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OBRADOWAŁA RADA

W czwartek, 25 października br. 
odbyła XLII sesja Rady Miejskiej. 
Obrady prowadziła przewodni-
cząca Rady Katarzyna Świderska , 
a uczestniczyło w nich 10 radnych.
Po przyjęciu porządku obrad prze-
wodnicząca Rady poinformowa-
ła obecnych o swoich działaniach 
między sesjami RM. Brała ona 
m.in. udział w debacie o bezpie-
czeństwie, uroczystościach gmin-
nyc h,  p os ie d zen iac h kom i s j i 
merytorycznych Rady oraz pełni-
ła cotygodniowe dyżury. Ponadto 
przedstawiła analizę oświadczeń 
majątkowych radnych za 2012 r. 
W odpowiednim terminie złożyli 
je wszyscy radni, ale niektórzy po-
pełnili nieprawidłowości, na które 
zwróciła uwagę zarówno przewod-
nicząca RM, jak i naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Następnie relację ze swojej dzia-
łalności przedstawił Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska. Zwrócił 
uwagę na małe zainteresowanie 
mieszkańców debatą na temat bez-
pieczeństwa w naszej gminie. Po-
informował m.in.: o zakończonych 
już inwestycjach na terenie mia-
sta i gminy, nasadzeniach roślin na 
terenie miasta, zawarciu umowy 
na podczyszczanie Nasielnej oraz 
o spotkaniu dotyczącym produk-
tu tradycyjnego, które odbyło się 
w siedzibie Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury. Burmistrz odczytał też 
informację na temat oświadczeń 
majątkowych za 2012 r. pracow-
ników urzędu oraz kierowników 
i dyrektorów gminnych jedno-
stek organizacyjnych. W niektó-
rych oświadczeniach pojawiły się 
nieprawidłowości i błędy formal-
ne, w jednym przypadku została 
zlecona kontrola z Urzędu Skar-

bowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
Radni przyjęli „Informację dy-
rektorów szkół podstawowych 
i gimnazjów o wynikach pracy 
dydaktycznej i wychowawczej 
w roku szkolnym 2012/2013”. 
Przy tej okazji radny Mirosław Świ-
derski stwierdził, że poza dobrymi 
wynikami uczniów w nauce i op-
tymalnymi warunkami nauczania 
w oświacie mamy osoby zarabia-
jące wraz z dodatkiem stażowym 
1600 zł brutto. Rada przyjęła także 
„Informację o realizacji inwestycji 
remontowych”.

Z UM

Kontrole 
odpadów
Jak informuje Wydział Środowiska 
i Obszarów Wiejskich nasielskiego 
UM w najbliższym czasie rozpoczną 
się kontrole dotyczące prawidło-
wości przekazywania odpadów 
komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości. Przeprowadzać je 
będą pracownicy UM wraz z firmą 
BŁYSK-BIS. 
Sprawdzane będzie czy odpady 
zostały wystawione przed godziną 
7.00 rano, czy w odpadach zmie-
szanych (w przypadku gdy złożona 
została deklaracja o segregowaniu 
odpadów) nie znajdują się odpa-
dy podlegające segregacji, a także 
czy w odpadach zmieszanych nie 
znajdują się odpady budowlane, 
poremontowe lub niebezpieczne 
(baterie, przeterminowane leki czy 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny).
Natomiast w dniu odbierania odpa-
dów segregowanych będzie pro-
wadzona kontrola czy odpady są 
prawidłowo posegregowane np. czy 
odpady mogące ulec zgnieceniu są 
zgniecione, czy są opłukane i bez 
resztek żywności.

Zakończenie inwestycji
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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. 23 691–22–20

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. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Przyjmuje interesantów  w sprawach różnych  
we wtorki w godz. od 8.00 do 13.00

(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Świderska 

dyżuruje w poniedziałki  w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  

( I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

PIERWSZE POSIEDZENIE  
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W NASIELSKU

W dniu 30 października br. (środa) 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
odbyło się pierwsze posiedze-
nie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Nasielsku, powołanej Posta-
nowieniem Nr 56/13 Komisarza 
Wyborczego w Warszawie z dnia  
23  p a ź d z i e r n i k a  2 013  r o ku 
w związku z wyborami uzupeł-
niającymi do Rady Miej sk iej 
w Nasielsku, zarządzonymi na 
dzień 8 grudnia br. Posiedzenie to 
z upoważnienia Komisarza Wy-
borczego w Warszawie zwołał 
i zorganizował Burmistrz Nasielska 
– Bogdan Ruszkowski. Posiedzenie 
otworzył najstarszy wiekiem czło-
nek Komisji, Wanda Bącik. Naj-
ważniejsze postanowienia podjęte 
podczas pierwszego posiedzenia 
to wybór Przewodniczącego i Za-
stępcy Przewodniczącego Komi-
sji. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Miejska Komisja Wy-
borcza w Nasielsku dokonała 
wyboru Katarzyny Bagińskiej na 
Przewodniczącą Komisji, zaś Mar-
ka Stamirowskiego na Zastępcę 
Przewodniczącej. W związku z po-
wyższym skład Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Nasielsku przedsta-
wia się następująco:
Katarzyna BAGIŃSKA – Prze-
wodnicząca,
Marek STAMIROWSKI – Zastępca 
Przewodniczącej,
Wanda BĄCIK – Członek,
Iwona BRZEZIŃSKA – Członek,
Beata GOSZCZYŃSKA – Czło-
nek,
Aneta MOSAKOWSKA – Czło-
nek,
Wioleta ZAWADZKA – Członek.
Siedziba Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Nasielsku mieści się 
w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 
I piętro, sala nr 112. 
Ponadto Miejska Komisja Wybor-
cza w Nasielsku, na wniosek Bur-
mistrza Nasielska, wyznaczyła 
Pełnomocnika ds. Obsługi Infor-
matycznej MKW. Funkcję tę peł-
nić będzie Radosław Romanowski 
– informatyk Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.
M i e j s k a  Ko m i s j a  W yb o r c z a 
w Nasielsku ustaliła również har-
monogram dyżurów w związku 
z przyjmowaniem zgłoszeń list 
kandydatów na radnych. W tym 
celu MKW będzie dyżurować:
w dniach 4 - 5 listopada br. (po-
niedziałek-wtorek) – od 13.00 do 
16.00,
w dniach 6 - 7 listopada br. (środa-
-czwartek) – od 13.00 do 18.00,
w dniu 8 listopada br. (piątek) – od 
13.00 do 24.00.
Bezpośredni kontakt telefoniczny 
do Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Nasielsku w godzinach dyżuro-
wania to: (23) 69-33-063.

Z UM

Odbiór odpadów zielonych
Informujemy, że w listopadzie br. zgodnie z harmonogramami dla odpadów segregowanych firma BŁYSK-BIS 
będzie odbierała oprócz plastiku (worek żółty), szkła (worek zielony) i papieru (worek niebieski) również odpady 
zielone (trawa, liście, drobne gałęzie). 
Odpady zielone gromadzić należy w workach brązowych. Worki na odpady zielone firma zostawi Państwu przy 
najbliższym odbiorze odpadów zmieszanych. Worki pobrać można również w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
(parter, pokój nr 11).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

Z MIASTA

Zakończenie prac 
inwestycyjnych
Były drobne problemy i poprawki, ale oficjalnie oddano do użytku uli-
ce Anny Jagiellonki i Władysława Łokietka na Krupce. Nastąpił również 
długo oczekiwany finał remontu ulicy POW, a także budowa mostku na 
ulicy Żwirki i Wigury wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. 

– Z początkiem listopada trwały jeszcze tam drobne prace kosmetycz-
ne – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego. 
– Jednak kierowcy mogą już korzystać z obu ulic, a w połowie listopada 
powinien odbyć się komisyjny odbiór zakończonych zadań. Pierwsi kie-
rowcy mogli przejechać oficjalnie po nowej nawierzchni 31 października 
w godzinach popołudniowych, choć wielu jeździło wbrew zakazom jesz-

cze przed tym dniem. 
Niestety, ktoś zdążył 
już wyjąć jeden z ma-
łych dekli do studzien-
ki na skrz yżowaniu 
z ulicą Polną.
Czy kolejnego eta-
pu budowy kanaliza-
cji i remontu na POW 
m o ż e m y  s i ę  s p o -
dziewać w przyszłym 
roku? – Na razie trud-
no powiedzieć, gdyż 
burmistrz nie rozma-
wiał jeszcze ze staro-
stą powiatowym w tej 
sprawie – informuje 
Radosław Kasiak.

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA
W kolejnym punkcie ob-
rad radni rozmawial i na 
temat „Funkcjonowania 
ustawy o odpadach komu-
nalnych ”. Jak podkreśliła 
Jadwiga Szymańska, kie-
rownik Wydziału Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Wszystko prze-
biega zgodnie z przepisami. 
Obowiązki, które nakłada 
na nas ustawa, są na bieżą-
co realizowane. 
Radny Mirosław Świderski 
chciał wiedzieć, czy dużo 
skarg i reklamacji wpływa 
na firmę odbierająca odpa-
dy od naszych mieszkań-
ców. Kierownik Wydziału 
Środowiska przedstawiła nastę-
pujące zestawienie dotyczące tej 
kwestii: w lipcu było ponad 180 re-
klamacji, w sierpniu – ponad 180, 
we wrześniu – 75, w październiku 
52 reklamacje. Dodała, że odpa-
dów zmieszanych zebrano: w lip-
cu – 210 ton, w sierpniu – 170 ton, 
we wrześniu – 190 ton. Natomiast 
odpadów selektywnych: lipcu – 12 
ton, w sierpniu – 55 ton, we wrześ-
niu – 47 ton.
– Sytuacja się poprawia, ponieważ 
mamy coraz więcej selektywnie 
zebranych odpadów. A musimy 
jako gmina osiągnąć odpowiednie 
poziomy odzysku i recyklingu – 
podsumowała Jadwiga Szymańska. 
W ramach interpelacji radny Al-
bert Dublewski pytał o to, dlaczego 
przewoźnik wożący dzieci do szko-
ły w Cieksynie (SKR) nie spełnia wa-
runków określonych w przetargu, 
kwestionując jeden przywóz. Inte-
resowała go także sprawa dalszego 
losu targowicy przy ulicy Lipo-
wej. Ponadto chciał wiedzieć, czy 
jest szansa na dokończenie drogi 
łączącej gminy Nasielsk i Joniec. 
Natomiast radny Radosław Skrzy-
necki pytał o przyczynę wymia-
ny barierek na wiadukcie PKP na 
ulicy Kolejowej oraz o możliwość 
uprzątnięcia prywatnych działek 
znajdujących się przy drodze po-
wiatowej w Pieścirogach. 
Rada przyjęła następujące uchwa-
ły: w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2013; utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania 
w DPS dla przeprowadzenia wy-
borów uzupełniających do RM 
w okręgu wyborczym nr 3; zmian 
w statucie Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku, nadania nazwy ulicy 
oraz dwie uchwały przygotowane 
przez Wydział Środowiska i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.
Podczas omawiania uchwały bu-
dżetowej radny Mirosław Świderski 
zwrócił uwagę, że gmina dokłada 
do przedszkoli niepublicznych 900 
tys. zł rocznie. Prosił o wyjaśnienia, 
dlaczego ta kwota jest tak znaczna 
i z czego wynikają różnice pomię-
dzy dwiema placówkami. Skarbnik 
Nasielska Rafał Adamski stwier-
dził, że w jednym z przedszkoli 
jest kilkoro dzieci z orzeczeniami 
o niepełnosprawności. Zaś Hanna 
Pietrzak, dyrektor ZOSiP, dodała, że 
przedszkola składają do 30 wrześ-
nia odpowiednią dokumentację, 

która jest następnie weryfikowana 
na podstawie list obecności. 
Dłuższą dyskusję wywołał też zapis 
„co najmniej raz w miesiącu” od-
noszący się do odbioru odpadów 
od mieszkańców, który znalazł się 
w uchwale zawierającej Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Nasielsk, wchodzą-
cy w życie 1 stycznia 2014 r. Radni 
obawiali się, że odbieranie odpa-
dów raz w miesiącu może okazać 
się niewystarczające, zbyt rzadkie. 
Jak wyjaśniał burmistrz – To jest za-
pis otwarty, czyli nie mniej niż je-
den raz będzie następował odbiór. 
Częstszy odbiór odpadów wiąże 
się z kosztami. Teraz mamy już 
świadomość, co ile kosztuje. 
Na pytanie radnego Świderskie-
go, czy gminna firma przystąpi do 
przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów, burmistrz odpo-
wiedział, że na podstawie wyliczeń 
nadal ten temat jest analizowany 
i decyzja jeszcze nie zapadła. 
O odbiór odpadów wielkogabary-
towych pytał radny Henryk Anto-
sik. Kierownik Jadwiga Szymańska 
wyjaśniła, że będą one odbierane 
za darmo dwa razy w roku sprzed 
posesji, zaś w ciągu roku mieszkań-
cy będą mogli je oddawać, również 
nieodpłatnie, w punkcie odbioru 
PSZOK, który będzie zlokalizowa-
ny na terenie ZGKiM.
Druga uchwała dotyczyła szczegó-
łowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Zapisano 
w niej, że odpady będą odbierane 
od 2014 r. raz w miesiącu.
W odpowiedziach na interpelacje 
radnych Hanna Pietrzak, dyrektor 
ZOSiP, obiecała skontaktować się 
z przewoźnikiem i wyjaśnić kwe-
stię dowozu dzieci do szkół. 
Burmistrz powiedział, że wyko-
nanie targowicy przy ulicy Lipo-
wej zgodnie z projektem wiąże się 
z poniesieniem dużo większych 
kosztów, niż zaplanowano. Gdy-
by spróbować zmniejszyć zakres 

prac, to także będą koszty wyni-
kające ze zmian w projekcie i po-
nownych uzgodnień. Jak wyjaśnił, 
dofinansowanie z urzędu marszał-
kowskiego jest możliwe jedynie 
wtedy, gdy 50% powierzchni tar-
gowiska będzie zadaszone, a to dla 
odmiany utrudni poruszanie się po 
placu większymi pojazdami i wy-
korzystania go np. jako parkingu. 
– Będę jeszcze z radnymi i sołtysa-
mi omawiać ten temat, być może 
warto zrobić tę inwestycję w ogra-
niczonym zakresie, czyli odwodnić 
teren i utwardzić grunt, nie korzy-
stając z dotacji – mówił Bogdan 
Ruszkowski. – Chciałbym żeby za-
interesowani mieszkańcy mogli się 
wypowiedzieć. Jak omówimy ten 
temat, to podejmiemy decyzję – 
dodał. 
Burmistrz przypomniał, że potrzeb 
inwestycyjnych na terenie gminy 
jest bardzo dużo, a ich wykonanie 
uzależnił od pozyskania środków 
zewnętrznych. O problemie z wy-
egzekwowaniem porządku na pry-
watnych działkach mówiła Jadwiga 
Szymańska, a przewodnicza RM 
wskazała, że nadal widoczny jest 
w naszym mieście proceder upy-
chania reklamówek z domowymi 
odpadkami do koszy ulicznych, 
mimo że wszyscy już powinni 
wnosić opłaty za odpady komu-
nalne. 
Wśród pism skierowanych do Rady 
znalazły się m.in.: pismo mieszkań-
ca ulicy Diamentowej w sprawie 
podwyższenia drogi, pismo Rady 
Gminy Joniec w kwestii przebu-
dowy drogi w Dobrej Woli; pisma 
w sprawach oświetlenia w Jaskó-
łowie i wykonania parkingu przy 
samorządow ym p rze dszkolu 
w Nasielsku.
W wolnych wnioskach rozma-
wiano na temat inwestycji, a także 
jeden z mieszkańców zapoznał ze-
branych z treścią napisanego przez 
siebie listu, który nie został opubli-
kowany w ŻN.
Na tym obrady zakończono.

(i.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
28.10. OSP Psucin wyjechała do 
Mogowa w celu wypompowania 
wody z budynku.
30.10. OSP Nasielsk i OSP Jacko-
wo wyjechały do pożaru budyn-
ku jednorodzinnego w Jackowie 
Wł.

R E K L A M A

Z GMINY

Ulica dostała 
nazwę
Rada Miejska poprzez uchwałę na-
dała nazwę drodze w miejscowości 
Stare Pieścirogi. Ulica, która łączy 
Zamoyskiego z Siennicką, otrzy-
mała nazwę „Hetmańska”. Zlokali-
zowana jest na tyłach terenu GS.

Michał B.

Fotoobserwator 
W poniedziałek, 4 listopada br., ZGKiM dokonało uzupełnienia ubytków w jezdni na ulicy Sportowej. To się 
chwali. Niestety na poboczu pozostawiono odłamki nawierzchni, które usunięto w ramach oczyszczania ubyt-
ków. Pewnie poczekają do następnego remontu…

Michał B.

27.10. w Andzinie nieznany spraw-
ca z zaparkowanego przy posesji 
samochodu skradł laptopa. Straty 
wynoszą 800 zł na szkodę miesz-
kańca Nasielska.
28.10. na ulicy Kościuszki Łukasz 
Sz., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował rowerem pomimo zaka-
zu sądowego.
03.11. w Andzinie nieznani sprawcy 
włamali się do garażu i skradli mie-
nie o wartości 4700 zł na szkodę 
mieszkańca Warszawy.

Pijani na drodze
22.10. w Kątnych Wojciech A., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,03 mg/l).
26.10. w Andzinie Radosław Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,69 mg/l).
26.10. w Andzinie Piotr W., miesz-
kaniec gminy Joniec, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,78 mg/l).

Z POLICJI
Podsumowanie 
akcji „Znicz 2013”
Od 31 października do 3 listopada 
br. funkcjonariusze nowodwor-
skiej komendy prowadzili działa-
nia w ramach akcji „Znicz 2013”. 
Policjantów wspierali Strażnicy 

Miejscy i funkcjonariusze Straży 
Granicznej. 
W tych dniach funkcjonariusze 
obecni byli na drogach naszego 
powiatu, ulicach miast i wsi. Pod-
czas swoich patroli czuwali nad 
bezpieczeństwem mieszkańców 
oraz podróżnych. W czasie kon-
troli zwracali szczególną uwagę 
na prędkość, z jaką poruszali się 
kierowcy. Sprawdzali ich trzeź-
wość, stan techniczny pojazdów 
i  sposób przewożenia dziec i . 
Mundurowi zanotowali 10 nie-
groźnych kolizji. Podczas kontro-
li drogowych zatrzymano tylko  
1 nietrzeźwego kierującego ro-
werem, który miał w organizmie 
ponad pół promila alkoholu. Cie-
szy fakt, że w tym okresie nie do-
szło do żadnych wypadków, a co 
za tym idzie nikt nie ucierpiał.

za:  
kppnowydwor.policja.waw.pl/sk

Kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej

Nie! dla czadu 
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób, 
a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze 
oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane, wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia 
czadem. Jest on nazywany także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. 
Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań automatycznymi czujnikami wykry-
wającymi tlenek węgla w powietrzu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?
– zapewnij właściwą wentylację pomieszczeń;
– stosuj mikrowentylację okien i drzwi;
– nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych;
– z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentyla-
cyjnej;
– nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane;
– zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina.

Pamiętaj w razie konieczności – wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe  
– tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.
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R E K L A M A INTERWENCJA

Graffiti 
na stacji
O stacji kolejowej PKP Nasielsk, a do-
kładnie o przejściu podziemnym, 
pisaliśmy już kilka razy. Niedaw-
no pojawił się nowy problem. Rok 
szkolny dawno rozpoczęty, a dzieci 
dojeżdżające do szkół, chcą czy nie, 
muszą oglądać napisy na ścianach 
przejścia. Niektórzy mażą na nich 
swoje ksywy, inni nazwy ulubionych 
klubów piłkarskich, niestety są też 
tacy, którzy wykorzystują to miejsce 
do kreślenia wulgarnych napisów. Na 
przykładowym zdjęciu widać, że ktoś 
ma jakieś pretensje do Służby Ochro-
ny Kolei. Tylko czy musi je wyrażać 
w ten sposób i w dodatku w prze-
strzeni publicznej?

(pk)

Z MIASTA

Parking jest potrzebny
Z GMINY

Oszukanych jest więcej
W poprzednim, 22 numerze ŻN, w artykule pt. „Na celowniku teleko-
munikacji...” pisaliśmy o nieuczciwym sposobie pozyskiwania nowych 
klientów przez firmę PTS SA z Wrocławia, o jakim poinformował nas pan 
Marcin. 
Przypomnijmy w skrócie. Pracownicy PTS SA, podszywając się pod pra-
cowników firmy telekomunikacyjnej, z której usług korzystają mieszkańcy, 
proponują im zmianę abonamentu na wyjątkowo korzystny, oferowany 
jedynie stałym klientom, w wysokości 25 zł. Oczywiście opowiedziana 
przez konsultanta historia może być za każdym razem inna, wszystko za-
leży bowiem od wyobraźni i ma na celu skuteczne pozyskanie danego 
klienta. A ten, licząc na niskie koszty abonamentu, podpisuje przywiezioną 
przez kuriera umowę, gdzie pogrubioną czcionką zaznaczona jest nazwa 

firmy telekomunikacyjnej, której na ogół nieświadomy oszustwa klient 
wypowiada właśnie umowę. Dane firmy, do której się przenosi, są za to 
podane dużo mniejszym drukiem. Do umowy dołączony jest zazwyczaj 
„Regulamin wykonywania usługi abonament telefoniczny przez PTS SA”, 
ale tak małą czcionką, że nikt nie jest w stanie go przeczytać. O cenniku 
i zakresie usług nie ma w ogóle mowy. W każdym razie klienci, podpisując 
umowę z firmą PTS SA, nie wiedzą, że zniżkowy abonament funkcjonuje 
tylko przez trzy pierwsze miesiące, a potem znacznie się zwiększa. Zaś za 
odejście z firmy trzeba zapłacić karę w wysokości 490 zł. 
Po publikacji artykułu zgłosiło się do naszej redakcji kilka osób, które 
zostały podstępnie namówione przez przedstawicieli PTS SA, podają-
cych się na ogół za pracowników Telekomunikacji Polskiej – Orange, do 
zmiany usługodawcy. Niektórzy dopiero po przeczytaniu ŻN sprawdzili 
podpisane umowy i wtedy okazało się, że padli ofiarą oszustwa.
Każdy, kto uważa, że został oszukany w ten sposób, powinien napisać 
pismo do PTS SA, żądając unieważnienia umowy, zgłosić swoją sprawę 
do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Nowym Dworze Ma-
zowieckim (tel. 22 765 32 38, poniedziałek i wtorek godz. 8.00–16.00, 
środa 8.00–12.00) i napisać skargę do Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.
Do sprawy powrócimy niebawem.

(i.)

Od wielu lat nie zmienia się kra-
jobraz osiedla przy ulicy War-
szawskiej – poza ociepleniem 
i renowacją elewacji budynków. 
Nadal jednak pozostaje bałagan, je-
śli chodzi o bezpieczne poruszanie 
się po osiedlu, i brakuje praktycz-
nego zagospodarowania prze-
strzennego.
Na prośby i skargi mieszkańców 
ulicy Warszawskiej 41/49 A, B i C 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-
-Lokatorskiej wystosował pismo do 
Rady Miejskiej w sprawie „rozwa-
żenia propozycji wykonania parkin-
gu wzdłuż ogrodzenia przedszkola 
od strony północnej, przy placu 
garaży blaszanych oraz w narożni-
ku tuż przy wejściu głównym”. Nie 
ulega wątpliwości, że zwiększenie 
powierzchni parkingowej, w do-
bie gdy często na jedno gospodar-
stwo domowe przypada więcej niż 
jedno auto, jest konieczne i ułatwi 
poruszanie się nie tylko mieszkań-
com, ale i rodzicom przywożącym 
swoje dzieci do przedszkola.

Zarząd Spółdzielni zwrócił także 
uwagę na fatalny stan nawierzchni 
drogi dojazdowej do przedszkola, 
która znajduje się we władaniu gmi-
ny, i wystosował prośbę o zamon-
towanie tam dwóch ograniczników 
prędkości.
Burmistrz Nasielska wypowiedział 
się na Sesji Rady Miejskiej, iż jest 
świadomy problemów i braków 
na terenie naszej gminy. Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału In-

westycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych, po-
informował: – W przyszłorocznym 
budżecie nie przewiduje się bu-
dowy parkingu w wyznaczonym 
miejscu. Ponadto w celu zamon-
towania spowalniaczy konieczne 
jest opracowanie projektu zmiany 
stałej organizacji ruchu dla tej uli-
cy, a także zabezpieczenie środ-
ków finansowych na wykonanie 
opracowania i zakup urządzeń 

drogowych, czyli spowalnia-
czy i znaków. Czy jest szan-
sa na realizację przynajmniej 
części wniosku? Kierownik 
odpowiada: – W porozumie-
niu z burmistrzem dołożymy 
wszelkich starań, by zamon-
tować progi zwalniające na 
drodze przy przedszkolu.
Pozostaje jeszcze kwestia sa-
mego budynku przedszko-
la samorządowego, którego 
stan pozostawia wiele do ży-
czenia, a i liczba miejsc w nim 
jest ograniczona. Właśnie 
dlatego wiele dzieci w wieku 
przedszkolnym trafia do pla-
cówek prywatnych.

Michał B.
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Warto przeczytać

KULTURA

RECENZJA DKK

Ruszać się jak Mick Jagger*
Zespół, który nie poddaje 
się żadnej definicji – głosi 
tekst z okładki książki bio-
graficznej poświęconej 
starożytnej grupie rocko-
wej The Rolling Stones. 
Przyjrzyjmy się jej bliżej.
M o ż n a  p o w i e d z i e ć , 
że autor powyższego 
utworu jest starym wy-
jadaczem, jeśli chodzi 
o książki biograf iczne. 
Spod pióra Christophera 
Sandforda wyszły bio-
grafie m.in. Kurta Coba-
ina, Davida Bowie czy 
Romana Polańskiego. Sa-
mym Stonesom poświę-
cił wcześniej dwa tytuły, 
dotyczące największych 
gwiazd zespołu: Micka 
Jaggera i Keitha Richardsa. Dało to świetną bazę do napisania całościo-
wej biografii The Rolling Stones. To najpełniejsza, zaktualizowana, przy-
gotowana na jubileusz pięćdziesięciolecia zespołu historia (…) – te słowa 
nie są tylko marketingowym sloganem.
A wszystko zaczęło się jak w powieści: od spotkania dwóch młodych 
chłopaków na stacji kolejki podmiejskiej. Znali się ze szkoły, więc rozpo-
częli rozmowę, a ich pogawędka szybko zeszła na temat muzyki, z którą 
związali całe swoje przyszłe życie. A mogło być inaczej – Mick Jagger 
studiował na prestiżowej London School of Economics i widział siebie 
jako maklera pracującego w finansowej dzielnicy Londynu. Jednak tak 
się nie stało. Do przyszłych gwiazd rocka dołączały inne postaci. Brian 
Jones, który znany był ze swojego rozrywkowego stylu życia (warto zaj-
rzeć do książki, jakie miał związane z tym przezwisko), Bill Wyman, basi-
sta wywodzący się z londyńskiego proletariatu, i Charlie Watts, bębniarz 
o spokojnym, zupełnie nierockowym charakterze. 
Taki skład ruszył na początku lat 60. na podbój angielskiej sceny muzycz-
nej, wtedy jeszcze pod nazwą „Rollin’ Stones”. Początki bywały trudne. 
Autor biografii wspomina anegdotę z pierwszej trasy koncertowej zespo-
łu po USA. Stonesi wystąpili na scenie tuż po występie tresowanej foki. Jak 
stwierdza Sandford, zwierzę dostało po swoim „performance” bisy, mu-
zycy nie. Szybko też stali się „ulubieńcami” angielskiej prasy, która nazy-
wała ich dzikusami a ich muzykę określała jako „dźwięki prosto z dżungli”. 
Dodajmy do tego wygląd muzyków, który określano jako „beatlesów na 
kacu”, i liczne ekscesy, a wiemy już, dlaczego nienawidzili ich dorośli, za 
to młodzież oszalała na ich punkcie.
Ale nie jest to tak, że życie muzyków to tylko „sex, drugs & rock and roll” 
(choć w dużej części tak). Stonesi miewają życie osobiste, które potrafi 
zaskoczyć osoby przyzwyczajone do ich scenicznego wizerunku. War-
to przypomnieć historię Charliego Wattsa, który często po koncertach, 
odwiedzając swoją dziewczynę, zawsze kupował swoim przyszłym teś-
ciom ich ulubione ciasteczka. Nie mogli oni się nadziwić, że jeden z tych 
„barbarzyńców” z The Rolling Stones jest uroczym człowiekiem i przy-
kładnym narzeczonym ich córki. Swoją drogą, żeby spotkać Wattsa, nie 
trzeba specjalnie fatygować się na koncert, jest on bowiem stałym goś-
ciem corocznych aukcji konnych w Janowie Podlaskim i kupuje kolejne 
okazy do swojej, liczącej – bagatela – 200 koni, stajni. 
Książka przedstawia członków zespołu nie tylko w pozytywnym świetle. 
Autor nie oszczędza Stonesów, pokazując ich najgorsze oblicze, szcze-
gólnie dwóch największych gwiazd: Keitha Richardsa i Micka Jaggera. 
Temu drugiemu dostaje się za, legendarne wręcz, skąpstwo. Jagger ni-
gdy nie był skłonny do płacenia, a swoich współpracowników traktował 
wręcz podle. Przykładowo Ronnie Wood, grający w zespole od 1975 r., 
dopiero po 15 (!) latach współpracy z The Rolling Stones zaczął być brany 
pod uwagę przy podziale zysków. Wcześniej dostawał pensję, jak zauwa-
ża autor książki, niewiele większą niż prowincjonalny angielski nauczyciel. 
Tacy właśnie byli Stonesi. Czasem wspaniali, czasem wręcz przeciwnie, 
jednak należy podziwiać ich za żywotność i spryt, który pozwolił im 
przejść wszystkie chwilowe mody i występować na scenie nieprzerwa-
nie przez pół wieku. A jak tego dokonali, najlepiej zajrzeć do źródła, czyli 
The Rolling Stones Christophera Sandforda. Mocno polecam.

Paweł Kozłowski
*tytuł nawiązuje do piosenki Move like Jagger zespołu Maroon 5, będącej hołdem dla 
scenicznych ruchów wykonywanych przez Micka Jaggera. Sam wokalista The Rolling 
Stones stwierdził o niej dyplomatycznie, że jest „bardzo pochlebna”.

Z PRZESZŁOŚCI

Wielcy tego świata w Nasielsku

Z BIBLIOTEKI

Sprzęt i warsztaty dla bibliotek
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku przy-
stąpiła do III Rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek.
Program Rozwoju Bibliotek 
to projekt, dzięki któremu bi-
blioteki mogą lepiej służyć 
mieszkańcom małych miej-
scowości. W tychże miejsco-
wościach ludzie potrzebują 
miejsca, gdzie mogą zdobyć 
potrzebne informacje, spotkać 
się ze znajomymi czy poroz-
mawiać z ciekawymi osobami. 
Takie funkcje spełniają bibliote-
ki publiczne. Dzięki PRB mogą 
one wzbogacać i poszerzać 
ofertę dla mieszkańców ma-
łych miejscowości. Akcja jest 
organizowana przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego.
W ramach tego programu bi-
blioteka w Nasielsku wraz ze 
swoimi filiami w Cieksynie i No-
wych Pieścirogach weźmie udział 
w warsztatach planowania. W ich 
trakcie uczestnicy przygotowują 
plan rozwoju biblioteki i uczą się, 
jak go wdrażać, dowiadują się, jak 
wprowadzać zmiany w instytu-
cji, otwierać ją na nowe możliwo-

ści pracy w środowisku lokalnym. 
– Efektem szkolenia będzie plan 
rozwoju naszej biblioteki – mówi 
Izabela Mazińska, starszy bibliote-
karz, która wraz z kierownikami filii 
weźmie udział w warsztatach.
Dodatkowo w ramach programu 
biblioteki otrzymały sprzęt kompu-

terowy, urządzenia wielofunkcyjne, 
aparaty fotograficzne i projektor 
multimedialny. Otrzymany sprzęt 
oraz warsztaty planowania z pew-
nością pomogą w usprawnieniu 
funkcjonowania tych placówek 
w naszej gminie oraz w promocji 
czytelnictwa.

(pk)

W naturze człowieka tkwi pragnie-
nie wielkości i sławy. Jeżeli sami nie 
potrafimy tego osiągnąć, to przy-
najmniej chcemy się „grzać” w bla-
sku wielkości i sławy innych. Tych, 
którzy w życiu coś osiągnęli, którzy 
w życiu byli kimś waż-
nym. Dlatego też, i to 
jakże często, szukamy 
różnego rodzaju po-
wiązań znanych ludzi z 
nami czy chociażby z 
naszym miasteczkiem 
lub wioską.
Nasielsk jest małym 
miastem, ale tu miały 
miejsce wielkie wy-
darzenia historyczne. 
Gości l i  tu też wiel-
cy tego świata. Tym 
określeniem można 
nazwać różnego ro-
dzaju władców, a już 
szczególnie królów i 
cesarzy. Wiemy, że w 
naszym miasteczku 
przebywał (nie gościł 
jednak) cesarz Francu-
zów Napoleon. Nikt z 
pewnością nie podwa-
ży jego wielkości. Ale 
obecnie żyjący na-
sielszczanie nie uczci-
li jednak dwusetnej rocznicy jego 
pobytu w Nasielsku (1806–2006) 
chociażby skromną tablicą. Były 
jednak takie plany, a przed Urzę-
dem Miejskim leży niezagospoda-
rowany kamień.
Z dziejami Nasielska nierozerwal-
nie związana jest bitwa warszaw-
ska. Mamy pomnik w Borkowie, 
do którego autorstwa przyznaje 
się wielu. Zapominamy przy okazji, 
że to, co działo się w dniach 14–18 

sierpnia, dowodzący tym odcin-
kiem frontu generał Władysław Si-
korski nazwał w swych zapiskach 
bitwą o Nasielsk. Potwierdzeniem 
tego jest fakt, że to w Nasielsku 
nastąpiło podsumowanie pewne-

go etapu bitwy warszawskiej, czy-
li bitwy nad Wkrą. 19 sierpnia na 
nasielskim rynku odbyło się coś w 
rodzaju niewielkiej defilady – prze-
marsz oddziałów idących na linię 
frontu przed osobami wyjątkowo 
ważnymi w tamtej wojnie. Obec-
ny był nie tylko generał Sikorski, ale 
też dowódca frontu generał Józef 
Haller, a nawet sam premier rządu 
polskiego Wincenty Witos. Kilku 
żołnierzy otrzymało odznaczenia. 
To także warto upamiętnić.

Ważną postacią w okresie I woj-
ny światowej był cesarz Niemiec 
Wilhelm. Chociaż można powie-
dzieć, że to nie nasza wojna i nie 
nasz cesarz, to jednak ta wojna 
przyczyniła się odzyskania przez 

Polskę niepodległości, 
a cesarz Wilhelm był w 
1915r. w Nasielsku i tu 
odbył się okazjonalny 
przegląd wojsk armii 
niemieckiej. Fakt ten 
szeroko odnotowa-
ła ówczesna prasa. W 
czasie tego przeglądu, 
jak czytamy w doku-
mentach, najwyższy 
wódz rozdał osobiście 
odznaczenia Żelazne-
go Krzyża. Otrzyma-
ło go, jak pisze prasa, 
wielu dzielnych wal-
czących. 
Przed kilku laty infor-
mowałem też (w „Ży-
ciu Nasielska”), że w 
Nasielsku przebywał, 
a być może i gościł, 
jeden z najsł ynniej-
szych władców Polski, 
Litwin, król Władysław 
Jagiełło. Jak dowiadu-
jemy się z zapisków 

kronikarsk ich,  przez Nasie lsk 
wiodła droga królewskiego orsza-
ku z Krakowa do Wilna. Nasielsk 
był na tej trasie miejscem „etapo-
wym”. Kronikarz zapisał, że trasę 
od Nasielska do Kolna orszak kró-
lewski pokonywał w ciągu dwóch 
dni, jednak tym razem stało się to 
w ciągu jednego dnia. I wydaje się, 
że ten fakt był powodem odnoto-
wania go w kronikarskim zapisku.

andrzej zawadzki
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Duchowe witaminy

Duchowe 
oczyszczanie
Przy okazji listopada, kiedy liście jesienne spadają z drzew, cmenta-
rze jakby ożywają – i choć to „miasta zmarłych”, to jednak stanowią 
pomoc także dla żyjących. Choćby w przemyśleniach na temat ludz-
kiego życia, jego sensu, przemijania, wieczności. Pojawiają się te i po-
dobne pytania: „co z nami będzie potem?”, „jak tam będzie, po drugiej 
stronie?”, „czy warto się starać na ziemi?”. Przy okazji jesiennych po-
rządków warto również pomyśleć o porządkowaniu myśli, także tych 
o sprawach ważnych, o których w jakimś momencie życia – chociaż 
nie chcemy, bronimy się – myślenia uniknąć się nie da. Tak sobie czę-
sto myślę, patrząc na osoby, które straciły najbliższych, że nikt z nas nie 
posiada gotowych odpowiedzi na wszystkie pytania. Nieraz pozostaje 
milczenie i zwykła, ludzka obecność, bo słowa nie są w stanie ukoić 
bólu po stracie, rozstaniu. Pewnie dzieje się również tak, że najtrudniej 
przeżyć odejście kogoś bardzo bliskiego. Jakby echem są tu słowa ks. 
Jana Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

W naszej diecezji pracują Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, 
które swój początek biorą od bł. Honorata Koźmińskiego. Założył on 
w czasie zaborów na ziemiach polskich aż dwadzieścia sześć różnych 
zgromadzeń zakonnych. Głównym zadaniem sióstr z tego zgromadze-
nia jest pomoc cierpiącym w czyśćcu, ale także poprzez swoje dzieła 
apostolskie – dla młodzieży i dorosłych – angażowanie innych w tę 
modlitwę, oraz duchowa pomoc osobom po stracie bliskich. Według 
Założyciela, siostry mają przypominać przez swoją działalność, że „ży-
cie wieczne ma być najważniejszą troską człowieka”. 

W tym kontekście warto zatrzymać się nad tajemniczo brzmiącym sło-
wem „czyściec”. Najczęściej jest on kojarzony z trudną sytuacją w rela-
cjach. W sensie duchowym oznacza zaś rodzaj rekonwalescencji tu na 
ziemi, a dla odchodzących z tego świata w przyjaźni z Bogiem – lecz 
nie do końca wyleczonych z duchowych ran – trwa ona nadal w rze-
czywistości, którą nazywamy pozaziemską. Czyściec to stan, w którym 
człowiek jest zbawiony, ale jeszcze nie przeżywa radości życia na wieki 
z Bogiem, z powodu „niezaleczonych” powikłań po grzechu w duszy. 
Łatwiej to zrozumieć, kiedy odwołamy się do codziennego doświad-
czenia związanego z niezałatwionymi sprawami, które jednak – jak po-
kazuje życie – same się nie załatwią. 

Prawda o czyśćcu została podana katolikom do wierzenia przez Koś-
ciół jako dogmat, czyli jako prawda oparta na Bożym objawieniu. Biblij-
ne teksty, będące podstawą sformułowania katolickiej nauki o czyśćcu, 
odsyłają przede wszystkim do 2. Księgi Machabejskiej, która powstała 
na dwa wieki przed Chrystusem. Ten fragment słowa Bożego (12,39–45) 
opowiada o tym, jak Juda Machabeusz, przywódca narodowego po-
wstania, nakazał zanosić modlitwy i przygotować ofiarę za poległych 
żołnierzy, którzy przed śmiercią dopuścili się grzechu, przywłaszczając 
sobie różne cenne przedmioty, będące wcześniej w użyciu pogańskim. 
Autor biblijny nie tylko przestrzega przed niewiernością Prawu Boże-
mu, ale także wskazuje na potrzebę modlitwy za zmarłych, w celu wy-
proszenia dla nich Bożego zmiłowania. Wierząc w skuteczność ofiary 
i modlitwy, ufano więc, że dzięki wstawiennictwu żyjących zmarli otrzy-
mają łaskę Bożą i ostateczną szczęśliwość, której nie są w stanie sami 
sobie wysłużyć. Dla nich czas zasługiwania skończył się z chwilą śmierci 
i dlatego pomoc ze strony żyjących jest niezbędna.

Drugi bardzo ważny fragment biblijny, który stanowi podstawę katoli-
ckiej nauki o czyśćcu, odnaleźć można w 1. Liście św. Pawła do Koryn-
tian (3,13–15). Apostoł, posługując się obrazem budowli doświadczanej 
przez ogień, mówi o dziele życia każdego człowieka, które odsłoni 
Dzień Pański, czyli spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Symbol próby 
ognia Bożego, przez którą przechodzi człowiek w dniu sądu, jest jakby 
możliwością oczyszczenia daną człowiekowi po jego śmierci, aby mógł 
on uwolnić się od tego, co było w jego życiu grzechem i niewiernością 
Bożym przykazaniom.

Czyściec stanowi ogień próby dla naszej miłości, jest też bólem skruchy 
i żalu, w którym człowiek dojrzewa do doskonałej miłości. Jest on tak-
że apelem do nas, żyjących, o szeroko otwarte serce na potrzeby osób 
chorych, samotnych czy cierpiących niedostatek. Jest apelem o dobre 
czyny, które możemy ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu, 
sami wzrastając w bezinteresownej miłości.

ks. Leszek Smoliński

Za ofiarność i zrozumienie, za serce, które kocha i pomaga,
Za wsparcie, które wywołuje radość...

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” dziękuje za wsparcie rzeczowe i duchowe Państwu:
Bogdanowi Ruszkowskiemu – Burmistrzowi Nasielska
Katarzynie Świderskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury
W. Estkowskiemu i A. Sawickiemu – Centrum Handlowe „GULIWER”
Jackowi Białoruckiemu – Właścicielowi Cukierni „PTYŚ”
Barbarze Jankowskiej – Właścicielce Kwiaciarni „BUKIECIK”
Annie i Markowi Olbrysiom – Właścicielom Firmy „u KABANA”
Monice i Mariuszowi Szostakom – Właścicielom Hurtowni Spożywczej
Adamowi Kownackiemu – Właścicielowi Cukierni
Dyrekcji, Nauczycielom i słodkim Przedszkolaczkom z Przedszkola „SAKOLANDIA”
Chórowi „BELKANTO” wraz z P. Markiem Pawłowiczem
Marcie Grzegorczyk, Bartłomiejowi Domańskiemu i Kierownikowi Dariuszowi Lewińskiemu ze Studia „CLOU”
Romanowi Biskupskiemu – Dyrektorowi LUTW i Bożenie Melasa – sekretarzowi LUTW w Legionowie
Bożenie Sokolnickiej
Ewie Stangrodzkiej – z Redakcji „TYGODNIKA MAZOWIECKIEGO”

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, studentom NUTW,  
którzy zaszczycili swoim przybyciem uroczystość inauguracyjną  

Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – FILIA w NASIELSKU

Zarząd i Rada Fundacji „BĄDŹMY RAZEM”

S E R D E C Z N O Ś C I

OD REDAKCJI 

List poszedł w eter
Nonszalancko zachowują się radni, nonszalancko zachowuje się redaktor ŻN – oto na ostatniej sesji RM okazało 
się, że ofiarą tej niemal powszechnie panującej nonszalancji padł Pan Wojciech Kowalski, autor listu, który nie uka-
zał się drukiem w ŻN. I w związku z tym obrażony autor osobiście pofatygował się na sesję Rady Miejskiej, by dać 
wyraz swojej frustracji, złożyć skargę na redaktor ŻN i dość bezceremonialnie (żeby nie powiedzieć nonszalancko) 
odczytać swoje pismo, dzięki któremu z pewnością zaistniał wraz ze swoimi rewelacjami w przestrzeni internetowej. 
Wyjaśniam, że rzeczywiście Pan Wojciech Kowalski, mieszkaniec naszej gminy, złożył coś na kształt pisma w redak-
cji ŻN. Nabazgrolony na wyrwanej z zeszytu kartce papieru „list do redakcji” komentował podwyżki diet radnych, 
wraz z wyliczeniami, „odwrotne głosowania”, rzekomą agrogancję radnego J. Lubienieckiego wobec autora listu 
oraz zawierał rozważania, jak to radni powinni wykorzystywać swoje diety. 
Najwyraźniej do Pana Kowalskiego nie trafiła moja argumentacja, że w ŻN nr 19 ukazała się informacja o podwyż-
kach diet radnych, a ponadto zamieszczono także opinię innego mieszkańca gminy na ten temat. Nie był skłonny 
również przyjąć do wiadomości, że w gazecie jest niewiele miejsca na powielanie opinii, a ponadto redakcja nie 
ma obowiązku publikowania wszystkich listów, pism czy materiałów, które do niej trafiają, nawet jeśli ich autorzy 
się pod tym podpisują. 
Czy to się autorowi listu podoba, czy nie, radni mogą swoje diety przekazywać na dowolne cele, jedni – jak zda-
niem pana Kowalskiego robił poprzedni burmistrz – „na dom dziecka gdzieś w Polsce”, inni na waciki dla żony lub 
wsparcie Akcji Katolickiej. O tym, kto zostaje radnym, decydują bowiem mieszkańcy podczas wyborów i w ich 
gestii powinno to pozostać. A czy diety będą miały na to wpływ? Być może, choćby taki, że będzie więcej chęt-
nych i będzie można dokonać trafniejszego wyboru.
Warto też wspomnieć o aroganckich zachowaniach radnego Lubienieckiego w stosunku do pana Kowalskiego, 
które zdaniem „poszkodowanego” miały miejsce na jednej z ostatnich sesji RM. Uważam, że można tego radnego 
lubić lub nie, można się zgadzać z jego wypowiedziami lub nie, można nawet powiedzieć, że mówi zbyt głośno 
i bywa złośliwy, ale przesadą jest mówienie o jego arogancji w stosunku do mieszkańców.
Drogi Panie Wojciechu Kowalski, to dobrze, że tak dba Pan o zasady savoir-vivre’u, bo należą się one wszystkim 
bez wyjątku. Jednak wielka szkoda, że nie zaszczycał Pan tak systematycznie swoją obecnością sesji Rady Miejskiej 
w minionych dwóch latach, może wtedy miałby Pan choćby nikłe wyobrażenie na temat tego, jakie zachowania 
można określać nerwowymi czy aroganckimi. 
Oczywiście z góry przepraszam wszystkich Czytelników za swoją ewentualną nonszalancję…

Iwona Pęcherzewska, redaktor naczelna „Życia Nasielska”
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ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Zielona flaga 
W piątek, dnia 11 października 
w Krakowie w hotelu Feri Express 
odbył się XI Ogólnopolski Zjazd 
Szkół dla Ekorozwoju, zorganizo-
wany przez Fundację Partnerstwo 
dla Środowiska, a poświęcony 
podsumowaniu działalności placó-
wek oświatowych w ramach pro-
gramu EKOSZKOŁA. 
Jest to program edukacji i aktyw-
ności ekologicznej. Dotychczas 
włączyło się do niego ponad 1000 
szkół z całej Polsk i . 
Krakowskie spotkanie 
ekoliderów było wspa-
niałą okazją do wymia-
ny doświadczeń oraz 
zapoznania się z nowy-
mi pomysłami. Uro-
czystym elementem 
zjazdu było wręczenie 
ekocertyf ikatów na-
grodzonym instytu-
cjom, które w okresie 
ubiegłego roku szkol-
nego w yka za ł y s ię 
szczególnymi osiąg-
nięciami w zakresie 
edukacji prośrodowi-
skowej na rzecz zrów-
noważonego rozwoju. 
Decyzją Kapituły Pro-
gramu, w skład której 
weszli m.in. przedsta-
wiciele Ministerstwa Edukacji, Mi-
nisterstwa Środowiska, firm i NGO 
zaangażowanych w promowanie 
zrównoważonego rozwoju, w tym 
roku przyznano 49 certyfikatów 
I stopnia (krajowe wyróżnienie 
o nazwie Lokalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej) oraz 206 certyfi-
katów II stopnia (międzynarodowy 
tytuł Zielonej Flagi). 
Wśród nagrodzonych znalazła się 
w tym roku również Szkoła Pod-
stawowa im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku, jako jedna z 19 
instytucji z Mazowsza, w tym jed-

na z 4 szkół mazowieckich, któ-
rym przyznano ten prestiżowy 
tytuł. Będąc liderem działań pro-
środowiskowych, szkoła ta przez 
3 kolejne lata posiadała krajowy 
tytuł Lokalnego Centrum Ak-
tywności Ekologicznej . Obec-
nie weszła do międzynarodowej 
sieci szkół w ramach programu 
Eco-Schools i tym samym zosta-
ła wpisana na światową listę szkół 
z 50 krajów Europy, a także Afry-
ki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.
Eco-Schools jest programem op-
artym na systemach zarządzania 
środowiskowego polegającym 

na podnoszeniu świadomości 
ekologicznej młodzieży szkolnej 
poprzez działania na rzecz efek-
tywnego wykorzystania energii 
i surowców oraz zrównoważonej 
gospodarki w szkołach i ich oto-
czeniu. W nasielskiej szkole wy-
konywany jest program 7 kroków 
Szkół dla Ekorozwoju. Dwa razy 
w roku dokonywany jest prze-
gląd środowiskowy szkoł y. Od 
czterech lat w szkole działa grupa 

ekologiczna, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele dyrekcji, na-
uczycieli, rodziców, pracowników 
administracji, uczniów i partnerów 
zewnętrznych. Grupa ta koordy-
nuje działania szkoły w zakresie 
ekologii. 
Wszystko po to, aby wokół nas 
było zielono i jeszcze piękniej, 
a wszystko to działo się z po-
szanowaniem przyrody i siebie. 
Mamy nadzieję, że przywiezio-
na z Krakowa prestiżowa Zielona 
Flaga i dołączony do niej zestaw 
dydaktyczny „Młodego badacza” 

dostarczą zapału do dalszej pracy. 
Chcielibyśmy wyzwalać energię 
nie tylko szkolną, ale i ogólno-
społeczną, tak aby cała gmina 
Nasielsk stawała się coraz bardziej 
ekologiczna. 
Więcej informacj i można zna-
leźć na stronie programu www.
ekoszkola.pl. W załączeniu kil-
ka własnych zdjęć wykonanych 
w Krakowie Polecamy również 
c iekawą fotore lac j ę  ze  Zj a z-
du Szkoły dla Ekorozwoju 2013: 
http://sdrv.ms/18VUEtG.

Elżbieta Wróblewska

Most Amigos w Cieksynie
W Cieksynie w raz z kolorami jesieni 
pojawiły się barwy rodem z meksy-
kańskich kilimów i makatek – a mowa 
tutaj o nowej atrakcji wsi, jaką jest most 
Amigos, stworzony przez Stowarzy-
szenie Artystyczno-Społeczne SKA-
FANDER i mieszkańców Cieksyna: 
Zuzannę Ropielewską, Mariusza Szo-
ta i Stanisława Stankiewicza, w ramach 
funduszu sołeckiego. Osoby, które już 
widziały nowe oblicze mostku przy ul. 
Sportowej, a z pewnością nie da się go 
nie zauważyć, zadają sobie pytanie – 
dlaczego takie kolory i taka nazwa?
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne jest w trakcie realizacji projek-
tu „Czysta i kolorowa wieś”, którego 
celami są:
– aktywizacja i animacja społeczności 
lokalnej,
– podniesie atrakcyjności turystycz-
nej wsi oraz waloru estetycznego  
krajobrazu,
– zwrócenie uwagi społeczności lo-
kalnej na problematykę ekologiczną,
– wyznaczenie miejsc wydarzeń arty-
stycznych na terenie wsi oraz spotkań 
społeczności wiejskiej,
– zastosowanie koloroterapii,
– pokazanie nowego oblicza starych, 
zapomnianych przedmiotów, oży-
wienie wspomnień.
– Chcieliśmy poprzez nadanie 
konkretnych i wyraźnych kolo-

rów zmienić oblicze mostku, który 
jest „furtką” ze wsi do otaczającej 
ją przepięknej natury. Kolory za-
czerpnięte z kilimów meksykańskich 
mają za zadanie ożywić naszą szarą 
rzeczywistość, pobudzić do działa-
nia. Nazwaliśmy ten most „Amigos”, 
co po hiszpańsku znaczy „Przyja-
ciele”. Myślę, że będzie to miejsce 
spotkań wielu przyjaciół . Mieliśmy 
jeszcze jedno przesłanie, które wid-
nieje na tablicy wraz z nazwą mostu 
i nazwą rzeki Nasielnej – „Bądźmy 
przyjaźni środowisku”. Coraz częś-
ciej zauważamy „niczyje” śmie-
ci w miejscach pozornie najmniej, 
a zarazem najbardziej widocznych: 
w lasach, w rowach, nad rzeką, pod 
mostami itp.

Takim właśnie miejscem jest mostek 
przy ulicy Sportowej, który z malow-
niczego miejsca powoli staję się wy-
sypiskiem śmieci. Mamy nadzieję, że 
nadanie mu nowego, kolorowego 
wyglądu oraz postawienie tablicy za-
wierającej hasło ekologiczne zatrzy-
ma ten proces i budząc ciekawość, 
wzbudzi szacunek do otaczającej 
natury – mówi Kinga Szczypek.
Już niedługo w Cieksynie pojawi się 
kolejna instalacja – drzewo, w ramach 
projektu „Czysta i kolorowa wieś”. 
Tym razem Drzewo Pomarańczowe 
wykonane z metalowych kół od ma-
szyn rolniczych.
Stowarzyszenie i mieszkańcy wsi za-
praszają do odwiedzenia Cieksyna.

Kinga Szczypek
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UROICZYSTOŚCI

Jubileusz Małżeński
W sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku w środę, 23 października 2013 r. o godz. 14.00 odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Szanownych gości powitała Ewa Mikulska – kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego nasielskiego UM, która przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie 
złożonego przed pięćdziesięcioma laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. 
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” to specjalne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP doce-
niające zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. 
W imieniu Prezydenta RP uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. 
Składając gratulacje Szanownym Jubilatom, podkreślił, że są wzorem godnym naśladowania. 
Jubileusz Złotych Godów obchodziły trzy pary małżeńskie:
Państwo Danuta i Tadeusz Pieronek z Nasielska,
Państwo Halina i Tadeusz Sawiccy ze Starych Pieścirogów, 
Państwo Elżbieta i Andrzej Zawadzcy z Nasielska – którzy niestety nie mogli przybyć na uroczystość. 
W tej doniosłej chwili złożono serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu słonecznych dni w zdrowiu, pomyślno-
ści i wspólnej radości bycia razem. Były piękne kwiaty, toast wzniesiony lampką szampana za zdrowie Dostojnych 
Jubilatów i pyszny tort. 
Uroczystość przebie-
gała w szczególnej, 
niemal rodzinnej at-
mosferze, przy na-
strojowym podkładzie 
muzycznym i słodkim 
poczęstunku. Ten wy-
jątkowy dzień na długo 
pozostanie w pamię-
ci zarówno Jubilatów, 
jak i gości. Szanow-
nym Jubilatom jeszcze 
raz życzymy dalszych 
szczęśliwych lat, peł-
nych zdrowia i spokoju.

UM

Z MIASTA

Pomniki pamięci  
w Nasielsku
1 listopada prawie wszyscy 
ruszyliśmy na cmentarze, 
aby zapalić znicze na gro-
bach bliskich i znajomych. 
Ale przecież pomniki pamię-
ci spotkamy również w innych 
miejscach. Czy o nich pamię-
tamy przy okazji listopado-
wych dni?
W Nasielsku znajdziemy kilka 
takich miejsc, które znajdują  
się za murami cmentarnymi. 
Czy z okazji dnia Wszystkich 
Świętych i Zaduszek stać nas 
na gest zapalenia tam zniczy? 
Sprawdziliśmy.
Na ulicy Lipowej w Nasielsku 
znajduje się cmentarz woj-
skowy z 1915 roku. To miejsce 

nie wygląda na pierwszy 
rzut oka jak cmentarz, 
widnieją tam tylko krzyże 
na ogradzającym je pło-
cie. Z tego też powodu 
chyba nie jest on znany 
wszystkim mieszkańcom 
i nikt nie składa tam kwia-
tów ani nie zapala zniczy. 
Jednak należy docenić, że 
jest to miejsce ogólnie za-
dbane. Czasem sprzątają je 
uczniowie pobliskiego Ze-
społu Szkół Zawodowych.
Kolejnym miejscem jest 
pomnik w nasielskim par-

ku przy ulicy Kościuszki. 
Jest on poświęcony nasiel-
szczanom, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej. 
Tam paliło się kilka zniczy. 
Najgorzej sytuacja ma się 
niestety na terenie cmen-
tarza żydowskiego znaj-
dującego się po północnej 
stronie ul. Kwiatowej. To 
stara nekropolia, założona 
w XIX wieku, i dzisiaj nie-
stety niewiele z niej zo-
stało. Chociaż Żydzi nie 
zapalają w dniu Wszystkich 
Świętych zniczy, to jednak 
karygodne jest to, że ktoś 
urządził tam sobie wysypi-
sko śmieci. A przecież jest 
tam tabliczka „Cmentarz 
gminy żydowskiej, sfinansowany 
ze środków Programu Działaj Lo-
kalnie”.
Przyszłości nie znamy, ale war-
to sobie zadać pytanie, czy za sto 
lat, jako społeczność, która two-
rzy współczesną historię miasta 
Nasielska, chcielibyśmy być po-
chowani w miejscu, które staje się 
zapomniane, porośnięte dziką ro-
ślinnością, bez choćby jednej sym-
bolicznej lampki? Na spektakularne 
pomniki pamięci i pierwszorzędne 
porządki tego typu miejsc gminy 
nie stać. Może jednak w przyszłości 
warto też zaangażować do pomo-
cy, w ramach poznawania lokalnej 
historii, młodzież szkolną?
Miejmy nadzieję, że za rok wszyscy 
będziemy pamiętać o tych miej-
scach w naszym mieście.

(pk, mb)

fot. UM Nasielsk



10 8–21 listopada 2013ROZMAITOŚCI

Zapomniani zmarli
Koniec października i początek listopada to czas szczegól-
nej pamięci o naszych zmarłych. Cała Polska w wielkim zrywie udaje się na 
różne nekropolie, by uporządkować groby najbliższych, poustawiać kwiaty 
i zapalić znicze. Czę-
sto jednak zdarzają 
się miejsca pochów-
ku, o których dawno 
już nikt nie pamięta.
Sobota 26 paździer-
nika była dniem, 
który wielu naszych 
rodaków wybrało 
na przedzaduszne 
porządki na cmen-
tarzach. Harcerze z 
3. DH ,,Przypadek” wykorzystali ten dzień na pojawienie się na nasielskim 
cmentarzu, by jak co roku posprzątać zapomniane groby. O godz. 10:00 
na miejscu pojawiła się ekipa porządkowa. Gdy wszyscy byli już gotowi do 
pracy, podzieliliśmy się na dwie grupy i przez blisko 3 godziny sprzątaliśmy 
groby: wyrywaliśmy chwasty, zbieraliśmy śmieci, wyrzucaliśmy stare, znisz-
czone znicze i wiązanki. Nie ukrywam nie było to najprostsze i najprzyjem-
niejsze zadanie, ale widząc tak zaangażowanych młodych ludzi, nabiera się 
sił i chęci do działania. 
Posprzątaliśmy ok. 20 zaniedbanych mogił. Akcja ta stała się już naszą dru-
żynową tradycją. Po sprzątaniu udaliśmy się na grób nieznanego żołnierza, 
gdzie zapaliliśmy znicz i pomodliliśmy się za spoczywających tam żołnierzy, 
dzięki których poświęceniu możemy teraz żyć w pokoju. Po ciężkiej pracy, 
głodni i zmęczeni, udaliśmy się do sklepu na zasłużone małe co nieco. 
Bardzo dziękuję druhnom i druhom za pomoc. Czuwaj!

druhna Eliza 

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2

Ślubowanie pierwszaków  
i święto nauczycieli
„W twoje święto Ci składamy szacunek i podziękę, 
że nas prowadzisz w jasne bramy, że nam poda-
jesz rękę…” Pod takim hasłem dnia 15 października 
2013 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Przy okazji tego święta miało też miejsce 
bardzo ważne szkolne wydarzenie. 
Tego dnia ślubowanie złożyli uczniowie klas pierw-
szych szkoły podstawowej i gimnazjum. Od rana 
uczniowie ubrani na galowo z niecierpliwością 
oczekiwali na spotkania ze swoimi pedagogami, 
składali im serdeczne życzenia, wręczali kwiaty, 
dziękowali. 
Panowała niezwykle serdeczna i miła atmosfera. 
W godzinach południowych odbyła się akademia 
przygotowana przez uczniów pod kierunkiem wychowawców klas pierwszych: Z. Truszkowskiej. A. Kołakow-
skiej i H. Golnik. Na akademię przybyli zaproszeni goście, emerytowani pracownicy szkoły oraz niezmiernie 
zainteresowani rodzice. Wszystkich gorąco powitał Cezary Wiśniewski, dyrektor szkoły. Następnie uczniowie 
recytowali wiersze będące życzeniami dla zgromadzonych nauczycielami oraz śpiewali piosenki przygotowane 
pod kierunkiem B. Sotowicz, które wprawiły wszystkich w świetny nastrój. 
W trakcie występu, po krótkiej prezentacji, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Maluchy zostały 
pasowane przez pana dyrektora na uczniów, zaś z rąk B. Jaskulskiej, wicedyrektor szkoły, otrzymały swój pierwszy 
poważny dokument – legitymację szkolną. Nie zabrakło również poświęcenia tornistrów, którego dokonał ksiądz 
J. Majewski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nasielsku. Pod tablicą pamiątkową Księcia Józefa Poniatowskiego 
delegacja uczniów złożyła kwiaty. Rodzice zadowoleni ze swoich pociech ufundowali dla nich upominki, które 
wręczyli przewodniczący Rady Rodziców R. Krajewski oraz R. Różalska. Na zakończenie ponownie glos zabrał 
głos pan dyrektor, który wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym, 
życząc dalszych sukcesów w pracy. 

ZE SZKÓŁ. PG nr 1 Nasielsk

Wybory do samorządu uczniowskiego 
Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są 
ważną lekcją demokracji, dlatego też odbyły się 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji  
3 maja w Nasielsku. Miały miejsce 9.10. br. 

Zgodnie z procedurami demokratycznymi były 
poprzedzone kampanią wyborczą. Uczniowie 
ubiegający się o funkcję przewodniczącego 
SU przygotowali plakaty i zaprezentowali swój 
„program wyborczy”. Spośród wszystkich kan-
dydatów najwięcej głosów uzyskali: Kamil Toma-
szyński kl. III c (66 głosów), Wiktoria Nowacka kl. 
II c (40 głosów) i Kacper Robak kl. II a ( 40 głosów).
Nad właściwym przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie SU oraz komisja wyborcza w składzie: Anna Waw-
rzyńska III a, Katarzyna Hermanowska III a, Klaudia Ostrowska III b, Olga Jaszczak II a, Bartosz Wiśniewski I b. 
W głosowaniu wzięło udział 315 uczniów oraz nauczyciele.

SUG PG nr 1 w Nasielsku

ZE SZKÓŁ. ZS 2 Stare Pieścirogi

200. rocznica śmierci patrona szkoły 
19 października 2013 r. odbyły się w Warszawie uro-
czystości poświęcone 200. rocznicy śmierci księcia 
Józefa Poniatowskiego. W naszej gminie imię naczel-
nego wodza Księstwa Warszawskiego nosi szkoła 
w Starych Pieścirogach, dlatego reprezentacja ucz-
niów (33 osoby), dyrektor szkoły Cezary Wiśniewski 
oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej (Katarzyna 
Majewska i Bogumiła Kurpiewska) stanęli ze sztanda-
rem szkoły przy pomniku księcia Poniatowskiego. 
Wysłuchali przemówienia prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który podkreślał zaangażowanie 
księcia w sprawy publiczne, jego dobrą pracę w woj-
sku i dzielną walkę. Zaznaczył, że Józef Poniatowski 
był człowiekiem pełnym humoru i akceptacji życia. O tym, że był jedynym generałem obcego państwa, który 
otrzymał buławę marszałka Cesarstwa Francuskiego, mówił ambasador Francji Pierre Buhler. Po przemówieniu 
złożono kwiaty przy pomniku księcia. 
Po oficjalnej części uroczystości prezydent Bronisław Komorowski podszedł do delegacji uczniów, by ich po-
zdrowić. Pytał, skąd przyjechali, i gratulował wyboru patrona szkoły. Zwrócił uwagę na niespotykaną i ciekawą 
nazwę miejscowości Pieścirogi. Odważni uczniowie otrzymali od prezydenta wizytówki z jego autografem. Nie 
zabrakło również pamiątkowych zdjęć. 
Następnie zwiedzano Muzeum Wojska Polskiego, gdzie przygotowano wystawę „Usque ad finem. Książę Józef 
Poniatowski w Bitwie Narodów pod Lipskiem”. Warto wspomnieć, że uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach gościli już w Pałacu Prezydenckim na uroczystościach związanych z 250. rocznicą urodzin księcia, 
o czym pisaliśmy w maju.

Uczniowski Klub Sportowy ,,POLONEZ” 
działający przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
organizuje w dniach od 15. 02. do 22. 02. 2014r.

obóz narciarsko – snowboardowy  
dla młodzieży szkolnej

Uczestnicy zakwaterowani będą w miejscowości 
Murzasichle w pokojach 2, 3, 4 osobowych  

wyposażonych w telewizory, węzeł sanitarny.
Koszt zimowiska wynosi 800 zł od osoby.

W tej cenie zapewniamy: 
– zakwaterowanie, 
– pełne wyżywienie (trzy posiłki), 
– transport uczestników z Nasielska  
 do miejsca zakwaterowania i z powrotem, 
– codzienne dojazdy na stoki narciarskie, 
– opiekę instruktorską, 
– całodobową opiekę nauczycielską.  

W gimnazjum istnieje możliwość nieodpłatnego  
wypożyczenia sprzętu narciarskiego  

lub snowboardowego, który jest własnością szkoły. 
Możliwe jest też wypożyczenie sprzętu  

na miejscu w tamtejszych wypożyczalniach. 

Serdecznie zapraszamy miłośników białego szaleń-
stwa. Kontakt telefoniczny:  

Bożenna Zawadzka –Roszczenko 236912515
Zapisy do 20 listopada 2014 r. potwierdzone  

zaliczką w wysokości 200 zł  
Uczniom naszej szkoły zapewniamy pierwszeń-

stwo w skorzystaniu z tej formy aktywności .
Gwarantujemy bezpieczną i przyjemną zabawę na śniegu.

Bożenna Zawadzka – Roszczenko
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ZE SZKÓŁ. SP w Budach Siennickich Z UM

Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych
Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
www.nasielsk.pl w zakładce Harmonogramy Odbioru Odpadów zamiesz-
czone są terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon dla poszcze-
gólnych miejscowości. 
Odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej muszą być wy-
stawione przed wejściem na teren nieruchomości, a w zabudowie wie-
lorodzinnej na miejsce wyznaczone przez zarządcę. Odpady należy 
wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00. Do odpadów wielkogabaryto-
wych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane ani sanitarne, takie 
jak: deski drewniane, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, jak również części samochodowe 
(np. zderzaki, szyby). Przypominamy, że w listopadzie br. zgodnie z harmo-
nogramami dla odpadów segregowanych firma BŁYSK-BIS będzie odbie-
rała oprócz plastiku (worek żółty), szkła (worek zielony) i papieru (worek 
niebieski) również odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie). Odpady 
zielone gromadzić należy w workach brązowych. 
Worki na odpady zielone firma zostawi Państwu przy najbliższym odbiorze 
odpadów zmieszanych. Worki pobrać można również w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku (parter – punkt podawczy bądź II piętro pokój nr 203 
lub 209). UWAGA! Jeżeli odpady zielone chcecie Państwo wystawić w 
workach prywatnych, w innym kolorze niż brązowy (np. w czarnych), to 
należy je wystawić w terminie odbioru odpadów zmieszanych – w dniu 
segregacji odbierane są wyłącznie worki: żółte, zielone, niebieskie i brą-
zowe.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Harmonogram wywozu odpadów 

WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTROODPADÓW i OPON

Sobota, 23 listopada, 2013 r.
Broninek, Pianowo, Głodowo, Kiędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, 
Pniewo, Chrcynno, Popowo, Jaskółowo, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, 
Paulinowo, Młodzianowo, Wągrodno, Nuna, Krogule, Budy Siennickie, 
Cegielnia, Psucka, Psucin

Poniedziałek, 25 listopada 2013 r.
Nasielsk – wszystkie ulice miasta

Piątek, 6 grudnia, 2013 r.
Toruń, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce, Studzianki, 
Miękoszynek, Dębinki, Morgi, Czajki, Dobra Wola, Nowa Wrona, Borko-
wo, Nowiny, Cieksyn, Wiktorowo, Siennica, Mogowo

Sobota, 7 grudnia, 2013 r.
Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe, Konary, Malczyn, Andzin, Kosewo, 
Chlebiotki, Kątne, Mazewo, Winniki, Słustowo, Lubomin, Lubominek, Ja-
ckowo

Z UM

Kontrole odpadówym

Warsztaty filmowe 
Rok 2013 został ogłoszony przez 
Polski Komitet Olimpijski Rokiem 
Pierre’a de Coubertina. W związku 
z tym nasza szkoła realizuje projekt 

edukacyjny „Żyjmy jak nasz Patron”. 
W ramach projektu realizujemy wiele 
działań, które przybliżają idee wskrze-
siciela nowożytnych Igrzysk Olimpij-
skich – naszego patrona.
Współpracując z PKOl-em, w Dniu 
Patrona 11 kwietnia 2013 r., mieliśmy 
okazję spotkać się z polskimi olim-
pijczykami: Grażyną Rabsztyn, Luizą 
Złotowską, Zofią Noceti-Klepacką, 
Katarzyną Deberny i Józefem Grud-
niem.
W bieżącym roku szkolnym zaplano-
wane działania związane z projektem 
rozpoczęliśmy od interpretacji pla-
stycznej utworu Pierre’a de Couberti-
na – Oda do sportu. Wybrane prace 
wzbogacą publikację wydawaną przez 
PKOl.
W ramach dalszej współpracy 17 paź-
dziernika odbyły się warsztaty animacji 

filmowej metodą poklatkową. Zajęcia 
miały na celu wzbudzenie twórcze-
go i kreatywnego myślenia u dzieci. 
W tym dniu gościliśmy animatorów 

z „Fundacji 8 Życzeń” – 
Magdalenę Bravo i Toma-
sza Solicha oraz Katarzynę 
Deberny, przedstawiciela 
PKOl-u. Pani Magda i pan 
Tomasz omówili z ucznia-
mi klasy V i VI poszcze-
gólne etapy powstawania 
filmu animowanego meto-
dą poklatkową i razem z pa-
nią Kasią czuwali i wspierali 
działania utworzonych ze-
społów.

Motywem przewodnim warsztatów 
był temat związany z ideą olimpijską – 
pokój. Prace nad filmem 
odbywały się w naszej 
niewielkiej salce gimna-
stycznej, przy czterech 
stanowiskach roboczych. 
Uczniowie mogli wy-
kazać się jako: plastycy, 
którzy tworzyli elemen-
ty scenografii i postacie 
do filmu; dźwiękowcy, 
którzy nagrywali ścieżkę 
dźwiękową w różnych 
miejscach szkoły; foto-
grafowie, którzy z dużą cierpliwością 
zapisywali na karcie aparatu setki ujęć 
do animacji; scenografowie, którzy 
odpowiadali za ustawienie elemen-
tów dekoracyjnych na planie filmo-
wym oraz dbali o rozmaite szczegóły. 

Grupy operacyjne, dzięki 
Fundacji, były wyposażone 
w profesjonalne aparaty oraz 
urządzenie do rejestrowania 
dźwięków.
Wa r s z t a t y  p rowa d zo -
no w formie pracy ze-
społowej. Młodzi ludzie 
uczyli się dzielenia obo-
wiązkami oraz odpowie-
dzialności za wykonanie 

powierzonych zadań. Ponadto 
mogli odkryć swoje talenty pla-
styczne i techniczne, rozwinąć 
zdolności manualne oraz rozbu-
dzić wyobraźnię. W ciągu sześciu 
godzin ujęcia i sceny animowane 
zostały zmontowane i udźwięko-
wione.
Premiera naszego filmu pt. Stop 
wojn ie,  idzie go łęb ica  odbę-
dzie się w najbliższym czasie na 
specjalnym pokazie z udziałem 
wszystkich twórców filmu i całej 
społeczności szkolnej. Film bę-
dzie można również obejrzeć na 
stronie internetowej naszej szkoły.
Serdecznie dziękujemy pani Kata-
rzynie Deberny i członkom „Fun-

dacji 8 Życzeń”: pani Magdalenie 
Bravo i panu Tomaszowi Solichowi 
za zorganizowanie w naszej szkole 
niecodziennych zajęć.
D z i ęk i  te mu,  że  ma ł a  szko ł a 
w Budach Siennickich nosi imię 
Pierre’a de Coubertina, który jest 
postacią mało znaną Polakom, 
mamy okazję wzbogacać wiedzę 
uczniów poprzez spotkania z cie-
kawymi ludźmi, organizowanie 
interesujących zajęć, pokazy-
wanie wartości, które są ważne 
w dzisiejszym świecie. Bardzo ce-
nimy sobie współpracę z Polskim 
Komitetem Olimpijskim, który 
często wspiera nasze działania.

KB i ES

Informujemy, że z wraz z f irmą 
B ŁYSK-BIS b ędziemy prowa-
dzić wnikliwe kontrole dotyczą-
ce prawidłowości przekazywania 
odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości. 
Będziemy sprawdzali, czy od-
pady zostały wystawione przed 
godziną 7.00 rano, czy w odpa-
dach zmieszanych (w przypadku 
gdy złożona została deklaracja 
o segregowaniu odpadów) nie 
znajdują się odpady podlegają-
ce segregacji, czy w odpadach 
zmieszanych nie znajdują się od-
pady budowlane, poremonto-
we czy niebezpieczne (baterie, 
przeterminowane leki czy zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny).
Natomiast w dniu odbierania od-
padów segregowanych będzie 
prowadzona kontrola, czy odpa-
dy są prawidłowo posegregowa-
ne, np. czy odpady mogące ulec 
zgnieceniu są zgniecione, czy są 
opłukane i bez resztek żywności.

Ponadto będziemy sprawdzać, 
czy nieruchomość jest odpo-
wiednio oznaczona numerem 
porządkowym. Jeżeli stwierdzi-
my jakiekolwiek nieprawidłowo-
ści, odpady zostaną oznaczone 
naklejką lub zawieszką i mogą nie 
zostać odebrane. W przypadku 
dwukrotnego oznakowania od-
padów decyzją z urzędu zostanie 
naliczona dla danej nieruchomo-
ści wyższa opłata – tak jak dla od-
padów zmieszanych, czyli 13 zł 
od osoby.

Przypominamy, że jako urzą-
dzenie służące do gromadze-
nia odpadów dopuściliśmy 
pojemniki:
– 120 litrów – dla rodziny do 4 
osób włącznie,
– 240 litrów – dla rodziny 
powyżej 4 osób
oraz pojemniki 1100 litrów dla 
nieruchomości wielolokalo-
wych (wspólnoty, spółdziel-
nia mieszkaniowa).

Dopuścil iśmy również groma-
dzenie odpadów zmieszanych 
w workach o pojemności 120 li-
trów w kolorze czarnym.
Prosimy nie wystawiać odpadów 
zmieszanych w kilku małych wo-
reczkach i starać się przekazywać 
odpady zmieszane w workach 
w czarnym kolorze.
Aby uniknąć podnoszenia Pań-
stwu opłat za odbiór odpadów, 
przypominamy obowiązujące 
zasady segregacji:
http://nasielsk.pl/pliki/sgo/zasady.
pdf
UWAGA!
Przypominamy tym, którzy 
deklaracji jeszcze nie złoży-
li, o jak najszybszym dopełnie-
niu obowiązku – w przeciwnym 
razie będziemy z urzędu decy-
zją naliczać opłatę z terminem  
p łatności  od 1 l ipca 2013 r. 
i w kwocie 13 zł od osoby.

Wydział Środowiska  
i Obszarów Wiejskich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 
wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie

Serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału 

w Świątecznej Zbiórce Żywności, 
która obędzie się w dniach 29.11-01.12.2013 r. w Nasielsku

Jeśli chcesz zostać WOLONTARIUSZEM  
i aktywie uczestniczyć w zbiórce żywności, zgłoś się do nas.

Poszukujemy: 

wolontariuszy 
koordynatorów sklepowych  

(osoby pełnoletnie)

Zgłoszenia przyjmujemy do 08.11.2013 r.  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 pok. nr 7. 
Osoba do kontaktu:  

Iwona Filipowicz  
– koordynator miejski zbiórki żywności
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Tarczyca i jej oblicza
Tarczyca jest największym gruczołem w organizmie człowieka, jednak do-
póki nam nie zaczyna dokuczać, nie pamiętamy o niej. Mimo to każdy z nas 
powinien raz w roku sprawdzić poziom hormonów tarczycy: TSH oraz wolnej 
tyroksyny (FT4) i wolnej trójjododotyroniny (FT3). 
Choroby tarczycy są niestety coraz powszechniejsze i częściej dotykają ko-
biet. Mężczyźni jednak również nie powinni ich bagatelizować. Odpowiednio 
wczesna diagnoza umożliwia rozpoczęcie procesu leczenia oraz ogranicza 
groźne powikłania. Do najczęściej występujących chorób tarczycy należy jej 
niedoczynność lub nadczynność.
Niedoczynność tarczycy polega na niedostatecznym wytwarzaniu przez nią 
hormonów. Ich zbyt niski poziom w organizmie niemal od razu daje o so-
bie znać. Niestety nie zawsze potrafimy to zauważyć i długo borykamy się z 
objawami choroby, które znacznie obniżają jakość naszego życia. Głównymi 
objawami niedoczynności są: uczucie zimna, zmęczenie, osłabienie, senność, 
stany depresyjne, suchość skóry, cienkie włosy, obrzęki twarzy i szyi, powięk-
szona tarczyca.
Jakie mogą być najczęstsze przyczyny niedoczynności? 
– niedobór jodu, który jest niezbędny do właściwego wytwarzania hormonów 
tarczycowych. Jego brak uważa się za główną przyczynę wrodzonej niedo-
czynności tarczycy, a niedobór stwarza ryzyko powiększenia się gruczołu tar-
czycowego (powstawania tzw. wola);
– autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli choroba, podczas której nasz 
układ odpornościowy atakuje tarczycę (hashimoto);
– wada genetyczna, czyli wrodzona niedoczynnością tarczycy. Dotyczy to 
dzieci, które rodzą się bez tarczycy lub z nieprawidłowo wykształconą tarczy-
cą;
– radioterapia w okolicy głowy, szyi, karku, w której wyniku mogło dojść do 
naruszenia tarczycy; 
– chirurgiczne usunięcie gruczołu tarczycowego; 
– znaczna zawartość roślin wolotwórczych w codziennej diecie (kapusta, ka-
lafior, brokuły, rzepa);
– zanieczyszczenie środowiska (azotany, nadchlorany).
Przeciwstawną chorobą jest nadczynność tarczycy, jak określa się ogólno-
ustrojowe skutki nadmiernego wydzielania hormonów przez tarczycę. 
Najczęstszymi przyczynami nadczynność tarczycy są:
– choroba Gravesa-Basedowa; 
– powiększanie się guzków tarczycy;
– zapalenie tarczycy, podczas którego dochodzi do przedostania się hormo-
nów tarczycowych z gruczołu tarczycowego do krwi;
– przedawkowanie trójjodotyroniny (T3) i/bądź lewotyroksyny.
Głównym objawem, który jednych może zaniepokoić, a innych ucieszyć, jest 
utrata masy ciała oraz wzrost przemiany materii. Jeśli taki objaw występuje, a 
my nie stosujemy diety redukcyjnej, warto się tym zainteresować. Inne ob-
jawy to: nietolerancja ciepła, niepokój, nadpobudliwość, zaburzenia rytmu 
serca, zmniejszenie tolerancji wysiłku.
Czy któreś objawy występują u Ciebie? Może warto zrobić badania?

mgr Iwona Łątka Dietetyk medyczny
506-958-184

NA SPORTOWO

Piłka nie tylko dla nastolatków

Tenisowy turniej Grand Prix
W każdą sobotę w hali sportowej KS Spójnia Warszawa odbywa się turniej Grand Prix w tenisie stołowym, w któ-
rym mogą startować wszyscy, bez względu na wiek i posiadaną klasę sportową, zawodnicy. Jest to jeden z naj-
bardziej masowych turniejów tenisa stołowego w Warszawie i biorą w nim udział zawodnicy z całego Mazowsza. 
Wśród startujących są również sportowcy z naszej gminy.
Wielu zawodników, mimo że grają w ligach, chętnie bierze udział w różnych turniejach tenisowych, ponieważ 
można w nich ugrać się do woli, a nie jak w meczach stoczyć tylko dwa lub trzy pojedynki.
W turniejach na Spójni każdorazowo startuje ponad 100 zawodników i zawodniczek w kilku kategoriach wieko-
wych. Najbardziej popularna i najsilniej obsadzona jest kategoria „open”, w której startują zawodnicy ze wszyst-
kich kategorii. W niej to właśnie systematycznie występują nasi zawodnicy – Arek Ziemiński i Andrzej Kosewski 
– oraz niekiedy w pojedynczych turniejach także inni sportowcy z naszej gminy.
Do chwili obecnej w sezonie 2013/2014 odbyło się osiem turniejów, a w nich Arek i Andrzej należą do czoło-

wych zawodników. Najbardziej udane były dwa ostatnie. Turniej siódmy wygrał Andrzej Kosewski, pokonując 
o wejście do finału Arka Ziemińskiego, który ostatecznie zajął trzecie miejsce. Natomiast w turnieju ósmym Arek 
w pojedynku o drugie miejsce zrewanżował się Andrzejowi, który w tym turnieju był trzeci.
W klasyfikacji generalnej po 8 turniejach Arek Ziemiński jest drugi, a Andrzej Kosewski trzeci.

AS

W niedzielę, 20 października br. 
na boisku przy Zespole Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach odbył 
się turniej piłki nożnej mężczyzn 
w wieku 35+.
Na pomysł zorganizowania nie-
typowego turnieju wpadli radni 
z Pieścirogów: Radosław Skrzyne-
cki i Artur Szulkowski. W przygo-
towaniu imprezy pomagał również 
Dariusz Sawicki, sołtys Starych Pieś-
cirogów. Samo spotkanie miało na-
stępujący przebieg: sformowano 
trzy drużyny piłkarskie, dwie re-
prezentujące Nowe Pieścirogi („A” 
i „B”) i jedną złożoną z przedstawi-
cieli Starych Pieścirogów. W jednej 
z drużyn znalazł się Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, i Ce-
zary Wiśniewski, dyrektor ZS nr 2, 
a także sami organizatorzy.
Mecze toczył y się na zasadzie 
„każdy z każdym” i trzeba przy-
znać, że pojedynki były bardzo 
zacięte. Pierwszy mecz między 
Starymi Pieścirogami a składem 
„Nowe Pieścirogi A” zakończył się 
wygraną drugiego zespołu 4:2. Ko-
lejny mecz rozegrały „Nowe Pieś-
cirogi A” z „Nowymi Pieścirogami 

B”. Minimalnie lepszy na boisku 
był pierwszy zespół, jako pierw-
szy zdobył bramkę i zakończył grę 
z wynikiem 2:1. Ostatni mecz mię-
dzy „Starymi Pieścirogami” a „No-
wymi Pieścirogami B” zakończył 
się wynikiem 1:4 i ostatecznie ufor-
mował miejsca na podium. Zwy-
ciężyły „Nowe Pieścirogi A”, drugie 
miejsce zdobyły „Nowe Pieściro-
gi B”, a trzecie miejsce przypadło 
drużynie ze Starych Pieścirogów. 
W przerwach między meczami 

można było posłuchać pi ł-
karskich piosenek dzięki panu 
Markowi Mogielnickiemu, któ-
ry udostępnił sprzęt grający 
i nagłośnienie.
Po zakończeniu wszystkich 
spotkań nadszedł czas na wrę-
czenia pucharów i  nagród 
w postaci piłek, które ufundo-
wał burmistrz Nasielska. Otrzy-
mały je zwycięskie drużyny, 
a także wyróżniający się za-
wodnicy: król strzelców Ro-
bert Komorowski, najlepszy 
obrońca Grzegorz Zakrzew-
ski, najlepszy bramkarz Miro-
sław Iwaniuk. Za najlepszego 

zawodnika meczu uznano Rado-
sława Szczęśniaka. Warto docenić, 
że wszyscy zwycięzcy podarowali 
wygrane przez siebie piłki tutejszej 
szkole. Trafiły tam także siatki do 
bramek, które zostały użyte pod-
czas turnieju. Po rozdaniu nagród 
zaproszono wszystkich na ognisko 
z kiełbaskami oraz kanapki ze smal-
cem i kiszonym ogórkiem.
Organizatorzy turnieju składa-
ją serdecznie podziękowania za 
bezinteresowną pomoc w orga-
nizacji turnieju następujący oso-
bom: Bogdanowi Ruszkowskiemu, 
burmistrzowi Nasielska, Markowi 
Maluchnikowi, Markowi Mogiel-
nickiemu, Markowi Pawlakowi, 
Dariuszowi Sawickiemu, Ceza-
rowi Wiśniewskiemu, dyrektoro-
wi Zespołu Szkół nr 2, Tomaszowi 
Pawłowskiemu, Arturowi Gąse-
ckiemu oraz Dorocie Szulkowskiej, 
Annie Skrzyneckiej, Lidii Pawlak 
i Renacie Dąbrowskiej.
Organizatorzy zapraszają rów-
nież na kolejne rozgrywki, które są 
przewidziane na wiosnę 2014 r. 

(pk)

KLASYFIKACJA GENERALNA
Miejsce Nazwisko Suma 7/09 14/09 21/09 28/09 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11

1 Władysiuk Adam 232 28 30 30 28 0 28 28 30 30

2 Ziemiński Arkadiusz 175 13 20 26 19 26 26 0 28 17

3 Kosewski Andrzej 165 22 21 20 24 0 30 0 26 22

4 Pławski Grzegorz 147 24 22 16 14 28 8 0 24 11

5 Laskowski Marek 126 8 14 17 15 14 0 21 16 21

6 Dzięgielewski Jacek 124 0 26 28 13 21 15 6 13 2

…

141 Gniadek Michał 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE 
20 listopada 2013 r. w godz. 9.00–12.00. w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta odbędzie się szkolenie dla osób niepełnospraw-
nych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy 
Nasielsk. Jego program obejmuje następujące zagadnienia:
– Orzecznictwo o niepełnosprawności
– Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
– Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym
– Szczegółowe przepisy prawa pracy dotyczące osób niepeł-
nosprawnych
– Konsultacje indywidualne (12.00–16.00)
Szkolenie prowadzi Grzegorz Jaroszczyk – prawnik na stałe 
współpracujący ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.
Nabór na szkolenie:
– osobiście w siedzibie MOPS w Nasielsku (sekretariat)
– telefonicznie (23) 6933006 do 15.11.2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, pok. nr 7, osoba do kontaktu 
– Iwona Filipowicz.
Szkolenie organizowane w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Projekt współfinansowany 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.
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Kino NIWA ZAPRASZA
13-17 listopada godz. 15.00

Percy Jackson.  
Morze potworów 3D

Familijny, fantasy; USA; czas: 1 godz. 46 min.

Percy Jackson, wraz ze swoimi przyjaciółmi An-

nabeth Chase, Clarisse i Tysonem udają się w po-

dróż do Morza Potworów, aby odnaleźć Złote 

Runo.

13-17 listopada godz. 17.00

Chce się żyć
Dramat; Polska; czas: 1 godz. 47 min.

Historia chorego na niedowład kończyn Mate-

usza, który podejmuje trudną walkę o godność 

 i prawo do normalnego życia. 

13-17 listopada godz. 19.00

Carrie
Dramat, horror; USA; czas: 1 godz. 40 min

Adaptacja debiutanckiej powieści Stephena Kin-

ga. Nieśmiała i poniżana Carrie posiada niezwy-

kły dar, który postanawia wykorzystać podczas 

balu maturalnego. 

20-24 listopada godz. 17.00

Gra Endera
Akcja, sci-fi; USA; czas: 1 godz. 54 min.

Rok 2070. Ludzkość zagrożona inwazją obcych 

szkoli dzieci na kosmiczną elitę wojenną. Wśród 

nich jest wyjątkowo uzdolniony Ender.

20-24 listopada godz. 19.00

Ida
Dramat; Dania, Polska, Wielka Brytania; czas: 1 godz. 

20 min.

Przed złożeniem ślubów zakonnych Anna zgod-

nie z zaleceniem matki przełożonej musi odwie-

dzić swoją ciotkę. Wraz z nią ruszają w podróż, 

która pomoże im obu odkryć, kim są.

27 listopada-1 grudnia godz. 15.00

Rysiek Lwie Serce 3D
Animacja; Hiszpania; czas: 1 godz. 30 min.

Historia chłopca, który mimo wielu przeciwno-

ści losu, dąży do spełnienia swojego marzenia - 

pragnie zostać rycerzem.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Droga, którą obecnie wybrałeś, jest nie-
zwykle trudna. Ty jednak uwielbiasz takie 
wyzwania. I teraz się nie zawiedziesz. Dasz 
radę, ale kieruj się zdrowym rozsądkiem. 

Byk 21.04–20.05
Cenisz sobie dobra materialne jak mało kto, 
dlatego ciągle pracujesz. Zapytaj siebie, kie-
dy się ostatnio dobrze bawiłeś. Przesiadując 
w pracy, uszczuplasz swój prywatny świat. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Koniecznie twórz miła atmosferę wokół sie-
bie. To najlepszy sposób, by przyciągnąć 
klientów i poprawić stosunki w pracy. Jest 
szansa na rozszerzenie kręgu znajomych. 

Rak 22.06–22.07
Ktoś Ci zaproponuje współpracę, ale będzie 
się ona wiązała z wyłożeniem sporego ka-
pitału. Nie podejmuj decyzji bez namysłu. 
W dobie zastoju i kryzysu mnożą się wszel-
kiej maści oszuści. 

Lew 23.07–23.08
Pamiętaj, że jesteś wizytówką firmy. Ale stawiaj 
na umiarkowaną elegancję. Szykuje się gala, 
na której możesz poznać kilka wpływowych 
osób. Odwiedź także stomatologa. 

Panna 24.08–22.09
Uważaj, bo ktoś będzie chciał Cię zdominować. 
Postaw na siłę argumentów. Zaskocz też taktem 
i spokojem. Nie daj się wkręcić się w huśtawkę 
emocjonalną. 

Waga 23.09–23.10
Rób to, do czego zostałeś stworzony. Dopie-
ro wtedy osiągniesz szczęście. Nie rezygnuj 
przy pierwszych niepowodzeniach. Z tra-
piących Cię obecnie kłopotów wybawią Cię 
przyjaciele. 

Skorpion 24.10–22.11
Zacznij w końcu działać zdrowo rozsądkowo. 
Nie bierz tylu nadgodzin. Sam wiesz, że tak 
dłużej nie pociągniesz. Weź kilka dni zwolnie-
nia i zrób koniecznie badania profilaktyczne. 

Strzelec 23.11–21.12
Po co udowadniać światu, że na wszystkim 
się znasz? W zawiłościach prawnych możesz 
się pogubić. Pamiętaj, że dobrego prawnika 
trzeba solidnie opłacić. 

Koziorożec 22.12–20.01
Powierzone Ci trudne zadania traktuj jako 
wyróżnienie. Oczekuj na spory grant finan-
sowy. Naucz się oszczędzania. A weekend 
przeznacz dla bliskich. 

Wodnik 21.01–19.02
W tym tygodniu do Twojej załogi dołączy 
nowy pracownik. Uważaj, to karierowicz. 
Szybko sprowadź go na ziemię. W prze-
ciwnym wypadku wejdzie ci na głowę. 

Ryby 20.02–20.03
Twoją słabością jest niepewność. Musisz pod-
nieść swoją wartość. Wtedy szybko poczujesz 
grunt pod nogami. Mając oparcie w sobie, po-
dejmiesz trafne decyzje. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

DUB
BIN

G

DUBBING
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DROBNE

Sprzedam żużel z transportem. 
Tel. 695 163 726.

S P R Z E D A M  G R U Z 
TANIO Z TRANSPORTEM.  
Tel. 695 163 726.

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

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 300 m2 zabudowaną 
w Janopolu, gm. Nowe Miasto. 
Tel. 500 225 351.

Sprzedam działki. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam tuje Szmaragd.  
Tel. 500 138 106.

Sprzedam działki na os. Krupka. 
Tel. 692 196 139.

Korepetycje z języka rosyjskie-
go. Tel. 511 146 203.

Instalacje elektryczne - wyko-
nawstwo, naprawy, konser-
wacja. Domofony, alarmy, TV, 
awarie 24 h. Tel. 505 283 311.

Firma KaBa zatrudni operatora 
koparko-ładowarki z doświad-
czeniem tel: 692-427-426.

Sprzedam M4 lub zamienię na 
kawalerkę. Tel. 518 443 663.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
zaprasza! Organizujemy wesela 
do 130 osób. Znakomita kuch-
nia. Nuna 30. Tel. 604 731 530.

L o k a l  d o  w y n a j ę c i a ,  
ul. Młynarska 3 (nad apteką), 
powierzchnia 80 m2. Tel. 531 
881 222; 531 881 555.

Sprzedam stemple budowlane, 
świerkowe, świeże, śred. min. 
8 cm; wys. od 2,70 m. Tel. 604 
950 642.

Mam do wynajęcia pół domu. 
Tel. 600 432 663

Sprzedam działkę w miejsco-
wości Dobra Wola o powierzch-
ni 7400 m2, 200 m od rzeki, 
tanio. Tel. 603 568 843  

Wynajmę dom w Jachrance 
20m2 całoroczny. Tel. 512 342 
545.

Usługi remontowo – budow-
lane: malowanie, glazura, te-
rakota, gipsy, szyko, solidnie.  
Tel. 660 306 830 

Sprzedam suchą słomę w be-
lach. Tel. 889 610 477www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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Sprzedam działki na Pniewskiej 
Górce, tanio. Tel. 693 861 544 

Sprzedam drzewo opałowe, 
mieszane, 3- letnie, suche.  
Tel. 502 904 122

Wynajmę mieszkanie po re-
moncie, umeblowane. Tel. 502 
904 122

Wynajmę mieszkanie NDM os. 
Młodych, 47m2 – 2 pokoje – 
umeblowane. Tel. 507 934 512 

Okazja pilnie sprzedam grunt 
rolny 2,68 ha, gm. Świercze. 
Tel. 669 951 207 

Sprzedam kucyka szetlandz-
kiego, ogierek, pstrokaty. Cena 
800 zł. Tel. 602 870 540

Sprzedam przyczepę saozbie-
rającą do siana i dmuchawę pio-
nową. Kupię kilkuletnią jałoszkę 
k. Nasielska. Tel. 664 754 028

S p r z e d a m  t a n i o  d o m 
w Nasielsku. Tel. 500 896 250

,,PLEBAN” Sp.z.o.o zatrudni 
pracownika administracyjnego-
-biurowego. Wymagane do-
świadczenie oraz co najmniej 
średnie wykształcenie. Miejsce 
pracy: Nasielsk.

CV na adres: dnowacki@ple-
ban.com.pl  

,,PLEBAN” Sp.z.o.o zatrudni 
instalatora systemów alar-
mowych z doświadczeniem. 
Miejsce pracy: Nasielsk, CV 
na adres: dnowacki@pleban.
com.pl

HOMEX Sp z.o.o zatrudni oso-
bę z wykształceniem rolniczym 
do pracy w gospodarstwie 
rolny. Miejsce pracy Jurzynek.  
Tel. 602 629 778. e-mail: dno-
wacki@pleban.com.pl 

Działka rolna 5,100 ha Jackowo 
Dworskie + inne. Tel. 600 432 
663.

Korepetycje z języka angiel-
skiego, wszystkie poziomy 
nauczania. Tel. 697 339 708.

TANIO sprzedam działkę bu-
dowlana w Nasielsku. Tel. 601 
475 097.

Dom do wynajęcia w pobliżu 
stacji PKP Nasielsk. Tel. 518 445 
218 po 19.00.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam i ogłoszeń
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 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 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

wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm

Wycinanie drzew, 
prace porządkowe 

oczyszczanie rynien.
Tel. 517 675 932

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni  

„Samopomoc Chłopska”  
w Nasielsku, ul. Warszawska 2

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację)  
na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego działek położonych 
w miejscowości Stare Pieścirogi, gmina Nasielsk, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi320/8; 320/11; 320/13; 
320/26; 366/7 o łącznej powierzchni 2 008 m2, objętych 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie księgą 
wieczystą OS1U/00036091/1 oraz prawa własności znajdu-
jącego się na tych działkach budynku o powierzchni użyt-
kowej 465 m2, budynku wagi o powierzchni 9,2 m2 oraz 
budynku portierni o powierzchni 4,5 m2 z ceną wywoławczą  
150 000 zł. Wadium wynosi 15 000 zł, postępowanie 
1000 zł.

Przetarg odbędzie sie w siedzibie Spółdzielni w dniu  
4 grudnia 2013 roku o godz. 10.00. Warunkiem uczestni-
ctwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00 w biurze Spół-
dzielni. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik, któ-
ry wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg 
może być odwołany bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Zarząd w siedzibie 
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerami: 23 69 12 719; 
531 881 222; 531 881 555.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiętnastego” 11.10.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal   188 pkt. (58,75%)
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   175 pkt. (54,69%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  154 pkt. (48,13%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 152 pkt. (47,50%)
5. Jerzy Krzemiński – Jacek Jeżółkowski   150 pkt. (46,88%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  141 pkt. (44,06%)

Wyniki turnieju „dwudziestego” 26.10.2013 r.:
1. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   197 pkt. (61,56%)
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal   183 pkt. (57,19%)
3. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek  174 pkt. (54,38%)
4. Piotr Kowalski – Marek Rębecki   150 pkt. (46,88%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  141 pkt. (44,06%)
6. Mariusz Figurski – Hubert Arciszewski   115 pkt. (35,94%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra    104 pkt.
2. Piotr Kowalski     103 pkt.
3. Grzegorz Nowiński   102 pkt.
4. Janusz Muzal   101 pkt.
5. Kazimierz Kowalski  76 pkt.
6. Krzysztof Morawiecki   69 pkt.
7. Krzysztof Michnowski  62 pkt.
8.  Mariusz Figurski   61 pkt.
9. Marek Olbryś   57 pkt.
10. Waldemar Gnatkowski  55 pkt.
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Następny turniej odbędzie się w sobotę 9 listopada o godz. 19.00. Będzie to XV Nasielski 
Turniej Par organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

PK

PIŁKA NOŻNA

Żbik bez pomysłu na słabeuszy
Nasi piłkarze utrzymali wprawdzie 
po przedostatniej kolejce rozgry-
wek 6. pozycję w tabeli, ale z ich for-
mą nie jest dobrze. Kryzys drużyny 
trwa, można nawet powiedzieć, że 
się pogłębia. Czołówka nam ucie-
ka. O pierwszym miejscu nie ma 
w obecnych rozgrywkach mowy. 
Chyba? Bo niespodzianki się zdarzają. 
15 punktów różnicy to jednak dystans 
trudny do odrobienia.
W zasięgu naszej drużyny było jesz-
cze miejsce drugie. Ono daje szansę 
na udział w barażach. Strata 3 punk-
tów w przegranym w ostatnią nie-
dzielę meczu w Jednorożcu sprawiła, 
że straciliśmy dystans do drużyn, któ-
re walczą o fotel wicelidera. Różnica 
wynosi już 7 punktów. Z jednym z wi-
celiderów, Tęczą Łyse, nasza druży-
na przed miesiącem wygrała 2:1. Do 
tego zwycięstwo to odniosła na boi-
sku rywala. Poważnym rywalem bę-
dzie drugi wicelider, Nadnarwianka 
Pułtusk. Trudno liczyć, że drużyna ta 
zmarnuje szansę walki o awans. 
Do Jednorożca drużyna nasza je-
chała po 3 punkty. O tym przekona-
ni byli wszyscy: zawodnicy, działacze, 
trenerzy i nieliczna grupa wiernych 
kibiców. Nadzieje te były uzasadnio-
ne. Żbik to wciąż jedna z najlepszych 
drużyn ciechanowsko-ostrołęckiej 
grupy ligi okręgowej, a Mazowsze to 
czerwona latarnia tej grupy. Drużyna 
ta do meczu z Nasielskiem wygrała 
zaledwie 2 mecze, a aż 7 przegrała. 
Słowem oczekiwania skromnej eki-
py z Nasielska były uzasadnione.
Pierwsze minuty meczu przebiegały 
zgodnie z oczekiwaniami. Nasi uzy-
skali lekką przewagę i stwarzali oka-
zje na strzelenie bramki. Nie była to 
miażdżąca przewaga, ale nic nie za-
powiadało nieszczęścia. Do tego po 
pierwszym kwadransie prowadziliśmy 
1:0. Bramkę strzelił Rafał Milewski. 
Już jednak po 3 minutach od tego 
momentu straciliśmy prowadzenie. 
Dość niespodziewanie gola strzelił 
Rafał Bączek, przy biernej postawie 
naszej obrony i bramkarza. Niecałe 10 
minut później gospodarze objęli pro-
wadzenie. Strzelcem kolejnej bramki 
był ten sam piłkarz, Rafał Bączek. Sy-
tuacja ta była kopią sytuacji sprzed 8 
minut. I znowu w porę nie zareago-
wała obrona ani bramkarz.
Od tego momentu gra wyraźnie się 
ożywiła. Gospodarze, widząc niepo-
radność przeciwnika z Nasielska, wy-
raźnie zwiększyli tempo. Ich taktyka 
była bardzo prosta. Obrońcy wybijali 
piłkę do przodu, byle dalej od własnej 
bramki, na połowę przeciwnika. Tam 
przechwytywali piłkę i próbowali po 
raz kolejny zaskoczyć naszą obronę. 
Gra wyraźnie zyskała na ostrości, co 
nie oznacza, że była brutalna.
Nasi zawodnicy grali nadal w swoim 
tempie. Długo organizowali akcje za-
czepne na własnej połowie, powoli 
zdobywali teren i… tracili piłkę. Naj-
częściej powodem tego były niecel-
ne podania. Kilkakrotnie próbował 
zaskoczyć przeciwnika Marek Osiń-
ski. Kiedy jednak dochodził do piłki 
i próbował z nią „zatańczyć”, wyrasta-
ło przed nim 2, czasami 3 zawodni-
ków i przerywało akcję. Zawodnik ten 

stworzył kilka dogodnych sytuacji na 
strzelenie bramki, niestety tym razem 
zawodził. Od czasu przerwy, jaką miał 
po przymusowym odpoczynku od 
gry spowodowanym czerwoną kart-
ką, jego skuteczność wyraźnie zma-
lała. 
Kolejną szansę stworzył sobie w  
35. minucie meczu. W asyście kilku 
przeciwników zaszarżował na bram-
kę gospodarzy. Jego dynamiczny 
atak został ostatecznie przerwany 
przez bramkarza, tyle że sędzia dopa-
trzył się faulu bramkarza i podyktował 
rzut karny. Gospodarze protestowa-
li, ale sędzia nie zmienił swej decyzji. 
I chyba słusznie, bo dynamiczna akcja 
naszego zawodnika została przerwana 
przez bramkarza w sposób dość nie-
konwencjonalny i do tego grożący 
kontuzją. Rzut karny skutecznie eg-
zekwował sam poszkodowany.
Po przerwie początkowo lepsze wra-
żenie sprawiali gospodarze, ale moż-
na było zauważyć, że wyraźnie tracili 
siły. Naszej drużynie nadal brakowało 
skuteczności. Kilka razy egzekwowa-
liśmy rzuty wolne z niewielkiej od-
ległości. Wcześniej była to ulubiona 
broń naszego zespołu. Ostatnio jed-
nak nasi snajperzy zawodzą. 
Decydującą o zwycięstwie bramkę 
zdobyli gospodarze w ostatnich mi-
nutach meczu. Powinno się ją po-

kazywać się młodym piłkarzom 
w celach szkoleniowych. 
Rzut wolny pośredni z pola karnego 
jest obecnie nieczęsto zarządzany 
przez sędziów. Mimo że odległość 
jest niewielka, to gole z tych sytua-
cji padają raczej rzadko. Gospodarze 
zaskoczyli naszą drużynę niekon-
wencjonalnym sposobem rozegra-
nia tego rzutu. Jeden z zawodników 
zamarkował poślizgnięcie się i upa-
dek w kierunku piłki. Upadając, ude-
rzył ją lekko głową. Nasi zawodnicy, 
zaskoczeni sytuacją, lekko rozluźnili 
mur. Na to tylko czekał drugi zawod-
nik i uderzył piłkę, trafiając w powstałą 
lukę. Piłka załopotała w siatce. 
Czasu na odrobienie straty było nie-
wiele. Nasi zawodnicy poderwali 
się jeszcze do walki, ale gospodarze 
dość skutecznie przedłużali przerwy 
w grze, a czas płynął.
Podobny przebieg miało tydzień 
wcześniej spotkanie rozegrane na 
naszym stadionie. Przeciwnikiem 
była drużyna z Sochocina. Nasi piłka-
rze chcieli ten pojedynek wygrać „na 
stojąco”. Wygrać się udało, ale wra-
żenie nie było najlepsze, za sprawą 
naszych piłkarzy, bo goście pozosta-
wili po sobie dobre wrażenie. Walczyli 
i pokazali, że wiedzą, na czym polega 
gra w piłkę nożną.

Czego zabrakło w tym 
meczu naszej dru-
żynie? Z pewnością 
waleczności, umie-
jętności „czytania” 
tego, co dzieje się na 
boisku, skuteczno-
ści i odporności psy-
chicznej. Trochę to 
dziwne, bo nasi pił-
karze grać umieją, co 
wielokrotnie pokazali 
w meczach z dużo lepszymi druży-
nami. Ostatnio jednak grają gorzej niż 
przeciętnie.  
Mecz Żbika z Wkrą Sochocin został 
rozstrzygnięty w pierwszej połowie. 
Najpierw, już w 3. minucie, przypo-
mniał o swym powrocie na boisko 
Marek Osiński. W 10 minut później 
na listę strzelców wpisał się Sebastian 
Chmielewski. Wydawało się w tym 
momencie, że może być pobity re-
kord strzelonych przez naszą druży-
nę bramek w jednym meczu. Stało się 
jednak inaczej. Nasza drużyna „sta-
nęła”. Goście szybko zorientowali 
się w sytuacji i oni zaczęli dyktować 
tempo gry. Już w 5 minut później, 

przy biernej postawie całej naszej linii 
defensywnej, zdobyli bramkę (Cezary 
Wolski 21’). Wynik 2:1 udało się „do-
wieźć” do końca. Po tym meczu kibi-
ce ostro wyrażali swe niezadowolenie 
z gry swoich ulubieńców. 
W najbliższą sobotę ostatni mecz run-
dy jesiennej. Do Nasielska przyjeżdża 
jedna z najsłabszych drużyn w lidze, 
Wieczfnianka z Wieczfni. Na zakoń-
czenie rundy powinniśmy zdobyć  
3 punkty, ale i do tego meczu trze-
ba podejść poważnie. Jest to bowiem 
drużyna nieobliczalna. Przegrywa 
właściwie ze wszystkimi, ale niedaw-
no pokonała samego lidera, Koronę 
Szydłowo.

andrzej zawadzki


