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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)
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R E K L A M A

Z GMINY

PTS S.A. rozsyła kary…
Firma telekomunikacyjna PTS S.A. z Wrocławia już rozsyła kary do wszyst-
kich tych, którzy najpierw podpisali z nią umowę, a później nie zdążyli się 
z niej wycofać przed upływem 10 dni. 
Konsultanci PTS S.A. we wrześniu br. wzięli sobie na celownik mieszkań-
ców naszej gminy i całego powiatu. Telefonicznie, podając się za pra-
cowników Telekomunikacji Polskiej SA (Orange), proponowali zmianę 
abonamentu na bardzo korzystny, tylko dla stałych klientów firmy, w wy-
sokości 25 zł na miesiąc. Wiele osób, licząc na niższe koszty utrzymania 
telefonu stacjonarnego, nieświadomych, że zmienia usługodawcę, pod-
pisało przywiezione przez kuriera dokumenty. Ten pozostawiał im: mało 
czytelną umowę i zupełnie nieczytelny regulamin świadczenia usług 
telekomunikacyjnych. O tym, że stali się ofiarą oszustwa, poszkodowa-
ni dowiadywali się najczęściej od pracowników TP SA (Orange), którzy 
informowali ich o tym, że świadomie czy też nie, ale zrezygnowali z jej 
usług. Wypowiedzenie umowy PTS S.A. przyjmuje ze zrozumieniem, ale 
jeśli pismo zostało wysłane po 10 dniach od jej podpisania, przysyła notę 
obciążeniową do zapłacenia. Taka kara finansowa to – bagatela – 490 zł. 
Jak dowiedzieliśmy się od Joanny Tyszki, Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim, na bieżąco zgłasza-
ją się do niej osoby, które mają problemy z PTS S.A. Sprawą zajmują się 
też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, ale na efekty ich pracy przyjdzie zapewne poczekać. 
W kwestii naliczanej kary Joanna Tyszka informuje: – Na dzień dzisiejszy 
stanowisko rzeczników konsumentów jest takie, iż w przypadku wezwań 
do zapłaty kary umownej należy składać pisma do PTS powołujące się na 
art. 57 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 
zgodnie z którym roszczenie odszkodowawcze w ramach przyznanej 
ulgi nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umo-
wy przed rozpoczęciem świadczenia usług. Czy to zadziała,  w tej chwili 
nie jesteśmy wstanie stwierdzić, gdyż nie było jeszcze żadnej sprawy są-
dowej w tej sprawie. Dlatego decyzja o zapłaceniu czy niezapłaceniu kary 
zależy tylko od konsumentów.
Na pewno warto skorzystać z rady pani Rzecznik. Można też zasięgnąć 
więcej informacji na ten temat u Powiatowego Rzecznika Praw Konsu-
menta w Nowym Dworze Maz. tel. (22) 765 32 38, poniedziałek i wtorek 
godz. 8.00–16.00, środa 8.00–12.00. 
Nie zaszkodzi również samemu napisać skargi do UOKiK oraz UKE. Być 
może także oszukani powinni złożyć pozew zbiorowy do sądu przeciwko 
PTS S.A. Kilka osób już nosi się z takim zamiarem. Dlatego prosimy wszyst-
kich, którzy mają problemy z PTS S.A., o zgłaszanie się do naszej redakcji. 

(i.)

Z PRAC RADY 

Modernizacja targowicy
Powróci ł temat tar-
gow i c y  p r z y  u l i c y 
Lipowej w Nasielsku, 
który – jak przyznaje 
Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska 
– jest  t rudny,  gdyż 
obecny projekt,  na 
któr y zosta ła prz y-
znana dotacja  50% 
w kwocie 1  mln z ł , 
n i e  j e s t  p roj e kte m 
praktycznym, a pew-
ne koszty na projekty 
zostały już poniesio-
ne – ponad 60 tys. zł. 
Dlatego też na posie-
dzenie komisji rolni-
ctwa burmistrz i Rada 
Miejska zaprosili soł-
tysów, jako przedsta-
wicieli mieszkańców, 
celem skonsultowania dalszych 
planów i podjęcia decyzji, które 
będą akceptowane przez lokalną 
społeczność.
Zebrani soł tysi jednoznacznie 
prz yznal i  rację burmistrzowi, 
że część targowiska z przezna-
czeniem na sprzedaż zwierząt 
w dzisiejszych czasach jest nie-
p o t r ze b n a,  gd yż  h a n d e l  t a k i 
funkcjonuje teraz za pośred-
n i c t we m  i n te r n e t u .  Po n a d to 
sprzedaż zwierząt na targowicy 
wymagałaby obecności wete-
rynarza i specjalistycznych bok-
sów, a także (co najważniejsze) 
wyłożenie kolejnych 60 tys. zł. 
na zmianę projektu, który tym 

razem byłby też dostosowany 
do potrzeb potencjalnych sprze-
dawców zwierząt.
Burmistrz Nasielska zaprezento-
wał nowy pomysł na targowisko 
przy ulicy Lipowej: rezygnacja 
z dotacji 1 mln zł i jego moder-
nizacja ze środków gminnych 
z a  oko ło 0,5 mln z ł  p op rzez 
ut wardzenie p lacu,  oś wiet le-
nie, odwodnienie i wyposażenie 
w zaplecze sanitarne. Ten pomysł 
zebrani sołtysi zaakceptowali.
Korzystając z obecności sołty-
sów, burmistrz poruszył także kil-
ka innych spraw. Poinformował, 
że są już gotowe szczegółowe 
mapy wszystk ich miejscowo-

ści w naszej gminie. Wspomniał 
też o drobnym wsparciu f inan-
sowym soł tysów za ich pracę 
i dojazdy na sesje. Przyznał, że 
nie udało się uchwalić funduszu 
sołeckiego na rok 2014, który 
dałby możliwość załatwienia „pa-
lących ” spraw w poszczególnych 
miej scowościach .  Poruszono 
także temat śmieci oraz budowy 
kolejnych wiatraków na terenie 
gminy. Ponadto burmistrz poin-
formował o pomyśle połączenia 
powiatu nowodworskiego i legio-
nowskiego, co byłoby korzystne 
finansowo dla mieszkańców obu 
jednostek samorządowych.

(mb)

Z PRAC RADY

Rusza budowa bloku 
W czwartek, 7 listopa-
da w nasielskim Urzędzie 
Miejskim odbyło się po-
siedzenie komisji infra-
struktury Rady Miejskiej 
z gościnnym udziałem 
Alberta Kołodziejskiego, 
prezesa Nasielskiego Bu-
downictwa Mieszkaniowe-
go Sp. z o.o. 
Zasadniczym tematem 
tego spotkania było plano-
wane rozpoczęcie kolej-
nej inwestycji, która będzie 
prowadzona przez tę spół-
kę. Blok wielorodzinny na 
57 mieszkań powstanie 
przy ulicy Płońskiej. Bę-
dzie to budynek z garaża-
mi podziemnymi, windami 
i mieszkaniami dwupozio-
mowymi na ostatnich kondygnacjach. 
Jak poinformował zebranych A. Kołodziejski, chętnych na zakup mieszkania właśnie na tym osiedlu jest aż 90 osób. Prezes 
NBM zapewniał również że budowa ruszy jeszcze w tym roku, a zakończona zostanie w październiku 2014 r. Jak dotąd nie 
została jeszcze podjęta decyzja w kwestii ceny 1 metra kwadratowego mieszkania. 
– Chciałbym, żeby mieszkań w naszej 
gminie przybywało i żeby budować 
po tzw. kosztach, czyli jak najtaniej dla 
kupujących – mówił Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska. – Na 
pewno ustalimy z prezesem NBM 
wspólnie jakąś przystępną stawkę.
Podczas spotkania podjęto tak-
że temat konieczności budowy 
mieszkań socjalnych na terenie 
naszej gminy. 

(i.)

Nowy przepust
Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał remontu przepustu na w miejsco-
wości Pniewo na drodze wojewódzkiej nr 632. Remont był konieczny ze 
względu na niedrożność starego przepustu i przelewanie się wód opado-
wych i roztopowych przez drogę.

Michał B.
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

06.11. na ul. Młynarskiej niezna-
ny sprawca skradł damską toreb-
kę z zawartością dokumentów 
i pieniędzy na szkodę Elżbiety G., 
mieszkanki gminy Nasielsk.
13–14.11. na ul. Broninek nieznani 
sprawcy z zaparkowanego na po-
sesji samochodu skradli 400 litrów 
oleju napędowego i akumulatory. 
Straty wynoszą 3500 zł na szko-
dę Marka O., mieszkańca gminy 
Nasielsk
Nocą 15/16.11. i 17/18.11. niezna-
ni sprawcy skradli z posesji przy 
ulicy Piłsudskiego olej napędowy 
na łączną kwotę 2500 zł na szko-
dę Piotra Z., mieszkańca gminy 
Nasielsk.

Pijani na drodze
11.11. na ul. Polnej Mirosław K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował skuterem po spożyciu alko-
holu (0,29 mg/l).
11.11. w Konarach Ireneusz G. kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego i będąc po spożyciu al-
koholu.

R E K L A M A

INTERWENCJA

Pomyłka?
Mały szok można przeżyć, przejeżdżając przez ulicę Kolejową w Starych 
Pieścirogach. W okolicach szkoły stanął bowiem znak D-43, czyli mó-
wiący o zakończeniu terenu zabudowanego. Oznacza to, że można już 
spokojnie za nim docisnąć pedał gazu do 90 km/h i nie zważać na to, że 
wbrew niemu teren zabudowany mamy jeszcze dobre kilkaset metrów 
dalej. A przecież w tej okolicy zawsze trzeba uważać na dzieci idące do 
szkoły bądź z niej wracające. Kierowcom radzimy mimo wszystko nie do-
stosowywać się w tym miejscu do tego rodzaju przepisów.

(pk)

Z POWIATU

Czy powstanie nowy powiat?
Od kilku tygodni wśród samorządowców po-
wiatów nowodworskiego i legionowskiego 
trwają rozmowy na temat połączenia obu jed-
nostek samorządu terytorialnego. Powód jest 
dość prozaiczny – pieniądze. Większy powiat 
to po prostu większe środki w budżecie.
W tej kwestii odbyło się już kilka spotkań, w któ-
rych uczestniczyli zarówno radni powiatowi, 
jak i władze powiatów oraz gmin. Jest już na-
wet propozycja nazwy dla nowego powiatu – 
warszawski północny. Na wzór warszawskiego 
zachodniego, który sięga od Łomianek po Oża-
rów Mazowiecki.
Co więcej, kilkuosobowa delegacja entuzja-
stów tego pomysłu udała się do Ministerstwa 
Cyfryzacji i Administracji, by dowiedzieć się, ja-
kie warunki muszą spełnić oba samorządy, by 
doszło do stworzenia nowej jednostki, i jakie 
z tego tytułu można osiągnąć korzyści. W skład 
delegacji weszli m.in.: radni powiatowi z gminy 
Nasielsk (Grzegorz Paczewski, Marek Tyc i Kazi-
mierz Drabik), Nowego Dworu Mazowieckiego 
(Mariusz Dudek), Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, i Jan Grabiec, starosta legionowski. 
Zabrakło, niestety, Krzysztofa Kapusty, starosty 
powiatu nowodworskiego. 
Projekt stworzenia jednego, dużego powiatu 
popiera Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Mówił o nim m.in. na ostatnim spotkaniu z sołtysami - Byłem 
radnym powiatowym, znam budżet powiatu nowodworskiego i wiem, że nie ma w nim finansów na inwesty-
cje na naszym terenie, głównie drogowe. Takie połączenie byłoby korzystne dla naszej gminy, zwłaszcza że 
wiązałoby się to z dodatkowym dochodem dla całego powiatu w kwocie ok. 120 mln zł, osiągniętym w sumie 
przez 5 lat. 
Takie szacunkowe zestawienie wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT) dla obu powiatów, osobno i jako nowej jednostki, na prośbę starosty legionowskiego 
sporządziło Ministerstwo Finansów na podstawie danych za rok 2012. Udział w PIT dla powiatu legionowskiego 
to 33 319 778 zł, dla powiatu nowodworskiego – 15 371 886 zł, czyli w sumie 48 691 664 zł. W przypadku stwo-
rzenia jednego powiatu legionowsko-nowodworskiego jest to kwota 72 443 695 zł, w tym premia 23 753 031 
zł. Finalizacja tego pomysłu mogłaby nastąpić już 1 stycznia 2015 roku.
Powiaty zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym mogą się łączyć, tyle że potrzebne do tego celu są 
uchwały intencyjne podjęte przez obie Rady Powiatów po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami. W Polsce nie było jeszcze takiego przypadku. 
Kiedy ten temat pojawił się na jednej z ostatnich sesji rady powiatu nowodworskiego, okazało się, że ma wielu 
oponentów. Korzyści finansowe dla budżetu powiatu najwyraźniej nie przekonują wszystkich radnych. 
To nie tajemnica, że powiaty stają się niewydolne, brak im własnych dochodów, zadłużenie rośnie i brak widoków 
na jakiekolwiek inwestycje. Czy uda się konstruktywnie porozmawiać na temat łączenia powiatów, czy zwycięży 
walka o prestiż związany z lokalizacją głównej siedziby powiatu?

(i.)
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W SKRÓCIE

Powstaje świetlica w Konarach
Od pewnego cza-
su w miejscowości 
Konary trwają prace 
przy budowie świet-
licy wiejskiej wraz 
z terenem rekrea-
cyjno-sportowym.
O planach przebu-
dowy świetlicy pi-
saliśmy w numerze 
13/2012 w artyku-
le „Projekt Kona-
ry”. Informowaliśmy 
wtedy o wygranej 
w konkursie na naj-
b ard z i e j  i n n owa-
cyjne i rozwiające 
się sołectwa w wo-
jewództwie mazo-
wieck im. Jednym 
z elementów pro-
jektu, z jakim wystartowały w nim Konary, była właśnie świetlica pełniąca funkcję m.in. zielonej szkoły. Jednak 
prawie rok musieliśmy czekać na zebranie odpowiednich funduszy.
– Świetlica będzie służyła dzieciom z Konar. Zamierzamy tam organizować różne warsztaty, takie jak lepienie 
z gliny czy zielone szkoły. Dodatkowo obok świetlicy zostanie postawiony grill i plac zabaw – mówi Jarosław 
Rudnik, sołtys Konar, i dodaje, że w planach jest udostępnianie tego miejsca na różne imprezy, np. urodzinowe.
Przetarg na przebudowę świetlicy wygrała firma ZUPiH z Makowa Mazowieckiego która zadeklarowała wyko-
nanie prac za kwotę ok. 415 tysięcy złotych brutto. Środki na realizację w 80% pochodzą z funduszy unijnych, 
a pozostałe 20% pokrywa gmina. Prace mają potrwać do 30 czerwca 2014 r.

(pk)
Z MIASTA

Tegoroczna jesień jest sucha. Dlatego też może niepokoić to, co zaobserwo-
waliśmy u zbiegu ul. Broniewskiego i Polnej po niewielkim deszczu. Ulice te 
bardziej przypominały weneckie kanały niż typowe polskie drogi. A co bę-
dzie, gdy przyjdą większe opady? Którędy będą chodzić mieszkańcy tej ulicy?
Mimo poważnych opóźnień cieszymy się, że europejskiego wyglądu nabie-
ra ulica Żwirki i Wigury, zwana przez niektórych Ostatnią Drogą. Martwi tylko 
niepewność, czy na pewno w przestrzeni pod zmodernizowanym mostkiem 
zmieści się woda na wiosnę. Obyśmy nie mieli racji, ale wydaje się nam, że bę-
dzie to tzw. wąskie gardło.

(az)

Fotoobserwator
Trzeba przyznać, że dziur w na-
szych drogach systematycznie 
ubywa. Niedawno remontowano 
ulicę Sportową, kilka dni temu uda-
ło się też „załatać” ulicę Kościelną 
i Składową. Ale zwracamy jeszcze 
uwagę na powiększający się ubytek 
na środku skrzyżowania ulic POW 
i Podmiejskiej, w który łatwo wpa-
dają rowerzyści. Miejmy nadzieję, 
że znajdą się fundusze na naprawę.

Michał B.

Świetlica w Konarach w roku 2011.
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Warto przeczytać

KULTURA

Walczyłem 
o Stalingrad
Wojna to piekło. Ale dobrze się sprzedające, nic więc dziwnego, że po-

wstają kolejne opowieści o tym „przedłużeniu dyplomacji”. Szczególnie 

lubiane są pamiętniki, takie właśnie jak Walczyłem o Stalingrad Helmutha 

Nowaka.

Kim jest autor? Cóż, wiemy o nim dwie rzeczy. Po pierwsze, był oficerem 

Wehrmachtu, któremu wojna pokrzyżowała życiowe plany, a po dru-

gie… nigdy nie istniał. Niestety, Nowak 

jest pseudonimem czeskiego pisarza Jo-

sefa Fraisa, a jego opowieść frontowa jest 

tylko beletrystyką. Ciekawostką jest to, że 

polski wydawca nie pokusił się, by o tym 

wspomnieć w książce, a na tę, ważną 

przecież, informację natrafiłem, przeglą-

dając internet. Warto mieć to na uwadze, 

zasiadając do lektury.

A zasiąść warto, ponieważ Walczyłem 

o Stalingrad to bardzo dobrze napisana 

książka. Autor, podając się za oficera Helmutha Nowaka, opisuje swo-

ją drogę jako żołnierza III Rzeszy w stronę najbardziej morderczego ze 

wszystkich frontów II wojny światowej. Ale to nie wszystko, bowiem Wal-

czyłem o Stalingrad przedstawia retrospektywnie dzieciństwo, młodość 

i początek służby wojskowej głównego bohatera, aż po ocalenie ze sta-

lingradzkiego okrążenia. W tle przewija się obraz życia codziennego w III 

Rzeszy i na terenach okupowanych. 

Szczególnie należy podkreślić w książce dużą rolę młodości. Niektó-

rzy mogą uznać, że jest ona za szeroko opisywana , jednak w dłuższej 

perspektywie ma to duże znaczenie, pokazując, czym dla młodego 

człowieka i jego planów, jest wybuch wojny. Niby to banał, ale tutaj jest 

podany tak sugestywnie, że aż sam zacząłem się zastanawiać, jak ja bym 

się zachował na miejscu Nowaka. Szkoda tylko, że w natłoku tej treści 

opowiadania wojenne czasem są spychane na drugi plan. Tytułowy Sta-

lingrad pojawia się w zasadzi dopiero pod koniec książki…

Reasumując, choć wydawcy należy się duży minus za kwestię związaną 

z autorem książki, to jednak ona sama broni się mimo to. Nie jest wy-

bitna, ale wciąga i pozwala zajrzeć w głąb duszy niemieckiego żołnierza 

z czasów drugiej wojny światowej. Nawet jeśli jest on wyimaginowany.

Paweł Kozłowski

Z KART HISTORII

DKK ZAPRASZA

Spotkanie świąteczne
W sobotę, 7 grudnia br. 
o godz. 11.30 w nasielskiej 
bibliotece odbędzie się ko-
lejne spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki. Tym 
raz przedmiotem rozwa-
żań literackich uczynimy 
utwór Andrzeja Barta pt. 
Don Juan raz jeszcze. 
Grudniowe spotkanie bę-
dzie także okazją do prze-
łamania  s ię  op łatk iem 
i złożenia sobie nawza-
jem świątecznych życzeń, 
dlatego obecność obo-
wiązkowa! Zapraszamy 
serdecznie.

(red.)

Podróże w czasie przez Nowe Miasto
W dzisiejszym artykule wyjątkowo 
nie poruszam tematu bezpośrednio 
związanego z gminą Nasielsk. Za-
pewne wydarzenia opisane poniżej 
mogły mieć wpływ lub wywrzeć 
wrażenie na ludziach potomnych 
obserwujących tę niecodzienną 
i niezwykłą sytuację. Mowa dziś tu 
o Nowym Mieście, miejscowo-
ści położonej w odległości 15 ki-
lometrów od Nasielska. Na mocy 
przywileju książęcego wydanego 
w 1420 r. stało się ono miastem 
książęcym, a po włączeniu Mazow-
sza do Korony w 1526 r. – dobrem 
monarszym. Nie zrobimy błędu, 
stwierdzając, że osada ta w niczym 
specjalnym nie wyróżnia się na tle 
wielu innych położonych w grani-
cach Rzeczypospolitej. Jednak czy 
na pewno? 
Moją uwagę zwrócił pewien fakt 
związany z pobytem w Nowym 
Mieście pierwszej damy I Rze-
czypospolitej. Mowa tu o królo-
wej Ludwice Marii Gonzaga, która 
z Gdańska podróżowała do War-
szawy, aby tu, przy boku kró-
la Władysława IV Wazy, panować 
nad polskimi poddanymi. Wypa-
da zadać sobie pytanie, dlaczego 
wizyta królowej, a nawet jej noc-
leg, przypadły w tym mieście Tak 
jak już wspomniano, Nowe Miasto 
było miastem monarszym, które 
za określone sumy wpłacane do 
skarbu królewskiego było wyda-
wane w dzierżawę. Skarbiec kró-
la Władysława IV Wazy w zasadzie 
zawsze świecił pustkami, skąd za-
pewne zrodzi ł się zamysł, aby 
miejscami postoju i aprowizacji 
niemałego przecież orszaku były 
dobra związane z królem lub ludź-
mi przez niego do tego wyzna-
czonymi. A musimy wiedzieć, że 
nowo przybyłej królowej starano 
się przedstawić Rzeczypospolitą 
jako kraj niezwykle bogaty i wy-
stawny. 
Przewodnikiem w podróży owe-
go orszaku, w roli marszałka, był 
kanclerz wielki litewski Albrycht 
Stanisław Radziwiłł. Ów magnat, 
znakomity dyplomata, senator, 
oprócz służby Rzeczypospolitej, 
prowadził także pamiętnik. Na jego 
kartach zapisał swój przelotny po-
byt w Nowym Mieście, do które-
go dotarł w drodze do Nieporętu 
z Ciechanowa, a które nie wywarło 
na nim korzystnego wrażenia. Mia-
ło to miejsce 2 marca 1646 r. Ale 
oddajmy głos samemu kanclerzo-
wi, który stwierdził, że Nowe Mia-
sto tylko z imienia, bo żadną miarą 
nawet nazwy brudnej wsi niegod-
ne. Z braku dogodnej gospody 
musiałem zamieszkać o pół mili 
dalej. 
Czy faktycznie ocena dokonana 
przez kanclerza wielkiego litew-
skiego jest słuszna, czy wynika-
ła z powodu braku wystarczającej 
l iczby miejsc w gospodzie dla 
l icznego orszaku? Odpowiedzi 
na to pytanie może dać lustracja. 
Ta była przeprowadzona jeszcze 
za panowania ojca Władysława 
IV – Zygmunta III Wazy, w latach 
1617–1620, a więc w niecałe trzy-
dzieści lat wcześniej. Lustratorzy 
odwiedzający Nowe Miasto zastali 

w nim dwór określony jako „nie-
mały”, który miał szyby ołowiane, 
na ówczesne czasy towar bardzo 
luksusowy. W dworze, oprócz po-
mieszczeń mieszkalnych, w któ-
rych mieszkał urzędnik, znalazły się 
piekarnia, browar oraz stajnie. 
W mieście co tydzień, w każdy 
czwartek, odbywał się targ, który 
był dogodnym ośrodkiem wymia-
ny handlowej. Samo miast mieści-
ło się na 39 włókach (około 700 
hektarów), z których 35 należało 
do dzierżawców zwanych czyn-
szownikami. Oni to na św. Marcina 
(11 listopada) wpłacali do kasy miej-
skiej należną opłatę za użytkowanie 
gruntu. Z racji dogodnego poło-
żenia w pobliżu rzeki Sony swo-
je miejsce znalazły tam także trzy 
młyny. Trzeci jednak, mieszczący 
się na stawie położonym przy dwo-
rze, nie spełniał swych pierwotnych 
funkcji. 
W mieście mieściły się również 
cechy rzemieślników, piwowarów, 

rzeźników. Ogólnie całkowity do-
chód z dzierżawy Nowego Miasta 
był szacowany na sumę 744 flo-
renów. Aby dać wyobrażenie ska-
li wielkości tego dochodu, pragnę 
także przedstawić sumy pochodzą-
ce z innych miast królewskich. Taki 
status miał Serock, który w tym sa-
mym czasie dawał dochód szaco-
wany na 475 florenów, Zakroczym 
– 1200 florenów, a Ciechanów – 
niecałe 1100 florenów. Warto tu 
może wspomnieć, że te dwa osta-
nie były stolicami ziem, w których 
odbywały się sejmiki wyłaniające 
posłów na sejm do Warszawy. 
Dziś świetność Nowe Miasto ma już 
dawno za sobą. Starodawne zabyt-
ki poza kościołem parafialnym nie 
istnieją i mało kto już pamięta, że to 
właśnie w tym mieście odbywały 
się sądy ziemskie (zwane rokami), 
sprawujące jurysdykcje prawną dla 
całej ziemi zakroczymskiej, w tym 
i dla Nasielska. 

D. Dalecki 

OGŁOSZENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-190 NASIELSK ul. SPORTOWA 2
OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

MEDYCYNA PRACY
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE USG  

(BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA POTRZEB POZ)

W OKRESIE OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne  
dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze

oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NASIELSK, UL. SPORTOWA 2

osobą upoważnioną do udzielania informacji jest mgr Paulina Stary
Tel. 023 691 26 06 wew. 21 w godz. 9:00-14:00

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

należy składać do dnia 19.12.2013 r.  do godz. 10:00 w siedzibie
SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 305)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2013R. o godz. 12:00
konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 19.12.2013R. w siedzibie SP ZOZ

Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu  

lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

NOK ZAPRASZA

Filmowe Mikołajki 
Nasielski Ośrodek Kultury, jak co roku, 
przygotował z okazji Mikołajek wyjątko-
we seanse filmowe dla najmłodszych. 
W piątek, 6 grudnia br. w nasielskim ki-
nie „Niwa” odbędzie się Mikołajkowy Fe-
stiwal Dobrych Bajek. Tego dnia o godz. 
9.00 i 10.30 dzieci będą mogły obejrzeć 
bajki zainspirowane opowieściami Hansa 
Chrystiana Andersena czy Kornela Ma-
kuszyńskiego, między innymi „Lodowa 
góra” „Krawiec Niteczka”, „Złota jabłoń” 
i „Zimowe Wróżki. W programie Festi-
walu nie zabraknie także nowoczesnej 
animacji związanej ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Będzie to film „Ratujmy Mi-
kołaja” 3D. 
Więcej informacji o Mikołajkowym Festiwalu Dobrych Bajek można zna-
leźć na stronie internetowej www.noknasielsk.pl

K.T.
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Duchowe witaminy

W gronie pasjonatów 
Jedni lubią coś, inni – coś innego. Zwykle w różnych okresach życia 
przeżywamy fascynację rozmaitymi wydarzeniami, osobami. Najpierw 
czegoś chcemy, za jakiś czas nasze upodobania się zmieniają. Myślę 
jednak, że ważne jest, by w życiu stawać się pasjonatem. To pomaga 
w rozwijaniu się i zainteresowaniu światem, który nas otacza. I zapewne 
chroni też przed bezbarwnością oraz bylejakością. Jak na pasje przysta-
ło, bywają one przeróżne. Często może nas zaskakiwać, jak z pozoru 
spokojnie wyglądający człowiek lubi na przykład coś ekstremalnego. 

Zaczęło się od kuźni, a skończyło na motoryzacji. Mowa o wielkiej ko-
biecej pasji. Aż trudno uwierzyć, a jednak. A skoro kobiet o wiek się nie 
pyta, to pozostaje tylko przeczytać kilka słów świadectwa: „Uwielbiam 
przyglądać się wypolerowanym chromowanym częściom, słuchać, czy 
silnik prawidłowo mruczy. Czasami dzielę się ze znajomymi uwagami, 
doświadczeniami związanymi z usterkami w autach, motorach. Próbu-
ję podpowiadać, jak naprawić uszkodzony element. Jeżdżę na różne 
spotkania motoryzacyjne. Mam mało czasu na rozwijanie moich pasji, 
ale nadal kupuję fachową prasę, czytam, dyskutuję na forach, oglądam 
programy związane z tematem. Moim marzeniem jest wyremontowa-
nie starego motocykla, uzyskanie prawa jazdy kategorii A i podróżo-
wanie po kraju błyszczącym od chromu, klasycznym motocyklem. Nie 
wyścigi ani szaleńcza jazda, ale spokojne płynięcie do celu po czarnej 
wstędze asfaltu”. 

Oczywiście, że pasja może połączyć romantyzm z realizmem, marze-
nie z rzeczywistością. Nieraz pasjonaci wydają się nam ludźmi jakby 
z innego świata. I w pewnym sensie są. Dziwi mnie jednak dość często, 
szczególnie w wypadku ludzi młodych, że niczym się nie interesują. Sza-
rzyzna, monotonia i marazm – narzekanie, biadolenie i porównywanie 
się z innymi to jakieś kręte drogi donikąd. Bez błysku w oku tej pasji nie 
widać. 

Myślę, że w kwestii pasji najbardziej możemy podpatrywać sprawdzone 
wzorce, chociaż często bliżej nam do celebrytów czy postaci z tablo-
idów, ponieważ wydają się prostsze w odbiorze. Nic bardziej mylne-
go. Powierzchowność zachwyca przez chwilę, a głębia pozostawia jakiś 
ślad. Celebryci stają się szybko spadającymi gwiazdkami, podczas gdy 
na przykład święci – nie przemijają. 

Myślę, że warto w gronie pasjonatów umieścić bł. Jana XXIII, papieża, 
który wraz z Janem Pawłem II już niedługo, bo 27 kwietnia 2014 r., zo-
stanie ogłoszony świętym. Ten prosty i pokorny specjalista w dziedzinie 
historii Kościoła był zwany „dobrym papieżem Janem”. Promieniował 
dobrocią i pokojem, łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi, i to zarówno 
wtedy, gdy rozmawiał z mężami stanu czy przedstawicielami innych 
wyznań, jak i podczas pobytu wśród więźniów rzymskiego więzienia. 
Mówił po prostu to, co czuł, że Bóg daje mu do powiedzenia – i czynił 
to w sposób przemawiający do serc zwyczajnych ludzi. Sądzono, że bę-
dzie przejściowym papieżem, a tymczasem zaskoczył wszystkich, zwo-
łując Sobór Watykański II, zapoczątkowując w ten sposób nową epokę 
w dziejach Kościoła. W homilii na jego otwarcie dzielił się swoją na-
dzieją, że „dzięki stosowanym unowocześnieniom Kościół będzie w ten 
sposób działał, by ludzie, rodziny, narody faktycznie zwracały się do 
rzeczy niebieskich”. Wiedział też, że jeśli w naszych relacjach z ludźmi 
o innych poglądach zastosujemy „lekarstwo miłosierdzia”, a nie „suro-
wości”, łatwiej nam będzie do nich dotrzeć. 

Jan XXIII jako pierwszy papież w historii Kościoła pozostawił po sobie 
dziennik duchowy, obejmujący całe jego dorosłe życie. Dziennik ten 
jest świadectwem jego bliskości z Bogiem i wewnętrznej drogi w doj-
rzewaniu do świętości. Już bardzo wczesny zapis, z 1902 r., kiedy Ange-
lo Roncalli był jeszcze klerykiem w Rzymie, odsłania nam jego sposób 
myślenia: „Panie, potrzebuję tylko jednego na tym świecie: poznać Cię 
i pokochać”. Tuż przed swoim wyborem na Stolicę św. Piotra napisał 
natomiast: „Nie jesteśmy na ziemi po to, by być kustoszami muzeum, 
ale by uprawiać kwitnący ogród życia”. Jan XXIII jest także pierwszym 
papieżem, który pozostawił po sobie zbiór listów pisanych do swojej ro-
dziny od czasów studiów seminarium aż do roku swojej śmierci. Dzię-
ki temu możemy poznać jego osobę lepiej niż jakiegokolwiek innego 
papieża. 

Nasze życiowe pasje mają nam pomagać w rozwoju i inspirować do 
tworzenia dobra. Wtedy mają sens. Miło znajdować się w gronie pasjo-
natów, nie mówiąc o gronie świętych czy błogosławionych. 

ks. Leszek Smoliński

UROCZYSTOŚCI

„Tygodnik Nowodworski” skończył 20 lat

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom,  
które wsparły inicjatywę  

udekorowania ulic naszego miasta nowymi flagami  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

Dzięki Wam Nasielsk nabrał nowego pięknego blasku. 
 Z poważaniem
        BM

W październiku br. mi-
nęło dwadzieścia lat, od 
kiedy na powiatowym 
rynku prasow ym po-
jawił się „Tygodnik No-
wodworsk i ”.  Z okazj i 
okrągłej rocznicy redak-
cja zorganizowała w No-
wodworskim Ośrodku 
Kultury miłą uroczystość, 
na  którą  z ap roszono 
przedstawicieli samorzą-
dów, byłych pracowni-
ków i członków redakcji, 
współpracowników, kol-
porterów i sympatyków. 
B y ł y  s e n t y m e n t a l n e 
wspomnienia, ogromny 
tort, szampan i dużo dobrej mu-
zyki. Wystąpił warszawski kwartet 
jazzowy z wokalistką Beatą Orbik 
i perkusistą Łukaszem Bilińskim w 
składzie oraz wokalistki Klubu Woj-
skowego 2. Pułku Saperów  
z Kazunia Nowego: Joanna 
Berdyn i Janina Klimiuk. W 
galerii „Łącznik” NOK u przy-
gotowano wystawę archiwal-
nych numerów „Tygodnika”. 
Wśród zaproszonych czy-
telników rozlosowano wiele 
cennych nagród.
Jubileuszową uroczystość 
poprowadzi ła Maja Zaka-
szewska, redaktor naczelna 
TN. Dzielnie wpierali ją w tym 
członkowie redakcji: Mariusz 
Ziółkowski i Anna Szwęch.  
W imprezie uczestniczył także 
Paweł Kozera, wydawca TN, 
właściciel Agencji TiO.

Były oczywiście życzenia dla jubi-
latów. Jako pierwszy złożył je Jacek 
Kowalski, burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego, i Krzysztof Bisialski, 
przewodniczący Rady Miejskiej. Na 
tym wyjątkowym spotkaniu nie za-

brakło także przedstawicieli „Życia 
Nasielska”, którzy złożyli gratulacje 
tej najstarszej w naszym powiecie 
gazecie lokalnej.

(az) 
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fot. M. Stamirowski
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Patriotycznie w barwach 
żółto-niebiesko-czerwonych
Tak jak w całej Polsce, w poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy w naszym 
mieście Narodowe Święto Niepodległości i jednocześnie rocznicę nadania 
Nasielskowi praw miejskich. 
Obchody rozpoczęło przemówienie Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza 
Nasielska, do zgromadzonych na nasielskim cmentarzu. – W naszych dzi-
siejszych rozmowach pojawiają się takie słowa jak „wolność”, „niepodle-
głość”, „patriotyzm”. Ale czy rzeczywiście wiemy i czujemy, co one znaczą 
i czym są dla nas? Czy rozumiemy to jak ci, którzy walczyli o jutrzenkę wol-

ności? – mówił. Dodał, że tym, co zawsze jednoczyło Polaków, była ogól-
nonarodowa zgoda i że z tego powodu powinniśmy starać się roztaczać 
wokół siebie pokój, a nie szukać sobie „małych wojenek”. Swoje przemó-
wienie zakończył słowami piosenki Marka Grechuty Wolność: „Bo wolność 
– to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia./ Wolność 
– to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja.(…)”. 
Następnie modlitwę za poległych za Ojczyznę odmówił ksiądz Grzegorz 
Ostrowski. Po jej zakończeniu przyszedł moment na złożenie wiązanek na 
symbolicznej mogile. Pierwszą w imieniu wszystkich mieszkańców oraz 
władz samorządowych gminy Nasielsk złożyli: Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, Katarzyna Świderska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku, 
oraz radny Zbigniew Wóltański. Swoje wieńce złożyli również przedstawiciele 
wszystkich szkół i przedszkoli oraz najważniejszych instytucji patriotycznych 
i społecznych w naszej gminie. 
Następną częścią obchodów był przemarsz do kościoła parafialnego 
w Nasielsku. Kolumnie przewodziła orkiestra dęta pod batutą Joanny Osta-
szewskiej. Warto odnotować, że na czele pochodu szły nasielskie mażoretki. 

Zostały one utworzone przez grupę harcerek i uczennic ze szkoły podstawo-
wej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod przewodnictwem druhny Kin-
gi Żabik. Stroje dziewczyn, zawierające barwy Nasielska, zostały ufundowane 
przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji. Nasze mażoretki po-
prowadziły pochód w stronę kościoła św. Wojciecha, gdzie odbyła się ostatnia 
część obchodów. Przed rozpoczęciem mszy św. przedstawiono krótką in-
scenizację prezentującą nadanie praw miejskich Nasielskowi. Jej autorami byli 
ludzie z grupy rekonstrukcyjnej „Ultima Ratio Regnum”. Zobaczyliśmy w niej 
kilka postaci historycznych, m.in. rycerza Jakusza Białego z Radzanowa, który 
otrzymał od księcia Janusza I Mazowieckiego w XIV w. 2/3 miasta Nasielska. 
To jego herbowi zawdzięczamy godło naszego grodu. Szczególnie duże wra-
żenie w przedstawieniu robiły stroje i akcesoria członków grupy. Następnie 
odbyła się msza święta, którą poprowadził w intencji Ojczyzny i gminy Nasielsk 
ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński. Mszy akompaniował Chór Parafialny „Lira” 
oraz orkiestra dęta z Nasielska, która na zakończenie zaprezentowała koncert 
pieśni patriotycznych.
Z okazji tego święta na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego, odbył się turniej piłki nożnej z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. W turnieju udział wzięli chłopcy z rocznika 1997 i młodsi. 
Z chętnych udało się utworzyć cztery drużyny, które rozegrały między 
sobą mecze. Nagrodzonym statuetki, puchary, dyplomy i medale wręczył 
burmistrz Bogdan Ruszkowski wraz z Mariuszem Kraszewskim, wicedy-
rektorem szkoły.

Paweł Kozłowski

UROCZYSTOŚCI

Życzymy 200 lat!
W dniu 10 listopada br. mieszkaniec gminy 
Nasielsk, Pan Zygmunt Franciszek Górecki 
obchodził swoje 101. urodziny. Z tej oka-
zji, we wtorek 12.11.2013 r. z najlepszymi 
życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu 
i pomyślności przybyli do Szanownego Ju-
bilata przedstawiciele nasielskiego urzędu: 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
i Ewa Mikulska, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego. W tej doniosłej chwili nie zabrakło 
również symbolicznego prezentu i lampki 
szampana za zdrowie Szanownego Jubilata. 
Pan Zygmunt Franciszek Górecki urodził się 
10 listopada 1912 r. w Głodowie Wielkim. 
Przez wiele lat pracował na kolei i równocześnie prowadził gospodarstwo rolne w Mazewie Dworskim 
„B”. Aktualnie wraz z drugą żoną – Mirosławą zamieszkuje w Nasielsku. Otoczony jej serdeczną opieką 
z uśmiechem i pogodą ducha podchodzi do życia. Jeszcze raz życzymy Naszemu Jubilatowi wielu sło-
necznych dni w zdrowiu i radości.   

 (um)

UROCZYSTOŚCI

Lodołamacz Specjalny 2013
Pan Janusz Konerberger, właściciel firmy PPHU JAN-POL z Sien-
nicy, zatrudnia w niej aktualnie chyba najwięcej osób w naszych 
stronach (ok. 400 pracowników). A przy okazji jest człowiekiem 
niezwykle skromnym, który nie lubi się chwalić nagrodami. Zu-
pełnie przez przypadek dowiedzieliśmy się, że we wrześniu br. pan 
Janusz został laureatem w konkursie „Lodołamacz 2013”, orga-
nizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnych. Zdobył nagrodę „Lodołamacza Specjalnego 
2013”, jak napisano w uzasadnieniu, przede wszystkim: za ponad 
20-letnią pracę oraz ogromny wkład własny i zaangażowanie 
w tworzenie miejsc pracy otwartych na potrzeby pracowników 
z niepełnosprawnościami. 
Kapituła tej nagrody podkreśliła także wrażliwość pana Janusza na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz inno-
wacyjne działania zmierzające do wprowadzenia tych osób na rynek pracy. Warto dodać, że pan Konerberger 
ma na swoim koncie nagrodę Super Lodołamacza, którą otrzymał w 2007 roku.
Gratulujemy nagród i uznania, a przede wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i po-
trzebujących!

(i.)

Z NOK

Konkurs poezji patriotycznej
W czwartek, 8 listopada 
br., w sali widowiskowej 
Nasielsk iego Ośrod-
ka Kultur y odbył s ię 
finał gminnego konkur-
su recytatorskiego dla 
uczniów szkół gimna-
zjalnych pt. „Polska Poe-
zja Patriotyczna”. Wzięli 
w nim udział uczniowie 
Publ icznego G imna-
zjum nr 1 w Nasielsku, 
ZS nr 2 w Starych Pieś-
cirogach i Zespołu Szkół 
Ogólnokszta łcących 
w Nasielsku. 
W sumie swoje interpre-
tacje utworów patrio-
tycznych przedstawiło 
13 osób, a oceniało ich 
jury w składzie: Barbara Modzelew-
ska, Marek Tyc i Iwona Pęcherzew-
ska. W repertuarze gimnazjalistów 
pojawiły się różnorodne utwory 
napisane przez poetów epoki ro-
mantyzmu, jak i tworzących współ-
cześnie. – Jestem pod wrażeniem 
waszych recytacji, wszyscy mówią 
pięknie i interesująco. A przy nie-
których interpretacjach po pro-
stu się wzruszyłam – powiedziała 
podczas wręczania dyplomów 

Barbara Modzelewska, przewod-
nicząca jury, prosząc jednocześnie 
młodzież, by nie zrażała się tremą 
i drobnymi niedociągnięciami. 
Zdobywcą pierwszego miejsca 
w konkursie okazał się Radosław 
Jechalik (PG nr 2 w Starych Pieś-
cirogach) za interpretację utwo-
ru Artura Oppmana pt. Rok 1918 . 
Drugie miejsce zdobyła Natalia 
Łyczkowska (PG nr 2) recytująca 
fragment utworu Jana Lechonia 
pt. Pi łsudski .  Natomiast trzecie 

miejsce ex aequo jury przyzna-
ło: Dorocie Podgrudnej (ZSO) za 
wiersz Niepodległość Antonie-
go Słonimskiego oraz Aleksan-
drze Filipiak (PG nr 1) za recytację 
utworu Juliusza Słowackiego pt. 
Kiedy prawdziwie Polacy po-
wstaną. 
Nagrody zostały wręczone zwy-
cięzcom konkursu podczas uro-
czystości, które odbywał y się 
w NOK w niedzielę, 10 listopada br. 

(i.)

fot. M. Stamirowski

fot. I. Pęcherzewska
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Rozmowa z Albertem Czyżykiem, kandydatem na radnego RM

Musimy wyrównać szanse
Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku?
– Zdecydowałem się kandydować na radnego, ponieważ chciałbym, aby moje dzieci miały równe szanse z rówieś-
nikami z innych, dobrze prosperujących miejscowości. Mam dość nieudolnej, zapatrzonej tylko w siebie władzy.
Jak wyobraża Pan sobie pracę radnego? Czyli co Pana zdaniem dobry radny powinien robić?
– Praca radnego to przede wszystkim poświęcenie dla innych ludzi, nieustanna ciężka pomoc w rozwiązywa-
niu różnego rodzaju problemów mieszkańców. Moim zdaniem dobry radny musi słuchać wszystkich wyborców 
i przedstawiać ich problemy na forum Rady Miejskiej. A przede wszystkim powinien zabiegać o to, by jego okręg 
był bezpieczny, czysty i zadbany.
Jakie ma Pan pomysły na zmiany w gminie Nasielsk i w Pana okręgu wyborczym? 
– Moim zdaniem priorytetem w naszej gminie jest budowa przedszkola miejskiego. Stare przedszkole to pamiąt-
ka z minionej epoki, szkoda naszych dzieci, aby się męczyły w takich warunkach. Musimy brać przykład z innych 
miejscowości. Mam na myśli Pomiechówek, gdzie właśnie powstaje piękne i nowoczesne przedszkole. Inny cie-
kawy pomysł zastosowano w Mławie, gdzie prężnie działa przedszkole parafialne. Wybudował je ksiądz proboszcz, 
który dostaje dotację z gminy, a mieszkańcy posyłający tam swoje dzieci ponoszą tylko koszty ich wyżywienia. 
Ludzie są szczęśliwi, bo mają świetne przedszkole za niską cenę. 
Uważam również, że w końcu można byłoby zagospodarować tereny wokół stadionu miejskiego, np. budując tam 
odkryty basen (tak jak w Winnicy). Mieszkańcy Nasielska zasługują również na uzbrojenie ich działek we wszystkie 
niezbędne media oraz na porządne drogi na osiedlach. Mam oczywiście na myśli drogi osiedlowe w całym mieście.
Co Pana zdaniem należy zrobić, żeby nasza gmina mogła się rozwijać?
– Sądzę, że podstawową kwestią jest ściągnięcie do nas inwestorów. Powinniśmy stworzyć w Urzędzie Miasta wy-
dział odpowiedzialny za zachęcanie różnego rodzaju firm i przygotowanie specjalnych terenów pod ich inwesty-
cje. Nowe firmy dadzą pracę naszym mieszkańcom i zasilą kasę gminy z podatków. Musimy wykorzystać nasze 
dobre położenie niedaleko Warszawy, lotniska w Modlinie i trasy gdańskiej, a także rozważniej wybierać inwestycje, 
aby nie było takich pochopnych i nieprzemyślanych decyzji, niosących ze sobą straty finansowe, jak w przypadku 
targowicy.

Materiał wyborczy KWW Alberta Czyżyka

Mam 34 lata, jestem żonaty (żona Agnieszka) i mam 2 córki (Aleksandrę 
i Vanessę Marię). Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 
i Turystyki w Pruszkowie. W latach 2003-2007 prowadziłem własną działalność 
gospodarczą w branży elektrotechnicznej, obecnie jestem managerem działu 
handlowego w dużej korporacji w branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych. 
Na co dzień jestem odpowiedzialny za współpracę z firmami zewnętrznymi 
na terenie całej Polski. Moje hobby to sport, kino, historia.

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E
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Święto nasielskich krwiodawców
Kilka ważnych okazji, w tym wręcze-
nie nagród „Lew Nasielska” i Jubileusz 
20-lecia Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „Kropelka”, sprawiło, że do 
Nasielskiego Ośrodka Kultury w nie-
dzielę, 10 listopada br. przybyło wielu 
zaproszonych gości. 
Wśród nich byli m.in.: Maria Kowal-
ska, radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Krzysztof Kapusta, 
starosta nowodworski, Jacek Kowal-
ski, burmistrz Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, radni nasielskiej 
Rady Miejskiej z Katarzyną Świder-
ską, przewodnicząca RM. Obecni byli 

także przedstawiciele i członkowie 
zarządów PCK różnych szczebli, 
przedstawiciele służb mundurowych 
działających na terenie powiatu, 
członkowie klubów Honorowych 
Dawców Krwi. Szczególnie licznie 
przybyli na tę uroczystość nasielscy 
krwiodawcy obchodzący 20-lecie 
istnienia Klubu. Na wstępie przemó-
wienie wygłosił Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, który podkreślił, 

że trzeba podjąć działania, aby jak 
najlepiej wykorzystać przyszłość – 
dla dobra całej społeczności lokalnej 
naszej gminy. 
Po tym wystąpieniu ogłoszono lau-
reata tegorocznej nagrody „Lwa 
Nasielska”. W tym roku przyznano ją 
już po raz dziesiąty. Kapituła nagro-
dy, w której skład wchodzą dotych-
czasowi jej laureaci oraz burmistrz 
Nasielska, zdecydowała o przyznaniu 
jej panu Marianowi Wasierzyńskiemu. 
Choć pochodzi z Płocka, od wielu lat 
mieszka i pracuje w Nasielsku – znany 
jest wszystkim jako pracownik Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury zajmujący się 

kinem Niwa. Jest również społeczni-
kiem, który od przeszło 30 lat działa 
na rzecz osób potrzebujących pomo-
cy w Polskim Czerwonym Krzyżu 
i ruchu honorowych krwiodawców. 
Po gratulacjach od członków Kapituły 
Nagrody „Lew Nasielska” laureat po-
dziękował za wyróżnienie i podkreślił, 
że traktuje nagrodę jako docenienie 
i dostrzeżenie działań całego nasiel-
skiego środowiska PCK i honorowych 

dawców krwi. Zaznaczył również, że 
nie zaprzestanie działań na rzecz lo-
kalnej społeczności. 
Po raz pierwszy w historii tej nagrody 
kapituła przyznała pośmiertnie Ho-
norowego „Lwa Nasielska” śp. Grze-
gorzowi Duchnowskiemu, zmarłemu 
dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodo-
wych i dwukrotnemu Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Był on także cenionym pedagogiem, 
wychowawcą, sprawnym organiza-
torem i gospodarzem działającym na 
rzecz rozwoju szkoły, którą zarządzał. 
Statuetka wręczona została wdowie 
po zmarłym, pani Grażynie Duch-
nowskiej.
Kolejnym punktem nasielskich uro-
czystości było przekazanie sztanda-
ru Klubowi Honorowych Dawców 
Krwi „Kropelka” w Nasielsku. Po 
odczytaniu laudacji Klubu, w której 
zaprezentowano jego historię, zo-
stał przedstawiony akt fundacyjny 
sztandaru oraz uchwała Prezydium 
Krajowej Rady Honorowego Krwio-
dawstwa PCK o nadaniu sztandaru 
Klubowi. Przewodniczący Prezydium 
Krajowej Rady Honorowego Krwio-
dawstwa PCK Sławomir Kaczyński 
wręczył burmistrzowi Nasielska akt 
nadania sztandaru Klubowi HDK.
Następnie na scenę zapraszano po 
kolei fundatorów sztandaru, którzy 
dokonywali wbicia pamiątkowego 
gwoździa w drzewce chorągwi oraz 
podpisywali się pod aktem fundacji 
sztandaru. Marian Wasierzyński, prezes 
Zarządu Rejonowego Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Nowym Dworze 
Mazowieckim, oraz Dorota Kalinow-
ska, prezes Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „Kropelka” w Nasielsku, 
wręczyli każdemu z fundatorów 
kryształową różę oraz dokument 

potwierdzający 
nadanie tytułu 
fundatora i wpi-
sanie na honoro-
wą listę Kapituły 
Fundacji Sztan-
daru. Następnie poświęcenia sztanda-
ru dokonał ksiądz Tadeusz Jabłoński, 
kapelan Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „Kropelka” w Nasielsku, 
a później odbyło się przekazanie cho-
rągwi. Przedstawicielka fundatorów – 
Maria Kowalska – wręczyła najpierw 
sztandar burmistrzowi Nasielska, który 
przekazał sztandar Marianowi Wasie-
rzyńskiemu, prezesowi ZR PCK, a ten 
z kolei Dorocie Kalinowskiej – prezes 
Klubu HDK „Kropelka”. Na koniec 
sztandar trafił w ręce wyznaczonego 
pocztu sztandarowego. W ten sposób 
towarzyszył dalszej części uroczysto-
ści – wręczono wówczas odznacze-
nia i medale z okazji jubileuszu Klubu 
HDK. Marię Kowalską odczytała także 
list od Adama Struzika, marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego, do orga-
nizatorów i uczestników uroczystości. 
Głos zabrali również m.in. Krzysztof 
Kapusta, starosta nowodworski oraz 
Jacek Kowalski, burmistrz Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Z oka-

zji 20-lecia Klubu HDK „Kropelka” 
w Nasielsku przedstawiciel Mazowie-
ckiego Zarządu Okręgowego PCK 
wręczył pamiątkowy puchar, a na za-
kończenie tej części uroczystości po-
dziękowania złożyła prezes „Kropelki” 
Dorota Kalinowska. 
Podczas uroczystości z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości wy-
niki konkursu recytatorskiego ogłosił 
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, który wraz Bog-
danem Ruszkowskim, burmistrzem 
Nasielska, i Katarzyną Świderską, prze-
wodniczącą Rady Miejskiej, wręczyli 
zwycięzcom nagrody. Młodzi laureaci 
konkursu wystąpili przed zgromadzo-
nymi gośćmi, a ich recytacje wzboga-
cały patriotyczne utwory muzyczne 
prezentowane przez uczniów Zespo-
łu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Na zakończenie urocz ystości 
w holu kina Niwa na gości czekał 
słodki poczęstunek.

Michał B.
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RUBRYKA HARCERSKA

Święto 
Niepodległości inaczej
W słoneczny poranek 11 listopada Ogródek Jordanowski w Dąbrowie 
Leśnej – dzielnicy Łomianek – rozbrzmiał wesołymi rozmowami. To 
zuchy, harcerki i harcerze z 462. Szczepu Drużyn Harcerskich i Gro-
mad Zuchowych ZHP Łomianki, należącego od niedawna do Hufca 

ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, kończyli przygotowania do obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku miało się ono odbyć 
zupełnie inaczej niż zawsze, ponieważ harcerze przygotowali dla miesz-
kańców Park Niepodległości, bogaty w różnorakie atrakcje dla starszych 
i młodszych. 

Wszyscy spieszyli się, by zdążyć przed zaplanowanymi na godzinę 
12.00 uroczystościami okolicznościowymi w kościele pw. św. Marka w 
Dąbrowie oraz późniejszymi pod pomnikiem Kompani Młodzieżowej 
AK. Wszystko się udało i od godziny 13.00 z dumą można było zaprosić 
lokalną społeczność do wspólnej zabawy. Na mieszkańców Łomianek 
czekało mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. strzelnica, zjazd 
kolejką tyrolskią, fantastyczne zajęcia sportowe i plastyczne dla najmłod-
szych. Każdy mógł też w ich trakcie upiec sobie kiełbaskę przy ognisku 
czy rozgrzać się harcerską herbatką. 

Łomiankowscy harcerze przygotowali również atrakcje poza Parkiem 
Niepodległości – Bieg do Niepodległej na dystansie 2 km, Rowerowy 
Rajd Niepodległości po szlakach Kampinoskiego Parku Narodowego 
oraz Spacer do Niepodległej. Każda z tych form uczczenia Narodowe-
go Święta Niepodległości znalazła swoich entuzjastów. Rodzinna zabawa 
trwała do wieczora, a przez całą imprezę odwiedziło nas ok. 700 miesz-

kańców Łomianek. Nie zabrakło burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta, 
kombatantów i przedstawicieli przeróżnych środowisk patriotycznych. 

Jednakże nie tylko łomiankowszczanie uczestniczyli w obchodach Na-
rodowego Święta Niepodległości. Około godziny 15 podjechał autokar 
wypełniony po brzegi zaprzyjaźnionymi harcerzami z Pomiechówka, 
którzy natychmiast włączyli się z zapałem we wspólne świętowanie. 

Była to pierwsza tak duża impreza organizowana przez harcerskie środo-
wisko w Łomiankach dla mieszkańców miasta i gminy, ale jej ogromne 
powodzenie wróży, że nasi dzielni harcerze nie spoczną na laurach i zor-
ganizują kolejne imprezy tego typu. Trzymamy za słowo Komendanta 
Święta Niepodległości phm. Marcina Janiszewskiego, że stanie się ono 
imprezą cykliczną. 

pwd. Grzegorz Moszczyński

fot. E. Radzikowska

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY

Projekt uchwały o inicjatywie lokalnej 
Na terenie gminy Nasielsk już od 
kilku lat Stowarzyszenie Europa 
i My angażuje się w działania ogól-
nopolskiej akcji pod nazwą „Masz 
głos, masz wybór”, którą prowa-
dzi Fundacja im. Stefana Batorego 

i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. 
Ma one na celu poprawę współ-
pracy mieszkańców z samorządem 
lokalnym. W tym roku stowarzy-
szenie zadeklarowało swój udział 
w zadaniu o nazwie „Inicjatywa lo-
kalna”.
To mechanizm, dzięki któremu 
mieszkańcy, integrując się z władzą, 
współtworzą swoją lokalną rzeczy-
wistość. Wybór tego zadania przez 
Stowarzyszenie Europa i My nastą-
pił po powrocie grupy nasielszczan 
z uroczystej Gali „Super Samorzą-
du”, która odbyła się 1 marca 2013 
r. w Pałacu Prezydenckim. W skład 
tej grupy wchodzili: przedstawi-
cielki Stowarzyszenia Europa i My 
Elżbieta Wróblewska i Barbara Mo-
dzelewska, prezes Fundacji Bądźmy 
Razem Teresa Skrzynecka, Bogdan 

Ruszkowski, wtedy radny powiato-
wy, a obecnie burmistrz Nasielska, 
oraz dziennikarz Andrzej Zawadz-
ki. Od tego czasu nastąpiły istotne 
zmiany personalne w nasielskim sa-
morządzie. 

Jako organizacja prowadząca 
od kilku lat w Grodzisku Mazo-
wieckim Uniwersytet Dziecięcy 
chcemy zorganizować go rów-
nież w Nasielsku. Stwarzając zain-
teresowanym uczniom możliwość 
rozwijania ich pasj i i  talentów, 
wzbogacilibyśmy ofertę eduka-
cyjną w gminie Nasielsk poprzez 
doskonałe uzupełnienie zajęć 
szkolnych. Mamy również na-
dzieję, że działania podejmowa-
ne przez Uniwersytet Dziecięcy 
przyczyniłyby się do wyrównania 
szans edukacyjnych dzieci, któ-
re z różnych powodów nie mogą 
korzystać z innych ofert. Obie ini-
cjatywy – dla seniorów oraz dla 
dzieci – mogłyby zostać zgłoszo-
ne do realizacji w trybie inicjatywy 
lokalnej. Stowarzyszenie Europa 

i My złożyło bowiem w paździer-
niku projekt uchwały dotyczący 
rozwiązania prawnego określają-
cego tryb i szczegółowe kryteria 
oceny wniosków na realizację za-
dania publicznego w ramach ini-

cjatywy lokalnej zgodnie z art. 19c 
znowelizowanej w 2010 r. ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Uchwała o inicja-
tywie lokalnej powinna być nie-
zwłocznie podjęta. Jej brak bowiem 
blokuje możliwości realizacji zadań 
przez mieszkańców i naraża samo-
rząd na naruszenie prawa.
Podjęcie stosownej uchwały przez 
nasielski samorząd będzie dobrym 
krokiem w „budowaniu mostów” 
między mieszkańcami a samorzą-
dowcami. Tego więc oczekujemy, 
starając się, aby działania Stowarzy-
szenia Europa i My prowadzone na 
terenie gminy Nasielsk zostały no-
minowane w konkursie „Super Sa-
morząd 2013”.

Koordynatorka  
Elżbieta Wróblewska

Zakończenie Roku Wiary  
u św. Wojciecha w Nasielsku
11 października 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, w pięć-
dziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i dwudziestą rocz-
nicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. 24 listopada 2013 r., 
papież Franciszek zamknie owocnie przeżywany czas. 
16 listopada br. rozpoczęły się obchody kończące Roku Wiary w para-
fii św. Wojciecha w Nasielsku. Przez cały dzień trwała adoracja w ciszy 
Najświętszego Sakramentu. Co godzina inna grupa parafialna adorowała 
Jezusa Eucharystycznego. Zaś o godz. 17.00 była sprawowana msza św. 
w intencji wszystkich wspólnot, grup i agend działających przy naszej 
parafii przez księdza proboszcza – kan. Tadeusza Pepłońskiego. 
Od poniedziałku, tj. 18 listopada, w ostatnim tygodniu Roku Wiary  
w nasielskiej parafii członkowie wspólnot parafialnych czytali publicz-
nie Katechizm Kościoła Katolickiego i rozważali zawarte w nim prawdy 
wiary. Tematem rozważań były słowa: „Zachwyć się tajemnicą Kościo-
ła i obecnością Jezusa Eucharystycznego, który podtrzymuje swój lud 
pielgrzymujący na spotkanie z Nim w wieczności”. W kolejnych dniach 
będą zgłębiane poszczególne zagadnienia: „Kto spożywa Moje Ciało, 
będzie żył na wieki”, „Jeruzalem nowe”, „Wiara Kościoła”, „Budowanie 
Ciała Chrystusowego”, „Wieczerza Pańska”, „Bramy piekielne go nie przemogą”.
Inicjatorem „Tygodnia z KKK” jest ks. Grzegorz Ostrowski, wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku. – Rok 
Wiary zobowiązał do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, znajdujących się w Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego. Na zakończenie Roku Wiary warto zatrzymać się nad lekturą, która wspiera nas  
w wyznawaniu, umacnianiu i wychowywaniu do wiary – podkreśla ks. Ostrowski. 
W czytanie fragmentów KKK w nasielskiej parafii zaangażowani są członkowie Akcji Katolickiej, Koła Żywego 
Różańca, katecheci, Ruch Światło–Życie oraz Ruch Rodzin Nazaretańskich. 

ks. Grzegorz A. Ostrowski
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Świętujemy niepodległość
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
postanowili uczcić 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
w niepowtarzalny sposób. Wraz z wychowawcami i nauczycielami przed-

miotów artystycznych młodzież przygotowywała niepodległościowe 
plakaty oraz liczne kotyliony. Nasza szkoła zaproponowała uczniom no-
woczesną lekcję patriotyzmu i mówienia o przeszłości. 
W poniedziałek, 11 listopada zaangażowano młodzież do twórczego dzia-
łania. Pod opieką Moniki Orłowskiej-Wiśniewskiej uczennice klas dru-
gich: K. Łyczkowska, M. Kubera, A. Lewandowska, M. Szczęsna, S. Olbryś,  
N. Romanowska i S. Szulińska, obdarowywały mieszkańców Nasielska ko-
tylionami. 
Dziękujemy Państwu za godne i dumne prezentowanie symboli narodo-
wych i serdeczny odbiór naszej inicjatywy.

M. Orłowska-Wiśniewska

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Pasowanie  
na przedszkolaka
„Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem, bawić 
się i uczyć tutaj wesoło, czynić świat lepszym wkoło, a wkrótce zawo-
łać – „WITAJ NAM SZKOŁO”. Tymi słowami w dniu 12 listopada 2013 r. 
dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Popowie Boro-
wym w obecności dyrektor Teresy Przybysz, nauczycieli, rodziców oraz 

wszystkich uczniów złożyły ślubowanie. Uroczystość poprzedzona została 
częścią artystyczną w wykonaniu przedszkolaków. Był to dla nich pierwszy 
tak ważny występ. Dzieci stanęły na wysokości zadania, odświętnie ubrane 
z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. 
Głównym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia, że będą 
wzorowymi przedszkolakami, dobrymi kolegami oraz że będą swoim za-
chowaniem sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Następnie 
odbyła się ceremonia pasowania symbolicznym ołówkiem przez panią 
dyrektor. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom. 
Uwieńczeniem przyjęcia w poczet przedszkolnej „rodziny” było wyko-
nanie pamiątkowych zdjęć. Następnie odbył się słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców. 
Było to ważne i niezapomniane przeżycie dla dzieci i ich rodziców. Gratu-
lujemy przedszkolakom i życzymy im owocnego i bogatego w przeżycia 
pobytu w naszej szkole.

Wychowawca: K. Pelkowska

Z UM

OZNACZ POSESJĘ  
NUMEREM PORZADKOWYM
W związku z tym, że firma BŁYSK-BIS odbie-
rająca odpady na terenie gminy Nasielsk prze-
kazuje gminie do dnia dzisiejszego niepełne 
wykazy posesji, z których odpady i w jakiej 
ilości zostały odebrane, z uwagi na nagminnie 
występujący brak oznakowania posesji nume-
rami porządkowymi przypominamy Państwu, 
co stanowi prawo na ten temat:
Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa  
z dnia 17 maja 1989 r. Dziennik Ustaw nr 240  
z 2005 poz. 2027 Art.47b.1. Właściciele nie-
ruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami władają, 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustale-
niu tego numeru. 
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz 
numeru porządkowego zamieszcza się rów-
nież nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez 
nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania 
na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275), Art. 64.
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem po-
rządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany.
Uwaga: w przypadku braku oznakowania posesji reklamacje o nieodebraniu odpadów nie będą uwzględniane.

Poniżej przedstawimy trzy firmy, które otrzymały od gminy wzory tabliczek i są gotowe świadczyć usługę wy-
konania tabliczek. W przypadku większego zamówienia, np. dla sołectwa, możliwe rabaty w cenie. 
Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z usługi innej firmy, gmina na życzenie przekaże również tej firmie wzór 
tabliczek. 
Wzór nie jest obowiązkowy – wskazujemy wyłącznie możliwość oznakowania w barwach gminy.
MAKER
Reklama Poligrafia
Usługi Komputerowe
ul. Słonecznikowa 7
05-191 Nasielsk
tel. /22/349 22 48, kom. 502 032 386
1. Tablica na dom 30x40 cm PCV 3 mm 43,05 zł brutto
2. Tablica ulica 15x80cmpcv 3 mm 24,60 zł brutto
Pracownia Reklamy 
Jarki.pl Jarosław Kiliszkiewicz
Mazewo Wł.2
05-190 Nasielsk
tel.508-337-848
tel/fax 23/69-30-854
www.jarki.pl
1.Tablica z numerem format 30x30 cm, koszt wykonania – 20,32 zł netto(25, 00zł brutto)
2.Tablica z nazwą ulicy format 60x18 cm, koszt wykonania – 21,14 zł netto(26, 00 zł brutto)
UTAL sp. z o.o. Poznań-Gruszczyn
62-006 Kobylnica
ul. Katarzyńska 9
tel./fax + 48 61 817 37 02 e-mail: utal@utal.pl; www.utal.pl
1.Tablica posesyjna wykonana z blachy aluminiowej o grubości 1 mm:
– wymiar 300x300 mm – cena brutto – 22zł/szt.
– wymiar 300x400 mm – cena brutto – 29zł/szt.
2. Tablica posesyjna wykonana z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm:
– wymiar 300x300 mm - cena brutto – 17 zł/szt.
– wymiar 300x400 mm - cena brutto – 22 zł/szt.
Podane ceny są orientacyjne.
Jeżeli mieszkacie Państwo w zabudowie kolonijnej i jest tam trudny dojazd, prowizoryczne oznakowanie wyjazdu 
w drogę, np. na desce, kamieniu – są bardzo wskazane.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)
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Niedoczynność tarczycy  
a dieta
W poprzednim numerze ŻN wspominaliśmy o objawach i przyczynach 
niedoczynności i nadczynności tarczycy. Dziś natomiast omówię, jak 
należy się odżywiać w wypadku wystąpienia niedoczynności tarczycy. 
Osoby z niedoczynnością tarczycy powinny szczególnie o siebie za-
dbać, że względu na znacznie spowolniony metabolizm. Im szybciej 
choroba jest wykryta, tym większe są szanse na zatrzymanie wzrostu 
masy ciała. Dlatego osoby z tą chorobą muszą pamiętać, że po jej zdiag-
nozowaniu powinny natychmiast zmienić swoje nawyki żywieniowe. 
Przede wszystkim spożywać mniejsze posiłki, za to częściej. W zależno-
ści od trybu życia powinno to być od 4 do 5 posiłków. Przerwy między 
nimi powinny wynosić ok. 3–4 godzin Z diety powinno się wyelimino-
wać produkty mające niewielką wartość odżywczą, a bardzo dużą war-
tość energetyczną. Należą do nich przede wszystkim produkty smażone, 
słodycze, słodkie napoje, produkty typu fast food. Zawierają one głównie 
węglowodany proste, które sprzyjają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, 
oraz niekorzystne nasycone kwasy tłuszczowe, sprzyjające rozwojowi 
chorób układu krążenia. 
W diecie osoby z niedoczynnością tarczycy bardzo ważnym składni-
kiem jest jod, który jest niezbędny do budowy hormonów tarczycy. Jod 
można znaleźć przede wszystkim w rybach takich jak: dorsz, łosoś, ma-
krela, śledź, oraz w owocach morza. W warzywach, owocach, produk-
tach zbożowych czy mlecznych również znajduje się jod, jednak jego 
ilość zależy od wielu czynników i może być niewystarczająca. Kolejnym 
produktem zawierającym jod jest sól jodowana, jednak ze względu na 
negatywny wpływ soli na organizm nie należy jej spożywać w nadmier-
nych ilościach. 
Istotne jest również żelazo, którego niedobór obniża poziom hormo-
nów tarczycy w osoczu, a w konsekwencji daje objawy niedoczynno-
ści. Żelazo możemy znaleźć w wołowinie, wątrobie, kurczaku, jajach, 
migdałach, soczewicy, fasoli, nasionach siemienia lnianego, pestek dyni, 
otrębach i zarodkach pszennych, w orzechach pistacjowych, płatkach 
owsianych, kaszy jaglanej i natce pietruszki. 
Niedobory selenu również wpływają niekorzystnie na prawidłowe dzia-
łanie tarczycy. Jednak korzystne oddziaływanie selenu jest również 
uzależnione od odpowiedniej ilości dostarczanego jodu. Selen może-
my znaleźć w orzechach brazylijskich i włoskich, w płatkach owsianych, 
dorszu, halibucie, makreli, krewetkach, tuńczyku, łososiu oraz w mące 
pełnoziarnistej. 
Kolejnym składnikiem, o którym nie możemy zapomnieć, jest cynk. 
Jest on głównym pierwiastkiem w przestrzeni wewnątrzkomórkowej 
występującym we wszystkich komórkach żywego organizmu. Niedo-
boru cynku w organizmie powoduje obniżenie stężenia T4 i T3, a co za 
tym idzie – rozwój objawów niedoczynności tarczycy. Niedobory cyn-
ku mogą wynikać z mało urozmaiconej diety. Zatem wprowadzamy do 
niej zarodki i otręby pszenne, siemię lniane, pestki dyni, kaszę gryczaną, 
jaglaną, orzechy włoskie, arachidowe, groch, mąkę żytnią i wołowinę. 
Istotnym składnikiem jest także białko, które poprawia metabolizm. Po-
winno ono pochodzić głównie z chudego mięsa, ryb, jaj, produktów 
mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu. Bardzo ważne jest również 
białko pochodzenia roślinnego: fasola, soczewica, ciecierzyca, różnego 
rodzaju kasze. 
Należy jednak pamiętać, że nadmierna ilość białka może zakwasić orga-
nizm, dlatego należy spożywać znaczne ilości warzyw i owoców, które 
mają działanie zasadowe, oraz pić odpowiednią ilość wody, aby ochro-
nić nerki. Właściwa ilość płynów jest szczególnie ważna, ponieważ za 
pomocą ich odpowiedniej ilości i rodzaju możemy dostarczyć do or-
ganizmu jod, a także zapobiegamy zaparciom, które często towarzyszą 
tej chorobie. 
Oprócz produktów, które wymieniłam na początku, w codziennym jad-
łospisie należy unikać także produktów zawierających substancje wolo-
twórcze, które mogą ograniczać przyswajanie jodu z pożywienia. Należą 
do nich: kapusta, kalafior, brukselka, soja oraz rzepa i brukiew. Dotyczy 
to przede wszystkim warzyw surowych, poprzez gotowanie możemy 
zmniejszyć w nich zawartość niekorzystnych substancji o ponad 30%. 
Uważać należy również na orzeszki ziemne i gorczycę, ponieważ także 
zawierają substancje wolotwórcze. 
A co na koniec? Aktywność fizyczna, o której nie można zapomnieć. 
Jej zadaniem jest poprawa samopoczucia, metabolizmu, co w konse-
kwencji, razem z dietą i lekami, pomaga zachować należną masę ciała 
oraz złagodzić objawy choroby. Zatem pamiętajmy o urozmaiconym, 
racjonalnym odżywianiu i zmianie nawyków, aby wspomóc leczenie far-
makologiczne. 

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
www.konsultacje dietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

Dekanalny Turniej  
Halowej Piłki Nożnej Ministrantów
Turniej odbył się 16 listopada br. 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku. 
Łącznie wystąpiło w nim 14 ze-
społów dekanatu nasielskiego, 
które zostały podzielone na trzy 
kategorie wiekowe. 

Turniej jako pierwsi rozpoczęli 
ministranci szkół podstawowych. 
Zgłosiło się 5 zespołów repre-
zentujących swoje parafie. W 
tej kategorii wiekowej najlepsza 
okazała się drużyna reprezen-
tująca parafię św. Katarzyny w 
Nasielsku, opiekun ks. Piotr Szulc.
Do kategorii szkół gimnazjal-
nych zgłosiło się aż 6 zespołów 
reprezentujących swoje parafie. 
Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy, po trzy zespoły w 
każdej. Mecze o poszczególne miejsca przyniosły mnóstwo emocji, ponieważ w spotkaniu mającym wyłonić 
zdobywcę II miejsca i zwycięzcę potrzebne były rzuty karne. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła para-

fia św. Wojciecha w Nasielsku, 
opiekun ks. Grzegorz A. Os-
trowski. 
W najstarszej kategorii, szkół 
ponadgimnazjalnych, wystą-
piły 3 zespoły i ponownie 
tutaj najlepszą drużyną oka-
zali się reprezentanci para-
fii Matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegocinie, opiekun ks. 
Krzysztof Stępniak. 
Zwycięskie drużyny otrzyma-
ły okolicznościowe dyplomy 
oraz puchary, które wręczył 
ks. dziekan Jan Majewski. Za 
zaangażowanie w to przedsię-
wzięcie słowa podziękowania 
należą się rodzicom ministran-
tów oraz księżom opiekunom, 

którzy byli inicjatorami tego spotkania wraz z odpowiedzialnym ks. Piotrem Szulcem, dekanalnym duszpasterzem 
służby liturgicznej. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się wyżej wymienione drużyny.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski, Rzecznik Turnieju

CIEKAWOSTKI

Pendolino gościło w Nasielsku
Krótko, bo tylko na dziesięć minut zatrzymał się 7 listopada o godz. 20.35 na nasielskiej stacji PKP pociąg znany 
jako Pendolino. 
Jego postój w Nasielsku można 
uznać w dziejach miasta i gminy 
za historyczny moment, bo gdy 
już na stałe wejdzie do rozkładu 
jazdy, u nas nie będzie się raczej 
zatrzymywał, chyba że awaryjnie. 
To pociąg przyszłości, pociąg ol-
brzymich prędkości, takich po-
wyżej 200 km/godz. Jak udało się 
nieoficjalnie ustalić, taką właśnie 
prędkość pociąg ten w tym dniu 
rozwinął miedzy Nasielskiem a 
Świerczami. Może jednak osiągać 
dużo większą szybkość, nawet do 
około 300 km/godz.
W chwili obecnej w Polsce są już 
dwa pociągi Pendolino. Na razie 
przechodzą badania i testy. Nie-
wiele jest tras, po których mogą 
się bezpiecznie poruszać. Jedną nich jest zmodernizowana niedawno linia kolejowa Warszawa–Gdynia. Stąd 
obecność tych pociągów na tej trasie. W dniu 7 listopada pociąg ten nie popędził jednak do Gdyni. Z Nidzicy 
skierował się na Olsztyn. Na tej trasie obserwowano zachowanie się tej jednostki na łukach. 
Jeszcze niedawno Nasielsk nazywany był miastem kolejarskim, kolej bowiem dawała pracę wielu mieszkańcom 
naszej gminy. Dzisiaj niewiele osób utrzymuje się z pracy na kolei. Sentyment do kolei jednak pozostał. Dlatego, 
gdy dzieje się coś ciekawego na naszym terenie w tej dziedzinie, nasielszczanie starają się uczestniczyć w tych 
wydarzeniach. Tak było, gdy do Nasielska zawitał niedawno pociąg retro z lokomotywą zbudowaną przed stu 
laty, tak było i teraz, gdy trafił tu pociąg przyszłości. Tej okazji nie przegapili na przykład miłośnicy kolei, dwaj pa-
nowie Krzysztofowie – Kaczyński i Łabęda.

andrzej zawadzki



1322 listopada–5 grudnia 2013 PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
27 listopada-1 grudnia godz. 16.00

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.

27 listopada-1 grudnia godz. 18.00

Kapitan Phillips
Biograficzny, dramat, akcja; USA; czas: 2 godz. 14 min.

Somalijscy piraci porywają amerykański frach-

towiec dowodzony przez tytułowego kapitana.

4-8 grudnia godz. 15.00

Ratujmy Mikołaja 3D
Animacja, familijny, komedia; Wielka Brytania;  

czas: 1 godz. 30 min.

Kiedy elf Bernard niechcący ujawni tajemnicę 

wynalazku Mikołaja chciwemu miliarderowi, 

będzie musiał ruszyć w podróż w czasie z misją 

ratunkową. 

4-8 grudnia godz. 17.00

Thor: Mroczny świat
Fantasy, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 52 min.

Thor próbuje zaprowadzić porządek w kos-

mosie, ale starożytna rasa, dowodzona przez 

mściwego Malekitha, powraca, by zepchnąć 

wszechświat w ciemność.

4-8 grudnia godz. 19.00

Adwokat
Dramat, kryminał, thriller; USA, Wielka Brytania;  

czas: 1 godz. 51 min.

Cieszący się powszechnym szacunkiem prawnik 

ze wszystkich sił stara się wyplątać z narkotyko-

wego biznesu, który miał być dla niego krótką 

przygodą. 

11-15 grudnia godz. 15.00

Kraina lodu 3D
Animacja, familijny, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 30 min.

Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć 

swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła 

królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Czynniki zewnętrzne wymuszają na To-
bie głębokie zmiany. Wszystko, co stare, 
musi odejść w niebyt. Teraz jest właśnie 
czas na rewolucyjne posunięcia. Tak czy 
inaczej, będziesz w swoim żywiole. 

Byk 21.04–20.05
Najlepiej się czujesz na utwardzonym 
i sprawdzonym gruncie. Niestety, w tym 
tygodniu czekają Cię karkołomne wyzwa-
nia. Nie wdawaj się tylko w zażarte dysku-
sje z przełożonym. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Zostaw wszelkie obawy i lęki za sobą. To źle, 
że nie doceniasz swoich możliwości. Zmień 
skalę wartości. W tych dniach Twoją ży-
ciową łodzią może zakołysać. Jednak płyń 
zgodnie z falą – wiatr będzie Ci sprzyjać. 

Rak 22.06–22.07
Teraz na pierwszym planie będzie życie 
prywatne. Niestety, ostatnio mało się nim 
przejmowałeś. Dlatego pomyśl o atrakcyj-
nym weekendzie dla całej rodziny. Pamię-
taj, że nie samą pracą żyje człowiek.

Lew 23.07–23.08
Jesteś mistrzem w swoim fachu, a dla firmy 
– znakomitym nabytkiem. Pomyśl, czy nie 
warto przejść na własną działalność. Teraz 
masz w sobie bezcenny kapitał: wiedzę i do-
świadczenie.

Panna 24.08–22.09
Lubisz sobie i otoczeniu udowadniać, że je-
steś coś warta. Ścigając się z czasem i z kon-
kurencją, zapominasz o swoich potrzebach. 
Bliskich także traktujesz marginalnie. Musisz 
to zmienić.

Waga 23.09–23.10
W najbliższym czasie Twoja cierpliwość 
zostanie poddana próbie. Trudno Ci bę-
dzie zaakceptować nastroje szefa. On cią-
gle zmienia koncepcje. Spróbuj taktownie 
podsunąć mu swoje pomysły. 

Skorpion 24.10–22.11
Już od dłuższego czasu nosisz się z myśla-
mi o założeniu firmy rodzinnej. Podziel się 
z najbliższymi swoimi projektami. Wielu 
z nich Ci przyklaśnie. Jednak biznesplan po-
wierz fachowcowi.

Strzelec 23.11–21.12
Przebyta niedawno infekcja osłabiła Twój 
organizm. Trudno Ci będzie stawić czo-
ła nawet małym wyzwaniom. Nie rób ni-
czego na siłę. Koniecznie zadbaj o jakość 
i długość snu. 

Koziorożec 22.12–20.01
Praca Cię lubi, a Ty ją. Dlatego na jej brak 
nie będziesz narzekać. Podejmuj decy-
zje rozważnie, ale i odważnie. Rób swoje 
i nie bój się krytyki. Nie dopuść, by inni 
Cię ograniczali. 

Wodnik 21.01–19.02
Nie okopuj się na zdobytej pozycji. Od-
puść sobie także bufonadę. Obecne sta-
nowisko wymaga wytężonej pracy. Nie 
oszczędzaj na wynagrodzeniach pra-
cowników. To dobra motywacja.

Ryby 20.02–20.03 
Popadłeś w pracoholizm. Może warto do 
firmy wstawić wygodne łóżko? Oszczędził-
byś czas na dojazd do i z pracy. Nadmierne 
ambicje mogą się fatalnie odbić na Twoim 
zdrowiu i kontaktach z innymi.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Dobry człowiek jest jak małe światełko.  
Wędruje poprzez mroki naszego świata  

i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. 
Phil Bosmans

Z okazji imienin  

Panu Januszowi Konerbergerowi,  
założycielowi i darczyńcy  

Warsztatów Terapii Zajęciowej  
przy P.P. H.U. JAN-POL,  

który jest dla nas wszystkich  
jak małe światełko,  

dające innym nadzieję, 
życzenia zdrowia,  

radości i satysfakcji z pracy

składają 

Uczestnicy oraz Kierow-
nik WTZ wraz z Pracownikami

40 lat temu powiedzieliście sobie 

„Tak”!  
Z okazji Rubinowych Godów  

Barbary i Wojciecha  
Czachorowskich  
najserdeczniejsze gratulacje  

oraz życzenia miłości,  
spokoju, cierpliwości  

i zrozumienia na dalsze lata 
wspólnego życia,  

żebyście nadal szli przez życie  
zdrowi, zawsze uśmiechnięci  

i zawsze razem. 
   Dzieci i Wnuki

Festiwal kolęd i pastorałek
Nasielski Ośrodek Kultury i 2. Mazowiecki Pułk Saperów 
w Kazuniu Nowym zapraszają dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów do kolędowania. 
13 grudnia br. o godz. 10.00 w NOK odbędzie się Festiwal 
Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…”. Jego 
celem jest prezentowanie młodych solistów i zespołów, 
popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
odkrywanie talentów oraz podtrzymywanie tradycji związa-
nych ze świętami Bożego Narodzenia. W przeglądzie mogą 
wziąć udział zarówno soliści, jak i zespoły wokalne. Termin 
zgłoszeń upływa 29 listopada. 
Więcej informacji można znaleźć w regulaminie Festiwalu, 
który zamieszczony jest na stronie internetowej www.noknasielsk.pl.

K.T.

DUB
BIN

G

DUBBING

DUBBING

S E R D E C Z N O Ś C I
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DROBNE

Sprzedam działki. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam dzia łk i  na os. 
Krupka. Tel. 692 196 139.

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

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 519 840 059.

G o s p o d a r s t w o 
Agroturystyczne zaprasza! 
Organizujemy wesela do 130 
osób. Znakomita kuchnia. 
Nuna 30. Tel. 604 731 530.

Loka l  do  wyna jęc ia , u l . 
Młynarska 3 (nad apteką), 
powierzchnia 80 m2. Tel. 531 
881 222; 531 881 555.

Sprzedam dom z działką - 
ogrodzony, stan surowy, prąd 
+ gaz, działka 750 m2. Tel.509 
175 901.

Zatrudnię osobę do biura na 
składzie budowlano-opa-
łowym. Praca w okolicach 
Nasielska. Wymagania: bardzo 
dobra znajomość kompute-
ra, umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów, mile widziane 
prawo jazdy kat.B. CV proszę 
wysłać na adres: kartman22@
wp.pl

Sprzedam gruz tanio z trans-
portem. Tel. 695 163 726.

Sprzedam żużel z transportem. 
Tel. 695 163 726.

Sprzedam 1 ha ziemi z domem 
(stan surowy), blisko stacji PKP 
– Morgi. Tel. 509 313  218.

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

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

Sprzedam działki na Pniewskiej 
Górce, tanio. Tel. 693 861 544.

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

TANIO Sprzedam działkę bu-
dowlaną w Nasielsku. Tel. 601 
475 097.

Sprzda drewno kominkowe 
opałowe. Tel. 887 961 164. 

S p r z e d a m  M 3 , o s i e d l e 
Warszawska po remoncie, 
na parterze. Tel. 604 337 062.

Przyjmę regał pokojowy i kuch-
nię gazową. Tel. 663 440 267.www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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Kupię małe mieszkanie. Tel 692 
196 251.

Sprzedam parter w budynku 
po „Starej Poczcie”, 153 m2. 
Tel. 604 506 997. 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na wywrotkę z ok. Nasielska, 
tygodniowe wyjazdy. Tel 604 
142 990.

Sprzedam Poloneza Trucka 
1996 r. Benzyna + gaz, Skrzynia 
aluminiowa przedłużona. Cena 
2200 zł. Lorcin ok. Nasielska. 
Tel. 661 333 293. 

Dom do remontu.Drugi 2- po-
kojowy do zamieszkania na 
działce ok. 400 m2 w Nasielsku 
- Sprzedam. Tel. 698 966 805.

Wynajmę dom po kapitalnym 
remoncie. Tel. 502 509 122.

Do wynajęcia w Nasielsku trzy 
pokoje, kuchnia, łazienka, C.O., 
oddzielne wejście. Tel. 602 793 
096, 784 672 567.

Poszukuję pokoju do wynajęcia 
na terenie Nasielska, najlepiej 
w bloku. Tel. 662 941 779.

Korepetycje- język angielski 
(Nowe Pieścirogi). Tel. 510 
939 376. 

Logopeda/terapeuta pedago-
giczny. Tel. 504 984 957. 

Tanie kwatery pracownicze. 
Tel. 788 628 665. 

Mieszkanie do wynajęcia 
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego. 
Tel. 788 628 665.

Do wynajęcia lokal pod dzia-
łalność w Pieścirogach 60 m2. 
Tel. 880 665 665.

Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone. Tel. 784 528 758.

K o r e p e t y c j e  z  j ę z y k a 
angielskiego,wszystkie pozio-
my nauczania. Tel. 697 339 
708.

Dom do wynajęcia w pobliżu

stacji PKP Nasielsk. Tel. 518 445

218 po 19.00.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

OGŁASZA KONKURS OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Przedmiot konkursu obejmuje przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
• udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
• udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i psychologów w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
• udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie medycyny pracy,
• wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie USG (badania diagnostyczne dla potrzeb POZ).
Cena ofertowa 100 %.
Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość zakresów świadczeń. Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na czas określony od dnia 01.01.2014 
r. (termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych) do dnia 31.12.2014 r. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo:
- zawarcia umowy krótszej niż do dnia 31.12.2014 r. bez podania przyczyny z możliwością jej przedłużenia,
- odwołania konkursu lub jego części oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn takich decyzji.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można 
zapoznać się w SP ZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2 (budynek SP ZOZ II piętro pokój 305)  w godzinach 9:00-14:00 do dnia 18.12.2013 r. Formularz ofertowy można pobrać nieod-
płatnie w pokoju 305 (II piętro) budynek SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 oraz na stronie internetowej www.zoz.nasielsk.pl .
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk; składanie ofert do dnia 19.12.2013 r. godz. 10:00 (budynek SP ZOZ II piętro pokój 305) otwarcie 
ofert 19.12.2013 r. godz. 12:00 w SP ZOZ przy ulicy Sportowej 2 w Nasielsku (Przychodnia).
Ofertę konkursową należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na udostępnionym przez Udzielającego zamówienia formularzu, w zamkniętej, nieprzezroczystej 
kopercie lub opakowaniu z napisem „ Konkurs ofert SP ZOZ w Nasielsku”, imię i nazwisko oraz wybrany zakres usług zdrowotnych, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, do dnia 19.12.2013 r. , godzina 10:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane drogą faksu nie będą rozpatrywane (będą 
podlegać odrzuceniu) w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data i godzina wpływu do siedziby Udzielającego Zamówienie.
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2013 r., o godzinie 12:00 w SP ZOZ przy ulicy Sportowej 2 w Nasielsku (Przychodnia). Komisja 
Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i o jego wyniku na piśmie. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie udostępniona 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia poprzez podanie danych oferenta, którego oferta została wybrana tj. nazwy (firmy) albo imię i nazwisko oraz siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresu świadczeniodawcy, który został wybrany.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rokowań z oferentami.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPZOZ w Nasielsku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze (protest) i skarga. 
Środki odwoławcze nie przysługują na: 1)   wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany 
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest 
on oczywiście bezzasadny.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zoz.nasielsk.pl .
W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Nasielsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
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BRYDŻ
Wyniki XV Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 09.11.2013 r.:
1. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  158 pkt (54,86%)
2. Janusz Wydra - Janusz Muzal   156 pkt (54,17%)
3. Mariusz Figurski - Pawel Wróblewswki   149 pkt (51,74%)
4. Piotr Kowalski - Marek Rębecki   149 pkt (51,74%)
5. Marek Olbryś - Robert Truszkowski   146 pkt (50,69%)
6. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 133 pkt (46,18%)
7. Józef Dobrowolski - Grzegorz Kosewski  109 pkt (37,85%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra     110 pkt
2-3. Piotr Kowalski      107 pkt
 Janusz Muzal    107 pkt
4. Grzegorz Nowiński    106 pkt
5. Kazimierz Kowalski   84 pkt
6. Krzysztof Morawiecki    77 pkt
7.  Mariusz Figurski    66 pkt
8. Krzysztof Michnowski   64 pkt
9. Marek Olbryś    60 pkt
10. Waldemar Gnatkowski   57 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

Następny turniej odbędzie się w piątek 22 listopada o godz. 19.00. Będzie to VIII Memoriał 
Tadeusza Czeremużyńskiego.
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PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwa na zakończenie 
Żbik wygrał ostatnie dwa mecze. 
Zwycięstwem 5:0 (1:0) zakończył 
rundę jesienną i zwycięstwem 2:1 
(1:1) rozpoczął rundę wiosenną. 
Zwycięstwa cieszą, cieszy też zdo-
bycie sześciu punktów, ale poziom 
gry, jaki zaprezentowali nasi piłka-
rze w tych pojedynkach, pozosta-
wia wiele do życzenia.
Rundę jesienną sezonu rozgryw-
kowego 2013/2014 nasza drużyna 
rozpoczęła w sierpniu od kom-
promitującej porażki w Ojrzeniu 
z miejscową Tęczą 3:1, a zakoń-
czyła zwycięstwem odniesionym 
na własnym boisku z Wieczfnianką 
Wieczfnia Kość. 5:0. 
Po rundzie jesiennej Żbik zajął w ta-
beli 6 miejsce. Do lidera, Korony 
Szydłowo, stracił 15 punktów, a do 
drużyn zajmujących drugą i trzecią 
pozycję po 7 punktów. Duża stra-
ta punktów do pierwszego zespo-
łu sprawia, że właściwie nie mamy 
szans na dogonienie lidera i bezpo-
średni awans z pierwszego miejsca. 
Wydaje się, że drużyna nasza może 
odrobić stratę do kolejnych zespo-
łów w tabeli, a to dałoby szansę na 
walkę w barażach.
Wynik ostatniego meczu run-
dy jesiennej jest imponujący. Pięć 
zdobytych bramek przy żadnej 
straconej oznacza różnicę przy-
najmniej dwóch klas lub, jak się 
często mówi, grę do jednej bram-
ki. Tak jednak nie było. Mecz był 
w miarę wyrównany. Przeciwnicy 
z Wieczfni postawili naszej druży-
nie wysokie wymagania. Szczegól-
nie w pierwszej połowie, którą nasz 
zespół wygrał różnicą zaledwie jed-
nej bramki. 
Wieczfnianka w tym sezonie nie 
prezentuje się najlepiej, ale Żbik 
nieraz miał z nią kłopoty nawet 
wtedy, gdy jej skład był jeszcze 
słabszy. Obydwie drużyny przez 
pierwsze minuty prowadziły grę 
bardzo ostrożnie, zwracając uwagę, 
aby nie stracić bramki. Uważna gra 
w obronie obydwu drużyn spra-
wiała, że przez pierwsze pół godzi-
ny meczu niewiele było gorących 
sytuacji podbramkowych. To była 
wyjątkowo nudna część tego po-
jedynku.
Nie oznacza to jednak, że nie było 
spięć pod bramką przeciwnika. 
Dwie bardzo groźne sytuacje stwo-
rzyli nasi zawodnicy, ale w decy-
dującym momencie zawiódł nasz 
najlepszy snajper Marek Osiński. 
Za to nie zmarnował okazji Da-
niel Szadkowski w 35. minucie. Po 
rzucie rożnym pod bramką gości 
powstało spore zamieszanie. Nasz 
zawodnik bardzo delikatnie i jak-
by od niechcenia skierował piłkę 
w stronę bramki. Takie sytuacje są 
wyjątkowo trudne dla bramkarzy, 
tak było i tym razem. Piłka wpadła 
obok zdezorientowanego bramka-
rza do jego bramki. 
Do końca pierwszej połowy było 
jeszcze 10 minut. W tym czasie 
i przez 20 minut drugiej połowy 
gra znowu się wyrównała. Goście 
jakby bali się odważniej zaatako-
wać, aby nie „nadziać się” na kon-

trę. Stawiali dalej na obronę, chcąc 
jednak zadać cios, ale dopiero 
w pewnej sytuacji. Tego się jednak 
nie doczekali, a Daniel Szadkow-
ski w 65. minucie meczu powtó-
rzył swa akcję sprzed pół godziny 
i Żbik podwyższył prowadzenie na 
2:0. W 3 minuty później nasi za-
wodnicy znowu wykorzystali za-
mieszanie po rzucie rożnym. Tym 
razem strzelał Łukasz Wasiak. Ostat-
nie dwie bramki padły w ostatnich 
pięciu minutach. Na listę strzelców 
wpisali się wreszcie dwaj nasi etato-
wi snajperzy: Marek Osiński i Rafał 
Załoga.
W meczu z Wieczfnianką zagrał 
Marcin Gumowski. Długa absencja 
na boisku sprawiła, że nie jest w naj-
wyższej formie. Jego doświadcze-
nie i umiejętności był y jednak 
dużym wzmocnieniem dla naszej 
drużyny.
Pierwszy mecz rozpoczętej jesie-
nią rundy wiosennej Żbik rozegrał 
z drużyną z Ojrzenia – Tęczą. Dla 
naszego zespołu drużyny było to 
prestiżowe spotkanie. Jesienią nasza 
drużyna przegrała niespodziewanie 
w Ojrzeniu 3:1, a zespół z Ojrzenia 
wtedy dopiero rozpoczynał grę 
w lidze okręgowej, do której awan-
sował z klasy A. Należy jednak pa-
miętać, że w tych pozornie słabych 

drużynach wystę-
pują zawodnicy, 
którzy grali w wyż-
szych klasach. Tak 
jest  w w ypadku 
ze sp o łów z Oj-
rzenia i Wieczfni. 
W pierwszej grają 
zawodnicy z Cie-
chanowa, w dru-
g i e j  z awo dn i c y 
z Mławianki. Tyle 
że trochę to dziw-
ne, że jeden czy 
dwóch doświadczonych zawodni-
ków może zapewnić słabej druży-
nie remis, a nawet zwycięstwo.
Ostatecznie Żbik zrewanżował się, 
chociaż tylko w pewnym stopniu, 
drużynie z Ojrzenia: wygrał 2:1. Zwy-
cięstwo to jednak nie przynosi mu 
zaszczytu. Można powiedzieć, że 
było szczęśliwe. Sprawiedliwszy był-
by remis, ponieważ z gry nie wyni-
kało, abyśmy byli zespołem lepszym. 
Liczą się jednak punkty i z nich nale-
ży się cieszyć. Podobno szczęście 
sprzyja lepszym, a do tej pory tego 
szczęścia Żbikowi często brakowało.
Zwycięstwo w tym meczu, mimo 
wyrównanej gry, mogło być wyż-
sze, ale w decydującym momen-
cie zawiódł, niestety, najlepszy 
obecnie strzelec drużyny – Daniel 

Szadkowski. Nie strzelił rzutu karne-
go. To mógł być trzeci gol tego za-
wodnika w tym meczu. Wcześniej 
bowiem strzelił dwie bramki: w 12. 
i 54. minucie. Szczególnie ładna 
była bramka strzelona w 12. minu-
cie po rozegraniu piłki z Rafałem 
Załogą z rzutu rożnego. Uderzenie 
Daniela było precyzyjne, takie, do 
jakiego piłkarz zdążył przyzwyczaić 
nasielskich kibiców.
W tym trudnym meczu zabra-
kło w drużynie Marka Osińskiego. 
Tym razem nie zagrał też Mar-
cin Gumowski. Brakowało rów-

nież leczącego kontuzję Karola 
Szczepkowskiego. Absencje te nie 
usprawiedliwiają jednak słabej po-
stawy naszej drużyny.
Tej jesieni, w najbliższą sobotę, Żbik 
rozegra jeszcze jedno „wiosenne” 
spotkanie. Przeciwnikiem będzie 
zespół z Makowa Mazowieckie-
go. W sierpniu drużyna ta pokona-
ła naszą, i to w Nasielsku, 3:1. Teraz 
sytuacja może się nie powtórzyć. 
Ostatnio Makowianka gra bardzo 
słabo, tyle że nasi zawodnicy także 
nie prezentują snajwyższej formy. 

andrzej zawadzki


