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Głęboka studzienka
To już kolejna uszkodzona stu-
dzienka telekomunikacyjna 
w mieście (poprzednia znajduje 
się przy ulicy Staszica), o której 
poinformowali nas Czytelnicy ŻN. 
Tym razem zdewastowana stu-
dzienka znajduje się na chodniku 
przy ul. Kościuszki obok skweru. 
Podobnie jak w poprzednim wy-
padku, z betonowego włazu do 
studzienki zniknęła okrągła że-
liwna nakładka. 
Niby drobiazg, a jednak dość 
głęboka dziura w chodniku 
może stać się dla kogoś, kto jej 
w porę nie zauważy, przyczy-
ną nieszczęśliwego wypadku. 
Szczęście w nieszczęściu, że 
mieszkańcy znajdujących się przy 
chodniku domów systematycznie 
teren odśnieżają, więc ubytek jest 
w miarę widoczny w ciągu dnia. Jed-
nakże o zmroku mogą być już prob-
lemy z dostrzeżeniem dziurawego 
chodnika. Może warto, by właściciel 
tych obiektów zainteresował się ich 
stanem technicznym i uzupełnił braki, 
zanim naprawdę coś się komuś stanie.

(red.)

Z OSTATNIEJ CHWILI

Jest termin 
referendum
Komisarz Wyborczy w Warsza-
wie 12 lutego br. wydał posta-
nowienie o przeprowadzeniu 
referendum gminnego w spra-
wie odwołania Grzegorza Arci-
szewskiego burmistrza Nasielska 
przed upływem kadencji. Wy-
znaczono datę głosowania na 
dzień 7 kwietnia br. oraz przed-
stawiono szczegółowy kalendarz 
czynności niezbędnych do prze-
prowadzenia referendum. 
Wynika z niego m.in. że do 8 
marca br. muszą zostać podane 
do publicznej wiadomości infor-
macje o numerach i granicach 
obwodów do głosowania, oraz 
zgłoszeni do Komisarza Wybor-
czego kandydaci na członków 
Miejskiej i Obwodowych Komisji 
do spraw Referendum. Do godz. 
24.00 5 kwietnia trwać będzie 
kampania referendalna, zaś gło-
sowanie odbywać się będzie 7 
kwietnia w godz. 7.00 – 21.00.
W karcie do głosowania znajdzie 
tylko jedno pytanie: „Czy jest 
Pan/Pani za odwołaniem Grze-
gorza Arciszewskiego Burmi-
strza Nasielska przed upływem 
kadencji?”
Więcej informacji na ten temat: 
www.nasielsk.pl

R E K L A M A

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek 31 stycznia br. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. W obradach uczestniczyło jedenastu 
radnych, Grzegorz Arciszewski burmistrz Nasielska, oraz goście: Krzysztof Kapusta starosta nowodworski, Henryk 
Mędrecki wicestarosta nowodworski, kpt. Mariusz Wyszyński z KP PSP w Nowym Dworze Maz. oraz podkom. 
Radosław Miłoszewski zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku. Na sesji obecni byli także radni po-
wiatowi: Kazimierz Drabik, Grzegorz Paczewski i Bogdan Ziemiecki.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

fot. M.Tyc

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk
Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system go-
spodarki odpadami. Do końca W 2012 roku Rady Miejskie były zobowiązane 
podjąć stosowne uchwały dotyczące tego systemu. Rada Miejska w Nasielsku 
przyjęła pięć uchwał związanych z nowym systemem gospodarki odpadami:
1. Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nasielsk.
2. Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku 
gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 7 zł od 
osoby, a w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób niese-
lektywny wynosi 13 zł od osoby.
3. Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r.w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta i gminy Nasielsk.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona 
będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał), w terminach:
do 15 stycznia za I kwartał danego roku,
do 15 kwietnia za II kwartał danego roku,
do 15 lipca za III kwartał danego roku,
do 15 października za IV kwartał danego roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obej-
muje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Opłatę uiszcza się bez wezwania w punkcie kasowym BS w Nasielsku, lub prze-
lewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
Nr konta: 18 8226 0008 00001746 2000 0002
4. Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała zawiera informację na temat częstotliwości odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz o stacjonarnych 
i mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki.
Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogra-
mie, który zostanie podany do publicznej wiadomości w II kw. 2013 r.
5. Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała zawiera wzór deklaracji, jaką każdy właściciel nieruchomości za-
mieszkałej ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w termi-
nie do 28 lutego 2013 roku. Jest ona podstawą do wyliczenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadają-
ce nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty włada-
jące nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest w zabudowie wielorodzinnej, 
w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieru-
chomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub 
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby 
sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nierucho-
mości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpa-
dów, składania deklaracji i wnoszenia opłat).
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 r. do tego czasu właściciele nieruchomości zamieszkałych 
powinni wypowiedzieć umowy (okres wypowiedzenia powinien być okre-
ślony w umowie) na odbiór odpadów komunalnych z obecnie obsługującą 
ich firmą.  Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych zapewnia gmina  w zamian za obowiązkową opłatę.
Wszystkie uchwały są umieszczone na stronie http://umnasielsk.bip.org.pl/
Ponadto wszelkie informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi są zamieszczane na głównej stronie interneto-
wej urzędu: www.nasielsk.pl
Bliższe informacje możecie Państwo uzyskać w Wydziale Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich osobiście: Urząd Miejski II piętro pokój nr 203 lub 
nr 209, telefonicznie: /23/ 6933101 lub /23/ 6933108 mailem: srodowisko@
um.nasielsk.pl

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Nasielska

UM informuje

Wnioski na dofinansowanie 
utylizacji azbestu
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przy-
znanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawie-
rających azbest.
Dotacja ta przyznawana jest na pokrycie 100% kosztów demontażu, od-
bioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, natomiast wy-
konanie nowych pokryć dachowych nie jest dotowane.
W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem 
dotacji o jak najszybsze pobranie druku wniosku, wraz z załącznikami, 

z Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 203 lub 209 – II piętro); moż-
na też pobrać go w wersji elektronicznej ze strony internetowej urzędu 
(komplety formularzy). Komplet dokumentów należy złożyć do dnia  
1 marca 2013 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,  
05-190 Nasielsk.
Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie-
prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie 
dofinansowania, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013.
Pomoc w wypełnianiu wniosków możecie Państwo uzyskać w Wy-
dziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w pokojach 203 lub 
209. Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 23-69-33-101 lub  
23-69-33-108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bezpłatna zbiórka
Burmistrz Nasielska informuje, 
że na terenie gminy Nasielsk 
jest organizowana bezpłatna 
zbiórka zużytych opon oraz 
zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (ZSEE). 
Odbiór ZSEE (elektrośmieci) 
prowadzony jest całorocznie, 
natomiast zbiórka zużytych 
op on p rowad zona b ęd zie 
w miesiącach: marzec, kwie-
cień, maj i czerwiec 2013 r.
Zarówno elektrośmieci (np. ra-
dia, odkurzacze, suszarki, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, 
lodówki, telewizory, odtwarzacze MP3), jak i zużyte opony możecie Pań-
stwo dostarczać własnym transportem w każdy pierwszy wtorek miesią-
ca w godzinach 7.00–15.00 do bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być dostarczony bez wy-
montowanej elektroniki, natomiast opony nie mogą być zalane betonem 
ani wypełnione ziemią czy innymi nieczystościami. Opony należy do-
starczać bez felg. Zbiórka zużytych opon obejmuje opony z samocho-
dów osobowych, ciężarowych i pojazdów rolniczych, w tym z ciągników.
Pytania prosimy kierować do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, tel. 23 69 33 101 lub (23) 69 33 108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z PRAC KOMISJI

Budżet do poprawki
O konieczności zastosowania się do zaleceń Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i dokonania zmian zarówno w uchwale budżetowej na 2013 rok, jak 
i wieloletniej prognozie finansowej gminy Nasielsk na lata 2013–2020 dys-
kutowali radni pracujący w komisji budżetu i finansów w piątek, 8 lutego 
br. W posiedzeniu uczestniczyli Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
i Ludwina Turek, skarbnik, oraz Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, 
i Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM.
Krótko zaistniałą sytuację omówiła pani skarbnik, zaznaczając, że jeśli rada 
nie usunie nieprawidłowości do 15 lutego 2013 r., to 19 lutego Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyda rozstrzygnięcie nadzor-
cze w tej sprawie. Dość nieoczekiwanie dyskusję na temat finansów gminy 
przerwała wymiana zdań pomiędzy przewodniczącym RM a burmistrzem. 
G. Duchnowski oświadczył, że był przesłuchiwany przez policję w jednej ze 
spraw zgłoszonych przez burmistrza, i oficjalnie wystąpił o przebadanie G. 
Arciszewskiego przez biegłych psychiatrów. Burmistrz natomiast stwierdził, 
że przewodniczący RM zachowuje się agresywnie. G. Duchnowski opuścił 
salę, a prowadzący komisję radny Krzysztof Fronczak wrócił do budżetu.
Przypomnijmy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchyliła 
w styczniu br. uchwałę budżetową, którą Rada przyjęła na sesji 28 grudnia br., 
w części dotyczącej: zarządzania kryzysowego, funduszu sołeckiego oraz złej 
klasyfikacji wydatków inwestycyjnych. Wskazując, że rezerwa celowa gminy za-
planowana na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94 334 zł 
wynosi 0,4% zamiast określonych w przepisach 0,5% wydatków budżetu gmi-
ny, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i po-
chodne oraz wydatki na obsługę długu. Wśród siedmiu zakwestionowanych 
zadań, które miały zostać wykonane z funduszu sołeckiego w 2013 r., znalazły 
się m.in.: renowacje dwóch kapliczek (Nowa Wrona, Zaborze), renowacja za-
bytkowej figurki (Popowo Borowe), oczyszczenie stawu wiejskiego (Jaskółowo), 
pogłębienie stawu (Miękoszyn), wykopanie rowu (Młodzianowo). RIO uznało, 
że zadania te nie wchodzą w zakres zadań własnych gminy i nie spełniają wa-
runków określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Zła klasyfikacja zadania 
inwestycyjnego dotyczyła natomiast planowanej przebudowy drogi powiatowej 
Pomiechówek–Nasielsk, na podstawie porozumienia między gminą Nasielsk 
a powiatem nowodworskim, którą wpisano w rozdziale dróg gminnych zamiast 
powiatowych. 
Drugi dokument – wieloletnią prognozę finansową gminy Nasielsk na lata 
2013–2020 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uznała za nieważną, 
stwierdzając, że na jej podstawie w latach 2013–2014 nastąpi przekroczenie in-
dywidualnego wskaźnika spłaty długu (w 2013 – 6,84% zamiast dopuszczalnego 
6,83%, a w 2014 r. – 9,16%, a maksymalny wskaźnik to 9,15%). O ile w 2013 roku 

nie jest on jeszcze zagrożeniem, o tyle w roku 2014 gmina nie będzie już mogła 
uchwalić budżetu w prognozowanych wielkościach. Indywidualny wskaźnik za-
dłużenia uzależnia planowaną wysokość zaciąganych zobowiązań od zdolności 
do ich spłaty.
RIO wskazało, że wieloletnia prognoza finansowa jest podstawą przyjęcia 
uchwały budżetowej i tak należy określić wielkości budżetu, by ich realizacja nie 
spowodowała przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu wykaza-
nego w wieloletniej prognozie. Ma to odniesienie do zmian, jakie wprowadziła 
do budżetu Rada, zwiększając wydatki bieżące (1 mln zł na bieżące utrzymanie 
dróg, 83 tys. zł na OSP i 175 tys. zł na dotację przedmiotową dla NOK na zakup 
projektora cyfrowego). Rozważając kwestię zarzutów RIO, pani skarbnik pod-
kreśliła, że najlepiej byłoby, gdyby radni na najbliższej sesji 14 lutego br. przyjęli 
budżet i wieloletnią prognozę zaproponowaną przez burmistrza na grudniowej 
sesji RM. 
Tym samym rozgorzała dyskusja nad temat potencjalnych oszczędności i zy-
sków, które z różnym skutkiem udało się osiągnąć w naszej gminie: targowisko 
przy ul. Tylnej, wynajem lokalu po aptece przy ulicy Kilińskiego, łączenie NO-
K-u z biblioteką, brak sprzedaży budynków w Krzyczkach i Nunie. Pani skarbnik 
poinformowała radnych, że burmistrz wynegocjował z powiatem dodatkowo 
230 tys. zł na przebudowę ulicy POW i zapis o dodatkowych środkach także 
powinien znaleźć się w budżecie. Komisja krótko omówiła także dwa projekty 
uchwał. Jeden dotyczył obniżenia wynagrodzenia burmistrza, a drugi przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącej RM. Ustalono, że temat ten powinien być roz-
patrywany po referendum.

(i.)

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek 31 stycznia br. odby-
ła się XXXI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. W obradach uczestni-
czyło jedenastu radnych, Grzegorz 
Arciszewski burmistrz Nasielska, 
oraz goście: Krzysztof Kapusta sta-
rosta nowodworski, Henryk Mę-
drecki wicestarosta nowodworski, 
kpt. Mariusz Wyszyński z KP PSP 
w Nowym Dworze Maz. oraz pod-
kom. Radosław Miłoszewski zastęp-
ca komendanta Komisariatu Policji 
w Nasielsku. Na sesji obecni byli 
także radni powiatowi: Kazimierz 
Drabik, Grzegorz Paczewski i Bog-
dan Ziemiecki. Już na początku 
obrad Katarzyna Świderska wice-
przewodnicząca RM zgłosiła wnio-
sek o wycofanie z proponowanego 
porządku obrad trzech projektów 
uchwał: w sprawie ekwiwalentu 
dla strażaków OSP, zamiaru połą-
czenia Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury i Miejsko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej, oraz włączenia samo-
rządowego przedszkola w Starych 
Pieścirogach do ZS nr 2. Uzasad-
niała swój wniosek krótko, brakiem 
przekonywujących argumentów, 
w tym wyliczeń, które pozwoliły-
by podejmować takie decyzje. Co 
prawda burmistrz przekonywał rad-
nych, że skoro zajmowali się tymi 
tematami na posiedzeniach komi-

sji powinni nad nimi głosować, ale 
Rada większością głosów zaapro-
bowała wniosek wiceprzewod-
niczącej i te trzy projekty uchwał 
nie znalazły się w porządku obrad. 
Burmistrz Arciszewski także zgło-
sił do porządku posiedzenia swo-
je propozycje projektów uchwał: 
w sprawie nadania nazwy ulicy 
(Chmielna), zmniejszenia wyna-
grodzenia burmistrzowi Nasielska 
oraz diet przewodniczącemu i wi-
ceprzewodniczącej RM. Rada nie 
zgodziła się na wprowadzenie pod 
obrady wniosku burmistrza w spra-
wie zmniejszenia jego wynagro-
dzenia oraz diet radnych, ponieważ 
miał on trafić najpierw do prac ko-
misji. 
Wśród pytań, które radni kierowa-
li pod adresem burmistrza znalazły 
się m.in.: zapytanie o losy sortowni 
odpadów w Jaskółowie (radny Zbi-
gniew Wóltański), przedświąteczne 
talony dla pracowników ZGKiM re-
alizowane w sklepach należących 
do rodziny burmistrza (radna Ka-
tarzyna Świderska), unormowa-
nie spraw własnościowych drogi 
w Toruniu (radny Jerzy Lubieniecki). 

Następnie podkom. R. Miłoszewski 
zastępca komendanta Komisaria-
tu Policji w Nasielsku przedstawił 
obecnym podsumowanie dzia-
łalności policji na naszym terenie 
w minionym roku. O stanie bez-
pieczeństwa pożarowego na tere-
nie gminy Nasielsk w 2012 r. mówił 
natomiast kpt. Mariusz Wyszyń-
ski z Powiatowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Maz. Po jego 
wypowiedzi rozgorzała dyskusja 
na temat funkcjonowania straży 
pożarnej, a szczególnie jednostek 
OSP. Burmistrz G. Arciszewski prze-
konywał, że chce usprawnienia 
działań straży, ale nie ma możliwo-
ści upewnić się jak strażacy zacho-
wują się podczas akcji, ponieważ 
otrzymuje informacje ze straży 

o pożarach, ale za późno. 
Po wyjaśnieniach Wyszyń-
skiego dotyczących zasad, 
według których dyżurny 
PSP na podstawie zgłoszenia 
dysponuje określoną licz-
bę jednostek straży pożar-
nej do zdarzenia, burmistrz 
uznał, że nie chce już do-
stawać powiadomień o po-
żarach. A radny powiatowy 
K. Drabik zaproponował 
burmistrzowi, by dołączył 
do strażaków ochotników 
może wtedy zmieni zda-
nie o ich pracy. Dyskusję 
na ten temat załagodził H. 
Mędrecki wicestarosta no-
wodworski mówiąc o sza-
cunku dla pracy strażaków. 

Przewodniczący RM Grzegorz 
Duchnowski podziękował policjan-
tom i strażakom za odpowiedzialną 
pracę i oddał głos przedstawicie-
lom starostwa nowodworskiego. 
Jako pierwszy o patowej sytuacji, 
w jakiej znalazło się starostwo po 
wprowadzeniu przez większość 
radnych zmian w uchwale budże-
towej na 2013 r. mówił Krzysztof 
Kapusta. Podkreślał jednak, że jest 
dobrej myśli i liczy na wypracowa-
nie porozumienia w radzie powiatu.
Mówiono o dobrej współpracy 
gminy Nasielsk z władzami powia-
tu oraz o porozumieniu w sprawie 
przekazania środków gminie na 
budowę ulicy POW-u. Dyskutowa-
no także na temat koalicji między 
radnymi powiatowymi z Nasielska 
i Pomiechówka. W końcu nie oby-
ło się bez licytacji, kto czego więcej 
zrobił dla naszej gminy: burmistrz 
Arciszewski czy radni powiato-
wi. Wymianę zdań burmistrz skwi-
tował nawoływaniem nasielskich 
radnych powiatowych do opamię-
tania. Podczas omawiania inwesty-
cji na drogach powiatowych, jak 
zwykle pojawiła się budowa ulicy 

Sikorskiego i drogi w Czajkach. Tę 
część obrad niemal filozoficznie 
podsumował H. Mędrecki - Nie 
ma inwestycji bez problemów, nie 
ma problemów, których nie można 
rozwiązać. Starostowie podkreślali, 
że najważniejsza jest dla nich obec-
nie droga POW-u.
Następnie Grzegorz Arciszewski 
wyjaśniał Radzie sytuację opisaną 
w jednym z artykułów ŻN na te-
mat talonów realizowanych przez 
pracowników ZGKiM w sklepach 
należących do jego rodziny. Tłu-
maczył, że w pierwszym roku 
swojego urzędowania zakazał wy-
kupywania talonów w sklepach 
jego rodziny. Jednak potem zmie-
nił zdanie, ponieważ dyrektor i pra-
cownicy ZGKiM zdecydowali, że 
chcą mieć możliwość realizowania 
tam talonów 
Wiceprzewodnicząca RM Katarzy-
na Świderska powiedziała, że pismo 
w tej sprawie wpłynęło również do 
Rady Miejskiej zwracając jedno-
cześnie uwagę, na to, że oskar-
żający wiele osób o kolesiostwo 
burmistrz Arciszewski, teraz sam 
naraził się na taki zarzut. Albert Ko-
łodziejski dyrektor ZGKiM wyjaśniał 
radnym sprawę talonów, jedno-
znacznie wskazując na jej politycz-
ny kontekst z uwagi na referendum. 
Po krótkiej przerwie na salę obrad 
nie wrócił już ani burmistrz, ani 
pracownicy UM, a radni przystą-
pili do procedowania uchwał. Do-
tyczyły one m.in.: nadania nazw 
ulicom (Chmielna, Królowej Bony), 
ustalenia maksymalnej kwoty do-
finansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, planu pracy RM.
Wśród pism sk ierowanych do 
Rady znalazły się m.in.: podzię-
kowania mieszkańców ul. Polnej 
w Borkowie za uchwałę w sprawie 
referendum o odwołanie burmi-
strza Nasielska, oraz prośba o wy-
jaśnienie sprawy odszkodowania 
dla dyrektor PG nr 1 (pismo zo-
stało skierowane do komisji rewi-
zyjnej). Odczytano także uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie zawierające uwagi 
do uchwał przyjętych przez RM: 
uchwały budżetowej na 2013 r. 
oraz wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2013 - 2020.
Na koniec obrad oddano głos 
mieszkańcom. Wolontariuszki 
działające w schroniskach dla bez-
domnych zwierząt nawoływały 
radnych do zainteresowania się 
sposobem funkcjonowania schro-
niska w Chrcynnie i losu przeby-
wających tam zwierząt. 

(red.)
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Kronika OSP
6 lutego w Lorcinie miał miejsce 
wypadek samochodu dostawcze-
go marki Volkswagen, który prze-
woził ludzi. W wyniku zdarzenia 5 
osób zostało rannych. Jedna osoba 
poniosła śmierć na miejscu. W ak-
cji ratowniczej brały udział trzy jed-
nostki JRG z Nowego Dworu Maz., 
jednostka OSP Nowy Dwór Maz. 
i jednostka OSP Nuna.
10 lutego w Nasielsku doszło do 
pożaru na terenie starej lokomoty-
wowni. Spaleniu uległa drewniana 
ścianka działowa w jednym z po-
mieszczeń i część stropu. W akcji 
brała udział jednostka JRG z No-
wego Dworu Maz. i jednostka OSP 
Nasielsk.

W nocy z 20 na 21 stycznia nieznani 
sprawcy włamali się do garażu w Do-
brej Woli i skradli mienie o wartości 
900 zł na szkodę mieszkańca War-
szawy.
4 lutego w Cegielni Psuckiej kieru-
jący citroenem potrącił rowerzystę, 
który z obrażeniami ciała został prze-
wieziony do szpitala.
W dniach 4–6 lutego w Starych Pieś-
cirogach nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży linii o długości 3000 m na 
szkodę PKP.
W nocy z 5 na 6 lutego nieznany 
sprawca włamał się do domu na ul. 
Broninek, skąd skradł mienie o war-
tości 20 000 zł na szkodę mieszkań-
ca Nasielska.
W nocy z 6 na 7 lutego nieznani 
sprawcy włamali się do dwóch alta-
nek na ul. Warszawskiej w Nasielsku. 
Skradli mienie o wartości 650 zł na 
szkodę mieszkańców Nasielska.
9 lutego w Starych Pieścirogach kie-
rujący samochodem subaru wjechał 
do rowu, w wyniku czego kierowca 
i pasażer doznali obrażeń i zostali od-
wiezieni do szpitala.
10 lutego w Cegielni Psuckiej An-
drzej R. znieważył interweniujących 
policjantów.

Pijani na drodze:
21 stycznia w Nasielsku na ul. Łącznej 
Piotr Ś. kierował fiatem 126p w stanie 
nietrzeźwości – 1,81‰.
1 lutego w Nasielsku na ul. Piłsudskie-
go Artur R. kierował samochodem 
w stanie nietrzeźwości – 2,04‰.
4 lutego w Studziankach Jarosław R. 
kierował samochodem w stanie nie-
trzeźwości – 1,55‰.
7 lutego w Mogowie na ul. Przytoro-
wej Remigiusz Cz. Kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości – 1,26‰.
8 lutego w Dębinkach Andrzej Z. kie-
rował rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści – 2,18‰.
8 lutego w Nowych Pieścirogach Pa-
weł Sz. kierował samochodem w sta-
nie nietrzeźwości – 2,39‰.
9 lutego w Dębinkach Krzysztof K. 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – 2,21‰.
9 lutego w Nasielsku na ul. POW 
Adam S. kierował samochodem 
w stanie nietrzeźwości – 1,49‰.

NASZE DROGI

CIEKSYN

Koło wędkarskie już działa
To był historyczny dzień dla mieszkańców Cieksyna. 
W sobotni mroźny i śnieżny poranek, 26 stycznia br., 
w miejscowej remizie stawili się tłumnie miłośnicy 
i sympatycy wędkarstwa. Po spokojnej i rzeczowej 
dyskusji, przy aprobacie władz Okręgu Ciechanow-
skiego Polskiego Związku Wędkarskiego, wybrano 
władze nowego Koła PZW w Cieksynie. Jego pre-
zesem został Ryszard Brzozowski, aktualny spła-
wikowy mistrz Okręgu Ciechanowskiego PZW, 
wiceprezesem został Mieczysław Romiński, skarb-
nikiem Robert Olczak, a sekretarzem Paweł Daab. 
Ponadto w skład władz Koła PZW w Cieksynie weszli: gospodarz Andrzej Białecki, rzecznik dyscyplinarny Jarosław Kasiak 
i jako członek Bartosz Białorudzki. Na spotkaniu założycielskim nakreślono następujące cele i zadania na najbliższy rok:
– doprowadzenie do zarybienia Wkry w naszej okolicy;
– utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
– systematyczne prowadzenie akcji „Czysta Wkra”;
– prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą uświadamiających im, że nie musimy zjeść wszystkich złowionych ryb;
– organizacja zawodów ze szczególnym naciskiem na integrację rodzin, np. rodzic plus dziecko;
– stworzenie drużyny pod patronatem firmy GUT-MIX i uczestnictwo w zawodach okręgowych PZW. 
Szczególnie ucieszyła nas obecność młodzieży na naszym spotkaniu. W trosce o młodych wędkarzy Okręg Ciechanow-
ski PZW w br. refunduje składki dla nowo wstępującej młodzieży. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.pzw.org.pl/3229.
Opłacić składki i wyrobić nową kartę można u Roberta Olczaka – Cieksyn, ul. Kolejowa 5, tel. 600 146 746. Każdy może 
zostać członkiem naszego Koła PZW Cieksyn serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Robert Olczak

Daremny trud
O drogach można pisać na okrą-
gło, o każdej porze roku. Szczegól-
nie późną jesienią, zimą i na wiosnę. 
Tematy są w zasadzie dwa: zimowe 
utrzymanie dróg, czyli odśnieżanie 
i likwidowanie śliskości, oraz dziury 
w nawierzchni powstające w wyni-
ku częstych zmian temperatur.
Przed nadejściem zimy informo-
waliśmy, kto będzie odśnieżał dro-
gi należące do poszczególnych ich 
zarządców. Przypominamy, że dro-
gami na terenie naszej gminy zarzą-
dzają: Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie (drogi wojewódzkie), 
Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim (drogi powia-
towe) i Samorząd Gminy (drogi gmin-
ne). Zarządcy wyłonili firmy, które 
w ich imieniu prowadzą przewidzia-
ne umową prace na drogach. I tak 
w imieniu Zarządu Dróg Wojewódz-
kich prace te wykonuje firma z Kacic 
– Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, 
w imieniu Starostwa firma z Nowego 
Dworu PHU Anetka, w imieniu Gmi-
ny – Zarząd Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.
Duża liczba telefonów i listów z inter-
wencjami do różnych redakcji, a na-
wet do zarządców dróg świadczy, że 

sytuacja nie jest najlepsza. Narzekania 
dotyczą głównie dróg wojewódzkich 
i powiatowych. Wszystko wskazuje, 
że firmy, które, jak wiadomo, zwycię-
żyły w procedurach przetargowych, 
nie są przygotowane do wykonania 
przyjętych przez siebie obowiązków. 
Wiele tekstów na ten temat ukazało 
się w prasie powiatowej. 
Dlaczego więc przeszły procedu-
rę przetargową? – pytają zawiedzeni 
użytkownicy dróg. Czy nie spraw-
dzano zgłoszonego przez nich do 
akcji sprzętu i przygotowania opera-

torów? A paradoksem jest to, co wy-
darzyło się w ubiegłym tygodniu na 
ul. Kościuszki w okolicy Banku PKO. 
Samochód, który brał w akcji zimo-
wej, wpadł w poślizg i uderzył w słup 
energetyczny. Słup w miarę szybko 
wymieniono, ale mieszkańcy tego 
rejonu nie mieli energii elektrycznej. 
Na kłopoty z zimowym utrzyma-
niem dróg nałożyły się kłopoty z bie-
żącym ich utrzymaniem. Huśtawka 
mrozu i odwilży sprawia, że w na-
wierzchni tworzą się duże wyrwy. Za-
marzająca nocą woda rozsadza asfalt. 
Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich 
numerów „Życia Nasielska”, nasze 
drogi przypominają ser szwajcarski. 

Ulica Sikorskiego w Siennicy jest kla-
sycznym przykładem tego, do czego 
może prowadzić brak systematycz-
nej dbałości o drogi. Ale nie brak też 
przykładów z miasta: Cmentarna, 
Szkolna, Lipowa.
Zarządcy dróg próbują na bieżąco 
ratować sytuację. Obserwujemy do-
raźne działania polegające na wypeł-
niania tych dziur masą i jej ubijanie. 
Metoda ta ma już swoją urokliwą na-
zwę. To metoda „na krowią kupę”, jak 
ją się już dość powszechnie nazywa. 
To metoda na krótką metę. Zdarza 

się, że „plomba” już po jednym dniu 
wypada. Walka z wszechobecnymi 
dziurami wydaje się skazana na po-
rażkę. Ale używano też recyklerów 
– np. w ulicy POW. Na bardziej skoor-
dynowane i skuteczne działania mu-
simy niestety poczekać, aż wzrośnie 
temperatura powietrza. 
Starą metodą walki z niebezpieczeń-
stwami wynikającymi z dziurawych 
dróg jest stawianie odpowiednich 
znaków drogowych. Ich pojawianie 
się ma niewielki wpływ na bezpie-
czeństwo nas i naszych samocho-
dów, ale w razie strat może obronić 
zarządców dróg przed płaceniem 
odszkodowań.

az 
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Gdy nie ma przepustu…
Jak bumerang powraca temat 
zaniedbań systemu melioracyj-
nego w naszym mieście. Odwilż 
na początku lutego pokazała, 
że przydrożne rowy często są 
płytkie, a ich zadaniem nie jest 
gromadzenie wody, a jej od-
prowadzenie do cieku wodne-
go, jakim jest Nasielna.
Niestety, skrzyżowanie ulic 
Podmiejskiej i Nowa Wieś stało 
się ponownie miejscem prze-
pływu strumyka, a to za sprawą 
braku przepustu, o który od lat 
walczy sołtys Urszula Dąbrow-
ska. – Temperatury oscylują-
ce około 0 stopni sprawiają, że 
jest tam niebezpiecznie ślisko. Przy ujemnych temperaturach płynąca woda 
zamarza, teren charakteryzuje pewne nachylenie drogi, przez co kilka osób 
poślizgnęło się tam i przewróciło – mówi pani sołtys.
Od tego miejsca woda spływa już do Nasielnej – oczywiście ulicą Podmiejską.
W dodatku na środku tego skrzyżowania powstała także dość duża i głęboka 
dziura. Czy mieszkańcy doczekają się obiecywanego przez urzędników prze-
pustu w tym miejscu?

Michał B.

Bezpłatna mammografia
„Medica” zaprasza na bezpłatną mammografię kobiety w wieku 50–69 
lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktyki w tym 
zakresie. Badania odbędą się w Nasielsku w piątek, 8 marca 2013 r., przy 
Ośrodku Zdrowia, ul. Sportowa 2.
ZAPISY pod nr. tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą 
z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizu-
je Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie 
mammografii. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześ-
niej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze zło-
śliwym. Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, 
przy czym w tym wypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.
Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata w wypadku braku 
wykazania zmian złośliwych. 
Więcej informacji na stronie: www.medica.org.pl.

FOTOOBSERWATOR
Z parkowaniem w naszym mieście jest różnie. Każdemu się śpieszy, każdy 
chce podjechać jak najbliższej drzwi i bywa, że samochody zatrzymują się 
nawet na chodnikach.
Tak było kilka dni temu w centrum miasta na ul. Warszawskiej. Oto na do-
wód zdjęcie przedstawiające widok chodnika od strony baszty w kierunku 
Płońska, które przesłał do nas Czytelnik. 

Z POLICJI

Tragiczny wypadek 
w Lorcinie
W środę, 6 lutego, około godziny 7.30 policjanci WRD nowodworskiej 
komendy zostali wezwani do zdarzenia drogowego, które miało miejsce 
w miejscowości Lorcin, gm. Nasielsk, droga 632. Ze wstępnych ustaleń 

funkcjonariuszy wynikało, że 55-letni kierowca volkswagena busa praw-
dopodobnie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, następnie wje-
chał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia pojazd przewrócił się 
na dach.
Samochodem oprócz kierowcy jechało jeszcze 5 osób. Wszyscy byli 
mieszkańcami ośrodka dla bezdomnych znajdującego się na terenie po-
wiatu ciechanowskiego i jechali do pracy w Warszawie. Niestety, jeden 
z pasażerów, 38-letni mężczyzna, poniósł śmierć na miejscu. Pozostałe 
osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. 55-letni kie-
rowca był trzeźwy. Pojazd nie był przystosowany do przewozu osób. Nie 
miał zamontowanych siedzeń w części pasażerskiej. Aktualnie jest prowa-
dzone dochodzenie, które ma na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Subaru lądowało na dachu
W piątek 8 lutego w Starych Pieścirogach o godzinie 22.00 policjanci z 
WRD nowodworskiej komendy zostali wezwani do zdarzenia drogowe-
go, które miało miejsce w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk. Ze wstęp-
nych ustaleń mundurowych wynikało, że kierujący osobowym subaru 
18-letni mężczyzna prawdopodobnie nie dostosował prędkości do pa-
nujących warunków na drodze i wjechał do rowu. W wyniku zdarzenia 
pojazd przewrócił się na dach. W samochodzie jechało jeszcze trzech pa-
sażerów. Wszyscy zostali przewiezieni z ogólnymi obrażeniami ciała do 
szpitala. Kierowca był trzeźwy.

za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Służby porządkowe 
w 2012 r.
W ubiegłym roku dokonano 660 przestępstw, a strażacy interweniowali 
191 razy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawiono sprawo-
zdania z działalności policji i Straży Pożarnej na terenie Nasielska.
Na sesji Rady zaprezentowano dokładne sprawozdanie z działalności 
Komisariatu Policji w Nasielsku. Wynika z niego, że nasielscy policjan-
ci mogą się pochwalić wysokim wskaźnikiem skuteczności ścigania, 
który wynosi 80,1% przy średniej powiatu nowodworskiego 70,5%. 
Ogółem w 2012 r. stwierdzono 660 przestępstw, a do prokuratury wy-
słano wnioski o sporządzenie aktu oskarżenia wobec 365 sprawców. 
Gmina Nasielsk odnotowała niestety również przypadki wykroczeń 

wśród nieletnich. Jest ich szóstka i wszyscy będą mieli swoje sprawy 
w Sądzie Rodzinnym. Jednak jest to zdecydowanie mniejsza liczba niż 
w zeszłym roku, gdy stwierdzono aż 27 wykroczeń wśród nieletnich.
Policja może również pochwalić się ograniczeniem przestępczości 
kryminalnej o 0,5%, zmniejszeniem liczby kradzieży o 12,6%, a także 
zwiększeniem ujawniania przestępczości gospodarczej i drogowej. Na 
tym samym poziomie pozostała liczba przestępczości narkotykowej. 
W ubiegłym roku odnotowano 46 czynów na tym tle.
Jako największe sukcesy ubiegłego roku policja wylicza ustalenie i za-
trzymanie sprawców podpaleń dokonywanych na terenie naszej gmi-
ny; zakończenie postępowania pod nadzorem Prokuratury Okręgowej 
w Ostrołęce w sprawie handlu narkotykami, w której trakcie postawio-
no 102 zarzuty 16 osobom; zatrzymanie 2 osób posiadających duże 
ilości środków odurzających. 
Stan etatowy Komisariatu Policji w Nasielsku to 30 funkcjonariuszy 
(faktycznie to 29 plus wolny obecnie wakat na stanowisko dzielnico-
wego) dysponujących 6 radiowozami.
Podczas sesji omówiono również sprawozdanie z działalności Straży 
Pożarnej na terenie gminy Nasielsk. Ogółem strażacy byli wzywani 
w ubiegłym roku do 191 interwencji, a stanowiło je 120 pożarów, 67 
miejscowych zagrożeń oraz 4 fałszywe alarmy. 
Jedną z największych akcji, w jakich brała udział straż pożarna, było ga-
szenie pożaru domu w Cieksynie 27 marca. Pożar gasiło 7 zastępów 
straży pożarnej przez 4 godziny (o tragicznym pożarze posesji państwa 
Marszałków pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszej prasy).Znaczny był 
też pożar stodoły w Popowie Borowym, który gasiło 9 zastępów straży 
pożarnej przez ponad 14 godzin, a także wypadek dwóch samocho-
dów na ulicy Młynarskiej.
Ponadto na terenie gminy Nasielsk przeprowadzono 5 kontro-
li przestrzegania przepisów pożarowych oraz 4 odbiory obiektów. 
W pierwszym wypadku znaleziono nieprawidłowości w trakcie każ-
dej z kontroli. Nieprawidłowości związane były przede wszystkim ze 
złym stanem i brakiem aktualnych badań instalacji użytkowych. Taki 
stan rzeczy może prowadzić do pożarów albo zatrucia tlenkiem wę-
gla, czyli czadem. 

(pk)

Przepraszam panią Barbarę Arciszewską za pominięcie jej osoby w po-
dziękowaniach zamieszczonych w ŻN nr 2 za pomoc i dary przekazane 
na rzecz XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
  W imieniu sztabu WOŚP działającego przy PG nr 1 w Nasielsku
     Katarzyna Świderska

Z UM

Kto poprowadzi świetlicę?
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nasielska do czwartku, 28 lutego br. 
można składać w nasielskim Urzędzie Miejskim oferty na „Prowadzenie 
świetlicy socjoterapeutycznej w 2013 roku w gminie Nasielsk”. Świetli-
ca ma skupiać dzieci i młodzież dotknięte problemem uzależnień oraz 
współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz pomagać im poprzez 
organizowanie dla nich wolnego czasu. 
W otwartym konkursie na realizację tego zadania mogą wziąć udział m.in. 
organizacje pozarządowe. Na ten cel przewidziano w tym roku dotację  
w wysokości 60 tys. zł.
Więcej informacji na ten temat: www.nasielsk.pl.

O G Ł O S Z E N I E

fot. M. Brodowski

fot. A. Zawadzki

fot. M. Tyc
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Duchowe witaminy

Z kłódką w tle 
Mają to szczęście, że patrzą na świat przez różowe okulary. Mowa o za-
kochanych, którzy w wielu europejskich miastach umieszczają na zna-
nych mostach kłódki, jako symbole wiecznej miłości. Swoje święto zaś 
obchodzą 14 lutego. W ten dzień kupują sobie kwiaty, upominki, po-
cztówki, pluszaki czy inne drobiazgi, które mają wyrazić szczerą miłość 
wobec siebie. Często jednak walentynowe zwyczaje bywają zestawiane 
z innymi, stają się następnym bezkrytycznie przyjętym elementem ame-
rykańskiej popkultury. Jednakże wspominany tego dnia w kalendarzu 
liturgicznym św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, 
jest patronem zakochanych już od XV w.

Zakochani obchodzili swoje święto w połowie lutego jeszcze w czasach 
pogańskich. Początek ptasich godów, który właśnie na te dni przypa-
dał, był postrzegany jako znak samej natury, by i ludzie wyznawali so-
bie miłość. Dlatego 15 lutego obchodzono uroczystości ku czci boga 
płodności Faunusa Luprecusa. Luprekalia należały do świąt niezwykle 
długo utrzymujących się nawet wtedy, gdy chrześcijaństwo stało się re-
ligią panującą. Dopiero pod koniec V w. papież Gelazy I w ich miejsce 
ustanowił liturgiczne święto męczennika Walentego. 

Jedno z podań mówi, iż ksiądz Walenty udzielał potajemnie ślubów za-
kochanym parom w sytuacji, w której Rzymianie zabraniali zawiera-
nia związków małżeńskich przez mężczyzn, którzy nie służyli jeszcze 
w wojsku. Właśnie za to został uwięziony i skazany na śmierć. Ta sama 
historia wyjaśnia zwyczaj pisania walentynkowych kartek – pierwszą 
napisał właśnie z więzienia skazany na śmierć ksiądz – zostawił córce 
strażnika liść w kształcie serca z dedykacją „Od Twojego Walentego”. 
Wyrok śmierci wykonano na nim 14 lutego. Inny Walenty był biskupem 
miasta Terni w Umbrii i także sprzyjał zakochanym – znany był z tego, 
że jako pierwszy pobłogosławił związek małżeński między poganinem 
a chrześcijanką. Co więcej, również on pisywał „miłosne” listy – swoim 
wiernym opowiadał w nich o ogromnej miłości Chrystusa. I on również 
zginął jako męczennik za wiarę. 

Mimo że w dzisiejszych czasach walentynki to bardzo skomercjalizowa-
ne święto, są na świecie miejsca, w których obchodzi się je w nawiązaniu 
do najstarszych tradycji. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w kate-
drze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. 
Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych nieraz z różnych stron 
świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu. Świętu 
towarzyszą koncerty, spektakle, projekcje filmów, konferencje, wystawy 
i imprezy sportowe, które trwają niemal przez cały luty. 14 lutego w Terni 
jest także wręczana nagroda „Rok miłości”. 

Walentynki trafiły do Polski na początku lat 90. XX w. z kultury francu-
skiej i krajów anglosaskich. Wśród wielu tekstów na temat tego święta 
można również znaleźć teorię, że ten dzień zagościł w polskim kalen-
darzu dzięki kultowi świętego Walentego w Bawarii i Tyrolu. Duża część 
naszego społeczeństwa nie może zaakceptować tego dnia jako święta 
zakochanych. Polacy narzekają, że dajemy się amerykanizować, po-
padając w szał walentynkowych zakupów. Co nam najbardziej prze-
szkadza? Komercja, która stara się nas atakować z każdego zakamarka. 
Właściciele barów, kwiaciarni i sklepów z pluszakami bardzo starają się, 
aby obchody dnia św. Walentego odcisnęły swój mocny ślad w kalen-
darzu. Z każdej wystawy atakują nas wielkie czerwone serca, których po 
kilku minutach przebywania w galerii handlowej ma się serdecznie dość. 
To jednak nie odstrasza sprzedawców. 14 lutego, choć to „tylko” dzień 
zakochanych, promocje obejmują praktycznie wszystkie sklepy. Okazu-
je się, że każdy pretekst do przyciągnięcia klienta jest dobry. 

Mimo różnych, czasem sprzecznych ze sobą, opinii miłość, serdeczność 
i życzliwość stanowi centrum walentynkowych obchodów. Nie chodzi 
tylko o ten jeden dzień w roku, choć jest on niezwykle ważny. Miłość, 
stanowiąca istotę chrześcijaństwa, jest zadaniem na każdą chwilę, na 
każdy czas naszego życia, niezależnie od liczny lat. Warto pomyśleć 
o tym, że dzień zakochanych może być czasem umocnienia wzajem-
nej relacji albo odnowienia – po wielu latach – złożonych sobie przed 
ołtarzem obietnic. To miłość ma – jak kłodka na moście zakochanych 
– trwać, rozwijać się i dawać radość życia. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Z REDAKCYJNEJ POCZTYWARTO PRZECZYTAĆ

To nie jest kraj  
dla starych ludzi
Cormac McCarthy jest uważany za jed-
nego z lepszych pisarzy amerykańskich. 
By się przekonać, ile jest w tym prawdy, 
wystarczy zajrzeć do naszej biblioteki.
To nie jest kraj dla starych ludzi może 
się wydawać znajomym tytułem. Książ-
ka została bowiem zekranizowana, a 
główne role zagrali w filmie Tommy 
Lee Jones, Javier Barden i Josh Brolin. Za 
kamerą stanęli wtedy sami bracia Coen. 
Obraz zgarnął niemały worek nagród z 
Oscarami na czele.
A jak radzi sobie książkowy oryginał? 
Naprawdę nieźle. Świat przedstawiony 
w książce jest bardzo ponury. Mamy 
lata 80. XX w. i pogranicze USA i Meksyku. Miejsce, gdzie przemoc i 
zło to codzienność. Jest to rzeczywistość handlarzy narkotyków, dile-
rów, przemytników, strzelanin, krwawych porachunków, zdeprawowa-
nej młodzieży i starców, na których dnie pamięci kołacze się plątanina 
wspomnień i wyrzutów.
Fabuła w swoim zarysie nie porywa, ale też nie jest tu najważniejsza. Je-
den z bohaterów, Llewelyn Moss, podczas przejażdżki po okolicznym 
pustkowiu natrafia przypadkiem na miejsce, w którym odbyły się mafij-
ne porachunki. Znajduje tam kilka trupów, narkotyki oraz torbę z dwo-
ma milionami dolarów. Postanawia ją zabrać. W ślad za nim rusza jednak 
psychopatyczny mafijny zabójca, Anton Chigurh, który ściga go z nie-
ustępliwością Nemesis.
Ważnym bohaterem jest również szeryf Bell, próbujący rozwikłać spra-
wę, w którą zamieszany jest Moss, niestety, nie wszystko pójdzie po jego 
myśli… Bell uosabia w książce w pewnym sensie jedyną ostoję prawa w 
miejscu, w którym wszelkie zasady zostały porzucone. Ale nie jest po-
stacią heroiczną, to stary człowiek, którego gorzkie refleksje stanowią 
wstęp do każdego rozdziału.
Książkę czyta się szybko i przyjemnie, głównie dzięki dużej liczbie dia-
logów. Bohaterowie są wyraziści i zostają w pamięci, łatwo też czytelnik 
zaczyna się z nimi utożsamiać. Dobrze też, że cała ponurość powieści 
jest od czasu do czasu rozjaśniania czarnym humorem, co z pewnością 
wpływa na jej odbiór. Wadą jest za to pogmatwanie wątków. Musi minąć 
niemało czasu, nim zaczniemy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. 
Nie zawsze należy uważać to za minus utworu, tutaj jednak nie widzę dla 
tego zabiegu zastosowania.
W Stanach Zjednoczoncych Cormaca McCarty’ego porównuje Siudo do 
takich pisarzy jak Faulkner i Dostojewski. Warto więc zmierzyć się z jego 
prozą. Do czego osobiście zachęcam.

Paweł Kozłowski

DKK

Zaproszenie 

Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy na-
sielskiej bibliotece odbędzie się w sobotę, 16 lutego 2013 r., o godz. 11.30. 
Jego tematem będzie książka noblisty Mario Vargas Llosy pt. Szelmostwa 
niegrzecznej dziewczynki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w na-
szych dyskusjach !

(red.)

Z kart historii…

MUZYCZNIE

Underground Rap Time 6 już za nami
W  s o b o t ę,  2  l u t e g o  2 013  r. 
w nasielskim klubie „Garden Pub” 
odbyła się szósta edycja cyklicznej 
imprezy hip-hopowej „Undergro-
und Rap Time”, której pomysło-
dawcą i organizatorem jest Dawid 
Domała (Domalak). Patronat me-
dialny nad tym wydarzeniem obję-
ło kilka znaczących w tej dziedzinie 
portali internetowych, a wspar-
cie techniczne zapewnił Nasielski 
Ośrodek Kultury. 
Z powodu braku funduszy na tego 
typu wydarzenia w tym roku nie 
udało się zaprosić żadnego z czo-
łowych wykonawców tego nurtu 
muzycznego w Polsce, jak miało 
to miejsce w poprzednich edycjach 
(na nasielskiej scenie gościliśmy już 
takich artystów jak: Hemp Gru, 
DonGURALesko, O.S.T.R., Peja, 
Molesta).
Podczas szóstej edycji „URT”, im-
prezy, która już na stałe została 
wpisana do kalendarzy sympaty-
ków hip-hopu, wystąpili raperzy 
z Pułtuska, Obrytego, Raciąża, No-
wego Dworu Mazowieckiego, 
Płońska i Warszawy oraz gospo-

darz wydarzenia, 
od kilkunastu lat 
reprezentujący 
nasze rodzinne 
miasto. Za stera-
mi gramofonów 
podczas koncer-
tów stanął DJ Kre-
nio, który także 
rozkręcił tanecz-
ne af ter  par t y, 
grając bujające 
kawałki ze swoich 
winylowych płyt. 
Oprócz koncer-
tów  g r u p  h i p -
-hopowych były 
r ó w n i e ż  i n n e 
atrakcje: pokaz 
tańca breakdance 
zaprezentowa-
ła grupa Cojones 
Grandes, a naukę gry w tzw. „zoś-
kę” (footbag) zapewnił uczestni-
kom były mistrz świata, Europy 
i wielokrotny mistrz Polski w tej 
dyscyplinie Damian Gielnicki. Nie 
zabrakło pokazów rymowania 
w „wolnym stylu” (freestyle), oraz 
pozytywnych opinii i uśmiechów 

na twarzach sympatyków kultury 
hip-hopowej, których tego wie-
czoru do „Garden Pub” przybyło 
wielu. 
Więcej informacji, zdjęcia oraz wi-
deorelację z tego wydarzenia znaj-
dziecie na oficjalnej stronie – www.
domalak.pl.

Historia – świadek czasu, światło 
prawdy, życie pamięci, nauczyciel-
ka życia, zwiastunka przyszłości.

Cyceron

Nieuchronnie zbliżamy się ku koń-
cowi rysów historycznych poświę-
conym miejscowościom, wsiom czy 
też sołectwom położonym w admini-
stracyjnych granicach gminy Nasielsk. 
W tym artykule pragnę przybliżyć 
mieszkańcom gminy historię miej-
scowości Pieścirogi. 
Miejscowość ta jest jedną ze starszych 
osad położonych na terenie gminy 
Nasielsk. Ciekawa jest legenda mówią-
ca o początkach nazewnictwa osady. 
Otóż mówi ona o pewnym graczu na 
instrumencie dziś już rzadko występu-
jącym – rogu, który był mieszkańcem 
wsi. Jego gra jemu współczesnym 
sprawiała niezwykłą przyjemność 
i była porównywana przez nich do 
pieszczenia rogu. Dlatego też osadę 
nazwano Pieścirogami. 
Dziś Pieścirogi są drugą miejscowoś-
cią w gminie pod względem liczby 
mieszkańców (po Nasielsku). Stano-
wią także oddzielną wspólnotę pa-
rafialną, która w początku lat 90. XX 
w. wystawiła kaplicę dającą zaczątek 
suwerenności parafialnej. Niewątpli-
we decydująco na rozwój miejsco-
wości wpłynęło wybudowanie węzła 
kolejowego, który w czasach PRL 
stanowił ważny na mapie połączeń 
kolejowych punkt serwisowy i po-
stojowy dla taboru kolejowego. To tu 
miały swój bieg początkowy i końco-
wy pociągi kursujące do Warszawy, 
Działdowa, Sierpca czy też za sprawą 
kolei wąskotorowej – do Pułtuska. To 
właśnie stacja kolejowa w Pieścirogach 
była miejscem, z którego mieszkańcy 
gminy Nasielsk podróżowali niemal 
codziennie do swych miejsc pracy.
Pieścirogi – o ich powstaniu wiemy 
niewiele, a najdawniejsza przeszłość 
osady ginie w mrokach dziejów, któ-
re w dawnych czasach nie zostały 

przez potomnych spisane. Brak źró-
deł pisanych nie oznacza braku śla-
dów historycznych – zachowały się 
one w źródłach niepisanych. Pierwsze 
nam znane ślady osadnictwa, wska-
zujące na obecność i pracę człowie-
ka na terenie miejscowości, odkryto 
w ramach badań Archeologicznego 
Zdjęcia Polski. Przedstawione opraco-
wanie wyników prac badawczych jas-
no dowodzi, że w Pieścirogach ślady 
osadnicze, a tym samym zorganizo-
waną działalność społeczności ludzkiej 
można datować na epokę kamienia. 
Organizacja społeczna na terenie dzi-
siejszych Pieścirogów, zostawiwszy 
jeszcze ślady swego istnienia w epoce 
brązu, przetrwała do dnia dzisiejszego. 
Z pewnością wpływ na warunki życia 
człowieka na tym terenie miały wa-
lory położenia geograficznego. Jak 
mówią przekazy, osada była porosła 
lasem, zaś jej właściciele, chcąc sobie 
zapewnić ułatwienie transportu drew-
na wyrąbywanego z lasu, przekupi-
li mierniczych wytyczających szlak 
pod budowę drogi żelaznej. Widać 
suma, którą zaoferowali, była wyższa 
od tej, którą chcieli zapłacić włodarze 
Nasielska za przebieg kolei w grani-
cach miasta. Kolej żelazna została wy-
tyczona w Pieścirogach, przyczyniając 
się walnie do rozwoju osady, która 
tworzy satelitę głównego miasta, no-
sząc w wielu wypadkach jego nazwę 
(jak choćby stacja Nasielsk). 
Źródła XIX-wieczne pozwalają na 
osadzenie miejscowości do po-
szczególnych terytorialnych przy-
należności. Wiemy, że miejscowość 
administracyjnie znajdowała się 
w granicach gminy Nasielsk, a pod 
względem wyznaniowym była zwią-
zana z parafią w Nasielsku. Pieściro-
gi jako folwark wchodziły w skład 
dóbr Czajki. Ich właścicielem był 
Wiktor Łempicki. W tym miejscu 
warto sięgnąć do dokumentu po-
wstałego podczas wizytacji kościoła 
parafialnego w Nasielsku przeprowa-
dzonej w dniu 3 lipca 1817 r. Owo 

źródło wymienia Pieścirogi jako 
miejscowość prywatną, zaś znaj-
dowało się w niej 6 dymów. W nich 
zamieszkiwało i prowadziło swe go-
spodarstwa 20 mężczyzn (w tym  
7 dorosłych) oraz 15 kobiet (w tym  
6 dorosłych). 
Cytowane w moich artykułach do-
brze znane mieszkańcom gminy 
Nasielsk źródło – Słownik Królestwa 
Polskiego i innych Krajów Słowiań-
skich – także informuje nas o struk-
turze demograficznej osady. Z jego 
kart dowiadujemy się, że w 1827 r. 
Pieścirogi miały przydomek „Ol-
szany” (zapewne od olszyn, drze-
wa głównie występującego w tym 
podmokłym terenie), a zamieszki-
wało je 85 mieszkańców w 10 wy-
budowanych domach. Zupełnie 
inaczej przedstawiają się dane do-
tyczące folwarku nazwanego także 
Pieścirogi Olszany. Jego areał grun-
tów wynosił 481 mórg ziemi (ok.  
270 ha). Na terenie folwarku znajdo-
wały się 4 domy murowane. Z po-
wodu łatwego dostępu do drewna 
nie powinno nas dziwić, że 13 do-
mów wybudowano z tego materiału. 
Brać szlachecka oraz wszyscy miesz-
kańcy danej miejscowości, zgodnie 
z obowiązującą zasadą, byli zmuszeni 
odprowadzać do kościoła parafialne-
go w Nasielsku podatek zwany po-
tocznie dziesięciną, przeznaczany na 
utrzymanie domu bożego oraz pro-
bostwa. Jednakże Pieścirogi, tak jak 
i kilka okolicznych wsi należących do 
tejże parafii, nie spełniało tej powin-
ności. Z tego tytułu powstało zadłu-
żenie wynoszące 8 złotych. Zapewne 
jedną z przyczyn powyższego stanu 
rzeczy mogło być zubożenie szlachty 
w wyniku prowadzonych działań wo-
jennych w okolicach Nasielska przez 
oddziały armii francuskiej podczas 
działań skierowanych przeciwko car-
skiej Rosji. 
CDN

D. Dalecki 

KONKURS

Cudze chwalicie.  
A swoje znacie?
W drugim numerze „Życia Nasielska” z bieżącego roku prezentowaliśmy 
zabytek znajdujący się w miejscowości Konary. Jest nim jeden z nagrobków 
pochodzący z cmentarza ewangelickiego położonego w pobliskim lesie. 

To miejsce wiecznego spoczynku mieszkańców wsi znajduje się w stanie 
kompletnego nieładu, gdyż nikt nie dba o teren cmentarza. Ponadto wszyst-
kie znajdujące się na terenie nekropolii groby zostały rozszabrowane oraz 
porozrzucane po całym terenie. Na uwagę zasługuje jeden, o dziwo, jesz-
cze cały grób, z metalowym krzyżem, który w obecnej chwili góruje nad 
całym cmentarzem. 
Nekropolia została założona przez społeczeństwo ewangelickie, sprowa-
dzone na Mazowsze za czasów rządów w diecezji płockiej prymasa Michała 
Poniatowskiego u schyłku XVIII w. W Konarach swoje miejsce spoczynku na 
tutejszym cmentarzu znajdowali innowiercy mieszkający m.in. w Winnikach, 
Mazewie, Słustowie. 
Do redakcji wpłynęła tylko 
jedna poprawna odpowiedź 
– udzielił jej pan Łukasz Gbu-
rzyński. Za podanie właści-
wej odpowiedzi nagradzamy 
zwycięzców zaproszeniem 
do kina.
W tym numerze prezentuje-
my kolejną zagadkę fotogra-
ficzną. Proszę o udzielenie 
odpowiedzi, skąd pocho-
dzi prezentowany zabytek 
i co przedstawia. Może znacie 
Państwo ciekawostkę z nim 
związaną? Na odpowiedzi cze-
kamy pod adresem redakcji. 

Daniel Dalecki

Sprostowanie 
Na ostatniej sesji RM, która odby-
wała się 31 stycznia br., radny Hen-
ryk Antosik zwrócił się redakcji ŻN 
z prośbą o zamieszczenie sprosto-
wania jego wypowiedzi, która poja-
wiła się w relacji z grudniowej sesji 
zamieszczonej w nr 1/2013 ŻN. 
Oto treść pisma, które radny do-
starczył do redakcji ŻN:
Szanowni Państwo,
p rzed g ł o sowan iem wn io sku 
o przeprowadzenie referendum 
w sprawie odwołania Burmistrza 
wyraziłem swoją opinię na temat 
zarzutów w nim przedstawionych. 
W nr. 1. „Życia Nasielska” zmienio-
no sens mojej wypowiedzi, gdyż 
napisano, że podpisałem się pod 
wnioskiem ze względu na brak 
współpracy pomiędzy Burmi-
strzem i Radą, natomiast „nie zga-
dzam się z zarzutami, które tam się 
znalazły, ponieważ są zbyt ogólni-
kowe”. Moja wypowiedź brzmia-
ła – nie zgadzam się z zarzutami 
przedstawionymi Panu Burmistrzo-
wi, ponieważ są NIEPRAWDZIWE.
  Z poważaniem 
   Henryk Antosik

Od redakcji: 
W relacji z grudniowej sesji RM 
rzeczywiście została opisana dys-
kusja na temat referendum. Jednak 
nie znalazł się tam, jak sugeruje 
to radny Antosik, dosłowny cy-
tat jego wypowiedzi, napisano 
bowiem „nie zgadza się z zarzu-
tami...”. Być może na skutek za-
stosowania z konieczności skrótu 
wypowiedzi radnego i  przed-
stawienia jej jako relacji dzien-
nikarskiej doszło do pominięcia 
istotnego, zdaniem radnego, jej 
elementu. Jednak pragnę przy-
pomnieć, że relacje z sesji RM za-
mieszczane w „Życiu Nasielska” 
nie mogą być, z ocz y wistych 
względów, dokładnym zapisem 
wszystkich zdarzeń i wypowiedzi. 
Dokładny zapis sesji znaleźć moż-
na w protokołach z obrad sporzą-
dzanych przez pracownika Biura 
Rady. Zawsze jednak w razie po-
trzeby radni mogą, podobnie, jak 
i mieszkańcy, publikować swoje 
opinie na łamach samorządowego 
pisma, jakim jest ŻN. A radnemu 
Antosikowi dziękujemy za uważ-
ną lekturę naszej gazety. 

Iwona Pęcherzewska,  
redaktor naczelna ŻN

Drodzy mieszkańcy miasta Nasielska i całej gminy Nasielsk
Ratujmy Pana Burmistrza
Jest to gospodarz, jakiego jeszcze w naszej gminie nie było. Nie chce żyć 
na kredyt, jak to robili jego poprzednicy. Gdzie byli radni w poprzedniej 
kadencji, dlaczego dopuścili do takiej przepaści, gdzie było bierz, pożycz-
ki, hulaj i popuszczaj pasa.
Ten gospodarz postanowił oszczędzać, wyjść z długów, co się mieszkań-
com nie podoba, przecież w całym kraju łączą szkoły, likwidują szkoły, 
a tu taka krzywda. Nauczyciele niech się nie skarżą, bo pracują mniej go-
dzin jak przeciętny uczeń 5–6 klasy, który w szkole ma 6 godz., a poza 
szkołą w domu 4–5 godz. na odrabianie lekcji. W przeliczeniu na godziny 
mają większą stawkę jak główny księgowy w firmie prywatnej. 
Szanowna Rado, pozwólcie się Panu Burmistrzowi wykazać, to jest dopie-
ro dwa lata. Byli tacy, którzy przejmowali po 3 kadencje i co zrobili, coraz 
bardziej osłabiali budżet gminy, ale tacy pasowali, brali pożyczki i dawali, 
słuchali radnych. To raczej radni rządzili, a nie burmistrz, trzymali go na 
smyczy i popuszczali po 1 cm, pilnując, co można zrobić i powiedzieć. 
Zastanówcie się, czy warto poświęcić tyle pieniędzy na nowe wybory 
i być może stracić takiego gospodarza. 
     Z poważaniem 
      Teresa Kowalska
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Fundacja „Bądźmy Razem”

BAL CHARYTATYWNY
To był naprawdę uda-
ny P ierwszy Bal Cha-
r y t a t y w n y  n a  r z e c z 
Osób Niepełnospraw-
nych w Nasielsku. Cie-
pł y i przyjazny „Stary 
Młyn”, wspaniały zespół 
Metro i najwspanialsi go-
ście tego wieczoru, któ-
rzy udowodnili, że osoby 
niepełnosprawne są im 
bliskie.
„Bądźmy Razem” – te 
słowa niejednokrotnie 
były wypowiadane przez 
uczestników balu. Za-
bawa trwała do białego 
rana. Podczas balu odby-
ła się aukcja darów, które 
ufundowała społeczność 
Nasielska i nie tylko. Nie-
spodzianką był występ pary tanecznej Marty i Bartka ze Studia Tańca „Clou” z Warszawy. Darowizny, które zostały 
pozyskane z biletów oraz podczas balu, wpłyną na konto fundacji. 
Fundacja „Bądźmy Razem” za wrażliwość, serdeczność, dobroć, zaufanie i cenne dary szczególnie dziękuje:
– Panom: J. Renkiewiczowi i W. Rosłońskiemu, M. Pątkowskiemu z zespołu METRO;
– Panu J. Woźniakowi, właścicielowi restauracji STARY MŁYN;
– Panu M. Chrustowskiemu, właścicielowi drogerii BERTA; 
– Panu K. Frączkiewiczowi, właścicielowi PHU ARBITUR;
– Panu S. Gogolewskiemu , prezesowi firmy SANiBUD;
– Pani J. Orłowskiej, właścicielce biura obrachunkowego;
– Paniom Ł. Łapińskiej i O. Kotnarowskiej, właścicielkom CENTRUM NOWOCZESNEJ REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII FIZJONOVA;
– Panom K. Świgoniak i B. Świgoniak z apteki ARNIKA;
– Panu A. Sosnowskiemu, właścicielowi sklepu MODNA BIELIZNA;
– Panu A. Królakowi, prezesowi SKR w Nasielsku;
– Państwu E. i S. Fijalskim wraz wychowankami z przedszkola „Pod Fiołkami”;
– Panu M. Wójciakowi i S. Wierzchoniowi za przeprowadzenie aukcji;
– wszystkim Anonimowym Darczyńcom oraz uczestnikom balu.

Zarząd i Rada Fundacji „Bądźmy Razem”
(red.)

NASZE DZIECI

PDMD z kolędą dla dzieci Wietnamu

Ferie w NOK

Ferie w bibliotece
Tegoroczna akcja „Zima w mieście” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Nasielsku przebiegała pod znakiem zabaw i oczywiście książek. 

Atrakcją był konkurs: „Mam talent”, podczas którego dzieci prezentowały 
swoje zdolności: muzyczne, plastyczne, a nawet akrobatyczne. Zabawy 
i śmiechu było co niemiara. Wiele radości dostarczyła uczestnikom spot-
kań zabawa w odgadywanie kalamburów. Co prawda zaplanowano je tylko 
na jeden dzień, ale okazało się, że jest to ulubiona zabawa dzieci, i kalam-
bury towarzyszyły nam przez całe ferie.
Tradycyjnie, jak na bibliotekę przystało, czytaliśmy bajki, a później dzie-
ci ilustrowały przygody swoich ulubionych bohaterów. Wielką atrakcją 

dla przybyłych do biblioteki dzieci było – uwaga… układanie książek na 
półkach! Łatwiej poszło z ustawianiem książek według formatów, gorzej 
z układaniem alfabetycznym, ale i tu dzieci dały sobie radę. Dzięki tej za-
bawie miały okazję poczuć się jak prawdziwi bibliotekarze.
Przez cały okres ferii czynna była również pracownia komputerowa, 
a chętni korzystali z niej od godz. 9 do 17.
Humory dzieciom dopisywały, a zima za oknem sprawiła, że podczas za-
bawy nie zabrakło ciepłej herbaty i słodyczy.

(mgbp)

U SASIADÓW. Spotkanie autorskie

Marzenia i tajemnice 
pani Danuty
Nasielszczanka „z rynku”, Anna Czachorowska (nazwisko panieńskie 
Prusik), z zamiłowania poetka, „wyemigrowała” przed laty z Nasielska 
i zamieszkała w Legionowie. Tam oddaje się swej pasji, a zawodowo re-
alizuje się w bibliotece gminnej w Jabłonnie, której jest dyrektorem.
O Nasielsku, swojej małej ojczyźnie, pamięta, dając temu wyraz w swych 
wierszach. Pamięta też o ludziach, z którymi tu się zetknęła. Miała już 
spotkania autorskie w Nasielsku, zaprasza też nasielszczan na wszystkie 
swe spotkania, które czy przez nią, czy przez innych z nią są organizo-
wane.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie pracę w tej placów-
ce traktuje jako swoistego rodzaju misję i stara się, aby była ona bliska 
miejscowej społeczności i promieniowała na bliższe i dalsze okolice. Stąd 
przybliżanie jej miłośnikom dobrej książki poprzez ciekawie zaaranżo-
wane spotkania autorskie. Było ich już wiele. Ostatnio ze swymi współ-
pracownikami i przy pomocy miejscowych władz organizuje ich cały 
cykl, któremu nadano tytuł: „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych 
czytelników”.
Gościem autorskiego wieczoru w Jabłonnie w niedzielę, 3 lutego była 
Danuta Wałęsa, autorka książki Marzenia i tajemnice, prywatnie żona by-
łego prezydenta RP Lecha Wałęsy.
Na to spotkanie przybyło wyjątkowo dużo ludzi. Sala widowiskowa 
Gminnego Domu Kultury była wypełniona po brzegi. Wśród publiczno-
ści znalazło się wielu mieszkańców nasielskiej gminy. Przybyli zarówno 
dla Ani Czachorowskiej, jak i dla pani prezydentowej, która w tym miej-
scu i tego dnia była osobą najważniejszą. I chociaż już na początku spot-
kania powiedziała, że nie przypadało jej do gustu nazywanie jej Pierwszą 
Damą, to na tym spotkaniu pokazała, że jest prawdziwie Pierwszą Damą.
Życie Danuty Wałęsy ułożyło się, można powiedzieć, bajecznie. Pocho-
dząca z mazowieckiej wsi młoda skromna dziewczyna spotkała na swej 
życiowej drodze wyjątkowo ambitnego młodego człowieka, pochodzą-
cego również ze wsi, a idąc już razem przez życie, wpisali się na trwałe 
nie tylko w historię Polski, ale i w historię Europy a nawet całego świata. 

Tak naprawdę atutów mieli niewiele, nie byli bowiem ani bogaci, ani wy-
kształceni. I chociaż prawdą jest, że to on, Lech Wałęsa, odgrywał w tej 
„bajce” główną rolę, to niebagatelna rola przypadła również jej, żonie 
i matce ośmiorga ich dzieci. Ona stanowiła dla niego oparcie, a gdy trze-
ba było, godnie go reprezentowała, jak na przykład wtedy, gdy w jego 
imieniu odbierała Nagrodę Nobla czy gdy spotykali się z najważniejszymi 
ludźmi na świecie.
Na spotkaniu w Jabłonnie wystąpiła głównie jako autorka książki Ma-
rzenia i tajemnice, opowiadającej o ich wspólnym życiu w szerokim 
aspekcie spraw publicznych – społecznych i politycznych. To jej książ-
ka, chociaż jej opowieść spisał redaktor Piotr Adamowicz. On także był 
obecny na spotkaniu i zadawał również pani Danucie pytania. Wiele py-
tań padło również z sali, głos zabrali też mieszkańcy nasielskiej gminy.
Rola pani prezydentowej na tym spotkaniu nie ograniczyła się tylko do 
prezentacji książki. Wystąpiła na nim również jako działaczka społeczna. 
Patronuje Fundacji „Sprawni Inaczej”, jest honorowym prezesem gdań-
skiej Fundacji na rzecz Rozwoju Kultury.
Podobnie było z pytaniami, jakie kierowali do Danuty Wałęsowej słu-
chacze. Dotyczyły one nie tylko spraw publicznych, ale i prywatnych. 
Niektóre z nich zawierały pewne podteksty, jako że życie pary prezy-
denckiej poddawane jest nieustannie „obróbce” medialnej. Autorka ro-
zumiała pewne zażenowanie osób pytających o sprawy trudne czy też 
te, które w mediach są przedstawiane w krzywym zwierciadle przez ludzi 
małych, zakompleksionych. 
Jej wypowiedzi były proste, jednoznaczne i, co najważniejsze, szczere. 
Nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że zadowolona jest z tego, że na 
swej życiowej drodze spotkała takiego człowieka jak Lech Wałęsa. I uwa-
ża się za osobę spełnioną oraz jest zadowolona ze swego losu. A chociaż 
nie było to życie usłane różami, to z pewnością – godne.
Po spotkaniu ustawiła się długa kolejka osób pragnących zamienić choć 
jedno słowo z panią prezydentową i uzyskać jej autograf.

andrzej zawadzki 

Rock w NOK
Dużo dobrej muzyki i mnóstwo pozytywnej energii. Tak można opisać 
koncert, który odbył się 8 lutego br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Na scenie wystąpiły dwa zaprzyjaźnione ze sobą zespoły: RedRoom 
i Dogbite. Pierwszy dał niezwykle żywiołowy koncert melodyjnego ro-

cka, drugi zaprezentował swoje wybuchowe punkrockowe brzmienie. 
I mimo że sala widowiskowa NOK nie pękała w szwach, nie obyło się bez 
kilku bisów. Niech żałują ci, których nie było! Wieczór z RedBite Show na-
leży zaliczyć do wyjątkowo udanych.

K.T.

Naszej Kochanej Mamie 
Zofii Janoch 

w 80. rocznicę urodzin składamy  
najserdeczniejsze życzenia  

z okazji Twego Święta, Mamo, 
życzymy Ci zdrowia, sił i codziennej radości, 

wraz ze słowami największej wdzięczności 
za wszystkie dla nas trudy i starania 

składamy Ci podziękowania 
      Córki i Synowie z Rodzinami

S E R D E C Z N O Ś C I

Ferie zimowe to czas od-
poczynku, ale również kre-
atywnej zabawy. Dla dzieci, 
które nie wyjechały na zi-
mowiska, Nasielski Ośrodek 
Kultury przygotował ofer-
tę pełną atrakcji . Znalazł y 
się w niej zajęcia twórcze i 
plastyczne, seanse filmowe, 
spektakl teatralny oraz gry i 
zabawy.
29 stycznia br. w NOK odby-
wały się zajęcia plastyczne 
„Walentynkowe inspiracje”. 
Uczestnicy zajęć pracowali z 
masą solną i stworzyli wspa-
niałe kompozycje serduszek 
i aniołków. Tego samego dnia naj-
młodsi obejrzeli f il animowany 

Scooby Doo . Dzień 31 stycznia 
upłynął pod znakiem „misiowych” 
zajęć twórczych. Każdy wykonał 
własnego misia, ubrał go w od-
powiednie tkaniny i dobrał pięk-
ne ozdoby. Misie wykonane przez 
uczestników zajęć ozdobiły hol 
Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
Wiele radości sprawiła najmłod-
szym druga część zajęć, podczas 
której wykonywali ekologiczne 
bransoletki. Z pociętych butelek 
plastikowych, kawałków tkanin, 
włóczki i bibuły powstała piękna bi-
żuteria. Następnie uczestnicy zajęć 
obejrzeli film animowany Porwanie 
w Tiutiurlistanie. 
1 lutego br. o godz. 10.30 w NOK 
odbył się spektakl teatralny Przy-
gody Kota Filona . 5 lutego dzie-
ci i  młodzież uczestniczył y w 
zajęciach plastycznych. Wykonały 
obraz „Drzewo – cztery pory roku” 

przy użyciu farb plakatowych, ale 
bez użycia pędzli. Do malowania 

użyto patyczków kosmetycznych. 
6 lutego w południe w kinie Niwa 
wyświetlony został zestaw bajek 

dla najmłodszych pt. Nasz dzia-
dzio. 7 lutego do NOK najmłodsi 

mieszkańcy gminy Nasielsk 
przybyli tłumnie na kolejne 
zajęcia twórcze. Tym razem 
ich uczestnicy wykonywa-
li maski karnawałowe. Dru-
ga część zajęć przeznaczona 
została na wykonanie zwie-
rzątek z włóczki. 8 lutego w 
kinie Niwa wyświetlony zo-
stał zestaw bajek dla najmłod-
szych pt. Przygody myszki. 
Dwa tygodnie wypoczyn-
ku upłynęły pod znakiem 
kreatywnej zabawy. Cieka-
we zajęcia, po których dzieci 
zabierały do domu własno-
ręcznie wykonane prace, 
zapewne długo zostaną w 

pamięci najmłodszych. 
K.T.

Kolędowanie z gwiazdą jest jed-
ną z dawnych, niemal zapomi-
nanych tradycji polskiej kultury 
ludowej. Starsze pokolenia zwy-
czaj ten wspominają z sentymen-
tem.
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Nasielsku zrzeszeni w kole 
misyjnym Papieskich Dzieł Mi-
syjnych co roku w okresie świąt 
Bożego Narodzenia kolędują uli-
cami naszego miasta. Idą, niosąc 
gwiazdę misyjną i Dobrą Nowinę 
o narodzinach Dzieciątka Jezus. 
W tym roku mogliśmy ich spot-
kać 5, 11, 12 i 19 stycznia. Pod 
opieką pań Teresy Wrońskiej 
i Małgorzaty Komorowskiej kolę-
dowało sześć grup. Mali misjonarze 
śpiewali kolędy i recytowali wcześ-

niej przygotowany krótki program 
artystyczny, zbierali też pieniądze 
dla swoich rówieśników żyjących 
na ulicach Wietnamu. Wcześniej 

poznali trudną sytuację tych dzieci, 
nazywanych „pyłem ulicy”. Nazwa 
pochodzi od liczby sierot i porzu-
conych dzieci mieszkających na 
ulicy. Nie mają domu ani żadnej 
pomocy ze strony dorosłych. Ich 
jedyna nadzieja to sierocińce i pla-
cówki pomocy zakładane przez 
misjonarzy. Mogą tam znaleźć 
miejsce do spania, jedzenie, opie-
kę a przede wszystkim miłość, zro-
zumienie i akceptację. 
Mimo mrozu i zmęczenia dzieci 
z koła misyjnego radością szły od 
domu do domu, ofiarowując swój 
wolny czas i uśmiech, gdy tylko ot-
wierano przed nimi drzwi. Zebrane 
podczas kolędowania środki zo-
stały wpłacone na konto misyjne 
PDMD.

Małgorzata Komorowska

fot. T. Zawadzki

fot. K. Tyc
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RUBRYKA HARCERSKA

Linia przeszłości
Korzystając z wolnego czasu, jakim dla młodzieży są ferie zimowe, po-
miechowscy harcerze z 13. GTDH „Czarne Ścieżki” postanowili przemie-
rzyć trasę nieistniejącej już linii kolejowej na odcinku Wieliszew–Nasielsk. 
Pomysł budowy traktu pojawił się ponad 78 lat temu, natomiast pierwsze 
projekty niespełna trzy lata później. Około roku 1937 dosyć burzliwie 
obradowano nad ostatecznym kształtem trasy kolejowej. W rezultacie 
uzyskano połączenie szynowe mierzące 25 km. Co ciekawe, wybudo-
wano je w zadziwiająco krótkim czasie, w ciągu niespełna 10 miesięcy. 
Warto również dodać, że w tamtych latach dobre warunki pracownicze 
i materiały było znacznie trudniej pozyskać niż w dzisiejszych czasach. 

Definitywnie projekt zakończono i linię oddano do użytku w lutym 1939 
r. Na jej całej długości wybudowano dwie dodatkowe stacje, tj. Skrzeszew 
oraz Wójtostwo. Postawione zostały również wiadukty, a także 350-me-
trowy most na Narwi. 
Równie krótki jak czas budowy okazał się czas użytkowania linii. Już 
w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. częściowo zniszczone zostały 
tory, wysadzono także narwiański most. Ostatecznie trasa zakończyła 
swój żywot w roku 1945, kiedy to została całkowicie rozebrana. Współ-
cześnie linia została wykorzystana na potrzeby rurociągu „Przyjaźń” po-
wstałego w 1964 r., a jego przeprawa przez Narew wykorzystuje stare 
filary pozostałe po wcześniejszej przeprawie kolejowej.
Trasa, którą przemierzyliśmy podczas wypadu terenowego, wyniosła 
ostatecznie 36 km. Podczas wędrówki można wciąż dostrzec dawne 
pozostałości niegdyś funkcjonujących tam wiaduktów, peronów oraz 
stacji na zapomnianej linii kolejowej. 
Warto interesować się historią, która nas otacza, historią, która być może 
dotyczyła naszych przodków, a jeśli ma się możliwość, należy poznawać 
i odwiedzać jak najwięcej wiążących się z nią miejsc. Wiele takich właś-
nie ciekawych miejsc, gdzie można dotknąć przeszłości i wsłuchać się 
w szum czasu, znajduje się blisko nas.

dh Orzech

Oddam:
• 2 szafki kuchenne wiszące i 2 stojące- tel. 518 304 959,
• ubranka – tel. 667 013 526,
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
• regał pokojowy, łóżko 2-osobowe – tel. 789 098 121,
• ubranka dla rocznego chłopca, wózek, zabawki, regał pokojowy, komputer 

- tel. 502 926 343,
• ubrania ciążowe, spodnie, bluzy, kurtkę - tel. 662 670 639,
• każdą ilość drzewa - tel. 518-905-231,
• lodówkę wys. ok 1,5m - tel. 696-146-911,
• odkurzacz, pościel- tel. 600 148 106, 
• kuchnię gazową, wirówkę, lodówkę - tel. 510 359 786,
• telewizor - tel. 662 670 639,
• łóżko 2 osobowe, fotel rozkładany 1 lub 2 osobowy - tel. 662 700 246,
• odkurzacz regał kuchenny - tel. 502 926 349,
• regał pokojowy - tel. 799 215 708,
• spacerówka dziecięca - tel. 663 440 267,
• meble kuchenne, pokojowe, łóżko dziecięce - tel. 518 905 231,
• dwa małe fotele lub pufy, wersalka - tel. 690 678 561,
• szafa dwudrzwiowa dwie szafki dolne i jedna górna - tel. 690 678 561,
• kuchenka gazowa mała lub duża- tel. 690 678 561,
• kanapa, stół, mikrofalówka, krzesła, fotele- tel. 506 78 5536.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

 Nasielsk, dnia 17.01.2013 rok
BURMISTRZ NASIELSKA

ZPN. 7125.3. 2. 2012.2013

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

o g ł a s z a m

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w mieście Nasielsku przy ul. War-
szawskiej 12 A o powierzchni użytkowej 30,0 m2 wraz z przynależnym udziałem w wysokości 30/68 części w nie-
ruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym jako działka nr 1139/2 o pow. 119 m2 , dla którego prowadzona jest KW 
OS1U/00029725/3.
Lokal mieszkalny nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Lokal mieszkalny położony jest na parterze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 30,0 m2,. Lokal dwuizbowy 
o nieregularnym kształcie, składający się z przychodniej kuchni i pokoju. Stolarka okienna - bardzo zniszczona, sto-
larka drzwiowa – zły stan techniczny Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, wodę zimną 
z wodociągu. Lokal od lat nie remontowany.

Przedmiotem przetargu jest cena lokalu mieszkalnego z przynależnymi udziałem w nieruchomości wspólnej i grun-
cie w kwocie 25. 900,00 złotych.

Cena wywoławcza - 25. 900,00 złotych
Wadium – 2. 600,00 złotych
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Forma nabycia : ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 1 będzie sprzedany na włas-
ność za cenę osiągniętą w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2013 roku ( poniedziałek ) o godz . 1200

w Sali Nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 2.600,00 złotych 
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 27 lutego 2013 roku, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia 
odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
 1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przy-
jęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, 
a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przed-
łożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktu-
alnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego 
z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozosta-
łym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wy-
znaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska. 
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 214 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23/ 69-33-
027 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl 

                          B U R M IS T R Z
                                             Grzegorz Arciszewski

 OGŁOSZENIE
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Nasielsku  ul. Sportowa 2
 ogłasza przetarg pisemny na

WYNAJEM POMIESZCZEŃ W SPZOZ 
W NASIELSKU PRZY UL. SPORTOWEJ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń w Przychodni 
SPZOZ w Nasielsku przy ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na działalność 
handlową lub usługową.

Działalność, o której mowa wyżej, w żaden sposób nie będzie ograni-
czać działalności statutowej SPZOZ w Nasielsku , w tym nie będzie uciąż-
liwa dla pacjenta, przebiegu leczenia lub innej działalności, która nie służy 
zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw.

2. Całkowita powierzchnia podlegająca wynajmowi – 42,9 m2 (3 po-
mieszczenia), w tym powierzchnia podstawowa – 37,9 m2, powierzchnia 
pomocnicza – 5,00 m2.

3. Cena wywoławcza czynszu – 3. 000,00 zł brutto/ 1 miesiąc od naj-
mowanej powierzchni.

4. Okres obowiązywania umowy: 24 miesięcy.

5. Oferty przetargowe w formie pisemnej zgodnie z REGULAMINEM na-
leży składać do SPZOZ w Nasielsku, ul Sportowa 2, 05-190 Nasielsk, se-
kretariat II piętro, pok. nr 301 w terminie do dnia 26.02.2013 r. do godz. 
10:00.

6. Terminem otwarcia ofert jest dzień 26.02.2013 r. godzina 10:30.

7. Informacje na temat wynajmowanych pomieszczeń można uzyskać 
w SPZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 , pokój nr 301 od pn. – pt. w godzi-
nach 8:00 – 15:00 p. Milena Brych – tel. 23 691 26 06 Regulamin moż-
na pobrać nieodpłatnie w sekretariacie (pokój nr 301), jak również jest 
dostępny na stronie internetowej Wynajmującego www.zoz.nasielsk.pl

8. Wynajmującemu przysługuje prawo zakończenia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert.

9. Wynajmujący bez podania przyczyn może:

  1) do chwili rozpoczęcia otwarcia ofert odwołać przetarg lub jego część 
oraz przesunąć termin składania ofert i rozstrzygnięcia.

  2) nie zatwierdzić wniosku komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu  
i unieważnić/zakończyć postępowanie.

10. Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Uczestników o zakończeniu 
postępowania i o jego wyniku na piśmie. Informacja o rozstrzygnięciu 
przetargu zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wynaj-
mującego poprzez podanie danych Uczestnika, którego oferta została 
wybrana.

11. Uczestnicy postępowania związani są ofertą przez okres 30 dni liczo-
nych od upływu terminu składania ofert.

ZE SZKÓŁ

V edycja gminnego konkursu 
informatycznego
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie świat bez nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych i wyso-
kiej klasy specjalistów. Dlatego też na każdym 
etapie edukacji bardzo ważne jest rozwijanie 
zainteresowań informatycznych. Od pięciu lat 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku jest organizatorem Gminnego 
Konkursu Informatycznego dla szkół podsta-
wowych, który odbywa się pod honorowym 
patronatem Grzegorza Arciszewskiego, burmi-
strza Nasielska. 
Celem konkursu jest wyłanianie talentów 
i wspieranie uczniów zdolnych, pomoc im 
w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań in-
formatycznych, motywowanie ich do samo-
dzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym 
wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia, a tak-
że promowanie osiągnięć uczniów.
W tegorocznym konkursie udział wzięli uczniowie trzech szkół: ze Starych Pieścirogów, Popowa Borowego 
i Nasielska.
Konkurs przebiegł dwuetapowo: 
I etap – uczniowie szkół z terenu naszej gminy zaprojektowali pracę pt. „Laurka z okazji Dnia Babci i Dnia Dziad-
ka” przy użyciu programu Paint i Microsoft Office Word. Wpłynęło ponad 40 prac, z których komisja w składzie: 
Kinga Żabik, J. Sobiecka i J. Duczman, wyłoniła laureatów I etapu. 
24 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbył się finał konkursu.
II etap – polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań oraz wykonaniu zadań praktycznych w pro-
gramach: Paint, Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. Uczniowie podzieleni byli na dwie kategorie – 
I i II rok nauki.

Uczestników i opiekunów przywitał 
wicedyrektor szkoły Mariusz Kra-
szewski, życząc wszystkim powo-
dzenia w zmaganiach z informatyką. 
W II etapie rywalizowali:
I rok nauki: Marcin Kundt, kl. V – SP 
Popowo Borowe, Mateusz Żochow-
ski kl. V – SP Popowo Borowe, Piotr 
Ślubowski kl. V – SP Popowo Boro-
we, Wiktoria Rostkowska kl. IVa – SP 
Nasielsk, Joanna Sumik kl. IV b – SP 
Nasielsk, Rafał Iwanow kl. IVb – SP 
Nasielsk, Łukasz Paluszek kl. Vb – SP 
Nasielsk, Weronika Sitkowska kl. Vb – 
SP Nasielsk, Oliwia Norbert kl. Vb – 
SP Nasielsk, Weronika Tomaszewska 
kl. Vb – SP Nasielsk, Jakub Będowski 

kl. Ve – SP Nasielsk, Michał Kolasa kl. Ve – SP Nasielsk.
II rok nauki: Alexandra Tylewski kl. Va – SP Stare Pieścirogi, Paulina Majewska kl. VI – SP Stare Pieścirogi, Marcin 
Tomczyk kl. VI – SP Stare Pieścirogi, Natalia Karolak kl. VIa – SP Nasielsk, Alicja Malinowska kl. VIa – SP Nasielsk, 
Weronika Osińska kl. VIa – SP Nasielsk, Paulina Pawłowska kl. VIb – SP Nasielsk, Oliwia Walesiak kl. VIb – SP 
Nasielsk, Agata Obojska kl. VIb – SP Nasielsk, Kacper Kosewski kl. VIb – SP Nasielsk, Oliwia Kraszewska kl. VIb – 
SP Nasielsk.
Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek, ufundowany przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edu-
kacji, odbyło się ogłoszenie wyników. Oto laureaci:
I miejsce: Mateusz Żochowski 
– I rok nauki, i Natalia Karolak 
– II rok nauki;
II miejsce: Weronika Toma-
szewska – I rok nauki, i Agata 
Obojska – II rok nauki;
III miejsce: Jakub Będowski – 
I rok nauki, i Oliwia Kraszewska 
– II rok nauki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Grzegorza 
Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska.
Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy i zapra-
szamy za rok. Dziękujemy burmistrzowi Arciszewskiemu za objęcie patronatem naszego konkursu i ufundowanie 
wszystkich nagród oraz za obecność podczas jego podsumowania. Składamy serdeczne podziękowania dy-
rektorom szkół w Starych Pieścirogach i Popowie Borowym oraz nauczycielom informatyki: Radosławowi 
Skrzyneckiemu i Cezaremu Wiśniewskiemu, za współpracę i przygotowanie uczniów. Pragniemy podziękować 
Agnieszce Mackiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasielsku, za motywowanie do podejmowania wyzwań 
oraz wspieranie działań twórczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów naszej gminy.

Organizatorzy: Monika Paluszek, Agnieszka Sztabnik

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł
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Kino NIWA ZAPRASZA
15–17 lutego godz. 18.00

Pragnienie miłości
Dramat; Francja, Meksyk; czas: 1 godz. 33 min.

W Nastoletnia Alejandra przeprowa-

dza się z ojcem do Mexico City, gdzie 

obydwoje rozpoczynają nowe życie. 

Tragedia dziewczyny zaczyna się, 

gdy do sieci trafia intymne nagranie 

z jej nowym chłopakiem.

22–24 lutego godz. 18.00

Samsara
Dokumentalny; USA; czas: 1 godz. 39 min.

Drugi f ilm reżysera Baraki to do-

kumentalna podróż przez najpięk-

niejsze zakątki 25 krajów na całym 

świecie z muzyką Lisy Gerrard i Dead 

Can Dance. 

1–3 marca godz. 18.00

Bejbi blues
Dramat obyczajowy; Polska; czas: 1 godz. 

45 min.

Bohaterką f i lmu jest niedojrzała 

17-latka, która zostaje matką. Chcia-

ła mieć dziecko, bo fajnie jest mieć 

dziecko. Bo wszystkie młode gwiaz-

dy, jak Britney Spears czy Nicole Ri-

chie, mają dzieci.

9–10 marca godz. 18.00

Gangster
Dokumentalny; USA; czas: 1 godz. 39 min.

Historia braci, którzy wyrastają na naj-

bardziej znanych przemytników alko-

holu w czasach wielkiej prohibicji na 

południu Stanów.

Baran 21.III–20.IV
Sprawy tak osobiste, jak i zawodowe przy-
niosą Ci więcej zadowolenia. Nadal istnieje 
jednak niebezpieczeństwo napięcia ner-
wowego i kłótni z kolegami. Przemyśl swo-
je posunięcia.

Byk 21.IV–21.V
Teraz możesz liczyć na dobry wpływ planet, 
które nadal Ci sprzyjają. Trochę wody upły-
nie, zanim uda Ci się odzyskać równowagę. 
Staniesz się bardziej rozmarzony. Czas sprzyja 
zmianom na lepsze. 
Bliźnięta 22.V– 20.VI

Pod względem samopoczucia będzie OK. 
Nie bój się zmian i czekających Cię wyzwań. 
Bez trudu zrealizujesz swoje plany. Musisz tyl-
ko pomóc losowi. Ustal priorytety na przy-
szłość. Rób tak, jak podpowiada Ci serce.

Rak 21.VI–22.VII
Po całym tygodniu pracy należy Ci się wy-
poczynek. Nie zmarnuj go przed telewi-
zorem. Staraj się też więcej czasu spędzić z 
rodziną. Dobry czas na rozrywki na świeżym 
powietrzu. 

Lew 23.VII–22.VIII
Najbliższe dni zapowiadają się sympatycznie. 
Znajdź sobie jakieś spokojne miejsce i zajmij się 
swoimi sprawami. Wskazany jest też spacer. Po-
staraj się skoncentrować się wyłącznie na sobie 
i swoich potrzebach. 

Panna 23.VIII–22.IX
Miły i spokojny tydzień. Możesz go sobie za-
planować według własnych pomysłów. Po-
staraj się nie zepsuć tego, co już udało Ci się 
osiągnąć. Podróż może być dzisiaj przyjemna. 
Waga 23.IX–23.X

Czas bardziej spokojny i sprzyjający odpoczynkowi. 
Powrócą dobre samopoczucie i energia. Po-
trzebny jest spokój i harmonia w rodzinie. Nie 
żałuj pieniędzy na małe przyjemności. 
Skorpion 24.X–21.XI
Pierwsze dni będą nerwowe. Twoim działa-

niom towarzyszyć będzie drażliwość i skłonność do 
konfliktów. Jeżeli planujesz podróż, zastanów 
się, czy nie lepiej z niej zrezygnować. Nie pró-
buj podejmować ważnych decyzji. 
Strzelec 22.XI–21.XII

Spokój i ostrożność w działaniu pozwolą Ci przeżyć 
miły tydzień. Twój nastrój wyraźnie się poprawi. Nie 

siedź więc w domu, ale zażywaj ruchu na po-
wietrzu. Dobrze się zorganizuj. 
Koziorożec 22.XII–19.I
Gwiazdy ześlą Ci wkrótce więcej pozytyw-

nej energii. Możesz zająć się tym, co lubisz. Otocz się też 
pogodnymi ludźmi i korzystaj z uroków życia. Nie za-

pominaj tylko o odpoczynku. Podsumuj do-
tychczasowe osiągnięcia.
Wodnik 20.I–18.II
Odczuwane napięcia nie sprzyjają wydajnej 
pracy. Chętnie więc podzielisz swoje obowią-

zki między współpracowników. Zachowaj tylko spokój 
i z niczym nie przesadzaj. Myśl perspekty-
wicznie. 
Ryby 19.II–20.III
Nadchodzący tydzień wymaga wielu przy-
gotowań. Sprawy dotyczące sfery osobistej 

potoczą się po Twojej myśli. To dobry moment, aby do 
życia uczuciowego wprowadzić spokój i zgo-
dę. Planety dodadzą Ci odwagi i wiary w siebie.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Jak odżywia się Twoje 
dziecko w szkole?
Szkoła jest miejscem, gdzie nasze dzieci spędzają bardzo dużo czasu. 
Czy dobrze się tam odżywiają? Czy Twoje dziecko zjada śniadanie przed 
pójściem do szkoły? Czy zwracasz na to uwagę? Pamiętaj, śniadanie to 
pierwszy i podstawowy posiłek. Każdy z nas powinien spożyć go w ciągu 
godziny po przebudzeniu. W wypadku dzieci jest to szczególnie ważne, 
aby mogły skupić się na lekcji i intensywnie myśleć.
A co z kolejnymi posiłkami w szkole? Czy Twoje dziecko zabiera II śnia-
danie do szkoły? Czy dla wygody i świętego spokoju opiekunów dostaje 
5 zł, żeby mogło sobie coś kupić w sklepiku czy automacie?
Do szkoły można zabierać zarówno kanapki, jak i owoce czy nasiona, 
orzechy, warzywa do pochrupania. Należy pamiętać, żeby posiłek był 
przede wszystkim atrakcyjny i kolorowy. 
Należy również pamiętać o uzupełnianiu płynów w ciągu dnia. Nie po-
winny być to napoje gazowane, napoje pozorujące wodę, słodkie soki. 
Najlepiej nauczyć dziecko pić zwykłą wodę – można do niej wcisnąć 
sok z cytryny, limonki czy pomarańczy. Nie pijemy „wód smakowych”. 
Jeśli dziecko nie ma problemów z nadmierną masa ciała, to można mu 
dodać łyżeczkę miodu lub soku z malin, truskawek, ale soku domowe-
go. Dziecko może też dostać do szkoły herbatki owocowe w butelce 
– ekspresowe lub liściaste. Nie podawajmy granulowanych, ponieważ 
zawierają bardzo dużo cukru.
Jeśli dziecko spędza w szkole więcej niż 5 godzin lekcyjnych, należy 
przygotować mu do szkoły dwa posiłki.
Część dzieci spożywa w szkole obiady. Pamiętajmy jednak, żeby kontro-
lować to, co nasze dzieci jadają. Wymagajmy, żeby udostępniane były 
nam jadłospisy. Jeśli nasze dziecko ma problemy z nadmierną masą ciała, 
to należy zwrócić uwagę na to, by nie dostawało dokładek czy chleba 
do zupy. Jeśli do obiadu dokładany jest deser, to pilnujmy, żeby były to 
owoce, a nie batony. Ponadto, jeśli nasze dziecko zjada obiad w szkole, 
to pamiętajmy, żeby drugiego już w domu nie jadło.

Programy zdrowego odżywiania w szkołach?
Czy w szkole Twojego dziecka funkcjonuje program np. picia mleka? A 
jakie smaki mleka są do wyboru? Czy jest to tylko zwykłe mleko? Nie-
stety, dostępne jest mleko o smaku czekoladowym, waniliowym, tru-
skawkowym, do którego nie powinniśmy zachęcać naszych dzieci. 
Dlatego zainteresuj się, jakie mleko pije Twoje dziecko. Innym popu-
larnym programem w szkołach jest spożycie owoców i warzyw. Dzieci 
dostają zapakowane próżniowo pokrojone marchewki, rzodkiewki, jab-
łko itp. Zainteresujmy się, czy nasze dziecko je zjada oraz jakiej jakości 
są te produkty.

A co się kryje w sklepikach szkolnych  
lub automatach z jedzeniem?

Czy interesujesz się, co jest sprzedawane w sklepiku lub automacie w 
szkole Twojego dziecka? Czy wiesz, że możesz mieć na to wpływ? Jeśli 
w szkole nie ma sklepiku, a jest tylko automat ze słodyczami – rodzice 
jak najbardziej mogą negocjować jego zawartość.
Przecież oprócz batonów, rogalików, paluszków i słodkich napojów w 
automacie mogą się znaleźć również woda mineralna oraz kanapki, żeby 
dzieci miały wybór między niezdrowymi przekąski a ich zdrowymi za-
miennikami. Czasami warto poruszyć ten temat na zebraniu. 
Podobnie jest ze sklepikami – rodzice mają wpływ na to, co się tam znaj-
duje. Jeśli ajent nie chce całkowicie wymienić asortymentu w sklepiku, 
często tłumacząc brakiem zysku, to może zmienić go choć częściowo. 
Warto wprowadzić owoce, wodę, kanapki, zwykłe orzechy. 

Zastanów się zatem, jak wygląda odżywianie się Twojego dziecka. Jeśli 
nauczysz je dobrych zachowań żywieniowych, będą one procentowa-
ły w przyszłości. Natomiast jeśli ktoś nie nauczy się u dzieciństwie zdro-
wych zachowań żywieniowych, w życiu dorosłym ciężko mu będzie je 
zmienić. Dlatego lepiej poświęcić chwilę i przygotować dziecku posiłki 
do szkoły, niż dać pieniądze i nie mieć kontroli nad tym, co zjada.
Jeśli w szkole Twojego dziecka są jakieś inne programy zdrowego od-
żywiania, został zmieniony asortyment sklepiku lub chcesz się podzielić 
inną historią, napisz e-mail na adres dietetyk_iwona@wp.pl.

mgr Iwona Jakóbiak-Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Dla Babci i Dziadka
W tym roku Dzień Babci i Dzień 
Dziadka w Samorządowym Przed-
szkolu w Nasielsku miały wyjąt-
kowy charakter. Odbyły się one 
w dniach 21–25 stycznia 2013 r. 
Dopiero co bawiliśmy się ze Świę-
tym Mikołajem, jeszcze w uszach 
brzmią dzwoneczki z dziecięcych 
przedstawień, ciągle wspominamy 
wypatrywanie pierwszej gwiazdki 
na niebie i zapach choinki – a już 
kolejne święto zawitało do drzwi 
przedszkola w Nasielsku.
Babcia i dziadek… Te krótkie słowa 
zawierają tyle uczuć, miłości, tro-
ski, przyjaźni. To przecież oni, babcia i dziadek, są najczęściej naszymi największymi i najwierniejszymi przyja-
ciółmi – naszymi pierwszymi przyjaciółmi. To oni potrafią otoczyć nas opieką, miłością, zawsze gotowi podać 
pomocną dłoń. Pokazują przyrodę, czytają ulubione bajki, idą z nami na spacer. Dlatego kolejny raz zrobiliśmy 
zadość tradycji i zaprosiliśmy ich do przedszkola, aby w ten sposób pokazać, jak bardzo ich kochamy. Każda 
grupa przedszkolna zaprosiła tych najstarszych wiekiem przedstawicieli rodzin dzieci do swoich sal. I tu, w ro-
dzinnych, kameralnych warunkach, dziadkowie, a także rodzice, oglądali swoje małe pociechy. Wszystkie panie 
razem z dziećmi rozgrzewały seniorów piosenkami i wierszami, które u niejednej babci wywołała łzę wzruszenia.
Dzieci z grupy 3- i 4-latków przedstawiły inscenizację bajki pt. Rzepka, a 4- i 5-latki inscenizację pt. Zimowa 
przygoda Czerwonego Kapturka oraz żywiołowe tańce pt. Zimowa poleczka” i Krakowiak, który wywołał „ta-
neczne poruszenie” wśród oglądających. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że teraz chętnie poszliby w tany, bo po-
czuli się rześcy, silni i zdrowi. 
Dziękujemy im za wszystko, co dla nas robią, a najbardziej za to, że są. Czy taki sposób organizowania Dnia Babci 
i Dziadka będzie praktykowany, pokażą najbliższe lata i potrzeby oglądających. W tym roku widzowie nie szczę-
dzili słów zadowolenia i pochwał, tak pod adresem najmłodszych wykonawców, jak i przygotowujących ich 
nauczycieli. 

Bajkowo i kolorowo
W czwartek, 17 stycznia 2013 r., Samorządowe Przedszkole w Nasielsku zorganizowało Bal Karnawałowy pod 
hasłem ,,Na balu jesteśmy bajkowi”. Nasze przedszkole tego dnia zamieniło się w magicznie kolorowy świat.
Dyrektor Hanna Szumska powitała wszystkich uczestników balu. Rzecz jasna, ważnym atrybutem tej imprezy 
były ciekawe stroje balowe. 
Wszystkie grupy bawiły się wspólnie na pięknie udekorowanej sali. Wśród uczestników balu były królewny, wróż-
ki, motylki, Batman, policjant oraz strażak, żołnierz i inni. Przedszkolaki długo czekały na ten dzień, a kiedy 
w końcu nastał, fantastycznie się bawiły. Skoczna, rytmiczna muzyka zachęcała do tańców, a wspólne zabawy 
i konkursy sprawiły radość i pozostawiły w ich pamięci niezwykłe wrażenia. 

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Dwie uroczystości
Babcia i Dziadek zaraz po rodzi-
cach są najb l iższymi osobami 
dla dzieci .  Ich święto corocz-
nie jest obchodzone, nie tylko 
w gronie rodzinnym, ale rów-
nież w przedszkolach i szkołach, 
dokąd zapraszani są dziadkowie, 
jako honorowi goście swoich 
wnuków. 
Tak też było w Szkole Podsta-
wowej w Popowie Borow ym. 
W dniu 26 stycznia br. odbył y 
się dwie uroczystości: spotkanie 
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
oraz bal karnawałowy dla dzieci.
Zaproszeni dziadkowie l icznie 
przybyli do szkoł y, aby podzi-
wiać występy swoich wnucząt. 
Po przy witaniu zaproszonych 
go ś c i  p r ze z  d yre ktor  Te re sę 
Przybysz dzieci zaprezentowały 
swoje zdolności recytatorskie, 
woka l n e  i  tea t ra l n e .  Wsz ys t-
k ie wiersze,  p iosenk i,  ż ycze-
nia i  przedstawienia teatralne 

były poświęcone i dedykowane 
oczywiście dziadkom. Zarówno 
dzieci, jak i nauczyciele wykazali 
duże zaangażowanie w zorgani-
zowanie tej uroczystości, część 
artystyczną uczniowie przygo-
towali pod kierunkiem Katarzy-
ny Pelkowskiej . Goście z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, któ-
re włożył y wiele wysi łku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Dziadkowie 
oprócz gromkich braw nagro-
dzili swoje pociech ogromnym 
ko sze m  s ł o d yc z y.  Po  c zę ś c i 
ar t yst ycznej  wnuk i  wręcz ył y 
dziadkom „ s łodki ” upominek 
a następnie zaproszono gości 
do udziału w kilku konkursach 
typu: wiązanie krawata, wbijanie 
gwoździ na czas czy zaplatanie 
warkocza . Wszystko to odbywa-
ło się w bardzo radosnej atmo-
sferze. Zwycięzcom przyznano 
tytuły: „Super majsterkowiczki”, 
„Mistrzyni wiązania krawatów”, 
„Mistrzyni młotka” oraz „Mistrza 
igły”, „Mistrza fryzjerstwa” i „Mi-

strza kuchni”. Lau-
reaci otrzymali z rąk 
pani  dyrektor pa-
miątkowe dyplomy 
i drobne upominki.
N a s tęp n i e  goś c i e 
u d a l i  s i ę  n a  p o -
częstunek, a dzieci 
bawi ł y się na balu 
k a r n a w a ł o w y m , 
j a k o  ż e  s t y c z e ń 
t r a d y c y j n i e  j e s t 
mies iącem tak ich 
zabaw. Większość uczestników 
zabawy wystąpiła w kostiumach 
lub maskach. Królowe, damy, 
wróżk i ,  b iedronk i ,  C zer wone 
Kapturki, klauni oraz wampiry 
tańczyły wspólnie, tworząc kół-
ka i wężyki. Wszystkie postacie 
bacznie obserwowało jury złożo-
ne z nauczycieli, rodziców i ucz-
niów. Po burzliwych obradach, 
biorąc pod uwagę oryginalność 
i  pomysłowość, wyłoni ło ono 

z w yc i ę zc ów  ko n -
kursu „Najciekawszy 
strój karnawałowy”. 
W kategorii klas 0–
III pierwsze miejsce 
przyznano „pszczół-
c e”– M a gd z i e  Z a-
wadzkiej z klasy II , 
drugie „ klaunowi”– 
Kubie Charzyńskie-
mu z kl .  I ,  i  trzecie 
„Pipi”– Wiktorii Wie-
trzyk z kl .  II .  W ka-

tegorii klas starszych pierwsze 
m i e j sc e z a j ę ł a  „ P ip i ”– Agat a 
Żbikowska z kl. IV, drugie „cza-
rodziejka”– Marta Rączka z kl . 
IV, i trzecie „żołnierz”– Marcin 
Kundt z k lasy V.  Wśród prz y-
byłych gości wyróżniono „bie-
drone c zkę”– Grz ymkowską . 
L aureaci zostal i  uhonorowani 
dyplomami oraz drobnymi na-
grodami.
We wszystkim mogliśmy liczyć 
na wsparcie rodziców, którz y 
przygotowali upominki dla go-
ści oraz słodki poczęstunek dla 
dziadków i dla dzieci.
Wspaniała atmosfera, która towa-
rzyszyła spotkaniu, była okazją 
do wzmocnienia więzi rodzin-
nej, miłego spędzenia czasu oraz 
b l iższego poznania się.  Mamy 
nadzieję, że dzień ten na długo 
pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci, jak i dziadków. 

Katarzyna Pelkowska

1% dla Adriana
1% Twojego podatku ma wielką wartość. Może pomóc 12-letniemu Adrianowi, który cierpi na nieuleczalną 
chorobę Hallervordena Spatza, postępującą encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Adrian nie chodzi, 
nie mówi, nie może samodzielnie jeść ani pić. Potrzebuje całodobowej opieki, zestawu leków oraz preparatów 
pielęgnacyjnych i odżywczych. Zawodowo pracuje tylko mama chłopca – pani Beata Szymczak – pielęgniar-
ka w Centrum Medycznym w Nasielsku. Tata zajmuje się niepełnosprawnym Adrianem i 7-letnią córką Alą. 
Jeżeli jeszcze nie wysłałeś PIT-u do Urzędu Skarbowego, przekaż 1% swojego podatku na leki przynoszące 
ulgę w cierpieniu 12-letniego chłopca. 
W deklaracji podatkowej należy wpisać KRS Fundacji „Zdążyć z Pomocą” – 0000037904 z dopiskiem dla 
Adriana Szymczaka i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Nic nie tracisz, a mo-
żesz bardzo pomóc.
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DROBNE
Wynajmę miejsca garażowe przy sta-
dionie. Tel. 500 142 809.
Układanie glazury. Tel. 604 561 031.
Codwutygodniowe wyjazdy po samo-
chody za granicę. Tel. 501 089 646; 501 
089 640.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku  
– 32 m2. Tel. 785 484 339.
Sprzedam działkę budowlaną przy  
ul. Cisowej – Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Do wynajęcia piętro domu – Mogowo. 
Tel. 668 302 813.
Sprzedam sianokiszonkę w belach.  
Tel. 607 608 744.
Sprzedam mieszkanie, osiedle 
Warszawska, parter, po remoncie.  
Tel. 604 337 062.
Wapno magnezowe luzem. Transport 
na miejsce. Tel. 606 436 876.
Sprzedam mieszkanie M4 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.
ODSZKODOWANIA za wypadki 
komunikacyjne, w pracy, w rolni-
ctwie, błąd medyczny, upadek na 
chodniku. Nawet do 20 lat wstecz! 
Pomoc prawna. Bez opłat wstępnych!  
Tel. 535 031 444.
Sprzedam lub wynajmę kompletnie 
wyposażone 2-pokojowe mieszkanie  
– ul. Płońska 24 A. Tel. 663 555 233
Sprzedam działkę (prąd, woda, gaz). 
Kosewo. Tel. 500 138 106.
Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. zatrudni ko-
biety na sortownię – Nowy Modlin 45. 
Tel. 22 785 59 99.
Gabinet logopedyczny wraz z terapią 
pedagogiczną z możliwością dojazdu 
do klienta. Tel. 504 984 957.
Glazura, gładź, malowanie. Tel. 601 497 
744.
Firma Homex Sp. z o.o. zatrudni pracow-
nika do pracy w gospodarstwie rolnym. 
Wymagane prawo jazdy kat. T. Miejsce 
pracy: JURZYNEK. Tel. 602 629 778;  
mail: dnowacki@pleban.com.pl
Firma Homex Sp. z o.o. zatrudni in-
struktora jazdy konnej z doświad-
czeniem. Miejsce pracy: JURZYNEK. 
Tel. 602 629 778; mail: dnowacki@
pleban.com.pl
Sprzedam siewnik zbożowy. Tel. 608 
394 281.
Kupię ziemię rolną lub wezmę w dzier-
żawę w gm. Nasielsk. Tel. 609 512 807.
Kupię własnościową kawalerkę 
w Nasielsku - parter lub I piętro.  
Tel. 608 138 881.
Sprzedam słomę w belach suchą.  
Tel. 889 610 477.

TANIO sprzedam działkę 2000 m2 z do-
mem mieszkalnym 80 m2 i budynkami 
gospodarczymi w Nasielsku. Tel. 664 
891 895.

Sprzedam tanio kasety video.  
Tel. 23 69 12 763.

Sprzedam owies siewny. Tel. 784 528 758.

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

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków. Cena 
800 zł do negocjacji. Tel. 791 839 114.

Wynajmę garaż w Nasielsku – ul. 
Jagodowa, blisko Urzędu. Tel. 23 69 12 
148.

Sprzedam działki na os. Krupka.  
Tel. 798 338 402.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Do wynajęcia w Nasielsku 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, C.O., oddzielne wejście.  
Tel. 602 793 096; 784 672 567.

Instalacje elektryczne – kompleksowo – 
uprawnienia. Systemy alarmowe, monito-
ring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Sprzedam elektrownię słoneczną.  
Tel. 662 646 846.

Kupię samochody złomowe. Tel. 694 
570 289.

Sprzedam plac podzielony na działki 
budowlane lub działkę. Możliwość wy-
kopania stawu. Ulica Lazurowa. Cena 50 
zł/m2. Tel. 798 291 316.

Sprzedam siano w kostkach z pierwszego 
pokosu. Tel. 723 487 740.

Sprzedam działkę o pow. 600 m2, ogro-
dzona, uzbrojona – Nasielsk (blisko 
Ośrodka Zdrowia). Tel. 695 562 507.

Sprzedam mieszkanie 67 m2 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.

Sprzedam prasę belującą Feraboli, stan 
idealny, rok 2009. Tel. 608 618 321.

S p r z e d a m  m i e s z k a n i e  p r z y  
ul. Piłsudskiego. Tel. 516 839 925.

Działki budowlane przy trasie Nasielsk-
Pieścirogi. Tel. 602 357 742.

GS „Sch” w Nasielsku ogłasza przetarg 
ofertowy na wydzierżawienie lokalu 
przy ul. Młynarskiej 3 (przy postoju 
TAXI). Oferty prosimy składać w sekre-
tariacie Spółdzielni do dnia 27.02.2013 
r. w godz. 7.00 – 15.00 (ograniczenie 
branż). Informacji udziela Zarząd.  
Tel. (23) 69 12 719; 531 881 222; 531 881 
555.

Sklepy GS przy ul. Warszawskiej 15/17 
oraz przy ul. Warszawskiej 2 zapraszają 
do zakupu E-papierosa.

Sprzedam ladę chłodniczą oraz stojaki 
i wieszaki do odzieży. Tel. 880 665 665.

Sprzedam mieszkanie 47 m  (parter - 2 
pokoje) osiedle Płońska. Tel. 604 436 
444, 796 611 579

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem 
w Starych Pieścirogach z dostępem do 
mediów. Tel. 696 990 459.

Szukam dobrego opiekuna dla półrocz-
nego oswojonego i zadbanego kota.  
Tel. 697339708.

Usługi remontowo – budowlane.  
Tel. 505151154.

Do wynajęcia kawalerka w Starych 
Pieścirogach blisko dworca PKP. Tel 608 
350 378.

Do wynajęcia lokal w Nowych 
Pieścirogach ul. Kolejowa 35 b – 50 
m od dworca PKP (Dawniej sklep 
samoobsługowy Merkury). Tel.604 
031 873.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl
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tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, 

prace porządkowe, 
wycinanie drzew. 

Tel. 881 918 674
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czwartego” 25.01.2013 r.:
1. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski  75 pkt (59,52%)
2. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra   71 pkt (56,35%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  69 pkt (54,76%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  68 pkt (53,97%)
5. Krzysztof Michnowski – Maciej Osiński  63 pkt (50,00%)
6. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki  57 pkt (45,24%)
7. Marek Olbryś – Mariusz Figurski  54 pkt (42,86%)
8. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  47 pkt (37,30%)

 PK

Przygotowania Żbika do sezonu

Forma rośnie
Przygotowania do rundy rewanżowej 
w ligach piłkarskich osiągnęły już pół-
metek. Nadal jednak nie wiadomo do 
końca, w jakich składach poszczegól-
ne drużyny przystąpią do walki. 
Wszystkie zespoły próbują na trenin-
gach i w sparingach nowych zawod-
ników zainteresowanych grą w nowej 
drużynie, zazwyczaj w lepszej niż ta, 
w której grali dotąd. Nasi dwaj piłkarze 
należący do grupy tych zawodników, 
na których opierała się siła naszego ze-
społu – Łukasz Wolf i Fabian Kotarski 
– też chcieliby zagrać w wyższej lidze. 
Zainteresowani są grą w drugoligo-
wym Świcie Nowy Dwór. Ich odej-
ście oznaczałoby poważne osłabienie 
drużyny. 
W Żbiku również testowanych jest 
również kilku młodych zawodników. 
Zdecydowanego wzmocnienia jed-
nak nie widać. Byłby nim z pewnością 
powrót do składu Marcina Gumow-
skiego. Jest to możliwe, zwłaszcza 
gdyby udało się załatwić mu na miej-
scu odpowiednią pracę. 
Okienko transferowe nie zostało jesz-
cze zamknięte. Kto wystąpi w po-
szczególnych zespołach, przekonamy 
się dopiero z chwilą rozpoczęcia roz-

grywek. W naszym wypadku szcze-
gólnie ważne będą mecze dwóch 
pierwszych kolejek. Żbik spotka się 
w nich z dwoma głównymi rywala-
mi do awansu – MKS-em Ciechanów 
i Koroną Szydłowo. 
Obecnie drużyny skupiają się na tre-
ningach i sparingach. Trenerzy i dzia-
łacze Żbika zapewnili odpowiednich 
sparingpartnerów. W większości są 
to drużyny grające w tej samej lidze, 
co Żbik, tyle że w innej grupie. Są też 
drużyny z lig wyższych. Wszystko jest 
więc ułożone racjonalnie, zgodnie 
z wszelkimi zasadami sztuki. Gorzej 
jest z treningami, z nimi są pewne kło-
poty. Pod uwagę brano trzy miejsca 
ich przeprowadzenia – halę, stadion 
i Orlik. Zima w tym roku jest dość ka-
pryśna i nie zawsze można zrealizo-
wać wszystkie zamierzenia. Uciążliwe 
są też wyjazdy na mecze sparingowe. 
W Nasielsku nie zadbano o budowę 
pełnowymiarowego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią. Do tego dochodzą 
też choroby.
W minionych dwóch tygodniach Żbik 
rozegrał kolejne mecze kontrolne.  
2 lutego przeciwnikiem naszej druży-
ny była czwartoligowa Nadnarwianka 
Pułtusk. Spotkanie to odbyło się w No-
wym Dworze Mazowieckim, jako że 
Pułtusk, podobnie jak Nasielsk, nie ma 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Na 
tle grającej od kilku lat w IV lidze dru-
żyny z Pułtuska Żbik zaprezentował 

się bardzo dobrze. Po części 
świadczy o tym wynik: 2:1 
dla naszej drużyny. Pamiętać 
przy tym należy, że w me-
czach kontrolnych wynik 
odgrywa drugorzędną rolę. 
Tu ważne są przedmeczowe 
założenia i ich realizacja.
W spotkaniu tym po pierw-
szej połowie prowadzili puł-
tuszczanie. Bramkę zdobyli 
po dość niefrasobliwym za-
graniu naszego bramkarza. 
Może i dobrze, że to zagranie przytra-
fiło mu się w meczu kontrolnym. To 
pewnego rodzaju ostrzeżenie, z któ-
rego winien wyciągnąć wnioski.
Kolejne spotkanie odbyło się w sobo-
tę, 9 lutego, w Legionowie. Zaplano-
wany był mecz z grająca, podobnie jak 
Żbik, w lidze okręgowej drugą druży-
ną Legionovii. Już na miejscu okazało 
się, że istnieje możliwość rozegrania 
miniturnieju z udziałem trzech dru-
żyn. Trzecią była czwarto ligowy ze-
spół z Łomianek, który miał sparować 
z inną drużyną, ta jednak nie mogła do 
Legionowa przyjechać. Ten układ, jak 
się wydaje, był korzystny dla wszyst-
kich trzech zespołów. Żbik najpierw 

zremisował 2:2 z ze-
społem z Legionowa, 
a następnie pokonał 
czwartol igowców 
z Łomianek 2:0.
Warunki do gry nie 
były najlepsze. Tem-
peratura około 0o C 
raczej sprzyjała grze, 
ale opadająca mgła 
sprawiała, że p ł y-
ta boiska była dość 
śliska i trudno było 
grać z pełną szyb-
kością. Zawodnicy 
wszystkich trzech 
dru ż yn m ie l i  też 
z tego powodu duże 
kłopoty z przyjmo-
waniem piłki. Nasi 
zawodnicy w walce 
z przeciwnościami 
losu i z dobrze grają-
cymi przeciwnikami 
zaprezentowali się zupełnie nieźle. 
Widać, że ich forma rośnie.
W dwie najbliższe soboty Żbik zmie-
rzy się w Legionowie z Dębem Wie-
liszew (16.02.) i w Nowym Dworze 
Maz. z Wkrą Pomiechówek.
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fot. T. Zawadzki


