiejscowego parkingu na chodniku zasługuje frag-

ment chodnika przy 
stacji paliw Bliska – 
na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Piłsud-
skiego. – Tu niemal 
codziennie są zapar-
kowane jakieś samo-
chody – zazwyczaj 
te same – mówi pani 
Grażyna, która zwró-
ciła nam uwagę na ten 
problem.

(mb)

KRÓTKO

Utknęli  
w glinie

– Zobaczcie, co tu się dzie-
je przed cmentarzem i to przed 
dniem Wszystkich Świętych. Na 
parkingu jest wszędzie b łoto 
i glina. Nie ma szans, żeby się nie 
ubrudzić. Czy naprawdę nie moż-
na byłoby o to zadbać? – z takim 
zapytaniem zadzwonił do naszej 
redakcji mieszkaniec naszej gmi-
ny we wtorek, 30 października br. 
Trzeba przyznać, że plac przed 
bramą cmentarną, przy której 
zazwyczaj parkują auta, nie jest 
utwardzony, są jedynie wyasfal-
towane alejki dla pieszych. Duże 
natężenie ruchu, zdecydowanie 
większa liczba osób handlujących 
zniczami i kwiatami oraz pogoda 
– to wszystko sprawiło, że ci, któ-
rzy parkowali na tym terenie, po 
prostu musieli chodzić po błocie 
i glinie.
Można oczywiście apelować 
przygotowanie lepszej nawierzch-
ni tego placu, ale chyba nie ma 
co liczyć na wyłożenie go kostką 
brukową. 

Znak w rowie

Co jakiś czas widzimy, że nasze 
znaki drogowe lądują w rowach. 
Ten w Studziankach przewrócił się 
prawdopodobnie w skutek nie-
dawnych prac przy renowacjach 
przydrożnego rowu. Chciałoby 
się powiedzieć – zrobią jedno, 
popsują coś innego.

red.

Z MIASTA

Ogrodzenie już jest
Osiedle przy ulicy Płońskiej, na którym są zlo-
kalizowane trzy budynki wielorodzinne, nie-
bawem stanie się osiedlem zamkniętym. Już 
zostały ukończone prace przy budowie ogro-
dzenia wokół bloków. Ma ono długość 530 
metrów, zaś jego wysokość wynosi 1,72 cm. 
– Czekamy jeszcze tylko na montaż bramy i 
już wszystko zacznie funkcjonować. Mieszkań-
cy otrzymają piloty do otwierania bramy, przy 
niej znajdować się też będzie domofon. Ogro-
dzenie podwyższy standard osiedla, a miesz-
kańcy będą mogli się czuć tutaj bezpieczniej. 
W przyszłości planujemy też założenie moni-
toringu – mówi Albert Kołodziejski, prezes Na-
sielskiego Budownictwa Mieszkaniowego. 
Dla poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Płońska założono także progi spowalniające. 

(red.)
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Duchowe witaminy

Oblicza zazdrości 
Podobnie jak miłość, również i zazdrość niejedno ma imię. Zdaje się 
nieodzowną towarzyszką naszej codzienności w pracy, w szkole, 
w przyjaźniach czy znajomościach. Bywa, że zazdrościmy komuś sta-
nu posiadania, zdolności, znajomości, wyglądu, zdrowia, szans życio-
wych czy po prostu życiowego szczęścia. Można zazdrościć nie tylko 
tego, co drugi ma, ale i tego, kim jest. Gdy bowiem patrzymy na kogoś 
innego, chcemy być na jego miejscu. Zazdrość nie daje nam spokoju, 
pozbawia nas odczuwania przyjemności z rzeczy, którymi moglibyśmy 
się cieszyć. Odczuwać zazdrość to przeżywać drażniący, dręczący ból, 
który rozdziera nas od wewnątrz. Krótko mówiąc, zazdrość wypływa 
z bycia niezadowolonym z własnego losu. 

Skrajną formą zazdrości jest zazdrość urojona (w psychopatologii na-
zywana zespołem Otella), która przejawia się podejrzewaniem kogoś 
o notoryczne zdrady, nieustannym sprawdzaniem i kontrolowaniem 
jego działań. Zazdrość, kiedy staje się obsesją, doprowadza do negacji 
wszystkiego. Najbardziej bolesna jest zazdrość w małżeństwie i rodzinie, 
a zatem wśród osób, które przeżywają najsilniejsze więzi emocjonalne. 
Nie grozi tylko wtedy, gdy małżonkowie oraz rodzice i dzieci okazują 
sobie wzajemną miłość i radosne wsparcie. Kto bowiem kocha, ten cie-
szy się szczęściem bliźniego, a kto zazdrości, ten cieszy się ze zła, które 
dotyka bliźniego. 

Zazdrość, którą Biblia przyrównuje do „próchnienia kości”, jest tak po-
ważną słabością, brakiem miłości, że należy do katalogu grzechów 
głównych. Jego ciężar gatunkowy o tyle się zwiększa, o ile większe i waż-
niejsze jest dobro, którego się komuś zazdrości. Św. Augustyn uznaje 
zazdrość za „grzech diabelski”, a św. Grzegorz Wielki przypomina, że to 
właśnie „z zazdrości rodzą się: nienawiść, obmowa, oszczerstwo, ciesze-
nie się z nieszczęścia bliźniego i cierpienie z jego powodzenia”. 

Już od samego początku historii ludzkości, jak pokazuje Biblia, ktoś, kto 
ulega zazdrości, ten jest w stanie dopuścić się największego nawet zła. 
I tak, z zazdrości Kain zabija Abla, a bracia Józefa gotowi są go zabić 
i sprzedają go w niewolę. Zazdrość zaślepia Saula, który zaczyna niena-
widzić Dawida. Z zazdrości Jakub ukradł pierworództwo Ezawowi. Po-
dobny motyw kieruje Herodem, który usiłuje zabić Jezusa i nie waha się 
zabić niemowląt w Betlejem. Z zazdrości o wpływ na tłumy ludzi dobrej 
woli arcykapłani i faryzeusze postanawiają zabić Jezusa. On demaskuje 
ich zbrodniczą zazdrość i opowiada przypowieść o przewrotnych dzier-
żawcach, którzy z zazdrości zamordowali syna właściciela winnicy, aby 
posiąść jego własność. Biblia przestrzega szczególnie przed zazdrością 
wobec grzeszników, którym się powodzi. Jak się okazuje, tego typu za-
zdrość jest wyjątkowo naiwna i szkodliwa.

Zazdrość zaciemnia umysł, wypacza spojrzenie na ludzi i na świat, od-
biera pogodę ducha, prowadzi do wielkich napięć emocjonalnych, 
a także do zawiści i przemocy. Człowiek, który ulega zazdrości, staje 
się bezlitosny i bezmyślny. Często wyrządza krzywdę innym ludziom, 
a w każdym przypadku krzywdzi również samego siebie, gdyż „zazdrość 
i gniew skracają dni” – jak zauważa starożytny mędrzec Syracydes. Gdy 
ktoś ulega zazdrości, ma nie tylko problemy z sumieniem, ale również 
ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Taki człowiek nigdy nie śpi spo-
kojnie i nie cieszy się życiem. 

Człowiek zazdrosny nie akceptuje siebie, swoich możliwości rozwojo-
wych, powołania i miejsca w świecie. Potrzebuje wciąż tła innych, by się 
z nimi porównywać, jak faryzeusz. Jak leczyć się z niezadowolona z po-
wodu błogosławieństwa drugiego człowieka? Jak wsłuchiwać się w dzie-
siąte przykazanie, które stanowczo przestrzega przed zazdrością, a także 
przed pożądaniem tego, co do nas nie należy? Wydaje się, że swoistą 
„krucjatę” przeciwko zazdrości trzeba rozpocząć od rozwijania i prakty-
kowania na co dzień pokory, czyli stawania przed samym sobą w praw-
dzie, co prowadzi do bycia wolnym. Człowiek pokorny zna bowiem 
własne ograniczenia, ale również wszystkie dobre strony swojej osobo-
wości. Kolejny krok polega na pielęgnowaniu i rozwoju miłości. Kiedy 
kogoś kochamy, nie zazdrościmy mu, ale cieszymy się z jego szczęścia, 
bo staje się ono także naszym udziałem. Najlepszym lekarstwem na za-
zdrość jest zatem radosna miłość, która stanowi istotę świętości.

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
Z DKK

Październikowe spotkanie 
Na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki jego członkowie omawiali dwie lektury mówiące o kobie-
tach, a co ważne – znacząco różniące się od siebie pozycje. Jednak żadna z nich nie zawładnęła na dłużej ser-
cami klubowiczów…
Na pierwszy ogień poszła powieść Drzwi do piekła Marii Nurowskiej. Historia pisarki, która zabiła niewiernego 
męża i trafiła za to do więzienia, została szeroko omówiona przez klubowiczów. Podejmowano temat zastoso-
wanych w książce kilku planów czasowych, a także braku podziału na poszczególne rozdziały (co nie każdemu 
przypadło do gustu). Dłuższa dyskusja toczyła się również na temat psychologicznych motywów działania bo-
haterki, w końcu pokrętne małżeńskie losy zakończone morderstwem aż się proszą o szczegółową wiwisekcję! 
Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki byli zgodni w jednym – igranie uczuciami, tak jak robiła to bohaterka 
książki, jest złe i prawie zawsze doprowadzi do tragedii. 
Drugą z omawianych książek były Listy na wyczerpanym papierze – zbiór korespondencji Agnieszki Osieckiej i 
Jeremiego Przybory. Wielu klubowiczów owa publikacja sprawiła zawód. Przede wszystkim nie podobał się fakt, 
że książka przedstawia listy bez większego uporządkowania i komentarza, co utrudnia odbiór całości. Jest zwy-
czajnie nudno, pusto i bez kontekstu. 
Następne spotkanie DKK odbędzie się 24 listopada br. Zostaną na nim omówione kolejne dwie książki – powieść 
modnego ostatnio Carlosa Ruiza Zafona Marina oraz literacki reportaż Hanny Krall Król kier znów na wylocie. 
Zapraszamy serdecznie!

Paweł Kozłowski

RECENZJA DKK

Drzwi do piekła
W życiu trzeba ostrożnie dobierać kroki. Łatwo 
można bowiem zbytnio się zapędzić, a stąd już 
niewiele dzieli od tragedii. Od przekroczenia 
symbolicznych drzwi do piekła. O tym zapo-
mina jednak Daria Tarnowska, bohaterka książ-
ki Marii Nurowskiej.
Przyznam się, że nie przeczytałbym powieści 
Nurowskiej, gdybym nie otrzymał jej jako za-
leconej lektury z Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Bo, mówiąc szczerze, opis fabuły wydaje mi 
się raczej pretensjonalny. Mamy bowiem mał-
żeństwo pisarki i krytyka literackiego, które się 
sypie. By temu zapobiec, kobieta proponuje 
mężowi zabawę w kontrolowaną zdradę. „Zabawa” szybko przestaje ją 
bawić, a odkryty przez nią później mroczny sekret partnera doprowadza 
do tragedii. Tarnowska zabija swojego współmałżonka i trafia do więzie-
nia. Z własnej woli nie sięgnąłbym raczej po coś takiego.
I błąd! Książka bowiem zawiera kilka różnych smaczków, a i sama fabuła 
w całości pozostawia po lekturze raczej pozytywne wrażenia. Nurowska 
stworzyła garnitur ciekawych postaci, których relacje są tyleż zwichro-
wane, co w pewien sposób wiarygodne i ciekawe dla śledzącego je czy-
telnika. Interesujące jest spoglądanie na rozwój pożycia małżeńskiego 
Darii Tarnowskiej i jej męża czy dziwną, rozerotyzowaną przyjaźń pisarki 
z jej wychowawczynią w więzieniu. W tle mamy zaś wiele ciekawych po-
staci trzecioplanowych, na które składają się m.in. współwięźniarki Tar-
nowskiej, każda z własną (na ogół tragiczną) przeszłością. 
Kolejną interesującą cechą książki jest sposób, w jaki została napisana. 
Brak w niej podziału na poszczególne rozdziały. Dodatkowo fabuła toczy 
się w dwóch planach czasowych, bohaterka opisuje swoją teraźniejszość 
w więzieniu, a czasami wraca wspomnieniami do chwil spędzonych ze 
swoim mężem. Dwa przedziały czasowe ciągle się przeplatają, co do-
datkowo urozmaica lekturę.
Warto więc sięgnąć po Drzwi do piekła. Dają one bowiem okazję do 
zajrzenia za mury kobiecego więzienia, a także w psychikę zdradzonej 
żony. A przy okazji to zwyczajnie dobra książka.

Paweł Kozłowski

Z kart historii…

MOIM ZDANIEM. Zaciera pamięć zdarzeń moc

Listopad skłania do zadumy
Dwa pierwsze dni listopada to dni pamięci. Wyjątkowej pamięci, bo dotyczy ona tych, którzy tu, na tej ziemi, byli, 
a których już nie ma. Osób nam szczególnie bliskich, znajomych, nieznajomych, słowem wszystkich, którzy, jak 
większość z nas wierzy, odeszli do Wieczności i tam żyją. Pozostała po nich pamięć. Na jak długo?
Pamięć ludzka jest krótka i ulotna, i jak śpiewa Irena Santor w rzewnej piosence, ulega zatarciu na skutek wie-
lości nowych zdarzeń. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Z tym przemijaniem musimy się pogodzić, chociaż 
najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że wkrótce i nas zabraknie. Ta zaduma ma nieraz gorzki smak. Pod koniec 
października, tuż przed dniami świątecznymi poświęconymi zmarłym, prasa po prostu bombardowała nas in-
formacjami o tym, co trzeba robić, aby jak najdłużej nasze doczesne szczątki mogły spokojnie spoczywać tam, 
gdzie je złożono. I jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Problem rzeczywiście jest, ponieważ 
brakuje już miejsc na nowe pochówki. 
Podczas Dni Pamięci nie możemy zapominać o bezimiennych mogiłach. Nie mam jednak na myśli tych, które 
znajdują się na każdym prawie cmentarzu, o te znajdujące się w tzw. szczerym polu. Obecnie jest ich niewiele, 
ale tuż po wojnie były one wszechobecne. Z części z nich zabrano pochowane tam ciała, ziemię wyrównano, 
ale, jak mogłem zaobserwować, wiele z nich znikło, bo nikt się nimi nie zajmował. Cóż, taka jest kolej rzeczy.
Jedna z takich mogił znajduje się niedaleko Nasielska, a ma związek z tym, co przed prawie stu laty działo się 
w Nasielsku i okolicy (1920). Toczyły się tu walki, które gen. Władysław Sikorski nazwał bitwą o Nasielsk. Poległo 
w nich bardzo wielu obrońców zdobytej tak niedawno niepodległości (1918). Pochodzili z różnych stron, m.in. 
z Wielkopolski, Śląska, Pomorza. Byli wśród nich w znakomitej większości katolicy, ale byli też protestanci, pra-
wosławni, wyznawcy judaizmu. Wszystkim im, niezależnie od wyznania czy miejsca pochodzenia, przyświecał 
jeden cel: obronić wolną Polskę.
Nie wiemy, kto spoczywa w przydrożnej mogile znajdującej się około 6 kilometrów od Nasielska. Przypusz-
czam, że nie wiedzieli i ci, którzy składali ciało zamordowanego bestialsko polskiego żołnierza do wykopanego 
naprędce grobu. Moje wiadomości na ten temat pochodzą z lat 50. Żyli jeszcze wtedy świadkowie wydarzeń 
z sierpnia 1920 r. Tuż przed 1 listopada próbowałem swoją wiedzę skonfrontować z wiedzą najstarszych obecnie 
mieszkańców tej okolicy. Okazało się, że niewiele przetrwało w ludzkiej pamięci.
Aby tę szczątkową dzisiaj pamięć przekazać potomnym, podam informacje, które słyszałem jako dziecko. Otóż 
w mogile tej miał być pochowany polski oficer wzięty przez bolszewików do niewoli w Nasielsku. Jeden z bolsze-
wickich jeźdźców miał go przytroczyć do siodła i popędzić szutrową drogą w stronę Winnicy, ciągnąc za koniem 
nieszczęśnika. Po kilku kilometrach porzucił zmasakrowane, pozbawione odzieży ciało. Miejscowi pochowali 
ciało żołnierza i na ziemnej mogile postawili brzozowy krzyż. Właściciel ziemi, w której pochowano poległego 
żołnierza, ogrodził mogiłę i postawił kamienną tablicę, na której umieścił metalowy krzyż. Jeszcze niedawno 
mogiłę było widać z drogi. Dzisiaj otacza ją gęsty zagajnik. I mimo że wiele osób nawet nie kojarzy sobie daty 
śmierci pochowanego tu żołnierza, to nadal w dniu Święta Zmarłych kładzione są na mogile kwiaty i zapalane 
znicze. Jest ich jednak z każdym rokiem mniej, a krzyż pochyla się coraz bardziej ku ziemi. To jest przesłanie do 
tych, którzy przyjdą po nas. Tym bardziej jest ono zasadne, że wkrótce minie sto lat od śmierci polskiego żoł-
nierza, polskiego bohatera.

andrzej zawadzki

Historia – świadek cza-
su, światło prawdy, życie pa-

mięci, nauczycielka życia, 
zwiastunka przyszłości.

Cyceron
W kolejnym odcinku z cyklu poświę-
conemu miejscowościom, wsiom 
i sołectwom położonym w admini-
stracyjnych granicach gminy Nasielsk 
pragnę wspomnieć o dwóch miejsco-
wościach, czyli Krzyczkach oraz Gło-
dowie. Miejscowości te składają się 
z kilku odrębnych organów, a łączy je 
tylko pierwsza część wspólnej nazwy. 
Krzyczki. Najdawniejsze ślady osad-
nictwa zostały w Krzyczkach udo-
kumentowane w ramach badań 
Archeologicznego Zdjęcia Polski. 
Ich wyniki wskazują, że na szeroką 
skalę tereny te zostały eksplorowane 
przez człowieka w epoce nowożytnej. 
Świadczyć o tym mogą liczne znale-
ziska. Musimy tu także pamiętać, że 
mówiąc Krzyczki, mówimy o trzech 
miejscowościach, czyli Krzyczkach-
-Pieniążkach, Szumnych oraz Żabicz-
kach, których podział został dokonany 
już w historycznej przeszłości. Wizyta-
cja kościoła parafialnego w Nasielsku 
przeprowadzona w dniu 3 lipca 1817 
r. wymienia tu cztery wsie o jednako-
wym pierwszym członie nazwy. Tą 
czwartą miejscowością były Krzycz-
ki-Karasie. Wszystkie wymienione 
miejscowości były własnością szla-
checką. 
Najliczniejszą osadą były Krzyczki-
-Pieniążki, zamieszkiwało je w 9 
domach 51 mężczyzn (w tym 20 do-
rosłych) oraz 52 kobiety (w tym 15 
dorosłych). Drugą miejscowością pod 

względem liczebności były Krzycz-
ki wówczas zwane Babickie, w któ-
rej swój żywot wiodło 20 mężczyzn 
(w tym 8 dorosłych) oraz 19 kobiet 
(w tym 6 dorosłych). Wieś liczyła 
wówczas 5 dymów. W Krzyczkach 
Szumnych w 3 budynkach swoje go-
spodarstwa prowadziło 15 mężczyzn 
(w tym 6 dorosłych) wraz z 14 ko-
bietami (w tym 5 dorosłych). Ostatnia 
i najmniejsza osada, zwana wówczas 
Krzyczki-Karasie, była zamieszkiwa-
na przez 6 mężczyzn (w tym 3 doro-
słych) oraz 7 kobiet (w tym 4 dorosłe). 
We wsi znajdowały się 2 budynki. 
W wykazie wizytacji dotyczącej opła-
ty uiszczanej do kościoła parafialne-
go, tzw. dziesięciny, mieszkańcy wsi 
Krzyczki nie przekazywali takowej 
sumy na rzecz własnej świątyni. W 10 
lat późniejszym od wizytacji kościel-
nej źródle pisanym, jakim jest Słownik 
Królestwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich, odczytujemy informa-
cję mówiącą, iż Krzyczkach-Karasiach 
w 3 domach mieszkało 35 mieszkań-
ców. W kolejnej miejscowości, czyli 
w Pieniążkach, w 16 domach swoje 
gospodarstwa prowadziło 120 miesz-
kańców. W Krzyczkach Szumnych 
zamieszkiwało 59 mieszkańców w 9 
domach, a w Żabiczkach w 10 budyn-
kach żywot prowadziło 69 osadników.
Głodowo – Pierwsze ślady osadni-
ctwa udokumentowane w ramach 
badań Archeologicznego Zdjęcia 
Polski wskazują na pobyt człowieka 
w okolicach dzisiejszego Głodowa od 
epoki kamienia. Zainteresowanie zor-
ganizowanej grupy osadników nie mi-
jało wraz z upływem wieków i trwało 

poprzez wszystkie kultury oraz epoki 
historyczne. 
Kolejne wzmianki o Głodowie znajdu-
jemy w sprawozdaniu z wizytacji koś-
cioła parafialnego w Nasielsku, która 
odbyła się dnia 3 lipca 1817 r. Z nie-
go dowiadujemy się, że Głodowo 
nie było jedno, a dwa. Zapewne jed-
no z nich nosiło nazwę Glice, a drugie 
Wielkie. W jednym z nich 4 domach 
swoje życie wiodła oraz prowadziło 
gospodarstwa 14 mężczyzn (w tym 
7 dorosłych) oraz 11 kobiet (w tym 5 
dorosłych). W drugiej miejscowości, 
zapewne zwanej Głodowem Wiel-
kim, z racji większej liczby mieszkań-
ców, w 11 domach żyło 60 mężczyzn 
(w tym 19 dorosłych) oraz 52 kobiety 
(w tym 16 dorosłych). 
Podobnie jak i Krzyczki, także i Gło-
dowo nie odprowadzało na rzecz 
księdza podatku zwanego potocz-
nie dziesięciną. Innym źródłem, któ-
re mówi o Głodowie, jest Słownik 
Królestwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich. Z niego to dowiadu-
jemy się, także o dwóch osadach. 
Pierwsza z nich, Głodowo Glice, li-
czyła 4 domy, w których mieszkało 
43 mieszkańców. Druga, Głodowo 
Wielkie, obejmowała 17 domów, 
w których zamieszkiwało 124 miesz-
kańców. Owo źródło wspomina tak-
że o folwarku zwanym Glice Małe. 
W 1854 r. miał on liczyć 180 mórg 
(ok. 100 ha) ziemi. Podczas woj-
ny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
w Głodowie stacjonował 46. Pułk 
Piechoty.
CDN.

D. Dalecki 

Kącik poezji
W poprzednim numerze ŻN prezentowaliśmy krótką relację z odby-
wającego się w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku spotkania po-
święconego poezji pani Haliny Marii Dąbrowskiej. Dziś prezentujemy 
dwa sonety napisane przez panią Halinę. Jak powiedziała nam poetka, 
ten charakteryzujący się kunsztowną formą gatunek literacki ostatnio 
zyskał jej sympatię. W czterech strofach, z których dwie pierwsze są 
czterowersowe, a dwie kolejne trzywersowe, o odpowiednio skompo-
nowanych układach rymów, to właśnie forma odgrywa bardzo ważną 
rolę. Poetka stara się w niej zamknąć ulotne wrażenia, wspomnienia 
z dzieciństwa, a także swoje przemyślenia, choćby te dotyczące two-
rzenia sonetów.

(red.)

Dla młodych poetów jak sonet budować

Co do mnie, we wszystkim lubię mieć swobodę, 
A co za tym idzie, nie odliczam sylab, 
Zakładam, że dla krótkiej myśli mam wygodę, 
Gdy formy sonetu nie smażę na grillach.

Sonet mój współczesny – tę wybrałam modę, 
Ma w dwóch pierwszych zwrotkach rym, co się przymila 
Drugiemu rymowi i nie wchodzi w szkodę
Jako powtórzony, nawet w rytm kadryla.

W dwóch zwrotkach następnych
Przeważnie trzy rymy
Używam dowolnie zgrane i rytmicznie.

Jak na wykład wierszem dla tej klasy wstępnej
My, starzy poeci, polotu życzymy,
A wtedy wiersz każdy zakończy się ślicznie.

     H.M. Dąbrowska

KONKURS. Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” prezentowaliśmy 
zabytek znajdujący się w rozgałęzieniu starego dębu w miej-
scowości Miszewo. Jak było widać na załączonej fotografii, była 
to figurka poświęcona kultowi Maryjnemu, z do niej kierowa-
ną inwokacją: O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami 
którzy się do Ciebie uciekamy. Figurka nosi datę zamieszczoną 
w dolnej części postumentu, mówiącą o roku powstania: 1903. 
Z przykrością informujemy, że nikt z Państwa nie udzielił po-
prawnej odpowiedzi. 

W tym numerze ŻN prezentujemy kolejną zagadkę fotogra-
ficzną. Proszę o udzielenie odpowiedzi, skąd pochodzi pre-
zentowany zabytek i co przedstawia. Może znacie ciekawostkę 
z nim związaną? Na Państwa odpowiedzi czekamy pod adre-
sem redakcji. 

D. Dalecki

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Popowie Borowym  

serdecznie zaprasza na  

BAL SENIORA, 
który odbędzie się w sobotę, 17 listopada 2012 r. w Jaskółowie. 

Początek imprezy o godzinie 18.00

W programie imprezy przewidziano:
– bogatą ofertę kulinarną,

– zabawę taneczną z zespołem Desperados,
– świetną rozrywkę w miłej atmosferze.

Koszt: 75 zł (od osoby).
Szczegółowe informacje  

pod nr. telefonu: 697 777 102 lub 695 777 897.
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Wielki Jubileusz Harcerstwa 
Polskiego w Wilnie
W tym roku obchodzono 100-lecie Harcerstwa Polskie-
go na Wileńszczyźnie (1912–2012). Dni od 7 do 22 lipca 
2012 r. były wyjątkowe w życiu każdej harcerki i harce-
rza Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej. 
Wiele osób uważało, że harcerstwo jest zbyt idealistycz-
ne i surowe dla młodzieży i długo nie przetrwa. Patrząc 
na historię harcerstwa z perspektywy czasu, możemy 
zauważyć, że przeszło ono wiele wstrząsów i stawało 
przed licznymi wyzwaniami. Mimo to harcerze potrafili 
odnaleźć się w trudnych chwilach, jakimi były okres II 
wojny światowej czy też późniejsze wcielenie Litwy do 
Związku Radzieckiego. Walczono, wychowywano mło-
dzież w konspiracji, aby po odzyskaniu pełnej suwe-
renności państwowej harcerstwo mogło rozkwitać pod 
biało-czerwonymi sztandarami. Odrodzenie harcerstwa 
na Litwie po 1989 r. było o wiele trudniejsze niż w Polsce, 
ponieważ po odzyskaniu niepodległości Wileńszczyzna, 
z kilkusettysięczną Polonią, pozostała nierozłączną częścią państwa litewskiego. 
Starano się zagłuszyć próby wzmocnienia polskiej świadomości narodowej u młodzieży. Dzięki wielu instrukto-
rom, którzy przybyli na służbę, aby pomóc rodakom w odrodzeniu istotnego elementu tożsamości narodowej, 
jakim jest harcerstwo, udało się wskrzesić Polskie Harcerstwo na Wileńszczyźnie. 
Mazowiecka Chorągiew Harcerek uczestniczyła w jednym z punktów obchodów jubileuszu w Wilnie. Komen-
dantki hufców wraz z komendą chorągwi zostały zaproszone na ognisko podsumowujące jubileuszową grę 
terenową. Całodniowa gra ukazała siłę charakteru i pasję młodego pokolenia harcerzy. Od wczesnych godzin 
rannych, podzieleni na patrole, pokonali kilkadziesiąt punktów rozmieszczonych na ulicach miasta. Wieczorem 
na apelu podsumowującym usłyszeli nazwę trzech zwycięskich patroli. W tym czasie komendantka Mazowie-
ckiej Chorągwi Harcerek hm. Alicja Dziewanowska HR wręczyła upominek od harcerek Mazowsza dla harcerek 
i harcerzy w Wilnie. 
Wieczorem, 20 października 2012 r. trafiłyśmy w miejsce, do którego zwykły turysta nie ma dostępu. Na tyłach 
kościoła Świętego Ducha w Wilnie znajdują się pozostałości po klasztorze Dominikanów, który został zamknięty 
przez władze carskie w 1844 r. W pomieszczeniach klasztornych urządzono więzienie, w którym przetrzymy-
wano m.in. uczestników powstania styczniowego. Obecnie pomieszczenia klasztorne są w bardzo złym stanie. 
Kościół parafialny jest miejscem modlitw Polonii wileńskiej. W tym niezwykłym miejscu odbyło się ognisko, 
które pokazało, jaką radość daje harcerstwo młodym ludziom. Jakby inaczej brzmiały tam znane nam doskonale 
wersety harcerskiej piosenki: Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas, opowiada starodawne 
dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, 
a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las.

pwd. Ewa Kamińska

UROCZYSTOŚCI

Święto Szkoły w Dębinkach

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Bal owocowo-warzywny
Dnia 25 października br. w Samorządowym Przedszkolu 
w Nasielsku odbył się „Bal owocowo-warzywny”. Były 
jabłuszka, gruszki, marchewki, ogórki, pomidory i cebule. 
A wszystko to dzięki owocowym strojom przygotowa-
nym dla dzieci przez rodziców oraz panie nauczycielki. 
W trakcie zabawy przedszkolaki brały udział w wielu za-
gadkach słownych związanych z tematem zdrowego od-
żywiania oraz uczestniczyły we wspólnych zabawach i 
konkursach. Między innymi wybierały najciekawszy strój 
owocowo-warzywny, z zamkniętymi oczami smako-
wały i rozpoznawały owoce oraz odgadywały, z jakich 
owoców zrobiony był wypity soczek. 
W trakcie balu dzieci bawiły się radośnie przy piosen-
kach o tematyce owocowo-warzywnej. Było kolorowo, 
smacznie, wesoło i zdrowo – po prostu super!

Pasowanie na 
przedszkolaka
W czwartek, 18 października 2012 r. w naszym przedszkolu 
było wielkie święto. O godz. 14.30 i 15.00 w poszczegól-
nych grupach odbyło się pasowanie na przedszkolaka. To 
szczególnie ważne wydarzenie dla dzieci, które pierwszy 
raz przekroczyły progi przedszkolne i w tym dniu stały się 
pełnoprawnymi przedszkolakami. 
Każda grupa przygotowała program artystyczny. Mali „ak-
torzy” popisywali się śpiewem, recytacją oraz tańcami. Starsi koledzy przygotowali niespodziankę i pięknie przyjęli 
przedszkolaków życzeniami oraz wesołymi piosenkami i tańcami. 
Dyrektor Hanna Szumska zaczarowanym ołówkiem mianowała dzieci na prawdziwych już przedszkolaków, a wycho-
wawczynie wręczyły im dyplomy. Po występie dzieci wraz z rodzicami świętowali wspólnie przy słodkim poczęstunku. 
Przedszkolakom życzymy sukcesów i radości.

(PS)

Z NOK. Koncertowy grudzień 

Scena zaułek  
z Andrzejem Poniedzielskim
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
na dwa niezwykłe spotkania. Pierwsze 
z nich już w sobotę, 1 grudnia o godz. 
18.00. Będzie to koncert z cyklu „Sce-
na Zaułek”, w czasie którego zapre-
zentuje swoją twórczość znakomity 
satyryk, poeta, autor tekstów piose-
nek, scenarzysta, felietonista: Andrzej 
Poniedzielski. 
Artysta jest autorem ponad 200 wier-
szy oraz tekstów ponad 20 piosenek 
Elżbiety Adamiak. Pisał także teksty dla Edyty Geppert, Anny Marii Jo-
pek, Seweryna Krajewskiego, Maryli Rodowicz, Lory Szafran, Anny 
Treter, Grzegorza Turnaua i Tadeusza Woźniaka. Wspólnie z Adamem 
Opatowiczem w Teatrze Polskim w Szczecinie stworzył spektakle: Pio-
sennik (2004) i Stacyjka Zdrój (2007). W roku 2006, wraz z Magdą Umer 
i Wojciechem Borkowskim stworzył spektakl parateatralny Chlip-Hop – 
czyli nasza mglista laptop-lista. W lutym 2007 roku napisał scenariusz 
i wraz z Adamem Opatowiczem wyreżyserował spektakl Śpiewnik do-
mowy, oparty na piosenkach i tekstach Jana Kaczmarka. Wraz z Arturem 
Andrusem tworzył wieczory kabaretowe w Łódzkiej Piwnicy Artystycz-
nej „Przechowalnia”. 4 lipca 2002 roku, w ramach Olsztyńskich Spotkań 
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” miała premierę jego pierwsza solowa 
płyta 13 łatwych utworów tanecznych. W serii „Biblioteka bardów” na-
kładem Wydawnictwa „Twój Styl” ukazały się wiersze i teksty Andrzeja 
Poniedzielskiego.
Na nasielskiej scenie artyście towarzyszyć będzie bard, kompozytor oraz 
gospodarz „Sceny Zaułek” Wojciech Gęsicki, który wraz ze skrzypkiem 
Robertem Bielakiem będzie promował swoją najnowszą płytę. Bilety na 
koncert do nabycia w kasie Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Cena biletu w przedsprzedaży: 25 zł. Cena biletu w dniu koncertu: 30 zł.

Reggae na scenie
Kolejne muzyczne spotkanie w NOK odbędzie się w sobotę, 8 grudnia. 
Tym razem będzie to wieczór w klimacie reggae. Na scenie NOK wy-
stąpi RAGGABARABANDA – zespół, w którego skład wchodzą: Dawid 

Domała (wokal, teksty), 
Radosław Wierzbicki (gi-
tara rytmiczna), Tomek 
Suwiński (gitara basowa), 
Paweł Zakrzewski (per-
kusja) oraz – gościnnie – 
Emilia Witkowska (śpiew), 
powstał w lutym 2012 r. 
Nowy nasielski band jest 
niezwykłą mieszanką za-
równo osobowości, jak 
i stylów muzycznych, 

które w połączeniu dają miażdżącą muzyczną petardę. Rapowane reg-
gae, z rockowym pazurem, domieszką punka, szczyptą ska i odrobiną 
raggamuffin, zmieszane z dużą ilością pozytywnej energii i dobrej za-
bawy – tak w jednym zdaniu można określić styl, w jakim oscyluje gru-
pa. Zespół jest na etapie tworzenia materiału oraz nagrywania swojego 
pierwszego studyjnego albumu. 
Gwiazdą wieczoru będzie KAMIL BEDNAREK – znany z trzeciej edycji 
programu „Mam talent”, w której zajął drugie miejsce. Liczba sprzeda-
nych egzemplarzy wydanego w tym okresie debiutanckiego albumu 
zespołu StarGuardMuffin przekroczyła 75 000, uzyskując rzadki status 
podwójnej platyny. Zespół ruszył w nieustającą trasę koncertową i za-
grał setki dużych koncertów. Sam Kamil stał się obiektem wyjątkowej 
wręcz popularności, rzadkiej na-
wet wśród zwycięzców telewi-
zyjnych show. Na początku tego 
roku mogliśmy oglądać artystę 
w programie „Bitwa na głosy”, 
przewodniczył tam szesnasto-
osobowej grupie wokalistów, 
z którą zajął I miejsce. Kamil 
Bednarek jest odpowiedzialny 
za największy komercyjny suk-
ces reggae w naszym kraju. 
Początek koncertu o godz . 
18.00. Bilety do nabycia w ka-
sie Nasielskiego Ośrodka Kultu-
ry. Cena biletu w przedsprzedaży 
25 zł. Cena biletu w dniu koncer-
tu 30 zł.

K.T.

Chcą współdecydować  
o „korkowym”
W czwartek, 25 października 2012 r., w związku z prowadzonym na te-
renie gminy Nasielsk przez Stowarzyszenie Europa i My monitoringiem 
funduszu korkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w sali konferen-
cyjnej odbyło się spotkanie pod hasłem „Współdecyduj o funduszu kor-
kowym”. Skupiło ono kilkanaście osób zainteresowanych problematyką 
rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.
Stronę samorządową reprezentowali: burmistrz Nasielska Grzegorz Ar-
ciszewski, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Katarzyna Bagińska, kierownik Wydziału Administra-
cji i Nadzoru Marek Maluchnik. Przedstawicielami strony obywatelskiej 
byli: Joanna Wiktorowicz i Tomasz Kosielski (w imieniu prowadzących 
świetlicę socjoterapeutyczną w Nasielsku „Dom Ciepła” pod patronatem 
Stowarzyszenia Monar), Kinga Skrzypek ze Stowarzyszenia Artystyczno-
-Społecznego „SKAFANDER” z Cieksyna wraz z sołtysem Cieksyna Ire-
ną Kuch, Teresa Skrzynecka z Fundacji Bądźmy Razem, podkomisarz 
Radosław Miłoszewski, z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku, 
a także członkowie z grupy AA.

Media reprezentował Andrzej Zawadzki, zaś moderatorem spotkania była 
koordynatorka działań Stowarzyszenia Europa i My Elżbieta Wróblewska. 
Gościnie, w celu wymiany doświadczeń oraz wskazania złych i dobrych 
praktyk, na spotkanie przybyli przedstawiciele organizatorów akcji Masz 
Głos Masz Wybór (Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Li-
derów Lokalnych Grup Obywatelskich): Olga Skarżyńska (Fundacja im. Ste-
fana Batorego), Krzysztof Izdebski (prawnik specjalizujący się w dostępie 
do informacji publicznej, pracujący w Pozarządowym Centrum Dostępu 
do Informacji Publicznej oraz w projekcie „Mocna Straż”), Krzysztof Ma-
rusiński (lokalny koordynator monitorujący fundusz korkowy w gminie 
Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim). Celem spotkania była dyskusja 
na temat, czy środki funduszu korkowego są wydawane efektywnie, czy 
w gminie planuje się działania, sprawdza ich skuteczność, a przede wszyst-
kim czy środki te trafiają tam, gdzie powinny dotrzeć, zgodnie z zapisami 
ustawy i rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.
Prowadząca spotkanie przypomniała, że w ramach realizowania celu 
głównego Stowarzyszenia Europa i My, jakim jest budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego, prowadzone działania strażnicze dotyczące 
celowości i efektywności wydatkowania środków z tzw. funduszu kor-
kowego (środków finansowych uzyskanych przez gminę za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych) jest niezwykle ważnym i niedoce-
nionym zadaniem własnym gminy. Na negatywne skutki uzależnień al-
koholowych i narkotykowych oraz przemocy narażony jest każdy. W tak 
ważnych sprawach, jak wspieranie uzależnionych i ich bliskich, powinni 
zabrać głos wszyscy mieszkańcy, nie tylko decydenci. Informacje ze-
brane w ramach monitoringu potwierdzają, że w gminie Nasielsk, po-
dobnie jak w większości gmin w Polsce, zdecydowana część środków 
w 2011 r. została wydana na inne zadania – według sprawozdania GKR-
PA w Nasielsku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyda-
no 174 680,00 zł z zaplanowanych 300 tys. zł, tj. 65% funduszu. Przez 
to nie zostały osiągnięte cele określone w ustawie ( z dn. 26.10.1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Do-
kładna analiza monitorowanego funduszu korkowego zostanie w formie 
Raportu Podsumowującego opublikowana na stronie www.korkowe.sa-
miswoje.pl. 
Zabierając głos w dyskusji, burmistrz podkreślił, że osobiście popiera 
działania profilaktyczne ukierunkowane na sport. Reprezentanci świet-
licy socjoterapeutycznej wskazywali na sensowność działań dotyczą-
cych dzieci i młodzieży. Przedstawicielka stowarzyszenia „SKAFANDER” 
skierowała ofertę projektu „Nasze podwórko”, w którym animacje te-
atralne stanowią specyficzny rodzaj profilaktyki. Przedstawicielka fun-
dacji Bądźmy Razem, odpowiedzialna za realizację kolonii letnich dla 
dzieci sfinansowanych z tegorocznego funduszu korkowego, nawiąza-
ła do celowości wydatkowania środków na tego typu działania. Obecni 
na spotkaniu członkowie AA przyznali, że pozyskują wsparcie ze strony 
Urzędu na swoje inicjatywy. Spotkanie było dobrym początkiem dialogu 
ze społecznością nasielską, z pewnością przydatnym do zaplanowania 
gminnego programu GKRPA na kolejny rok.

Elżbieta Wróblewska

W środę 24 października 2012 r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Dębinkach obchodziliśmy 
Święto Szkoły. Była to już VI rocz-
nica nadania szkole imienia Jana Pa-
wła II. 
Ten szczególny dzień rozpoczę-
liśmy mszą świętą, którą odpra-
wił proboszcz parafii Cieksyn, ks. 
Krzysztof Krawczak. W przygoto-
wanie liturgicznej oprawy zaanga-
żowali się nauczyciele, uczniowie 
oraz rodzice.
Po mszy świętej dyrektor Gra-
żyna Menich-Masanowska po-
witała przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: burmistrz 
Nasielska Grzegorz Arciszewski, 
delegacja mieszkańców z Domu 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 
II w Nasielsku z Mariolą Drwęcką, 
kierownikiem działu terapeutycz-
no-opiekuńczego, rodzice oraz 
emerytowani nauczyciele. Dyrek-
tor szkoły zaakcentowała tę szcze-
gólną chwilę recytacją słów Ojca 
Świętego: ,Dzieci są wiosną rodzi-
ny i społeczeństwa, nadzieją, która 
ciągle kwitnie, przyszłością, która 
bez przerwy się otwiera. 
W tym wyjątkowym dniu jeszcze 
bardziej uświadomiliśmy sobie, 
że Patron naszej szkoły błogosła-
wiony Jan Paweł II zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci jest wzo-
rem do naśladowania, a Jego sło-
wa są drogowskazem dla każdego 
z nas. Ponadto dyrektor Menich-
-Masanowska zaprosiła wszystkich 
do obejrzenia części artystycznej 

przygotowanej pod kierunkiem 
nauczycieli: Anny Baranowskiej, 
Hanny Sotowicz i Rafała Markie-
wicza. Dzięki treściom zawartym 
w programie pt. „Jan Paweł II – Pa-
pież Rodziny” przybliżyliśmy sobie 
osobę i nauczanie polskiego na-
stępcy św. Piotra. Dzieci nie pamię-
tają już Papieża Polaka, ale chętnie 
wsłuchują się w to, co On głosił, do 
czego nas wzywał i zachęcał.
Uczniowie biorący udział w wy-
stępie artystycznym zaprezento-
wali swoje umiejętności w sposób 
profesjonalny, odważny i zdecy-
dowany. Tradycją naszej szkoły jest 
również złożenie w tym dniu ślu-
bowania przez uczniów klas pierw-
szych. Wychowawczyni Aneta 
Kicka ze swoimi dziećmi przygo-
towała program artystyczny. 
Mali aktorzy pięknie odegrali swo-
je role. Po części artystycznej 

dyrektor Grażyna Menich-Masa-
nowska pasowała każde dziecko 
klasy pierwszej dużym ołówkiem 
na ucznia, a następnie wręczała pa-
miątkowe dyplomy. Niespodziankę 
pierwszakom sprawili koledzy i ko-
leżanki z klasy trzeciej, przekazując 
drobne upominki, oraz mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej słodki-
mi podarunkami. 
Tradycją stał się również wyjazd de-
legacji szkolnej na Zjazd Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II 
do Częstochowy. Tak było i w tym 
roku. W czwartek, 11 października 
braliśmy udział w XII Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Na 
zakończenie dyrektor Menich-Ma-
sanowska serdecznie podziękowa-
ła wszystkim za wysiłek włożony 
w przygotowanie tej uroczystości 
oraz gościom, którzy byli razem 
z nami. 

fot. Ewa Ciosek
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RUBRYKA HARCERSKA

Służba i pamięć
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.
Harcerstwo jest oparte na służbie. Na służbie Bogu, ale także i Polsce. 
Dbanie o dobry wizerunek miasta, w którym mieszkamy, to nasz obo-
wiązek. Harcerstwo to także pamięć o tym, co było, o przeszłości. Har-
cerstwo to patriotyzm. Można uczyć młodzież nie tylko przez słowa, ale 
także przez działanie. Właśnie to chciałam pokazać harcerzom, zabierając 
ich na cmentarz, aby uporządkować groby, o których już wszyscy za-
pomnieli, a przecież spoczywającym w nim zmarłym także należy się 
szacunek i pamięć.

W sobotę, 27 października 2012 r. 3. Drużyna Harcerska „Przypadek” 
wyruszyła na nasz nasielski cmentarz, aby przed świętem Wszystkich 
Zmarłych uporządkować zapominane groby. Niestety, z roku na rok jest 
ich coraz więcej. W postanowiliśmy pojechać jak najwcześniej, tak więc 
o godzinie 10.00 byliśmy już na miejscu, gdzie podzieliliśmy się na 3 
grupy. Drużyna, mimo mroźnej i śnieżnej pogody, pojawiła się bardzo 
licznie ponadto pomogła nam również skromna reprezentacja drużyny 
wędrowniczej. Harcerze z wielkim zaangażowaniem sprzątali groby. Nie 
byli zaskoczeni ich zaniedbaniem, ale tym, co tam znaleźli, np. puszkami 
po piwie. Kolejnym zaskoczeniem były zapominane groby, na których 
ludzie urządzili sobie po prostu śmietniki. Harcerze cały czas mówili, że 
tak nie powinno być. Młodzi ludzie bardzo dobrze to wiedzą, ale dlacze-
go dorośli nie?

Słowa krytyki były słuszne. Niestety, z powodu niesprzyjającej pogody 
i tego, że bardzo zmarzliśmy, wróciliśmy szybko do domów, gdzie cze-
kali na nas rodzice z gorącą herbatą. 

Cieszę się, że młodzież szkolna tak bardzo angażuje się w pomoc społe-
czeństwu i dba o dobry wizerunek naszego cmentarza. Łącznie sprząt-
nęliśmy ok. 30 grobów. Na koniec przyszedł czas na wspólne zdjęcie. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w akcji i mam nadzieję, że za 
rok będzie nas więcej. Apelujemy: nie tylko harcerze powinni dbać o za-
pominane groby! Jeśli widzimy w okolicy grobu naszych bliskich jakieś 
zaniedbane mogiły, nie róbmy z nich „śmietnika”, tylko dlatego, że nie 
chce nam się zanieść śmieci do koszy. Tam też jest pochowany człowiek.

druhna Marta 

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Uroczystości szkolne
W piątek, 16 października br. w Szkole Podstawo-
wej w Popowie Borowym odbyła się uroczystość 
obchodów Dnia Edukacj i Narodowej . Zarów-
no stroje uczniów, jaki i ich postawa podkreślały 
podniosły nastrój tego dnia. 
Część artystyczna przygotowali uczniowie pod 
kierunkiem Iwony Łyczkowskiej. Występ, pod-
czas którego w sposób humorystyczny zapre-
zentowano fragment z życia szkoły, miał bogatą 
oprawę muzyczną, był też atrakcyjny występ ta-
neczny jednej z uczennic klasy IV. Tradycyjnie nie 
zabrakło najlepszych życzeń dla nauczycieli i pra-
cowników naszej szkoły. 
Przy okazji obchodów DEN odbyło się uroczyste 
pasowanie najmłodszych uczniów na pierwszo-
klasistów. Piętnastu pierwszaków czekało ponad miesiąc na tę uroczystość. Wychowawca kl. I Jadwiga 
Krasińska przygotowała z dziećmi występy artystyczne. Przyszli uczniowie, zaczarowani przez Złą Wróżkę 
w Żółtodziobów, odbyli długą podróż, m.in. do Krainy Mądrości, Śpiewu i Tańca, Miłości, Humoru oraz 
do Krainy Szkoła – prezentując wiersze, piosenki, opowiadając dowcipy i udowadniając swoją gotowość 
do podjęcia obowiązków ucznia. Starania maluchów się powiodły – na scenie zjawiła się Dobra Wróż-
ka, która odczarowała kandydatów 
na uczniów. Na twarzach najmłod-
szych uczniów można było zo-
baczyć przejęcie i uśmiech, a na 
pytanie zadane przez kolegę z kla-
sy: „Czy jest wśród nas, ktoś taki, 
kto w przedszkolu pozostać by 
wolał?”, wszystkie dzieci chórem 
odpowiedziały– NIEEEEEEE! 
Pierwszoklasiści w towarzystwie 
swoich rodziców i starszych kole-
gów złożyli uroczyste ślubowanie, 
dyrektor szkoły dokonała pasowa-
nia ogromnym ołówkiem. Każdy 
uczeń klasy I, oprócz pamiątko-
wego dyplomu, otrzymał prezent 
ufundowany przez rodziców. 
W drugiej części akademii ucznio-
wie otrzymali nagrody za udział 
w konkursie wiedzy na temat „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica 
kl. VI Natalia Mielczarska, drugie – Natalia Grzymkowska z kl. VI, zaś trzecie miejsce zajął uczeń z kl. V 
Maciej Krzyżewski. Młodsza brać szkolna (kl. II –IV) zaprezentowała prace plastyczne „Jan Paweł II – Pa-
pież Rodziny”. Nagrodzeni zostali: Natalia Mikulska kl. II, Marta Zaremba kl. III, Julia Grzymkowska kl. IV. 
Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Wietrzyk kl. II, Patryk Obrębki kl.III i Wiktoria Szatanik kl. IV. Gratulujemy 
uczniom zdobytej wiedzy o Wielkim Polaku, a młodszym uczniom pomysłowości. Nagrody uczniowie 
otrzymali z rąk dyrektor Teresy Przybysz, która je ufundowała. 

Oddam:
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
• regał kuchenny – tel. 514-211-759
• laptopa – stary, żeby tylko działał – tel. 507-567-520
• tapczanik jednoosobowy z pojemnikiem na pościel – tel.502-495-147
• wózek głęboki, zabawki dla dziecka, kanapę, regał pokojowy, dywan  

– tel. 502-926-349
• pralkę, ubranka dziecięce – tel. 663-440-267
• meble, telewizor – tel. 667-013-526
• ubranka – tel. 667-013-526
• westfalkę leworamienną – tel. 692-687-401
• lodówkę, tel. 511-411-134
• wszystkie artykuły dzieciece, meble, tel. 518-905-231
• krótki gzyms na firanki, wersalkę ze skrzynią na bieliznę, pościel,  

półkę na scianę, koc, tel. 510-399-436
• lodówka, regał pokojowy, tel. 663-440-267
• fotel jednoosobowy – rozkładany, sokowiówka – 781-938-196
• lodówka – 728-707-462
• wirówka, duży dywan, regał pokojowy – 510-359-786
• pralka ładowana od góry, fotel rozkładany jednoosobowy – 724-263-355
• regał pokojowy, łóżko 2 osobowe – 789-098-121

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Uchwała Nr XXIV/189/12
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,  
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku działając na wniosek Burmistrza Nasielska uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Nasielsk na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik  
do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 

§ 4.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nasielsk i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

§ 6.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego i kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, następujących po kadencji, w trakcie której 
uchwała weszła w życie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

/-/ Grzegorz Duchnowski

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/189/12
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Numer 
okręgu wy-
borczego

Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu

1 Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, 
Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek. 1

2
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, 
Nowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz 
sołectwo Pniewska Górka. 

1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, 
Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, 
Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, 
Sosnowa, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.

1

4

Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, 
Garbarska, Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka 
Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, 
Władysława Broniewskiego. 

1

5

Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, 
Folwark, Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, 
Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, 
Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, 
Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, 
Żwirki i Wigury. 

1

6

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bolesława 
Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, 
Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej 
Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, 
Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Spokojna, Tadeusza 
Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, Władysława Jagiełły, 
Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna 
oraz sołectwo Nowa Wieś.  

1

7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. 1

8 Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, 
Stare Pieścirogi. 1

9
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, 
Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo 
Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki.

1

10
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki 
Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, 
Popowo Północ, Popowo Południe.

1

11 Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, 
Psucin, Studzianki, Wągrodno. 1

12 Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn. 1
13 Sołectwa: Mogowo, Siennica. 1

14 Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń 
Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze. 1

15 Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce 
Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo. 1

Uchwała Nr XXV/194/12
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku działając na wniosek Burmistrza Nasielska 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Nasielsk na 15 stałych obwodów głosowania.

§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 

§ 4.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nasielsk i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. 

§ 6.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i ka-
dencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

/-/ Grzegorz Duchnowski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/194/12
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer 
stałego 
obwodu 

głosowania

Granica stałego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, 
Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek. 

Liceum Ogólnokształcące  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10 

2
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, 
Nowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa 
oraz sołectwo Pniewska Górka. 

Liceum Ogólnokształcące  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10 

3

Miasto Nasielsk – ulice: Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, 
Gajowa, Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, 
Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, 
Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez bloków), 
Wielokwiatowa, Wiśniowa.

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1

4

Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, 
Garbarska, Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, 
Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika 
Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, 
Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego. 

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja  

w Nasielsku, ul. Staszica 1

5

Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, 
Dębowa, Folwark, Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, 
Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, 
Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, 
Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza 
Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury. 

Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

6

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, 
Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra 
Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, 
Kolejowa, Krańcowa, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, 
Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Przechodnia, Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), 
Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława 
Stanisława Reymonta, Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś.  

Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Starzyńskiego  

w Nasielsku,  
ul. Tadeusza Kościuszki 21

7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. Zespół Szkół Nr 2 w Starych 
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65

8 Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce 
Włościańskie, Stare Pieścirogi.

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

9
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, 
Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo 
Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki.

Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

10
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki 
Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo 
Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.

Szkoła Podstawowa  
w Popowie Borowym

11 Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno.

Szkoła Podstawowa im. Barona 
Pierre’a de Coubertina  
w Budach Siennickich

12 Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn. Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nunie 

13 Sołectwa: Mogowo, Siennica. Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

14 Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń 
Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Dębinkach

15 Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, 
Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 43 

U HARCERZY

Harcerski rajd „Pod lupą”
We wtorek, 9 października 2012 r. har-
cerze i harcerki z 424. Drużyny Harcer-
skiej „Pogodna Ferajna” brali udział w 
nasielskim rajdzie przygotowanym przez 
zastępowe: druhnę Alicję Gronowską, 
druhnę Aleksandrę Kurpiewską i druhnę 
Julię Mandykowską. Opiekunami impre-
zy byli druhna Beata Górecka, dh Jakub 
Skrzypecki i druhna Kinga Żabik. 
Celem rajdu było sprawdzenie wiadomo-
ści i umiejętności harcerskich, integracja 
drużyny oraz dobra zabawa. Uczestnicy 
rajdu podzielili się na trzy patrole, które 
otrzymały nazwy „Stokrotki”, „Wiedź-
my” i „Mandarynki”. Do zaliczenia było 
pięć punktów, które znajdowały się w róż-
nych częściach miasta. Harcerze i harcerki 
musieli wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy i metodyki harcerskiej, zaprezentować swoje 
umiejętności plastyczne, wykazać się siłą, sprytem i dobrym okiem oraz dowieść, że pionierka nie jest im obca. 
Po zaciekłej, ale zdrowej rywalizacji I miejsce zajął patrol Stokrotki, II miejsce patrol Mandarynki, a III miejsce 
patrol Wiedźmy. 
Wszystkie patrole otrzymały dyplomy, a zwycięzcy słodkie upominki. Rajd zakończył się wspólną modlitwą na 
nabożeństwie różańcowym w kościele, którą poprowadzili druhna Paulina Budziszewska, druhna Martyna Brań-
ska i dh Michał Kolasa. Szczególne podziękowania należą się druhnom zastępowym, które wykazały się dużą 
umiejętnością organizacji takiej imprezy oraz ogromną odpowiedzialnością. 

Czuwaj! 
druhna Kinga
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Kino NIWA ZAPRASZA
10–11 listopada godz. 16.00

PAN TADEUSZ (1928) Re-premiera
Dramat, kostiumowy, niemy; czas: 2 godz.
Premiera filmu miała miejsce 9 li-
stopada 1928 roku w Warszawie, 
w 10 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Byli na niej 
obecni m.in. Prezydent Ignacy 
Mościcki z małżonką oraz Marsza-
łek Józef Piłsudski z rodziną. Film 
cieszył się w stolicy ogromnym 
powodzeniem, otrzymał entuzja-
styczne recenzje i wiele ciepłych 
słów ze strony takich osobistości 
świata kultury, jak Zofia Nałkow-
ska, Jan Lechoń czy Antoni Sło-
nimski, choć zastrzeżenia budziło 
wysunięcie na plan pierwszy ba-
talistyki z uszczerbkiem dla scen 
rodzajowych i obrazów przyrody. 
Krytykowano także budowę i układ fabuły, czytelny jedynie dla widzów 
dobrze obeznanych z poematem. Na ekranie przewinęła się czołówka 
ówczesnych gwiazd kina. Tadeusza grał Leon Łuszczewski, Zosię - Zo-
fia Zajączkowska, Telimenę - Helena Sulima, Napoleona - Stefan Jaracz, 
księdza Robaka - Jan Szymański, Hrabiego - Mariusz Maszyński, Stolnika 
- Józef Śliwicki, Wojskiego - Wiesław Gawlikowski. Po II wojnie światowej 
film “Pan Tadeusz” z roku 1928 ocalał jedynie we fragmentach. Te, które 
zobaczymy pochodzą z różnych kopii, zostały przeanalizowane i zmon-
towane w jedną, jak najpełniejszą wersję, oraz poddane obróbce cyfrowej. 
Dzięki temu dotychczasowy 42-minutowy fragment został uzupełniony 
o sceny nieznane powojennej publiczności. Obecnie “Pan Tadeusz” trwa 
nieco ponad dwie godziny, niestety nadal nie jest kompletny. Cyfrowa re-
konstrukcja filmowego zabytku przeprowadzona została w Filmotece Na-
rodowej w 2012 roku.

10–11 listopada godz. 18.00

Magic Mike
Komedia, dramat obyczajowy, czas: 1 godz. 50 min.
“Magic Mike” opowiada o młodych facetach, dla których jedynym 
sposobem na sowity zarobek w czasach kryzysu jest rozbieranie się 
przed damską publicznością. Oparty na wspomnieniach jednego z naj-
popularniejszych aktorów  młodego pokolenia Channinga Tatuma, 
który jako 19-latek dorabiał jako wzięty tancerz erotyczny, film ukaże 
przemianę młodego chłopaka (Alex Pettyfer) w króla męskiego strip-
tizu, rozgrzewającego panie w towarzystwie najbardziej pożądanych 
męskich gwiazd współczesnego kina. 

23–25 listopada godz. 18.00

Niewierni
Komedia; czas: 1 godz. 48 min.
„Niewierni” to prześmieszna francu-
ska komedia o mężczyznach ma-
jących problem z zachowaniem 
wierności w małżeństwie. Zdjęcia 
do f ilmu kręcono w Paryżu i Los 
Angeles co gwarantuje cudowną 
scenerię f i lmu. Zabawne skecze 
Alexandre’a Courtesa z pewnością 
przypadną do gustu każdemu z odro-
biną poczucia humoru. Całość składa 
się z kilku historii połączonych w jed-
ną całość. Czy twórcom uda się roz-

bawić publiczność. Zobaczcie sami. 

Baran 21.III–20.IV
Nie rozpraszaj swojej dobrej energii na 
mało ważne sprawy. Zanim podejmiesz się 
nowych zadań, najpierw zakończ te już roz-
poczęte. Słuchaj dobrych rad. 

Byk 21.IV–21.V
Niektóre Twoje plany mogą się skompliko-
wać. Niespodziewane okoliczności przy-
czynią się do wzrostu wydatków. Nie bądź 
łatwowierny.

Bliźnięta 22.V–20.VI
Czas sprzyja interesom i zacieśnieniu kontak-
tów z przyjaciółmi. Rezultaty takiego zacho-
wania przyniosą Ci duże korzyści. Zajmij się 
sprawami, które zawaliłeś. 

Rak 21.VI–22.VII
Tydzień mało atrakcyjny. Większość cza-
su upłynie Ci na kontaktach z bliskimi. Nie 
obiecuj więcej, niż możesz dać. Może bę-
dziesz musiał zmienić zdanie. 

Lew 23.VII–22.VIII
Twoje sprawy osobiste mogą się skompliko-
wać. Zachowaj więc spokój i ostrożność w 
postępowaniu. Twoje działania są narażone na 
ryzyko. 

Panna 23.VIII–22.IX
Tydzień możesz zaliczyć do udanych. Wiara w 
siebie pozwoli Ci pokonać przeszkody i osiąg-
nąć zamierzony cel. Rezultaty Twoich wysił-
ków będą widoczne.

Waga 23.IX–23.X
To dobry czas na podejmowanie decyzji za-
wodowych. Bez obawy możesz zmienić 
pracę lub zweryfikować zakres swoich obo-
wiązków. Ważne sprawy konsultuj z rodziną.

Skorpion 24.X–21.XI
Wokół Ciebie będzie trochę zamieszania. Waż-
ne, żebyś nie stracił rozsądku i obiektywnie oce-
nił sytuację. Nie podejmuj nieprzemyślanych 
decyzji. Bądź czujny i ostrożny.

Strzelec 22.XI–21.XII
Masz teraz wyjątkowo dobry okres w pracy. 
Twoja sytuacja powoli, ale stale się poprawia. 
Już niedługo czekają Cię sukcesy i uznanie. 
Mądrze wykorzystaj swoje talenty. 

Koziorożec 22.XII–19.I
Z powodzeniem załatwisz dziś kilka ważnych 
spraw. Staraj się szybko z nimi uporać. Twój 
zdrowy rozsądek pomoże nimi dobrze po-
kierować. Bądź dokładny i unikaj niedoróbek.

Wodnik 20.I–18.II
Nie będziesz miał powodów do narzekań. 
Wciąż możesz liczyć na powodzenie w życiu 
zawodowym i osobistym. W pracy zasłużyłeś 
na podwyżkę.

Ryby 19.II–20.III
Twoje zaangażowanie w zawodowe obowiązki 
przyniesie Ci dziś wymierne korzyści. W kontak-
tach z kolegami zachowaj czujność. Twoje suk-
cesy ich drażnią. Nie bój się ryzyka. 
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PORADY

Wzmacniamy 
odporność
Jesień w pełni, za oknem coraz zimniej. Nasz układ odpornościowy o tej 
porze roku jest szczególnie wystawiony na konieczność walki z wirusami 
i bakteriami, które powodują infekcje.

Sprawny układ odpornościowy chroni nas przed łagodnymi infekcjami. 
Wprawdzie za jego sprawność odpowiadają głównie czynniki genetycz-
ne, jednak czynniki środowiskowe również mają bardzo duże znaczenie.

Jak wzmocnić odporność? Najlepiej naturalnymi sposobami, czyli ra-
cjonalnym odżywianiem się oraz aktywnością fizyczną. Podstawą diety 
powinno być regularne spożywanie posiłków, niezapominanie o śniada-
niach oraz spożywanie odpowiednich produktów.

Składniki pokarmowe potrafią silnie oddziaływać na tworzenie się białych 
ciałek krwi, które pomagają walczyć organizmowi z infekcjami.

Czosnek – jeśli chcesz wzmocnić odporność, często go jedz, ponieważ 
pobudza działanie limfocytów oraz makrofagów. Nie lubisz nieprzyjem-
nego zapachu po spożyciu czosnku? Aby go zneutralizować, jedz czos-
nek razem z natką pietruszki.

Cebula – skuteczność w walce z przeziębieniem zawdzięcza swoim 
składnikom. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim związki siarki, 
pektynę i glukokininy o działaniu bakteriobójczym, a także bogate za-
soby potasu i jodu zapewniające działanie przeciwinfekcyjne. Podstawą 
leczniczego sukcesu cebuli jest jednak zawartość witamin: A, B1, B2, PP 
i C.

Imbir – również przyprawy mają działanie rozgrzewające i zwalczające 
infekcje. Jedną z nich jest imbir, który niszczy wirusa grypy i działa roz-
grzewająco.

Warzywa i owoce – w codziennej diecie nie powinno zabraknąć zie-
lonych warzyw, takich jak: sałata, brokuły, szpinak, brukselka, groszek, 
kapusta, które działają korzystnie na pracę limfocytów znajdujących się 
w skórze i w jelitach. Jednak w diecie konieczne są również warzywa 
pomarańczowe: marchewka czy dynia. Także bardzo ważne są produk-
ty bogate w witaminę C, tj.: papryka, dzika róża, porzeczka czerwona 
i czarna, pomarańcza, papaja.

Cennymi produktami są też szpinak, marchew, jarmuż oraz inne owoce 
i warzywa bogate w beta-karoten. Produkty te podnoszą odporność na 
bakterie i wirusy. 

Produkty bogate w cynk – choć jego zawartość w naszym organizmie 
jest niewielka, pełni on w organizmie wiele bardzo znaczących funkcji. 
Jedną z nich jest wzmocnienie odporności organizmu oraz pomoc w ła-
godzeniu objawów chorób autoimmunologicznych. Produktami boga-
tymi w cynk są przede wszystkim: kasza gryczana, pieczywo razowe, 
ser żółty, orzechy, ziarna słonecznika i dyni oraz warzywa strączkowe,

Miód – to kolejny produkt mający właściwości antybakteryjne. Należy 
jednak pamiętać, że miód to bardziej sposób na zapobieganie chorobom 
niż ich leczenie, tak wiec spożywany powinien być na co dzień, profilak-
tycznie, a nie wówczas, gdy jesteśmy już chorzy.

Jeśli czujesz, że Twoja odporność jest obniżona, możesz wypróbować 
tradycyjne, naturalne sposoby jej podniesienia.

Napój imbirowy: 0,5 łyżeczki imbiru z cytryną zalać gorącą lub ciepłą 
wodą, dodać do smaku miód. Pić ciepły na czczo oraz w ciągu dnia. 
Podnosi odporność organizmu, pomaga w oczyszczaniu z toksyn i zło-
gów oraz przy odchudzaniu.

Syrop z cebuli: do przygotowania syropu potrzebne będą: 2 lub 3 duże 
cebule z krajowych upraw, stołowa łyżka cukru (zalecamy użycie na-
turalnego miodu), słoik. Sposób przyrządzenia leku jest bardzo prosty. 
Wystarczy pokroić na talarki cebulę, ułożyć ciasno w słoiku i posypać 
cukrem (lub zalać miodem). Zakręcić szczelnie słoik i zostawić na jedną 
noc. Następnego dnia otrzymany sok wystarczy odsączyć (za pomocą 
sitka lub gazy) od cebuli. Uzyskany w ten sposób syrop jest gotowy do 
picia. Podajemy go 2–3 razy dziennie po jednej łyżce.

Pamiętajmy jednak, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego w codzien-
nej diecie nie zapominajmy o cennych składnikach podnoszących od-
porność. Pamiętamy również, że słodycze, produkty fast food, słodkie 
napoje, produkty tłuste i smażone obniżają naszą odporność. Dlatego 
spożywajmy je sporadycznie.

mgr Iwona Łątka-Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

HOROSKOP

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szesnastego”, 26.10.2012 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  154 pkt. (53,47%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  153 pkt. (53,13%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  151 pkt. (52,43%)
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   147 pkt. (51,04%)
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  145 pkt. (50,35%)
6. Janusz Wydra – Janusz Muzal   144 pkt. (50,00%)
7. Jacek Skrzydlak – Piotr Turek     114 pkt. (39,58%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po szesnastu turniejach:
1.  Janusz Wydra   82 pkt.
2-4. Janusz Muzal   79 pkt.
 Piotr Kowalski   79 pkt.
 Grzegorz Nowiński  79 pkt.
5. Marek Olbryś   75 pkt.
6. Waldemar Gnatkowski  64 pkt.
7.  Krzysztof Michnowski   60 pkt.
8-9. Kazimierz Kowalski  54 pkt.
 Paweł Wróblewski   54 pkt.
10. Robert Truszkowski  52 pkt.
 Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.  
 Na następny turniej zapraszamy w piątek 9 listopada na godz. 19. Będzie o XIV 
Nasielski Turniej Par organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

PK

APEL O POMOC
Adrianek Szymczak ma jedenaście lat i potrzebuje pomocy!

Kilka lat temu zdiagnozowano u chłopca nieuleczalną chorobę – postępującą encefalopatię z odkładaniem 
żelaza w mózgu. Niezbędne leki kosztują tysiąc złotych miesięcznie. Do sierpnia br. rodzinę w opiece nad 
Adrianem wspierało Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 
Obecnie państwo Szymczakowie pozostawieni bez tej pomocy nie są w stanie sami poradzić sobie finansowo 
z utrzymaniem ciężko chorego dziecka, wymagającego całodobowej opieki. Zawodowo pracuje bowiem 
tylko pani Beata (pielęgniarka w Centrum Medycznym w Nasielsku), pan Sławomir opiekuje się w domu nie-
pełnosprawnym synem i siedmioletnią córką Alą.
Historię Adrianka opisywaliśmy w 20. numerze naszej gazety. Chłopiec nadal potrzebuje naszego wsparcia. 
Do akcji zbierania pieniędzy na leki dla chorego Adrianka włączyła się nasielska fundacja „Bądźmy razem”.
Wszystkich ludzi dobrego serca prosimy o przekazywanie wsparcia finansowego na leki dla chorego 
Adrianka:

Fundacja „Bądźmy razem”
Bank Spółdzielczy w Nasielsku 72 8226 0008 2001 0002 6299 0001

z dopiskiem „Adrian Szymczak”
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 3901 Szymczak Adrian – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Dziękujemy!

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Pani Dorota, czytelniczka ŻN, napisała do naszej redakcji niecodzienny, smutny list w imieniu trzech bardzo za-
niedbanych psów, które wymagają natychmiastowej pomocy dobrych ludzi. Sama pomaga im od kilku miesięcy, 
ale nie może ich przygarnąć. Być może ktoś z naszych Czytelników im pomoże i uchroni przed schroniskiem.

Głodujące psy w Konarach
SMUTNY ŁATEK
To już jakieś 5 lat niewoli, ciężkiego łańcucha i obroży wżynającej się w szyję. Naj-
gorsze są zimne noce i potworne upały albo brak ciepłego miejsca do spania i zimno 
w skurczonym żołądku, albo nieustające pragnienie. Czasami ratuje poranna rosa na 
trawie, ale coraz mniej trawy wokół mnie, wszystko wypalone moczem i odchodami. 
Chłapię każdą okruszynę starego, spleśniałego chleba taplającego się w tym wszyst-
kim, żeby tylko przeżyć. Może ktoś dzisiaj coś przyniesie …
ZAPŁAKANY MISIEK
Wyję głośno jak małe zranione dziecko, kiedy ktoś przejeżdża ulicą, z nadzieją na co-
kolwiek do picia i jedzenia. Szczypią mnie oczy i cały czas ropieją od płaczu. Obroża 
mnie uciska, dziś prawie się udusiłem, bo za daleko leżał przedwczorajszy chrupek naj-
tańszej karmy. Od kilku lat nie biegałem, nikt mnie nie podrapał, nie pogłaskał, nikt nie 
mówił do mnie nic miłego… Nie wiem, czy chcę jeszcze żyć, ale chciałbym chociaż 
przez chwilę poczuć się wolny lub najedzony…
SZYBKI RUDY
Chyba tylko dzięki temu, że jestem mały, jeszcze żyję. Parę razy udało mi się urwać 
i pobiegłem pobuszować po okolicznych śmietnikach, mogłem się napić do woli w 
pobliskim rowie i wybiegać radośnie. Ze szczęścia sikam pod siebie, nie kontroluję 
tego. Kiedy był NASZ PAN, biegałem luzem, tylko Łatek i Misiek były uwiązane. Dziś 
umieramy z głodu i pragnienia, nasz drugi Pan nie ma prądu ani wody bieżącej. Nie ma 
nam kto zaczerpnąć wody ze studni, bo jedyne dwa wiaderka są zatopione na jej dnie. 
Nasz drugi Pan też nie ma co jeść, a jak uda mu się cokolwiek zarobić, kupuje sobie 
złoty płyn w kolorowej puszce.
LITOŚCIWY PRZYSZŁY MÓJ PANIE, jeśli Ci nie przeszkadza, będę bronił Twego po-
dwórza za miskę wody, kawałek chleba i spuszczenie z łańcucha na noc. Będę naj-
wierniejszym i dozgonnie wdzięcznym psem do końca moich dni – Smutny Łatek, 
Zapłakany Misiek i Szybki Rudy.

Wszystkich ludzi dobrej woli zainteresowanych losem tych psów proszę o kontakt  
tel. 506 900 504 – Dorota Saracyn

TENIS STOŁOWY

Na razie bez sukcesów
Kolejne mecze IV ligi tenisa stołowego nie były zbyt pomyślne dla naszych drużyn uczestniczących w tych roz-
grywkach. Co prawda to dopiero półmetek pierwszej rundy, ale wszystko wskazuje na to, że nasze zespoły będą 
prawdopodobnie bronić się przed spadkiem.
W ostatnich dwóch kolejkach Sparta jeden mecz wygrała i jeden przegrała, natomiast LUKS poniósł jedną porażkę 
i raz zremisował. Obecnie Sparta zajmuje 7., a LUKS 8. miejsce w tabeli.
Przyczyn takiego stanu trzeba szukać nie w umiejętnościach naszych tenisistów, ale w niedotrenowaniu. Aby być 
dobrze przygotowanym do gry w IV lidze, trzeba tygodniowo przepracować na treningu od 8 do 10 godzin. Nie-
stety, nasi tenisiści nie mają takiej możliwości, trenują tylko dwa razy w tygodniu, bo taki dostali limit czasu na treningi 
w nasielskiej hali sportowej. Rywalizując z innymi zespołami, które trenują 4–5 razy tygodniowo, z góry jesteśmy 
na straconej pozycji.
Tenis stołowy jest dyscypliną sportową wymagającą dużego ogrania na stole, przetrenowania wielu elementów, 
które potem wykonuje się w czasie meczu. Dlatego też nasi tenisiści apelują i proszą Pana Burmistrza o umożliwie-
nie im co najmniej jeszcze jednego treningu w tygodniu. 
Powracając do rozegranych w ostatnich dwóch kolejkach meczów, to Sparta, grając bez swojej liderki, pokonała 8:4 
drużynę GLKS Siedlin, a punkty zdobyli: Jerzy Kosewski 2,5, Zalewski i Szadkowski po 2 i Mirosław Kosewski 1,5. Drugi 
mecz z Tęczą Budki Piaseckie przegrała 8:0. LUKS natomiast poniósł niespodziewanie wysoką porażkę z UKS San-
niki 8:1, a jedyny punkt zdobył Marek Stamirowski, który rozegrał tylko jeden pojedynek. Zgodnie z regulaminem, 
drużyna, która pierwsza zdobędzie osiem punktów, wygrywa mecz i pozostałych pojedynków się już nie rozgrywa. 
W ten sposób dobrze dysponowany w tym dniu nasz zawodnik nie miał możliwości rozegrać większej liczby spotkań.
W meczu tym nasi zawodnicy nie potrafili się oswoić z małą salką, w której grali, a ich przeciwnicy byli bardziej ograni 
na stole, ponieważ trenują codziennie. 
W drugim meczu LUKS zremisował 
z Węgrowem 7:7. Ten mecz był do wy-
grania, gdyż nasi zawodnicy prowadzili 
już 6:3, lecz niestety zabrakło szczęś-
cia i jak już podkreślano, zabrakło tych 
kilku treningów więcej. Najlepszym za-
wodnikiem meczu był nasz najmłod-
szy zawodnik Kamil Białorudzki, który 
zdobył maksymalną liczbę punktów – 
3,5 czyli tyle, ile pozostali trzej zawod-
nicy. Pozostałe punkty zdobyli Arek 
Ziemiński i Marek Stamirowski po 1,5 
oraz Adran Żyła 0,5 (wystąpił tylko 
w grze deblowej). 
Obecnie w grupie zdecydowa-
nie prowadzą trzy zespoły: Sanniki, 
Budki Piaseckie i Bielany i prawdo-
podobnie między nimi rozegra się 
walka o awans do III ligi. Natomiast 
o dwa pozostałe miejsca pozwalają-
ce na grę w pierwszej piątce walczyć 
będą drużyny z Węgrowa, Sarbiewa 
i miejmy nadzieję, że i nasze zespo-
ły w dalszych meczach włączą się do 
rywalizacji.

Adam Stamirowski

A worki sobie stoją
– Czy naprawdę nikt nie widzi tych worków pełnych liści, 
które stoją wzdłuż ulicy Piłsudskiego? Ludzie posprzątali 
trawniki i chodniki przed 1 listopada, ale nikt tego nie ze-
brał. Czy naprawdę przez tyle dni nie można było tego 
uprzątnąć? – pyta mieszkanka Nasielska.
Sprawdziliśmy u źródła, czyli w nasielskim magistracie. 
Ulica Piłsudskiego to droga powiatowa, więc burmistrz 
Grzegorz Arciszewski interweniował w tej sprawie u Hen-
ryka Mędreckiego, wicestarosty nowodworskiego. Ten 
zaś obiecał zająć się sprawą. Jednak kiedy liście, elegan-
cko popakowane w worki, znikną nie wiadomo. Jak po-
wiedział nam Albert Kołodziejski, dyrektor ZGKiM, jeśli 
jego zakład otrzyma zlecenie na uprzątnięcie tych liści, 
to je wykona. Niestety podobnie dzieje się w kwestii ulic 
gminnych i wystawionych przy nich worków, w których 
znajdują się liście. 

i
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DROBNE
Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 693 299 405.

Sprzedam działki budowlane – Nowe 
Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku 
64m2, 3 pokoje + oddzielna kuchnia, 
balkon; 3 piętro, osiedle Warszawska, 
umeblowane, stan bardzo dobry/cena 
210 tys. Tel. 510 024 333.

Korepetycje z matematyki i chemii 
z dojazdem do domu. Tel. 608 533 093.

Język angielski – KOREPETYCJE – za-
kres szkoły podstawowej i gimnazjum.  
Tel. 501 137 264.

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Schody, drzwi, parapety. Tel. 503 401 
399.

Sprzedam działkę, u l . Grabowa.  
Tel. 512 107 015.

Wynajmę na działalność lokal 10 m2 
w Nasielsku, ul. Rynek 35. Tel. 661 
739 797.

Sprzedam działkę rolną lub budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 785 444 094.

Remonty, płytki, panele, poddasza kg. 
Tel. 694 570 289.

Skup samochodów z łomowych.  
Tel. 798 266 955.

S p r z e d a m  d z i a ł k i  b u d o w l a n e 
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.

Do wynajęcia budynek w centrum 
Nasielska (dwurodzinny 200+100 m2). 
Najchętniej pod działalność. Tel. 506 
674 792.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Zatrudnię osobę do promowania pro-
duktów w internecie, mediach a także 
do reklamy „outdoor”. Umiejętności 
jakie powinien posiadać kandydat: 
inicjatywa, kreatywność, nowatorstwo, 
wyobraźnia, dokładność, odpowie-
dzialność, sumienność, dyspozycyj-
ność. Mile widziane prawo jazdy kat. 
B. Swoje CV proszę kierować na adres: 
firmaworld@o2.pl

Instalacje elektryczne kompleksowo 
– uprawnienia, systemy alarmowe, 
monitoring/kamery. Profesjonalnie 
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518 
529 925.

Wynajmę miejsca garażowe przy sta-
dionie. Tel. 500 142 809.

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

Zatrudnię kierowcę C+E – przewóz 

rzeczy. Wymagana znajomość maszyn 

rolniczych, wiek: do 35 lat. NASIELSK. 

Tel. 607 220 737.

Kupię wagę do bydła. Tel. 501 220 962.

Sprzedam plac budowlany 60 arów 

w całości, podzielony na dwie działki 

lub pojedyncze działki -= Nasielsk, 

u l . Lazurowa. Atrakcy jna  cena.  

Tel. 798 291 316.

Zatrudnię osoby do sklepu 24 h 

w Nasielsku. Tel. 504 920 550.

Małżeństwo poszukuje domu do wy-

najęcia w Nasielsku. Tel. 506 956 061.

Sprzedam mieszkanie 32 m2 – Nasielsk, 

ul. Starzyńskiego 3. Tel. 785 484 339.

Ślusarstwo – ogrodzenia, bramy, wiaty, 

przegrody, konstrukcje metalowe – 

SOLIDNIE! Tel. 501 185 901.

Profesjonalne usuwanie eternitu i az-

bestu. Tel. 501 185 901.

Wynajmę dom przy trasie Nasielsk – 

Pomiechówek. Tel. 506 937 323

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie. 

Tel. (23) 69 12 946.

Sprzedam grzejnik Purmo 50 x 60, 

krajzegę na 220 V, drzewo opałowe, 

siatkę ogrodzeniową, węgiel. Tel. 696 

257 475.

Cyklop, siewnik Poznaniak, przetrzą-

sarka karuzelowa, opryskiwacz, pług 

4+1, przyczepa zbierająca. Tel. 606 

185 100.

Do wynajęcia piętro domu jednoro-

dzinnego – Mogowo. Tel. 668 302 813.

Warsztat mechaniczny w Nasielsku 

zatrudni mechanika, elekromechanika 

samochodowego. Tel. 600 885 145.

Poszukuję garażu do wynajęcia na os. 

Warszawska. Tel. 603 805 265.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Doradztwo

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl
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Żbik – Narew Ostrołęka 1:0 (0:0) PP – półfinał   Tęcza Łyse – Żbik 4:2 (1:2) +0 –3   Żbik – Wieczfnianka 5:2 (3:1) +3

Mimo porażki Żbik liderem
Wieści z boisk piłkarskich, na których 
występuje Żbik, nie są zbyt optymi-
styczne. Piłkarze są już chyba nieco 
zmęczeni długim sezonem. Oznaki 
tego stanu wyraźnie widać w ostat-
nich meczach. I to nie tylko w tych 
przegranych, ale i w tych wygranych.
Tak było też w ostatnią sobotę, kiedy 
nasza drużyna podejmowała „czer-
woną latarnię” ligowej tabeli, drużynę 
z Wieczfni Kościelnej – Wieczfniankę. 
Mecz ten Żbik wygrał dość wysoko, 
bo w stosunku 5:2. Satysfakcji jed-
nak brakuje. Nie widać było bowiem, 
że gra drużyna aspirująca do awansu 
z drużyną zamykająca tabelę. 
Kibice byli wyraźnie zdegustowani grą 
swoich pupili, bo grali zdecydowanie 
słabo. Wolno rozgrywali akcje, niecel-
nie podawali, brak było współpracy 
poszczególnych linii, brak było walki. 
I woli walki też. O „gryzieniu trawy” 
już nie mówiąc.
Komplementować za to można 
było przeciwników. Przyjechali do 
Nasielska z, jak się wydaje, przeko-
naniem, że odbędzie się tu ich eg-
zekucja. Od początku nastawili się na 
defensywę. Chyba nawet nie liczyli na 
kontry. Przygotowani byli na przegra-
ną, lecz chcieli, aby porażka była jak 
najniższa. Schowali się za „podwój-
ną gardą” i starali się osłabiać siłę cio-
sów przeciwnika. Remis po takiej grze 
w zupełności by ich zadowalał i byłby 
traktowany jak zwycięstwo. 
Zabrakło im jednak trochę szczęś-
cia. W 9. minucie meczu nasi piłkarze 
wykonywali rzut rożny. Takich rzutów 
w meczu bywa zazwyczaj kilka, ale 
rzadko w wyniku ich egzekwowa-
nia padają bramki. A sytuacja, w któ-
rej bramka pada bezpośrednio z rzutu 
rożnego, jest zupełną rzadkością. 
Tak było i w ostatnią sobotę. Rzut roż-
ny wykonywał Mateusz Dzięgielewski. 
Wyczekał chwilę, aż wiatr mocniej za-
wieje i odpowiednio podkręcił piłkę. 
Ta wpadła za plecami bramkarza do 
bramki.
Stracona bramka wyraźnie zdener-
wował przeciwnika. Piłkarze z Wieczf-
ni zaczęli atakować. Przeprowadzili 
kilka szybkich kontr i po jednej z nich 
byli bardzo bliscy zdobycia gola. Piłkę 
nieuchronnie lecącą do naszej siat-
ki w ostatniej chwili, już z linii bram-
kowej, wybił głową jeden z naszych 
obrońców.
Podobny manewr przeprowadzili go-
ście w 25. minucie meczu. Tym ra-
zem żadnemu z naszych obrońców 
nie udało się przerwać szybkiej akcji 
przeciwnika i napastnik gości umieścił 
piłkę w naszej siatce. Zapachniało sen-
sacją. Na szczęście ożywił się Marek 
Osiński. Zaczął szarpać obroną prze-
ciwnika. W ciągu 10 minut dwukrotnie 
umieścił piłkę w siatce przeciwników. 
Drugą bramkę strzelił z rzutu karnego. 
Nasi piłkarze nie poszli jednak za cio-
sem, lecz znowu wyraźnie zwolnili. 
Bardziej widoczni w ostatnich dzie-
sięciu minutach pierwszej połowy 
i pierwszych dziesięciu minutach dru-
giej połowy byli znowu goście. Ich 
zawodnik, Radosław Jakubowski, wy-
korzystał błędy naszej obrony i bram-
karza i uzyskał bramkę kontaktową 
(3:2).

Przez ostatnie dwadzieścia minut oby-
dwie drużyny prowadziły wyrówna-
ną walkę. Częściej i celniej strzelali na 
szczęście nasi zawodnicy. Bramki 
w tym czasie zdobyli: Łukasz Ostro-
wski (80’) i Przemysław Wysocki (85’).
O wiele gorzej zagrali nasi piłkarze 
w miejscowości Łyse. Miejscowa Tę-
cza obnażyła wszystkie braki naszej 
drużyny. Początek meczu nie zapo-
wiadał jednak nieszczęścia. Wszystko 
zaczęło się dobrze. Po strzałach Marka 
Osińskiego (15’) i Fabiana Kotarskiego 
Żbik prowadził po 20 minutach me-
czu 2:0. Wydawało się, że zwycięstwo 
jest pewne. W pierwszej połowie nasi 
zawodnicy nie wykorzystali jeszcze 
kilku dogodnych sytuacji i to się ze-
mściło. Tuż przed przerwą gospo-
darze zdobyli bramkę kontaktową, 
a po przerwie to oni przejęli inicjaty-
wę i strzelili naszej drużynie jeszcze 
trzy bramki. 
Obydwa mecze, zarówno ten prze-
grany, jak i zwycięski, nie przynoszą 
chwały naszej drużynie. To martwi. 
Cieszyć może zaś to, że Żbik mimo 
poniesionych już trzech porażek 
wysunął się na czoło tabeli i w chwi-
li obecnej przewodzi, tym razem sa-
modzielnie ligowej stawce. 
W najbliższą sobotę Żbik ma szansę 
wywalczenia tytułu mistrza jesieni. Bę-
dzie to mecz na szczycie, bo naszym 
rywalem będzie drużyna zajmująca 
miejsce tuż za nami i w dodatku ma-

jąca tylko o jeden punkt mniej 
niż nasza. tj. Wkra Bieżuń. Nawet 
remis w tym meczu pozwoliłby 
Żbikowi przezimować na fotelu 
lidera.
W okresie minionych dwóch ty-
godni Żbik rozegrał jeszcze jeden 
mecz. Odbył się on w Nasielsku 
a przeciwnikiem był zespół z IV 
ligi, Narew Ostrołęka. I o ile do 
tej pory narzekaliśmy na grę na-
szej drużyny, to w wypadku po-
jedynku z Narwią musimy nasz 
zespół pochwalić. Nasi piłka-
rze zagrali bardzo dobry mecz. 
Byli wyjątkowo zmobilizowani 
i zdyscyplinowani. Konsekwen-
tna gra linii defensywnych spra-
wiła, że nasza bramka w ciągu 
całego meczu nie była właści-
wie zagrożona, a nasi napastnicy 
mogli sobie pohasać pod bramką go-
ści. Zwłaszcza w drugiej połowie, kie-
dy Żbik wyraźnie przeważał. Bramkę 
wypracował nasz ofensywny „debel”: 
Fabian Kotarski i Marek Osiński. Pierw-
szy rozprowadził obronę przeciwnika, 
a drugi podaną mu piłkę skierował do 
siatki.
Mecz z Narwią Ostrołęka odbył się 
w ramach rozgrywek o Puchar Polski. 
Wygrywając z Narwią Ostrołęka, Żbik 
znalazł się we finale tych rozgrywek na 
szczeblu okręgu. Finałowym przeciw-
nikiem naszej drużyny będzie również 
zespół z czwartej ligi, Mławianka Mła-

wa. Mecz odbędzie się w sobotę, 17 
listopada na naszym stadionie o godz. 
12.00.
Końcówka tegorocznych zmagań na-
szych piłkarzy zapowiada się niezwy-

kle ciekawie. W lidze możemy zostać 
mistrzem jesieni, a w pucharze zająć 
pierwsze miejsce na północnym Ma-
zowszu.

az 


