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Cmentarne hieny 
Dopuścili się profanacji cmen-
tarza parafialnego w Nasielsku 
i kradzieży metalowych elemen-
tów z nagrobków. 
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nasielsku 
i z Nowego Dworu Mazowieckiego zatrzymali 
sprawców przestępstwa. Udało im się również 

odzyskać mosiężne krzyże oraz płaskorzeźby 
z wizerunkiem Chrystusa, które zdobiły mogiły.

Ustalono, że wszystkie odnalezione przed-
mioty pochodzą ze zdewastowanych na-
grobków granitowych, kamiennych i innych 
z cmentarza w Nasielsku.

W ręce nasielskich stróżów prawa wpadło 
dwóch mężczyzn (33 i 34 lata), którzy są po-
dejrzewani o uszkadzanie i profanację nagrob-
ków oraz kradzież metalowych elementów. 
Obydwaj są mieszkańcami Nasielska. 

D. Panasiuk

„Daj siebie innym” w Nasielsku 
W niedzielę 1 października 
odbyła się wielka impreza mu-
zyczna związana z obchodami 
V Dnia Kotana. Ideą przedsię-
wzięcia jest kontynuacja dzieła 
Marka Kotańskiego, czyli nie-
sienie pomocy potrzebującym. 
Z tej okazji na warszawskim 
placu Defilad odbył się koncert 
charytatywny. 

Organizatorzy zachęcal i 
do udziału w koncercie, bo 
– jak podkreślali – warto 
przyjść nie tylko ze wzglę-
du na dobrą muzykę, ale 
p r z e d e  w s z y s t k i m ,  b y 
przypomnieć sobie, że są 
na świecie ludzie, którzy 
potrzebują pomocy, i my 
możemy ich wesprzeć. 

W ponad sześciogodzin-
nym maratonie muzycz-

nym publiczność mogła zobaczyć ponad 
trzydzieści  zespołów, między innymi 
Perfect, Blue Cafe, Edytę Górniak i Eweli-
nę Flintę. Dochód 
z koncertu został 
p r z e z n a c z o n y 
na sfinansowanie 
utworzenia Domu 
Ciepła w Nasiel-
sku oraz na ogól-
n o p o l s k ą  a k c j ę 
dożywiania dzieci 
z ubogich rodzin. 

Jest  już tradycją 
D n i  Ko t a n a ,  ż e 
podczas koncer-
t u  m i e s z k a ń c y 
M o n a r u  d z i e l ą 
s i ę  c h l e b e m 
z  p u b l i c z n o ś c i ą 
z g r o m a d z o n ą 
p r z e d  P a ł a c e m 

Kultury i Nauki – tak też było w ostatnią 
niedzielę. 

Imprezę zakończył wymyślony przez Mar-
ka Kotańskiego „Łańcuch czystych serc”. 
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 29  

tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk 

tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe 

tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze 

tel. (023) 691–23–46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,  

ul. Sportowa 2 
tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  

ul. Sportowa 5 
tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA” 

ul. Kościuszki 40 A,  
tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,  

ul. Elektronowa 3 
tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 5 

tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

ul. Elektronowa 3 
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek  

Doradztwa Rolniczego 
tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna 

w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny 
Szkół, ul. Piłsudskiego 6 

tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,  

ul. Staszica 1 
tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka 

w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski 

koło nr 13 w Nasielsku 
tel. (023) 693 00 26

Dyżury nocne nasielskich aptek:

- 
 Apteka ARNICA, ul. Rynek 21 

tel. (023) 691–21–30

- 
Apteka Prywatna, ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691–23–23 

Apteka NOWA, ul. Warszawska

Obradowała Rada
28 września br. odbyła się 
LXV sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Obrady pro-
wadził przewodniczący 
Rady Dariusz Leszczyński. 
Sesja rozpoczęła się od 
stwierdzenia kworum. Na-
stępnie, po pewnych zmia-
nach, większością głosów 
zatwierdzono porządek 
obrad (włączono do nie-
go głosowanie nad pro-
jektem uchwały w spra-
wie użyczenia terenu przy 
skwerze przy ul Kościuszki 
z przeznaczeniem na par-
king). W dalszej kolejno-
ści radni przyjęli protokół 
z poprzedniej, LXIV sesji 
Rady, przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
Później przewodniczący Leszczyń-
ski przedstawił informację o swo-
ich działaniach podejmowanych 
między sesjami Rady. Po nim głos 
zabrał burmistrz Nasielska Bernard 
Dariusz Mucha, który poinformo-
wał o swoich o swoich działaniach 
w ostatnim czasie. Powiadomił 
zebranych m.in.  o zmianie na 
stanowisku dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku. 11 wrze-
śnia dyrektorem Zakładu została  
dr  Katarzyna Rusek.  Powody 
zmiany przedstawił burmistrz Mu-
cha następująco: Doktor Maciej 
Rudzki złożył rezygnację z pełnio-
nej funkcji z powodów osobistych 
i z powodu wyczerpania misji. 

Burmistrz poinformował też o pra-
cach wykończeniowych poszcze-
gólnych urządzeń oczyszczalni 
ścieków. Mówił również o stopniu 
zawansowania działań związanych 
z budową studni głębinowej we 
wsi Psucin, o odbytych odbiorach 
niektórych zadań gminnych, m.in. 
przebudowy drogi gminnej w miej-
scowościach Toruń Dworski i Toruń 
Włościański, a także o podpisaniu 
20 września umowy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w sprawie pożyczki 
w wysokości 1 mln zł na zadanie pn. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami w Nasielsku. 

Przedstawił też kontrowersyjne 
kulisy powstawania w Nasielsku 
materiału dla Telewizji Polskiej. 
Został  on zaprezentowany na 
antenie w ramach obchodzonego 
1 października Dnia Kotana, a zwią-
zany był z planowanym przez 
Monar utworzeniem w Nasielsku 
Domu Ciepła dla dzieci. O sprawie 
tej informowała również dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Anna Brzezińska. 

Podczas składania przez radnych 
interpelacji i zapytań radna Janina 

Jarząbek poruszyła temat dyżu-
rów aptek. W Nasielsku są pro-
blemy z zaopatrzeniem się w leki 
w godzinach nocnych, a powiat 
jako placówkę umożliwiającą to 
wskazał aptekę w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Wiadomo, że nie 
wszyscy mieszkańcy naszej gmi-
ny mogą bez trudu dotrzeć nocą 
do miasta powiatowego. Radna 
Jarząbek zwróciła się też o pomoc 
w sprawie, jak powiedziała, skłania-
nia – pod groźbą utraty dostępu do 
zabiegów fizykoterapeutycznych 
– pacjentów z tereny gminy do 
zapisywania się do opieki pielę-
gniarskiej środowiskowej w pla-
cówce Caritas. 

Radna Anna Łapińska zwróciła 
się natomiast o zwołanie posie-
dzenia Komisji do spraw Zdrowia 
i Pomocy Społecznej z udziałem 
osób koordynujących działania 
dotyczące zwalczania narkomanii, 
dyrektora ośrodka opieki społecz-
nej, przedstawicieli szkół, policji itp. 
Poruszyła też problem warunków 
dojazdu do centrum handlowego 
w okolicach rynku. Zaproponowa-
ła również zaproszenie Magdaleny 
Olbryś, kierownika placówki Cari-
tasu, na posiedzenie Komisji Zdro-
wia, w celu wyjaśnienia rzekomych 
nacisków w sprawie zapisywania 
się do tamtejszej placówki. Rad-
ny Michał Wójciak przypomniał, 
że w momencie powstawania 
placówki Caritasu w Nasielsku za-
gwarantowano jej, że mieszkańcy 
gminy będą w tej właśnie placówce 
korzystać z opieki środowiskowej, 
zaś zabiegi fizykoterapeutyczne 
są świadczone przez Caritas cha-
rytatywnie. 

Po interpelacjach i zapytaniach 
radnych za jęto s ię  kole jnym 
punktem porządku obrad. Było 
nim podjęcie uchwał .  Projekt 
pierwszej z nich, w sprawie zmian 
w budżecie 2006 roku, przedsta-
wiła skarbnik gminy Ludwina Turek. 
Przyczyną zaproponowania zmian 
były większe wpływy w budżecie; 
te dodatkowe dochody powstały 
m.in. z racji darowizn i podatków 
oraz odsetek od środków gminy 
zgromadzonych na kontach ban-
kowych. Środki te przeznaczono 
m.in. usługi remontowe, obsługę 
zadłużenia, wydatki administra-
cyjne i  inne. Komisja Budżetu 
i Finansów zaopiniowała te zmia-
ny pozytywnie. Podczas dyskusji 
radny Wójciak zwrócił uwagę na 
niebezpieczeństwo niewykonania 
budżetu, jeśli chodzi o sprzedaż 
mienia. Zaproponował, by raczej 
środki te przeznaczyć na zbilanso-
wanie budżetu, w celu uniknięcia 
ewentualnego deficytu. Odpo-
wiedział w tej sprawie burmistrz, 
zaznaczając, iż są oferenci na kup-

no gminnego mienia (budynek po 
szkole w Pianowie i budynek po 
urzędzie gminy) i budżet zapewne 
zostanie zrealizowany w części do-
tyczącej dochodów. Podczas gło-
sowania trzy osoby wstrzymały się 
od głosu; uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie Rada podjęła. 

Kolejnym zagadnieniem było po-
wołanie Straży Miejskiej w Nasiel-
sku. Jej siedzibą ma być Urząd Miej-
ski. Szczegółową strukturę organi-
zacyjną określa regulamin będący 
załącznikiem do uchwały. Do zadań 
straży ma należeć m.in.: ochrona 
spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, współdziałanie z Po-
licją na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 
doprowadzanie – w razie potrze-
by – osób nietrzeźwych do izby 
wytrzeźwień lub do miejsca ich 
zamieszkania oraz czuwanie nad 
porządkiem i kontrolą ruchu dro-
gowego – w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogowym. 
Uchwałę podjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
ustalenia przebiegu ulicy Polnej 
w Nasielsku. Uchwałę w tej spra-
wie podjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

Projekt następnej uchwały, w sprawie 
nabycia nieruchomości, przedstawi-
ła kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej nasielskiego Urzędu 
Miejskiego Barbara Pająk. Projekt 
został pozytywnie zaopiniowany 
przez komisję merytoryczną. Rad-
ni uchwałę podjęli. Następnie, przy 
pozytywnej opinii komisji mery-
torycznej, jednogłośnie podjęto 
uchwałę w sprawie nadania nazw 
nowym ulicom w Nasielsku, m.in. 
Miodowej i Wielokwiatowej. 

Kolejny projekt uchwały przedło-
żono w sprawie wygaśnięcia man-
datu radnego. Dotyczył rezygnacji 
dr Katarzyny Rusek, w związku 
z objęciem przez nią funkcji dyrek-
tora SP ZOZ w Nasielsku. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.  Później 
zajmowano się kwestią rezygnacji 
Cezarego Ruska z członkostwa 
w Radzie Społecznej  SP ZOZ 
Uchwałę w tej sprawie również 
podjęto jednogłośnie. 

Projekt następnej uchwały dotyczył 
przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy. Przedstawił  go Bogdan 
Ruszkowski z Wydziału Rozwoju 
Regionalnego nasielskiego urzę-
du. Regulamin ustala kwestie m.in. 
wymagań w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenach 
nieruchomości  i  w miejscach 
publ icznych,  zasad zb ieran ia 
i pozbywania się odpadów komu-

nalnych i nieczystości ciekłych; 
reguluje też wymagania wynika-
jące z gminnego planu gospoda-
rowania odpadami oraz precyzuje 
obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe. Uchwałę w tej 
sprawie podjęto przy jednym gło-
sie wstrzymującym się.

Ostatnią z uchwał podjęto w spra-
wie przekazania nieruchomości 
w użyczenie. Kwestia dotoczyła 
wspominanego już terenu przy 
skwerze  przy  u l .  Kośc iuszk i , 
a użyczenie ma nastąpić na rzecz 
Banku Spółdzielczego – w miej-
scu tym miałby ewentualnie po-
wstać parking. Projekt referowała 
kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej nasielskiego Urzędu 
Miejskiego Barbara Pająk. Uchwałę 
sprawie podjęto przy jednym gło-
sie wstrzymującym się.

Podczas udzielania odpowiedzi 
na zapytania i interpelacje rad-
nych, burmistrz, odpowiadając 
na pytanie przewodniczącego D. 
Leszczyńskiego o zobowiązania 
finansowe Biblioteki Miejskiej, po-
wiedział, że w tej sprawie do urzędu 
nie wpłynęła żadna koresponden-
cja i poprosił dyrektora Biblioteki 
Stanisława Tyca o wyjaśnienie tej 
kwestii. Dyrektor S. Tyc twierdzi, iż 
biblioteka nie ma żadnych zobo-
wiązań i że wielkim zaskoczeniem 
było dla niego pismo z sądu naka-
zujące uregulowanie zobowiązań 
wobec firmy Win-Bud, wysokości 
(łącznie z odsetkami) 13 tys. zł. Tłu-
maczył, że nieporozumienia sięgają 
czasu remontu budynku biblioteki 
w roku 2005 i mimo wielu prób 
polubownego załatwienia sprawy 
firma Win-Bud wkroczyła na drogę 
sądową. Komisja Rewizyjna Rady 
ma zająć się tą kwestią dopiero po 
wyroku sądu. W związku z podej-
rzeniem o próbę wyłudzenia środ-
ków publicznych, przewodniczący  
D. Leszczyński zapowiedział prze-
kazanie sprawy do prokuratury. 

W czas ie  przeznaczonym na 
wolne wnioski poruszono wiele 
kwestii. Omawiano m.in. sprawę 
budynku GS (który jest w złym 
stanie), a także innych zaniedba-
nych miejsc w naszym mieście. 
Zenon Wiśniewski, sołtys wsi Pie-
ścirogi Stare poruszył zagadnienie 
przekazania przez gminę terenów 
przeznaczonych na boisko w jego 
miejscowości, a także wspomniał  
o złym stanie wiaty przystankowej. 
Przy okazji planowania budowy 
nowego parkingu radna Janina 
Jarząbek zadała pytanie o tamtej-
szy drzewostan; odpowiedział jej 
Bogdan Ruszkowski, że drzewa 
zostaną zachowane. Na tym obrady 
zakończono.

LAN
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wiska dla śmigłowców używane 
w nocy powinny być oznakowane 
światłami w sposób umożliwiający 
ich identyfikację, bezpieczny start 
i lądowanie. 

Jest pewne, że takich lądowań w Na-
sielsku będzie więcej. Warto więc 
być odpowiednio przygotowanym 
na wizytę powietrznej karetki. 
Wypadałoby od czasu do czasu 
chociaż uprzątnąć teren na placu 
obok przychodni. Z resztą piloci już 
sobie poradzą.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
zapewnia usługi lotniczego trans-
portu medycznego w całym kraju 
od 2000 roku. Sprawnie, szybko 
i bezpiecznie dostarcza poważnie 
chorych i rannych do miejsca hospi-
talizacji – szczególnie, gdy dla życia 
pacjenta ważna jest każda minuta.

dar

fot. M.Tyc

Przydałoby się lądowisko
Mieszkańcy Nasielska 

przywykli już do wi-
doku żółtego śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Pojawia 
się zawsze w sytuacjach 
nagłych, wymagających 
pilnej interwencji zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Świetnie wyszkoleni piloci są w stanie 
wylądować wszędzie – w centrum 
miasta, na polnej drodze, na auto-
stradzie, na leśnej polanie, a nawet 

na kartoflisku. Jednym słowem 
wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi 
ratowanie ludzkiego życia. Niestety, 
zdarzają się sytuacje – i to nierzadko 
– kiedy zapotrzebowanie na działania 
medyczne przekracza możliwości 
ratownicze miejscowej przychodni, 
a nawet szpitala powiatowego. Z te-
go też powodu w ostatnich dniach 

helikopter pogotowia lądował kilka 
razy tuż obok przychodni zdrowia 
przy ulicy Sportowej. Obecność 
śmigłowca w okolicach przychodni 
było nie tylko słychać, ale i widać. 
Zarówno podczas lądowania, jak 
i startu wokół helikoptera unosiły 
się kłęby kurzu i śmieci – obrazek 
niczym z oka tajfunu. O tym, jak 
powinny być urządzone lądowiska, 
można dowiedzieć się z rozporzą-
dzenia ministra infrastruktury. Czyta-
my tam m.in.: Lądowiska powinny 

być usytuowane na odpowiednio 
zagęszczonym i przygotowanym 
podłożu gruntowym (…). W przy-
padku lądowisk dla śmigłowców 
długość i szerokość pola wzlotów 
nie powinna być mniejsza niż 
dwukrotna długość największego 
wymiaru śmigłowca używanego 
na danym lądowisku. (…) Lądo-

MASZ GŁOS,  
MASZ WYBÓR
12 listopada 2006 r. odbę-
dą się wybory do władz 
samorządowych.

Będziemy wtedy decydować 
o kierunkach rozwoju naszych 
gmin w następnych czterech 
latach, o tym, jakie problemy 
zostaną rozwiązane i  jak będą 
zaspokajane potrzeby mieszkań-
ców. Nasz wybór powinien być 
świadomy. Zastanówmy się, co 
i jak nowe władze mogłyby zro-
bić, żeby ułatwić nam życie, ale 
bądźmy też realistami – oceńmy, 
które obietnice są do zrealizowa-
nia. Pamiętajmy, że gmina to nie 
urząd, siedziba lokalnych władz, 
ale nasza wspólnota. Jesteśmy 
współodpowiedzialni za to, jak 
nam się w niej żyje!

S t owa r z y s ze n i e  E uro p a  i  M y 
wspólnie z Fundacją im. Stefa-
na Batorego, Stowarzyszeniem 
Szkoła Liderów oraz blisko 300 
innymi organizacjami pozarzą-
dowymi  zaprasza  do udz ia łu 
w ogólnopolskiej akcji, której ce-
lem jest zainteresowanie obywateli 
sprawami gminy i zachęcenie ich 
do uczestnictwa w życiu publicz-
nym, m.in. w wyborach lokalnych, 
a także wzmocnienie – zarówno 
u wyborców, jak i u wybieranych 
– poczucia współodpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje.

W akcji mogą uczestniczyć orga-
nizacje działające nie dla zysku, 
m.in. stowarzyszenia, fundacje, 
studenckie i szkolne koła i samo-
rządy, kościelne osoby prawne, 
izby gospodarcze, związki za-
wodowe, zrzeszenia branżowe. 
Zależy nam na stworzeniu wa-
runków do rzeczowej i rozsądnej 
rozmowy, w której jest miejsce na 
przedstawienie i zrozumienie ar-
gumentów osób o odmiennych 
poglądach.  Chciel ibyśmy, aby 
debata publiczna, którą zamierza-
my zorganizować 23 października 
2006 r. o godz.18.00 w kinie Niwa 
w Nasielsku, ul. Kościuszki 12, stała 
s ię forum wymiany opini i  dla 
różnorodnych środowisk my-
ślących strategicznie o rozwoju 
lokalnym.

Udział w akcji to doskonała okazja 
do szerszego zaprezentowania się 
w gminie, wyjścia poza swoje do-
tychczasowe środowisko, szansa 
na nawiązanie kontaktów z inny-
mi organizacjami i instytucjami, 
przedstawicielami nowych władz 
i mediami.
Szczegóły na www.maszglos.pl 
oraz www.europaimy.org

Kontakt:
tel. 0606 923 971

e–mail:stowarzyszenie@europa
imy.org

Elżbieta Wróblewska

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

W NASIELSKU

Niniejszym informuję, iż Miejska Komisja Wyborcza w Na-
sielsku będzie dyżurować w celu przyjmowaniu zgłoszeń list 
kandydatów na radnych w następujących godzinach:

w dniach 4, 5 i 6 października br. – od 8.00 do 16.00,
w dniach 9, 10, 11 i 12 października br. – od 8.00 do 18.00,
w dniu 13 października br – od 8.00 do 24.00.

Ponadto, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie 
dyżurować w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na 
Burmistrza Nasielska w następujących godzinach:

w dniach 16 i 17 października br. – od 8.00 do 18.00,
w dniu 18 października br. – od 8.00 do 24.00.
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku odbywać się 
będą w siedzibie Komisji, tj. w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nasielsku
/-/ Ewa Mikulska

Informuję, iż na posiedzeniu w dniu 2 października 
br. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Nasielsku, powołanej postanowieniem  
Nr 30/06 Komisarza Wyborczego w Warszawie 
z dnia 28 września 2006 roku, właściwej do prze-
prowadzenia wyborów zarządzonych na dzień  
12 listopada 2006 roku:

1. Ewa MIKULSKA – Przewodnicząca,
2. Iwona BRZEZIŃSKA – Zastępca Przewodni-
czącej,
3. Ludmiła BRYŚKIEWICZ – Członek,
4. Edward BIEŻUŃSKI – Członek,
5. Stanisław LEWANDOWSKI – Członek,
6. Włodzimierz PRZYBYSZ – Członek,
7. Adam Szczepan ŻEGOCKI – Członek.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nasielsku
/-/ Ewa Mikulska

O G Ł O S Z E N I A
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Policjanci położyli kres uszkadzaniu nagrobków 
Kolejny sukces mają 

na swoim koncie funk-
cjonariusze z Komisariatu 
Policji w Nasielsku i nowo-
dworscy kryminalni. Udało 
się im rozwikłać sprawę 
profanacji nagrobków 
oraz kradzieży mosiężnych 
i metalowych elementów. 
E fekt  to  zat rzymanie 
sprawcy oraz odzyskanie 
84 sztuk krzyży, postaci 
Chrystusa na krzyżu, bez 
krzyża oraz płaskorzeźby 
Chrystusa.
Prawidłowe działanie w służbie oby-
watelom jest możliwe między innymi 
dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu 
terenu. Nasielscy policjanci teren 
swojej gminy znają perfekcyjnie i nie 
sprawia im problemu patrolowanie 
po leśnych zaułkach. I to właśnie 
w jednym z nasielskich lasów poli-
cjanci znaleźli ukrytą w chaszczach 
taczkę, a w niej mnóstwo elementów 
nagrobkowych. 

W efekcie funkcjonariusze odzyskali 
84 mosiężne i metalowe elementy. 
Były to różnej wielkości krzyże, 
postacie Chrystusa na krzyżu, bez 
krzyża oraz płaskorzeźby Chrystusa. 
Jak nasielscy stróże prawa ustalili, 
wszystkie odnalezione rzeczy 
pochodzą ze zdewastowanych na-
grobków granitowych, kamiennych 
i innych z cmentarza w Nasielsku.

Następną czynnością, którą musieli 
wykonać policjanci, było zatrzymanie 
sprawców. Już następnego dnia w rę-
ce nasielskich stróżów prawa wpadł 
34-letni mężczyzna, mieszkaniec 
Nasielska, który jest podejrzewany  
o uszkadzanie i profanację nagrob-
ków oraz kradzież mosiężnych 
i metalowych elementów. Kolejne 

działanie to zatrzymanie drugiego 
mężczyzny, 33-letniego nasielsz-
czanina, który również jest podejrze-
wany o dokonanie tych przestępstw. 
Aktualnie policjanci prowadzą dalsze 
czynności wyjaśniające.

Jednocześnie policjanci zwracają się 
z prośbą do osób, których nagrobki 

zostały uszkodzone, o zgłaszanie się 
do Komisariatu Policji w Nasielsku 
w godzinach od 800 do 1600, w celu 
identyfikacji utraconych elementów. 
Obywatele, którzy rozpoznają utra-
cone rzeczy, będą mogli je od razu 
odebrać.

sierż. I. Jurkiewicz
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Wysoka akcyza na 
używane samocho-

dy sprowadzane z innych 
krajów Unii Europejskiej 
jest niezgodna z prawem 
unijnym – uznała rzecznik 
generalna Trybunału Spra-
wiedliwości w Luksemburgu 
Eleanor Sharpston. 
 Stwierdziła ona jednoznacznie, 
że polskie prawo dyskryminuje osoby 
sprowadzające używane auta, bowiem 
wysokość akcyzy jest uzależniona od 
wieku pojazdu i może sięgnąć nawet 
65 proc. jego wartości w przypadku 
pojazdów starszych. 
 Auta sprowadzane są wyżej 
opodatkowane i droższe od sa-
mochodów już zarejestrowanych 
w Polsce, co jej  zdaniem jest 
sprzeczne z prawem UE. Teraz, osta-
teczna decyzja należy do Trybunału 
Sprawiedliwości. Jeśli jego sędziowie 
podzielą opinię rzecznika, to polski 
rząd będzie musiał zwrócić bezpraw-
nie pobrany podatek. Skorzysta na 
tym również wielu mieszkańców 
Nasielska, którzy w ostatnich latach 
dokonali w zakupu używanego 
samochodu w krajach Unii Europej-
skiej. 
 Wszystko wskazuje na to, że 
sędziowie będą mieli w tej sprawie po-
dobne zdanie, bowiem opinia rzecznika 
generalnego wprawdzie nie jest wiążąca, 
jednak przeważnie jest dla nich podstawą 
wydania decyzji. Jest wielce prawdopo-
dobne, że sędziowie uznają, iż polskie 
przepisy są sprzeczne z unijnym prawem 
od początku naszego członkostwa, czyli 
od 1 maja 2004 roku.
 Ostateczny wyrok zapadnie przed 

końcem roku. Można więc oczekiwać, 
że podatnicy będą masowo zwracać 
się o zwrot bezprawnie pobranej 
akcyzy, a to będzie miało poważne 
konsekwencje dla polskiego budżetu. 
Według wyliczeń rządu, łączna wiel-
kość podatku akcyzowego od samo-
chodów osobowych pobranego od 
1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2006 r., 
jest równa 1,16 proc. przewidywanych 
dochodów państwa w 2006 roku 
– czyli ponad dwa miliardy złotych. 
W ubiegłym roku sprowadzono do 
Polski blisko 900 tysięcy używanych 
samochodów. Rok wcześniej około 
830 tys. sztuk.

AW

Akcyza do zwrotu

14–15.09. w Pieścirogach nieznani 
sprawcy skradli z niewykończone-
go domu m.in. kuchenkę gazową, 
grzejnik łazienkowy, sedes i baterię 
łazienkową. Straty wynoszą 1650 zł 
na szkodę Włodzimierza Z.

15.09. Andrzej N. kierował ro-
werem po spożyciu a lkoholu 
(0,30mg/l).

17–18.09. nieznani sprawcy wła-
mali się do domku letniskowego 
przy ulicy Słonecznej i  skradli 
m.in. taczkę metalową i sztuce. 
Straty wynoszą 170 zł na szkodę 
Wiesława T.

17–18.09 ze składu budowla-
nego przy ulicy Młynarskiej nie-
znani sprawcy skradli 40 paczek 
styropianu i 40 m2 terakoty. Straty 
wynoszą 2500 zł na szkodę Ar-
kadiusza S.

1 9 . 0 9 .  n a  u l i c y  M ł y n a rs k i e j 
Krzysztof Ż. kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,02 mg/l).

19.09. na ulicy Piaskowej Wie-
s ław K.  k ierował  rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,77 mg/l).

2 0 – 2 1 . 0 9  n i e z n a n i  s p raw c y 
włamali się do sklepu przy ulicy 
Piłsudskiego. Skradli słodycze i pa-
pierosy. Straty wynoszą 3000 zł 
na szkodę Barbary M.

21–22.09. na ulicy Piłsudskiego 
nieznani sprawcy umyślnie uszko-
dzili szybę i zamki w samochodzie 
Rafała S. Straty wynoszą 1000 zł.

21–22.09. w Krzyczkach Szum-
nych nieznani sprawcy włamali się 
do pomieszczeń gospodarczych 
i skradli z nich elektronarzędzia. 
Straty wynoszą 2000 zł na szkodę 
Piknik Klub 44.

21–22.09.  n ieznan i  sprawcy 
skradli samochód zaparkowany na 
parkingu przy ulicy Piłsudskiego. 
Straty wynoszą 1500 zł na szkodę 
Wojciecha W. W wyniku pracy po-
licji sprawcy zostali wykryci i odzy-
skano skradziony samochód.

22.09.  na  u l icy P i ł sudsk iego 
Marek K. kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,14 mg/l).

24.09. w Chrcynnie Marcin D. kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,89 mg/l).

26.09.  w Dębinkach nieznani 
sprawcy włamali się do mieszka-
nia Ireny M. i skradli z niego piłę 
spalinową.

2 9 . 0 9 .  n a  u l i c y  R y n e k  J a -
cek H. pobił drewnianym kijem 
Radosława T.

Zanim spalisz śmieci, 
pomyśl o zdrowiu
Zbliża się sezon grzew-

czy, w związku z tym 
pragniemy przestrzec 
Mieszkańców Miasta 
i Gminy Nasielsk przed 
lekkomyślnym spalaniem 
śmieci w piecach.
Art. 13 ust. 3 Ustawy o odpadach 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
stwierdza, iż: Dopuszcza się spala-
nie zgromadzonych pozostałości 
roś l innych poza ins ta lacjami 
i urządzeniami, jeżeli na terenie 
gminy nie jest prowadzone se-
lektywne zbieranie lub odbieranie 
odpadów ulegających biodegra-
dacji, a ich spalanie nie narusza 
odrębnych przepisów.

Spalanie plastikowych butelek, 
folii, różnego rodzaju tworzyw 
sztucznych oraz śmieci niesie 
za sobą ogromne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a przede 
wszystkim dla zdrowia ludzi.

Spalanie odpadów to uwalnianie 
się do atmosfery gazów i pyłów, 
w tym dwutlenku węgla i metali 
ciężkich. Związki te są rakotwór-
cze, działają mutagennie, naruszają 
strukturę kodu genetycznego, ob-
niżają odporność immunologicz-
ną, osłabiają proces wzrostu i po-
wodują zaburzenia neurologiczne 
i hormonalne, powodują poronie-
nia i wysypki alergiczne. Toksycz-
ne działanie tych związków polega 

na powolnym uszkadzaniu wielu 
narządów wewnętrznych, tj. wą-
troby, nerek, rdzenia kręgowego 
i kory mózgowej.

Najbardziej zagrożeni są ci, którzy 
przebywają najbliżej źródła skaże-
nia, a więc osoby, które w sposób 
„oszczędny” pozbywają się odpa-
dów, i ich najbliżsi sąsiedzi.

Osoby spalające w swoich pie-
cach lub w ogniskach tworzywa 
sztuczne oprócz tego, że naruszają 
zdrowie swoje, bliskich i sąsiadów, 
łamią prawo. W Polsce obowiązuje 
ustawowy zakaz spalania odpadów 
w urządzeniach do tego nieprzy-
stosowanych. Jasno precyzuje 
ten przepis art. 71 Ustawy o od-
padach z 27 kwietnia 2001 roku 
z późn. zm.: Kto wbrew zakazowi 
termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów pod-
lega karze aresztu albo grzywny.

Naprawdę nie musimy zatruwać 
naszego otoczenia, skoro wszyst-
kie odpady mogą być wywożone 
z naszych posesj i  przez f irmy, 
które prowadzą działalność w tym 
zakresie.

Wystarczy tylko zbierać odpady 
do przeznaczonych na ten cel 
pojemników.

UM NASIELSK
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2006 ROKU
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich gra-
nicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych w 
danym okręgu 

wyborczym

1
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, 
Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska, Wierzbowa

2

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, 
Garbarska, Generała Józefa Bema, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi 
Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, 
Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez bloków), Wiśniowa, 
Władysława Broniewskiego, 11 Listopada

2

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława 
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, 
Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, 
Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, 
Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, 
Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej 
Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, 
Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, 
Wspólna, Żwirki i Wigury

2

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, 
Stare Pieścirogi 2

5
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo 
Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Pianowo Bargły, Pianowo 
Daczki, Słustowo, Winniki

1

6 Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo, Jaskółowo, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ. 1

7 Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, 
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn 2

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica 1

9 Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, 
Toruń Włościański, Zaborze 1

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2006 ROKU
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Nr ob-
wodu 
głoso-
wania

Granice obwodu głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji 
Wyborczej (adres)

1

Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, 
Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, 
Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, 
Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), 
Wąska, Wierzbowa

Liceum Ogólnokształcące  
w Nasielsku,  

ul. Starzyńskiego 10

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, 
Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, 
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa 
Bema, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego, 
Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, 
Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika 
Waryńskiego, Malinowa, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Ogrodowa, Polna, 
Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana 
Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska 
(bez bloków), Wiśniowa, Władysława 
Broniewskiego, 11 Listopada

Zespół Szkół Nr 1  
w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama 
Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, 
Bolesława Chrobrego, Broninek, Cicha, 
Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, 
Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, 
Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, 
Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, 
Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, 
Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi, 
Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, 
Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa 
Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, 
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, 
Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, 
Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego 
Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, 
Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława 
Łokietka, Władysława Stanisława 
Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa  
im. St. Starzyńskiego  

w Nasielsku,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23

4
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, 
Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, 
Stare Pieścirogi

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  

w Starych Pieścirogach,  
ul. Kolejowa 65

5

Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, 
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo 
Dworskie A, Mazewo Dworskie B, 
Mazewo Włościańskie, Pianowo Bargły, 
Pianowo Daczki, Słustowo, Winniki

Zespół Szkół Zawodowych  
w Nasielsku, ul. Lipowa 10

6

Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo, Jaskółowo, 
Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki Żabiczki, Pniewo, Popowo 
Borowe, Popowo Północ

Biblioteka w Chrcynnie

7

Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, 
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, 
Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn

Szkoła Podstawowa  
w Budach Siennickich

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica
Ośrodek Zdrowia  

w Starych Pieścirogach,  
ul. Sikorskiego 1

9
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, 
Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń 
Dworski, Toruń Włościański, Zaborze.

Szkoła Podstawowa  
w Dębinkach

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, 
Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo

Zespół Szkół Nr 3  
w Cieksynie

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
Dom Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, ul. Tadeusza 

Kościuszki 25

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 12 listopada 
2006 roku, będą otwarte w godzinach 6.00–20.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
Informuję, iż w związku z zarządzonymi wyborami  
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz bezpośrednimi wyborami wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, czynności 
wyborcze na terenie Gminy Nasielsk w moim 
imieniu będą wykonywać:

• Pan Marek Maluchnik – Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 101, 
tel. (0-23) 69-33-000 wew. 150 lub 69-33-050,

• Pani Katarzyna Swojak – Zastępca Pełno-
mocnika ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 102, 
tel. (0-23) 69-33-000 wew. 151 lub 69-33-051.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz bezpośrednimi wyborami wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 12 listopa-
da 2006 r. informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do 
dnia 13 października 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 101 lub 102 
w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00–16.00. 

Jednocześnie informuję, iż zgłoszenie kandydatów na 
członków obwodowych komisji wyborczych może być 
dokonane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub 
upoważnione przez niego osoby. Zgłoszenia kandydatów 
na członków obwodowych komisji wyborczych jest do-
konywane na piśmie, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  
na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz 
zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i ob-
wodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad 
dzielnic m. st. Warszawy (uchwała dostępna na stronie interne-
towej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl). 

Burmistrz Nasielska

/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Przemoc domowa jest przestępstwem
Przemoc fizyczna, seksualna, psy-
chiczna i ekonomiczna popełniona 
na szkodę osób najbliższych jest prze-
stępstwem. W sytuacji, gdy przemoc 
ma charakter ciągły, a więc jeżeli trwa 
przez dłuższy okres i nie jest tylko 
zdarzeniem wyjątkowym, to wów-
czas postępowanie sprawcy zostanie 
zakwalifikowane jako przestępstwo 
znęcania się nad rodziną. Jeżeli sprawca 
działa ze szczególnym okrucieństwem 
albo jeśli osoba pokrzywdzona targnie 
się na własne życie, wówczas odpo-
wiedzialność sprawcy będzie o wiele 
większa. 

Przestępstwo znęcania się jest ścigane 
z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba 
osobiście składać w takiej sprawie 
zawiadomienia o przestępstwie. Jeśli 
tylko prokurator poweźmie wiado-
mość odnośnie zaistnienia takiego 
zdarzenia, jest obowiązany wszcząć 
postępowanie przeciwko sprawcy 
z urzędu. Jeżeli policja posiada infor-
macje wskazujące na to, że w Twoim 
domu stosowana jest przemoc, lub 
zostanie zawiadomiona przez sąsia-
dów, lekarza, a także instytucję, do 
której zgłosiłeś się o pomoc, to w ta-
kim wypadku może i wręcz powinna 
niezwłocznie wszcząć postępowanie 
zmierzające do wyjaśnienia takich 
niepokojących informacji.

Powinniśmy jednak wiedzieć, że 

policjanci często zwlekają z wszczę-
ciem postępowania w stosunku do 
sprawcy przestępstwa lub w ogóle 
nie zamierzają tego zrobić i czekają 
na naszą reakcję. Wtedy powinniśmy 
złożyć zawiadomienie o przestępstwie 
na piśmie bądź ustnie w jednostce 
policji lub prokuraturze. Fakt znęcania 
się nad rodziną można zgłosić także 
dzielnicowemu, który będzie wiedział 
i pouczy nas o tym, co w takiej sytuacji 
należy zrobić.

Przestępstwem ściganym na wniosek 
osoby pokrzywdzonej jest wymu-
szenie przez małżonka lub partnera 
współżycia seksualnego. Ofiarą tego 
czynu zabronionego padają najczę-
ściej kobiety. 

Pamiętajmy więc, że wspólne poży-
cie małżeńskie nie oznacza, że mamy 
obowiązek współżyć z naszym part-
nerem, kiedy tylko chce i w każdej 
formie, jakiej sobie tylko zażyczy. 

Nie możemy również zapominać, że 
przestępstwem jest również grożenie 
popełnieniem przestępstwa. Dla przy-
kładu można podać sytuację, w której 
mąż grozi, że zabije żonę, pobije dzieci, 
podpali dom itp. Wobec takich sygna-
łów nie możemy pozostawać bierni, 
aby nie doszło do tego, że sprawca 
zrealizuje w końcu taką konkretną 
groźbę. Wtedy zazwyczaj jest już za 

późno na jakąkolwiek pomoc. Należy 
więc zapobiegać możliwym przy-
szłym tragediom i informować policję 
o tego typu agresywnych zachowa-
niach członka własnej rodziny. 

Gdy na miejsce zdarzenia zostanie we-
zwana policja, masz prawo domagać 
się od interweniujących policjantów:
1. aby podali swoje nazwiska i nu-
mery kontaktowe, gdyż w później-
szym postępowaniu przed organami 
wymiaru sprawiedliwości mogą okazać 
się ważnymi świadkami w sprawie;
2. aby przeprowadzili z Tobą rozmo-
wę bez obecności sprawcy;
3. aby zabezpieczyli wszelkie ślady 
popełnienia przestępstwa, np. zniszczo-
ne ubrania i urządzenia domowe;
4. aby zatrzymali sprawcę, jeżeli 
obawiasz się o własne bezpieczeń-
stwo i życie, gdyż sprawca groził, że 
Cię zabije;
5. aby odwieźli sprawcę będącego 
pod wpływem alkoholu do izby wy-
trzeźwień;
6. aby zabrali Cię do lekarza w celu 
zrobienia obdukcji, jeżeli sprawca 
dopuścił się w stosunku do Twojej 
osoby przemocy fizycznej, jeżeli masz 
poważne obrażenia ciała lub zachodzi 
podejrzenie poważnego uszkodzenia 
ciała bądź funkcji organizmu. 

Marek Rączka

Nasielsk, dnia 11.09.2006

BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/ 7 / 06

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami) oraz Uchwały Nr LXI/406/06 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do 
publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Pianowo Daczki przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość stanowi część zabytkowego parku, zabudowana byłym bu-
dynkiem pałacu i współczesną zabudowa towarzyszącą.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza obszarem zabudowanym 
we wsi Pianowo Daczki. Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka 
nr 66/1 i 66/2 o łącznej powierzchni 3,76 ha, posiadająca KW 9698. Nieru-
chomość stanowi większą część zabytkowego parku podworskiego, objęta jest 
ochroną konserwatorską. Położona jest w odległości około 4 km na północ od 
Nasielska, zabudowana budynkiem pałacykowym pochodzącym prawdopo-
dobnie z końca XIX lub początku XX wieku. Teren w większości stanowi park 
z zabytkowym, atrakcyjnym starodrzewem i nie jest ogrodzony.

Grunt uzbrojony jest w sieć wodociągową i energetyczną.

Budynek murowany, z romantyczną wieżyczką, wolno stojący, w części 
parterowy, w części piętrowy, z poddaszem nieużytkowym, na około  
0,25 części powierzchni – podpiwniczony.
– powierzchnia zabudowy  – 371,81 m2

– powierzchnia użytkowa  – 385,84 m2

– kubatura  – 3002,48 m2

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Nasielska uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 
07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość w strefie konserwatorskiej wpisanej 
do rejestru zabytków – park podworski.

Wartość zabudowanej nieruchomości wynosi 436 400,00 złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku w okresie od dnia 11.09.2006 roku do dnia 7.10.2006 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

Banknot z Janem Pawłem II 
16 października 2006 roku, 
w rocznicę wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na 
Papieża, Narodowy Bank 
Polski wyemituje pierwszy 
polski banknot kolekcjoner-
ski z wizerunkiem papieża 
Jana Pawła II. 
Prace nad przygotowaniem banknotu 
rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jego 
projekt zaaprobowali: arcybiskup Jó-
zef Kowalczyk, Nuncjusz 
Apostolski, kardynał Józef 
Glemp, Prymas Polski, 
arcybiskup Józef Michalik, 
Przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski 
oraz kardynał Stanisław 
Dziwisz, metropolita kra-
kowski. 

Banknot  będzie  mia ł 
nominał 50 zł i zostanie 
wyemitowany w liczbie 
2 mln sztuk. Cena jego 
sprzedaży w NBP, po-
dobnie jak w przypadku 
monet kolekcjonerskich, 
będzie wyższa i wyniesie 
90 zł. Różnica wynika 
między innymi z kosztów 
projektowania i produkcji, 
specjalnego opakowania, w którym 
banknot będzie dystrybuowany. 

Banknot będzie dostępny od 16 
października w Oddziałach Okręgo-
wych NBP, we wszystkich miastach 
wojewódzkich.

„Zapisy” na banknot trwają już od 

dwóch tygodni. Można ich dokony-
wać we wszystkich placówkach Banku 
Pocztowego i urzędach pocztowych 
w całym kraju. Wypełnia się przy 
tym specjalne druki subskrypcyjne 
oraz wpłaca się gwarantowaną cenę 
banknotu, czyli 90 zł . Druki są 
również do pobrania w Internecie: 
www.pocztowy.pl. Początkowo za-
pisy można było składać do końca 
września. Termin ten został jednak 

zmieniony. Narodowy Bank Polski, 
Bank Pocztowy oraz Poczta Polska 
poinformowały w specjalnym komu-
nikacie, że w odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie subskrypcją pierw-
szego polskiego banknotu kolekcjo-
nerskiego z wizerunkiem Jana Pawła 
II, jej okres został przedłużony, aby 
umożliwić dokonanie zamówienia 

wszystkim zainteresowanym. Zapisy 
na banknot będzie można składać do 
10 października 2006 r. 

Banknoty będzie można odebrać 
w jednym z trzech dwutygodniowych 
terminów: między 19 a 31.październi-
ka, między 2 a 15 listopada lub mię-
dzy 16 a 30 listopada. Termin odbioru 
należy wybrać, składając subskrypcję. 
Zamawiający będą mogli odebrać 
banknoty w urzędach pocztowych 

i  p lacówkach Banku 
Pocztowego, w których 
dokonali subskrypcji, 
okazując potwierdzenia 
przyjęcia subskrypcji 
i dowód tożsamości.

Jak poinformował Sekreta-
riat Konferencji Episkopatu 
Polski, część wpływów 
uzyskanych ze sprzedaży 
banknotów na poczcie 
i w Banku Pocztowym zo-
stanie przekazana Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” z przeznaczeniem na 
stypendia dla szczególnie 
uzdolnionej młodzieży 
z niezamożnych rodzin. 
Dokładna kwota zostanie 
określona po zakończe-

niu subskrypcji.

Wszystkie banknoty mają serię li-
terową JP, nawiązującą do inicjałów 
Papieża. Banknot został wyproduko-
wany w Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych SA.

Dariusz Panasiuk
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Nowa zaraza nadciąga z Afryki?
Mamy jeszcze świeżo 

w pamięci zmagania 
naszych służb weterynaryj-
nych z ptasią grypą, a już 
słyszymy o nowym zagroże-
niu. W ubiegłym tygodniu 
media poinformowały, że 
do Polski zbliża się groźna 
choroba zwierząt. Naj-
gorsze w tym wszystkim 
jest to, że niewiele o niej 
jeszcze wiadomo – poza 
tym, że zagraża tylko zwie-
rzętom – przede wszystkim 
krowom, owcom i kozom.
Nowa choroba przeżuwaczy objawia 
się sinieniem języka – stąd robocza 

nazwa „niebieski język”. Naukowcy 
przypuszczają, że jej wirus został 
przeniesiony przez owady z Afryki 
Północnej. Ostrzegają, że rozprzestrze-
nia się na terytorium Europy. Pierwsze 
ogniska choroby zlokalizowano już 
między innymi w Holandii, Belgii 
i Niemczech. 

Krzysztof Jażdżewski, Główny Lekarz 
Weterynarii potwierdził, że istnieje re-
alne niebezpieczeństwo przedostania 
się choroby do Polski – nasz kraj jest 
bowiem w strefie geograficznej, w któ-
rej może wystąpić ta choroba. 

Informacje te już teraz niepokoją ho-

dowców bydła owiec. Boją się ewentu-
alnych ograniczeń w handlu wołowiną 
i jagnięciną. Zdaniem ekspertów, straty 
byłyby ogromne. Dlatego już teraz, jak 
dodają, trzeba „dmuchać na zimne”. 
Polska musi ponieść koszty badań. 
Szacuje się, ze wykonanie testów na 
występowanie choroby niebieskiego 
języka mogą wynieść nawet 3 milio-
ny złotych.

Niebawem nasi weterynarze wezmą się 
do roboty. Rozpoczną od pobierania 
próbek krwi zwierząt. Mają się również 
zająć łapaniem owadów, żeby spraw-
dzać, czy nie są nosicielami zarazków. 

WA

Europejski spór  
o cielęcinę
Komisja Europejska ma poważny 
problem. Urzędnicy w Brukseli 
chcą odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: co to jest cielęcina. Proponują 
wprowadzenie jednolitej definicji 
tego rodzaju mięsa w całej Unii 
Europejskiej. Muszą jednak najpierw 
uchwycić moment, w którym mięso 
z cielęcego staje się wołowiną. Oka-
zuje się, że nie jest to takie proste. 

Wszystko zaczęło się wtedy, gdy 
brukselscy urzędnicy odkryli, że 
producenci w różnych krajach 
„cielęciną” nazywają co innego. 
W sprawę zaangażowano eksper-
tów i konsumentów. Dla wszystkich 
najważniejszą sprawą przy zde-
finiowaniu pojęcia cielęciny był 
wiek zwierzęcia w czasie uboju. 
Specjaliści zwrócili ponadto uwagę 

na właściwości mięsa, które można 
zobaczyć i wyczuć dotykiem, czyli 
kruchość, smak i barwę, a które 
zmieniają się w zależności od wie-
ku i sposobu żywienia zwierzęcia, 
z którego mięso pochodzi. 

Po długim i żmudnym macaniu oraz 
oglądaniu i smakowaniu Komisja Eu-
ropejska zaproponowała, żeby cielę-
ciną nazywać w UE jedynie mięso 
pochodzące ze zwierząt w wieku 
od 0 do 8 miesięcy. Wszystko, co 
pochodzi ze starszych zwierząt, ma 
być wołowiną. 

Propozycja Komisji Europejskiej 
dotycząca wyjaśnienia pojęcia „cie-
lęcina” oczekuje teraz na akceptację 
krajów członkowskich UE.

WA

Duma narodowa czy lenistwo 
Komisja Europejska 

przedstawiła sprawoz-
danie z wykonania 
budżetu Unii Euro-
pejskiej w 2005 r. 
W dokumencie jest 
wiele wzmianek 
o naszym kraju. 
Wynika z niego, że 
Polska jest „boga-
ta” , bo nie sięga po 
unijne pieniądze. 
W ubiegłym roku ze wspól-
notowej kasy dostaliśmy 
nieco ponad 4 miliardy euro, 
a mogliśmy prawie trzy 
razy więcej. Najsmutniejszy 
wniosek jest taki, że za tak 
skandalicznie niskie wyko-
rzystanie przyznanych nam 
środków nie odpowiada 
biurokracja w Brukseli, a my 
sami. Urzędnicy Komisji Europejskiej 
mówią wprost: Polska marnuje swoją 
szansę. Warto zaznaczyć, że więk-
szość otrzymanych pieniędzy stanowi 
pomoc dla rolników. 

W 2005 roku na konto UE, w ramach 
obowiązkowej składki, wpłaciliśmy 
około 2,3 mld euro. Teoretycznie więc 
wzięliśmy więcej, ale to i tak wstyd. 

Komisarz Unii Europejskiej do spraw 
budżetu Dalia Grybauskaite zwróciła 

uwagę na fakt, że Polska w niewielkim 
stopniu wykorzystuje dostępne fundu-

sze strukturalne. W efekcie jest tak, że 
zamiast przeznaczać unijne pieniądze 
między innymi na rozwój najbiedniej-
szych regionów, walkę z bezrobociem 
czy budowę infrastruktury drogowej 
– zostawiamy je we wspólnotowej ka-
sie. W ubiegłym roku wykorzystaliśmy 
blisko 800 milionów euro w ramach 
funduszy strukturalnych, tymczasem 
Komisja Europejska przewidywała, że 
weźmiemy ponad 2 miliardy euro. 

Od 2007 roku, kiedy rozpocznie się 

ustalanie nowych planów budżeto-
wych, dostępna pula środków m.in. 

dla Polski znacznie wzrośnie. Trudno 
jednak oczekiwać, żeby wraz z tym 
wzrosło wykorzystanie pieniędzy. Co 
zrobić, żeby wziąć więcej?

Unijna komisarz ds. budżetu podsuwa 
Polsce dobry pomysł: należy uprościć 
procedury administracyjne, które pań-
stwa same sobie narzuciły niezależnie 
od wymagań Brukseli. Dobrze by się 
stało, żeby tę radę wzięli sobie do serca 
nasi rządzący.

WA

R E K L A M A

Do pełna!
Właściciele samocho-

dów mogą wreszcie 
wziąć głębszy oddech. 
Ceny paliw z każdym 
dniem są coraz niższe. 
E k s p e r c i  z g o d n y m  g ł o s e m 
p o d k re ś l a j ą ,  ż e  o b n i ż k ę  c e n 
hurtowych, a co za tym idzie 
również detalicznych, w Polsce 
spowodował spadek cen ropy 
na rynku światowym, wywołany 
wolniejszym rozwojem amery-
kańskiej gospodarki oraz chwi-
lową stabil izacją polityczną na 
Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa 
kosztuje teraz poniżej 60 dolarów 
za baryłkę. Analitycy giełdowi 
prognozują, że cena może się 
jeszcze obniżyć nawet do 40 
dolarów za baryłkę.

Ceny benzyny w sprzedaży deta-
licznej na krajowych stacjach paliw 
od lipca do września obniżyły się 
średnio o 40 groszy. Zdaniem 
ekspertów tendencja ta może się 
utrzymywać nadal. Do kolejnych 
– i to znacznych – obniżek na sta-
cjach dojdzie wtedy, gdy obecne 
ceny ropy utrzymają się co naj-
mniej przez miesiąc. Dzięki temu 
w najbliższych tygodniach ceny 
benzyny na większości stacji spad-
ną poniżej magicznego poziomu 
wynoszącego 4 złote za litr. 

Radość kierowców nie będzie jed-
nak trwać długo – co najwyżej kil-
ka miesięcy. Ich optymizm studzą 
zapowiedzi rządu o konieczności 
podwyżki akcyzy na paliwa.

WA

fot. D. Panasiuk
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niesie również koszty ogrzewania 
tejże świetlicy, co bardzo odciąży 
nas od kosztów bieżących utrzy-
mania tego Domu.

Już od pięciu lat zbieramy pieniądze, 
aby wspierać dzieło Marka, który 
zwykł mawiać, że „Człowiek wart jest 
tyle, ile może dać innym  – powie-
działa prowadząca wraz z Robertem 
Leszczyńskim tegoroczny koncert 
Miłka Skalska. W tym roku ta pomoc 
adresowana jest do najmłodszych. 
Ofiarowano, jak się okazało, sporo. 
Dzięki akcji SMS i linii charytatywnej 
padła rekordowa jak do tej pory 
kwota 170 000 zł.

Jej część zostanie przekazana na re-
mont i wyposażenie świetlicy w Na-
sielsku. Pozostała kwota wspomoże 
niedożywione dzieci mieszkające 
na granicy województw mazo-
wieckiego i lubelskiego.

Jak zatem pokazaliśmy, nie potra-
fimy pozostać obojętni na apel w 
sprawie dzieci. I dzięki temu nasze 
dzieciaki będą miały nowoczesną 
i  profes jona ln ie  wyposażoną 
świetlicę.

A. Żurawska

z najbardziej politykujących kabaretów 
w Polsce. Prezentują z satyrycznym 
przerysowaniem to, co dzieje się na 
scenie politycznej, i poruszają ważne 
tematy społeczne. Zdarzają im się 
nieprzyjemne incydenty. Kiedy gościli 
w Przasnyszu, na scenę, wdarła się 
aktywistka z koła różańcowego, która 
przerwała ich występ, aby powiedzieć, 
jak urażają godność katolików, ojca 
dyrektora i braci Kaczyńskich. Kabaret 

dostał od niej różańce i święte meda-
liki. W Nasielsku nie doszło jednak do 
nieprzyjemnych sytuacji. Publiczność 
wykazała się dużym zrozumieniem 
i przede wszystkim ogromnym po-
czuciem humoru. 

Chłopaki z Neo-Nówki tworzą na-
stępny program, w którym uderzają 
w polityków i komentują najświeższe 
działania rządu. Mamy nadzieję, że 
już wkrótce zobaczymy ich na naszej 
scenie z nowymi skeczami.

K.Z.

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Jej żywiołem są tańce latynoskie
Aleksandra Grabowska 
ma 24 lata. Jest rodowitą 
nasielszczanką. Mimo że 
później mieszkała w Le-
gionowie, to w Nasielsku 

skończyła Liceum Eko-
nomiczne. Zawsze lubiła 
tańczyć. Już jako dziecko 
uczęszczała na zajęcia 
taneczne. Tam odkryto, 

że ma talent. Robiła 
błyskawiczne postępy. 
Zmieniała tanecznych 
partnerów, stawiając 
sobie coraz wyżej 
poprzeczkę. Tańczy-
ła przy Akademic-
kim Klubie „Medyk” 
w Warszawie.  Jej 
trenerami byli mię-
dzy innymi Arkadiusz 
i Iwona Pavlowić. 
Startowała w licznych turnie-
jach. Zdobyła Mistrzostwo 
Polski  Juniorów oraz Mi-
strzostwo Krajów Bałtyckich 
w Kownie. 6 lat temu pani Ola 
tańczyła w Blackpool podczas 
największego na świecie tur-
nieju tanecznego. Dostrzegł 
ją na parkiecie James Jordan. 

Wkrótce przeniosła się do Anglii, 
gdzie osiągała kolejne sukcesy, 
tańcząc z Jamesem. Na początku 
występowali jako amatorzy. Można 
było ich zobaczyć podczas turniejów 
w Holandii, Chorwacji, Kanadzie i Ja-
ponii oraz pokazów tańca w Makao. 
Po trzech latach pobrali się. Obecnie 
biorą udział w turniejach jako pro-
fesjonaliści. We wrześniu 2006 r. 
zdobyli wicemistrzostwo Anglii. 

Teraz pani Ola trenuje gwiazdę 
– DJ Spoony’ego, prezentera Ra-
dia BBC 1. Razem tańczą w angiel-
skiej edycji „Tańca z gwiazdami”. 
Od 7 października br. można ich 
zobaczyć w BBC 1.

Taniec dla pani Oli na początku był 
pasją. Teraz jest jej sposobem na 
życie. Razem z mężem prowadzi 
szkołę tańca w Hongkongu. Wy-
maga to od niej wiele pracy i wy-
rzeczeń, ale dzięki temu czuje się 
spełniona w tym, co robi. 

K.Z.fot. Archiwum rodzinne

Moherowy program 
30 września w Nasielskim 
Ośrodku Kultury wystąpił 
kabaret Neo-Nówka z Wro-
cławia. Roman Żurek, 
Michał Gawliński, Łukasz 
Kielecki i Michał Paszczyk 
zaprezentowali „Mohero-
wy program”, w którym nie 
obeszło się bez polityczno-
religijnego dowcipu. Niech 
żałuje ten, kto nie był i nie 
widział!

Ojciec dyrektor i rzesza jego wiernych 
zwolenniczek zostali wzięci na tapetę, 
co doprowadzało nasielską publiczność 
do napadów śmiechu. Większość ske-
czy w zabawny sposób komentowała 
poczynania naszego rządu. Pomysł 
na „Moherowy program” narodził 
się w głowie Romana jeszcze przed 
wyborami i przed falą moheru. Na 
początku to nas śmieszyło, ale później 
przestało być śmieszne – mówi jeden 
z kabareciarzy. 

Neo-Nówka jest obecnie jednym 

Modele w Nasielsku
W dniach 30.09–01.10.2006 na 
lotnisku z Chrcynnie odbyły się I Mo-
delarskie Zawody o Puchar Polski, 
które przyciągnęły zawodników z ca-
łego kraju. Ze względu na duże koszty 
budowy modeli (nawet do 30 000 zł) 
dyscyplina ta nie jest u nas jeszcze tak 
bardzo popularna, jak np. w Stanach 
Zjednoczonych. Kibiców jednak nie 
zabrakło. Przyjechali całymi rodzinami, 
żeby podziwiać podniebne akrobacje.

Sędziowie oceniali zawodników 
w trzech konkurencjach. Pierwszą 
z nich był program obowiązkowy, 
czyli wykonanie modelem w ko-

lejności wcześniej ustalonych figur 
akrobatycznych. Drugą stanowił pro-
gram nieznany, polegający na tym, 
że zawodnicy o rodzaju i kolejności 
figur dowiedzieli się tuż przed star-
tem. I wreszcie ostatnią, najbardziej 
widowiskową konkurencję stanowił 
przygotowany przez zawodników 
4,5-minutowy program freestyle, czyli 
latanie modelem w rytm muzyki.

Najlepszymi okazali się Wiesław 

Chmielewski (Warszawa) przed Wiesła-
wem Piotrowskim (Warszawa) i Grze-
gorzem Baraniakiem (Nowy Targ).

A. Żurawska

W niedzielę, 1 paździer-
nika na placu Defilad 
w Warszawie byl iśmy 
świadkami wielkiej im-
prezy charytatywnej , 
którą był obchodzony 
już po raz piąty Dzień 
Kotana.
Koncert  o godzinie 16 00 roz-
począł zespół IRA piosenką Nie 
ma niepotrzebnych, która stała 
się nieoficjalnym hymnem tego 
muzycznego święta. Dziennika-
rze prasowi, radiowi i telewizyjni, 
na co dzień często konkurujący 
ze sobą, podczas koncertu zupeł-
nie „ponad podziałami” wspierali 
szczytny cel. Przez ponad sześć 
godzin każdy z nich, wraz młodym 
człowiekiem z Ośrodka Pomocy 
Samotnym Matkom „Bajka”, zapo-
wiadał występy ponad trzydziestu 
polskich artystów. Jak co roku, 
zagrali oni charytatywnie, kon-
tynuując dzieło stworzone przez 
Marka Kotańskiego. A na scenie 
podziwialiśmy m.in.: Ewelinę Flin-
tę, Kasię Kowalską, zespoły Łzy, 
Blue Cafe, De Mono oraz Golden 
Life. Koncert zakończył ulubioną 
piosenką Marka Kotańskiego Nie-
pokonani zespół Perfect.

I  chociaż nad stol icą przy le-
jących s ię z  nieba potężnych 
strumieniach deszczu rozszalała 
się burza, to nawet niesprzyjająca 
pogoda nie zdołała zakłócić gorą-
cej atmosfery, jaka panowała tego 
dnia w Warszawie.

Tegoroczny koncert i hasło „Daj 
siebie innym”, na długo zostaną 
w pamięci nasielszczan. W tym 
roku bowiem, uzyskane z kon-
certu środki przeznaczone zosta-
ły na dwa cele. Pierwszym z nich 
jest stworzenie w naszym mieście 
Domu Ciepła dla dzieci. Jak powie-
działa nam prezes Stowarzyszenia 
Monar –Jolanta Koczurowska: 

Władze Nasielska dbają 
o to, żeby dzieci nie były 
głodne, dlatego też zależy 
nam na tym, żeby stwo-
rzyć taki dom, w którym 
b ę d z i e m y  p o m a g a ć 
dzieciakom real izować 
ich marzenia, zaintere-
sowania. Dom pełen mi-
łości, opieki, troski. Dom, 
w którym zamierzamy 
z o r g a n i z o w a ć  c z ę ś ć 
szkolną, gdzie dzieci będą 
mogły odrabiać lekcje, 
k ą c i k  ko m p u t e r o w y , 
a  w  p o m i e s z c z e n i a c h 
obok stołówkę. Dzieciaki 
będą mogły tam zatem 
zjeść, bawić się i odpo-
czywać. A miejsce, myślę 
jest do tego właściwe – bo 
znajduje się w samym centrum 
miasta. Kontaktowaliśmy się w tej 
sprawie zarówno z Burmistrzem 
Nasielska, jak również z Panią 
Anną Brzezińską – Dyrektorem 
Miejsk iego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, i wspólnie doszliśmy 
do wniosku, że faktycznie taki 
Dom Ciepła się przyda, ponieważ 
MOPS pozyskuje fundusze z inne-
go niż my jako organizacja poza-
rządowa źródła. Zatem możemy 
się świetnie uzupełniać i tak też 
zamierzamy czynić. Zamierzamy 
współpracować.

A skąd w ogóle pomysł, żeby te-
goroczna zbiórka przeznaczona 
została dla nasielskich dzieciaków? 
Otóż, jak wiadomo, o celu Dnia 
Kotana decyduje Stowarzyszenie 
Monar, do którego w tym roku 
zgłosiły się osoby z Nasielska sy-
gnalizujące, że taka świetlica by-
łaby potrzebna. Mamy już lokal do 
kapitalnego remontu. Mamy też 
największego darczyńcę – firmę 
Vattenfall Heat Poland, która nie 
tylko wyremontuje system ogrze-
wania, ale mamy nadzieję, że po-

Dzień Kotana

Ewelina Flinta
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Baran 21.03.- 19.04.
Czekają Cię dobre wieści zarówno w życiu zawodowym, jak 
i osobistym. Twoje nowe pomysły spodobają się przełożonym 
i będziesz mógł pokazać, na co Cię stać. Możesz liczyć na wsparcie 
i pomoc bliskiej osoby.

Byk 20.04.- 20.05.
Przez najbliższe dni lepiej układać będzie Ci się w pracy. Nie podejmuj 
tylko zbyt pochopnie decyzji. Zaś w życiu uczuciowym czeka Cię 
spore zamieszanie. Spokojnie daj ochłonąć partnerowi i spróbujcie 
pobyć razem.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Masz zagwarantowany sukces w interesach. Nie zaniedbuj jednak 
domowych obowiązków i poświęć więcej czasu bliskim. Czasem warto 
wysłuchać ich problemów i spróbować im pomóc.

Rak 22.06.- 22.07.
Wyjątkowo udane dni. W pracy czekają na Ciebie nowe zadania, 
a być może i podwyżka. Musisz tylko dalej tak sumiennie pracować. 
Samotne Raki spotkają na swej drodze interesujące osoby.

Lew 23.07.- 22.08.
Rozpiera Cię energia, więc ruszaj do nowych zajęć. Ale nie zapominaj 
o nadrobieniu zaległości w pracy. Szykuje Ci się wyjazd służbowy. 
Wykorzystaj ten czas najlepiej jak umiesz.

Panna 23.08.- 22.09.
Skoncentruj się na pracy. Daj więcej swobody współpracownikom, 
a efekty Cię zaskoczą. Zyskasz uznanie i szacunek podwładnych, a oni 
uwierzą we własne umiejętności. W uczuciach pełnia szczęścia.

Waga 23.09.- 22.10.
Niestety, sytuacja zmusi Cię do zajęcia się codziennymi obowiązkami. 
Nie możesz niczego zaniedbać, bo niedokończone sprawy powrócą 
i zajmą więcej czasu. Wysłuchaj cierpliwie swojego partnera. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Musisz zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Oceń sytuację na podstawie 
własnych doświadczeń, wyciągnij wnioski i dopiero podejmij decyzję. 
W miłości kieruj się sercem, bo stracisz uczucie bliskiej osoby. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nie wahaj się skorzystać z rady kogoś bardziej doświadczonego 
w interesach. W pracy należy kierować się rozsądkiem, a nie emocjami. 
Samotne Strzelce spotkają osobę, która odwzajemni Wasze uczucia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz mieć dobrą passę. W życiu zawodowym czeka Cię służbowy 
wyjazd, na którym uda Ci się połączyć przyjemne z pożytecznym. 
W uczuciach nie oceniaj zbyt pochopnie, by nikogo nie skrzywdzić.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Masz dobry czas na wszelkiego rodzaju egzaminy, rozmowy 
kwalifikacyjne i negocjacje biznesowe. Wykorzystaj go maksymalnie. 
W miłości poświęć więcej czasu partnerowi, a odnajdziecie dawne 
emocje.

Ryby 19.02.- 20.03.
Nadchodzi wreszcie zmiana sytuacji na lepsze. Będziesz mógł 
zrealizować swoje zamierzenia i poukładać wszystkie sprawy po swojej 
myśli. W życiu osobistym zaufaj intuicji, która podpowie Ci bezbłędnie, 
jak postąpić w trudnej sytuacji. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA  
ZAPRASZA

6–8 PAŹDZIERNIKA godz. 18.00

„7 krasnoludków – Historia prawdziwa” 
7 Zwerge (Niemcy, 2004); Komedia familijna; czas 95 min.; Reżyseria: Sven 
Unterwaldt Jr.; Scenariusz: Sven Unterwaldt Jr., Otto Waalkes, Bernd Eilert; 
Obsada: Katarzyna Figura – Zła Królowa, Joanna Jabłczyńska – Królewna 
Śnieżka, Kuba Wojewódzki – Błazen, Bohdan Smoleń – Mądry Bogdan, Maciej 
Stuhr – Szczycik

Za górami, za lasami, siedmiu krasnoludków schroniło się w lesie. 
Szczycik (Maciej Stuhr), Dołek (Paweł Wilczak), Knedel (Robert Ma-
kłowicz), Loczek (Jerzy Kryszak), Prezes (Cezary Morawski), Czak 
(Jarosław Boberek) i Młotek (Zbigniew Suszyński) wybrali własne 
towarzystwo niezakłócane odgłosami łamanych serc. I żyliby sobie 
dalej tak spokojnie, gdyby nie nagłe pojawienie się Królewny Śnieżki 
(Joanna Jabłczyńska), która wywróciła do góry nogami ich uporząd-
kowane życie. Ta sytuacja może jednak nie potrwać długo, gdyż na 
poszukiwanie Śnieżki wyruszył właśnie Wielki Łowczy (detektyw 
Krzysztof Rutkowski) wysłany przez Złą Królową (Katarzyna Figura). 
Ale na zamku – poza Złą Królową – czeka na Śnieżkę również wielka 
miłość w osobie Królewskiego Błazna (Kuba Wojewódzki). 

13–15 PAŹDZIERNIKA godz. 17.00

„Asterix i Wikingowie” 
Astérix et les Vikings (Dania,Francja, 2006); Animowany; czas 78 min.; Reżyseria: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller; Scenariusz: 
Stefan Fjeldmark, Jean–Luc Goossens; Na podstawie komiksu: René Goscinny, Albert Uderzo

Grupa nieustraszonych Wikingów udaje się na podbój wioski Galów. Chcą uprowadzić „czempiona strachu”, 
który ma nauczyć ich latać. Doszły ich bowiem słuchy, ze strach dodaje ludziom skrzyyydeł. W tym samym 
czasie Asterix z Obelixem, w pocie czoła, kształtują charakter Trendixa, syna wodza Galów. Stoją przed nie 
lada zadaniem: jak z maminsynka zrobić prawdziwego mężczyznę? Gdy jednak tchórzliwy Trendix wpada 
w ręce Wikingów, Asterix z Obelixem nie będę stali z założonymi rękoma. Spotkanie dzielnych i zaprawio-
nych w bojach ludów musi zakończyć się w jeden sposób.

Z przymrużeniem oka

Uciec, ale dokąd?
Jeszcze się nie zdarzyło, żeby moja ko-
chająca rodzina zapomniała o moich 
imieninach. Zwykle około miesiąca 
przed rzeczonym terminem staję się 
obiektem rozmaitych podstępnych 
działań i ciągle wpadam w zasadzki, 
które kończą się nieodmiennym:

– Powiedz, co byś chciała na imie-
niny? 

Nic, mam ochotę odpowiedzieć, 
wreszcie trochę spokoju! Ale przecież 
nie mogę tak zareagować na zaintere-
sowanie najbliższych. Staram się wtedy 
myśleć o tych wszystkich babciach 
i dziadkach, którzy rodzinę widują 
raz w roku, albo nawet rzadziej. 

Niestety (a może dobrze?), moje 
przypadające w połowie paździer-
nika imieniny zawsze były okazją 
do rodzinnych spotkań, długiego 
biesiadowania i ogólnego obżarstwa. 
Oczywiście, w kuchni pomagała mi 
Zosia, a i moja zwariowana synowa 
zazwyczaj przywoziła z Warszawy 
jakieś wykwintne ciasto i elegancką 
sałatkę. Jednak mimo to co roku 
miałam dużo pracy, bo przychodziło 
mnóstwo gości. Czułam wtedy żal do 
moich rodziców, którzy nie dali mi na 
imię na przykład Sędzisława lub Eu-
frozyna – niech ktoś zgadnie, kiedy 
są solenizantkami!

W tym roku atak na moją osobę 
był nieco słabszy, bo Karol z rodziną 
wyjechali na spóźnione wakacje do 
Hiszpanii. Ludwika znalazła od jesieni 

pracę na uczelni, uznała więc, że 
skoro ona może jechać we wrześniu, 
to i dzieciom wolno opuścić nieco 
szkolnych zajęć. Już miałam się wy-
powiedzieć, co myślę o rodzicach, 
którzy dla kaprysu zabierają dzieci 
na tydzień ze szkoły, ale zmilczałam. 
Przypomniałam sobie, że mój syn la-
tem nie mógł wziąć urlopu i gdy jego 
żona odpoczywała z dziećmi nad 
morzem, on mógł co najwyżej przy-
jechać do nas i posiedzieć w ogródku. 
Może nie doceniam Ludwiki, może 
ona jest rzeczywiście dobrą żoną? 
Karol w każdym razie nie narzekał. 

Nie narzekał i teraz, gdy – wypoczęci 
i opaleni – zjawili się u nas, a Ludwice 
usta się nie zamykały. Kasia i Franek 
sami ją zresztą wypytywali:

– Ciociu, a jakie jest tam morze? 
Ciepłe? 

– A nie bałaś się lecieć samolotem?

– A widziałaś korridę? 

Ludwika po krótkim czasie przerwała 
opowieści i poszła z Zosią do kuchni, 
a my zostaliśmy, żeby posłuchać, 
co o Hiszpanii mają do powiedzenia 
Karol oraz Jurek i Marcelinka. Bardzo 
mi się spodobał ten kraj. Śmiałam się 
ze wszystkimi, gdy Karol opowiadał 
o starym mieszkańcu Barcelony, 
który tłumaczył, dlaczego nie jest 
Hiszpanem (tylko Katalończykiem); 
oglądałam zdjęcia i zajadałam hisz-
pańskie przysmaki. Potem wróciły Zo-

sia z Ludwiką i zasiedliśmy do przygo-
towanego przez nie gazpacho. I wtedy 
mojej synowej się przypomniało:

– Mamo, przywiozłam też oliwki, 
z myślą o twoich imieninach… A przy 
okazji: co byś chciała na imieniny?

Właśnie w tym momencie Franek 
rozlał swoją zupę na obrus. A szkoda, 
bo odpowiedź miałam gotową. 

I gdy wieczorem Kasia znów spytała: 

– Babciu, a co byś chciała na imieniny? 
– odpowiedziałam bez wahania:

– Wyjechać, zamiast gotować!

I poszłam poczytać sobie przewod-
nik po Hiszpanii, który pożyczył mi 
Karol.

Babcia Jadzia

Gazpacho – chłodnik 
z pomidorów

pół kg pomidorów, 2 zielone ogórki, 
cebula, ząbek czosnku, szczypiorek, 
strąk papryki, oliwa, ocet winny, zioła 
(najlepiej bazylia), sól, pieprz

Obrane ze skórki pomidory, cebulę 
i 1 ogórek zmiksować. Dodać l łyż-
kę oliwy i pół łyżki octu winnego. 
Paprykę i drugi ogórek drobno po-
kroić, dodać do zupy. Dodać przy-
prawy i całość chłodzić ok. 2 godzin 
w lodówce. Podawać z pieczywem 
czosnkowym. Do gazpacho można 
też dodać oliwki. 
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Zbóje w Libanie
Są kraje, do których podróżuje się po 
egzotykę czy przygodę, są też takie, np. 
Włochy czy Turcja, do których jeździ 
się z pewnym zbiorem wyobrażeń na 
ich temat, związanych z nimi skojarzeń 
historycznych czy literackich. „A więc 
to tu…” – zwykliśmy stwierdzać w ob-
liczu takiej czy innej pamiątki świetnej 
przeszłości. Do tej drugiej kategorii 
należy również Liban, czyli dawny 
Kanaan lub, jak zwykliśmy mówić za 
Grekami, Fenicja. To tu wynaleziono 
alfabet, od którego pochodzą wszystkie 
alfabety świata, tu zaczęto posługiwać 
się pieniądzem, stąd pochodzili bu-
downiczowie świątyni jerozolimskiej 
z czasów Salomona, stąd wyruszono na 
podbój Morza Śródziemnego, docie-
rając przy okazji do Wysp Brytyjskich 
i opływając całą Afrykę na blisko dwa 
tysiące lat przed Vasco da Gamą. A więc 
to tu – w Byblos, Tyrze, Sydonie, Tripoli, 
Bejrucie i Baalbeku… 

Ani Kanaan, ani Liban nigdy nie stworzył 
silnej armii, nie na sile oręża polegała 
potęga takich miast jak Tyr. Silne echa 
tego budzącego zazdrość sąsiadów 
bogactwa miast kanaanejskich, znaj-
dujemy m.in. w „Mowach przeciw 
narodom” w Księdze Ezechiela: „Tyrze, 
tyś powiedział: Jestem okrętem o do-
skonałej piękności! W sercu morza są 
twoje granice, budowniczowie nadali 
ci doskonałą piękność. Z cyprysów 
Seniru pobudowano wszystkie twoje 
krawędzie, brano cedry Libanu, by 
maszt ustawić na tobie. Z dębów 
Baszanu wykonano ci wiosła, pokład 
twój ozdobiono kością słoniową, wy-
kładaną w drzewie cedrowym z wysp 
kittejskich. Bisior ozdobny z Egiptu 
stanowił twoje żagle, by służyć ci za 
banderę. Filoteowa i czerwona purpura 
z wysp Elisza były twoim nakryciem. 
Mieszkańcy Sydonu i Arwadu służyli 
ci za wioślarzy, mędrcy z Semeru byli 
u ciebie: oni to byli twoimi żeglarzami.” 
(Ez 27: 3-8)

***
Po raz pierwszy do Libanu przybyłem 
w sierpniu 2005 roku. Prosta droga 
z Damaszku do Bejrutu osiągnąwszy 
Góry Liban oddzielające wybrzeże od 
lądu zaczyna się wić otwierając coraz 
to nowe widoki na wąski skrawek ziemi, 
którego mieszkańcy – bynajmniej nie 
wodzowie, lecz skromni kupcy, żegla-
rze, wynalazcy, rzemieślnicy – przed 

wiekami przesądzili o biegu historii 
naszej części świata. Ten kojący oczy 
– po doświadczeniu Pustyni Syryj-
skiej – krajobraz okolic Bejrutu, setki 
razy opisywany przez europejskich 
podróżników, pielgrzymów bądź 
awanturników, dobrze oddał przemie-
rzający Bliski Wschód na początku lat 
trzydziestych XIX wieku Lamartine: 
„Miasto leży na uroczym wzgórzu, 
łagodnie opadającym ku morzu; kilka 
odnóg lądu lub skalistych przylądków 
wchodzi w morze; […] otwartą przy-
stań zamyka odnoga, która 
osłania morze przed wiatrami 
wschodnimi; całą tę odnogę 
wraz z przyległymi wzgórza-
mi okrywa niezwykle bujna 
roślinność; drzewa morwo-
we, pozasadzane wszędzie, 
wznoszą się amfiteatralnie 
na sztucznie usypanych 
tarasach, ciemnozielone 
d r zewa  ś w i ę t o j a ń s k i e 
o wspaniałych koronach, figi, 
jawory, pomarańcze, granaty 
i mnóstwo innych drzew lub 
krzewów nieznanych w na-
szym klimacie rozpościerają 
harmonijną osłonę swojego 
różnorodnego l istowia 
nad wszystkimi częściami 
wybrzeża położonymi blisko morza, 
nieco dalej, na niższych zboczach 
gór, lasy oliwne znaczą krajobraz swoją 
szarą i popielatą zielenią; o jaką milę od 
miasta zaczynają się wznosić wysokie 
góry Libanu.”

Teraz kiedy dojeżdżaliśmy z żoną do 
Bejrutu, ostatnie kilometry tej drogi 
patrolowali żołnierze libańscy sprawia-
jący wrażenie niepewnych w roli jaką 
przyszło im grać we własnym kraju ty-
lekroć najeżdżanym i okupowanym, 
w którym od wieków to obcy chodzili 
w mundurach. Dopiero co wycofali się 
stąd Syryjczycy, którzy chroniąc Liban 
na wypadek kolejnej inwazji Izraela 
oraz kontrolując nieprzewidywalną 
mniejszość palestyńską i jej zbrojną 
reprezentację, jaką jest Hezbollah, 
sprawowali tu faktyczne rządy, dobrze 
pamiętając o tym, co wynika już z sa-
mej znajomości mapy: ten, kto rządzi 
Libanem, kontroluje cały Bliski Wschód. 
Proces odzyskiwania pełnej niepodle-
głości przyspieszyło zamordowanie 
przez syryjskie służby specjalne byłego 
premiera Libanu, antysyryjska demon-

stracja w Bejrucie, jaką te wydarzenia 
wywołały, zgromadziła prawie tylu 
uczestników, ile pogrzeb Jana Pawła II 
w Rzymie, co dobrze pokazuje skalę 
społecznych emocji. 

Nadmorski bulwar, główna ulica Bejrutu, 
co wieczór zapełniała się spacerowicza-
mi, sprzedawcami daktyli, szałarmy, 
soków ze świeżych owoców, pośród 
których sunęli leniwie turyści z Europy 
i z Bliskiego Wschodu oraz młodzi żoł-
nierze z nieproporcjonalnie dużymi ka-

rabinami przewieszonymi przez ramię. 
Ci ostatni starali się wyglądać poważnie. 
Jednego z nich zapytałem o drogę; 
zdumiało mnie, jak szybko pozbył się 
niewygodnej roli, marsowa twarz roz-
promieniła mu się chłopięcym uśmie-
chem, postawił karabin pod ścianą, nie 
troszcząc się o jego los, i poprowadził 
mnie w stronę skrzyżowania, żeby mi 
lepiej wytłumaczyć. 

Liban jest miejscem, gdzie nie spo-
sób pomyśleć „końca historii” nawet 
jako filozoficznej abstrakcji, zbyt dużo 
śladów przypomina o jej material-
ności i o tym, że ona wciąż się toczy. 
Pomiędzy ociekającymi bogactwem 
siedzibami banków i wielkich korpo-
racji, przed którymi stały zaparkowane 
srebrzyste hummery saudyjskich ksią-
żąt, wciąż straszyły ruiny wieżowców 
i kamienic zburzonych podczas wojny 
sprzed dwudziestu lat. Szczególnie 
wiele pustych miejsc po domach 
zburzonych przez wojska izraelskie 
i chrześcijańską Falangę znajdowało się 
wówczas w dzielnicach palestyńskich, 
chcąc jechać do Tyru czy Sydonu 

lub choćby pójść do Libańskiego 
Muzeum Narodowego zobaczyć 
sarkofag Ahirama z Byblos z pierwszą 
znaną inskrypcją alfabetyczną świata, 
musieliśmy przejść przez upiorne 
świadectwa historii daleko młodszej 
od tej, po którą tu przybyliśmy. 

Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, 
wydawali się tego nie widzieć. Zbyt 
bolesna była pamięć, zbyt wielkie na-
dzieje na przyszłość. Otwarci i wylewni 
jak większość mieszkańców Bliskiego 

Wschodu, opowiadali nam o swoich 
planach życiowych, pracy, rodzinie, 
niemal zawsze wtrącając podszyte 
dumą pytanie: „Liban to piękny kraj, 
prawda?”

***
Po raz drugi z Libańczykami zetknęli-
śmy się rok później, tj. w lipcu 2006 r.. 
Podróżując przez Mauretanię i Sene-
gal byliśmy bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem w dwóch miejscach jedno-
cześnie, przed oczyma przesuwały się 
krajobrazy kilku stref klimatycznych, 
a w tyle głowy wciąż powracające za 
sprawą zachodniej i miejscowej prasy 
informacje o kolejnej wojnie, jakiej 
ofiarami stali się mieszkańcy Libanu. 
Nie jest łatwo pomyśleć, że lekarze 
szpitala w Bejrucie, którego pacjentem 
było się przed niespełna rokiem, to 
„terroryści”, cel rakiet i bomb, że święty 
meczet szyitów w Baalbeku na północy 
kraju stanowi zagrożenie dla oddalonej 
o przeszło sto pięćdziesiąt kilometrów 
granicy ziem okupowanych przez Izra-
el, że niebo nad Bejrutem pełne czte-
rosilnikowych samolotów pasażerskich 

z całego świata jest głuche, że morze, 
które sprawiło, że Bejrut to najbardziej 
europejskie i najbardziej kosmopo-
lityczne miasto Bliskiego Wschodu, 
przez wielu porównywane do Genewy 
czy Zurichu, jest dziś oknem szczelnie 
zamkniętym. 

Kiedy przybyliśmy do Dakaru, na 
położonym centralnie Placu Nie-
podległości kilkuset przedstawicieli 
mniejszości libańskiej, potomkowie 
tych emigrantów zdążających przed 
przeszło półwieczem do Ameryki 
Południowej, którzy postanowili osiąść 
na stałe w Senegalu, paliło w milczeniu 
znicze pod ścianą, na której zawieszo-
no pochodzące sprzed kilku dni zdjęcia 
zmasakrowanych przez izraelskich żoł-
nierzy dzieci w libańskiej Kanie. Poraża-
jąca w tym wieczornym zgromadzeniu 
była cisza – nikt nie przemawiał, nikt nie 
krzyczał, nie wznosił antyizraelskich ha-
seł, jedynym słownym komentarzem 
sytuacji było zdanie zapisane nad pre-
zentowanymi zdjęciami: „Jak mogli to 
zrobić ludzie należący do narodu, który 
tyle wycierpiał?” 

Ten pozostawiony bez odpowiedzi 
znak zapytania odsyła w pierwszym 
rzędzie do refleksji o charakterze 
moralnym, ale poprzez jej rozpaczli-
wą bezsilność przypomina o prostej 
prawdzie: historia nie jest i nigdy nie 
była domeną wartości moralnych, 
a tak sformułowane zdanie pytają-
ce w tym konkretnym kontekście 
sugeruje, że nigdy nią nie będzie. 
Cytowani autorzy Księgi Ezechiela 
byli, paradoksalnie, mniej naiwni 
w swym wyobrażeniu sił dziejowych: 
„Oto Ja jestem przeciw tobie, Tyrze, 
sprawię, że wyjdą przeciw tobie 
liczne narody, nadpłyną falami jak 
morze. Zburzą mury Tyru i wywrócą 
jego wieże. Wymiotę z niego jego 
proch i uczynię z niego nagą skałę. 
[...] Stanie się łupem narodów. Córki 
zaś jego, które są na stałym ladzie, 
będą zabite mieczem. I poznają, że 
ja jestem Jahwe. Bo tak mówi Jahwe 
pan: Oto Ja sprowadzam Nabuchono-
dozora, króla Babilonu, króla królów, 
z końmi, rydwanami, jeźdźcami. [...] 
wieże oblężnicze zbuduje przeciw 
tobie, przeciwko tobie usypie wały 
i tarczę wystawi przeciwko tobie. Gło-
wice swych taranów skieruje przeciw 

Podróże nie tylko literackie
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dokończenie ze str. 1
twoim murom, zburzy twe wieże że-
laznymi hakami. [...] Od tętentu jego 
konnicy, jego kół i rydwanów, zadrżą 
twoje mury, gdy wchodzić będzie 
w twe bramy tak, jak się wkracza 
w zdobyte miasto. Kopytami swych 
koni stratuje wszystkie twe ulice, lud 
twój mieczem pobije, a potężne twe 
stele powali na ziemię. Splądrowane 
będą twoje bogactwa, rozkradzione 
twoje towary, poburzone twoje mury, 
a wspaniałe twe domy porozwalane. 
Kamienie zaś twoje, drzewo i proch 
z ciebie wrzucą do środka morza. 
Sprawię, że echo twych pieśni usta-
nie, a dźwięk twoich cytr nie będzie 
się rozlegać.” (Ez 26: 3-13)

Dłuższa nieobecność w Polsce ma 
tę cechę, że kiedy czyta się po 
powrocie polską prasę, z koniecz-
ności tak ściśle związaną z lokalnymi 
problemami i lokalnym punktem 
widzenia, poza który tak trudno 
wykroczyć, natychmiast zwracają 
uwagę sformułowania odnoszące 
się do kwestii, z którymi nie miało 
się przez ten czas do czynienia. Tym 
razem po powrocie dowiedziałem 
się tej oto bezdyskusyjnej prawdy, 
że świat składa się z krajów demo-
kratycznych i „zbójeckich” i że owe 
kraje „zbójeckie” to te, na które na-
padają kraje demokratyczne, te, na 
które dopiero zamierzają napaść, lub 
te, które przyjmują uchodźców z tych 
napadniętych. Trudno w tym kontek-
ście nie postawić pytania, jak w takim 

Zbóje w Libanie
razie nazwać kraj, który od 1795 roku, 
a więc przez przeszło 220 lat w pełni 
niepodległy bywał niezwykle rzadko 
i krótko, którego naród przez ten 
czas przypominał o swoim istnieniu 
głównie działaniami dalekimi od pa-
cyfizmu, którego niemal cały kanon 
literatury zbudowany jest wokół idei 
zbrojnej walki o niepodległość połą-
czonej z silną religijnością, w którym 
tak wiele razy słyszano okrzyki oku-
pantów: „banditen!”, „бандиты!”. 
Nie chodzi tu o budowanie łatwych 
analogii pomiędzy parą bardzo róż-
nych, ale też pod wieloma względami 
podobnych sytuacji historycznych, 
lecz o prostą refleksję nad językiem, 
którym mówimy i myślimy o świe-
cie, a wiec o konkretnych ludziach 
– takich jak my. Jeśli, wydawałoby się, 
inteligentny dziennikarz poczytnego 
magazynu ilustrowanego z ambicja-
mi opiniotwórczymi w wywiadzie 
z prof. Brzezińskim wyraża daleko 
posunięte zdumienie tym, że ten 
ostatni jest zdania, że w stosunkach 
międzynarodowych należy przede 
wszystkim rozmawiać, zwłaszcza 
z tzw. krajami „zbójeckimi”, to mamy 
tu do czynienia z inwazją języka ka-
prali z ich zmilitaryzowaną racjonal-
nością podporządkowaną zasadzie 
„znajdź i zniszcz”. Być może światu 
potrzebni są kaprale, ale nie wszyscy 
musimy wyłączać nasze mózgi jak 
zdyscyplinowani szeregowi. 

R.Ch.

Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha w Nasielsku w latach 
1934 – 1939 (część III) 
Praca poszczególnych 
kolumn Akcji Katolickiej 
Bardzo ważną dziedziną, jaką zajmo-
wała się Akcja Katolicka w parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku, była zbiórka 
pieniędzy i innych dóbr na rzecz 
najbiedniejszych. Podstawowym 
sposobem gromadzenia funduszy 
była kwesta uliczna. W kwestach 
udział brali członkowie wszystkich 
4 kolumn Akcji Katolickiej. Z KSK 
i KSM zbiórką pieniędzy najczęściej 
zajmowali się p. Helena Laskowska 
i p. Józef Czajkowski. Młodzież ze 
stowarzyszeń żeńskiego i męskiego 
reprezentowali: Czajkowska Janina 
i Grzybowska Barbara, które 4 XII 
1938 r. zebrały podczas kwesty ulicz-
nej 6 zł 45 groszy oraz Machciński 
Antoni i Kosewski Kazimierz uzbierali 
12 zł i 93 grosze. Tak zebrane fundu-
sze przeznaczono na pomoc zimową 
i gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych. 
Kilka dni wcześniej tj. 30 X 1938 r. 
była kwesta uliczna. Rekord w zbiórce 
ustanowili druh Tomasiński i druhna 
Czarnecka kwotą 18 zł 69 groszy.

Na ten sam cel wystawiono sztuki 
teatralne w sali straży ogniowej. 8 XII 
1937 r. wystawiono spektakl pt. „Na 
służbie”. Wystawiono również inne 
przedstawienie takie jak „Zwycięskie 
skrzydła”, „Emancypowane” Bałuc-
kiego, „Rewizor” Gogola. W 80 % 
role były obsadzone przez druhów 
i druhny ze stowarzyszeń młodzie-
żowych. Szczególnym powodzeniem 
cieszył się „Rewizor”, gdzie obsadzo-
no dorosłych 6 druhów i 2 druhenki. 
Spektakl grano w miejscowym teatrze 
24 I 1937 r. i jeszcze raz po tygodniu. 
Dochód był znaczny i wspomógł 
kasę orkiestry rzemieślniczej, którą 
stale dofinansowywało nasielskie 
KSK. Zachowała się obsada ze sztuki 
Bałuckiego „Emancypowane”. Na 
scenie wystąpili: Adelajda – dhna 
Wiśniewska Maria, Stasia – jej córka 
– Hanka Boboli, Jadwiga – siostrze-
nica – Krystyna Kobielewska, 
Rózia pokojówka – dhna Krystyna 
Czarnecka, Placyd – jej mąż – Karol 
Grochowicz, Kamil – syn Rózi – dh 
Zbigniew Czarnecki, Władysław – ko-
lega – Rajmund Górski, Emil – kolega 
– dh Tadeusz Szczypiński, Nauczyciel 
– dh Stanisław Kwiatkowski, Jan – lo-
kaj – dh Feliks Łukasiak, January 
– stary kawaler dh instruktor Witold 
Łączyński, Reżyseria: Witold Łączyń-
ski, Inspicjent: Stefan Czarnecki, Sufler: 
Irena Kwiatkowska.

Przy wystawianiu sztuki pomogli 
p. Rychlikowie, Boboli i Czarnec-
cy. Zajmowali się oni scenografią 
– kostiumy z teatru w Warszawie p. 
Boboli, p. Rychlik dekoracja sceny. 

Bilety sprzedano bardzo szybko, 
nawet za miejsca stojące płacono po 
1 zł. Cały dochód przyniósł 150 zł, co 
po odtrąceniu wydatków wyszło 100 
zł. Dosyć ciekawą formą spędzania 
czasu organizował swoim druhom 
ks. asystent KSMM Wawrzyniec Fox 
w 1939 r. Otóż posiadał on jedyny 
w parafii prywatny projektor filmowy. 
Dzięki temu urządzeniu członkowie 
Akcji Katolickiej oglądali takie obra-
zy jak: „Męczennicy za wiarę”, filmy 
o św. Franciszku.

Z relacji p. Hanny Dublewskiej zd. 
Boboli wynika, że w lecie 1938 r. w 
nasielskiej sali teatralnej panie z KSK 
zorganizowały bal charytatywny z 
okazji zakończenia manewrów woj-
skowych w okolicach Nasielska. 13 
pułk kawalerii konnej z Pułtuska oraz 
miejscowe towarzystwo bawiło się do 
białego rana. Dochód przeznaczono 
na pomoc najbiedniejszym. Panie 
z KSK corocznie organizowały tzw. 
jajko wielkanocne dla biednych 
w ogrodach proboszcza ks. Stanisła-
wa Pujdo. Również dzieciom przystę-
pującym do I Komunii Św. urządzono 
śniadanie po tejże uroczystości. 
Składały się na nie słodka bułka oraz 
kubek kakao. Biedne dzieci odwiedzał 
też w sali parafialnej Mikołaj, dając 
prezenty w postaci słodyczy, butów 
(dar miejscowego cechu szewców) 
oraz odzieży zbieranych przez KSM 
i KSK od miejscowych rzemieślni-
ków: krawców, tkaczy. Część pre-
zentów wykonały panie z KSK oraz 
dziewczęta z KSMŻ. Siostra miej-
scowego proboszcza p. Zofia Pujdo 
przez wiele lat prowadziła ochronkę, 
do której uczęszczały dzieci w wieku 
od 3 do 7 lat. Pomoc w prowadzeniu 
tejże ochronki to stały punkt statuto-
wy KSK oraz KSMŻ. Zajęcia odbywały 
się przez cały rok. Na przykościelnym 
cmentarzu często urządzano loterie 
fantowe, w które zaangażowane 
byli wszyscy członkowie Akcji Ka-
tolickiej: młodzież męska, żeńska 
i dorośli. Uzyskane w ten sposób 
pieniądze przeznaczone również 
na pomoc dla najbiedniejszych. Tu 
należy wspomnieć, że w tym czasie 
w Nasielsku o pracę było trudno, 
gdyż oprócz żydowskiej fabryki 
guzików i kilku maleńkich zakładów 
rzemieślniczych, miejsc pracy nie 
było. Młodzież z KSMM w Nasielsku 
za pieniądze ze sprzedaży lodów na 
loterii fantowej w czerwcu 1937 r. ku-
piła aparat fotograficzny, a 15 sierpnia 
tego roku z organizacji zabawy 
tanecznej zgromadzono fundusze 
z przeznaczeniem na zakup stopera. 
Katolickie stowarzyszenia młodzie-
ży męskiej i żeńskiej stawiały sobie 
za cel oprócz rozwoju duchowego, 

religijnego również krzewienie tęży-
zny fizycznej wśród młodych ludzi. 
Temu służyły zajęcia wychowania 
fizycznego. W sprawozdaniu z dzia-
łalności KSMM w Płocku za rok 1938 
czytamy: „1560 druhów uprawiało 
w.f., w tym gry sportowe 1545, lekką 
atletykę 715, inne sporty (wodne, zi-
mowe) 413. Boiska sportowe posia-
dało 71 oddziałów. POS zdobyło 83 
druhów (ogółem posiada POS 472 
druhów). (...) Organizacja nasza nie 
kładzie nacisku na wyniki rekordowe 
u jednostek, wolimy widzieć prze-
ciętny (posowy) poziom uzyskiwany 
przez szeroki ogół druhów”. Stąd też 
tak wielkim powodzeniem cieszyły 
się rozgrywki sportowe prowadzone 
w ogniskach, między oddziałami 
działającymi w okręgu, między 
okręgami i wreszcie na poziomie 
diecezjalnym, jak również składanie 
prób na Państwową Oznakę Sportową 
(POS).

W oddziale Nasielsk zdobyło tę od-
znakę 9 druhów. Próba odbyła się 23 
X 1938 r. W kilka dni potem z miej-
scowej komendy PW (Przygotowania 
Wojskowego) otrzymali karabiny, co 
z kolei pociągnęło konieczność 
wprowadzenia do stałych zajęć 
musztry. W roku 1937 wychowanie 
fizyczne prowadził w oddziale SMM 
druh Stanisław Tomasińki. W oddziale 
żeńskim zajęcia z musztry prowadziły 
od VI 1938 do końca sierpnia 1939 
druhny: Janina Czajkowska i Barbara 
Grzybowska, które zdobyły podsta-
wy podczas obozu letniego w Ry-
bienku /k. Wyszkowa. Rozgrywki 
sportowe odbywały się w Nasielsku 
bardzo często. Druhowie z KSMM 
i KSMŻ byli bardzo wysportowani, 
o czym świadczą liczne zwycięstwa. 
W 1936 r. w diecezjalnych zawodach 
sportowych w Pułtusku oddział 
KSMM Nasielsk zdobył I miejsce z 
wynikiem 77 punktów. Indywidu-
alnie podczas rozgrywek druhowie 
uzyskali w różnych dyscyplinach 
następujące miejsca: bieg na 100 
m – druh Zdzisław Giziński I miejsce 
- druh Tadeusz Stępniewski III miej-
sce, bieg na 400 m – druh Z. Giziński 
I miejsce z wynikiem 1 min 6 s., bieg 
na 1500 m – druh Feliks Łukasiak II 
miejsce - druh Szpigiel III miejsce, 
skok w dal - druh F. Łukasiak I miej-
sce (4,86 m) - druh E. Goździewski 
III miejsce, pchnięcie kulą - druh  
E. Goździewski III miejsce.

Puchar przechodni został w oddziale 
KSMM Nasielsk i w roku następnym 
26 IX 1937 r. zawody diecezjalne 
o mistrzostwo przeprowadzono 
w Nasielsku. Wtedy drużyna z KSMM 
Nasielsk zdobyła III miejsce. Indywi-

dualnie III miejsce w skoku w dal 
druha Stępniewskiego i II miejsce 
sztafety 4 x 400 m. 

Każdego roku z okazji świąt na-
rodowych organizowano biegi, 
mecze koszykówki lub inne zajęcia 
sportowe. 3 V 1937 r. podczas 
„Biegu Narodowego” I miejsce zajął 
Giziński Zdzisław, II miejsce Łukasiak 
Feliks, III miejsce Gumowski Jan. Tego 
dnia rozegrano też mecz koszyków-
ki pomiędzy Klubem Sportowo 
– Strzeleckim „Sokół” w Nasielsku 
a KSMM Nasielsk. 15 sierpnia 1937 
roku urządzono zawody lekkoatle-
tyczne między Klubem Sportowym 
Uczniowskim a KSMM Nasielsk. Zwy-
cięstwo odnieśli druhowie z KSMM. 
W roku 1938 znowu podczas biegu 
z okazji 3 Maja zwyciężyli druhowie 
Giziński, Łukasiak i Gumowski. 12 VI 
1938 r. Zarząd Miejski w Nasielsku 
organizował rozgrywki sportowe 
o puchar miasta i statuetkę wyobra-
żającą dyskobola ufundowaną przez 
PW i WF. Wówczas druhowie zdobyli 
II miejsce. Młodzież chętnie wyjeż-
dżała na odpusty do sąsiednich parafii, 
gdzie m.in. po uroczystych nabożeń-
stwach rozgrywano mecze koszy-
kówki, siatkówki, biegano i jeżdżono 
na rowerach. 17 VII 1938 r. podczas 
odpustu w Strzegocinie w biegu 
na 2800 m I miejsce zdobył druh 

Gumowski Jan. Na innym festynie 
z okazji odpustu w Smogorzewie 11 
IX 1938 r. indywidualne zwycięstwo 
w zawodach lekkoatletycznych 
zdobył prezes oddziału KSMM 
Eugeniusz Goździewski. Oddziały 
męski i żeński brały udział w dniu 
22 VIII 1937 r. w festynie zorgani-
zowanym przez KSMŻ w Pułtusku. 
Rozegrano wtedy mecze siatkówki 
i koszykówki z udziałem zespołów 
koedukacyjnych. Mecze zakończy-
ły się remisami.

 Jadwiga Szymańska

Kwesta uliczna 4.12.1938 r. (na zdjęciu  
J. Czajkowska i  T. Tomasiński)
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BIEGI PRZEŁAJOWE
Dzięki uprzejmości Państwa Łuka-
siewiczów już po raz trzeci mogli-
śmy korzystać z terenów leśnych 
Fundacji Centrum Ochrony Śro-
dowiska podczas organizowania 
zawodów sportowych w biegach 
przełajowych. 28 września br. na 
starcie stanęło 230 zawodników 
i zawodniczek ze wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu naszej gminy. Zawody te 
były także inauguracją szkolnego 
roku sportowego 2006/2007. 
Po uroczystym rozpoczęciu przy-
stąpiono do rywalizacji sportowej. 
Uczestnicy zawodów startowali 
w sześciu kategoriach wiekowych, 
począwszy od rocz. 1996, a skoń-
czywszy na rocz. 1991. Przedstawia-
my listę osób, które zakwalifikowały 
się do zawodów powiatowych. 
Odbędą się one 3 października 
w Pomiechówku.

Szkoła Podstawowa dziewczęta  
ROCZNIK 1996
1. Zalewska Joanna SP Nasielsk
2. Jusińska Ewelina Pieścirogi Stare
3. Włodarska Magdalena SP Cieksyn
4. Wilczyńska Angelika SP Dębinki
5. Rosłońska Jolanta SP Nasielsk
6. Krodkopad Krystyna SP Nasielsk
7. Świderska Beata SP Nasielsk
8. Ziemińska Olga SP Cieksyn
9. Dębek Sylwia SP Budy Siennickie
10. Romanowicz Paulina SP Nasielsk
11. Idzikowska Justyna Pieścirogi Stare
12. Dalecka Renata SP Budy Siennickie

Szkoła Podstawowa chłopcy 
ROCZNIK 1996
1. Kątkiewicz Piotr Nasielsk
2. Domański Adam Nasielsk
3. Karpiński Konrad Nasielsk
4. Bielecki Damian Pieścirogi Stare
5. Zaborowski Norbert Nasielsk
6. Karaś Krzysztof Budy Siennickie
7. Zawadzki Piotr Cieksyn
8. Niezgoda Adam Budy Siennickie
9. Kuciński Adrian Budy Siennickie
10. Pasiewicz Maciej Dębinki
11. Antosik Janusz Nasielsk
12. Ostrowski Krystian Pieścirogi Stare

Szkoła Podstawowa dziewczęta 
ROCZNIK 1995
1. Pasztak Małgorzata Nasielsk
2. Gromek Ewelina Budy Siennickie
3. Osińska Ewelina Budy Siennickie
4. Raczkowska Sylwia Nasielsk
5. Mosakowska Monika Dębinki

6. Kurpieska Dorota Cieksyn
7. Wiśniewska Angelika Pieścirogi Stare
8. Czajkowska Eliza Pieścirogi Stare
9. Olbryś Sylwia Budy Siennickie
10. Kamińska Patrycja Nasielsk
11. Waśniewska Sylwia Cieksyn
12. Ostrowska Joanna Nasielsk

Szkoła Podstawowa chłopcy 
ROCZNIK 1995
1. Milewski Jakub SP Nasielsk
2. Bramowicz Mateusz Pieścirogi Stare
3. Biczuński Mateusz SP Nasielsk
4. Lipowski Damian SP Cieksyn
5. Michnowski Michał Pieścirogi Stare
6. Podlasiński Krystian SP Nasielsk
7. Gołyźniak Artur SP Budy Siennickie
8. Bielecki Mateusz SP Nasielsk
9. Ciborowski Mateusz Pieścirogi Stare
10. Kuciński Kamil Pieścirogi Stare
11. Zamęcki Michał SP Nasielsk
12. Walkiewicz Krystian SP Nasielsk

Szkoła Podstawowa dziewczęta 
ROCZNIK 1994
1. Haber Sandra Cieksyn
2. Zasadzińska Ilona Nasielsk
3. Gocławska Agata Cieksyn
4. Sierzputowska Magda Nasielsk
5. Mostowska Natalia Dębinki
6. Przeorska Ewelina Cieksyn
7. Januchtowska Klaudia Dębinki
8. Zawadzka Aleksandra Cieksyn
9. Wietecka Paulina Nasielsk
10. Mackiewicz Joanna Nasielsk
11. Miłoszewska Dominika Nasielsk
12. Walkiewicz Martyna Nasielsk

Szkoła Podstawowa chłopcy 
ROCZNIK 1994
1. Grzybikowski Kamil Pieścirogi Stare
2. Kuciński Dawid Nasielsk
3. Jeż Piotr Nasielsk
4. Świderski Marcin Nasielsk
5. Podlasiński Krzysztof Nasielsk
6. Moczydłowski Mariusz Nasielsk
7. Biernacki Ryszard Nasielsk
8. Sobiecki Paweł Nasielsk
9. Ołdakowski Adam Pieścirogi Stare
10. Szuliński Łukasz Cieksyn
11. Dębski Paweł Nasielsk
12. Guławski Wojciech Popowo Borowe

Gimnazjum dziewczęta  
ROCZNIK 1993
1. Ślepowska Magda Nasielsk
2. Łątkiewicz Ewelina Nasielsk
3. Rucińska Marta Nasielsk
4. Piątkowska Paulina Nasielsk
5. Rutkowska Anna Nasielsk
6. Gołębiewska Sylwia Pieścirogi Stare
7. Osińska Wioletta Nasielsk

8. Bieżuńska Anna Cieksyn
9. Białorudzka Joanna Cieksyn
10. Wilk Marta Pieścirogi Stare
11. Grudp Natalia Cieksyn
12. Deoniziak Kamila Nasielsk

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 1993
1. Przeorski Kamil Cieksyn
2. Szatkowski Tomasz Nasielsk
3. Śliwiński Marcin Cieksyn
4. Chmiel Maciej Cieksyn
5. Moczydłowski Adam Pieścirogi Stare
6. Świderski Piotr Nasielsk
7. Dalecki Piotr Nasielsk
8. Więckowski Mateusz Nasielsk
9. Wierzbicki Paweł Pieścirogi Stare
10. Kowalski Norbert Nasielsk
11. Kostro Cezary Cieksyn
12. Biliński Piotr Nasielsk

Gimnazjum dziewczęta  
ROCZNIK 1992
1. Trocka Kinga Nasielsk
2. Figurska Marta Cieksyn
3. Radzikowska Anita Cieksyn
4. Szymańska Agnieszka Cieksyn 
5. Fabisiak Ewelina Nasielsk
6. Modzelewska Karolina Cieksyn
7. Płochocka Anna Nasielsk
8. Tomczyk Edyta Nasielsk
9. Namielska Sylwia Nasielsk
10. Bodalska Sylwia Pieścirogi Stare
11. Omelaniuk Paulina Pieścirogi Stare
12. Kosewska Agata Nasielsk

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 1992
1. Wojciechowski Jarosław Nasielsk
2. Niezgoda Jacek Cieksyn
3. Obojski Paweł Pieścirogi Stare
4. Kowalski Piotr Cieksyn
5. Bazylak Tomasz Pieścirogi Stare
6. Kozaczuk Adrian Cieksyn
7. Włodarski Piotr Cieksyn
8. Śmigasiewicz Artur Pieścirogi Stare
9. Rosa Mariusz Pieścirogi Stare
10. Gralewski Paweł Nasielsk
11. Żbikowski Tomasz Nasielsk
12. Giewartowski Krzysztof Nasielsk

Gimnazjum dziewczęta  
ROCZNIK 1991
1. Cieślak Justyna Pieścirogi Stare
2. Malon Sylwia Cieksyn
3. Osińska Katarzyna Nasielsk
4. Brodowska Patrycja Nasielsk
5. Siadkowska Urszula Cieksyn
6. Wierzbowska Angelika Cieksyn
7. Michnowska Justyna Pieścirogi Stare
8. Górska Agnieszka Pieścirogi Stare
9. Zwierzyńska Angelika Pieścirogi Stare
10. Ziemińska Joanna Cieksyn
11. Nowotka Paulina Pieścirogi Stare

12. Strzelczak Patrycja Pieścirogi 
Stare

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 
1991
1. Romanowski Maciej Nasielsk
2. Borzyński Adrian Nasielsk
3. Szpygel Jarosław Cieksyn
4. Witkowski Bartek Pieścirogi  
 Stare
5. Muzal Kamil Pieścirogi Stare
6. Łabęda Bartek Cieksyn
7. Kiepczyński Marcin Cieksyn
8. Kowalczyk Dariusz Pieścirogi  
 Stare
9. Gromke Krzysztof Nasielsk
10. Łabęda Paweł Cieksyn
11. Łabęda Piotr Cieksyn
12. Wrocławski Albert Cieksyn

M. Kraszewski

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego” 22.09.2006 r.:
1.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  46 pkt (63,89%)
2.Grzegorz Kosewski – Krzysztof Michnowski 41 pkt (56,94%)
3.Janusz Czyżewski – Maciej Osiński   37 pkt (51,39%)
4.Waldemar Gnatkowski – Marek Olbryś   37 pkt (51,39%)
5.Adam Duczman – Marek Rębecki  36 pkt (51,39%)
6.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  35 pkt (47,22%)
7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  22 pkt (30,56%)

Czołówka klasyfikacji po trzynastu turniejach:
1–2. Waldemar Gnatkowski   85 pkt
 Janusz Wydra     85 pkt
3. Stanisław Sotowicz   71 pkt
4–5. Piotr Kowalski    68 pkt
 Grzegorz Nowiński   68 pkt
6. Grzegorz Kosewski   65 pkt
7–8.  Janusz Czyżewski    62 pkt
 Paweł Wróblewski    62 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    58 pkt
10. Kazimierz Kowalski    57 pkt

PK

HALA ZAPRASZA
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza wszystkie chętne dzieci z rocznika 1995 
i młodsze na zajęcia z piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Spotkanie orga-
nizacyjne odbędzie się w dniu 19.10.2006 r. (wtorek) o godz. 1800. Zajęcia 
prowadzone będą przez instruktorów sportu. Wszelkie informacje uzyskać 
można pod nr. telefonu 023 693 08 65. Serdecznie zapraszamy. 

Hala Sportowa zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Turnieju 
Piłki Siatkowej mężczyzn, który odbędzie się w dniu 15.10.2006 r. (niedziela) 
o godz. 1000. Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł od drużyny. Wszelkich 
informacji udzielamy pod nr. tel. 023 693 08 65. Serdecznie zapraszamy.

Warszawa 2006-09-25

Szanowna Redakcjo
Nie jestem mieszkańcem Nasielska, na stałe zamieszkuję w Warszawie, lecz 
w okresie od wiosny do późnej jesieni większość czasu wolnego spędzam w tej 
gminie. Tutaj posiadam działkę rekreacyjną. Jestem stałym czytelnikiem Waszej 
gazety. W numerze 19 „Życia Nasielska” przeczytałem list p. Zawadzkiego dot. 
zachowania lek. Bączkowskiego wobec pacjenta wymagającego interwencji 
personelu medycznego. Czy człowiek który składał przysięgę, a ponadto 
utrzymuje się z pieniążków wpłacanych do NFZ przez jego „chlebodawców”, 
powinien nadal pracować w tym ZOZ, a może w tym zawodzie? Przypadek 
opisany powyżej nie jest odosobniony w ZOZ Nasielskim. We wrześniu mój syn, 
który jest studentem i ostatnie dni przed rozpoczęciem roku akademickiego 
spędza na naszej działce w Waszej gminie, potrzebował pomocy lekarskiej. 
Około godz. 18.30 zgłosił się na Pogotowie w Nasielsku. Jego zdziwienie było 
wielkie, kiedy lekarz pełniący tam dyżur nie chciał Go przyjęć, gdyż nie pocho-
dzi z Nasielska, odsyłając do lekarza rodzinnego w Warszawie. W tym miejscu 
idealnie pasuje kolejny artykuł z tego samego numeru gazety zatytułowany 
„Nasielskie demony” (Nasielsk dla nasielszczan). Lekarz, osoba wydawałoby się 
inteligentna, o określonym statusie społecznym, powołana do niesienia pomocy 
cierpiącym i ratowania zdrowia i życia ludzkiego w Pogotowiu Nasielskim nie 
chce nieść pomocy potrzebującym. Może czeka na telefon od Dyrektora ZOZ, 
jak w przypadku p. Zawadzkiego? Mam wrażenie, że Nasielsk, a szczególnie 
Nasielska Służba Zdrowia, nie należy do przyjaznej choremu człowiekowi. Taka 
opinia na długo pozostanie w pamięci mojej, mojej rodziny i bliskich mi osób tu 
zamieszkujących. Wiem, że nie wszyscy nasielszczanie są tacy jak ci dwaj leka-
rze z Waszego Pogotowia. Większość mieszkańców tej miejscowości, to ludzie 
otwarci na drugiego człowieka, kulturalni, mili i chętnie pomagający innym. Jak 
widać, trafiają się też i czarne owce, które psują opinię pozostałym osobom, 
a tym samym całej miejscowości. Na pewno mieszkańcom i władzom gminy 
zależy na dobrym wizerunku, ale czy takie Pogotowie kreuje dobry wizerunek 
gminy na zewnątrz? Czy inwestorzy zechcą tu przyjść słysząc o dyskryminacji 
przyjezdnych? Czy turyści zechcą tu przyjechać, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
braku opieki medycznej i odesłania ich na drugi koniec Polski? Czy mieszkań-
cy Warszawy zechcą tu kupować działki rekreacyjne? Czy wreszcie ustawa 
o ochronie zdrowia nie dotyczy ZOZ Nasielsk? Czy Nasielsk to też Europa ?
Z tymi pytaniami zostawiam Was Mieszkańcy Nasielska. 

Mieszkaniec Warszawy 
urodzony w Nasielsku 

niegodzący się na chamstwo lenistwo i niekompetencję,  
lubiący tu spędzać czas wolny i wypoczywać

Listy do redakcji
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Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691 
22 75, ceny promocyjne

Korepetycje z języka niemieckie-
go, tel. 0 501 103 806

Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe 72 m2,  
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72

Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bar-
dzo dobry, tel. 0 604 605 927

Sprzedam działkę budowla-
ną 800 m2, Stare Pieścirogi,  
tel. 0 663 332 725

Kupię siedlisko – może być do 
remontu, najchętniej Świerkowo  
i okolice, tel. 0 696 216 681,  
0 602 766 622

Tanio sprzedam działkę 2800 m2 
przy ul. Przemysłowej w Nasiel-
sku, tel. 0 694 809 113

Sprzedam BMW 530, rok prod. 
2000, pełna elektryka, klima, full 
opcja oprócz skóry, kolor – srebr-
ny metalik, 8 miesięcy w kraju, 
pierwszy właściciel, Cena do 
uzgodnienia, tel. 0 602 196 717

Sprzedam działkę budowlaną 
12 a, Płońsk, piłę krajzegę trój-
fazową, gwoździe 2,5 cala,  
tel. 0 23 662 39 29

Kupię kawalerkę lub M2 ewen-
tualnie zamienię na kawalerkę 
w Serocku, tel. 0 888 725 135

Sprzedam mieszkanie  M5  
(76 m2) na parterze z balkonem,  
ul. Warszawska w Nasielsku,  
tel. 0 23 661 40 14

Sprzedam działki budowlane 
w Miękoszynie, koło stacji PKP 
Studzianki, tel. 0 692 895 040

Wa r s z t a t  s a m o c h o d o w y  
w Pułtusku zatrudni mechanika,  
tel. 0 600 245 999

Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 przy ul. Ogrodowej,  
34 000 zł, tel. 0 608 018 925

Sprzedam kultywator oryginal-
ny Bometa czternastozębowy,  
tel. 0 692 895 040

Sprzedam pianino czarne, 
ozdobne, niestrojone, cena 
3500 zł, tel. 0 501 943 309

Przetwórnia owoców i wa-
rzyw w Nasielsku zatrudni od 
zaraz pracowników fizycz-
nych do produkcji (kobiety). 
Zapewniamy umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenia,  
tel. 0 509 676 861

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE  
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Urocze 6 - tygodnio-
we szczeniaczki cze-
kają w schronisku na 
kogoś kto ofiaruje 
im przyjazny, własny 
dom. Maluchy mają 
w schronisku fatalne 
warunki, potrzebują 
przyzwoitej karmy, 
c iep ła  i  s łońca . 
Ciemna betonowa 
komórka nie zapew-
ni im właściwego 
rozwoju. Pomóżcie 
je uratować!!!
 
tel. 0660 277 648 
lub 0-23 693 10 81

Pilnie poszukują wła-
snego domu malut-
kie 2-3 miesięczne 
kociaki spod legio-
nowskich bloków. 
Teraz mają opiekę, 
są zdrowe, niektóre 
na „przechowaniu” 
oczekują na kogoś, 
kto je przygarnie. Po-
móżcie przed zimą 
znaleźć dla nich 
przytulne, własne 
gniazdko, a dostarczą wam wiele autentycznej radości 
i umilą zimowe wieczory słodkim mruczeniem. Zapewnia-
my pomoc w sterylizacji, gdy dorosną.

 

tel 0 22 784 05 34 lub 0509 469 222 

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy  
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm 
x 47 mm

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Organizuję wesela i imprezy 
okolicznościowe do 200 osób 

Ranczo „Aksamitka”  
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle 
ważne zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 
i Regionu. Jest to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu 
organizacji i towarzystw, szkół, instytucji oraz wielu ludzi, dla których 
przeszłość stanowi dobro szczególnie ważne i drogie.

Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza 
w okresie wojen napoleońskich, powstań narodowych czy wojny 
polsko-bolszewickiej. Żyło tu wielu ciekawych, wybitnych ludzi. 
Żyje nadal wielu świadków historii najnowszej mających wśród 
rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty czy fotografie. Z pewnością 
kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów, co 
pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, składających 
się na dzieje miasta i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości uda 
się zapoczątkować coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego 
regionalnego muzeum. Dlatego w pierwszym i podstawowym eta-
pie kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą 
o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość 
naszego miasta i gminy.

Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zaj-
mując IV miejsce w konkursie grantowym w ramach programu „Dzia-
łaj lokalnie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności, a ogłoszonego przez Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Patronat nad działalnością 
Pracowni objął Burmistrz Nasielska. 

 

Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.

Kustosz 
mgr Stanisław Tyc
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DROBNE
Maszyny sprzedane, są tyko fre-
zy do sztachetek, piły, tokarka  
z osprzętem, szl if ierka do 
drewna i inne rzeczy. Szukam 
mieszkania, kontakt: Góralka, 
Cegielnia Psucka

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 23 693 
17 11, 0 515 109 100

Kupię mieszkanie 2–poko-
jowe ok. 50 m2 w Nasielsku,  
tel. 0 604 716 273

Kupię s iedl isko (może być 
do remontu), wraz z ziemią 
2–3 ha. Najchętniej bl iskie 
okolice Nasielska, przy drodze 
asfaltowej (ale to nie warunek),  
tel. 0 507 756 043

Sprzedam działkę rekreacyjną 
13 arów, Cieksyn – ogrodzona,  
tel. 0 602 381 619

Handlowców, teren działania 
Warszawa lub lokalnie, wiek 
18 – 68 l. K i M., prawo jazdy, 
zatrudni firma TeZet – dystrybu-
tor oświetlenia i baterii Philips, 
elektryki, klejów, foto itp. Mar-
ki, ul.Słowackiego 7, tezet@te-
zet.org: tel. 0 609 078 861

Kupię mieszkanie 1 lub 2 po-
kojowe w Nasielsku, tel. 0 608 
018 925

Przyjmę do pracy mechanika 
samochodowego z doświad-
czeniem (samochody osobowe 
dostawcze zachodnie), Nasielsk, 
tel. 0 604 897 841

Sprzedam działkę budowlaną 70 
arów w Nasielsku przy ul. Lazu-
rowej, tel. 0 515 132 570

Ekspedientkę zatrudnię do nowo 
otwartego sklepu obuwniczego 
po 9.10.2006 r., tel. 0 602 601 
859, 0 22 726 90 08

Sprzedam termę elektryczą, 
emaliowaną, nieużywaną, 50 
litrów, gwarancja, cena 300 zł, 
tel. 0 669 950 407

Do wynajęcia mieszkanie (2 pok., 
kuchnia, łazienka, balkon), blok, 
parter, Nasielsk, ul. Płońska 41, 
tel. 0 23 693 11 23

Korepetyc je  język  po lsk i ,  
tel. 0 698 929 339

Sprzedam Lublina 3, rok prod. 
1996, kontener, pierwszy wła-
ściciel, tel. 0 500 236 194

Sprzedam Poloneza Caro, 1996 
rok, benzyna + gaz, cena 
1200  zł, tel. 0 503 614 561
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CZERWONE ŚWIATŁO!
Po korzystnym remisie 2:2 w meczu z Legio-
novią sympatycy nasielskiej drużyny wierzyli, 
że ich drużyna przebudzi się i w kolejnych 
meczach zacznie grać tak, jak wszyscy tego 
oczekują. Wszystko miał zweryfikować mecz 
wyjazdowy z rezerwami Polonii. 

Niestety, podobnie jak w meczu z Hutnikiem, 
w pierwszej połowie nasielscy piłkarze stanowi-
li jedynie tło dla dobrze grających gospodarzy, 
którzy dzięki dwóm składnym akcjom w 32. 
i 39. minucie objęli prowadzenie. 

Od początku drugiej połowy gra się wyrów-
nała. W 60. min. bramkę kontaktową strzelił 
Eresaba, jednakże kolejne trafienie odnotowali 
gospodarze za sprawą Kurka w 75. min. Dopiero 
w końcówce spotkania Żbikowi udało się strzelić 
drugą i zarazem ostatnią bramkę w tym meczu. 
Ostatni na listę strzelców w tym spotkaniu wpisał 
się Żydkiewicz, najlepiej grający zawodnik Żbika 
w tym sezonie. 

Niestety, po piątej porażce Żbik Nasielsk znalazł 
się na 16. miejscu, w strefie spadkowej, i kolejne 
punkty będzie musiał wywalczyć na własnym 
boisku z Mazurem Karczew. 

Polonia II Warszawa – ŻBIK Nasielsk 3:2 (2:0)
Lewandowski 32, Kobierecki 39, Kurek 75– Eresaba 60, 
Żydkiewicz 80
Murawski–Żydkiewicz, Ślubowski, Clif (80 Olbryś), 
Kłosowicz, Jóźwiak, Rawa (46 Ćwikliński), Krzyczkowski, 
Załoga (85 Żbikowski), Arinze (46 Baran), Eresaba. 

Sobotni mecz między Żbikiem a Mazurem miał 
duże znaczenie dla obu zespołów. Gospoda-
rze potrzebowali punktów, aby odbić się od 
ligowego dna, natomiast goście przyjechali do 
Nasielska z zamiarem wywalczenia 3 punktów 
i objęcia pozycji lidera. W wyjściowych jede-
nastkach obu zespołów zagrało po 3 czarno-
skórych zawodników. W Żbiku byli to Eresaba, 
Arinze (były zawodnik Mazura), Clif, natomiast 
w Mazurze: Obi (były zawodnik Żbika), Unduka 
oraz znany większości kibiców Yahaya.

Od początku spotkania na bramkę Żbika ruszyli 
goście, pierwszy strzał w 2. min. oddał Głąbicki, 
ale dobrze ustawiony Murawski nie dał się zasko-
czyć. W odpowiedzi 15. min. nastąpiła szybka 
kontra Żbika i Arinze był faulowany przed po-
lem karnym gości, za co Obi ujrzał żółtą kartkę. 
Niestety niecelny strzał z wolnego nie przyniósł 
efektu w postaci bramki.

W 18. i 33. min. na bramkę Mazura próbował 
strzelać jeszcze Eresaba, jednakże nieskutecz-
nie. 

Przed przerwą w 41. min. wynik mógł zmienić 
Trzeciak, ale piłka po jego strzale minimalnie 
przeszła obok słupka nasielskiej bramki. Po zmia-
nie stron obraz gry nie uległ znacznie zmianie. 
Mazur nadal atakował, nie potrafiąc odpowied-
nio zakończyć stwarzanych przez siebie akcji. 
Natomiast Żbik ograniczał się do obrony własnej 
bramki i nieporadnych kontrataków.

W 54. oraz 57. min. gorąco było pod nasielską 
bramką. Najpierw strzał Zielińskiego z najbliższej 
odległości broni Murawski, a dobitka Milewskie-
go trafiła w słupek nasielskiej bramki. Trzy minu-
ty później przy strzale gości nasielski bramkarz 
niefortunnie wybija piłkę przed siebie, czego 
nie potrafił wykorzystać Nwolisa, którego strzał 
z 5 metrów przechodzi nad bramką.

W 64. min. w polu karnym Mazura przewróco-
ny został  Eresaba i sędzia mógł podyktować 
rzut karny, jednakże prowadzący to dość sła-
be spotkanie arbiter nakazał grać dalej. Od 82. 
min. Żbik grał z przewagą jednego zawodnika, 
ponieważ drugą żółtą kartką ukarany został 
Końko za symulowanie karnego. Jednakże 
nie wpłynęło to ostateczny wynik spotkania 
i oba zespoły musiały zadowolić się podziałem 
punktów.

Pomimo że wynik nie jest satysfakcjonujący 
i nie pozwolił Żbikowi na oddalenie się od strefy 
spadkowej, to patrząc na grę, kibice powinni 
być z niego zadowoleni. Po prostu w Nasielsku 
tego dnia ładna była tylko pogoda. W zespole 
ponownie widać było brak zawodnika, który 
mógłby pokierować grą kolegów, ponieważ 
nawet dobrzy napastnicy, jeśli nie mają podań, 
to nie strzelają bramek. Na szczęście obrona 
tego dnia zagrała przyzwoicie. W efakcie bra-
ku precyzji karczewskich napastników Żbik nie 
stracił bramki, ale niestety, nie oddał żadnego 
celnego strzału w światło bramki gości.

Po dziesięciu kolejkach Żbik zajmuje 15. miejsce, 
zdobywając 9 punktów (2 zwycięstwa, 3 remisy, 
5 porażek), przy bardzo niekorzystnym stosun-
ku bramkowym 12–22. Już od jakiegoś czasu 
w Nasielsku świeci się czerwone światło. Na razie 
zmiana trenera i trzech nowych zawodników nie 
zmieniło znacznie oblicza nasielskiej jedenast-
ki. Miejmy nadzieję, że nie będzie to czerwone 
światło ostatniego i najsłabszego zespołu w IV 

lidze, czyli czerwonej latar-
ni… 

ŻBIK Nasielsk – Mazur Kar-
czew 0:0
Murawski–Żydkiewicz, Ślubowski, 
Clif (85 Olbryś), Kłosowicz, 
Rawa, Krzyczkowski, Załoga (80 
Ćwikliński), Arinze, Żbikowski (75 
Baran), Eresaba. 

PS. Rezerwy ŻBIKA grające 
w rozgrywkach B–klasy po 
wygranych z Mazowszem 
Zegrze 9:0 oraz 4:1 z WKS 
Rząśn ik  po 6  meczach 
z 16 punktami przy bilansie 
bramkowym 24–3 zajmują 
pierwsze miejsce! Oby po-
dobnie grała pierwsza druży-
na w mazowieckiej IV Lidze, 
czego serdecznie życzę 
nasielskiej drużynie.

Jakub Olech

III kolejka GLM „6” już za nami. Dwa najważ-
niejsze  wydarzenia to wycofanie z rozgrywek 
zespołu Orange Team (wszystkie mecze tej 
drużyny zostają anulowane i uwzględnione we 
wszystkich klasyfikacjach ligi) oraz przystąpienie 
do rozgrywek drużyny FC Albatros, Konary i FC 
Sportowej, którą prezentujemy na zdjęciu.

Wyniki II kolejki: 
9 mecz: NewsOldsBoys – Piłsa Team 7:1 
10 mecz: Partyzanci – Patyk w oko 7:1 
11 mecz: Elektro Team – Kosewo  6:10 
12 mecz: Mazewo – KS Sergiejska 6:5  
13 mecz: Konary – FC Sportowa 0:3 
14 mecz: Popowo B – Defensor 8:0 
15 mecz: Browar Boys – Warszawianka 2:2 

Wyniki III kolejki: 

16 mecz: zaległy mecz 
Respekt – Kosewo 16: 1 
Bramki: P. Zubel 5, T. Szat-
kowski 1, R. Załoga 7, D. 
Szadkowski 1, R. Lodzik 1 
Zawodnik meczu – Rafał 
Załoga (Respekt ) 

17 mecz: KS Sergiejska 
– Konary 10 : 3  
Bramki: B. Kamiński 4 , R. 
Zagumny 2, D. Dąbrowski 
2, W. Drwęcki 1, A. Bor-
kowski 2, M. Prządak 1, M. 
Kordulewski (1 sam)
Z a wo d n i k  m e c z u 
– Bartosz Kamiński (KS 
Sergiejska) 

18 mecz: NewsOldsBoys – Konary 12:1  
Bramki: S. Rejchel 1, D. Zagumny 1, D. Urbiak 1, K. 
Nerć 3, D. Nerć 3, Ł. Szwejkowski 4 
Zawodnik meczu – Dawid Urbiak (NewsOlds-
Boys) 

19 mecz: Browar Boys – Partyzanci 1:8 
Bramki: Ł. Wujcik 1, A. Ostrowski 2, K. Kurabiewicz 
4, M. Kurpiewski 1, A. Ostaszewski 1 
Zawodnik meczu – Ariel Ostaszewski (Partyzanci) 

20 mecz: FC Sportowa – Piłsa TEAM  19:1  
Bramki: J. Policiński 4, Ł. Legler 1, C. Kozyra 3, R. 
Ziółkowski 4, M. Policiński 1, K. Prusinowski 1, E. 
Witkowski 1, M. Chrzanowski, D. Szybkie 2 
Zawodnik meczu – Marek Policiński (FC Sporto-
wa) 

21 mecz: Warszawianka – Respekt 3 : 9 
Bramki: K. Turek 1, R. Załoga 1, K. Karaszewski 1, 
D. Szadkowski 3, T. Roszczenko 1, I. Bielecki 2, P. 
Zubel 1 
Zawodnik meczu – Damian Szadkowski (Respekt)

22 mecz: Kosewo – Popowo 1 : 6 
Bramki: K. Wysocki 1, P. Różalski 1, K. Wilski 3, R. 
Kostewicz 2
Zawodnik meczu – Krzysztof Wilski (Popowo B)

23 mecz: Mazewo – Defensor  11: 5 

Bramki: P. Zakrzewski 6, D. Kowalski 1, A. Winnicki 
1, K. Zawadzki 1, K. Rutkowski 4, J. Jasiulewicz 2, A. 
Winnicki 1 sam. 
Zawodnik meczu – Karol Rutkowski (Mazewo)

Najlepsza szóstka GLM,,6’’ w III kolejce:
Bramkarz – Stanisław Mazan ( KS Sergiejska) – Bartosz 
Kamiński (KS Sergiejska), Damian Szadkowski (Re-
spekt), Karol Rutkowski (Mazewo), Dawid Dąbrowski 
(KS Sergiejska), Paweł Zakrzewski (Mazewo)

Tabela po III kolejce:
1. NewsOldsBoys   9–0 40:2
2. Respekt   9–0 37:7
3. Popowo B.  9–0 18:2
4. FC Sportowa    6–0 22:1
5. Partyzanci   6–0 15:2

6. KS Sergiejska 6–3 20:12
7. Mazewo 6–3 20:22
8. Patyk w oko   3–3 11:9
9. Defensor 3–6 10:20
10. Kosewo   3–9 13:33
11. Browar Boys    1–6 6:15
12. Warszawianka 1–6 6:15
13. Elektro Team    0–6 6:31
14. Konary 0–9 4:25
15. PIŁSA TEAM 0–9 4:36
16. FC Albatros 0–0   0:0

Organizator: 
Łukasz Gołębiewski – tel. 508435868

GLM „6”

FC Sportowa

Nazwa M. Pkt Z. R. P. Bramki

1.  GLKS Nadarzyn 11 23 7 2 2 17–9

2.  Dolcan Ząbki 11 23 7 2 2 18–8

3.  Narew Ostrołęka 11 22 6 4 1 21–8

4.  Legionovia Legionowo 11 20 5 5 1 24–7

5.  Szydłowianka Szydłowiec 11 19 6 1 4 17–12

6.  Start Otwock 11 18 6 0 5 21–12

7.  Mazur Karczew 11 18 5 3 3 17–6

8.  Legia II Warszawa 11 17 5 2 4 18–14

9.  Okęcie Warszawa 11 16 5 1 5 16–17

10.  Hutnik Warszawa 11 16 5 1 5 16–18

11.  Polonia II Warszawa 11 16 5 1 5 16–21

12.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 11 15 4 3 4 15–22

13.  MKS Mława 11 13 4 1 6 17–17

14.  Korona Ostrołęka 11 11 3 2 6 11–15

15.  RKS Ursus (Warszawa) 11 10 2 4 5 8–16

16.  Żbik Nasielsk 11 9 2 3 6 12–24

17.  Piast Piastów 11 8 2 2 7 9–14

18.  Gwardia Warszawa 11 4 1 1 9 9–42


