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II tury wyborów w Nasielsku nie będzie – większość oddanych głosów (ok. 58%) zdobył urzędujący burmistrz
– Bogdan Ruszkowski, który otrzymał 4537 głosów. Drugie miejsce zdobył Grzegorz Arciszewski, uzyskując 24,5%
poparcia i otrzymując 1919 głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Magdalena Biernacka, zdobywając zaufanie 12%
mieszkańców gminy, czyli 932 głosy. Czwarty z kandydatów, Andrzej Pacocha, uzyskał 5,6% poparcia, zdobywając
441 głosów. Warto zauważyć, że na 8013 oddanych głosów w wyborach na burmistrza aż 184 były to
głosy nieważne.
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Z UM
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

Z UM

Zielenią zmieniamy miasto
Chyba większość mieszkańców
naszego miasta i gminy mogła
zauważyć, że w roku 2013 dzięki
pracom przy zieleni miejskiej
miasto zyskało ładniejszy i bardziej
zadbany wygląd.
Zwiększono zakres bieżących
p r a c p i e l ę g n a c y j n yc h p r z y
zieleni miejskiej oraz dokonano
wielu nasadzeń drzew, krzewów
i kwiatów. Ogółem w Nasielsku
oraz w miejscowościach Stare
i N owe P i e ś c i ro g i w 2 013 r.
posadzono ok. 150 dużych drzew
oraz kilkaset krzewów i kwiatów.
Posadzono m.in. drzewa przy
kinie, gdzie surowa przestrzeń

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
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d zięk i wp rowad zeniu zieleni
zyskała nowy wygląd, i kilkadziesiąt
drzew w ciągu ulicy POW, gdzie
zastąpiono zniszczone, chore
drzewa, ze względu na drastyczne
cięcia pod liniami energetycznymi,
nowymi kulistymi klonami.
Podkreślić należy, że większość
dr zew i k r zewów n i e był a
zakupiona ze środków gminnych,
a drzewa pozyskano w ramach
nasadzeń zamiennych z decyzji
zezwalających na wycinkę drzew.
W oczy rzuca się pięknie
odnowiona baszta, ale trudno
nie zauważ yć, że zaniedbany
od lat skwerek przy niej zyskał
również nowe oblicze. W tej chwili
nasadzenia na skwerku są niskie,
drzewa uśpione, ale wiosną gdy
zieleń ożyje, będzie go można
do p i e ro p o d z i w i ać w n owej
odsłonie.
Wyl i c z yć n a l e ż y równ i e ż
nasadzenia drzew i k rzewów
w ciągu ul. Młynarskiej, przy ulicy
Piłsudskiego, nasadzenia kwiatów
w do n i c a c h p r z y u l . Ry n e k ,
nasadzenia kwiatów i krzewów
u zbiegu ul. Płońskiej i Cmentarnej
w N a s i e l s ku c z y n a s a d z e n i a
krzewów i drzew w ciągu głównych
ulic w mieście.

Duże prace pielęgnacyjne w 2013
r. zostały wykonane na drzewach
w parku Jana Pawła II w celu
uporządkowania i prześwietlenia
przestrzeni parku.
Zmienił się również wizerunek
otoczenia budynku urzędu dzięki
nasadzeniom przy urzędzie, przy
parkingu, ławce dla interesantów
oraz donicom z kwiatami. Ponadto
wymieniono stare zniszczone
kosze uliczne na nowo zakupione,
estetyczne, z logo środowiska, oraz
zwiększono ich liczbę.
W ramach „zazieleniania”
naszej przestrzeni oraz z okazji
międzynarodowej akcji Dzień
Drzewa pod
hasłem „Nie siedź
w domu, wyjdź
i posadź drzewo” oraz
u c ze n i a sz a c u n ku
n aj m ł o d s z yc h d l a
zieleni wsz ystk ie
szkoły i przedszkola
gminne otrzymał y
i posadziły drzewa na
swoich terenach.
W ciągu jednego
roku zmienił się również
wizerunek wszystkich obiektów
na terenie gminy, którym należy
się szczególna pamięć i szacunek,
a mianowicie grobów i cmentarzy
woj e n nyc h, t a k i c h j a k: g rób
nieznanego żołnierza w Nasielsku,
w Cieksynie, kurhan w Cieksynie
oraz cmentarz przy ulicy Lipowej
w Nasielsku. Groby i cmentarze
woj e n n e b ę dą p o ddawan e
dalszym pracom pielęgnacyjnym
dzięki temu, że wydział ŚROW
złoż ył w 2014 r. wn io sek na
dotację na pielęgnację grobów
i cmentarzy wojennych i otrzymał
od wojewody mazowieckiego 20
tys. zł na 2015 rok – w 2014 roku
otrzymaliśmy 10 tys. złotych.
Zmienia się również nasza
przestrzeń przez oczyszczanie
gminy ze szkodliwego azbestu.
W 2013 r. otrzymaliśmy dotację,
d zięk i której z na szej g m iny
zostanie odebranych ok. 300 ton
wyrobów azbestowych. Podkreślić
należy że azbest zostanie odebrany
ze wszystkich posesji, których
właściciele złożyli odpowiedni
wniosek.
Wydział Środowiska i Obszarów
Wiejskich (J.S.)

Dyżury aptek
listopad - grudzień 2014 r.
24.11.2014 - 30.11.2014 - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3
1.11.2014 - 7.12.2014 - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Dotacja na ekologię
Burmistrz Nasielska zamierza przygotować i złożyć wniosek na
dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących zakup i montaż nowych
instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne
instalacje w budynku)
• dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej
efektywne i przyjazne środowisku.
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła
i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory
słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy
mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej
mocy elektrycznej do 40 kWe.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających
na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania w programie
PROSUMENT z NFOŚiGW:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100%
kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po
2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450
tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla
każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów
przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
Roln ik ora z osob a
prowadząca działalność
gospodarczą może
również otrzymać
dopłatę w ramach
programu PROSUMENT,
istotne jest żeby
i n s t a l a c j a p ra c owa ł a
na potrzeby budynku
m i e szkal n e go. P r ze z
b ud ynek m i e szkal ny
należy rozumieć
budynek przeznaczony
i w ykorz yst y wany na
c ele m ie szkaniowe
w połowie powierzchni
całkowitej. Dodatkowo
osoba fizyczna starająca
się o dop łatę musi
p o si a dać p rawo do
dysponowania tym budynkiem.
Prawem do dysponowania jest:
• prawo własności,
• współwłasność lub użytkowanie wieczyste.
Dotyczy to również prawa do dysponowania budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w budowie, jako że cześć osób już na etapie budowy
będzie się starało o dotacje.
W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych
informacji, wykonaniem instalacji i otrzymaniem dofinansowania prosimy
o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
osobiście (pokój nr 203, II piętro), telefonicznie pod nr. tel. /23/ 69 33 101
lub e-mailowo: srodowisko@nasielsk.pl.
Wniosek dla osób zainteresowanych do pobrania: w wydziale ŚROW,
u sołtysa wsi lub ze strony internetowej urzędu: www.nasielsk.pl (art.
Dotacja na ekologię).
Termin składania wniosków: do 5 grudnia 2014 roku.
Wydział Środowiska i Obszarów Wiejskich

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
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WOKÓŁ WYBORÓW

Wybory samorządowe – podsumowanie
Kampania
Przedwyborcza kampania nabrała tempa dopiero po ostatniej
sesji Rady Miej sk iej, 30 października br., kiedy to na słupach
ogłoszeniowych, banerach, ale
i w wielu innych miejscach (słupy
energetyczne, drzewa, ogrodzenia) zawisł y plakaty wyborcze.
Do skrzynek pocztowych trafiły ulotki. Jednakże kandydaci na
radnych docenili miejsce najbliższe młodym ludziom, czyli internet i portale społecznościowe.
W Nasielsku nieliczni kandydaci
zaakcentowali swoją obecność
na Facebooku.
Spotkania z wyborcami nie zaskocz ył y nicz ym now ym, na
ogół krytykowano na nich kontrkandydatów i jednocześnie składano wiele obietnic. Niestety,
nikomu nie udało się zorganizować rzetelnej debaty wszystkich
kandydatów na stanowisko bur-

n ionyc h do g łosowan ia było
15806, w związku z czym frekwencja wyniosła 50,71%.
II tur y w yb orów w Nasielsku
nie będzie – większość oddanych głosów (ok. 58%) zdobył
urzędujący burmistrz – Bogdan
Ruszkowski, który otrzymał 4537
głosów. Drugie miejsce zdobył
Grzegorz Arciszewski, uzyskując 24,5% poparcia i otrzymuj ąc 1919 g ł o sów. N a tr ze c i m
miejscu znalazła się Magdalena
Biernacka, zdobywając zaufanie
12% mieszkańców gminy, czyli
932 głosy. Czwarty z kandydatów, Andrzej Pacocha, uzyskał
5,6% poparcia, zdobywając 441
głosów. Warto zauważyć, że na
8013 oddanych głosów w wyborach na burmistrza aż 184 były to
głosy nieważne.

Skład Rady Miejskiej

Wiadomo już, że znacznej zmia-

w okręgu nr 4 – Grzegorz Arciszewski (KWW Forum), który
zdobył tylko 8 głosów więcej
od dotychczasowej radnej Katarz yny Świdersk iej, w okręgu nr 5 zwyciężyła Magdalena
Biernacka (KWW Nowy Samorząd), a w okręgu nr 6 mandat
radnego uzyskał Henryk Antosik
(KWW Forum). Reprezentantem
miejscowości Nowe Pieścirogi
i Morgi, czyli okręgu nr 7, został
Marek Jaroszewski (KW W Forum), który pokonał dotychczasowego radnego – Radosława
Skrzyneckiego. W okręgu nr 8
zwyciężył zamieszkał y w Starych Pieścirogach Dariusz Sawicki (KWW Mała Ojczyzna). Mandat
radnego zachował w okręgu nr
9 mieszkający w Lubominie Antoni Kalinowski (KWW Mała Ojcz yzna). Natomiast w okręgu
nr 10 największą liczbę głosów
uz yskał p ochodząc y z K rz y-

Ojcz yzna), startujący w okręgu num e r 11 . O k r ę g n r
12 reprezentować
będzie zamieszkując y w Nunie Ro man Jaskulski (KWW
Forum). Radny
Krzysztof Fronczak
(KWW Mała Ojczyzna) uzyskał mandat
na kolejną kadencję
w ok rę g u 13, p o dobnie w okręgu
14 z w yc i ęż ył do tychczasowy radny
Jerz y Lubieniecki.
Natomiast now ym
radnym z okręgu nr
15 został zamieszkał y w Andzinie
Andrzej Malon (KW
PSL).
W Radzie Powiatu
Nowodworskiego naszą gminę
będzie reprezentować 5 radnych
z następujących komitetów wyborczych KW PSL (Grzegorz Paczewski, Kazimierz Drabik, Anna
Ł apińska), KW W C entrum Samorządowe (Radosław Kasiak)
O

G

Ł

O

i KWW Stawiamy na Rozwój (Renata Włodarska).
Do momentu zamknięcia bieżącego numeru ŻN nie opublikowano jeszcze oficjalnych
wyników wyborów do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
(mi).
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk
Pragnę bardzo serdecznie podziękować
wszystkim za udział w wyborach samorządowych i za udzielone mi poparcie.
Państwa zaufanie jest dla mnie ogromną motywacją do wytężonej pracy na
rzecz dalszego rozwoju naszej gminy.
Jednocześnie gratuluję moim kontrkandydatom i dziękuję im za tę wyborczą
rywalizację.
Gratuluję również tym, którzy zdobyli
Państwa zaufanie i będą reprezentować
mieszkańców w najbliższej kadencji.
Liczę na efektywną współpracę dla dobra naszych mieszkańców.
Z poczuciem odpowiedzialności za nasza Małą Ojczyznę przystępuję
do pracy w kadencji 2014–2018.
					
Z wyrazami szacunku
					
Bogdan Ruszkowski
					
Burmistrz Nasielska
R

Bogdan Ruszkowski
4537 głosów

Grzegorz Arciszewski
1919 głosów

Magdalena Biernacka
932 głosy

mistrza Nasielska.
Warto zauważyć, że tym razem
na wielu listach komitetów wyborczych można było znaleźć
zarówno znane, jak i zupełnie
nieznane nazwiska pretendentów do rad.

nie ulegnie skład nasielskiej Rady
Miejskiej. W okręgu nr 1 zwyciężył Marek Ostaszewski (KW PiS),
w okręgu nr 2 Mirosław Świderski (KW W Mała Ojcz yzna),
w okręgu nr 3 – Danuta Białorucka (KWW Nowy Samorząd),

Wyborcza niedziela

O

Po zmianach granic okręgów
wyborczych, a więc także siedzib komisji wyborczych, wielu
wyborców po przybyciu do lokalu, w którym od lat głosowali,
dowiadywało się, że mogą głosować, ale gdzie indziej. Nie wiadomo, ilu wyborców zaniechało
głosowania z tego powodu.
W naszej gminie w w yborach
wzięło udział 8016 osób. Upraw-
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Andrzej Pacocha
441 głosów

czek-Żabiczek Rafał Dłutowski
(KWW Mała Ojczyzna), zajmując
miejsce Zbigniewa Wóltańskiego – będzie to też najmłodszy
radny. Po raz kolejny zostanie
radnym pochodzący z Psucina
Stanisław Śmietański (KWW Mała
O
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Pragnę gorąco podziękować
wszystkim,
którzy oddali na mnie głosy
w wyborach samorządowych
16 listopada 2014 r.
			
Małgorzata Rosłońska

AKTUALNOŚCI
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Z UM

KRONIKA
POLICYJNA

Święto Niepodległości
Uroczystości upamiętniające 96.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się na Cmentarzu Parafialnym

01–02.11. w Pieścirogach wzdłuż
ulicy Kolejowej skradziono 51 szt.
słupków drewnianych. Straty oszacowano na 750 zł na szkodę UM
Nasielsk. W wyniku pracy operacyjnej policjantów sprawca został
zatrzymany.

Następnie uczniowie z klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego Centrum
Naukowo-Biznesowego „FENIKS”

Serdecznie dziękuję wyborcom
okręgu nr 11,
mieszkańcom sołectw: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia
Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki
i Wągrodno,
którzy okazali mi zaufanie i oddali na mnie
swój głos w wyborach do Rady Miejskiej.
				
Stanisław Śmietański

03 – 04.11.z terenu ogródków
działkow ych prz y ulic y
Warszawskiej nieznani sprawcy
skradli gołębie. Straty wynoszą
1000 zł na szkodę Tadeusza Ś.
07.11. w Jackowie Mariusz H.,
mieszkaniec Nowego D woru
Mazowieckiego, kierował
samochodem pomimo zakazu
sądowego.

Z PCK

Dni Honorowego
Krwiodawstwa

w Nasielsku, gdzie oddano hołd
bohaterom walczącym o wolną
i niepodległą Polskę.

08.11. w Nowych Pieścirogach
f un kc j onari u sze K P N a si e l sk
zatrzymali Łukasza Sz., mieszkańca
Świercz, który miał przy sobie
heroinę.

fot. M. Stamirowski

w Nasielsku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Nasielsku, poczty
sztandarowe, delegacje oraz wszy-

08 .11 . w D ęb inkach nieznani
sprawcy wybili szyby w budynku
mieszkalnym, powodując straty
w wysokości 500 zł na szkodę
Bogumiła M.

W sobotę, 8 listopada br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Nowodworskich Dni Honorowego Krwiodawstwa 2014.
Tuż po godzinie 11.00 w auli Nowodworskiego Ośrodka Kultury Wioletta Popławska, wiceprezes Nowodworskiego Zarządu PCK, rozpoczęła uroczyste
spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. W trakcie uroczystości
zostały wręczone odznaki i wyróżnienia działaczom i sympatykom PCK oraz
Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. Dwaj mieszkańcy gminy Nasielsk,
Jan i Zygmunt Romańscy, zostali uhonorowani odznaką Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Obaj oddali razem ponad 100 l krwi.
Wśród wyróżnionych Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II
stopnia odznaczona została Dorota Kalinowska – prezes Klubu HDK „Kropel-

13 .11 . w Szkole Podstawowej
w Dębinkach nieznany sprawca
skradł okulary o wartości 500 zł na
szkodę Anny K.
15.11. w Star ych Pieścirogach
policjanci zatrzymali Tomasza B.,
mieszkańca Pieścirogów, którymiał
przy sobie amfetaminę.
Tradycyjnie obchody tej uroczystości rozpoczęto od wysłuchania

ka” w Nasielsku. Odznakę III stopnia, jako wyraz podziękowania za wieloletnie,
szczególne zasługi w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi otrzymali nadkom.
Marek Ujazda, komendant nowodworskiej policji, Janusz Wapniewski, krwiodawca z Nasielska, oraz Marek Lisiak, komendant placówki Straży Granicznej
na lotnisku w Modlinie. Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II
stopnia został wyróżniony podinsp. Arkadiusz Władziński, Ekspert Wydziału
Kontroli KSP.
Wręczono też 10 odznak ZHDK stopnia za oddanie honorowo co najmniej 18
l krwi pełnej, II stopnia po oddaniu 12 l krwi – 15 krwiodawcom, zaś 25 odznak
ZHDK III stopnia dla krwiodawców, którzy oddali co najmniej 6 l krwi. Krajowa
Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK wystosowała podziękowania do 20
honorowych dawców krwi z powiatu nowodworskiego.
W trakcie uroczystości przedstawiciele władz samorządowych Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, oraz Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, wypowiedzieli pod adresem honorowych krwiodawców wiele
serdecznych słów podziękowań za wieloletnie bezinteresowne dzielenie się
własną krwią z osobami będącymi w stanie zagrożenia życia.
25 krwiodawców, w tym 15 kobiet, otrzymało podziękowania od starosty nowodworskiego wraz z drobnymi upominkami. Specjalnymi statuetkami od starosty nowodworskiego zostali uhonorowani prezesi wszystkich Klubów HDK
z terenu powiatu. Natomiast Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu, przekazał na ręce prezesa Mariana Wasierzyńskiego pamiątkową plakietkę 640-lecia
nadania praw miejskich Nowemu Dworowi Maz.
Spotkanie zakończyło się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach.
W imieniu Zarządu Rejonowego PCK krwiodawców i swoim własnym składam
gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i tak
miłego przeprowadzenia uroczystości. Dziękujemy sponsorom, a zwłaszcza
Ireneuszowi Jankowskiemu z firmy „Kołacz” i Markowi Szarowowi z cukierni
„Szarowa”, za wspieranie nas słodkościami i ciastami spotkań i uroczystości PCK.
Marian Wasierzyński, prezes ZOR PCK

hymnu państwowego, a następnie wystąpił Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska. Podkreślił on
wagę wolności i wiarę w ostateczne zwycięstwo: – Ten, kto przeżył
niewolę, widział krew i łzy, doświadczył cierpień i śmierci bliskich. Bo – jak możemy usłyszeć
w tekście znanej pieśni wojskowej
pt. „Czerwone maki na Monte Cassino” – wolność krzyżami się mierzy.
Modlitwę za poległ ych odmówił ks. Grzegorz Ostrowski. Po raz
pierwszy w uroczystości udział
brali uczniowie klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego
Centrum Naukowo-Biznesowego
„FENIKS” w Nasielsku. Natomiast
Apel Poległych odczytał Kamil
Tomaszyński, uczeń wspomnianej klasy. W dalszej kolejności
zgromadzeni złożyli wiązanki na
mogile upamiętniającej żołnierzy
polskich poległych w 1920 r.

01–16 .11 . w L elewie nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego i skradli mienie
o wartości 2250 zł na szkodę
Mariana M.

scy zgromadzeni przeszli korowodem do kościoła pw. św. Wojciecha
w Nasielsku, gdzie odbyła
się msza św. w intencji Ojczyzny i gminy Nasielsk,
którą celebrował ks. Grzegorz Ostrowski.
Po mszy św. odbył się turniej piłki nożnej (rocznik
2002 i młodsi) na terenie boiska „Orlik”, a jego
z w ycięzc ą okazała się
drużyna „FC Danonki”.
Puchary i nagrody indywidualne wręczyli Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
Mariusz Kraszewski, Tomasz Czajkowski oraz Mariusz Chrzanowski.
R

E
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Pijani na drodze
16.11. na ulicy Polnej Dariusz S.,
mieszkaniec Nowego Miasta,
k ierował samochodem p o
spożyciu alkoholu (0,40 mg/l).
16 .11 . na ul i c y Wa r sz awsk i ej
Zbigniew L., mieszkaniec gminy
Winnica, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,37 mg/l).
L
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UROCZYSTOŚCI

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom okręgu wyborczego nr 2,
którzy w wyborach samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 r.
oddali na mnie swój głos.
			
Z poważaniem
			
Mirosław Świderski

Patriotyczne spotkanie
W poniedziałek, 10 listopada
br., w sali kina Niwa w Nasielsku
odbyła się urocz ystość
upamiętniająca 628. rocznicę
nadania praw miejskich miastu
Nasielsk oraz 96. rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uczestniczyli w niej
przedstawiciele zarówno władz
naszego miasta, jak
i samorządu powiatowego,
organizacji społecznych,
laureaci Nag rody „ L ew
Nasielska” oraz duża liczba
mieszkańców naszej gminy.
Na początku tego spotkania,
któ re p rowa d z i ł M a re k
Maluchnik, sekretarz Nasielska, dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku

odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego
oraz Rotę.

N a s t ę p n i e M a r i a Ko wa l s k a ,
radna sej m iku woj ewó d zt wa
mazowieckiego, w imieniu Adama
Struzika, marszałka województwa,
odcz ytała list skierowany do
zgromadzonych.
W swoim przemówieniu Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
podkreślił aktywną rolę Polaków
w walce o niepodległość. – Dlatego
dzisiejszy dzień, wigilia Narodowego
Święta Niepodległości, powinna
z jednej strony budzić w nas zadumę
nad przeszłością i burzliwymi losami
Polski, z drugiej zaś strony – radość
z wolności i autonomii, które wiele
raz wywalczyliśmy i które posiadamy,
o które – jak pokazuje bieżąca
sytuacja polityczna w Europie –
potrafią być bardzo kruche mimo
pozorów stabilności.
Podkreślił również wagę naszego
lokalnego święta, nadania praw
miejskich Nasielskowi.
W dalszej części uroczystości
Marek Maluchnik ogłosił, iż decyzją
Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”
jej tegorocznym laureatem został
Józef Zając, były Naczelnik Miasta
i Gminy Nasielsk. Jednak ze względu
na zły stan zdrowia pan Józef nie mógł
osobiście odebrać nagrody, dlatego
burmistrz Ruszkowski zadeklarował,

Szanowni Wyborcy!
Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos
w wyborach samorządowych.
		
Jerzy Lubieniecki

że członkowie Kapituły sami przekażą
statuetkę Lwa w dogodnym dla
laureata terminie.
Następnie zostały ogłoszone wyniki
konkursu recytatorskiego dla
gimnazjalistów pt. „Polska Poezja
Patriotyczna” organizowanego
przez Nasielski Ośrodek Kultury.
W tym roku ze względu na wyjątkowo
wysoki poziom jego uczestników jury
przyznało trzy pierwsze miejsca.
Nagrody z rąk burmistrza
Ruszkowskiego otrzymały: Natalia
Anna Łyczkowska (ZS nr 2 w Starych
Pieścirogach), Natalia Jankowska (ZSO
w Nasielsku) i Paulina Marszałek (ZS nr
2 w Starych Pieścirogach).
Kolejnym punktem spotkania był
program artystyczny, wzbogacony

R

E

Serdecznie dziękuję
wszystkim Wyborcom
z okręgu nr 13,
mieszkańcom Mogowa
i Siennicy, którzy ponownie
mi zaufali i w dniu 16 listopada br. oddali na mnie swój głos
w wyborach do Rady Miejskiej
		
Z poważaniem
			
Krzysztof Fronczak

o prezentację multimedialną
poświęcony odzyskaniu
przez Polskę niep odleg łości,
zaprezentowany przez dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Został on prz ygotowany pod
k i e ru n k i e m n auc z yc i e l e k:
Elżbiety Hyży i Anny Koryckiej,
p o d w z g l ę d e m m u z yc z ny m
opracowany przez Lucynę Pawlak
i Kingę Żabik, zaś prezentacja
multimedialna była zasługą Moniki
Paluszek.
Na zakończenie urocz ystości
wsz ysc y zg romad zen i mog li
zobaczyć jedną z najsłynniejszych
polskich produkcji filmowych
ostatnich tygodni pt. Miasto 44.
(red).

K

Serdecznie dziękuję Wyborcom
okręgu nr 6,
którzy poparli moją kandydaturę
w wyborach do Rady Miejskiej
w Nasielsku.
Dzięki udzielonemu mi zaufaniu
uzyskałem mandat radnego
i będę starał się godnie reprezentować Państwa
w kolejnej kadencji.
				
Z wyrazami szacunku
					
Henryk Antosik
L
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Żywot Franka Dolasa
Polacy pokochali Mariana Kociniaka za rolę żołnierza-pechowca w filmie pt. Jak rozpętałem II wojnę
światową. Jednak dorobek tego aktora nie sprowadza się przecież do tej jednej roli.
Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć po
książkę Remigiusza Grzeli Marian Kociniak. Spełniony. Autor to dziennikarz, prozaik i poeta, dla
którego biografia wielkiego aktora jest dziewiątą
pozycją w dorobku. Warto odnotować, że wyzwanie, jakiego się podjął, jest iście tytaniczne. Kociniak
zawsze stronił od dziennikarzy, nawet na własnym
beneficie życzono mu, żeby na żadnego nie trafiał
w swoim życiu. To tym bardziej nadaje wartości książce będącej wywiadem-rzeką z nim.
Czy jednak niechęć do wywiadów nie powoduje, że książka może nie być
zbyt interesująca z powodu obiekcji bohatera wobec tego typu zwierzeń?
Marian Kociniak nie jest gawędziarzem i od pierwszych stron książki odpowiada na pytania konkretnie, rzadko siląc się na dłuższe wypowiedzi. Dlatego
autor stosuje zabieg w postaci prowadzenia raczej luźnego dialogu, który pozwala wyciągnąć jak najwięcej z rozmówcy. Trochę szkoda, że legendarny
odtwórca Franka Dolasa nie chce dać się wciągnąć w opowieść, ale to, co
zyskujemy, i tak jest cenne.
Dzieje się tak, ponieważ Marian Kociniak, bywając oschły, jest jednocześnie
celny i konkretny w swoich wypowiedziach. Dlatego unikając patetycznego tonu, rzuca teksty w rodzaju: – Co aktor może zrobić dla świata? Może
coś zrobić? – Ale mi pan pytania zadaje. Albo: Lubię pokazywać podłość
ludzką i dobrze się w tym czuję. W wielu innych biografiach aktorzy potrafią długo opowiadać o misji, powołaniu do aktorstwa, Kociniak tymczasem,
choć kocha i potrafi grać, to obdziera swoją sztukę z kategorii mistycznych
i dzięki temu zyskuje niezwykły autentyzm i paradoksalnie sympatię czytelników. To człowiek, który kreacje tworzy na scenie, nie w życiu prywatnym.
Książka składa się z dwudziestu czterech rozmów. Gdy Marianowi Kociniakowi zdarza się chwila szczerości, czytamy zaskakujące rzeczy. Np. o uzależnieniu od alkoholu czy biedzie w czasach młodości (aktor przyznaje, że
wtedy jego największym marzeniem było najeść się do syta). Na rozmowach
z Kociniakiem nie kończy się książka. Jest też wybór recenzji i opinii publikowanych po jego występach. To z jednej strony sposób na pogłębienie obrazu postaci, a z drugiej – na wypełnienie książki treścią, ponieważ całość to
raptem około 200 stron tekstu plus zdjęcia.
Warto dać szanse biografii Mariana Kociniaka. To nietuzinkowa książka o nietuzinkowym człowieku.
Paweł Kozłowski

HISTORYCZNIE

Nasielskie „Krokusy”
Nie chodzi tu jednak o piękne kolorowe kwiaty, które obecnie można
spotkać od wczesnej wiosny, często będące ozdobą tzw. skalniaków.

Inaczej było w latach 60. ubiegłego wieku. Wtedy krokusów, zwłaszcza
w naszej części Polski, było niewiele. Kojarzyliśmy je najczęściej z Tatrami
i wczesną wiosną, kiedy to wychylały się spod płatów topniejącego śniegu. Nasielsk też miał w tamtych latach swoje krokusy – bardzo dobry zespół muzyczny, który przybrał taką właśnie nazwę. Grał on awangardową
wtedy muzykę rockową, określaną w Polsce mianem big-bitu. Nie była
ona mile widziana przez ówczesne władze. Powodem tego było pochodzenie tej muzyki, jak się wtedy mówiło, ze zgniłego Zachodu.
Nasielsk, dźwigający się wtedy jeszcze po wojnie, akceptował nowatorskie
rytmy i nie bacząc na to, co zgodne z zaleceniami, dobrze przyjął „Krokusy”. Było to zespół awangardowy, lubiany głównie przez młodzież.
Miejscowe władze też chyba go lubiły i uznawały wartość „mocnego uderzenia”, skoro zadecydowały, że „Krokusy” zaprezentują się nasielskiej
społeczności i gościom w czasie świętowania 900-lecia Nasielska, które
miało miejsce w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Odbywały się one w roku 1966. Na uroczystej gali w kinie Niwa zespół Krokusy wystąpił w składzie: Wojciech Janecki (gitara, śpiew), Wojciech Wójciak
(organy), Bożena Grabowska (śpiew), Remigiusz Grabowski (gitara, śpiew),
Waldemar Ostaszewski (perkusja), Tadeusz Rosłoński (gitara basowa).
andrzej zawadzki

KULTURA
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Z BIBLIOTEKI. Spotkanie z pisarką dla dzieci

Zbzikowane wierszyki pani Strzałkowskiej
We wtorek, 18 listopada br., w ramach działalności Dyskusyjnego
Klubu Książki Miejsko- G m inna B ib lioteka
Publiczna w Nasielsku
zorganizowała dwa spotkania autorskie z Małgorzatą Strzałkowską.
Jest ona autorką i ilustratorką książek dla najmłodszych czytelników.
Jej literacki debiut miał
miejsce w 1987 r. na łamach „Świerszczyka”.
Do jej najbardziej znanych i docenianych publikacji należy zaliczyć
Leśne głupki, Zbzikowane wierszyki łamiące języki i cykl Rady nie
od parady oraz najnowszą książkę
Mazurek Dąbrowskiego. Autorka
z wykształcenia jest bibliotekarką,
ale od zawsze jej pasją było pisanie wierszy. Na jej literacki dorobek
składa się 146 książek.
Jedno ze spotkań odbyło się
w siedzibie biblioteki, uczestniczyły w nim dzieci z klasy II b i II c oraz
III b. Drugie spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół w Cieksynie
i uczestniczyły w nim dzieci z klas
I–III.

Podczas spotkań z pisarką dzieci dowiedziały się, jak powstaje
książka, zmierzyły się z trudnym
zadaniem tworzenia rymów, dowiedziały się również, co to jest palindrom (to wyrażenie, które brzmi
tak samo czytane od lewej strony
do prawej, jak i od prawej do lewej).
Autorka w bardzo ciekawy sposób mówiła o tym, jak powstają ilustracje do jej książek, które są
tworzone w różnych technikach
plastycznych. Na pytanie pisarki,
czy dzieci się boją, jedna z dziew-

czynek odpowiedziała bardzo, że
tak, gdyż każdy ma „swojego stracha”. W trakcie spotkań prowadzony był kiermasz książek pisarki. Na
zakończenie dzieci zrobiły sobie
wspólne zdjęcia oraz mogły otrzymać autograf. Łącznie we wszystkich spotkaniach udział wzięło 125
osób.
W bibliotece mamy wiele książek
Małgorzaty Strzałkowskiej. Zapraszamy do lektury.
(im)

Z NOK. Konkurs Recytatorski

Polska Poezja Patriotyczna
Nasielski Ośrodek Kultury tradycyjnie co roku organizuje konkurs recytatorski, który promuje
kulturę języka oraz pobudza zainteresowanie literaturą ojczystą.
W konkursie biorą udział gimnazjaliści ze szkół na terenie gminy
Nasielsk. W tym roku swój udział
w konkursie recytatorskim „Polska Poe zj a P a t r i o t yc z n a”
zgłosiło 12 uczestników. I choć recytatorów było mniej niż
w poprzednich edycjach, to ich interpretacja wierszy skłaniała
do zadumy i refleksji.
Podczas finału gminnego konkursu, który
odbył się 7 listopada br. w Nasielskim
Ośrodku Kultur y, m i e l i ś m y o k a zję usł yszeć wiersze
m.in. Cypriana Kamila
Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa i Lusi
Ogińskiej. Uczestników oceniało
jury w składzie: Stanisława Wiśniewska, Iwona Pęcherzewska
i Katarzyna Tyc.
Poziom recytacji w tegorocznym
konkursie był wysoki, ale również bardzo wyrównany. Z uwagi na to jury przyznało ex aequo
I miejsce trzem gimnazjalistkom:
Natalii Annie Łyczkowskiej z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach (Polska Konstanty Ildefons
Gałczyński), Paulinie Marszałek

z Zespołu Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach(Moja Piosnka (II)
Cyprian Kamil Norwid) oraz Natalii Jankowskiej z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku
(Hej z drogi precz Krzysztof Kamil Baczyński). Wyróżniono także uczennicę Zespołu Szkół nr 3

wyrazy uznania należą się nauczycielom, którzy znakomicie przygotowali gimnazjalistów
do udziału w konkursie organizowanym przez NOK. Młodzież
z g imna zjum w P ie ś c irogach
przygotowywała Dorota Sierzputowska, uczennice ze szkoły

w Cieksynie – Anetę Stanczewską (Fotografia Lusia Ogińska)
oraz ucznia gimnazjum w Pieścirogach – Radosława Jechalika
(Legenda o garści ziemi polskiej
Władysław Bełza).
Laureaci konkursu wystąpili podczas uroczystości gminnej związanej z Narodow ym Świętem
Niepodległości, która odbyła się
10 listopada br. w sali widowiskowej kina Niwa.
Po ezj a o dg r y wa i stotną rolę
w kształceniu i wychowaniu młodych pokoleń. W związku z tym

w Cieksynie – Mirosława Mleczak, a uczniów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku
– Agnieszka Wyrwich-Kosela.
Konkurs recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” pokazał, że
mamy w naszej gminie bardzo
zdolną młodzież gimnazjalną.
Z pewnością doświadczenia zdobyte przez uczniów w obcowaniu
z poezją zaowocują w przyszłości
i przygotują ich do odbioru dojrzalszej literatury i innych form
sztuki.
K.T.

ROZMAITOŚCI
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Gdy emocje już opadną…

Od akcji charytatywnej dla Andżeliki Zalewskiej z Krzyczek minęło już prawie półtora roku. Dziewczynka, dzięki zebranej kwocie, jest w dalszym ciągu leczona i rehabilitowana, a w dodatku przeszła już drugi zabieg polegający na rozluźnieniu mięśni. Jak dziś rodzice małej Andżeliki wspominają akcję charytatywną?
Co dzięki niej zyskała nasza bohaterka i jak przebiegała sama operacja? O tym rozmawiał z rodzicami współorganizator całego przedsięwzięcia Dawid Domała.
Jak wspominacie i oceniacie po czasie tę akcję?
– To była pierwsza taka akcja, było
mnóstwo wstydu, biegania, zamieszania.
Dlaczego wstydu?
– Nauczyliśmy się w życiu pracować
sami.
Czyli liczyć na siebie, a nie na kogoś?
– Właśnie. To było ciężkie przeżycie.
Przełamać się było ciężko.
A myśleliście, że to się w ogóle uda?
Że zrobimy to na taką skalę?
– Nie było szans, że to się uda, gdyby się w to nie zaangażowało kilka
osób, a najlepiej znanych osób. W najskrytszych marzeniach nie mieliśmy
pojęcia, że to będzie tak wyglądać. Jesteśmy pewni, że samemu byśmy tej
akcji w ten sposób nie zorganizowali, a poza tym nawet byśmy się sami
wstydzili coś takiego zrobić.
Jak myślicie, dlaczego ta akcja spotkała się z zainteresowaniem lokalnego społeczeństwa?
– Takich sytuacji jest naprawdę wiele, każdy szuka pomocy, na każdym
kroku spotykamy ludzi potrzebujących. Ta akcja była dobrze nagłośniona w lokalnych mediach,
plakaty, internet itp. To sprawiło, że
ludzie dowiedzieli się, że takie dziecko naprawdę istnieje. Ludzie wrzucający do puszek często niemałe
kwoty okazali otwarte serca i naprawdę chcieli pomagać.
Czy ludzie biorący udział w tej akcji znali lub chociaż widzieli wcześniej Andżelikę?
– Część osób mogła kojarzyć Andżelikę z ulotek zachęcających do
przekazania 1% podatku na jej konto, które ma w Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą” (której jest
podopieczną). Większość osób nie
wiedziało nawet, że to nasze dziecko jest tak chore. Dlatego chcemy
ślicznie podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział i pomogli w tej
akcji. Bez ludzi, którzy nas wsparli,
wzięli udział w licytacjach, przekazali coś na licytację, bez pomocy
zespołów, artystów, firm, sklepów,
młodzieży szkolnej i wszystkich,

którzy w jakikolwiek sposób pomogli, to nie miałoby sensu. I im
wszystkim serdecznie dziękujemy.
Większość nawet nie widziała wcześniej Andżeliki, a mimo to wzięli udział w tej akcji… To jest śliczne.
Czy w przyszłości podjęlibyście się
zorganizowania takiej akcji?
– Jeśli nie damy rady finansowo, to
wcale nie będziemy się zastanawiać.
Jak się trafi „dołek”, będziemy znowu dzwonić po pomoc i walczyć.
Bo jak nie my, to kto?
Czy pieniądze od czasu tej akcji już
się „rozeszły”?
– Już dawno ich nie ma. Część z nich
zainwestowaliśmy, by przyniosły
kolejne zyski, które możemy przeznaczyć dla Andżeliki. Musieliśmy
najpierw opłacić wszystkie rachunki za leki z własnych środków, a dopiero potem mogliśmy odbierać je
z fundacji.
Czy możecie udowodnić ludziom,
którzy przekazali jakieś pieniądze
na tę akcję, że ta zebrana kwota
faktycznie została przeznaczona na
leczenie córki?
– Wszystkie rachunki za zakupione
leki przesyłamy do fundacji, a ich
kopie mamy u siebie w domu, więc
każdy może przyjechać i sprawdzić
to zarówno u nas, jak i w fundacji.
Najpierw musimy zapłacić za leki
z własnych środków, żeby potem
odzyskać je z fundacji na podstawie
przedstawionych rachunków. Zresztą wszystkie rachunki są zbierane od
ponad sześciu lat, więc ta zebrana
kwota z akcji to zaledwie mały procent naszych wydatków związanych
z leczeniem Andżeliki.
Jak często Andżelika przechodzi
rehabilitację i jakie to są koszty?
– Jakiś czas mieliśmy zajęcia 3 razy
w tygodniu, ale teraz wracamy do
codziennych zajęć. Koszt to 70 zł
za 45 minut rehabilitacji. Minimalna
kwota, jaką wydajemy miesięcznie
na same leki i rehabilitację dla niej,
to około 2000 zł. Nie licząc wizyt
u prywatnych lekarzy i specjalistów,
których odwiedzamy przeważnie
raz w miesiącu.

Co dają takie zajęcia z rehabilitantem?
– Bez rehabilitacji przykurcze byłyby
tak duże, że Andżelika byłaby zupełnie sztywna. Nie dałoby rady nawet
zgiąć jej ręki czy nogi.
A czy pomocna jest przy tym operacja, którą przeszła już dwukrotnie?
– Same ćwiczenia bez tych zabiegów nie dałyby takich efektów jak
w tej chwili. Miejscami głębiej dostała
przykurczy i bez raczkowania mięśnie
by się zastały, więc same ćwiczenia by
nie pomogły.
A jak przebiegała ta operacja, którą
Andżelika przeszła w lipcu w Krakowie?
– To nawet nie operacja, a zabieg,
który sam w sobie trwa krótko, bo
około pół godziny. Kilka godzin przed
nim trzeba dziecko odpowiednio
przygotować. Żyłki laserowe są wbijane w dane miejsca na ciele. Poszczególne partie przykurczonych mięśni
są nacinane i rozluźnianie. Sam zabieg
jest bezbolesny, przeprowadzany pod
narkozą, ból czuje się dopiero po jakimś czasie, gdy znieczulenie przestaje działać. Przy pierwszym zabiegu
Andżelice rozluźniono czternaście
miejsc. Tym razem było ich szesnaście.
Jak często można robić takie zabiegi?
– Tylko raz w roku. Przeważnie dzieci
wracają do sprawności po dwóch ta-

kich zabiegach. Jeśli będzie potrzeba
jeszcze jednego zabiegu w przypadku Andżeliki, zgłosimy się jeszcze raz
i będzie to pierwszy tego typu przypadek w Polsce.
Jaki był całkowity koszt takiego
zabiegu?
– Wraz z przejazdem i noclegiem
za cały zabieg zapłaciliśmy około
12 000 zł.
Kiedy będzie można zauważyć
efekty?
– Prawdopodobnie na początku Nowego Roku będzie widać,
czy zabieg przyniesie oczeki-

wane rezultaty, które w połączeniu z codzienną rehabilitacją
i odpowiednimi lekami powinny znacznie poprawić sprawność
Andżeliki.
Dziękuję za rozmowę i życzę
Wam jeszcze więcej wiary i siły
w walce o córkę.
– Dziękujemy… Wszystkim, którzy wspierają nas w tej walce i dają
nam nadzieję.
Wywiad można obejrzeć na www.
youtube.com, wpisując „Gramy
dla Andżeliki – gdy emocje już
opadną”.

RUBRYKA HARCERSKA

Jak ten czas leci!

Rzeczywiście mam wrażenie, że czas biegnie ciągle z dużą prędkością,
jak na złamanie karku. Może to taki znak teraźniejszości, ale spotykam
coraz częściej ludzi, którzy mówią, że brakuje im czasu. Podobnież niezły
menadżer załatwia 150 spraw tygodniowo, a w średniowieczu przeciętny
ziemianin miał tyle spraw w całym życiu. Nawet gdy spojrzymy na nasze
życie rodzinne sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, zobaczymy wielką
różnicę. Przecież wtedy mieliśmy czas, żeby wsiąść w dużego fiata, albo
furmankę, i jechać do rodziny w niedzielę, do jednej, drugiej, piątej ciotki.
Teraz młodzi ludzie często nie znają swojej dalszej rodziny.
Ale ten pędzący czas ma jednak pewną zaletę, jego rozpęd wynika
z wielości spraw, jakimi się zajmujemy, a za tym idą zmiany w naszym
życiu i środowisku. To, że kolejny rok minął bardzo szybko, cieszy mnie,
ponieważ możemy świętować 4 lata Rubryki Harcerskiej w „Życiu
Nasielska”. Przez ten rok zaszło wiele zmian w moim najbliższym
harcerskim środowisku. Dwie osoby uzyskały stopień instruktorski
podharcmistrza, 33. Gromada Zuchowa „Wesołe Nutki” zakończyła
okres próbny i zaczęła działać w pełny sposób, w maju zawiązaliśmy
szczep, co jest bardzo ważnym krokiem w rozwoju tego harcerskiego
środowiska, także w maju kolejne osoby z naszej harcerskiej
społeczności postanowiły realizować próby instruktorskie.
Pierwszym mał ym sukcesem naszego szczepu była wzorcowo
p r z e p r o wa d z o n a K a m p a n i a B o h a t e r n a s z e g o h u fc a o ra z
duża akcja naborowa z miasteczkiem namiotowym w szkole
w Starych Pieścirogach. W październiku mieliśmy zmianę drużynowej
3. DH i przejście pierwszych zuchów do grupy harcerzy, zaczęła się też
rozrastać komenda szczepu. Ostatnie tygodnie to także dalsze tworzenie
tożsamości szczepu, konkurs wyłonił nazwę „3. Szczep Drużyn
Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Bratnich Ognisk”, niedługo
również będziemy mogli pochwalić się logo, a może stroną internetową
i ciekawymi obrzędami. Dziś z optymizmem patrzę w przyszłość
i wyglądam następnych lat.
Z okazji 4lecia współpracy z „Życiem Nasielska” chciałbym podziękować
wszystkim osobom, które tworzą tę rubrykę, oraz redakcji gazety. Bardzo
raduje nas grono stałych czytelników i mamy nadzieję, że nasze teksty
cieszą się popularnością.
phm. Daniel Nowak
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ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Nasze seniorki zdobywają Chroń dziecięce uśmiechy
nowe umiejętności
26 seniorek (60+) wzięło udział w kursie dekorowania stołów
zorganizowanym w lokalu MOPS-u przy ulicy Warszawskiej. Zajęcia były
przeprowadzone w dwóch grupach (2 x 13). Prowadzili je Marcin Kisielewski
i Barbara Ujazda.
Kursantki poznawały sztukę dekorowania i nakrywania stołów oraz
przygotowywania w tym celu różnych ozdób. Każda z uczestniczek
otrzymała na koniec kursu drobny pakiecik dekoracyjny. Posłuży on im do

tego, aby to czego panie nauczyły się na kursie, mogły zaprezentować nowe
umiejętności swym domownikom.

Kurs ten był realizowany w ramach projektu „Srebro gminy Nasielsk”
realizowanego z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata
2014–2020, a współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Organizatorem kursu była Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go
Silver. Opiekunem grupy seniorek w imieniu MOPS-u była Wiesława Bożym.
andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Urocza lekcja przyrody
w Kazimierzu Dolnym

W październiku uczniowie klas III A, III B oraz III D Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku byli uczestnikami wycieczki do malowniczego i urokliwego
Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
Kazimierz jest miejscem magicznym. Gościli i goszczą w nim wybitni malarze,
ludzie kultury i co raz liczniejsi turyści. Gimnazjaliści podziwiali nie tylko piękny
rynek, spichlerze czy kościół farny, ale przede wszystkim walory przyrodnicze
tego miejsca. Okolice Kazimierza bowiem obfitują w największą w Polsce
i Europie liczbę wąwozów. Uczniowie bacznie obserwowali szatę roślinną,
a o gatunkach zwierząt, które można tam spotkać, dowiedzieli się więcej w
Muzeum Przyrodniczym. Piękna pogoda, kolory jesieni i panorama Kazimierza
z Góry Trzech Krzyży na długo zostaną w pamięci młodzieży, podobnie jak
smak kazimierskich kogutów z ciasta.
Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że lekcje plenerowe są znacznie
atrakcyjniejsze, a wiedza zdobyta w ten sposób bardziej ugruntowana.
Organizatorem wycieczki była Dorota Podgórska. Opiekę sprawowały:
Iwona Fabisiak-Zalewska, Wioletta Sadowska oraz Justyna Kownacka.
J.K.

Nasielska Szkoła Podstawowa im.
Stefana Starzyńskiego uczestniczy
w programie edukacyjno-profilaktycznym „Chroń Dziecięce
Uśmiechy”. Jest on realizowany
przez Polski Czerwony Krzyż i firmę Wirgley Poland, będącą producentem bezcukrowych gum
do żucia. Akcji patronuje Polskie
Towarzystwo Stomatologiczne
i grupa LUXMED. Rozpoczęła się
właśnie druga edycja tego programu.
W ramach tego przedsięwzięcia
zostaną przeprowadzone zajęcia
edukacyjne dla 50 000 dzieci oraz
bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla ponad 6000 dzieci. Przeglądy
przewidziano w pięciu województwach: mazowieckim,
łódzkim, podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim.
Liczba dzieci, które mają zostać przeszkolone, jak mają
dbać o swoje zęby, jest imponująca, niemniej potrzeby w tej dziedzinie są dużo
większe. A o wiele większe są potrzeby, jeśli chodzi
o przeglądy stomatologiczne. Szacuje się, że w Polsce
aż 40% dzieci w wieku do lat
6 ma próchnicę. Jeszcze gorzej wygląda to w przedziale
wiekowym do lat 12 – tu próchnicę
ma już 80% dzieci.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można powiedzieć, że dzieci
z nasielskiej podstawówki miały sporo
szczęścia, że w ich szkole jest realizowany ten program. W dniach 2, 3 i 4
listopada w szkole zainstalowano eleganckie i funkcjonalne mobilne gabinety stomatologiczne, wyposażone
w profesjonalny sprzęt. Przeglądów
dokonywał wyspecjalizowany personel medyczny.
W ciągu trzech dni przebadano 550 osób. Każda z nich otrzymała Kartę Badania Pacjenta,
w której zapisano aktualny stan uzębienia i zawarto wskazówki dla lekarzy dentystów. Przeprowadzono też
lekcje edukacyjno-profilaktyczne.
Wszystkie przebadane dzieci otrzymały wyprawki. W estetycznych
torebkach umieszczona była pasta,
S

E

R

D

szczoteczka do zębów, bezcukrowa
guma do żucia, list do rodziców i ankieta.
Akcja profilaktyczna cieszy. Martwi

i dziadków obecnych uczniów podstawówki wspomina czasy, gdy ząbki leczyło się w szkolnym gabinecie
dentystycznym. Czasy te wspomina-

jednak to, że usługi stomatologiczne są obecnie mało dostępne. Nie
każdego stać bowiem na leczenie
w prywatnym gabinecie stomatologicznym, a kolejki w gabinetach państwowych są długie. Wielu rodziców

ją z rozrzewnieniem, jako że często
się zdarzało iż zabiegi te odbywały się
w czasie lekcji. To niwelowało w wielu wypadkach strach przed borowaniem.
Andrzej Zawadzki
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Składam podziękowania
za okazane zaufanie
i poparcie mojej kandydatury
w wyborach do Rady Miejskiej
w Nasielsku wszystkim mieszkańcom sołectw: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce
Włościańskie i Stare Pieścirogi.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Sawicki
E

C

Nigdy nie zbaczaj ze swojej drogi, którą wybrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel wydał się nie do zdobycia!

Z okazji imienin

Panu Januszowi
Konerbergerowi

Z

wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia, cierpliwości
oraz pogody ducha
życzą pracownicy
JAN-POL dział LOB.
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Z okazji imienin

Panu Januszowi Konerbergerowi
długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu,
spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji dobrych zamiarów i planów,
pogody ducha, nadziei na lepszą
przyszłość oraz wszelkiej pomyślności
życzą
kierownik, uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
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Wyniki wyborów do RADY MIEJSKIEJ

OKRĘG Nr 1 Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Nr. listy GŁOSY Nazwisko i imiona
Dane kandydata
Skrót nazwy komitety wyborczego
3
114 OSTASZEWSKI Marek
zam. Nasielsk, wiek: 48
KW Prawo i Sprawiedliwość
25
80
SKOCZYLAS Beata
zam. Nasielsk, wiek: 44
KWW NOWY SAMORZĄD
27
93
DZIKOŃ Zbigniew Mieczysław
zam. Nasielsk, wiek: 61
KWW Forum
28
80
KARPIŃSKI Przemysław Marek
zam. Nasielsk, wiek: 25
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 2 Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10

3
118 TOMCZAK Tadeusz Roman
zam. Nasielsk, wiek: 59
KW Prawo i Sprawiedliwość
4
68
FRĄCZKOWSKA Hanna
zam. Nasielsk, wiek: 58
KW Platforma Obywatelska RP
27
40
MORAWSKA Helena
zam. Nasielsk, wiek: 59
KWW Forum
28
164 ŚWIDERSKI Mirosław
zam. Nasielsk, wiek: 56
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 3 Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa,
Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Hala Sportowa w Nasielsku, ul. Staszica 1

3
170 PICHOR Paweł
zam. Nasielsk, wiek: 40
KW Prawo i Sprawiedliwość
25
179 BIAŁORUCKA Danuta
zam. Nasielsk, wiek: 51
KWW NOWY SAMORZĄD
28
132 ROSŁOŃSKA Małgorzata Irena
zam. Nasielsk, wiek: 53
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 4 Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego,

Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1

3
38
WIKTOROWICZ Tadeusz
zam. Nasielsk, wiek: 52
KW Prawo i Sprawiedliwość
25
75
MAŁECKA Małgorzata
zam. Nasielsk, wiek: 31
KWW NOWY SAMORZĄD
26
22
SZADKOWSKI Sławomir
zam. Nasielsk, wiek: 55
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
27
155 ARCISZEWSKI Grzegorz
zam. Nasielsk, wiek: 59
KWW Forum
28
147 ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta
zam. Nasielsk, wiek: 51
KWW Mała Ojczyzna
31
83
KRASZEWSKA Iza
zam. Nasielsk, wiek: 44
KWW IZY KRASZEWSKIEJ
OKRĘG Nr 5 Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark, Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa,
Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10

3
25
26
27
28
OKRĘG Nr 6

73
212
42
40
123

ŻBIKOWSKI Mariusz Janusz
BIERNACKA Magdalena
DOMAŃSKI Ireneusz
ZASADA Anna Małgorzata
SZATKOWSKA Ewa Anna

zam. Nasielsk, wiek: 41
zam. Nasielsk, wiek: 45
zam. Nasielsk, wiek: 51
zam. Nasielsk, wiek: 59
zam. Nasielsk, wiek: 56

KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW NOWY SAMORZĄD
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KWW Forum
KWW Mała Ojczyzna

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi,
Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta,
Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś. MIEJSCA GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 21 i DPS, ul. Kościuszki

27
28

324
207

ANTOSIK Henryk
zam. Nasielsk, wiek: 56
KWW Forum
POPIELARSKI Krzysztof Dariusz
zam. Nasielsk, wiek: 48
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
LESZCZYŃSKI Dariusz
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 52
KWW NOWY SAMORZĄD
JAROSZEWSKI Marek
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 55
KWW Forum
SKRZYNECKI Radosław Antoni
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 8 Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
MORAWSKA Elwira
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 38
KW Prawo i Sprawiedliwość
WIERZCHOŃ Andrzej
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 56
KWW NOWY SAMORZĄD
MAZURKIEWICZ Kamil Paweł
zam. Kosewo, wiek: 28
KWW Forum
SAWICKI Dariusz
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 44
KWW Mała Ojczyzna
WIĘCKIEWICZ Ewa
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 56
KWW Ewa Więckiewicz
OKRĘG Nr 9 Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo, Winniki.

25
27
28

184
211
181

3
25
27
28
32

59
107
78
195
101

3
4
25
27
28

72
29
182
108
188

KOWALSKI Wojciech Piotr
zam. Głodowo Wielkie, wiek: 53
KW Prawo i Sprawiedliwość
RUTKOWSKA Grażyna
zam. Mazewo-Włościańskie, wiek: 42
KW Platforma Obywatelska RP
OBOJSKI Dawid
zam. Lubomin, wiek: 36
KWW NOWY SAMORZĄD
BRODZIKOWSKI Jan Cezary
zam. Jackowo Włościańskie, wiek: 52
KWW Forum
KALINOWSKI Antoni
zam. Lubomin, wiek: 64
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 10 Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.

1
4
25
26
27
28
29

93
86
42
18
24
206
93

WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan
KRZYCZKOWSKI Wojciech
WIERZCHOŃ Rafał Grzegorz
BALUKIEWICZ Gerard
DUSZYŃSKI Roman
DŁUTOWSKI Rafał
ROGALSKI Bernard

MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10

MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym

zam. Popowo Borowe, wiek: 47
zam. Popowo-Borowe, wiek: 54
zam. Jaskółowo, wiek: 26
zam. Popowo Borowe, wiek: 40
zam. Popowo Borowe, wiek: 38
zam. Krzyczki-Żabiczki, wiek: 25
zam. Jaskółowo, wiek: 62

Komitet Wyborczy PSL
KW Platforma Obywatelska RP
KWW NOWY SAMORZĄD
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KWW Forum
KWW Mała Ojczyzna
KWW BERNARDA ROGALSKIEGO

OKRĘG Nr 11 Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno.
MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

1
26
27
28

115
121
129
280

LATKOWSKI Tadeusz
zam. Studzianki, wiek: 49
Komitet Wyborczy PSL
PIERZCHAŁA Beata
zam. Studzianki, wiek: 49
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
SUSKA Wiesław
zam. Cegielnia Psucka, wiek: 41
KWW Forum
ŚMIETAŃSKI Stanisław Wojciech
zam. Psucin, wiek: 58
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 12 Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nunie
1
68
SEKUTOWICZ Paweł
zam. Żabiczyn, wiek: 30
Komitet Wyborczy PSL
25
65
CHOJNOWSKI Leszek Czesław
zam. Lorcin, wiek: 64
KWW NOWY SAMORZĄD
26
92
KRÓLAK Wojciech Andrzej
zam. Nuna, wiek: 56
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
27
124 JASKULSKI Roman Mariusz
zam. Nuna, wiek: 40
KWW Forum
OKRĘG Nr 13 Sołectwa: Mogowo, Siennica. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
27
96
ZAKRZEWSKI Mirosław Marek
zam. Nasielsk, wiek: 63
KWW Forum
28
304 FRONCZAK Krzysztof
zam. Mogowo, wiek: 56
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 14 Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
3
33
ROGUSZEWSKI Krzysztof Tomasz
zam. Dębinki, wiek: 38
KW Prawo i Sprawiedliwość
26
217 WRÓBLEWSKA Iwona
zam. Miękoszyn, wiek: 46
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
27
29
MALINOWSKA Hanna
zam. Toruń Dworski, wiek: 53
KWW Forum
28
303 LUBIENIECKI Jerzy
zam. Lelewo, wiek: 55
KWW Mała Ojczyzna
OKRĘG Nr 15 Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo. MIEJSCE GŁOSOWANIA: Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43
1
132 MALON Andrzej
zam. Andzin, wiek: 53
Komitet Wyborczy PSL
3
19
MIŚKIEWICZ Daniel
zam. Malczyn, wiek: 30
KW Prawo i Sprawiedliwość
25
13
MIKOŁAJEWSKI Marek
zam. Cieksyn, wiek: 43
KWW NOWY SAMORZĄD
26
122 GERASIK Marek
zam. Cieksyn, wiek: 49
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
27
109 DUBLEWSKI Albert Jakub
zam. Cieksyn, wiek: 45
KWW Forum
28
111
GERS Janusz Andrzej
zam. Cieksyn, wiek: 48
KWW Mała Ojczyzna
30
80
DALECKI Zenon
zam. Malczyn, wiek: 57
KWW Zenona Daleckiego
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Wyniki wyborów do RADY POWIATU w gminie Nasielsk
Nr.
Poz. Nazwisko i imiona
listy

Dane kandydata

Skrót nazwy komitetu wyborczego

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DRABIK Kazimierz Cezary
PACZEWSKI Grzegorz
DOMŻAŁA Tomasz Bronisław
JADCZAK Bagusława
ŁAPIŃSKA Anna Małgorzata
MOGIELNICKI Marek Sławomir
OBOJSKI Dariusz Marian
RENKIEWICZ Jadwiga
SIERZPUTOWSKA Maria
GOŁĘBIEWSKI Mirosław

zam. Studzianki, wiek: 46
zam. Nasielsk, wiek: 55
zam. Nuna, wiek: 59
zam. Andzin, wiek: 49
zam. Nasielsk, wiek: 65
zam. Nowy Pieścirogi, wiek: 50
zam. Jackowo Dworskie, wiek: 55
zam. Nasielsk, wiek: 54
zam. Nasielsk, wiek: 53
zam. Nasielsk, wiek: 57

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PACOCHA Andrzej
STRZESZEWSKA Agnieszka
MODZELEWSKA Martyna
LASKOWSKI Andrzej
SZTEJNERT Ewa
CZARNECKA Krystyna Barbara
GRALEWSKI Jacek
WILCZYŃSKI Andrzej
OSTASZEWSKA Joanna

4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

JAGIELSKA Monika
RZEPIŃSKI Krzysztof Witold
ROMANOWSKA Barbara
SUSKA Iwona
GRABOWSKI Andrzej Antoni
MILER Lidia
ZAWADZKI Andrzej
DĄBROWSKI Dawid

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CZERNECKA Marzena Agata
KASIAK Radosław
MYCHLIŃSKI Piotr Artur
NOJBERT Monika
ROSŁOŃSKA Danuta Teresa
RUTKOWSKA Lidia Magdalena
SOTOWICZ Stanisław
SZULKOWSKI Artur Sylwester
TYC Marek
ZIEMIECKI Bogdan Władysław

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARKOWICZ Barbara
SZYCH Anna
RAKOWSKA Teresa
STRZELCZAK Wiesława Janina
KAŹMIERCZAK Zenon
KOWALSKI Krzysztof
BIELECKI Tadeusz
WASILEWSKI Zygmunt Michał
FABISIAK Piotr Paweł
ARCISZEWSKI Albert

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BOCIAN Jarosław
BRZEZIŃSKI Grzegorz
DUCHNOWSKA Grażyna
NIEDZIELSKA Elżbieta
SKABEK Katarzyna
ROSTKOWSKI Krzysztof
PODGRUDNY Dariusz
WDOWIŃSKI Dariusz Jan
WICHROWSKI Mirosław
WÓJCIK Bożena

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KRASZEWSKI Mariusz Roman
WŁODARSKA Renata
BUGALSKI Robert Paweł
SOBCZYŃSKA Krystyna
KRASZKIEWICZ Łukasz Mieczysław
ŁYCZKOWSKA Iwona
RÓŻALSKI Jarosław
TYLEWSKI Agnieszka Justyna
BUCHOLC Paweł
WASIERZYŃSKI Marian Sylwester

24
24
24
24

1
2
3
4

ZADROGA Sławomir Marek
SALWA Dawid Andrzej
ŻOCHOWSKA Ewa Marzena
WIĘCKOWSKA Martyna Katarzyna

Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
Komitet Wyborczy PSL
RAZEM
zam. Nasielsk, wiek: 42
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Nasielsk, wiek: 35
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Nasielsk, wiek: 22
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Nasielsk, wiek: 45
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Pomiechówek, wiek: 62
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Nasielsk, wiek: 62
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Kędzierzawice, wiek: 46
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Miękoszyn, wiek: 48
KW Prawo i Sprawiedliwość
zam. Nasielsk, wiek: 43
KW Prawo i Sprawiedliwość
RAZEM
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 38
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Toruń Włościański, wiek: 32
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Budy Siennickie, wiek: 24
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Zaborze, wiek: 19
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 58
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Nasielsk, wiek: 39
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Nasielsk, wiek: 73
KW Platforma Obywatelska RP
zam. Nasielsk, wiek: 27
KW Platforma Obywatelska RP
RAZEM
zam. Popowo Borowe, wiek: 44
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nasielsk, wiek: 34
KWW Centrum Samorządowe
zam. Kosewo, wiek: 37
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nasielsk, wiek: 37
KWW Centrum Samorządowe
zam. Krzyczki Pieniążki, wiek: 57
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nasielsk, wiek: 39
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nasielsk, wiek: 49
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43
KWW Centrum Samorządowe
zam. Nasielsk, wiek: 38
KWW Centrum Samorządowe
zam. Dębinki, wiek: 55
KWW Centrum Samorządowe
RAZEM
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 43
KWW Forum
zam. Nasielsk, wiek: 51
KWW Forum
zam. Nasielsk, wiek: 65
KWW Forum
zam. Wiktorowo, wiek: 59
KWW Forum
zam. Nasielsk, wiek: 62
KWW Forum
zam. Winniki, wiek: 50
KWW Forum
zam. Nasielsk, wiek: 62
KWW Forum
zam. Żabiczyn, wiek: 63
KWW Forum
zam. Toruń Dworski, wiek: 34
KWW Forum
zam. Nasielsk, wiek: 34
KWW Forum
RAZEM
zam. Nowe Pieścirogi, wiek: 47
KW WND
zam. Zaborze, wiek: 50
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 57
KW WND
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 48
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 45
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 48
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 56
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 49
KW WND
zam. Nasielsk, wiek: 53
KW WND
zam. Ruszkowo, wiek: 49
KW WND
RAZEM
zam. Nasielsk, wiek: 46
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Jackowo Dworskie, wiek: 31
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Nasielsk, wiek: 43
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Studzianki, wiek: 38
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Nasielsk, wiek: 38
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Nasielsk, wiek: 34
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Cegielnia Psucka, wiek: 35
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Cieksyn, wiek: 39
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 32
KWW Stawiamy na Rozwój
zam. Stare Pieścirogi, wiek: 57
KWW Stawiamy na Rozwój
RAZEM
zam. Dobra Wola, wiek: 55
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
zam. Psucin, wiek: 36
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
zam. Jackowo Dworskie, wiek: 23
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
zam. Wiktorowo, wiek: 27
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

24

5

JOBS Dorota

zam. Mazewo Włościańskie, wiek: 26 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

24
24
24
24
24

6
7
8
9
10

KOMAJDA Ewa Wiktoria
ROMAN Jerzy
KWIATKOWSKI Włodzimierz
FIJALSKA Elżbieta
ŁĄCZYŃSKA Alicja Wioletta

zam. Budy Siennickie, wiek: 71
zam. Studzianki, wiek: 58
zam. Nasielsk, wiek: 55
zam. Nasielsk, wiek: 51
zam. Nasielsk, wiek: 31

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
RAZEM

GŁOSY
510
684
126
97
271
98
150
47
82
92
2157
366
40
38
34
8
19
15
32
137
689
89
26
10
16
31
41
117
20
350
31
397
45
236
22
87
96
125
135
193
1367
127
28
61
13
8
33
20
177
23
80
570
47
92
45
27
13
35
41
32
33
68
433
214
293
44
70
116
37
24
59
38
59
954
12
84
9
7
18
24
52
12
47
29
294
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Serdecznie dziękuję mieszkańcom okręgu nr 4 za okazane
mi zaufanie i życzliwość, a przede wszystkim dziękuję Państwu za każdy oddany na mnie głos w wyborach samorządowych 16 listopada br.
Gratuluję tym, którzy zdobyli mandaty radnych do Rady
Miejskiej w Nasielsku, i mam nadzieję, że uda im się sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Powodzenia.
					
					

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Świderska

Serdecznie dziękuję wyborcom okręgu nr 5,
za zaufanie i oddanie na mnie głosu
w wyborach do Rady Miejskiej.
			
Ewa Szatkowska

Serdecznie dziękuję wyborcom okręgu nr 10
za udział w wyborach
i oddane na mnie głosy.
			

Rafał Dłutowski

Podziękowanie
Bardzo wszystkim dziękuję, którzy oddali swój głos
na moją kandydaturę w wyborach samorządowych
do Rady Powiatu. Chciałbym jeszcze raz podziękować.
				
Marek Mogielnicki

Drodzy Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 9,
serdecznie dziękuję Państwu za udział
w wyborach samorządowych
i tak liczne poparcie mojej kandydatury
do Rady Miejskiej w Nasielsku.
			
Z wyrazami szacunku
				
Dawid Obojski

Dziękuję wyborcom z okręgu nr 15
za oddanie na mnie głosu
w wyborach samorządowych.
		
Z wyrazami szacunku
				
Andrzej Malon
Szanowni Państwo,
pragnę serdecznie podziękować
za oddane głosy
na moją kandydaturę do Rady Powiatu.
				
Marian Wasierzyński

Szanowni Wyborcy,
Kandydaci do Rady Powiatu
z listy KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE
serdecznie dziękują za okazane zaufanie
i oddane na naszą listę głosy.

OGŁOSZENIA

12

WETERYNARZ RADZI

Trucizna na gryzonie a nasze zwierzaki
Okres jesienno-zimow y to
taki czas, kiedy do gabinetów
weter ynar yjnych szczególnie
często trafiają psy i koty z objawami
zatrucia rodentycydami, czyli
trutkami na gryzonie. Niestety,
wielu z tych zwierząt nie udaje się
uratować. Właściciele nie zawsze
zdają sobie sprawę z zagrożeń
p ł ynąc yc h ze sto sowan ia
w gospodarstwie rodentycydów.
Nie mają również świadomości,
jaka jest zasada działania trutek,
w związku z czym często zbyt
późno zgłaszają się po pomoc do
lekarzy weterynarii.
Idealna trutka na gr yzonie to
t aka, która d zia ł a z p ewnym
op óźn i e n i e m . W te n sp o sób
g r y z o n i e n i e ko j a r z ą s o b i e
momentu zjedzenia trutki
z objawami prowad ząc ymi
do śmierci. Wiele lat temu
zaobserwowano, że bydło, które
zjadało spleśniałą konicz ynę,
p ada z ob j awam i z ab urze n ia
k r z e p l i wo ś c i k r w i . B a d a n i a
wykazały, że przyczyną takiego
mechanizmu śmierci jest zawarta
w roślinach kumaryna, która ulega
przekształceniu do dikumarolu.
Syntet yzowana z dikumarolu
warfaryna była pierwszą stosowaną
trutką na gr yzonie. Niestet y,
gryzonie, a zwłaszcza szczury,
d o s yć s z y b ko w y k s z t a ł c i ł y
oporność na warfarynę. Zaczęto
więc poszukiwać innych związków
w yko r z ys t u j ą c yc h p o d o b ny
mechanizm działania. W ten sposób
wymyślono całą gamę preparatów,
które do tej pory są stosowane na
cał ym świecie. Mechanizm ich
działania jest podobny – zaburzają
proces powstawania czynników
krzepnięcia krwi, a dokładnie
r z e c z b i o r ą c , p r o wa d z ą d o
ilościowych zaburzeń witaminy
K . B ez witaminy K nie może
dojść do uaktywnienia czynników
krzepnięcia w organizmie, czynniki
krzepnięcia są z kolei niezbędne
do p raw i d ł owe go p r ze b i e g u
procesu tamowania krwawień.
W konsekwencji organizm nie
radzi sobie z mikrouszkodzeniami
błon śluzowych, skaleczeniami,
pęknięciami małych
i większych naczyń czy urazami.
Naczynia krwionośne stają się
przepuszczalne, kruche i łamliwe.
Należy pamiętać, że czynniki
k rzepnięcia mają s wój ok re s

półtrwania, tzn. że
w y p ro du kowa n e p r z e z
organizm, żyją w nim kilka,
kilkanaście lub kilkadziesiąt
godzin. Po zjedzeniu
ro de n t yc ydów organ i zm
nie jest w stanie produkować
nowych czynników
krzepnięcia. Dopóki organizm
dysponuje starą pulą, zwierzę
n i e w yka zuj e ż a d nyc h
objawów. Stara pula jednak
stopniowo zanika, a nowa nie
jest produkowana. Zaczynają
się więc stopniowo pojawiać
pierwsze objawy. Początkowo
mogą być one mało specyficzne
– zwierzę może być apatyczne,
osłab ione, może p ojawić się
ciemny, smolist y kał wskutek
nadtrawienia krwi przedostającej
się do ś wiatła przewodu
pokarmowego. Z czasem objawy
stają się bardziej wyraziste: mogą
się pojawiać krwawienia z nosa,
pęcherza moczowego, odbytu,
dziąseł. Wylewy mogą powstawać
we w n ą t r z c i a ł a – w te d y n i e
będziemy obserwować żadnych
wypływów, a np. uwidaczniać się
będą krwawe wylewy podskórne
wyglądające jak wielkie siniaki.
Z czasem dołączają się problemy
z oddychaniem i niewydolność
krążeniowa, prowadzące
bezpośrednio do śmierci. Rzadko
zdarzają się prz ypadki nag łej
śmierci niepoprzedzonej żadnymi
ob j awa m i i s p owo dowa n ej
wylewem krwi do mózgu, opłucnej
czy worka osierdziowego.
Zwierzęta rzadko zatruwają się
poprzez bezpośrednie zjedzenie
trutki. Zwykle do zatruć dochodzi
drogą p oś re dnią, tj . p op rzez
zjedzenie gryzonia mającego
w przewodzie pokarmow ych
aktywną truciznę. Należy więc
poważnie zastanowić się, czy
posiadając w domu kota lub psa
polującego na myszy czy szczury,
należy rozsypywać trutkę. Jeżeli
zauważymy, że nasze zwierzę
zj a d ł o trutkę, to naj l e p sz ym
rozwiązaniem jest jak najszybsze
s p r o wo ko wa n i e w y m i o t ó w,
by zwierzę w ydaliło truciznę.
Postęp owan ie t ak ie ma sen s
do 2 godzin po spożyciu trutki.
Najskuteczniejszym domowym
s p o s o b e m s p rowo kowa n i a
wymiotów jest podanie zwierzęciu
do pyska wo d y utl e n i o n ej

rozc i e ń c zo n e j z w yk ł ą wo dą
w proporcjach 1:3. Ilość potrzebna
do wywołania wymiotów jest
bardzo różna w zależności od
zwierzęcia, niektóre reagują już na
5–10 ml takiej mikstury, inne na
60–70 ml. Zależy to oczywiście
przede wszystkim od masy ciała
zwierzęcia. Jeżeli nie jesteśmy
w stanie zareagować bezpośrednio
po spożyciu trutki, ale wiemy,
że do takiego spożycia doszło,
wprowadza się leczenie polegające
na suplementacji witaminy K1.
D ługość leczenia zależna jest
od rodzaju trutki i może trwać
nawet do 6 tygodni. Witaminę
K1 podaje się wtedy w formie
doustnych tabletek podawanych
z pokarmem, co z większa jej
wc h ł an ial no ś ć, lub w form i e
podskórnych zastrzyków. Ważne
jest, by dostarcz yć lekarzowi
opakowanie z nazwą substancji
czynnej zawartej w trutce, by móc
ustalić czas podawania witaminy K1.
Bezpośrednio po spożyciu trutki
warto podawać zwierzęciu węgiel
aktywowany, który hamuje nieco
absorbcję toksycznych składników
z przewodu pokarmowego.
W momencie zaobserwowania
objawów często konieczna staje
się transfuzja krwi lub świeżego
bądź świeżo mrożonego
osocza. Naj wa żniej sz y dla
l e c ze n i a j e s t t u t aj c z a s , j a k i
upłynął od momentu zjedzenia
trutki do momentu pojawienia
się ze zwierzęciem u lekarza.
W fazie akt y wnych kr wawień
znacznie trudniej ustabilizować
stan pacj enta, dlatego warto
reagować odpowiednio wcześniej
i kontaktować się z lekarzem
weterynarii w każdej sytuacji,
w któ rej m a my p o d ej r ze n i e
zatrucia rodentycydami.
Małgorzata i Adam Rosłońscy

Gawłowo – grudzień 2014 r.
Proponuję Państwu skorzystanie z naszej oferty „cateringu wigilijnego”. Smaczne
i tradycyjne potrawy przygotowane przez naszego mistrza kuchni pozwolą
podczas nadchodzących grudniowych dni na poczucie prawdziwej domowej
atmosfery. Nasze dania to „jedzenie jak u mamy”, które może znaleźć się na
Państwa stołach.
Właściciel „Aksamitki” – Bogusław Aksamit
Oferujemy również inne potrawy, które nie znalazły się na tej liście.
Wystawiamy faktury VAT
ZA MÓWIENIA PRZ YJMUJEMY: Telefonicznie 601 50
lub e-mail rancho@aksamit.net.pl

40 20

Termin odbioru „cateringu wigilijnego” – 22 lub 23 grudnia 2014 r.
(oferujemy dowóz zamówionych potraw lub odbiór osobisty).
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Śmieciowe jedzenie
w szkole
Szkoła jest to miejsce, w którym nasze dzieci spędzają bardzo dużo czasu.
Czy dobrze się tam odżywiają? W ostatnich tygodniach przegłosowano
ustawę dotyczącą tzw. „śmieciowego jedzenia” w szkołach, która ma
wejść w życie od roku szkolnego 2015/2016. Ustawa ta budzi jednak wiele
kontrowersji. Jedni uważają, że jest to bardzo dobry krok w ograniczeniu
dostępu do niezdrowego żywienia. Natomiast zdaniem przeciwników nie
przyniesie ona rezultatów, ponieważ i tak jedzenie tego typu będzie można
kupić poza szkołą.
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że otyłe osoby to głównie
Amerykanie. Niestety, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) polskie dzieci i nastolatki zajmą wkrótce jedno z czołowych miejsc
wśród najbardziej otyłych, a jednocześnie – zażywających najmniej ruchu.
Osoby sceptycznie podchodzące do ustawy zwracają także uwagę na to,
że większym problemem jest brak świadomości dotyczącej spożywania
produktów i potraw zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców czy innych
opiekunów. W niektórych szkołach już dawno został wprowadzony nowy
zdrowszy asortyment do sklepików szkolnych. Jednak pracownicy takich
sklepików twierdzą, że bardzo trudno jest przekonać dzieci do spożycia
zamiast batona czy chipsów marchewki lub banana. Dlaczego się tak dzieje?
Dzieci po prostu nie wynoszą takich nawyków żywieniowych z domu.
Jeszcze w okresie niemowlęcym dostają od rodziców jakieś starte
jabłuszko, choć coraz częściej jest to już gotowy mus ze słoiczka. Rodzice
bardzo szybko przestawiają dzieci na tzw. swoje jedzenie. Często przez
to dzieci jedzą tylko to co rodzice. Jeśli mama w domu nie gotuje kaszy,
to nie znaczy że dziecko nie lubi tej potrawy – ono po prostu nie zna jej
smaku. Podobnie jest w napojami. Jeśli od początku będziemy podawać
zamiast słodkich herbatek czystą wodę mineralną, to dziecko będzie ją
lubiło. Ale często jeśli rodzice wody nie piją, uważają, że dzieci też nie będą
chciały jej pić.
Często nawet w sklepach obserwuję, jak to rodzice czy dziadkowie
proponują dzieciom i nastolatkom „a może kupić ci napój albo
może chcesz te ciasteczka?”, gdy tymczasem dzieci te nie wykazują
zainteresowania tymi produktami i wcale o nie nie proszą. Niestety,
nieświadomie wyrządzamy dzieciom krzywdę, chcąc być dla nich
dobrymi. Szczególnie dotyczy to dzieci, które od początku mają problemy
z nadmierną masą ciała.
Dlatego ustawa o śmieciowym jedzeniu może pomóc, ale byłaby
na pewno bardziej skuteczna, gdybyśmy zaczęli uświadamiać
społeczeństwo. Powiecie: ale przecież dużo się mówi o zasadach
zdrowego odżywiania. Jednak wiele informacji powszechnie dostępnych
nie jest do końca prawdziwych. Często zasady racjonalnego odżywiania
są rozpowszechnione w kontekście odchudzania albo choroby – i tu
tkwi problem. Uświadamianie powinno zacząć się przede wszystkim od
kobiet w ciąży i młodych rodziców, żeby nie popełniali oni błędów swoich
dziadków i rodziców. To dałoby większe szanse, że ci młodzi ludzie swoje
dzieci uczyliby właściwych nawyków żywieniowych. W obecnych
czasach jest to szczególnie ważne, gdyż wszelaką żywność mamy na
wyciągnięcie ręki.
Podobnie jest z jedzeniem dzieci w szkole. Świadomi rodzice i bez ustawy
uczyli jeść śniadanie przed wyjściem do szkoły, robili kanapki do szkoły na
drugie śniadanie, a do picia dawali dzieciom wodę. Natomiast nieświadomi
rodzice, z ustawą czy bez niej, w zależności od wieku dziecka albo dadzą
mu pieniądze, żeby kupiło sobie coś po drodze do szkoły, albo sami kupią
im słodkie napoje czy słodycze. Dlatego pomyślmy o tym, co nasze
dziecko jada w szkole.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184

Zupy:
Grzybowa z łazankami (0,4 l ) – 7 zł
Flaki wołowe rosołowe (0,4 l) – 8 zł
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym (0,4 l) – 7 zł
Barszcz czerwony z uszkami z pieczarką (0,4 l ) – 7 zł
Żurek babci Lodzi – nagrodzony Perłą 2013 na
Międzynarodowych Targach w Poznaniu dla najlepszej
potrawy regionalnej w kraju (0,4 l) – 9 zł
Bufet gorący:
Krokiety z pieczarką (1 szt.) – 3 zł
Krokiet z kapustą i grzybami (1 szt.) – 3 zł
Kapusta wigilijna z grzybami (1 kg) – 18 zł
Pierogi z mięsem (1 kg) – 24 zł
Pierogi z kapustą i grzybami (1 kg) – 23 zł
Pierogi ruskie (1 kg) – 23 zł

Bufet zimny:
Ryba po grecku (por.) – 4 zł
Karp w galarecie (por.) – 6 zł
Pstrąg w galarecie (por.) – 6 zł
Śledź w śmietanie (por.) – 4 zł
Śledź w oleju (por.) – 4 zł
Sałatka śledziowa (1 kg) – 29 zł
Sałatka z tuńczyka (1 kg) – 31 zł
Sałatka jarzynowa tradycyjna (1 kg) – 27 zł
Jajko faszerowane pieczarką, łososiem (por.) – 2 zł
Ryba faszerowana (por.) – 5 zł
Schab „po warszawsku” (por.) – 7 zł
Indyk w maladze (por.) – 8 zł
Kotlety rybne – mielone (100 g) – 5 zł
Kotleciki z kapustą i pieczarką (100 g) – 4 zł

http://www.rancho.aksamit.net.pl

PO GODZINACH
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Festiwal kolęd i pastorałek
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…” organizowanego przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów
w Kazuniu Nowym oraz Nasielski Ośrodek Kultury.
Celem przeglądu jest prezentowanie młodych solistów i zespołów, popularyzacja kultury muzycznej
wśród dzieci i młodzieży, odkrywanie talentów oraz
podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Konkurs adresowany jest do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z powiatu nowodworskiego i powiatu warszawskiego
zachodniego.
Festiwal odbędzie się 11 grudnia 2014 r., godz. 10.30
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia br.

Dodatkowy seans filmu „BOGOWIE”
Jeżeli ktoś nie widział
jeszcze filmu „Bogowie”,
zapraszamy do Kina Niwa
na do datkow y s ean s
w niedzielę, 30 listopada
o godz. 13.00.
Wydarzenia op owie dziane w filmie obejmują okres zaledwie trzech
lat, od 1983-1986 roku.
Tylko tyle i aż tyle, gdyż
były to bodaj najważniejsze, ale i najtrudniejsze
momenty w życiu Profesora Religi. Wybitnego
kardiochirurga zagrał To
masz Kot, który miał już
okazję zmierzyć się z kinem biograficznym i z rolą Ryśka Riedla. Z sukcesem przeniósł na ekran postać wokalisty Dżemu, to samo udaje
mu się przy wcielaniu się w Zbigniewa Religę. Przygarbiony przechadza się szpitalnymi korytarzami, odpalając
co chwilę kolejnego papierosa. Aktor nie przerysowuje swojej postaci, choć łatwo mógł popaść w parodię. Do
kładnie oddaje gesty, ruch i charakterystyczne grymasy lekarza - tworzy wyrazistego bohatera, którego obser
wujemy zarówno w życiu prywatnym i tym zawodowym.
Ten film po prostu trzeba zobaczyć!

13
Kino NIWA ZAPRASZA
19–23 listopada godz. 15.00

7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę 3D
Animacja, Baśń; Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 28 min.

Krasnoludek Bobo wyrusza z kolegami na wyprawę, by odnaleźć księcia, którego pocałunek
obudzi Różę ze stuletniego snu.
19-23 listopada godz. 17.00

Dzień dobry, kocham cię
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 1 godz.
28 min.

Szymon (Komorowski) jest przystojny, wysportowany i pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych warszawskich klinik, gdzie wzdychają do
niego zarówno pacjentki, jak i żeńska część
personelu.
19-23 listopada godz. 19.00

Sędzia
Dramat; USA; Czas trwania: 2 godz. 21 min.

Odnoszący sukcesy adwokat powraca do rodzinnego miasta na pogrzeb matki, gdzie dowiaduje się, że jego ojciec, miejscowy sędzia,
podejrzany jest o morderstwo.
26–30 listopada godz. 15.00

Bella i Sebastian
Dramat; Francja; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Alpejska wioska, rok 1943. Kiedy bezpański pies
zabija owce, miejscowy chłopiec postanawia
ochronić zwierzaka przed zemstą mieszkańców.
26–30 listopada godz. 17.00

Głupi i głupszy bardziej
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 35 min.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Podejmiesz się trudnych zadań lub
skomplikowanych prac. Nie zabraknie
Ci pomysłów, szybkości w działaniu
i wytrwałości. Spodziewaj się przypływu
gotówki, premii lub innych propozycji.
Byk 21.04–20.05
Brak zdyscyplinowania wewnętrznego
może negatywnie odbić się na Twojej pracy.
Wzrośnie w tym czasie Twoja inicjatywa, ale
przygotuj się na kłopoty finansowe, które
będą efektem braku zdrowego rozsądku.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nadchodzi czas pomyślny do zawierania
umów i podpisywania ważnych kontraktów.
Pojawią się teraz okazje, które możesz
wykorzystać, aby zapewnić sobie sukces
zawodowy.
Rak 22.06–22.07
To dobry moment, by zaangażować się
w sprawy społeczne. Odczujesz potrzebę
działania w grupie. Doda Ci to wiary we
własne siły. Niezdrowe ambicje oraz żądza
władzy mogą obrócić się przeciwko Tobie.
Lew 23.07–23.08
Nie będziesz mógł pogodzić się ze zmianami
w firmie. Odniesiesz bowiem wrażenie, że to,
co kiedyś sprawiało Ci przyjemność, teraz
stało się przykrym obowiązkiem. Odczujesz
zniechęcenie do pracy.
Panna 24.08–22.09
Jeśli zajmujesz się nauką i handlem, możesz
liczyć na sukcesy zawodowe. Jeżeli pracujesz
w innym zawodzie, również nie będziesz
miał powodów do narzekania. Jest to także
doskonały moment na naukę i poszerzanie horyzontów.

Waga 23.09–23.10
W t y m t yg o d n i u w z r o ś n i e Two j e
zainteresowanie działalnością artystyczną
i sprawami z nią związanymi. Zaczniesz
przedkładać przyjemności nad pracę.
Postaraj się nabrać dystansu do problemów.
Skorpion 24.10–22.11
Pojawi się teraz szansa, aby korzystnie
sfinalizować wcześniejsze projekty. Nie
wpadaj jednak w panikę i nie daj się wpędzić
w pracoholizm. Jeśli szukasz prawdziwej
miłości, to teraz będziesz miał w kim wybierać
Strzelec 23.11–21.12
Masz skłonność do forsowania na siłę
swego zdania. To może utrudnić kontakty
z najbliższym otoczeniem w pracy. Ze
względu na nadmiar energii podejmiesz się
wielu działań, które okażą się nieprzemyślane.
Koziorożec 22.12–20.01
Nadchod ząc y czas zap owiada się
wyśmienicie. Świetne wyniki osiągniesz
w handlu, dokonasz wielu korzystnych
tran sakcj i . Nie p odej muj żadnych
pośpiesznych decyzji.
Wodnik 21.01–19.02
Powinieneś teraz zawierzyć swojej intuicji.
Wszystko wskazuje na poprawę Twojego
samopoczucia i kondycji finansowej.
Pamiętaj, żeby pielęgnować szczęście
rodzinne.
Ryby 20.02–20.03
Je ś li zauwa ż ysz, i ż któr yś z Twoich
przełożonych próbuje ograniczać Twoje
kompetencje lub przymuszać do innych
zajęć, powinieneś przeczekać te trudne dni.
Odłóż większe wydatki na późniejszy termin.

Zwariowani przyjaciele udają się na poszukiwania nieślubnej córki Harry’ego, która potrzebuje
przeszczepu nerki.
26–30 listopada godz. 19.00

Obywatel
Dramat, Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Losy obywatela Jana Bratka, który musi odnaleźć się w kluczowych momentach polskiej historii.

UWAGA:
30 listopada godz. 13.00 ostatni
seans filmu „BOGOWIE"

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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21 listopada–4 grudnia 2014
OGŁOSZENIA DROBNE

KREDYTY, POŻYCZKI - bankowe
i pozabankowe - oferta wielu
firm - tel. 534 777 100 (wyślij sms
o treści KREDYT - oddzwonimy).
Sprzedam działki 1000 i 1500
m2, prąd, woda, gaz. Tel. 500
138 106.
Sprzedam tanio działki
budowlane. Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki (prąd, woda,
gaz). Tel. 500 138 106.
Kupię drewno iglaste, liściaste
długości od 1,2 m (możliwość
wycinki). Tel. 660 730 150.
Sprzedam dom w Kosewie - 90
m2 z działką 5800 m2. Tel. 602
550 852.
Sprzedam działkę bardzo blisko
stacji PKP. Tel. 507 476 081.
Zatrudnimy na stanowisku:
grafik komputerowy.Wymagana
praktyczna na znajomość
p r o g ra m ó w g ra f i c z n y c h ,
umiejętność przygotowywania
grafiki na potrzeby projektów.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać
wyłącznie mailem: biuro cv@
wp.pl z dopiskiem GRAFIK.
Forma zatrudnienia: umowa
o pracę lub umowa zlecenie.
Wynagrodzenie: płaca
podstawowa + premia.
S ko n t a k t u j e m y s i ę t y l ko
z wybranymi kandydatami.
EKSPRES gotówkowy!
Pożyczymy do 25.000 zł! Tel.
668 681 907.
Pożyczka nawet do 25 000 zł.
Zadzwoń! Tel. 668 681 907.
Instalacje elektryczne od A do
Z - 15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.
Firma z okolic Nasielska podejmie
współpracę z osobą zajmującą
się promowaniem oferowanych
produktów z branży opałowobudowlanej w internecie, prasie
i innych źródłach. Wymagana
umiejętność tworzenia
ogłoszeń i prowadzenia stron
internetowych. CV proszę
wysyłać na adres: biuro@
banaszewski-cieksyn.pl
Sprzedam kuchnię Westfalkę.
Tel. 693 186 668.
Zatrudnię kobietę do
fakturowania i przyjmowania
zamówień (z doświadczeniem).
Okolice Nasielska. Tel. 609 442
143.
Sprzedam kawalerkę – os.
Warszawska. Tel. 604 654 312.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524
131.
Sprzedam drzewo opałowe
i kominkowe (suche, liściaste).
Tel. 501 461 424 (po godz.
15.00).
Sprzedam mieszkanie 76
m 2 w Nasielsku, ul. Płońska.
Tel. 507 475 455.
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REKLAMA

INFORMACJA O WYKAZIE

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele reklamowe: dot. części
powierzchni ogrodzenia usytuowanego na działce nr 527/2 w obrębie
miasta Nasielska.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 21.11.2014 r. do 11.12.2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

10 listopada zaginął owczarek
czarny z bardzo zaniedbaną
sierścią, obroża zwykła
i lecznicza. NAGRODA. Tel. 793
229 543.
Sprzedam działkę rolnobudowlaną w Mokrzycach
Włościańskich. Tel. 733 570 851.
Mieszkanie do wynajęcia.
Tel. 667 569 603.
Sprzedam las (0,5900 ha) +
2000 m 2 ziemi oraz działkę
budowlaną 1200 m 2. Tel. 600
310 446.

Nasielsk,dn.14 listopada 2014r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nasielsk,
obejmującego część wsi Zaborze

Kupię kilkudniowe jałoszki.
Tel. 664 754 028.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy
pokoje, kuchnia, łazienka. CO,
oddzielne wejście. Tel. 602 793
096; 784 672 567.
Wynajmę mieszkanie po
remoncie (WC, centralne
ogrzewanie). Tel. 501 461 424
(po godz. 15.00).
Inseminacja krów. Tel. 721 315
245.
Wynajmę mieszkanie
dwupokojowe w bloku (parter)
przy ul. Starzyńskiego 4a.
Tel. 508 337 893

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

powierzchniowe –
moduł:
1.
czarno-białe
kolor
ogłoszenia
rodzinne,
2.
podziękowania (1
moduł)
3. drobne za słowo
artykuł
promocyjno4.
reklamowy 1 str.
+ foto
5. insert – 1 szt.

Cena netto
zł

40,00
60,00

20,00
0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe
6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe
do 50%
13 edycji i więcej
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.
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N a p o d s t a w i e a r t .17 p k t 1 u s t a w y z d n i a 27 m a r c a
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2012. poz. 647 j.t.) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę
Miejską w Nasielsku uchwały nr LVII/396/14 z dnia 25 września
2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego
część wsi Zaborze.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wn i o s k i n a l e ż y s k ł a d a ć n a p i ś m i e w U r z ę d z i e M i e j s k i m
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 – w terminie do 20 grudnia 2014
roku.
Wniosek powinien zawierać naz wisko, imię, naz wę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprzedam pół bliźniaka
DERMATOLOG

Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3
Środy 14.30 – 19.00
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz

Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:
• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.
Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.
Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Stan developerski

Nasielsk ul. Cisowa
Tel. 602-118-742
www.mapiko.pl
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PIŁKA NOŻNA

przerwane dopiero w końcowej
fazie rozgrywek.
Pojedynek Żbika z Troszynem
zaplanowano dopiero na koniec
s e z o n u . To m ó g ł b yć m e c z
o tytuł mistrza jesieni, jednak

SPORT

CIECHANÓW: KLASA OKRĘGOWA

W Troszynie Wisła zatopiła Żbika
Przed rozpoczęciem rozgrywek
ligi okręgowej sezonu 2014/2015
obawialiśmy się, że nasz Żbik
może nie podołać wymaganiom
tej klasy rozgrywkowej i zajmie
miejsce w dolnych rejonach tabeli.

SPORT

techniczne. Tego rodzaju piłkarskie
szachy tocz ył y się aż do 60.
minuty. Wtedy to drugą bramkę dla
Troszyna zdobył Wolak. Została ona
strzelona w podobny sposób jak
bramka pierwsza: piłkarz skierował

Lp.

DRUŻYNA

1

Korona HID
Ostrołęka

MECZE PUNKTY
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BRAMKI

15

36

11

3

1

30:10

2

CK Troszyn

15

32

10

2

3

52:12

3

Wkra Bieżuń

4

Sona Nowe Miasto

15

31

9

4

2

39:12

15

29

9

2

4

39:29

5

Wkra Sochocin

15

28

8

4

3

30:19

6

Tęcza Łyse

15

27

9

0

6

35:17

7

Żbik Nasielsk

15

25

8

1

6

21:27

8

Iskra Krasne

15

22

6

4

5

33:31

9

Wieczfnianka
Wieczfnia

15

21

5

6

4

18:19

10

Makowianka
Maków Maz.

15

19

6

1

8

21:17

11

Tęcza Ojrzeń

15

14

3

5

7

24:30

12

Boruta Kuczbork

15

14

4

2

9

14:36

13

Pełta Karniewo

15

13

4

1

10

16:37

14

Orzyc Chorzele

15

11

3

2

10

17:41

15

Mazowsze
Jednorożec

15

9

2

3

10

17:46

16

Rzekunianka Rzekuń

15

7

1

4

10

13:36

Źródło www.mzpn.pl

BRYDŻ
Bano się nawet, że wszystko może
zakończyć się spadkiem. Było źle
i trudno było oczekiwać lepszej gry,
patrząc na to, co wyczyniali nasi
piłkarze w drugiej części ubiegłego
sezonu.
Dlatego wszyscy byli zaskoczeni
tym, co pokazywali nasi zawodnicy
na początku sezonu obecnego.
Grali zupełnie nieźle, i tego faktu
nie zmienia stwierdzenie wielu
osób, że na początku spotykaliśmy
się ze słabszymi drużynami. Widać
było pewną zmianę stylu gry,
co owocowało zwycięstwami.
Przypisywano to zmianie trenera
i niewątpliwie było w tym wiele
racji.
W połowie rundy jesiennej Żbik
był na czele tabeli. Z nadzieją
więc oczekiwano na drugą część
tej rundy. Wtedy jednak przyszło
załamanie. Nasza drużyna przegrała
u siebie z zespołem z Bieżunia 5:0,
a potem przyszły dalsze porażki.
To, że Żbik zaczyna grać coraz
gorzej, widać było już nawet w kilku
zwycięskich meczach.
C zar y gor yc z y dop e ł ni ła się
w ostatnim meczu sezonu.
Rozegraliśmy go w Troszynie,
miejscowości leżącej w pobliżu
O s t r o ł ę k i . Ry wa l i z o wa l i ś m y
z druż yną noszącą naz wę KS
C K Tr o s z y n . O d p o c z ą t k u
rozg r y wek wiadomo było,
że z Troszynem związana jest
t y l ko j e j n a z wa . P i ł k a r z e to
członkowie warszawskiego klubu
Wisła zajmującego się głównie
szkoleniem uzdolnionej piłkarsko
młodzieży.
Przebieg rozgrywek pokazał, że jest
to bardzo dobry zespół, w którym
młodzież wspierana przez kilku
do ś wiadc zonyc h p i ł karz y
wyraźnie zmierzała ku realizacji
z a ł ożo n e go c e l u . A był n i m
bezproblemowy awans do wyższej
ligi. Znalazły się jednak drużyny,
które postawiły się faworytowi.
Też niespodziewanie stracił kilka
punktów. Stąd liderowanie Żbika,

stało się jednak inaczej. Żbik
w drugiej części rundy jesiennej nie
prezentował już formy z początku
sezonu. W tabeli zajmował w niej
odległe, bo 7. miejsce. Przeciwnicy
wystawili też na ten mecz wyraźnie
słabszy zespół. Widać było, że nie
spodziewali się większego oporu
przeciwnika z Nasielska.
Od pierwszych minut dała się
zauważ yć w yższość druż yny
z Troszyna. Grali „książkowo”.
Spokojnie organizowali akcje
g ł ę b o ko p o d s wo j ą b ra m k ą
i dokładnie rozgrywając między
sobą piłkę, zbliżali się pod naszą
bramkę. Na razie nie stwarzali
jednak większego zagrożenia.
W dodatku nasi zawodnicy grali
w t ym frag mencie sp otkania
bardzo ambitnie. Przyjmowali
przeciwnika na swojej połowie
i dość łat wo przer y wali jego
akcj e . Wyst arc z ył j e dnak
moment nieuwagi naszej obrony
i gospodarze taką właśnie akcję
zakończyli strzeleniem bramki.
Podanie piłki z prawej strony
wzdłuż przejął doświadczony
Fijałkowski i bez jej przyjmowania
skierował ją do bramki (12’).
W yd a wa ć b y s i ę m o g ł o, ż e
szybkie zdobycie gola zaowocuje
zwiększeniem tempa gry. Tak się
nie stało. Ani piłkarze z Troszyna,
ani nasi tego nie zrobili. Za to
nasi zawodnicy zaczęli jeszcze
dokładniej pilnować przeciwnika.
Momen t am i g ra była b ard zo
ładna. Zawodnicy obydwu drużyn
p osiadają duże umiej ętnoś c i
R
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Wyniki XVI Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, 07.11.2014 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
177 pkt (61,46%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
161 pkt (55,90%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
150 pkt (52,08%)
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
145 pkt (50,35%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
144 pkt (50,00%)
6. Robert Truszkowski – Marek Olbryś			
131 pkt (45,49%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
100 pkt (34,72%)

piłką zagraną wzdłuż bramki do
siatki.
Kolejne 15 minut to dalszy ciąg
wyrównanej w miarę gry. Lepsi
byli jednak chłopcy z Warszawy.
Trzecią bramkę zdobył Sowa.
Stało się to w momencie, gdy Żbik
zaczął grać bardziej zdecydowanie.
Wyraźnie dążył do zmniejszenia
rozmiarów porażki. Nasi zawodnicy
na 10 minut przed końcem meczu
przeprowadzili podobną akcję do
tych, w jakich celowali gospodarze.
Piłkę do bramki skierował Damian
Załoga (80’). Wynik 3:1 był już
prz yz woit y, ale nasi pi ł karze
dostrzegli prawdopodobnie szansę
na jego poprawienie. Idąc śmiało
do ataku, wyraźnie się odkryli.
Wykorz ystali to przeciwnicy,
strzelając w ostatnich p ięciu
minutach aż cztery bramki (Bałazy
(88’), Wolak (89 i 92’), Sawicki (93’).
Ostateczny wynik meczu to 7:1.
W ostatnich minutach nasz zespół
praktycznie nie istniał. Właściwie
każda akcja rozpoczęta po golu
na środku kończyła się bramką.
Obraz gry w tej części spotkania
był porażający.
Rundę jesienną nasi zawodnicy
zakończyli na 7. miejscu. Do lidera,
Korony Ostrołęka, tracą aż 11
punktów, a do wicelidera punktów
7. Teraz w okresie przerwy zimowej
naszą drużynę i jej trenera czeka
ogromna praca. Mankamentów
w grze drużyny jest wiele. Warto
jednak podjąć trud. Szanse na awans,
chociaż niewielkie, jeszcze są.
andrzej zawadzki
K

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 					
Janusz Muzal					
3.
Mariusz Figurski					
4. Zbigniew Michalski				
5.
Robert Truszkowski				
6-7. Piotr Kowalski 					
Grzegorz Nowiński 				
8. Krzysztof Morawiecki 				
9.
Krzysztof Michnowski				
10. Kazimierz Kowalski				
Marek Olbryś					
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113 pkt
113 pkt
105 pkt
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