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R E K L A M A

Quo vadis nasielska oświato?

W ostatnim czasie tematem dyżur-
nym w naszej gminie stają się proble-
my związane z oświatą. Niektórych 
to dziwi, zwłaszcza gdy widzą pięk-
nie odnowione budynki szkolne, 
nieźle wyposażone sale lekcyjne, ro-
ześmiane buzie dzieci, a także babcie 
i dziadków, którzy obecnie bardzo 
chętnie chodzą do szkół, aby ode-
brać wnuczęta i przytargać do domu 
ich mocno przeciążone plecaki. 
W czym więc gminny problem?
Oświatowy problem zaczyna się 
bardzo wcześnie, w nasielskiej gmi-
nie także. Wiele osób podkreśla, 
że w naszej gminie brakuje żłobka. 
A skoro taką potrzebę widzą miesz-
kańcy, to warto się temu problemowi 
przyjrzeć. Na szczęście został on już 
dostrzeżony i wydaje się, że będzie 
w miarę szybko rozwiązany.
Następnym problemem jest kolejny 
okres w życiu człowieka, tzn. czas 
przedszkolny. W naszym wypad-
ku tkwi on w tym, że nie mamy od-
powiedniego budynku przedszkola. 
Ten, w którym ono się mieści, dawno 
już powinien być oglądany tylko na 
zdjęciach. Na szczęście właśnie od-
żywa idea budowy nowego przed-
szkola i wydaje się, że tym razem jest 
bliska realizacji.
Problem ten w naszej gminie został 
w dużym stopniu złagodzony dzięki 
temu, że działają tu dwa przedszkola 
prywatne. Jednak wyobraźmy sobie, 
co by się działo, gdyby ich nie było, 
a ustawodawca obowiązkiem przed-
szkolnym kazałby objąć cała popula-
cję w określonym wieku… 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

Dyżury aptek 
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

marzec 2015 r.
9-15.03.2015 r. – Apteka ,,NOVA” ul. Warszawska 51/53 d
16-22.03.2015 r. – Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi
23-29.03.2015 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Z UM

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
30 października 2014 roku od 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie stawka 
opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny dla czwartego 
i każdego kolejnego dziecka w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku 
życia, a w przypadku dzieci uczących się w szkołach/na uczelniach sta-
cjonarnych, do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku 
życia. Miesięczna stawka opłaty ww. osób wynosić będzie 1 zł. Aby ob-
niżyć opłatę miesięczną, właściciele nieruchomości są zobowiązani zło-
żyć osobiście lub listownie deklarację/korektę dotychczasowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgod-
nie z obowiązującym od 1 stycznia wzorem deklaracji wprowadzonym 
Uchwałą nr LVIII/410/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (www.nasielsk.pl, zakładka: druki do pobrania) oraz w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Punkt Obsługi Klienta i pokój nr 11 na 
parterze).
Niższa opłata obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona deklara-
cja/korekta dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 
2015 roku.

Urząd Miejski w Nasielsku
Z UM

Zgłoszenie przydomowej 
oczyszczalni ścieków 
W związku z bieżącymi kontrolami w zakresie przestrzegania przez 
mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku na terenie gminy w zakresie gromadzenia nieczysto-
ści ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się ich 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, Wydział 
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się, aby osoby ko-
rzystające z przydomowej oczyszczalni ścieków dokonały zgłoszenia 
posiadanej instalacji.
Zgłoszeniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepusto-
wości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospo-
darstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód. 
Przez przydomową oczyszczalnię ścieków należy rozumieć zespół 
urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadza-
jących je w stanie oczyszczonym do gruntu lub wód powierzchniowych. 
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez go-
spodarstwa domowe jest zwolnione z opłat skarbowych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM. Harmonogram przyjmowania zeznań PIT

Złóż zeznanie podatkowe  
w urzędzie
Informujemy, że pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2014 w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie 
z poniższym harmonogramem. 
– 16 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 30 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 1 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 8 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 15 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 22 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 29 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
Jednocześnie informujemy, że w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (parter) zostanie ustawiona od dnia 16 marca br. urna przezna-
czona do składania przez podatników zeznań podatkowych w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami i dniami funkcjo-
nowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

DLA ROLNIKÓW

Harmonogram szkoleń  
dla rolników na marzec 2015 r. 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR 
w Nasielsku zaprasza rolników na szkolenia organizowane w marcu 2015 r.
1. Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad IOR. Sala 
konferencyjna UM Nasielsk – 23.03.2015, godz.09.00. Wykładowcy: Ma-
ria Brzezińska, Marian Gmitruk. Przedłużenie uprawnień na opryskiwacze 
na 5 lat dla osób, które były już przeszkolone. Zapisy osobiście u Marii 
Brzezińskiej w pokoju 110.
2. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. 
Wyjazd z parkingu przed UM w Nasielsku – 28.03.2015 (sobota) o godz. 
06.00 Zapisy wraz z wpłatą osobiście u Marii Brzezińskiej w pokoju 110.

Organizator: Maria Brzezińska

Głosujmy na 
„Podwórko NIVEA” 
Gmina Nasielsk zgłosiła swój udział w konkursie „Podwórko NIVEA”. Ro-
dzinny plac zabaw NIVEA zostanie wybudowany w 40 lokalizacjach w ca-
łej Polsce. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest uzyskanie jak największej 
liczby głosów wśród wszystkich uczestników konkursu. Lokalizację „Po-
dwórka NIVEA” w Nasielska zaplanowano przy budynku Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica 1.
Wystarczy codziennie oddać jeden głos na lokalizację rodzinnego miejsca 
zabaw w swoim mieście za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podwor-
ko. Pierwsza tura głosowania będzie się odbywać w dniach 1–30 kwietnia 
br. Każdego dnia będzie można oddać jeden głos.
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OŚWIATA

Quo vadis nasielska oświato?
pieniądze. Cała sprawa tkwi w tym, że 
szkoły żyją z subwencji państwowej, 
a ta jest wyższa, i to znacznie, w wy-
padku dzieci uczących się w szkołach 
na wsi. Tu warto zauważyć, że w na-
szej gminie subwencja ta nie wystar-
cza i gmina (czyli my wszyscy) musi 
dokładać olbrzymie kwoty, zarówno 
do szkół wyżej, jak i niżej dotowanych 
przez państwo, w ogóle do ich funk-
cjonowania. 
Wszystkie te problemy stały się 
przedmiotem dyskusji na różnego ro-
dzaju spotkaniach. Nad problemami 
tymi obradowała też Komisja Oświa-
ty, Sportu i Kultury Rady Miejskiej. 
5 marca br. odbyło się posiedzenie, 
którego tematem było omówie-
nie pomysłu utworzenia gimnazjów 
przy Szkołach Podstawowych w Dę-
binkach, Budach Siennickich i w Po-
powie. Wyjątkowo przebiegło ono 
dwuetapowo. Najpierw radni poje-
chali z wizytacją do wspomnianych 
szkół, by po dwóch godzinach po-
wrócić i w sali konferencyjnej prze-
kalkulować wstępnie pomysł.
Propozycja utworzenia gimnazjum 
w Dębinkach wyszła od mieszkań-
ców tejże i sąsiednich miejscowości 
w piśmie wystosowanym przez Radę 
Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej Dębinkach im. Jana Pawła II, któ-
re przysłali do radnych. Autorzy listu 
argumentowali swój pomysł istnie-
niem zaplecza salowego, deklaracją 
dofinansowania zakupów pomocy 
dydaktycznych, posiadaną już halą 
sportową i projektem budowy boiska 
sportowego. Jednocześnie wyraźnie 
podkreślono, że oczekują zadość-
uczynienia za uciążliwości wynikające 
z lokalizacji w tej okolicy wiatraków. 
Ponadto Rada Rodziców zaznaczy-
ła, że istniejąca formuła nasielskiego 

gimnazjum nie jest bezpieczna. Pod 
pismem podpisało się 645 osób. 
Radni postanowili, że przeprowa-
dzą wizytacje we wszystkich wiej-
skich szkołach podstawowych 
i zorientują się, czy jest możliwość 
utworzenia tam również gimna-
zjów.

Nowoczesny blok na Płońskiej
Osiedle przy ul. Płońskiej rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie są prowadzone prace wykończeniowe 
w nowym, czwartym już bloku. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na 30 kwietnia br. Jak mówi prezes 
spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Albert Kołodziejski – W maju będzie można już zamieszkać 
w najbardziej nowoczesnym i najładniejszym bloku w Nasielsku.
Nowy budynek na osiedlu ma 4 piętra. Znajduje się w nim 56 mieszkań o metrażach 36–100 m2. Od 60 m2 
zaczynają się mieszkania dwupoziomowe. Mieszkania mieszczące się na parterze dodatkowo mają przestronne 
tarasy. W budynku znajdują się windy, garaże podziemne zamykane oraz pomieszczenia gospodarcze. Klatki 
schodowe są wykończone tynkiem strukturalnym, fototapetami, płytkami i gresem w dwóch kolorach. 
Inwestycja jest już w fazie końcowej. 75% mieszkań ma już swoich właścicieli. Pozostałe 25% czeka na nowych 
nabywców i kusi wysokim standardem. Cena na m2 to 3200 zł brutto. 

K.T.

RADA MIEJSKA

Kolejna ekspresowa sesja Rady Miejskiej
Nasza Rada Miejska pracuje w iście 
ekspresowym tempie. To tempo 
dotyczy zarówno częstości odby-
wania posiedzeń plenarnych, jak 
i przebiegu samych posiedzeń.
Minęły nieco ponad trzy miesiące 
(100 dni) od ubiegłorocznych listo-
padowych wyborów samorządo-
wych, a Rada Miejska w Nasielsku 
na sesjach plenarnych obradowała 
już 8 razy. To sporo, zwłaszcza jeśli 
weźmie się pod uwagę zapis w tej 
sprawie w statucie, stanowiący, że 
sesje powinny się odbywać nie rza-
dziej niż raz na kwartał. W dodatku 
część tych posiedzeń mogła trwać 
bardzo krótko, jako że porządek 
obrad ograniczał się do czterech 
punktów: otwarcie i zamknięcie se-
sji, przedstawienie porządku obrad 
oraz podjęcie jednej uchwały. A że 
uchwały są zazwyczaj dość dokład-
nie analizowane na posiedzeniach 
merytorycznych komisji. więc w za-
sadzie zaraz po odczytaniu projek-
tu uchwały mogło następować jej 
przegłosowanie. 
Tak zaplanowana była i ostatnia, 
ósma, sesja Rady Miejskiej (26.
II.2015). Trwałaby jeszcze krócej, 
gdyby nie to, że niektórzy z radnych 

chcieli poszerzyć porządek obrad. 
Powodem tego był zaś fakt, że na 
sesję przybyło kilkoro mieszkań-
ców gminy z problemami, z którymi 
chcieli zapoznać Radę. Po dłuższych 
deliberacjach ostatecznie zadecy-
dowano, że problemy mieszkańców 
zostaną wysłuchane i rozpatrzone. 
Zarysował się też problem nazew-
nictwa sesji. W większości bywają to 
sesje zwyczajne, nadzwyczajne zde-
cydowanie rzadziej. Była już i sesja 
„niezwyczajna”. Sesja ósma nie mia-
ła żadnego określenia. Tyle że była to 
sesja zwołana na wniosek burmistrza. 
Być może wszystkie te problemy 
zostaną rozwiązane w znowelizowa-
nym statucie, jako że do pracy przy-
stąpiła Komisja Statutowa.
Głównym punktem obrad były 
zmiany w uchwale budżetowej gmi-
ny Nasielsk na rok 2015. Zmiany te 
zostały, bez dyskusji na sesji, jedno-
głośnie przyjęte, jako że wcześniej 
zostały omówione na wspólnym po-
siedzeń trzech merytorycznych ko-
misji Rady. Obecni byli na niej prawie 
wszyscy radni (oprócz jednej osoby).
Przez tę uchwałę zwiększono do-
chody budżetu gminy o kwotę 306 

000 zł. Po tej zmianie dochody 
gminy wyniosą 49 490 640, 69 zł. 
W wydatkach gminy zmniejszono te 
wydatki o kwotę 1 004 000zł oraz 
zwiększono wydatki gminy o kwotę 
1 310 000 zł. Po tych zmianach osta-
tecznie na obecną chwilę wydatki 
gminy to 54 961 823,69 zł. Deficyt 
budżetu wyniesie więc 5 471 183 zł. 
Po załatwieniu spraw f inanso-
wych wysłuchano przedstawi-
ciel i  nasielsk iej  społeczności . 
Sołtys Chlebiotek, Halina Kamińska, 

przedstawiła niepokojącą sytuację 
w dolinie rzeczki Nasielnej (ŻN pi-
sało o tym problemie w poprzed-
nim numerze). W ostatnich dniach 
na odcinku tej rzeczki od nieczyn-
nego już wysypiska w Kosewie do 
miejsca, gdzie przed laty był zloka-
lizowany młyn wodny w Chlebiot-
kach, unosi się fetor, a woda jest 
wyraźnie spieniona i dziwnie zabar-
wiona. Sprawa była już wcześniej sy-
gnalizowana burmistrzowi i powziął 
on kroki w celu ustalenia przyczyn 

tego niepokojącego stanu oraz roz-
wiązania problemu.
Mieszkańcy ulicy Kościelnej, państwo 
Sokołowscy, poruszyli problem zwią-
zany z funkcjonowaniem na tej uli-
cy Domu Pogrzebowego. Burmistrz 
i pracownice merytorycznych wy-
działów przedstawili sytuację praw-
ną związaną z działalnością tego typu 
placówek, obiecali, że bliżej przyjrzą 
się sygnalizowanemu problemowi 
i będą próbowali go rozwiązać.

Andrzej Zawadzki

W obradach komisji udział wzięli 
także nasielscy nauczyciele, któ-
rzy wyrazili swoje zaniepokojenie 
takimi pomysłami.
Po kilku godzinach mało wyrazistych 
obrad radni wysunęli dwie konkluzje. 
Radny Mirosław Świderski podsu-
mował, iż jeśli mają powstać gimna-
zja, to trzy, tylko nie wiadomo, czy 

gminę stać na takie posunięcie. Na-
tomiast radny Marek Ostaszewski za-
znaczył, że na taką decyzję pozostał 
tylko miesiąc, gdyż w kwietniu ruszają 
prace nad tworzeniem szkolnych ar-
kuszy organizacyjnych. Nad pomy-
słem można się zastanowić, lecz bez 
pośpiechu.

Andrzej Zawadzki/MB

Wracając do pomysłu budowy gmin-
nego przedszkola, warto zauważyć, 
że obecna koncepcja przewiduje 
zburzenie starej i budowę w tym sa-
mym miejscu w błyskawicznym tem-
pie nowej placówki. Na czas budowy 
przedszkolaki znalazłyby miejsce 
w części budynku gimnazjum przy 
ulicy Staszica. Pozostaje pytanie, czy 
to akurat najlepszy pomysł.
Kolejny okres szkolny, szkoła pod-
stawowa, nie nastręcza już tylu 
problemów, chociaż w czasach sa-
morządowych znacznie zmniejszy-
ła się liczba tych szkół. Zlikwidowano 
nawet jedną z miejskich podstawó-
wek. Bo obecna, choć pięknie roz-
budowana, pęka w szwach, a czas jej 
pracy wydłużono, organizując pewne 
zajęcia przed godziną ósmą. Jednakże 
szkoły podstawowe w naszej gminie 
działają dobrze, są zadbane. Owszem, 
przydałoby się więcej pieniędzy, tych 
jednak wciąż brakuje, bo mądre po-
mysły są i z pewnością ułatwiłyby 
one życie dzieciom, nauczycielom 
i rodzicom.
Problemem, jaki w chwili obecnej się 
rodzi, jest sprawa gimnazjów. Mamy 
ich trzy: w Nasielsku, Pieścirogach 
i Cieksynie. Nasielska placówka jest 
szkołą samodzielną, natomiast gim-
nazja w Pieścirogach i Cieksynie dzia-
łają w ramach zespołów. Narodził się 
pomysł, aby powstały nowe klasy 
gimnazjalne w Dębinkach, Popowie 
i Budach Siennickich, żeby tu także 
można było utworzyć zespoły szkół. 
Są w tej sprawie mocne naciski, 
zwłaszcza ze strony części radnych 
i społeczności wiejskich mających 
dzieci w tych szkołach. Także część 
samorządowców popiera ten po-
mysł, a pierwszym argumentem są 

dokończenie ze str. 1



4 Życie Nasielska nr 6(418); 13–26 marca 2015AKTUALNOŚCI

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

KRONIKA PSP
08.03. OSP Nasielsk, OSP Ciek-
syn i JRG Nowy Dwór Mazowiec-
ki wyjechały do nieszczęśliwego 
zdarzenia w domu jednorodzin-
nym w Borkowie, w którym wy-
dobywał się czad z nieszczelnego 
układu kominowego. Działania 
strażaków polegały na zabezpie-
czeniu terenu i przewietrzeniu 
pomieszczeń.

08.03. OSP Nasielsk wyjecha-
ła do pożaru sadzy w kominie w 
budynku przy ulicy POW.

09.03. OSP Nasielsk gasiła pożar 
trawy przy ulicy Przechodniej.

R E K L A M A

W okresie od 1 do 4 marca w Bor-

kowie nieznani sprawcy włamali 

się do budynku gospodarczego i 

skradli mienie o wartości 500 zł na 

szkodę Mirosławy T.

04–05.03. nieznani sprawcy wła-

mali się do pomieszczeń biuro-

wych i garażu w Pniewie i skradli 

mienie o wartości 3250 zł na szko-

dę Grażyny Z.

05.03. w Andzinie Jan Ł., mieszka-
niec Gawłowa, kierował rowerem 

pomimo zakazu sądowego.

05.03. na ulicy Sosnowej Krzysztof 

P., mieszkaniec Krzyczek, kierował 

rowerem pomimo zakazu sądo-

wego.

08.03. w Borkowie w domu jedno-

rodzinnym z powodu zaczadzenia 

zmarła jedna osoba, drugą odwie-

ziono do szpitala. Prawdopodob-

ną przyczyną ulatniającego się CO 

była nieszczelność systemu komi-

nowego.

Pijani na drodze
06.03. w Paulinowie Janina S ., 

mieszkanka Chrcynna, kierowała 

samochodem po spożyciu alko-

holu (0,85 mg/l).

07.03. w Popowie Borowym Piotr 

R., mieszkaniec Popowa, kierował 

samochodem po spożyciu alko-

holu (1,01 mg/l).

Cuchnący problem
Od kilku tygodni do naszej redak-
cji wpływają skargi mieszkańców 
gminy Nasielsk, dotyczące nie-
przyjemnego zapachu, jaki płynie 
z nieczynnego wysypiska śmieci 
w Kosewie. Od miesiąca nic się nie 
zmieniło. Nadal cuchnie. Robi się 
coraz cieplej, a my nie możemy 

otworzyć okien w mieszkaniach. 
Kiedy to się wreszcie skończy? – 
skarżą mieszkańcy Kosewy, Pieści-
rogów i Chlebiotek.
O nieczynnym składowisku odpa-
dów w Kosewie pisaliśmy w po-
przednim numerze ŻN. Sprawa ta 
została poruszona także na se-

sj i  Rady Miejskiej . 
Dowiedzieliśmy się 
również, że miesz-
kańcy okolicznych 
m i e j s c o wo ś c i  n a 
własną rękę zaczę-
li prowadzić śledz-
two mające na celu 
ustalenie, skąd bie-
rze się przykry za-
pach. Zastanawia ich 
to, że przez wiele lat 
było spokojnie, teraz 

zaś na terenie wysypiska 
jest wzmożony ruch, 
a w powietrzu unosi się 
zapach fekaliów.
K ierownik Wydzia ł u 
Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Progra-
mów Struktura lnych 
nasielskiego magistratu, 
Radosław Kasiak, za-
pewnia, że gmina kon-
troluje całą sytuację: 
– Teren nieczynnego 
składowiska odpadów 
został już sprawdzony 
przez Państwowy Po-
wiatowy Inspektorat 
S ani tarny w Nowym 
Dworze Mazowiecki. Pracowni-
cy SANEPID-u nie stwierdzili no-
wych odpadów komunalnych 

ani ścieków bytowo- socjalnych. 
Według nich widoczne odpa-
dy są pozostałością po gminnym 
w ysyp i s ku .  Ko l e j n ą  ko n t ro -
lę zapowiedział Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska. 
Mając już wszystkie wyniki ba-
dań, za kilka dni będziemy mogli 
zastosować tam efektywne mi-
kroorganizmy, które zniwelują 
nieprzyjemny zapach. Zaznacza 
też, że na wysypisko w Kosewie 
przez wiele lat były wywożone 
ścieki. Teraz, kiedy prowadzo-
na jest tam rekultywacja, czy-
li zasypywanie wyrobisk ziemią, 
gruzem i gliną, woda tam zalega-
jąca wypływa i niestety cuchnie.  
–  M i kro o r g a n i z my  p o wi n ny 
znacznie zmniejszyć a nawet wy-
eliminować nieprzyjemny zapach 
– dodaje R. Kasiak. 
Czy nowoczesne preparaty z efek-
tywnymi mikroorganizmami za-
łatwią sprawę i mieszkańcy będą 
mogli wreszcie odetchnąć z ulgą? 
Przekonamy się już wkrótce.

K.T.

Jestem zainteresowany przekazaniem  
Zakładu Pracy Chronionej w Siennicy  

osobie lub grupie osób,  
które są zainteresowane  

prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Proszę o kontakt. Tel. 602 297 779.

O G Ł O S Z E N I E

UWAGA NA OSZUSTÓW !
W związku z sygnałami jakie docierają do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku ostrzegamy mieszkańców gmi-
ny Nasielsk przed wpuszczaniem do domów 
i mieszkań osób podających się za pracowni-
ków socjalnych. Pracownicy MOPS w Nasielsku 
posiadają:
– wystawione imiennie,
– opieczętowane,
– ze zdjęciem pracownika,
– podpisane przez dyrektora MOPS Monikę 
Nojbert.
legitymacje pracownika socjalnego, a każdy 
pracownik ma obowiązek przedstawić ją na żą-
danie.
Przed wpuszczeniem do mieszkania NIEZNA-
NEGO PAŃSTWU pracownika proponujemy 
wylegitymować go. W razie jakichkolwiek wąt-
pliwości co do tożsamości osoby przedstawiają-
cej się jako pracownik socjalny lub prawdziwości 
legitymacji prosimy dzwonić pod numer (23) 
6933010. Wyznaczony pracownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 
udzieli informacji, które pomogą Państwu roz-
strzygnąć zasadność podejrzeń. Do połączenia 
z Ośrodkiem prosimy korzystać z własnych apa-
ratów telefonicznych.
Prosimy o ostrożność i niewpuszczanie do po-
mieszczeń mieszkalnych podejrzanych osób do momentu potwierdzenia ich tożsamości.
JEŻELI UDA SIĘ PAŃSTWU ZATRZYMAĆ FAŁSZYWĄ LEGITYMACJĘ ZE ZDJĘCIEM, UŁATWI TO 
SCHWYTANIE OSZUSTÓW.
Każdą informację, która może w tym pomóc, prosimy kierować na Komisariat Policji w Nasielsku, tel. 23 
691-23-77; 23 691-22-07, lub pod numer 997.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Krzysztof Frączak
radny okręgu nr 13 (Mogowo, Siennica),  
sołtys Mogowa
Co skłoniło Pana do kandydo-
wania w wyborach do Rady 
Miejskiej?
– Kandydowałem do Rady Miej-
skiej przede wszystkim dlate-
go, żeby mieć realny wpł yw 
na polepszenie infrastruktury 
w gminie i w moim okręgu wy-
borczym. To moja piąta kadencja 
i ogromna satysfakcja, że wybor-
cy kolejny raz zaufali mi i mogę 
w dalszym ciągu służyć naszej 
społeczności, reprezentując ją 
w Radzie Miejskiej.
Jak postrzega Pan funkcję radnego? Radny to…
– Radny to człowiek, który wspiera działania na rzecz rozwoju całej gmi-
ny. Reprezentuje mieszkańców swojego okręgu. Musi być też otwarty na 
wszelkie problemy i spostrzeżenia mieszkańców.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym, przede wszyst-
kim, będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– Od początku lat dziewięćdziesiątych jestem sołtysem, a od roku 1998 
radnym, co dało mi wieloletni bagaż doświadczeń w pracy samorządo-
wej. Bardzo bliskie są mi sprawy finansowe gminy, tematy infrastruktury 
drogowej, oświetlenia i bezpieczeństwa. Praca w Radzie wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością. Jest wyróżnieniem, ale jednocześnie uczy pokory 
i kompromisu. Byłaby pewnie o wiele prostsza, gdyby gmina miała od-
powiednie środki finansowe na realizacje swoich zadań.
Już po raz czwarty zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu i Finansów. To ciekawe, ale i odpowiedzialne zadanie. Jednocze-
śnie jestem członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla 
całej gminy i w Pana okręgu wyborczym?
– Na terenie gminy niewątpliwie jedną z najważniejszych inwestycji jest 
budowa nowego przedszkola samorządowego. Kolejnym ważnym te-
matem jest skanalizowanie miasta i miejscowości znajdujących się w bli-
skim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Istotnym zadaniem jest poprawa 
jakości dróg osiedlowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ciek-
synie, budowa sali gimnastycznej przy szkole w Budach Siennickich. 
Wszystkie te inwestycje mają szansę realizacji przy wsparciu środków 
zewnętrznych.
W ostatnich latach w moim okręgu wyborczym stan infrastruktury 
znacznie się poprawił. Potrzeby jednak są nadal. W pierwszej kolejności 
należałoby zmodernizować ulice Piłsudskiego i Sikorskiego w Siennicy, 
które są drogami powiatowymi. Ponadto należy podjąć działania zmie-
rzające do poprawy infrastruktury otaczającej nowy dworzec, który po-
wstanie do końca tego roku, i stację PKP. 
Potrzebna jest też modernizacja ulicy Polnej w Mogowie, która łączy 
przejazd kolejowy z drogą powiatową w Budach Siennickich. Do mniej-
szych inwestycji, które będą realizowane z funduszy sołeckich, należy 
zaliczyć budowę punktów oświetleniowych i poprawę jakości dróg do-
jazdowych do zabudowań kolonijnych.
Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Zdecydowanie tak. Jesteśmy gminą, która łączy w sobie dwa orga-
nizmy – 12-tysięczny obszar wiejski i 7,5-tysięczny miejski. Przy ulicy 
Płońskiej w Nasielsku powstały nowe bloki, które są już zamieszkane. 
Trwa budowa następnych. Atutem naszej gminy jest linia kolejowa, któ-
ra ułatwia mieszkańcom przemieszczanie się, jak również powoduje to, 
że mieszkańcy sąsiednich miejscowości kupują działki budowlane, i po-
wstają nowe osiedla. Aktualnie nie ma żadnych uciążliwych dla środo-
wiska i mieszkańców zakładów przemysłowych. Ostatnio mieszkańcy 
wyraźnie opowiedzieli się przeciwko niebezpiecznej utylizacji odpadów.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Skontaktować się można ze mną przez Biuro Rady – telefon: (23) 693-
30-62. Jestem otwarty na pomoc we wszelkich sprawach i problemach. 
Mieszkańców zapraszam również do osobistego kontaktu do miejsca 
mojego zamieszkania w Mogowie przy ulicy Długiej 26. 
Radny prywatnie…
– Urodziłem się w 1958 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Jestem żo-
naty. Mam syna Piotra i wnuka Damiana. W 1978 r. wraz z żoną Jolantą 
zamieszkałem w Mogowie. W tym samym roku ukończyłem Techni-
kum Kolejowe w Warszawie. Jestem emerytowanym pracownikiem PKP. 
Moją pasją jest polityka i historia kolejnictwa.

R E K L A M A

Serowarskie warsztaty w Gąsiorowie

Czy swojskie sery wrócą na nasze stoły?
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckie-
go, Mazowiecki Ośrodek 
Doradzt wa Roln icze -
go Oddział Poświętne 
i Lokalna Grupa Działa-
nia Zielone Mosty Narwi 
zorganizowały w Młynie 
Gąsiorowo (gm. Świer-
cze) szkolenie na temat: 
„Produkt tradycyjny jako 
element podnoszenia 
atrakcyjności turystycznej 
regionu”. Znaczącą grupę 
wśród uczestników kon-
ferencji stanowiły osoby 
działające w sferze rol-
nictwa w gminie Nasielsk. 
Liderem naszej grupy był 
bez wątpienia Krzysztof 
Kowalski, znany szeroko produ-
cent olejów tłoczonych na zimno 
i hodowca świń unikalnej obecnie 
polskiej rasy złotnickiej białej. 
Produktem lokalnym, któremu po-
święcono szkolenie, był ser. Kiedyś 
sery były wyrabiane w prawie każ-
dej wiejskiej chacie. Dzisiaj ich pro-
dukcja na wsi należy do rzadkości, 
a gospodynie jakże często zaopa-
trują się w nie w sklepach siecio-
wych. Wydaje się, że podaż ta nie 
zaspokaja jednak potrzeb i upodo-
bań konsumentów, skoro daje się 
zauważyć duże zapotrzebowanie 
na „prawdziwe” wiejskie sery. Ta-
kie sery sprzedawane są również 
na nasielskim rynku, a te dystrybu-
owane tutaj przez pewną rodzinę 
ze Świercz rozchodzą się jak świeże 

bułeczki i po godzinie rodzina od-
jeżdża do domu. Bez swoich serów 
oczywiście.
Polska nie należy do serowych po-
tentatów. Niewiele regionów chlu-
bi się swoimi serami. Najbardziej 
rozpoznawalne są te, które są pro-
dukowane przez górali. To sław-
ne na cały świat oscypki. Jednak 
rodzajów serów, jakie były w Pol-
sce produkowane, jest dużo, war-
to przywrócić je do łask. To szansa 
na dobry zarobek i szansa na pozy-
skanie turystów. W tym także tych 
z zagranicy.
Produkt lokalny i tradycyjny to 
nie tylko atrakcja, to także pienią-
dze i szansa na rozwój regionów. 
Przekonywał o tym zebranych 
Krzysztof Zaniewski z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-

zowieckiego. Sprawdziło się to 
w przypadku olejów państwa Ko-
walskich oraz przy wielu innych 
produktach. 
A tej prawdzie patronuje w naszym 
województwie Krzysztof Zaniewski. 
Wiedzą o tym dobrze Albert Jawor-
ski, prezes Zarządu LGD Zielone 
Mosty Narwi, i Arkadiusz Pniew-
ski, dyrektor Biura LGD. Obydwaj 
wspierali go od lat w propagowaniu 
wiedzy na temat szans naszych rol-
ników i obydwaj przygotowali spo-
tkanie w Gąsiorowie.
Teorię ogólną przekazaną przez 
wykładowcę ukonkretnił teoretyk 
i praktyk w dziedzinie serowarstwa, 
pochodzący z Żuław Krzysztof Ja-
worski. Jego wystąpienie, a była 
to główna część szkolenia, mia-
ła charakter zarówno teoretyczny, 
jak i praktyczny. Część praktyczna 
miała charakter warsztatów. Uczest-
nicy kursu nie tylko notowali cen-
ne wiadomości, ale i sprawdzali je 
w praktyce. Degustacja kilku rodza-
jów wyprodukowanych w czasie 
ćwiczeń tzw. serów podpuszcz-
kowych wykazała, że w krótkim 
czasie słuchacze nabyli sporo cen-
nych umiejętności. Wiele osób 
zapewniało, że będą wykorzysty-
wali wiedzę nabytą na szkoleniu. 
Zadowoleni byli z pewnością go-
spodarze obiektu. Produkty re-
gionalne i tradycyjne, o których 
wiedzę przekazuje się u nich na 
szkoleniach, są następnie serwo-
wane przez ich kuchnię.

Andrzej Zawadzki

Z okazji  
90-tej rocznicy urodzin, 

Wandzie Kaczor,  
kochanej mamie, babci  

i prababci,  
dużo zdrowia  

i sił doczekania  
co najmniej 100-tki  
w żelaznej kondycji  

życzą wdzięczni za trudy  
i starania dla pokoleń 

dzieci, wnuki i prawnuki.

S E R D E C Z N O Ś C I
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

KĄCIK POETYCKI

Czarny Anioł
Na rynku wydawniczym jest wiele kry-
minałów, pewną popularność mają rów-
nież pozycje łączące klasyczną powieść 
kryminalną z szeroko pojętą fantastyką.
Pomysł wydaje się ciekawy. Intryga, 
w którą zamieszane są siły nieczyste, 
to ciekawy sposób na tchnięcie ducha 
w gatunek. Duchy czy inne fantastyczne 
stwory mieszają się w sprawy ziemskie, 
a bohaterowie muszą mierzyć się nie 
tylko z kryminalistami, ale też ze spra-
wami wykraczającymi poza ich poję-
cie. W ten sposób emocje klasycznego 
kryminału łączą się z nutą niesamowito-
ści, a często również i grozy typowej dla 
horrorów.
Czarny anioł Johna Connolly’ego to jedna z ciekawszych książek łą-
czących kryminał i elementy fantastyczne. Autor stworzył serię, której 
głównym bohaterem jest prywatny detektyw i były policjant Charlie Par-
ker. Życie nie oszczędza Parkera. Po tym, gdy jego rodzinę zamordował 
seryjny morderca, prowadzi on swoją prywatną krucjatę przeciw prze-
stępcom. W Czarnym aniele przychodzi zmierzyć mu się z prawdziwym 
uosobieniem zła. Ginie młoda dziewczyna, krewna przyjaciela naszego 
bohatera. Za całą sprawą stoi tajemniczy Czarny Anioł, który ma swój 
okrutny i piekielny plan. Czarny Anioł to legenda, jednak legenda, która 
żyje i jest szalenie niebezpieczna.
Książka jest dobrze napisana i wciąga od pierwszej do ostatniej strony. 
Główny bohater musi się mierzyć ze złem z tego i innych światów, a poza 
tym z własną tragiczną przeszłością. Intryga ma wiele zwrotów akcji i za-
skakuje zakończeniem. Warto dodać, że chociaż książka Connolly’ego 
jest pełna mroku i brutalności, to autor nie dobija czytelnika dołującą 
i duszną atmosferą. Sporo jest humoru, a także, paradoksalnie, nadziei. 
W pełnym okrucieństwa świecie Charliego Parkera zawsze znajdzie się 
trochę miłości, która będzie potrafiła rozjaśnić wszechobecny mrok.
Warto polecić książkę Johna Connolly’ego każdemu, kto chciałby prze-
czytać wciągający kryminał i nie przeszkadzają mu (a wręcz budzą za-
interesowanie) wszechobecny mistycyzm i interwencja bytów z innych 
światów. Możliwe, że podróż przez karty Czarnego anioła zachęci nas 
do sięgnięcia po inne książki autora, również dostępne na naszym rynku. 
Warto przy okazji zapamiętać nazwisko autora, bowiem książek pod tym 
samym tytułem jest co najmniej kilka, a wśród nich… biografia piosen-
karki Ewy Demarczyk.

Paweł Kozłowski

Dłonie
Chrystusa dłonie gwoździami przebite
wiszą na krzyżu, krwią ociekają, 
palce rozwarte, bólem spowite, 
ale oprawców swych rozgrzeszają.

Kapłana dłonie, czyste i święte, 
na stół ołtarza hostię składają, 
cud przemienienia, cud niepojęty,
Chrystusa rany się odnawiają.

A matki dłonie, dobre i miękkie, 
dzieci do piersi swojej wtulają 
i głaszczą główki małe, maleńkie,
miłość matczyną uzmysławiają.

Ojcowskie dłonie, grube i twarde,
choć spracowane, ciepło w nich czujesz, 
chociaż spojrzenie ostre i harde, 
też mu zaufaj, bo cię miłuje. 

Dziecięce rączki, bardzo pulchniutkie, 
dołeczki w sobie radosne mają,
głaszczą po buzi babcię staruszkę
i o kochaniu wciąż zapewniają.

Mało cenione, kochane dłonie,
one pracują, one kochają, 
w nich bardzo jasno gromnica płonie,
gdy dni ostatnie w nas dogasają.

Stanisława Wiśniewska

Seniorzy w Teatrze Żydowskim
Dnia 8 marca 2015 r.  miało 
miejsce ciekawe wydarzenie, 
a mianowicie grupa osób z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku uda-
ła się do Warszawy do Teatru  
Żyd o w s k i e g o  n a  s p e k t a k l  
pt. Oberża pod złotym rogiem. 
Występ był ciekawy, pełen ży-
dowskiego humoru, ukazujący 
przedziwne ludzkie charakte-
ry i sceny z życia wzbudzające 
wśród widowni salwy śmiechu. 
Artyści oddali atmosferę słynnej 
ulicy przedwojennej żydowskiej 
Warszawy – Nalewek. Muzy-
ka Jerzego Derfela zobrazowała 
smak życia tamtej epoki, a słowa piosenek nieraz szokowały swoją prostotą i nawet brutalnością. Artyści starali się 
rozbawiać publiczność śpiewem i tańcem, a piękne kolorowe stroje dodawały pikanterii temu widowisku. Na za-
kończenie rzewna piosenka pt. Podmuch wiatru, dotyk wody wywołała wśród widzów uczucia nostalgii i zadumy.
Wyjazd był zorganizowany z okazji Dnia Kobiet, panie otrzymały serdeczne życzenia, wszyscy wznieśli toast 
szampanem za ich zdrowie, a organizatorka, Teresa Skrzynecka, przygotowała wspaniałe niespodzianki: wspól-
ne zdjęcie z artystami występującymi w tym przedstawieniu oraz dla każdego kolorowy kubeczek na pamiątkę.
Serdecznie dziękujemy za tak mile spędzony wieczór, który na długo zostanie w naszej pamięci.

Barbara Modzelewska

Pomyślmy o przyszłości
W t ym roku o dby wa s ię 
t rzec ia  edycja  programu 
„Link do przyszłości”. Bierze 
w nim udział również Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku.
W założeniu program „Link 
do przyszłości. Młodzi. Inter-
net. Kariera” jest skierowany 
do młodych ludzi, którzy nie 
skończyli jeszcze 25 lat. Akcja 
ma zachęcić młodzież stojącą 
u progu ważnych życiowych 
wyborów, by w mądry i prze-
myślany sposób planowała 
swoją ścieżkę zawodową. Aby tego 
dokonać, są organizowane spotka-
nia z młodymi i inspirującymi spe-
cjalistami z wielu dziedzin, którzy 
mają już na koncie sukcesy w swo-
ich branżach i bez problemów od-
najdują się na rynku pracy.
W piątek, 6 marca w nasielskiej bi-
bliotece zorganizowano spotkanie 
z jednym z młodych specjalistów 
– Wojciechem Wiemanem. Wzięli 
w nim udział uczniowie z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
oraz licealiści z nasielskiego Ze-
społu Szkół Zawodowych. Kim jest 
Wojciech Wieman? To pracujący 
zawodowo od 2006 r., specjalizu-
jący się w kilku dziedzinach młody 
człowiek. Jest m.in. video mana-
gerem portalu Onet.pl, specjalistą 
ds. nowych technologii i urządzeń 
mobilnych oraz redaktorem „An-
droid Magazine”. Z wykształcenia 
jest magistrem psychologii me-
diów, ukończył również pody-
plomowe studia dla producentów 
filmowych, telewizyjnych i radio-
wych.
Obecnym na spotkaniu uczniom 
Wojciech Wieman opowiedział 
o swojej karierze i całej drodze, 
jaką musiał przejść, by osiągnąć 
to wszystko, co ma teraz. Próbo-
wał również zachęcić młodzież 
do wyszukiwania w sobie swoich 
mocnych stron i ich wykorzysta-
nia w przyszłej pracy zawodowej. 
Po prezentacji gościa nasielskiej bi-
blioteki nie mogło zabraknąć oczy-
wiście chwili na zadawanie pytań 

młodemu specjaliście z branży 
mediów.
Biblioteka ma też w planach stwo-
rzenie własnej wersji programu 
spotkań ze specjalistami, ale chce 
ograniczyć się do prezentowania 
młodzieży ludzi sukcesu, którzy 

pochodzą z naszej gminy. Zarów-
no to, jak i „Link do przyszłości” 
to świetna okazja dla uczniów, aby 
poznać na żywo osoby, które swo-
im pomysłem i ciężką pracą wiele 
osiągnęły w swoim życiu. 

PK

OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

GRUPA MOCARTA w NOK
Grupa MoCarta jest na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, 
na przekór nużącej codzienności życia muzyków, na przekór zaprzysię-
głym melomanom 
i na przekór fanom 
rocka, rapu czy mu-
zyki pop, którzy boją 
się klasyki jak ognia. 
To kwartet smycz-
kowy o ambicjach 
kabaretu muzyczne-
go. Tworzy go czte-
rech absolwentów 
Akademii Muzycznej 
w Warszawie i Łodzi: 
Filip Jaślar, Michał Si-
korski, Paweł Kowa-
luk i Bolek Błaszczyk.
NOK z ap ra sz a  na 
17 kwietnia (piątek) 
o godz .  18 .30 na 
nowy program Gru-
py MoCarta. Znaj-
dą w nim Państwo 
największe przebo-
je muzyki nie tylko 
klasycznej, inteligentny żart i mnóstwo energii z całego świata - jednym 
słowem będzie CZAD!
Bilety na kabaret do nabycia w kasie Kina Niwa.
Cena biletu: 45 zł w przedsprzedaży, 60 zł w dniu koncertu.
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LISTY DO REDAKCJI RUBRYKA HARCERSKA

Harcerski procent
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zmieniamy świat, nasze 
domy, środowiska lokalne, gminę. Niesiemy chętną pomoc bliźnim i wy-
chowujemy w duchu patriotyzmu. Naszą misją jest pozostawić świat lep-
szym, niż go zastaliśmy. Tak niewiele potrzeba, żeby nam pomóc.
1% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego oso-
by rozliczające się z podatku na zasadach liniowych, a także możliwe 
jest przekazanie 1% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości 
(nowy PIT-39).
Aby przekazać nam 1% Państwa podatku dochodowego, wystarczy 
w odpowiedniej rubryce w formularzu PIT wpisać numer KRS należący 
do Chorągwi Stołecznej ZHP: 0000268913.
Prosimy jednakże pamiętać, że aby Państwa pieniądze nigdzie po dro-
dze nie „zaginęły” i zostały przekazane do naszego Szczepu, w części 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w polu „cel szczegółowy 1%” (pierw-
szy wiersz, w PIT-37 jest to poz. 125) należy koniecznie dopisać:
HUFIEC ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI 3. SZCZEP DHiGZ.

O G Ł O S Z E N I E
NR  KRS    DO PRZEKAZANIA 1 % PODATKU

0000295564
z dopiskiem: Cel szczegółowy 1%

UKS POLONEZ
przy Publicznym Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Bardzo prosimy o złożenie ksero ostatniej strony rozli-
czonego PITiu za rok 2014 do sekretariatu szkoły.

Serdecznie dziękujemy. 

APEL !!!  Przekaż 1% Podatku
Szanowni mieszkańcy Gminy NASIELSK

Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami” ma pod swoją opieką sympa-
tyczną dziewczynkę , która bardzo potrzebuje Państwa pomocy.
Wiktoria (10lat) jest dzieckiem specjalnej troski. Cierpi na mózgowe po-
rażenie dziecięce ze wzmożonym napięciem mięśni czterech kończyn, 
ma wadę wzroku, i obustronny niedosłuch 90dB. Dziecko wymaga stałej 
opieki wielu specjalistów. 
Dziewczynka nie chodzi sama, raczkuje, słabo mówi, nie może bawić się 
i biegać jak jej rówieśnicy, ale jest wesołym i radosnym dzieckiem. Przy 
pomocy ludzi dobrej woli osiągnęła bardzo duże postępy, łatwiej jej żyć, 
więc szkoda by tak wielką pracę zaprzepaścić .   
Głęboko wierzymy, że znajdą się osoby Dobrej Woli –Otwartego Serca, 
którym nie pozostanie obojętny los Wiktusi. Każda nawet najdrobniejsza 
kwota jest niezwykle cenna, to „kroczek” do lepszej sprawności i rozwoju 
dziewczynki.

Dyrekcja, Kadra Pedagogiczna i Pracownicy  
Przedszkola „Pod Fiołkami”  w Nasielsku

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,  
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

KRS: 0000037904 (w rubryce uzupełniające prosimy wpisać)  
WIKTORIA WÓLTAŃSKA - 4470

To nic nie kosztuje, a możesz dużo  pomóc małej chorej dziewczynce.

Gorąco zachęcam do wspierania działań  
Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego  

i pozostawienia Waszego 1% podatku tu, gdzie mieszkacie. 
On do Was wraca.

Będzie czy nie będzie? Oto jest pytanie…
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego,

Dyrektor poinformował, że kontrakty 
negocjował w skali całego wojewódz-
twa powołany spośród dyrekto-
rów wszystkich placówek zespół, że 
kontrakt jest nieznacznie większy od 
poprzedniego i że kolejne kontrakto-
wanie najprawdopodobniej będzie na 
dziesięć lat. Na pytanie, dlaczego nie 
chce pokazać podpisanego doku-
mentu, udzielił informacji, że zgodnie 
z prawem nie może tego zrobić, że są 
to dane chronione, wrażliwe.
Kontrakt z NFZ = dane wrażliwe?
Bzdura! Tezę promowaną przez dy-
rektora obali łem na posiedzeniu 
komisji. Kontrakt jest informacją pu-
bliczną. Po pierwsze – zgodnie z usta-
wą o dostępie do informacji publicznej 
jest to informacja jawna, dostępna. Po 
drugie – zgodnie z ustawą o finan-
sowaniu świadczeń medycznych 
ze środków publicznych, zwłaszcza 
z artykułem 135, który stanowi: ofer-
ty złożone w postępowaniu o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej są jawne. Po trzecie 
– podobne stanowisko zajął Naczelny 
Sąd Administracyjny, który potwier-
dził jawny charakter umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (...).
Wydrukowałem wcześniej ze stro-
ny internetowej [NFZ] zawarty kon-
trakt na 2014 i 2015 rok i pokazałem 
dyrektorowi podczas posiedzenia 
komisji. Widok miny dyrektora i wi-
cestarosty, był jak w reklamie – bez-
cenny! Nieznajomość podstawowych 
zapisów prawa aż bije w oczy, to jak 
ma być dobrze?
(...)
Gdzie jest NPL?
Zacząłem się zastanawiać, dlaczego 
dyrektor nie chciał ujawnić podpisa-
nego kontraktu. (...) Zapytałem dyrek-
tora wprost, co z tą usługą. Dyrektor 
z rozbrajającą szczerością odpowie-
dział, że umowa kończy się za trzy 
dni, czyli wygasa z końcem stycznia! 
Na twarzach radnych pojawiła się kon-
sternacja, i słusznie. (...)
Potem, w kolejnych dniach, powoli 
zaczęły pojawiać się następne infor-
macje. Między innymi ta, że dyrektor 
poinformował Zarząd powiatu pod 
koniec października ubiegłego roku, 
że zrywa umowę, bo musi do NPL 
dokładać, średnio 18 tys. zł miesięcz-
nie i że najlepiej będzie – co zresztą 
padło podczas posiedzenia komisji – 
gdy zrezygnuje z punktu w Nasielsku.

Trzy punkty NPL
Dotychczasowa umowa na świadcze-
nie usług w zakresie nocnej i świątecz-
nej pomocy lekarskiej obowiązywała 
na trzy punkty pomocy, dwa zlokalizo-
wane w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, a jeden w Nasielsku. Taką umowę 
wynegocjował dyrektor szpitala i pa-
miętamy wszyscy, w jakiej atmosferze 
się to odbywało – wojny nowodwor-
sko-nasielskiej… Z jednej strony swoją 
ofertę promowała przychodnia miej-
sca w Nasielsku, która zaoferowała NFZ 
prowadzenie dwóch punktów, a z dru-
giej strony nowodworski szpital, gdzie 
dyrektor Kończak zaoferował prowa-
dzenie trzech punktów.
Dzisiaj dyrektor buntuje się, ale de fac-
to zbiera żniwo swojej decyzji. Zamiast 
sprzeczać się, prowadzić podjazdowe 
wojny, trzeba było porozumieć się dla 
dobra pacjentów z dyrekcją nasiel-
skiego SP ZOZ i złożyć wspólną ofertę, 
najbardziej atrakcyjną pod względem 
finansowym dla placówek i gwaran-
tującą pacjentom dobry dostęp do 
lekarza. Gdzie dwóch się bije trzeci 
korzysta… w tym wypadku skorzystał 
NFZ. Teraz dyrektor chce negocjować 
warunki kontraktu, ale wiadomo już, 
że pod koniec roku NFZ ogłosi nowy 
konkurs, a do niego może zgłosić się 
każdy podmiot leczniczy. (...)
Reasumując
Uważam, że w temacie funkcjonowa-
nia nocnej pomocy lekarskiej nale-
ży zachować obecnie obowiązujące 
status quo, czyli dwa punkty w No-
wym Dworze Mazowieckim i jeden 
w Nasielsku.
Jeśli w drodze nowego konkursu zo-
stanie podpisana nowa umowa, to po-
winien być zachowany przynajmniej 
jeden punkt nocnej pomocy w no-
wodworskim szpitalu, a drugi działać 
w Nasielsku. Nie ma żadnych ani praw-
nych, ani merytorycznych przesłanek, 
by dwa punkty były w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, a w Nasielsku nie 
było żadnego. Wręcz przeciwnie, li-
kwidując punkt w Nasielsku, nie dość, 
że utrudnia się dostęp pacjentom 
z gminy Nasielsk i ościennych sołectw 
gminy Pomiechówek, to jeszcze może 
to spowodować pogorszenie dostępu 
mieszkańcom Nowego Dworu Mazo-
wieckiego w samym szpitalu. (...)

Marcin Ozdarski
radny powiatu nowodworskiego

KWW FORUM,  
www.marcinozdarski.pl

od kilku tygodni otrzymujecie za 
pośrednictwem lokalnej prasy infor-
macje odnośnie do dalszego funkcjo-
nowania punktów nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej na terenie naszego 
powiatu.
Jestem zobowiązany przedstawić Pań-
stwu pełną informację w tym temacie.
Złożyłem wniosek
Na pierwszym posiedzeniu komi-
sji edukacji, zdrowia i spraw społecz-
nych, której – jako radny powiatu 
– jestem członkiem, zawnioskowa-
łem, by na najbliższym posiedzeniu 
komisji była poruszona sprawa pod-
pisanego przez dyrekcję Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na świadczenie usług me-
dycznych na nowy 2015 rok oraz aby 
dyrekcja przedstawiła informację do-
tyczącą przygotowania placówki do 
wdrożenia pakietu onkologicznego. 
(...)Przewodniczący komisji przychylił 
się do mojej propozycji. Tego samego 
dnia wystosował pismo do dyrektora 
Nowodworskiego Centrum Medycz-
nego z informacją o terminie zwoła-
nego posiedzenia komisji na dzień 28 
stycznia oraz poprosił o udostępnie-
nie radnym podpisanych kontraktów.
Dyrektor Kończak odmówił
Kilka dni później, dokładnie 19 stycz-
nia, otrzymałem pismo, a właściwie 
elaborat dyrektora Kończaka liczą-
cy trzy strony. Oczywiście odmówił 
przekazania dokumentów, powołu-
jąc się na zapisy ustawy o działalności 
leczniczej. (...)
Posiedzenie komisji
W środę, 28 stycznia br. odbyło się 
w siedzibie szpitala posiedzenie komi-
sji. Obecny był dyrektor, przybył także 
wicestarosta.
Rozpoczę ła s ię dyskusja .  Rad-
ni pytal i  o funkcjonowanie po-
szczególnych oddziałów, również 
szpitalnego oddziału ratunkowego. 
Dyrektor odpowiadał na pytania, mó-
wił o pomalowanych ścianach, o salce 
narad, (...).
Po wysłuchaniu wszystkich pytań 
i uwag radnych oraz odpowiedzi pana 
dyrektora zacząłem również i ja zada-
wać pytania.
Pierwsze pytanie – jak przebiegały 
negocjacje z NFZ, czy dyrekcja szpi-
tala jest zadowolona z podpisanego 
kontraktu, w porównaniu do tego, 
który obowiązywał w 2014 roku? 
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Zmagania informatyków
Informatyka jest podstawową, 
a zarazem obszerną dziedziną 
o zasadniczym znaczeniu dla spo-
łeczeństwa. Jest wykorzystywana 
dosłownie wszędzie – w domach, 
sklepach, na dworcach i lotniskach 
i w każdym niemalże miejscu na zie-
mi. Znajomość obsługi komputera 
umożliwia poruszanie się we współ-
czesnym świecie. Stąd też poziom 
opanowania wiedzy i umiejętności 
z tej dziedziny nabiera szczególne-
go znaczenia. 
Od siedmiu lat Szkoła Podsta-
wowa im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku jest organizatorem 
Gminnego Konkursu Informa-
tycznego. Jest on przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Nasielsk i objęty jest 
honorowym patronatem Burmistrza 
Nasielska.
Celem konkursu jest rozwijanie za-
interesowania uczniów informa-
tyką, zwrócenie uwagi na rangę 
przedmiotu oraz możliwość wy-
korzystania umiejętności z zakresu 
informatyki w praktyce, stworze-
nie uczniom szkół podstawowych 
możliwości współzawodnictwa 
oraz rozwijania informatycznych 
uzdolnień i wyłanianie talentów, jak 
też wspieranie uczniów zdolnych 

w rozwijaniu i poszerzaniu własnych 
zainteresowań informatycznych.
Konkurs przebiegł dwuetapowo:
I etap – szkolny. Nauczyciel uczą-
cy zajęć komputerowych w danej 
szkole przeprowadził Test konkur-
sowy wśród uczniów klas IV–VI. 
W wyniku eliminacji szkolnych zo-
stała utworzona pięcioosobowa 
drużyna danej szkoły, która repre-
zentowała ją w etapie gminnym.
19 lutego 2015 r. o godz. 10.00 
w Szkole Podstawowej w Nasielsku 
odbył się finał konkursu.
Uczestników i opiekunów przywi-
tała dyrektor Agnieszka Mackie-
wicz, życząc wszystkim powodzenia 
w zmaganiach z informatyką.
II etap – gminny. Polegał na roz-
wiązaniu testu składającego się z  
30 pytań oraz wykonaniu zadań 
praktycznych z różnych działów 
informatyki wymagających re-
fleksu, szerokiej wiedzy i dużych 
umiejętności informatycznych. W II 
etapie rywalizowało miedzy sobą  
30 uczestników z 6 drużyn wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy:
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym: 
Natalia Mikulska, Michał Żbikowski, Marta 
Rączka, Wiktoria Szatanik, Bartosz Załoga;
Szkoła Podstawowa w Cieksynie: Albert 

Duczman, Elwira Oporska, Natalia Zawadzka, 
Justyna Dalecka, Krystian Rutkowski; 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach: 
Agata Wichowska, Bartłomiej Kraśniewicz, 
Julia Wyrzykowska, Kamila Gortat, Marta 
Pyrzyńska;
Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach: Katarzyna Ignaczak, 
Marcin Sawicki, Piotr Miłoszewski, Karolina 
Bryśkiewicz, Zuzanna Goszczyńska;
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich: 
Patrycja Jaskulska, Natalia Jaskulska, Kacper 
Gąsiorowski, Paweł Buszko, Mateusz 
Matuszewski; 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Izabela 
Mauer, Ewelina Turek, Jan Kaczyński, Krzysztof 
Szymański, Kacper Zalewski.
Starania uczniów oceniali nauczy-
ciele informatyki ze wszystkich szkół 
w gminie: Iwona Łyczkowska, Wio-
letta Miętek, Małgorzata Miłoszew-
ska, Radosław Skrzynecki, Mirosław 
Zaremba, Agnieszka Sztabnik, Monika 
Paluszek i Mariusz Kraszewski.
Poziom był wysoki i wyrównany. Po 
krótkiej przerwie na słodki poczęstu-
nek, ufundowany przez Radę Rodzi-
ców, odbyło się ogłoszenie wyników. 
W klasyfikacji indywidualnej najlepsi 
okazali się:
I miejsce – Kacper Zalewski (SP 
Nasielsk) – 83 pkt
II miejsce – Marcin Sawicki (SP Stare 
Pieścirogi) – 81 pkt

III miejsce – Izabela Mauer (SP 
Nasielsk) – 73 pkt
Suma punktów uzyskanych przez 
uczestników danej szkoły stanowiła 
wynik drużyny. 
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku – 284 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Starych Pieścirogach – 241 pkt
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Popowie Borowym – 191 pkt
Wszystkie szkoły nagrodzono pa-
miątkowymi statuetkami. Uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy 

i drobne upominki, natomiast lau-
reatów uhonorowano dyploma-
mi oraz atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez burmistrza 
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. 
W jego imieniu nagrody wręczał se-
kretarz Nasielska Marek Maluchnik.
Wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom serdecznie dziękujemy 
za udział w konkursie i zapraszamy 
za rok.

Organizatorzy:  
Mariusz Kraszewski,  

Monika Paluszek,  
Agnieszka Sztabnik

ZE SZKÓŁ. PG Nasielsk

Wizyta w Zamku Królewskim
6 lutego 2015 r. wszystkie klasy II rozpoczęły wizytą w Zamku Królew-
skim w Warszawie realizację projektu edukacyjnego pt. „Konstytucja 3 
maja – patron naszej szkoły”.
Pod opieką pań: J. Kownackiej, E. Wilczyńskiej, K. Soliwody, A. Pałaszew-
skiej, K. Bober i M. Sosnowskiej, uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w lekcji muzealnej z elementami dramy oraz w warsztatach tematycz-
nych. 

Pierwszym etapem wizyty w Zamku była lekcja pt. „Konstytucja 3 maja”. 
Uczniowie poznali sytuację polityczno-społeczną Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, przyczyny, które doprowadziły do uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, oraz zagadnienia prawno-ustrojowe rozważane podczas 
Sejmu Wielkiego.
Następnie gimnazja-
liści zostali podzie-
leni na trzy grupy 
warsztatowe. Pierw-
sza z nich udała się na 
warsztaty pt.: „Zamek 
wieku oświecenia, 
czyli encyklopedia 
myśli i pojęć XVIII 
w i e k u  n a  Z a m k u 
Królewskim w War-
szawie”; druga gru-
pa – „Konstytucja  
3 maja”, a trzecia: „Obiady nie tylko uczone”. 
Uczniowie, wędrując po Zamku, słuchali przewodnika oraz oglądali pięk-
ne sale. Mieli również okazję do sprawdzenia swojej spostrzegawczości, 
zdolności logicznego myślenia oraz uważnego słuchania. 
Po zakończeniu zwiedzania wszyscy byli bardzo zadowoleni, chociaż 
nieco zmęczeni i oszołomieni natłokiem wrażeń. Mamy nadzieję, że 
wkrótce zwiedzimy jakieś kolejne wspaniałe miejsce w Warszawie.

K.S.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Budowle z klocków Lego
Wiosna daje nieśmiało o sobie 
znać, oznacza to, że czas przy-
gotować się do wycieczek. Na 
pierwszą z nich odważyli się naj-
młodsi uczniowie Zespołu Szkół 
nr  2 w S tar ych P ieśc i rogach .  
10 lutego wyjechali do Warszawy 
na największą w Polsce wystawę 
budowli z klocków LEGO zorga-
nizowaną na Stadionie Narodo-
wym. 
Wspomniana wystawa to niezwy-
kłe wydarzenie, zarówno w skali 
naszego kraju, jak i świata, łączące 
zabawę i edukację. Na powierzch-
ni  230 0 m kw.  umieszczono  
10 tirów klocków oraz sprzętu. 
Skonstruowane eksponaty pre-
zentują postacie, miejsca, a tak-
że wydarzenia znane z bajek czy 
filmów, jak również sceny histo-
ryczne oraz najsł ynniejsze bu-
dowle archi tektoniczne – tak 
zabytkowe, jak i współczesne. 
Zaprezentowano na niej również 
największą i najbardziej spektaku-

larną budowlę z klocków w Pol-
sce, a także jedną z największych 
na świecie. Budowla, która po-
chłonęła ponad 500 tys. kloc-
ków,  ma 3  me tr y  w ysoko ś c i  
i  11  m e trów d ł ugo ś c i .  M owa 
oczywiście o makiecie Titanica 
wybudowanej w skali 1:25. Takie 

zestawienie pozwoliło, i to nie tyl-
ko najmłodszym zwiedzającym, 
na poszerzenie wiedzy z zakresu 
historii, geografii czy architektury. 
Podczas pobytu na S tadionie 
uczniowie mieli także możliwość 
zwiedzenia obiektu. Pod kierun-
kiem przewodnika przemierzyli 
tzw. trasę piłkarza, przez wszyst-
kie miejsca nie zawsze dostępne 
dla zwiedzających, jak np. loże 
prasowe i telewizyjne, sale konfe-
rencyjne, szatnie piłkarskie, miej-
sca odpoczynku piłkarzy. Dzieci 
miał y możliwość zasiadania na 
ławkach piłkarskich i na miejscach 
kibiców, mogły też obserwować 
z w ysokości  korony stadionu 
jego płytę, na której przygoto-
wywano lodowisko. 
Wszyscy uczestnicy zostali jak-
by zaczarowani pobytem w tak 
wspaniałym miejscu, gdyż w dro-
dze powrotnej do domu wielu 
z nich, wyczerpanych wspaniałą 
zabawą, zasnęło.

GH
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Nasielskie siatkarki
W roku szkolnym 2014/2015 żeńska drużyna siatkarska Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku przystąpiła do rywalizacji w II edycji „Grand 
Prix Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej dziewcząt”.
Główne cele tej cyklicznej imprezy siatkarskiej to popularyzacja piłki siat-
kowej i zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz stworzenie moż-
liwości rywalizacji sportowej dziewczętom trenującym w drużynach 
szkolnych i innych ośrodkach.
Uczestnictwo w lidze zadeklarowały następujące drużyny: Serock Sekcja 
OSiR, Chotomów Gimnazjum, Legionowo ZS nr 2 Gimnazjum, Stanisła-
wów II Gimnazjum, Dąbrówka Gimnazjum, Nasielsk Gimnazjum.
Do tej pory rozegrane zostały 4 turnieje. Drużyna z PG Nasielsk prowa-
dzi w klasyfikacji ogólnej z 42 punktami. Dziewczęta są bardzo walecz-
ne i grają wyśmienicie, do tej pory trzy razy zajęły pierwsze miejsce, na 
ostatnim turnieju uległy jednak drużynie z gminy Nieporęt i ostatecznie 
zajęły drugie miejsce.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku reprezentują: Szulińska Sylwia 
IIIC, Tybuchowska Katarzyna IIIC, Sławińska Dominika IIIC, Gardło-
wicz Daria IIIC, Gardłowicz Patrycja IIIC, Białoszewska Kaja IIC, Ster-
bicka Julita IC, Guławska Aleksandra IIIA. Trener: Marcin Banaszkiewicz 
Następny turniej odbędzie się 25 marca w Nasielsku. Zapraszamy wszyst-
kich serdecznie do kibicowania naszym utalentowanym siatkarkom.

Marcin Banaszkiewicz

Bieg dla Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę, 1 marca w Nasielsku 
odbyła się po raz pierwszy impre-
za sportowa pod nazwą „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. Organizatorem impre-
zy w naszym mieście był burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski.
„Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych ” jest or-
ganizowany już od trzech lat przez 
Fundację Wolność i Demokracja. 
Termin biegu, 1 marca, nie jest datą 
przypadkową, jest bowiem wte-
dy obchodzony Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych. Celem wy-
darzenia jest więc oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego oraz próba 
popularyzacji wiedzy na ten temat, 
która choć ciągle rośnie, to jed-
nak nie wszystkim jest dobrze zna-
na. Warto dodać, że gmina Nasielsk 
ma w swojej historii ważny rozdział 
związany z Żołnierzami Wyklętymi 
– tutaj bowiem działał oddział star-
szego sierżanta Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza „Roja”.
Rozpoczęcie biegów poprzedziło 
odśpiewanie hymnu państwowego 
oraz przemówienie burmistrza Bog-
dana Ruszkowskiego. – Ten dzień 
jest dniem, który ma nam przybliżyć 
naszą historię. Ma zwrócić uwagę 
na to, że po II wojnie światowej były 
organizacje, które walczyły o wolną 
Polskę. Świat o nich zapomniał a ten 
bieg może nam pomóc przypo-
mnieć o tych ludziach i ich ofierze 

– mówił. Dodał, że każdy 
kto tego dnia pobiegnie, 
może czuć się zwycięz-
cą.  Przed zebranymi 
wystąpił również Ste-
fan Wilski, brat Czesława 
Wilskiego ps. „Brzoza”, 
jednego z żołnierzy Na-
rodowego Zjednocze-
nia Wojskowego, który 
zginął w obławie w 1950 
r. na terenie naszej gmi-
ny. Tuż przed rozpoczę-
ciem pierwszych biegów 
odbył się również pokaz 
musztry w wykonaniu 
uczniów z klasy mundu-
rowej I Liceum Ogólnokształcącego 
Centrum Naukowo-Biznesowego 
„FENIKS” w Nasielsku.
Biegi odbywały się w kilku katego-
riach. Pierwsza była sztafeta na dy-
stansie 1963 metrów dla uczniów 
szkół podstawowych, później bieg 
indywidualny na tym samym dy-
stansie dla uczniów gimnazjum 
a następnie przyszła kolej na dwa 
biegi główne na 1963 metry i 5 ki-
lometrów. Nie zabrakło chętnych 
do zmierzenia się w poszczegól-
nych kategoriach. W sumie udział 
wzięło prawie 200 osób w różnym 
przedziale wiekowym. Nie zabra-
kło również przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku: burmistrza 
Bogdana Ruszkowskiego, skarbni-
ka Rafała Adamskiego i zastępcy 
kierownika Urzędu Stanu Cywilne-

go Łukasza Gburzyń-
skiego oraz sekretarza 
Marka Maluchnika. 
Każdy z uczestników 
biegu na starcie otrzy-
mywał numer star-
towy z logo Biegu 
i organizatorów oraz 
pamiątkową koszul-
kę z sylwetką jedne-
go z trzech Żołnierzy 
Wyklętych a po do-
tarciu na metę – medal.
Bieg zainteresował wiele osób 
w różnym wieku i o różnych mo-
tywacjach wzięcia w nim udziału. 
Jak mówi Agnieszka, młoda miesz-
kanka Nasielska: – Do udziału 
skłoniła mnie głównie forma; po-
dobało mi się, że w ten sposób 
mogę uczcić Żołnierzy Wyklę-
tych, którzy bohatersko walczyli 
za naszą ojczyznę. Dla Mariusza 
ze Starych Pieścirogów wzięcie 
udziału było czymś spontanicz-
nym: – Ktoś ze znajomych rzucił 
na Facebooku hasło: Biegniemy! 
I wszyscy zgodnie postanowiliśmy 
biec. Dla mnie to miał być również 
test własnych możliwości, ponie-
waż nigdy wcześniej nie brałem 
udziału w takich zawodach – mó-
wił.
Po zakończeniu biegów można 
było jeszcze wysłuchać krótkie-
go koncertu w wykonaniu dwóch 
harcerek:  druhny Kingi  Żab ik 

i druhny Julii Bieleckiej. 
Zaśpiewały one dwie pie-
śni związane z tematy-
ką Żołnierzy Wyklętych. 
B iegom towarz ysz yła 
również zbiórka pienię-
dzy na budowę polskiej 
szkoły w Łanowicach na 
Ukrainie. Zebrano w su-
mie 354 złote. 

PK

WYNIKI „TROPEM WILCZYM.  
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Nasielsk, 1 marca 2015 roku
SZTAFETY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
(sztafety 4-osobowe, dystans 1963 m – 4x490,75 m)
Dziewczęta
1. Podstawowa w Nasielsku I
2. Podstawowa w Budach Siennickich
3. Podstawowa w Nasielsku II
Chłopcy
1. Podstawowa w Nasielsku I
2. Podstawowa w Nasielsku II
3. Podstawowa w Budach Siennickich

BIEG UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
(dystans 1963 m)
Dziewczęta
1. Sterbicka (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku)
2. Gardłowicz (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku)
3. Gardłowicz (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku)
Chłopcy
1. Buszko (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku)
2. Wiśniewski (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku)
3. Stępnowski (Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach)

BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 1963 M
Kobiety
1. Kowalska
2. Ogórek
3. Chmurska
Mężczyźni
1. Chmielewski
2. Barszczewski
3. Pacocha

BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 5 KM
Kobiety
1. Tybuchowska
2. Filipczak
3. Filipczak
Mężczyźni
1. Kozłowski
2. Dudek
3. Książyk

SPORT SZKOLNY

MINIPIŁKA RĘCZNA
W piątek, 6 marca br. w hali sportowej przy Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbył 
się gminny turniej minipiłki ręcznej dla dziew-
cząt i chłopców ze szkół podstawowych. Do 
rozgrywek o miano mistrza gminy Nasielsk 
zgłosiły swój udział następujące szkoły: Szko-
ła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła 
Podstawowa z Dębinek oraz Szkoła Podstawo-
wa z Nasielska. Po losowaniu ustalono kolej-
ność gier i przystąpiono do rozgrywek. Poniżej 
przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki 0:10
SP Nasielsk – SP Pieścirogi 3:5
SP Dębinki – SP Pieścirogi 12:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Dębinki 4 punkty
II miejsce SP Nasielsk 2 punkty
III miejsce SP Pieścirogi 0 punktów
Skład drużyny zwycięskiej (dziewczęta): Natalia Grochowska, Oliwia 
Komornicka, Edyta Pyrzyńska, Daria Ciosek, Kamila Gortat, Marta 
Pyrzyńska, Klaudia Niezgoda, Amelia Ziółkowska, Arleta Jasińska, 
Weronika Gortat, Patrycja Włodarczyk. Opiekunem zespołu był 
Rafał Markiewicz.

Kategoria chłopców:
SP Dębinki  – SP Nasielsk (zespół I)  3:24
SP Dębinki  – SP Nasielsk (zespół II) 2:10
SP Nasielsk (zespół I) – SP Nasielsk (zespół II) 12:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk I  4 punkty
II miejsce SP Nasielsk II 2 punkty
II miejsce SP Dębinki  0 punktów
Skład drużyny zwycięskiej (chłopcy): Rafał Smoliński, Alan Dzieliński, 
Dawid Sokołowski, Jakub Gogolewski, Alan Wroński, Kuba Swojak, 
Bartłomiej Bogoński, Rafał Iwanow, Paweł Kowalski, Kacper 
Popielarski, Jakub Korycki, Krzysztof Szymański, Patryk Jankowski, 
Daniel Kuczynski. Opiekunem zespołu był Mariusz Kraszewski

Po zakończeniu zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary. 
M.K
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Dawnego Nasielska czar – część VI (ostatnia)
M i m o w i e l u  a m b i tnyc h p ro -
jektów i real izacj i Nasielsk nie 
przesta ł  być miastem kontra-
stów urbanis t ycznych .  K i lka-
dziesiąt solidnych o sporej skali 
zabudowy domów kontrastowa-
ło z większością budynków po-
s iadaj ąc yc h c harakter  rac zej 
p ro l e t a r i a c k i  u s y t u owa nyc h 
w żydowskiej części miasta, któ-
re prz ypominał y o zaniedba-
niach komunalnych z czasów 
niewoli. 
Koniunktura la t  1926 – 1929 
s t worz yła  prze s łank i  rea l i za-
cji ważnych dla miasta inwesty-
cji komunalnych. Wybudowano, 
wzmiankowaną już wcześniej 
rzeźnię miejską,  zlokal izowa-
ną przy ulicy POW, oddano do 
użytku wiatę targową na rynku 
o 27 stanowiskach handlowych. 
Nadto wybrukowano kilka ulic 
i wykonano wokół rynku chod-
nik z p ł yt  cementow ych.  Za-
rząd Miej sk i  zakupi ł  tak że 10 

ha gruntu, przeznaczając go na 
targowisko dla zwierząt gospo-
darsk ich .  Wykonano również 
boisko sportowe w zachodniej 
części  Nasielska w yposażone 
w strzelnicę. Ważną dla podnie-

sienia stanu sanitarnego miasta 
była budowa kanalizacji w obrę-
bie zwartej zabudowy. Udało się 
poprowadzić kolektor sanitarny 
w ulicach: Warszawska, Kilińskie-
go i Kościuszki o długości około 
800 m.

P r e s t i ż o w ą  i n w e s t y c j ą  d l a 
Na s ie l ska  była  e lektr yf ikac j a 
miasta,  które tonę ło w c iem-
nościach. Elektrownię, jak już 
wzmiankowano zlokalizowano 
na bazie dawnej osady młynar-
skiej w zachodniej części miasta 
przejętej od Skarbu Państwa. Bu-
dowa siłowni wraz z budynkiem 
administracyjnym oraz s iecią 
wysokiego i niskiego napięcia 
kosztowała 350 tysięcy złotych. 
Elektrownia była napędzana jed-
nostką ropno – gazową o mocy 
575 MK. Sukcesywnie wykony-
wano przyłącza energetyczne 
do budynków w centralnej czę-
ści Nasielska. Powstała wówczas 
w ramach elektryf ikacji miasta, 
stacja transformatorowa o ory-
ginalnym wystroju architekto-
nicznym nawiązującym do stylu 
narodowego nakryta mansar-
dowym dachem, zlokalizowana 
u styku ulic: Warszawskiej , Ki-
l ińskiego i Kościuszki . Do dziś 

s tanowi ona ważny element 
kompozycji przestrzennej mia-
sta. 
Starania władz miejskich szł y 
też w kierunku unowocześnie-
nia taboru miejscowej straży 
pożarnej . W latach 30 – tych 
zakupiono sikawkę samocho-
dową z 10 m drabiną kosztem 

50 tysięcy  złotych.
W gminie Nasielsk nadal domi-
nowało budownictwo drewnia-
ne, bardzo często kryte strzechą, 
padające of iarą l icznych poża-
rów. Nowo wznoszone budyn-

ki wykonywane był y z drewna 
przez miejscowych cieśli. Trud-
no dopatrywać się w nich pew-
nego stylu architektonicznego. 
Z reguły przykrywano je jednak 
dachami ogniotr wał ymi cz yl i 
blachą lub dachówką.

W okresie międzywojennym nie 
doszło na ziemi nasielskiej do 
budowy żadnego dworu a tym 
bardziej pałacu. Ziemianie zado-
walali się dotychczasowymi sie-
dzibami powstał ymi wcześniej . 
Może to stanowić podstawę do 
stwierdzenia, że siła ekonomicz-
na mazowieckiego ziemiaństwa 
była niewielka i nie pozwalała na 
spektakularne budowle rezyden-
cjonalne. 
W zakresie wiejskiego budownic-
twa tego okresu na uwagę zasłu-
guje zapewne zespół budynków 
o charakterze letniskowym powsta-
ły w Lelewie. Zaraz po zakończeniu 

I wojny światowej warszawski ku-
piec Edward Horn nabył od rodzi-
ny Rohlandów  zespół parkowy ze 
zniszczonymi działaniami wojenny-
mi dworem. W miejsce spalonych 
zabudowań powstał tu nawiązują-
cy do baroku dworek z mansardo-
wym  dachem oraz zabudowania 
towarzyszące utrzymane w ma-
nierze narodowej.
Jeżeli chodzi o sieć drożną ziemi 
nasielskiej to przebiegało tu sześć 
dróg wojewódzkich o utwardzo-
nej nawierzchni w skład, których 
wchodził y 2 drewniane mosty 
na Wkrze, nadto było tu 40 bi-
tych dróg powiatowych z 3 mo-

stami oraz przeszło 160 dróg 
g minnyc h,  z  c ze go z a le dwie 
9 bitych. Oś drożna w okresie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego  nie uległa zasadniczym 
zmianom. Nadal funkcjonowały 
wtedy ważne drogi z Nasielska 
do Warszawy przez Chrcynno 
i Dębe oraz droga łącząca Płońsk 
z Pułtuskiem przez Przyborowi-
ce i Nasielsk. Do dróg o mniej-
szym znaczeniu należy zaliczyć 
trakt  z  Nasie lska przez S trze-
gocin i  Puł tusk do Przasnysza 
i z Nasielska przez Psucin do Za-
kroczymia. 

Stanisław Tyc  

Lelewo - zabudowania gospodarcze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku - rok 1921.

HISTORIA W KADRZE

Nasielsk. Rynek, dzień targowy.
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Kalendarium dziejów Nasielska i okolic  
od 1795 roku do 1939 roku – część II

1826 r. – zadłużone dobra nasielskie wykupione od spadkobierców 
Stanisława Dąbskiego przez Bank Berliński. Liczba mieszkańców Nasielska 
wynosi 3050 osób. 
1830 r. – w Nasielsku swoją działalność rozpoczął browar. W latach sie-
demdziesiątych XIX wieku  został zmodernizowany i przeżywał wtedy 
okres swojej świetności.  W 1908 r. zatrudniał już tylko 4 robotników. 
Wiodąca doń ulica nazwana została Browarną. 
1831 r. – (21 lutego) miasto zajmuje pułk Kozaków z armii feldmarszał-
ka Iwana Dybicza. Żołnierze splądrowali domy i sklepy mieszkańców 
w poszukiwaniu ukrytych powstańców;  (27 lutego) pierwsza potyczka 
w czasie wojny polsko – rosyjskiej. Major Antoni  Wągrodzki – partyzant 
płk Józefa Zaliwskiego na czele 250 kosynierów, wspieranych batalionem 
3 pułku strzelców pieszych z Modlina wyparł z miasta stacjonujących 
tu Kozaków. 
1832 r. – burmistrz Nasielska A. Świerczewski ginie w pojedynku zastrze-
lony przez podporucznika pułku trockiego. Podłożem tego niefortunnego 
incydentu był skandal obyczajowy z udziałem żony burmistrza. Nowym 
burmistrzem zostaje nieznany z imienia Osiński. 
1834 r. – Bank Polski wykupuje zastawione w Banku Berlińskim prawa 
do Nasielska.
1836 r. – wystawienie dóbr nasielskich na sprzedaż przez Bank Polski. 
Do transakcji nie doszło, gdyż nie znalazł się żaden nabywca. 
1837 r. – burmistrzem Nasielska zostaje Kajetan Jaskłowski, dotychcza-
sowy sekretarz urzędu municypalnego w Pułtusku. W mieście przy ulicy 
Warszawskiej i Kościelnej zainstalowano latarnie rewerberowe. 
1838 r. – Bank Polski odsprzedaje prawa do Nasielska Józefowi 
Koźmińskiemu.
1841 – 1842 – prace melioracyjne na terenie miasta (wykonanie rynsz-
toków). 
1843 r. – nowy właściciel Nasielska przystępuje do budowy pałacu 
w Chrcynnie. Autorem projektu jest Henryk Marconi, polski architekt 
pochodzenia włoskiego, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybit-
niejszych polskich architektów pierwszej połowy XIX wieku.
1845 r. – publiczna licytacja dóbr nasielskich w Płocku. Nowym właści-
cielem miasta zostaje Aleksander Kurtz. Zakończenie budowy pałacu 
w Chrcynnie. 
1847 r. – zmonopolizowanie przez nowego właściciela miasta wyro-
bu wódki w dobrach nasielskich. Broniący się przed wprowadzeniem 
monopolu Żydzi, pobili strażników miejskich i domagali się zniesienia 
ograniczeń w produkcji wódki, co spowodowało wezwanie wojska w celu 
zaprowadzenia porządku. W aktach wypadek ten zanotowano jako tzw. 
„bunt starozakonnych”. 
ok. 1850 r. – rozbudowa dworu w Kosewie przez Hilarego Ostrowskiego, 
marszałka szlachty guberni płockiej. 
1857 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 3337 osób. 

Redakcja NTK

Historia kościoła i parafii w Cieksynie – część IV
Wyniki badań architektonicznych 

p i s anyc h,  p o dob n i e  do wej -
ścia południowego. Lokalizację 
tego wejścia w arkadzie wschod-
niej ściany południowej ustalo-
no w czasie badań.  Mury nawy 
wzniesiono z cegieł o układzie 
gotyckim i wymiarach 28,1 – 30,1 
x 13,9 – 14,2 x 8,0 – 8,2 cm. Na 
zewnątrz ściany nie były tynko-
wane a spoiny między cegłami 
miały  trójkątne formy, co najle-
piej widać we wnętrzu obecnego 
wejścia na wieżę. Podział na trzy 
przęsła sygnalizowały zewnętrzne 
przypory. Wnętrze nawy zostało 
podzielone półkolistymi arka-
dami wspartymi na wąskich pila-
strach. Pilastry i ściany budowano 
równocześnie, o czym świadczą 
wiązania tych elementów odsło-
nięte spod tynku. Jedyny pier-
wotny pilaster zachował się przy 
ob e c nej  amb onie .  Na wsp o -
mnianych arkadach zbudowano  
sk lepienie kolebkowe u pod-
stawy podzielone niszami (za-
pewne obecnie zamurowanymi) 
oraz wyżej dekorowane układem 
taśm, tworzących przenikające 
się koła i kwadraty. Budowa na-
stępnych części nowego kościoła 
wymagała częściowego demon-
tażu gotyckiej budowli. Zapew-
ne rozebrano ścianę zachodnią, 
sklepienia i pierwotną zakrystię. 
Ze względów technologicznych, 
w czasie wznoszenia przy nawie 
okazałej czterokondygnacyjnej 
wieży, nie wymurowano dolnej 
części ściany wschodniej.   Wy-
konano ją później, o czym świad-
czą dylatacje [dylatacja (przerwa 
dylatacyjna) – szczelina celowo 
utworzona w konstrukcji architek-
tonicznej. Wydzielone elementy, 
ich fragmenty samodzielnie prze-
noszą przewidywane obciąże-
nia, odkształcenia i przesunięcia 
– przyp. red.]odsłonięte w cza-
sie remontu. Przyziemie wieży 
o rzucie kwadratu przykryto skle-
pieniem krzyżowym wspartym 
na pilastrach. W ścianie północ-
nej umieszczono dwie odkryte 
ostatnio okazałe wnęki.  Zgod-
nie z przekazami pisemnymi ta 
część wieży pełniła funkcję kapli-
cy Borukowskich i Lelewelskich, 
a pod nią znajdowała się krypta 
z pochówkami opackimi.  Druga 
kondygnacja wieży i dwie kolejne 
na rzutach ośmiobocznych prze-
dzielone zostały stropami. W ścia-
nach wieży zachował y się do 
dziś jedyne autentyczne otwory 
okienne, zakończone łukami od-
cinkowymi. W elewacjach były 
one umieszczone w blendach 
[blenda (ślepe okno, ślepa wnęka) 
– płytka wnęka w ścianie, o wy-
kroju arkady  lub okna, stosowana 
przede wszystkim w celach este-
tycznych, rzadziej do odciążenia 
ściany – przyp. red. ] podobnie 
zwieńczonych.  Na drugiej kon-

dygnacji przetrwał także otwór 
i ś lad po schodach prowadzą-
cych pierwotnie na strych kościo-
ła. W elewacji wieży zachował się 
także XVI – wieczny fryz okapo-
wy złożony z cegieł ustawionych 
kantem. Należy przypuszczać, że 
podobne gzymsy obiegały cały 
kościół.
W czasie przekszta łcania go-
tyckiej budowli w prezbiterium 
kościoła ściany podwyższono 
o około 1,80 m, co jest widocz-
ne na strychu zakrystii. Dostoso-
wano się także do istniejącego 
układu konstrukcyjnego – wznie-
sione wówczas podpory arkad 
umieszczono na granicy gotyc-
kich przęseł i dlatego arkady te 
mają różną rozpiętość. Znacz-
ną część prezbiterium  przykry-
to sk lep ieniem kolebkow ym, 
u podstaw y podzielonym ni-
szami ora z w yżej  dekorowa-
nym układem taśm, tworzących 
przenikające się romby i krzyże. 
Trudno odt worz yć sk lepienie 
zakończenia prezbiterium, po-
nieważ obecne pochodzi z póź-
niejszej przebudowy. 
Wraz z prezbiterium budowa-
no nową piętrową przybudówkę 
północną. Wchodziło się do niej 
od południa, ale prawdopodob-
nie nie przez obecny portal. Zo-
stał on bowiem wtórnie przekuty, 
podobnie do wejść z przybudów-
ki do prezbiterium. W przyziemiu 
znajdowała się zakrystia i skarb-
czyk, z którego wchodzi ło się 
do klatki schodowej prowadzą-
cej na piętro. Na piętrze umiesz-
czono zapewne chór muzyczny 
z wzmiankowanymi małymi or-
g a n a m i .  P o z o s t a ł o ś ć  o t wo -
ru między chórem a prezbiterium 
zachowała się na strychu obec-
nej zakrystii. Z chóru można było 
także przejść zapewne na piętro 
wieży. Mur istniejący w zachod-
niej części strychu mógł wspierać 
górny bieg schodów. 

Należy także dodać, że kolory-
styka elewacji z XVI – wiecznego 
kościoła znacznie różniła się od 
obecnej. Kościół nie był otynko-
wany, dominującym więc kolorem 
była czerwień cegieł i wzmianko-
wanych dachówek pokrycia da-

chowego, nie zachowanych do 
dziś. Urozmaiceniem elewacji były 
zapewne białe, plastyczne spoiny 
między budulcem.   
Źródło: ks . Waldemar Graczyk 
„Kościół i parafia w Cieksynie”.

Ostatnie badania architektoniczne 
kościoła św. Doroty w Cieksynie 
przeprowadzono w 2005 roku. 
Wykorzystano prowadzone pra-
ce remontowe i po oczyszczeniu 
węzłów ścian z tynku przepro-
wadzono analizę metryczną oraz 
technologiczną budulca. Bada-
no także formy detali oraz stra-
tygraf ię [stratygraf ia – polega 
na ustaleniu i określeniu chro-
nologii występujących warstw 
technologicznych i nawarstwień 
historycznych, (takich jak podsta-
wowy budulec, zaprawy, podkła-
dy i warstwy malarskie) – przyp. 
red.]   murów.  Równocześnie 
wykonano dokumentację foto-
graficzną i rysunkową, korzysta-
jąc z inwentaryzacji wykonanych 
w 1985 roku. Po przeanalizowa-
niu źródeł pisanych i wyników 
prac terenowych, wydzielono 
pięć zasadniczych faz budowy 
kościoła. 
P rawdo p o dob n i e  w X V w i e -
ku wzniesiono niewielki, jedno-
przestrzenny kościół zakończony 
trójbocznie, stanowiący obecnie 
prezbiterium kościoła. W czasie 
badań zarejestrowano niewielkie 
fragmenty tej budowli. Najwięk-
szy z nich zachował się na stry-
chu obecnej zakrystii i jest to mur 
północny kościoła. Wzniesiono 
go z cegieł o układzie gotyckim 
i wymiarach 27,8 – 28,2 x 12,9 
– 13,1 x 7,6 – 8,1 cm, łączonych 
wapienną zaprawą w spoiwach 
formowaną p łasko. W środko-
wej części muru zarejestrowa-
no zamurowane ostro ł uczne 
okno o szerokości 1, 85 m, któ-
rego klucz został później znisz-
czony. Obok okna zachował się 
relikt prostopadłego muru o sze-
rokości około 0.90 m. Usytu-
owany był naprzeciw przypory 
południowej, ale prawdopodob-
nie nie pełnił takiej samej funk-
cji. Na wschód od niego nie było 
bowiem kolejnego okna kościo-
ła, co można tłumaczyć lokali-
zacją w tym miejscu pierwotnej, 
małej zakrystii. Wejście z kościoła 
do zakrystii zapewne było węższe 
od obecnego przejścia.  W cza-
sie remontu bowiem odsłonięto 
w jego ościeżach skute przekroje 
ściany północnej, widocznej na 
strychu. Omawiany kościół był 
zapewne kryty dwuprzęsłowym 
sklepieniem, którego pozostało-
ścią są przypory.
Obecna br yła kościo ła zosta-
ła uformowana w 3 ćwierci XVI 
wieku, a wszystkie prace zakoń-
czyła zapewne konsekracja ko-
ścioła w 1580 roku. Początkowo 
prawdopodobnie od zachodu 
dostawiono do prezbiterium kor-
pus nowej świątyni z nie zacho-
waną do dziś kruchtą. Została ona 
jednak wymieniona w źródłach 
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Kino NIWA ZAPRASZA
18-22 marca godz. 15.00

Fru! 3D
Animacja, Przygodowy; Francja; Czas trwania: 1 godz. 
30 min.
Żółty ptaszek imieniem Gus czuje się niedo-
ceniany przez stado. Na przekór drwinom ko-
legów postanawia udowodnić pierzastym 
pobratymcom, że jego także stać na bohaterski 
wyczyn. 

18-22 marca godz. 17.00

Joanna
Dokumentalny; Polskal; Czas trwania: 45 min.
Joanna smakuje każdą chwilę, pomimo że zdia-
gnozowano u niej poważną chorobę. Swojemu 
synkowi obiecała, że zrobi wszystko, aby być 
z nim jak najdłużej. Nie poddaje się. Dla Jasia pro-
wadzi blog, w którym opisuje ich codzienność 
– prosto i trafnie. Sam blog staje się dla wielu 
czytelników inspiracją do uważnego i szczęśli-
wego życia. Film ukazuje fragmenty z życia Jo-
anny, jej męża Piotra i synka Jasia. Rozgrywany 
w dyskretnych obserwacjach, nastrojowy, czę-
sto zabawny. 

18-22 marca godz. 19.00

Body/Ciało
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Cyniczny prokurator (Janusz Gajos) i jego cier-
piąca na anoreksję córka (Justyna Suwała) pró-
bują, każde na swój sposób, odnaleźć się po 
tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pew-
nego dnia terapeutka dziewczyny - Anna (Maja 
Ostaszewska) oznajmi im, że zmarła skontak-
towała się z nią z zaświatów i ma dla nich wia-
domość, będą zmuszeni zweryfikować swoje 
poglądy na życie i na śmierć. 

25-29 marca godz. 15.00

SpongeBob:  
na suchym lądzie 3D

Animacja, przygodowy, komedia; USA; Czas trwania: 
1 godz. 40 min.
Sympatyczna gąbka - SpongeBob razem ze 
znajomymi musi opuścić wodę i wyruszyć na 
ląd w poszukiwaniu skradzionej przez pirata ta-
jemniczej receptury.

25-29 marca godz. 17.00

FOCUS
Komedia, kryminał; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.
Emerytowany oszust (Will Smith) bierze 
pod swoje skrzydła młodą dziewczynę. Ma 
ją nauczyć fachu i pomóc zdobyć pozycję 
w biznesie. Wszystko się jednak komplikuje, gdy 
zaczyna się rodzić między nimi uczucie.

25-29 marca godz. 19.00

Sąsiady
Dramat, obyczajowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 31 min.
Z pozoru zwyczajna łódzka kamienica kryje 
w sobie wiele tajemnic. Ksiądz odwiedza po ko-
lędzie kamienicę, odkrywając tajemnice jej lo-
katorów. 

Baran 21.03.–19.04.
W pracy i w życiu osobistym trzeba będzie 
dać z siebie więcej niż zazwyczaj. Bardzo 
przydatne okażą się Twoje zdolności or-
ganizacyjne. Mogą paść propozycje, z któ-
rych skorzystasz dopiero za parę miesięcy. 

Byk 20.04.-20.05.
W życiu zawodowym będą się liczyć dobre 
pomysły i przedsiębiorczość. Będziesz mieć 
duże możliwości powiększenia zasobów fi-
nansowych. Decyzje dotyczące życia pry-
watnego zapadną już wkrótce.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Będziesz mieć szczęście do interesów, je-
śli nie pogardzisz ofertą dodatkowej pracy, 
przybędzie Ci gotówki. Możesz też dokonać 
istotnych zmian w życiu osobistym, ale nie 
musisz się z tym śpieszyć. 

Rak 22.06.-22.07.
Pora wykazać się większą aktywnością 
i postępować bardziej zdecydowanie. Zor-
ganizuj sobie czas tak, by niczego nie za-
niedbywać, także w domu. Poświęć więcej 
czasu najbliższym.

Lew 23.07.-22.08.
W najbliższych dniach dla Ciebie przede wszyst-
kim liczyć się będzie stabilizacja i pewność 
w sprawach finansowych. Postawisz na spraw-
dzone przedsięwzięcia. W uczuciach postaraj 
się narzucić sobie odrobinę dyscypliny.

Panna 23.08.-22.09.
Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobi-
stym będzie panować kapryśna aura. Będziesz 
się czuć rozdrażniony i łatwo będzie z Tobą 
o kłopoty i nieporozumienia. Unikaj wszelkich 
eksperymentów.

Waga 23.09.-22.10.
Na brak energii i zapału do pracy, mimo na-
wału obowiązków, nie będziesz narzekać. 
Czeka Cię zawodowa satysfakcja. Trud się 
opłaci. W życiu osobistym samotne Wagi 
będą w centrum zainteresowania. 

Skorpion 23.10.-21.11.
Będziesz stanowczy i jasno wyrazisz swoje po-
trzeby. Skorzystasz na tym, podnosząc swoją 
pozycję zawodową. Bez problemu dasz so-
bie radę z obowiązkami, choć Twoje stosunki 
z otoczeniem będą dalekie do ideału. 

Strzelec 22.11.-21.12.
W życiu zawodowym nie bądź gapą i ko-
rzystaj ze wszystkich okazji, jakie Ci się przy-
trafiają. Dla wolnych Strzelców to czas, 
w którym łatwo nawiążecie znajomości i po-
znacie przeznaczoną Wam osobę. 

Koziorożec 22.12. – 19.01.
Będziesz teraz w dobrej formie, pokonasz 
stres i bez wysiłku poradzisz sobie w pracy, 
nauce czy interesach. Samotne Koziorożce 
powinny przygotować się na zmiany, ale nie 
umawiajcie się z kimś, kto Was nie interesuje. 

Wodnik 20.01.-18.02.
Wreszcie uda Ci się zakończyć jakąś ważną 
sprawę, a życie zawodowe będzie wymagać 
większej aktywności i zaangażowania. Kon-
takty z osobami pracującymi w Twojej bran-
ży okażą się bardzo korzystne finansowo. 

Ryby 19.02.-20.03.
Nadchodzi dobry czas na nadrabianie zale-
głości, wizyty u lekarza lub rozpoczynanie 
nowych przedsięwzięć. Jeśli napotkasz prze-
szkody, nie poddawaj się. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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Sprzedam mieszkanie M4, os. 
Piłsudskiego. Tel. 504 645 021.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 

z działką 5800 m2. Tel. 602 550 852.

Sprzedam siedlisko z 2 ha ziemi.  
Tel. 500 138 106.

Wynajmę M3 w Nasielsku, 50 m2,  
ul. Płońska. Tel. 698 203 077.

Na sprzedaż mieszkanie 76 m2, 4 po-
koje, 187 tyś. Nasielsk. Tel. 525 230 439.

Sprzedam mieszkanie 52 m2  
ul. Piłsudskiego. Tel. 505 712 424.

Sprzedam ładne działki (prąd, woda, 
gaz), 150 m od ul. Kolejowej. Tel. 500 
138 106.

Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni 
DYSPOZYTORA stacji monitorowa-
nia z Nasielska i okolic. Wymagane 
stosowne uprawnienia (wpis na listę 
wykwalifikowanych pracowników 
ochrony, książeczka broni – M). Więcej 
informacji pod nr tel. 602 537 040; 602 
629 778; (23) 691 26 40. CV proszę 
przesyłać na adres: nasielsk@pleban.
com.pl

Budowa domów, więźby dachowe, 
domy letniskowe, altany. Tel. 516 450 
987; 505 892 025.

Sprzedam siatkę ogrodzeniową Ø 2,8 
mm – 9 zł mb i Ø 3 mm – 10 zł mb.  
Tel. 695 163 726.

Instalacje elektryczne od A do Z. 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
o powierzchni 64 m2 przy ul. Płońskiej, 
na osiedlu zamkniętym, z piwnicą 
5,5 m2 oraz miejscem parkingowym.  
Tel. 509 175 901.

Sprzedam mieszkanie ul. Piłsudskiego. 
Tel. 664 394 583.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

FOTOGRAF – zdjęcia ślubne, chrzciny, 
komunie, imprezy okolicznościowe.  
Tel. 694 976 829.

Korepetycje z matematyki dla uczniów 
gimnazjum i szkoły średniej. Tel. 694 
976 829.

Skup samochodów złomowych. Tel. 
518 701 528.

Sprzedam działki budowlane: 1000 m2 
i 1400 m2. Tel. 790 434 699.

Tanio sprzedam działkę: Dobra Wola, 
nad Wkrą, uzbrojona. Tel. 603 568 843.

Sprzedam inkubator półautomat.  
Tel. 607 784 929.

Sprzedam działkę i cegłę używaną.  
Tel. 692 122 772.

Restauracja McDonald’s w Nieporęcie 
zatrudni na pełny i niepełny etat na 
stanowisko: pracownik restauracji. 
Kontakt: tel. 784 039 893, mail: pl-
-00379mgr@pl.mcd.com

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński 
zatrudni pracownika na stanowisko 
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce 
pracy – Nasielsk. Wymagania: prawo 
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy fizycznej i pracy 
na wysokościach. Obowiązki: codzien-
ny dojazd do klienta, montaż okien, 
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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.

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!  
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  

Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się  
we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele  
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików
Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą środę o godz. 19.00. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek 
w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

drzwi, bram, rolet. Serwis/naprawa 
okien, bram, rolet. Praca w systemie 
jednozmianowym od poniedziałku 
do piątku. Oferujemy: umowę o pra-
cę, wynagrodzenie uzależnione od 
doświadczenia. Kontakt: BUD MAR 
Nasielsk, ul. Kościelna 2, tel. (23) 691 
24 21.

Wykończenia wnętrz kompleksowo 
pod klucz. Tel. 608 361 055.

Promocja! Nawóz Saletrzak – 1220 
zł/t. Nawóz Saletra - 1370 zł/t.  
Tel. 695 163 726.

Wynajmę kawalerkę w Nasielsku.  
Tel. 723 366 864; 601 187 504.

Sprzedam 5,5 ha ziemi z budynkami. 
Dąbrowa, gm. Nasielsk. Tel. 513 371 369.

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.

Sprzedam paletopojemniki 1000 l, roz-
siewacz Kos, opielacz do truskawek. 
Tel. 609 209 325.

Sprzedam tanio dużą ilość odzieży uży-
wanej posklepowej. Tel. 516 726 385.

Kupię bramę używaną ok. 5 m.  
Tel. 694 624 365.

Okazja!!! Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną blisko Nasielska (1000-4000 
m2) – 25 zł/m2. Tel. 664 433 347; 664 
433 586.

Udzielę korepetycji z języka angielskie-
go. Tel. 693 170 502.

Sprzątanie mieszkań. Tel. 880 445 616.

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów. 
Tel. 784 528 758.

Sprzedam palnik olejowy używany 
na olej przepracowany + 600 l oleju 
przepracowanego. Tel. 537 411 996.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Zatrudnię brukarzy lub brygady bru-
karskie z doświadczeniem. Tel. 694 
174 945.

Sprzedam Ford Focus rok 2007, ben-
zyna;  1,6 silnik, przebieg 148 tys. km. 
Tel. 504 655 814.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane. 
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Mieszkanie do wynajęcia ul. 
Elektronowa, I piętro, kawalerka.  
Tel. 604 327 233.

Sprzedam mieszkanie w centrum – 46 
m2, 2 pokoje. Tel. 505 451 599.

Sprzedam siodło i uprząż dla konia do 
bryczki. Tel. 608 394 281.

Sprzedam siano w małych belach.  
Tel. 504 118 660.

Sprzedam dom w Starych Pieścirogach 
lub zamienię na mieszkanie w Nasielsku 
– tylko parter. Tel. 668 540 245.

Sprzedam dom w Latonicach. Tel. 507 
619 346; 506 137 850.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. Tel. 600 185 145.

OGŁOSZENIA DROBNE
ZPN.6840.6.3.2014.2015

Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w miejscowości Cieksyn, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/17.

Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwały Nr LVII/398/14 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie zbycia nieruchomości 
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 poz. 1490).  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność 
Gminy Nasielsk, położona w miejscowości Cieksyn, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr 306/17 o pow. 700 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
KW Nr OS1U/00038065/4.
Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rekreacyjnych w większości zabudo-
wanych i zagospodarowanych, w sąsiedztwie lasów państwowych  i w odległości około 
250 m od rzeki. 
Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, równy. Działka nie ogrodzona 
i nie zagospodarowana, jest zakrzaczona i zarośnięta. 
Uzbrojenie techniczne gruntu: możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągu.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość leży na obszarze objętym planem miejscowym o nazwie: Zmiana Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy  Nasielsk dot. Zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, 
Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewski, 
Nasiennej (uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/273/98 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
18.06.1998 r.). Zgodnie z zapisem zawartym w tym planie, przedmiotowa działka leży 
w kompleksie 44ML- określającym przeznaczenie gruntu pod zabudowę mieszkaniową 
letniskową.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000,- złotych (słownie: dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  
jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Cena nieruchomości 
osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  
2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  
nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie  
w terminie do 17 kwietnia 2015 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 17 kwietnia 2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich 
konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, 
zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako 
nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiado-
mieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przed-
miotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (pod-
legających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników 
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po 
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie 
zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo  
w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga 
małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa 
w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do 
majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości 
do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego 
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro)  
lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 06.02.2015 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Józef Dobrowolski   73 pkt (57,94%)
2. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   72 pkt (57,14%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   72 pkt (57,14%)
4. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   71 pkt (56,35%)
5. Krzysztof Michnowski – Waldemar Gnatkowski   63 pkt (50,00%)
6. Janusz Wydra – Janusz Muzal    60 pkt (47,62%)
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   57 pkt (45,24%)
8. Adam Banasiuk – Jacek Jeżółkowski   36 pkt (28,57%)

Wyniki turnieju „czwartego”, 27.02.2015 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   174 pkt (60,42%)
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal    155 pkt (53,82%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   150 pkt (52,08%)
4. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   143 pkt (49,65%)
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   139 pkt (48,26%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   127 pkt (44,10%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  120 pkt (41,67%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix:
1-2. Mariusz Figurski    28 pkt
 Zbigniew Michalski   28 pkt
3-4. Stanisław Sotowicz   21 pkt
 Paweł Wróblewski    21 pkt
5-6. Piotr Kowalski    20 pkt
 Grzegorz Nowiński   20 pkt
7-9. Waldemar Gnatkowski   18 pkt
 Marek Olbryś    18 pkt
 Robert Truszkowski   18 pkt
10-12.Kazimierz Kowalski    15 pkt
 Janusz Muzal    15 pkt
 Janusz Wydra    15 pkt

PK

Amatorsko o Puchar Starosty Nowodworskiego
Pierwsze miesiące 2015 r. w Hali 
Sportowej w Nasielsku – na sporto-
wo, a szczególnie na piłkarsko. Dzie-
sięć drużyn wzięło udział w niedzielę, 
8 marca br. w kolejnym turnieju piłki 
nożnej halowej dla drużyn amator-
skich, zorganizowanym przez Zarząd 
MLKS „Żbik” Nasielsk. Tym razem 
rozgrywki toczyły się o Puchar Sta-
rosty Nowodworskiego. 
Przed rozpoczęciem turnieju dru-
żyny rozlosowano do dwóch grup. 
W grupie A znalazły się ekipy: Re-
moncik Gościmin, Piasek Rem-
bertów, Dębinki, Paulinowo i Stare 
Pieścirogi, zaś w grupie B: Janusz 
Życie, RUM-TEAM, KAM-POL, 
Niedźwiadki oraz Niepozorni Sta-
cja. W fazie eliminacyjnej nie za-
brakło emocjonujących meczów 
obfitujących w bramki i piękną grę. 

Wszystkie drużyny do upadłego wal-
czyły o awans do pierwszej „czwór-
ki” turnieju – za to należą im się brawa 
i uznanie. 
Niestety, ktoś musiał być lepszy od 
innych. Z każdej grupy do półfinałów 
awansowały po dwie najlepsze ekipy. 
Grupę A wygrała drużyna Dębinek, 
która w półfinale spotkała się z drugą 
drużyną grupy B – RUM-TEAM. Po 
zaciętym meczu RUM-TEAM wygrał 
3:1. Z kolei do rozstrzygnięcia drugie-
go półfinału pomiędzy zwycięzcą 
grupy B – Niepozornymi Stacja i dru-
gą drużyną grupy A – Piasek Rem-
bertów potrzebne były rzuty karne 
(w regulaminowym czasie remis 1:1), 
które lepiej egzekwowali zawodni-
cy pierwszej z tych drużyn. „Finał 
pocieszenia”, jak nazywa się mecz  
o III miejsce, przyniósł zwycięstwo 

3:0 drużynie Piasek Rembertów 
nad Dębinkami. Choć wynik mógłby 
sugerować łatwą wygraną, o zwy-
cięstwie ekipy z Rembertowa zade-
cydowały ostatnie minuty meczu. 
Był to rewanż za przegraną w grupie 
1:2, choć po kontrowersjach zwią-
zanych z nieuznaną wyrównującą 
bramką rembertowian. 
W finale zagrały również drużyny, któ-
rych ostatnie spotkanie w fazie grupo-
wej decydowało o miejscu w grupie B 
– wtedy Niepozorni Stacja wygrali 1:0 
z RUM-TEAM-em. I tak, jak w meczu 
o III miejsce, tak w finale poprzedni 
przegrani wzięli rewanż – RUM-TE-
AM pokonał przeciwników 1:0, tym 
samym wygrywając cały turniej. 
Po emocjach na parkiecie przyszedł 
wreszcie czas na wręczenie pucha-

rów i wyróżnień indywidual-
nych. Kapitanowie czterech 
najlepszych drużyn: Dębinki, 
Piasek Rembertów, Niepo-
zorni Stacja i RUM-TEAM, 
otrzymali z rąk starosty no-
wodworskiego Magdale-
ny Biernackiej ufundowane 
przez nią puchary i dyplo-
my. Pamiątkowe statuetki 
dla najmłodszego (Marcin 
Piotrowski ze Starych Pieści-
rogów) i najstarszego (Marek 
Maluchnik z RUM-TEAM) 
zawodnika ufundowała rad-
na powiatu nowodworskie-
go Anna Łapińska – w jej 
imieniu wręczyła je pani sta-

rosta wraz z prezesem MLKS „Żbik” 
Nasielsk Markiem Prusinowskim. 
Nagrodę dla Króla Strzelców turnieju 
ufundował i wręczył osobiście radny 
powiatu nowodworskiego Grzegorz 
Paczewski – odebrał ją niezawodny 
Rafał Załoga z RUM-TEAM (11 bra-
mek). Najlepszym Bramkarzem zo-
stał uznany Piotr Kiliś (RUM-TEAM), 
dla którego nagrodę ufundował rad-
ny powiatu nowodworskiego Rafał 

Kasiak, zaś Najlepszym Zawodnikiem 
– Rafał Lodzik (Niepozorni Stacja), dla 
którego nagrodę ufundowała radna 
powiatu nowodworskiego Renata 
Włodarska. Na zakończenie starosta 
nowodworski Magdalen Biernac-
ka podziękowała za udział wszyst-
kim zawodnikom i drużynom oraz 
pogratulowała niezwykłej kondycji 
i umiejętności piłkarskich. 

MM

Gminny turniej w piłkę siatkową dla szkół 
gimnazjalnych
W piątek, 27 lutego br. w hali spor-
towej w Nasielsku odbyły się gmin-
ne zawody w piłkę siatkową dla 
szkół gimnazjalnych. W rozgryw-
kach wzięły udział trzy gimnazja 
z naszej gminy, które wystawiły re-
prezentacje dziewcząt oraz chłop-
c ów.  Po lo sowan iu  u s t a lono 
kolejność gier i drużyny przystą-
piły do rozgrywek. O zwycięstwie 
decydowały dwa wygrane sety. Za-
cięta rywalizacja wyłoniła mistrzów 
gminy – Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku, które będzie reprezen-
towało naszą gminę na zawodach 
powiatowych w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Poniżej przedsta-
wiono wyniki końcowe:
Dziewczęta
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 2 
w Pieścirogach Starych
III miejsce – Zespół Szkół nr 3 
w Cieksynie
Chłopcy:
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 2 
w Pieścirogach Starych 
III miejsce – Zespół Szkół nr 3 
w Cieksynie

Zwycięskie zespoły z PG 1 Nasielsk 
zagrały w składzie:
Dziewczęta: Sławińska Dominika, 
Szulińska Sylwia, Tybuchowska Ka-
tarzyna, Gardłowicz Daria, Gardło-
wicz Patrycja, Białoszewska Kaja, 
Sterbicka Julita, Guławska Aleksan-

dra. Opiekunem zespołu był Marcin 
Banaszkiewicz.
Chłopcy: Drwęcki Przemysław, Fi-
lipowicz Kamil, Sterbicki Adrian, 
Łyczkowski Kamil, Łukaszewicz 
Dominik, Kuczyński Dawid, Busz-
ko Wojciech. Opiekunem zespołu 
był Marcin Banaszkiewicz.

SPORT SZKOLNY


