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Autem w drzewo
Policjanci z nasielskiego komisariatu policji wy-
jaśniają okoliczności wypadku, do którego do-
szło w nocy z piątku (9 października) na sobotę  
(10 października) br. Wszystko wskazuje na to, 
że kierująca oplem straciła panowanie nad 
pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła 
w drzewo. Ranną przewieziono do szpitala. 
Do zdarzenia doszło przed godz. 22.00 na ul. Warszawskiej w Nasielsku. Z 
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca oplem corsą na łuku 
drogi pojechała prosto i zjechała na pobocze, uderzając w przydrożne 
drzewo. Zanim ranną 57-letnią kobietę przewieziono do szpitala, przy-
znała się policjantom, że wcześniej piła alkohol. Wynik badania krwi da 
odpowiedź, czy kierująca w chwili zdarzenia była trzeźwa.

Jeśli potwierdzą się przypuszczenia policjantów, że w chwili wypadku 
kobieta kierowała, będąc pod wpływem alkoholu, może jej grozić kara 
pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Za: kppnowydwor 
ij/zdjęcie dm

„Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 
 aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,  

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie”.
„Dziękujemy, jak każdego roku... Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt 

wiele – za to światło,  
co mroki rozjaśnia. Dziękujemy Wam, Nauczyciele!”.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
 wszystkim pracownikom oświaty  
 w naszej gminie  
 zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy

życzy  
zespół redakcyjny  
„Życia Nasielska”

Człowiek  
– najlepsza inwestycja 

DZIEŃ PAPIESKI
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Lepiej późno  
niż wcale 

Byt naszej „Baszty” 
zagrożony

Przedszkolaki 
na scenie

Ślubowanie pierwszoklasistów

str. 8

W piątek, 2 października br., w sali 
gimnastycznej nasielskiej podsta-
wówki już od samego rana było 
gwarno. Na bardzo ważną w ży-
ciu każdego dziecka uroczystość 
ślubowania i pasowania na ucznia 
szkoły przybyło bowiem wielu 
rodziców, którzy z niecierpliwo-
ścią wypatrywali swoich pociech.  
A dzieci, które tego dnia przystę-
powały do ślubowania, była niemal 
setka (dokładnie 99), zatem rodzice 
musieli się trochę postarać. Uła-
twieniem mogły być efektowne 
kolorowe birety, w których ucznio-
wie kolejnych klas pierwszych 
dumnie wkraczali na salę w asyście 
swoich wychowawczyń. I tak pu-
bliczność mogła podziwiać: klasę I 
a (19 osób) Joanny Chmielewskiej, 
klasę I b (integracyjną – 17 osób) 
Beaty Janiszek i Beaty Sokolnickiej, 
klasę I c (24 osoby) Małgorzaty 
Olbryś, klasę I d (18 osób) Urszuli 
Ostaszewskiej i klasę 
I e (21 osób) Beaty 
Góreckiej. 

Już są eleganckie i wygodne
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

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. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–06

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

MOPS korzysta z funduszy UE

Człowiek – najlepsza inwestycja 
W maju br. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nasielsku, przystą-
pił do realizacji pierwszego projektu 
współfinasowanego przez Europej-
ski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Jego głównym celem jest 
aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób będących w wieku aktywno-
ści zawodowej, nieposiadających 
zatrudnienia i korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. 
Projekt stanowi rozszerzenie ofer-
ty OPS. Będzie trwał do końca 
grudnia br. 

Projekt „Uwierz w siebie – akty-
wizacja społeczno-zawodowa 
dla osób niepracujących z terenu 
Gminy Nasielsk” jest realizowany 
w ramach Priorytetu VII, Działania 
7.1, Poddziałania 7.1.1 służącego roz-
wojowi i upowszechnianiu aktywnej 
integracji. 

O wyborze 21-osobowej grupy 
jego uczestników zadecydowano 
na podstawie diagnozy sytuacji ro-
dzinnej, w czym pomogły wywiady 
środowiskowe przeprowadzone 
przez pracowników socjalnych 
Ośrodka. Wynika z nich bowiem, 
że największe trudności w powrocie 
na rynek pracy mają osoby pozo-
stające bez zatrudnienia przez okres 
dłuższy niż rok. Dodatkową barierę 
stanowi brak możliwości podnosze-
nia kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, niezbędnych do zaistnie-

nia na współczesnym rynku pracy. 
Grupę docelową projektu stanowią 
osoby, które chcą zdobywać wie-
dzę, są zainteresowane podjęciem 
pracy i chcą usamodzielnić się, 
aby nie korzystać dłużej z pomocy 
instytucjonalnej, a ponadto są na-
stawione na poprawę swoich relacji 
z rodziną i otoczeniem.

Wszystkie realizowane w jego ra-
mach działania zostały podpo-
rządkowane nadrzędnemu celowi 
– bardzo szeroko rozumianej akty-
wizacji osiąganej przez maksymalne 
zindywidualizowanie pomocy. 

Pierwszym etapem szkoleń są 
warsztaty interpersonalne, warsztaty 
zarządzania czasem i budżetem do-
mowym, warsztaty autoprezentacji 
i wizażu oraz prowadzone przez 
cały czas trwania projektu grupa 
wsparcia. 

Udział w tych warsztatów pozwoli 
na wykształcenie umiejętności ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
wyzwoli poczucie zmiany i syste-
matyczności w działaniu. Zajęcia 
nauczą funkcjonowania społecz-
nego, a grupowe metody ułatwią 
aktywizację i diagnozowanie oso-
bistych możliwości. W kolejnym 
etapie projektu będą prowadzone 
działania poprawiające umiejętności 
poruszania się po rynku pracy, takie 
jak warsztaty aktywnego poszuki-
wania pracy i kurs komputerowy 

podnoszący kwalifikacje zawodowe 
uczestników. 

W ramach projektu jego uczestnicy 
mogą liczyć na indywidualną po-
mocą psychologiczną, konsultacje 
z prawnikiem, specjalistą ds. przemo-
cy i uzależnień, doradcą zawodo-
wym oraz pośrednikiem pracy. 

Każdy z uczestników projektu zawie-
ra kontrakt z Ośrodkiem, zobowią-
zując się do korzystania z zajęć oraz 
z dodatkowej pomocy finansowej 
do czasu jego zakończenia. Udział 
w projekcie będzie skutkował nie 
tylko wzrostem umiejętności prak-
tycznych, ale także motywacji, co 
zmobilizuje uczestników do aktyw-
nego poszukiwania pracy. Natomiast 
praca socjalna wykonywana dodat-
kowo przez pracownika socjalnego 
projektu ma na celu pomoc uczest-
nikom w przezwyciężaniu bieżą-
cych trudności oraz dawać wsparcie 
w procesie odzyskiwania zdolności 
do samodzielnego i sprawnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. 

W czasie trwania projektu syste-
matycznie badany jest poziom 
satysfakcji uczestników z zajęć oraz 
ich postęp w integracji społecznej. 
Ten różnorodny cykl szkoleń, po-
rad, konsultacji, doradztwa ma za 
zadanie poprawić funkcjonowanie 
uczestników projektu w życiu za-
wodowym i rodzinnym.

(ops)

Nasielsk 
sprząta świat
„Pomagajmy Ziemi – co-
dziennie” – to hasło ogól-
nopolskiej akcji Sprzą-
tania świata, w której 
ramach dzieci i mło-
dzież ze wszystkich szkół 
oraz mieszkańcy gminy 
Nasielsk posprzątali naj-
bliższe sobie okolice. Nie-
stety, i tym razem śmieci 
nie brakowało. 

Wyzwanie podjęliśmy już po 
raz szesnasty i jak co roku ze-
braliśmy się w trzeci weekend 
września (18, 19, 20 IX 2009 
r.), aby nie tylko zebrać to, co 
nieodpowiedzialni mieszkańcy 
naszej planety pozostawili po 
sobie w najmniej odpowiednich 
na to miejscach, ale by także 
podnieść świadomość ekolo-
giczną naszego społeczeństwa. 
Nie możemy zasypywać się 
nieustannie odpadami – tym, co 
nie jest już do niczego potrzeb-
ne. Musimy pamiętać o tym, 
iż kiedyś zabraknie miejsca na 
odkładanie śmieci w lasach, ro-
wach i innych dotychczas pięk-
nych zagajnikach, w których 
można było odpoczywać, zbie-
rać grzyby czy spacerować.

Wydział Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pragnie gorąco 
p o d z i ękować z a  wsp ó ł p ra -
cę ora z chęć włączenia  s ię 
do kampanii .  Serdeczne po-
dziękowania należą się przede 
wszystkim dzieciom i młodzie-
ży, dyrektorom oraz nauczy-
c ie lom ze wsz ystk ich szkó ł 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych a także 
sołtysom, mieszkańcom Chle-
biotek, Dobrej Woli, Głodowa, 
Kątnych, Kosewa, Krz yczek 
Pieniążek, Mazewa Włościań-
skiego, Mogowa, Nowej Wsi, 
Nowej Wrony, Pniewa, Słustowa, 
Torunia Dworskiego i Winnik.  
W podziękowaniach nie można 
pominąć Dyrekcji oraz pracow-
ników ZGKiM Nasielsk.

I znów, jak co roku, prosimy nie 
tylko o sprzątanie, ale co naj-
ważniejsze –o niewyrzucanie 
śmieci oraz dbałość i czujność, 
aby otaczający nas ludzie nie 
śmiecili. Byśmy nie zasypali się 
odpadami.

Ka żde w yk roc zen ie  na leż y 
zg łaszać pol ic j i ,  w Urzędzie 
Miejskim, a nawet mediom. Taka 
współpraca jest potrzebna. Sko-
rzystamy na tym wszyscy. 

Iwona Brzezińska
Inspektor Wydziału Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska

NOWA STRONA INTERNETOWA

Czytelny układ informacji
Od czwartku, 1 paź-

dziernika wszelkie 
informacje na temat na-
szej gminy znajdziemy na 
nowej witrynie interne-
towej. Sam adres strony 
nie zmienił się (www.na-
sielsk.pl), ale jej 
wygląd różni się 
zasadniczo od 
wcześniejszego. 
Nieco inny jest 
też układ pre-
zentowanych in-
formacji. 
– Chcieliśmy, by nowa 
witryna była przejrzy-
sta i czytelna dla in-
ternautów, dlatego też 
użyliśmy białego tła 
strony w powiązaniu 
z barwami Nasielska. 
Stworzyliśmy wyraziste 
menu strony oraz do-
pasowaliśmy elementy 
graficzne do formuły 
i zawartości strony, analizując waż-
ność informacji i szybkość dostępu 
do nich – mówi Marek Maluchnik, 
kierownik wydziału organizacyjnego 
UM. – Nowością jest również uru-
chomienie angielskojęzycznej wersji 
tej strony – dodaje.

Na nowej stronie urzędowej do-
minuje kolor biały, choć są także 
elementy w kolorach: niebieskim, 
czerwonym i żółtym. W jej nagłówku 
znajdziemy herb naszego miasta oraz 
hasło promocyjne gminy „Nasielsk 
– Warto powracać”. Centralne miej-

sce zajmują aktualne informacje. W 
menu głównym znajdziemy hasła 
dotyczące: gminy Nasielsk, Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku oraz Rady 
Miejskiej. Na stronie znajdują się też 
zakładki z linkami do innych stron 
internetowych. 

– Na tej stronie zamieszczane są in-
formacje dotyczące wszystkiego, co 
aktualnie dzieje się w naszej gminie, 
nie tylko w samym urzędzie. Chętnie 
umieszczamy na niej także ogłosze-
nia, zawiadomienia, informacje, które 
przesyłają do nas różne instytucje. 

Zgodnie z sugestiami 
mieszkańców, udało 
się nam wprowadzić na 
stałe aktualne rozkłady 
jazdy nasielskich prze-
woźników – mówi M. 
Maluchnik.

Zmiany sprawiły, że na-
sielski serwis informa-
cyjny z pewnością jest 
bardziej czytelny i sto-
nowany kolorystycz-
nie. O ile szata graficzna 
zdecydowanie się po-
prawiła, o tyle pewne 
braki dostrzec można np. 
w tekstach dotyczących 
naszej gminy – z pew-
nością banków oraz ap-

tek w naszej gminie jest już więcej, 
niż napisano na stronie internetowej. 
Warto byłoby też zaktualizować wykaz 
inwestycji, a także zamieścić więcej  
zdjęć zarówno tych archiwalnych, jak 
i na bieżąco z życia naszej gminy.

(r)



316–29 października 2009 Z SAMORZĄDU

DZIEŃ PAPIESKI

„Dla Ciebie, z miłości 
do Ciebie”
W minioną niedzie-
lę, 11 października br., 
w nasielskim koście-
le odbył się uroczysty 
wieczór pamięci po-
święcony Ojcu Święte-
mu Janowi Pawłowi II. 
Świętowanie rozpoczęło się mszą św. 
wzbogaconą oprawą muzyczną przy-
gotowaną przez Chór Parafialny „Lira” 
pod batutą Joanny Ostaszewskiej. 

Myślą przewodnią Eucharystii było ży-
cie w prawdziwej wolności, które jest 
możliwe tylko wtedy, jeśli jego źródłem 
jest życie w absolutnej prawdzie. Po 
odśpiewaniu, ulubionej przez Papieża-
Polaka, Barki, którą zakończyła się msza 
św., odbył się występ uczniów z Zespołu 
Szkół Zawodowych z Nasielska. 

Program literacki, który zaprezentowała 
młodzież pod kierunkiem Danuty 
Białoruckiej, opiewał m.in. w czytanie 
wierszy autorstwa Jana Pawła II oraz 
wsłuchiwanie się we fragmenty jego 
przemówień do Polaków. O część mu-
zyczną programu dbał chór „Lira”. W tej 
części spotkania wierni uczestniczyli 

w dużym skupieniu. Po zakończeniu 
programu słowno-muzycznego na-
sielscy harcerze wręczyli wszystkim 
żółte balony (kolor papieski).

Kwintesencją niedzielnego wieczoru 
przygotowanego na cześć Jana Pawła 
II był koncert Tomka Kamińskiego 
z zespołem złożonym z muzyków 
jazzowych (Grzegorz Nadolny – gitara 
basowa, Piotr Olszewski – gitara elek-

tryczna, Piotr Biskupski – perkusja). 
Artysta znany jest w Polsce i na świecie 
jako wykonawca piosenek autorskich, 
do których sam komponuje muzykę 
i pisze teksty. W utworach Tomka Ka-
mińskiego można znaleźć ogromną 
potrzebę miłości człowieka do Boga. 

Muzyk wykonał jedną ze swoich naj-
bardziej znanych piosenek, która po-
wstała wiele lat temu, pt. Ty, tylko mnie 
poprowadź. W utworze tym jest mowa 
o jedynej drodze do Boga – drodze mi-
łości, rozumianej jako czynienie dobra 
i pokoju. Artysta zaśpiewał także utwór 
o wysyłaniu z nieba na ziemię zastę-
pów aniołów, niezwykle potrzebnych 
ludziom w ich życiowych sprawach 
(Tylko anioły do mnie wysyłaj). Wśród 
wielu innych można było wysłuchać 
także poruszającej piosenki pt. Z miło-
ści do Ciebie, nawiązującej do postawy 
życiowej Ojca Świętego, który nie 
tylko pisał i mówił o miłości, ale przede 
wszystkim żył miłością.

Wieczór poświęcony pamięci Papie-
ża-Polaka zakończył się przejściem 
z kościoła pod pomnik Jana Pawła 

II, z modlitwą różańcową w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła II. 

Warto podkreślić, że koncert zo-
stał objęty patronatem zarówno 

przez ks. kanonika 
Tadeusza Pepłoń-
skiego, proboszcza 
parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku, 
jak i przez Bernarda 
Muchę Burmistrza 
Nasielska. Podzię-
kowania należą się 
również Nasielskie-
mu Ośrodkowi Kul-
tury za pomoc tech-
niczną w realizacji 

programu, a także Akcji Katolickiej 
i Ruchowi Światło-Życie za zajęcie 
się zbiórką pieniędzy dla utalento-
wanej młodzieży oraz nasielskim 
harcerzom z ZHR i ZHP.

sylwia

Sprzątanie gminy
W środę, 7 października br. dzie-
ci z sołectwa Nowa Wieś wraz 
z Urszulą Dąbrowską, sołtysem 
tej miejscowości, spotkał y się 
Bernardem D. Muchą, Burmi-
strzem Nasielska. To właśnie te 
dzieci aktywnie uczestniczył y 
w tegorocznej akcji „Sprzątanie 
świata”, przez dwa dni sprzątając 
swoją okolicę, za co w nagrodę 
otrzymały sprzęt sportowy. 

Natomiast w niedzielę, 11 paź-
dziernika br., mimo deszczowej 
pogody las w okolicach Nasielska 
sprzątali członkowie Wojskowego 
Koła Łowieckiego z Chrcynna. 
Udało się im zebrać ok. 40 wor-
ków śmieci. 

Jak informuje, Bogdan Ruszkow-
ski, kierownik Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego, podczas tegorocznej 
akcji „Sprzątania świata” Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej zebrał nieodpłatnie 60 
m3 śmieci. 

O ekologii w szkołach
Z okazji obchodów Światowych 
Dni Patrona Ekologii, św. Fran-
ciszka z Asyżu, w minionym ty-
godniu (6 i 8 października br.) 
w dwóch szkołach naszej gminy: 
Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie 
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Starych Pieścirogach, odbyły 
się spotkania z uczniami, 
na których omawiano 
kwestie ochrony naszego 

ŻYCIE EKOLOGICZNE
środowiska. – Mówiliśmy dzieciom 
przede wszystkim o tym, jak i dla-
czego powinny segregować odpa-
dy. Mam nadzieję, że one przekażą 
te wiadomości swoim rodzicom 
– informuje Bogdan Ruszkowski, 
kierownik Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska UM. 

Centralnym punktem obchodów 
było przedstawienie pt. „Zielona 
afera, czyli ostatnie śledztwo in-
spektora Zgrozy”, przygotowane 
przez Ośrodek Edukacji i Kultury 
Ekologicznej z Gdańska. 

(um)

Bażanty wypuszczone
W czwartek, 8 października br., 

w okolicach Morgów, na 
terenie łowieckim Koła 
Łowieckiego „Głuszec” 
w ypuszczono 118 ba-
żantów. Ptaki kosztowały 
nasielski Urząd Miejski 3 
tys. zł. 

– Pieniądze na ten cel 
pochodziły z dzierżawy, 
jaka wpływa do urzędu 
od kół łowieckich. Na 
naszym terenie dzia ła 
kół aż 7, przy czym koło 
„G ł u sz c ze c ”  z a j m u j e 
zdecydowanie najwięk-
szy obszar  – wyjaśnia 
Bogdan Ruszkowski. 

     Dyrektorzy, Kadra Pedagogiczna
     i Pracownicy Obsługi
     oraz Uczniowie
     Szkół Gminy Nasielsk!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, 
pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Celem szkoły było zawsze najlepsze przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży, kształ-
towanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską 
tradycją narodową.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, 
pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją 
narodu - polskich dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze 
efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przy-
szłości. Proszę przyjąć także moje najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

      Z wyrazami szacunku i poważania

             Burmistrz Nasielska

      /-/ Bernard Dariusz Mucha
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Groźny pożar w Wągrodnie

Zagrożenie było 
olbrzymie
W nocy z 6 na 7 paź-
dziernika w Wągrod-
nie miał miejsce groź-
ny pożar. O tym, że 
zagrożenie było duże, 
świadczy ilość zadys-
ponowanych przez od-
powiednie służby po-
wiatowe sił i środków 
do akcji gaśniczej. 
Na miejsce pożaru skierowano 
sekcję Państwowej Straży Pożarnej 
z Nowego Dworu Mazowieckiego 
wraz z olbrzymią cysterną. Ponad-
to na wezwanie stawili się strażacy 
ochotnicy z jednostek OSP gminy 
Nasielsk: po dwie sekcje z Nasielska 
i Psucina oraz po jednej sekcji 
z Nuny i Jackowa. 

Paliła się potężna sterta słomy 
zestawiona z olbrzymich bel. 
Było ich około pięciuset. Sterta 
była ustawiona na polu tuż obok 
parkanu okalającego posesję jej 
właścicieli, państwa Olbrysiów. 
Zagrożone były budynki go-
spodarcze i dom. Kilkanaście 
metrów dalej stała (i stoi) podob-
nej wielkości sterta zbelowanej 
słomy należąca do sąsiadów. Tej 
nocy wiał silny wiatr kierujący 
płomienie w stronę zabudowań. 
Oprócz tych dwóch gospodarstw 
w strefie bezpośredniego zagroże-
nia znajdowały się jeszcze przynaj-
mniej cztery gospodarstwa.

Akcja gaśnicza była trudna. Pro-
blemem była niewystarczająca 
ilość wody. Wągrodno jest wpraw-
dzie zwodociągowane, ale ilość 
wody, jaką może dostarczać ten 
wodociąg, jest niewystarczająca 
w wypadku tego typu zdarzeń. 
Dlatego też tak istotne było spro-
wadzenie na miejsce zdarzenia 
potężnej cysterny. Przewidywano, 
że gaszenie pożaru może potrwać 
do rana. Dzięki olbrzymiemu wy-
siłkowi strażaków i pomocy sąsia-
dów akcję udało się maksymalnie 
skrócić. Zakończyła się przed go-
dziną 3 rano. Dużym wsparciem 
był ciężki sprzęt z gospodarstwa 
warz y wniczo-przet wórczego 
państwa Pawłowskich.

Obecnie trwają prace odpowied-

nich służb mające na celu ustale-
nie przyczyn niespodziewanego 
pożaru. Wieść niesie, że przyczy-
ną zdarzenia było podpalenie. 

az

20–26.09. w Nunie nieznani spraw-
cy włamali się do pomieszczenia 
gospodarczego i skradli kosiarkę 
spalinową. Straty wynoszą 600 zł 
na szkodę Wojciecha S.

06.10. w Wągrodnie spaliło się 500 
bel słomy oraz nadpaleniu uległ 
sprzęt rolniczy. Straty wynoszą 
50000 zł na szkodę Gabryjeli O.

09.10. w Starych Pieścirogach 
policjanci z KPP Nowy Dwór Maz. 
i KP Nasielsk zatrzymali Łukasza T., 
u którego znaleźli narkotyki.

Pijani na drodze
27.09. na ulicy Żwirki i Wigury Piotr 
C., mieszkaniec Brodowa, kierował 
samochodem po spożyciu alkoho-
lu (0,59 mg/l).

03.10. na ulicy POW Marcin G., 
mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,68 mg/l).

08.10. w Nowych Pieścirogach 
Marcin S., mieszkaniec Krogul, kie-
rował motorowerem po spożyciu 
alkoholu (0,61 mg/l).

09.10. w Borkowie Dariusz M., 
mieszkaniec Czajk, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (1,48 
mg/l).

10.10. w Nowych Pieścirogach 
Magdalena H., mieszkanka Brodów 
Parceli, kierowała samochodem po 
spożyciu alkoholu (0,41 mg/l).

11.10. w Studziankach Paweł D., 
mieszkaniec Wągrodna, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,31 mg/l).

fot. A. Zawadzki

fot. D. Majewski

FOTOOBSERWATOR

I pieniek zniknął
Prace modernizacyjne na rogu ulic Kościuszki – Młynarska zakoń-
czyły się, położono nową kostkę chodnikową a na środku chodnika 
pozostawiono mniej więcej metrowej wysokości pieniek rosnącego 
tam wcześniej drzewka. Dlaczego nie wykopano go przed rozpo-
częciem prac, nie wiadomo, w każdym razie po chodniku z „nie-
spodzianką”, czyli przeszkodą mogliśmy spacerować przez dobrych 
kilka tygodni.

Co niektórzy mieszkańcy naszego miasteczka snuli już nawet wiosen-
ne plany na ogródki piwne w tym miejscu. Mówili, że „podstawa pod 
stolik już jest”, zaś ci, których widok nie cieszył już tak bardzo, przy-
chodzili do naszej redakcji z prośbą o interwencję. W końcu  pieniek 
zniknął z chodnika. No cóż, ogródków jednak chyba nie będzie…

aga

Likwidacja „0"  
w połączeniach krajowych
Od 15 maja 2010 r. 
zmieni się schemat wy-
bierania numerów kra-
jowych. W związku 
z tym już od 30 wrze-
śnia 2009 r. obowiązy-
wać będzie ponad 
siedniomiesięczny 
okres przejściowy 
mający na celu 
przyzwyczajenie 
nas do nowego 
sposobu wybie-
rania nume-

rów.

Z m i a n a 
będzie pole-
gała na l ikwidacji pref iksu 
krajowego, czyli początkowej 
cyfry „0" wybieranej przy po-
łączeniach z sieci stacjonarmej 
na numery krajowe miejscowe, 
międzystrefowe, do sieci komór-
kowych oraz do sieci teleinfor-
matycznej.

W  okresie przejściowym, czyli 
w terminie od 30 września 2009 
r. do 14 maja 2010 r. będą funkcjo-
nować równolegle dwa schematy 
wybierania numerów krajowych - 
z cyfrą „0" oraz bez niej.  Jeśli w tym 
okresie wybierzemy  „0" przed nu-
merem, wówczas usłyszymy w na-
szych telefonach zapowiedź słow-

ną informującą nas o nadchodzącej 
zmianie. Do zapowiedzi skierowa-
ne zostaną losowo wybrane połą-
czenia. Natomiast po okresie przej-
ściowym, czyli po 15. maja 2010 
po wybraniu „0” przed numerem 

i  od-
słuchaniu 

zapowiedzi słownej po-
łączenie zostanie automatycznie 
przerwane. 

Osoby korzystające z aparatów 
telefonicznych, modemów, bądź 
innych urządzeń z zaprogra-
mowanymi numerami powinny 
przeprogramować je zgodnie 
z nowym schematem wybierania 
połączeń krajowych.

Powyższe zmiany nie dotyczą 
sposobu wybierania połączeń z 
numerami międzynarodowymi. Tu 
nawet po 15. maja 2010 roku nadal 
trzeba będzie wybierać „00".

aga

KRONIKA OSP
18.09. strażacy z OSP Nasielsk 
zostali wezwani do usunięcia 
gniazda szerszeni w Cieksynie.

22.09. w Ruszkowie strażacy 
gasili palące się śmieci na dzikim 
wysypisku.

24.09. w Kątnych usuwali z dro-
gi wojewódzkien nr 619 rozlany 
olej.

30.09. gasili pożar domku letni-
skowego na działkach przy ulicy 
Warszawskiej.

02.10. zabezpieczali lądowanie 
i start śmigłowca LPR w miej-
scowości Chrcynno.

0 6 .1 0 .  n a s i e l s c y  s t r a ż a c y 
uczestniczyli w akcji gaszenia 
sterty słomy w miejscowości 
Wągrodno.

09.10. w Chrcynnie zabezpie-
czali lądowanie i start śmigłowca 
LPR.
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fot. Gimnazjum

Byt naszej „Baszty” zagrożony

O, tempora! o, mores!
Ten obco i groźnie 

brzmiący tytuł pro-
ponuję luźno przetłu-
maczyć jako rozpacz-
liwe zawołanie: CO ZA 
CZASY, CO ZA OBYCZA-
JE ! Oddaje on nastroje 
panujące wśród dużej 
części mieszkańców 
Nasielska w odniesie-
niu do tego, co dzieje 
się w ich mieście, stoli-
cy nasielskiej gminy. 
Problem, o którym piszę, wiadomy 
jest niektórym osobom od dawna. 
Nie był jednak dotąd szerzej znany. 
Ten problem to „Baszta” – wizytów-
ka miasta i niejako jego symbol. Kilka 
dni temu pojawiła się na niej informa-
cja, że należy ją omijać (być może 
nawet z daleka). Informację uzupeł-
niono na wszelki wypadek wielce 
sugestywną ilustracją, że może coś 
nam spaść na głowę. Ostatnio poja-
wiła się wokół budynku ogradzająca 
i odgradzająca go od ruchu pieszego 
biało-czerwona taśma. 

Skoro budowla stanowi zagrożenie, 
należy coś z tym zrobić. Wyjścia są 
dwa: albo trzeba ją wyremontować, 
albo …rozebrać. Sedno sprawy tkwi 
w tym, kto to ma zrobić. Okazuje 
się bowiem, że tak naprawdę jeden 
z nielicznych nasielskich zabytków 
nie ma właściciela, a przynajmniej 
w obliczu konieczności wyłożenia 
pewnych pieniędzy nikt (z pewnym 
wyjątkiem) się do niego nie przyzna-
je. I papierki krążą. Problem jest odbi-

jany jak piłeczka pingpongowa. Jako 
osoba obeznana z historią i dniem 
dzisiejszym miasta nie wiedziałem, 
czy śmiać się, czy też płakać, gdy 
okazało się, że obiekt pozostaje 
w gestii Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Adresat byłby właściwy, ale kilka 
wieków temu. Wtedy to przydroż-
ne głazy, krzyże, kapliczki, karczmy 
itp. obiekty na rozstajach dróg były 
swoistego rodzaju znakami drogo-
wymi, dokładniej drogowskazami. 
Tymczasem nasza baszta nie została 
zbudowana w takim celu. 

Inwestorem obiektu był nasielski 
Magistrat (to w dzisiejszej nomenkla-
turze Urząd Miejski), budowniczym 
zaś, pochodzący z Estonii, inżynier 
Mieczysław Podskoczyn. Czas bu-
dowy: lata dwudzieste ubiegłego 
wieku. Pieniądze pochodziły z kasy 
miejskiej i dobrowolnych (naprawdę 
dobrowolnych) wpłat mieszkańców 
miasta, głównie rzemieślników i kup-
ców. Basztę wybudowano w celu 
umieszczenia w niej urządzeń słu-
żących do celów oświetleniowych. 
Istnieją pewne rozbieżności, jakie 
miały być to urządzenia. 

Wiadomości pochodzą z relacji naj-
starszych mieszkańców Nasielska, 
w tym osób już nieżyjących. Jedni 
twierdzili, że miała tu być umiesz-
czona wytwornica gazu, który miał 
być używany do oświetlania ulic. 
Takich lamp zdążono zainstalować 
zaledwie dwie. Później szerokim 
frontem wkroczyła do Nasielska 

elektryczność. W baszcie 
umieszczono transfor-
mator. Część osób uważa, 
że on był zainstalowany 
w baszcie od początku. 
Remonty i malowanie 
baszty wykonywali ener-
getycy. Trwało to do lat 
sześćdziesiątych XX w. Po 
usunięciu transformatora 
obiekt wykorzystywała 
Spółdzielnia Ogrodnicza. 

Kolejny etap 
dziejów na-
szej „Baszty” 
to lata dzie-
w i ę ć d z i e -
siąte ubie-
głego wieku 
– powrót sa-
morządów. 
Razem z sa-
morządami 
p owró c i ł a 
w ł a s n o ś ć 
komunalna. 
Miasta od-
z ys k i wa ł y 
swoją wła-
s n o ś ć .  W 
nasielsk im 
s a m o r z ą -
dzie powo-
łano osobę odpowiedzialną za jej 
zinwentaryzowanie. Na jednym 
z posiedzeń Zarządu Miejskiego 
dyskutowaną i sprawę ,,Baszty”. 
Nie wszyscy jego członkowie 
uważali, że należy dążyć do jej 
odzyskania. A może były w tej 
sprawie jakieś naciski? Faktem 
jest, że nie zajęto się dokładniej 
tą sprawą. Baszta pozostała w za-
rządzie pułtuskiej (sic!) Spółdzielni 
Ogrodniczej. Nie badając doku-
mentów, Zarząd Miejski przyjął, 
że jest ona jej własnością. 

O t ym, że rację mia ł y osoby 
mające inny pogląd w sprawach 
własności komunalnej, przeko-
naliśmy się w ostatnich latach. 
Spółdzielnia Ogrodnicza padła. 
Syndyk masy upadłościowej po 
firmie rozprzedał mienie. „Basz-
tę” odkupiła osoba ostatnio ją 
dzierżawiąca. Problem w tym, że 
nie można tego zakupu uprawo-
mocnić, ponieważ Spółdzielnia 
Ogrodnicza nie miała prawa wła-
sności, nawet prawa wieczystego 
użytkowania. 

I narodził się problem. Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

niespodziewanie otrzymał nie-
chciane „dziecko”. Uwłaszczyć 
też nie może, chociaż baszta 
znajduje się w jego pasie drogo-
wym. Tylko dlaczego w jego pa-
sie, a nie w pasie przylegającej do 
baszty z drugiej strony gminnej 
drogi, czyli ulicy Warszawskiej? 
A w cudzą własność nikt nie bę-
dzie inwestował. Najprościej więc 
to, co nie jest nikomu potrzebne, 
rozebrać. To czarny scenariusz. 
Nie chcę nawet myśleć, że może 
być zrealizowany.

Problem powinien być rozwiązany 
szybko i z pożytkiem dla miasta. 
Ruch jest po stronie nasielskich 
władz samorządowych. One bo-
wiem są zobowiązanie do dbania 
o wszystko to, co znajduje się na 
ich terenie. Są osoby, które chęt-
nie pomogą w rozwiązaniu pro-
blemu. Tylko po co w magistracie 
tylu urzędników i prawników?

I jeszcze drobne spostrzeżenie na 
koniec. Jest osoba, która obiekt 
w dobrej wierze od państwowe-
go urzędu nabyła. Czy jej wiara 
w praworządność w naszym pań-
stwie nie zostanie zachwiana?

xyz

Z URZĘDU

Projekt 
edukacyjny 
Od początku tego roku 
szkolnego w kilku szko-
łach naszej gminy rozpo-
częła się realizacja pro-
jektu pt. „Chcę i Potrafię” 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, który jest współfi-
nansowany przez Unię Eu-
ropejską. Projekt rozpo-
czął się 1 września 2009 
r. i potrwa do 31 lipca 
2010 r. Na jego realiza-
cję przeznaczono ponad  
1 mln 300 tys. zł.
Beneficjentami projektu są ucznio-
wie szkół podstawowych i gimna-
zjalnych zlokalizowanych na terenach 
wiejskich gminy Nasielsk. Cała grupa 
liczy 655 uczniów. Celem projektu 
jest wyrównywanie szans eduka-
cyjnych, dlatego uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach pozalekcyjnych. Specjalnie dla 
nich przygotowane zostały materiały 
szkoleniowe oraz pomoce dydak-
tyczne. W trakcie zajęć zapewniono 
im również posiłek, a po zakończonej 
nauce transport do domu. 

Na uczestnictwie w projekcie sko-
rzystają też szkoły, których uczniowie 
będą brali w nim udział, ponieważ zo-
staną one doposażone w komputery 
i pracownie językowe. 

Podczas trwania projektu zostanie 
zorganizowany konkurs ekologicz-
ny dla uczestniczących w nim szkół. 
Odbędzie się też piknik gminny. 
Wszyscy uczniowie korzystający 
z zajęć pozalekcyjnych otrzymają 
drobne upominki.

(um) 

ŚWIĘTO DRZEWA

Gimnazjaliści sadzili dęby
W piątek, 10 paździer-
nika br. uczniowie z Pu-
blicznego Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku w ra-
mach ogólnopolskiego 
programu ekologiczne-
go „Święto Drzewa”, ini-
cjatywy Klubu Gaja, sa-
dzili drzewka na rzecz 
pokoju na świecie. 
– Wybraliśmy dwa miejsca, w na-
szym mieście do sadzenia drzewek: 
teren przed Domem Pomocy Spo-
łecznej i przed komisariatem policji. 
Kierownictwo DPS-u i przedsta-
wiciele mieszkańców przyjęli nas 
tam bardzo miło. Wszyscy byli 
bardzo przejęci tym wydarzeniem 
–wyjaśnia Agnieszka Pałaszewska, 
nauczycielka geografii odpowie-
dzialna za tę akcję. Młodzież z klas: II 
c i III c przygotowała paliki do pod-
pierania sadzonek i wraz z nauczy-
cielami poszła sadzić drzewka. 

Gimnazjaliści posadzili 
20 dębów, które szkoła 
otrzymała od sponsora. 
Partnerem strategicznym 
akcji „Święto Drzewa” są 
Lasy Państwowe, więc 
młodym ekologom radą 
służył leśniczy Wacław 
Fusiński. 

Sadzone podczas tej akcji 
drzewka są liczone w ra-
mach kampanii Miliard 
Drzew dla Planety Pro-
gramu Narodów Zjed-
noczonych ds. Ochrony 
Środowiska – ogólno-
światowej inicjatywy sa-
dzenia drzew, zmierzają-
cej do ograniczenia skutków zmian 
klimatycznych.

G imnazjal i śc i  wraz ze swoimi 
opiekunami aktywnie działają na 
rzecz ekologii. W ramach progra-
mu przygotowywana m.in. jest 

gazetka szkolna oraz prowadzone 
są zajęcia w terenie i sprzątanie 
lasu. Młodzież aktywnie uczest-
niczy też w innej akcji Klubu Gaja 
„Zbieraj makulaturę – ratuj konie”. 
Pieniądze pochodzące ze sprze-
danej makulatury są przeznaczane 

na wykup koni przeznaczonych 
do rzeźni. Za udział w zeszłorocz-
nej edycji tej akcji nasielska szkoła 
otrzymała wyróżnienie. A w tym 
roku już rozpoczęto zbiórkę ma-
kulatury. 

(i.)

Casting dla dzieci

Happy Hippo 
Talent Show
Lubisz śpiewać i tańczyć? In-
teresujesz się muzyką? Chcesz 
zostać gwiazdą? Przyjdź na ca-
sting „Gwiazdą pragnę być” do 
Nasielskiego Ośrodka Kultury.  
Poszukujemy dwóch dziewczy-
nek i dwóch chłopców w wieku 
3-10 lat.
Przesłuchania odbędą się w środę,  
21 października o godz. 16.00 w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Zadaniem dzieci biorą-
cych udział w castingu będzie zaśpiewanie 
jednej z trzech piosenek: „Gwiazdą pragnę 
być”, „Spełniają się marzenia” lub „Niech 
nas świat zobaczy”. Utwory i wszelkie 
informacje dotyczące castingu są do-
stępne na stronie internetowej: www.
gwiazdapragnebyc.pl.
Udział w castingu jest bezpłatny. 
Sponsorem kampanii jest firma FERRERO, 
czyli producent Kinder Niespodzianki. 
Podczas przesłuchań zostanie wyłonio-
nych 5 zwycięzców, którzy przejdą do 
następnego etapu i będą mieli szansę na 
występ w teledysku oraz udział w zaję-
ciach Warsztatowej Akademii Musicalowej 
w Warszawie. 
Wszelkie pytania dotyczące castin-
gu w Nasielsku prosimy kierować pod  
nr tel.(023) 69 12 343 lub e-mail: kasia.
nok@gmail.com

K.T.

fot. A. Zawadzki



6 16–29 października 2009KULTURA

Biblioteka poleca

Kapliczka w miejscowości Młodzianowo. Trasa Nasielsk-Młodzianowo-Nuna.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... rys. Jacek Gałężewski

Literackie tematy - przemijanie 
Kolejne książki autorstwa Olgi Tokarczuk zawsze zyskują miano 
wydarzeń literackich i zdobywają liczne nagrody oraz uznanie 
czytelników. Wymagają co prawda odrobiny skupienia i wysiłku 
intelektualnego, ale niosą ze sobą mnóstwo wrażeń, emocji i mą-
drości. Wszystkie utwory pisarki znaleźć można w naszej bibliotece 
miejskiej. Jednak dziś polecamy szczególnie powieść, określaną 
jako współczesna saga, w której na oczach bohaterów przemija 
ich świat, czyli Ostatnie historie (wyd.2004). 

Trzy kobiety, babka, córka i wnuczka, spotykają na swojej drodze 
śmierć. Stają przed koniecznością spojrzenia na swoje życie od 
nowa. Każda z nich szuka dla siebie właściwego miejsca. Choć są 
przedstawicielkami różnych pokoleń tej samej rodziny, ich światy 
nie przystają do siebie. To opowieść o pozrywanych więzach rodzinnych, o zgubionych 
relacjach, o niemożności odnalezienia siebie w ogniwach rodzinnego łańcucha. Między 
bohaterkami - Paraskewią, Idą, Mają - brakuje nie tylko głębokich więzi, ale nawet sympatii. 
Jeśli coś je łączy, to poczucie obowiązku, obcości i winy. Ostatnie historie pokazują, jak ro-
dzi się nieznośna powtarzalność tego wzorca. Najpierw kobieta poszukuje emocjonalnego 
spełnienia w związku z drugim człowiekiem. Potem przychodzi doświadczenie uwięzienia. 
Bohaterki, złaknione uczuć, akceptacji, uznania swojej pojedynczości, wyruszają na szlak: 
porzucają męża, rodziców, bliskich i zamieniają tryb osiadły w wędrówkę. Każda z trzech 
bohaterek żyje coraz dalej od nieosiągalnego „dobrego miejsca”, czyli domu. Najstarsza, 
Paraskewia, kiedyś odeszła od męża, a zdradzona przez kochanka powróciła do pierwszego 
związku, świadoma, że wybiera izolację od świata (Petro zadecydował, że zamieszkają z dala od 
ludzi); jej córka Ida, rozwódka, jest przewodnikiem obwożącym wycieczki po pięciu krajach 
Europy; córka Idy Maja krąży po całym świecie, układając przewodniki turystyczne.

Prawdziwym tematem utworu jest przemijanie i śmierć, które dokonuje się w ludziach i na 
oczach ludzi, powolne i nieuniknione umieranie świata takiego, jaki znamy.

Warto przypomnieć, że Olga Tokarczuk jest jedną z największych polskich pisarek. Uho-
norowana wieloma nagrodami, m.in. nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 
nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1997) oraz kilkoma nominacjami do literackiej Nagrody 
Nike, trzykrotna laureatka Nagrody Czytelników Nike. Mieszka w Sudetach. Debiutowała 
powieścią Podróż ludzi Księgi (1993). Następne jej książki to: E.E. (1995), Prawiek i inne cza-
sy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998) i zbiory opowiadań Szafa (1997), Lalka i perła 
(2000), Gra na wielu bębenkach (2001), Ostatnie historie (2004), Anna In w grobowcach 
świata (2006), Bieguni (2007). Za swoją ostatnią książkę Bieguni, O. Tokarczuk otrzymała 
Literacką Nagrodę NIKE 2008. 

(i)

NOWA ODSŁONA NASZEGO KINA

Eleganckie i wygodne fotele
Pierwsi widzowie, którzy postanowili przyjść 
na powakacyjny seans w nasielskim kinie Niwa, 
byli na pewno zaskoczeni tym, co zobaczyli 
w sali kinowej. Nowe fotele, w pięknym śliwko-
wym kolorze i z wyszytymi numerami rzędów 
oraz miejsc, odmalowane ściany i nowa wykła-
dzina dywanowa na podłodze… To właśnie był 
powód wielu „ochów” i „achów”, jakie można 
było usłyszeć tuż przed seansem w pierwszy 
październikowy weekend. 

Prace związane z modernizacją sali kinowej 
rozpoczęły się w połowie sierpnia br. Na po-
czątku pomalowano sufit i ściany, potem przy-
szedł czas na nową wykładzinę, a następnie 
wymieniono fotele. Montaż siedzeń rozpoczął 
się we wrześniu. Ich wymianą zajęła się firma 

ATMAN SEATING z Bydgoszczy, wyłoniona 
w przetargu, który odbył się na początku 
sierpnia. Koszt wymiany foteli kinowych 
wyniósł ponad 91 tys. zł. Na ten cel Nasielski 
Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie 
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwo-
cie 30 tys. zł.

Od początku sierpnia kino Niwa było nieczyn-
ne. Pierwsze seanse w odnowionej sali nasiel-
skiego kina już za nami. Teraz działa już ono 
na pełnych obrotach. Repertuar przygoto-
wywany jest z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Wszelkie informacje o najbliższych seansach 
można znaleźć na stronie NOK: www.nokna-
sielsk.pl i oczywiście na łamach ŻN.

K.T.

ZAPROSZENIE NA KONCERT 

Punk - rock w NOK
W sobotę, 31 października 

br. na scenie Nasielskie-
go Ośrodka Kultury wystąpi 
trójmiejski zespół Radio Bag-
dad oraz warszawska formacja 
Naiv. Obydwa zespoły zapew-
niają w swojej muzyce charak-
terystyczne brzmienie punk roc-
ka i mnóstwo energii. 
R A D I O 
B A G D A D 
to żywioło-
wość, ener-
g i a ,  r y t m 
i zaangażo-
wane spo-
łecznie tek-
sty. Zespół 
s i ę g a  d o 
brytyjskich 
b r z m i e ń 
i  ko r z e n i 
rock’n’rol-
la. Gra od 
2004 r. Ma 
na s woim 
koncie występy m.in. z Kultem, Pidżamą 
Porno i zespołem Strachy na Lachy. Wy-
pracowana dewiza – oszczędność formy 
i maksimum ekspresji – najlepiej jest widocz-
na na koncertach. Zatem nie zapomnijcie 
o wygodnych butach! Więcej o zespole na 
http://www.radiobagdad.art.pl lub http://
www.myspace.com/radiobagdad.

NAIV to przede wszystkim surowy punk rock 
i niebanalne, szczere, poetyckie teksty. W tym 

wypadku słowo „naiv” nie oznacza wcale „niewin-
ny”, ale „szczery, zaangażowany, prawdziwy”. 

Zespół powstał w 1997 r., i choć zaczynał jak 
wiele kapel w garażu, do dziś zagrał już kilkaset 
koncertów. Występował m.in. na wielu festiwa-
lach i juwenaliach, a także podczas uroczysto-
ści z okazji rocznicy powstania warszawskiego. 
Naiv zjeździł całą Polskę z zespołami Happysad 

oraz Stan Miłości i Zaufania.  Ich koncerty 
można było usłyszeć w Polskim Radiu BIS. 
Więcej o nich na: http://www.naiv.art.pl lub 
http://myspace.com/naivpoland

Punk-rockowe brzmienie będziemy mogli 
usłyszeć już 31 października (sobota) o godz. 
18.30 w NOK. Cena biletu: 10 zł w przedsprze-
daży, 15 zł w dniu koncertu. Przedsprzedaż 
biletów zacznie się 19 października.

K.T.
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Nasz sport kochany
Kiedy mówimy o sporcie, mamy zwy-
kle na myśli wszystkie jego dyscypliny, 
których jest sporo. Królową wśród nich 
jest z pewnością lekkoatletyka. Takie 
konkurencje jak biegi, skoki, rzuty – są 
podstawą wszystkich innych dziedzin 
sportu. One też właśnie były przede 
wszystkim prezentowane na olim-
piadach w starożytnej Grecji. Jeszcze 
dziś możemy podziwiać zachowane 
w muzealnych zbiorach sztuki starożyt-
nej rzeźby dyskoboli czy utrwalone na 
wazach greckich postacie biegaczy. 

Dobre przygotowanie lekkoatletyczne 
jest konieczne również w uprawianiu 
rozpowszechnionych obecnie grach 
zespołowych: koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej i piłki nożnej. Ta ostatnia 
dyscyplina zdominowała zdecydowa-
nie wszystkie inne. 

Piłka nożna popularność swą zawdzię-
cza przede wszystkim temu, że jej 
uprawianie w amatorskim wykonaniu 
nie wymaga prawie żadnego oprzy-
rządowania. Aby grupa chłopców 
mogła rozpocząć mecz piłki nożnej, 
wystarczy kawałek wolnego placu 
(może to być nieuprawione pole, łąka, 
leśna polana czy większe podwórko), 
symbolicznie oznaczone bramki i piłka, 
którą da się kopać. Rozgrywki zaspo-
kajają nie tylko naturalną dla młodego 
człowieka potrzebę ruchu. Mecz piłki 
nożnej to też pozorowana walka, której 
instynkt drzemie w każdym kandydacie 
na mężczyznę. Jest jeszcze druga stro-
na tego sportu – mecze piłki nożnej 
w dobrym wykonaniu są znakomitym 
widowiskiem. Boisko sportowe może 
być areną walki, może przypominać 
też interesujący film czy spektakl te-
atralny. Dlatego na mecze dobrych 
drużyn piłkarskich walą tłumy kibiców, 
które są spragnione dobrej rozrywki.

Na skutek postępującego we współ-
czesnym świecie zjawiska dewaluacji 
autorytetów i kryzysu moralnego 
nastąpiły duże zmiany w zachowaniu 
grup społecznych. Nie ominęło to 
również sportu. Ofiarą kryzysu padła 
najpopularniejsza konkurencja sporto-
wa – piłka nożna. Pierwszym objawem 
degeneracji tej dyscypliny była zmiana 
zachowania kibiców. Uczestnicy me-
czów piłkarskich zawsze na stadionie 
zachowywali się swobodnie. Przeja-
wiało się to w zbiorowych, czasami 
niezbyt cenzurowanych okrzykach, 
śpiewach itp. Często pod adresem 
niezbyt sprawnego czy stronniczego 
sędziego padało głośne określenie 
„sędzia kalosz” i inne epitety. Nigdy 
jednak szanujący się kibic, a tacy prze-
ważali na stadionach, nie używał słów 
wulgarnych i nie wszczynał bójki. Jeżeli 
się takie incydenty zdarzały, to koledzy 
niesfornego kibica na ogół sami przy-
woływali go do porządku.

Wraz z otwarciem się naszego kraju 
na Europę przywędrowały na polskie 
stadiony dużych miast nowe wzorce 
zachowania. Duże grupy kibiców prze-
kształciły się w kiboli, którzy przybywali 
na mecze nie po to, aby uczestniczyć 
w pięknym widowisku. Odpowiednio 
przygotowani w przemycany różno-
rodny sprzęt bojowy i podbuzowani 
alkoholem wyładowywali swoją agre-
sję na innych kibicach, ochroniarzach, 
policji a nawet zawodnikach i sędziach. 
Stadiony stały się niebezpieczne – za-

częli na nich ginąć ludzie. Podjęte róż-
norodne drastyczne działania ze strony 
policji, ochrony i organizatorów imprez 
stopniowo wyciszyły nastroje.

Jednak nieszczęścia chodzą parami 
i niedawno okazało się, że polską piłkę 
nożną drąży rak korupcji. Zaczęło się 
od sędziów i różnych pseudodziałaczy 
sportowych, którzy za duże pieniądze 
ustalali z góry wyniki meczów. Wkrótce 
okazało się, że korupcyjne pieniądze 
brali też niektórzy zawodnicy. W sumie 
aresztowano już w różnych miejsco-
wościach ponad 300 osób.

Nie wiem, na ile degrengolada piłki 
nożnej zniechęciła do tej dyscypliny 
sportu prawdziwych kibiców. Z tego, co 
się teraz dzieje w naszej reprezentacji, 
widać, że na najwyższym szczeblu pra-
wie wszystko się rozsypało. A przecież 
finalizujemy przygotowania do mają-
cych się odbyć w Polsce najbliższych 
mistrzostw Europy w piłce nożnej. 
Wiemy, jakie siły i środki zostały w tę 
imprezę zaangażowane. Na szczęście 
nie musimy walczyć o awans do tych 
mistrzostw, bo jako gospodarze mamy 
zapewniony w nich udział. Czy najbliż-
sze Euro zdoła uratować polska piłkę 
nożną? To pytanie na razie pozostaje 
bez odpowiedzi. A co z innymi dziedzi-
nami sportu? Przecież na piłce nożnej 
świat się nie kończy. Otóż właśnie, inne 
konkurencje sportowe mają się dobrze. 
Nie przechodzą żadnego kryzysu, nie 
dotknęła ich korupcja, osiągają coraz 
lepsze wyniki. Świadczą o tym złote 
i srebrne medale naszych lekkoatle-
tów na ostatniej olimpiadzie w Pekinie, 
dwa medale mistrzostw świata piłka-
rzy ręcznych, srebro w 2007 i brąz 
w 2009, złoty medal w piłce siatkowej 
mężczyzn i brązowy w piłce siatko-
wej kobiet na mistrzostwach Europy 
uzyskany w 2009 r. Organizowane 
w tym roku w Polsce mistrzostwa Eu-
ropy koszykarzy i siatkarek były bardzo 
słabo rozreklamowane. Firm komer-
cyjnych nie udało się namówić do ich 
sponsorowania, wspomogło je tylko 
kilka spółek skarbu państwa. Tygodnik 
„Polityka” w artykule „Antymistrzo-
stwa” pisze, że: „gdyby nie telewizja, to 
organizowane w Polsce mistrzostwa 
przeszłyby niezauważone” i dalej: „dla 
promocji turniejów w terenie działacze 
zrobili niewiele”.

Jeżeli porównamy olbrzymie zaan-
gażowanie całego aparatu państwo-
wego, nakłady finansowe i olbrzymie 
inwestycje związane z organizacją 
w Polsce Euro 2012 z nikłym zaintere-
sowaniem i minimalnymi nakładami na 
mistrzostwa Europy w piłce siatkowej 
i ręcznej, to widać, jak uprzywilejowana 
jest w naszym kraju piłka nożna. Czy nie 
czas, aby przywrócić właściwe propor-
cje i docenić prawdziwe sukcesy?

Te uwagi ogólne można odnieść rów-
nież do sportu nasielskiego. U nas też 
lansuje się przede wszystkim piłkę noż-
ną. Utrzymywany dużym wysiłkiem 
wielu działaczy i sponsorów reprezen-
tacyjny klub Żbik nie może zaspokoić 
wszystkich potrzeb naszej społeczności 
w dziedzinie sportu. Jest on przede 
wszystkim nastawiony na sukces, 
o czym świadczy fakt, że gra w nim 
coraz więcej zawodników sprowa-
dzanych z różnych odległych klubów 
i miejscowości. A sukcesów osiąga 

ostatnio coraz mniej. Naturalnie, jest 
to klub, który ma w naszym mieście 
długą tradycję i grono zagorzałych 
kibiców. Powinien on w dalszym ciągu 
cieszyć nas dobrze rozgrywanymi me-
czami. Jednak na stadionie, boiskach 
przyszkolnych i halach sportowych 
powinno znaleźć się miejsce dla wielu 
młodych ludzi uprawiających różne 
dyscypliny sportowe i grających w róż-
norodnych zespołach. Jeżeli młodzi 
będą masowo uprawiać sport, to nie 
będzie oblegania sklepów z piwem 
i ekscesów chuligańskich w mieście. 
Przyjdą też wtedy sukcesy – nie tylko 
siatkarzy.

Jak to można osiągnąć? Wystarczy 
dobrze wykorzystać okazję, jaką stwo-
rzyło Ministerstwo Edukacji, wprowa-
dzając dodatkowe godziny wychowa-
nia fizycznego w szkołach. Uczniowie 
mogą wybierać sobie różne rodzaje 
sportu, które chcą uprawiać. Można 
więc stworzyć międzyszkolne kluby 
piłki siatkowej, koszykowej czy ręcz-
nej. Te dyscypliny mogą uprawiać 
i chłopcy, i dziewczęta. Jeżeli zosta-
nie wszystko dobrze zorganizowane 
i zapewni się zespołom prowadzenie 
rozgrywek na poziomie najpierw 
międzyszkolnym, a później między 
gminami i powiatami, to można 
będzie wyłonić w którejś z tych dzie-
dzin dobrą nasielską drużynę, którą 
będziemy mogli wszyscy oklaskiwać 
w Nasielsku i podziwiać tak, jak podzi-
wialiśmy ostatnio naszych siatkarzy 
i siatkarki w transmisjach telewizyjnych 
z mistrzostw Europy.

Przed laty udało się w nasielskim 
ogólniaku stworzyć drużynę siatkówki 
dziewcząt, która wielokrotnie zdoby-
wała mistrzostwo województwa cie-
chanowskiego. Treningi i mecze odby-
wały się na jedynej w mieście sali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 2 i było 
tylko kilku w pełni wykwalifikowanych 
nauczycieli WF-u. Dzisiaj mamy znacz-
nie lepsze warunki: dwie hale sportowe 
w mieście i jedną przy szkole wiejskiej, 
około tysiąca uczniów w gimnazjach, 
liceach i technikach oraz kilkunastu 
magistrów wychowania fizycznego 
z różnymi specjalnościami.

A więc do dzieła, panie i panowie – 
niech rozkwitają w Nasielsku wszystkie 
dyscypliny sportu!

Antoni z Ursusa

Młodzi w naszym mieście
Powiedzenie „młodzież przyszłością narodu” można ująć inaczej: „młodzież 
przyszłością Nasielska”. Ale czy to jest prawda? Bardzo wielu młodych ludzi nie 
wiąże swoich planów życiowych z Nasielskiem. Chcieliby żyć i pracować dla tego 
miasta, ale uważają, że nikt ich tu nie potrzebuje. 

Właśnie na ten temat rozmawialiśmy z młodymi ludźmi. – Młodość – starsi po-
wiadają, że to najpiękniejszy okres w życiu młodego człowieka i oczywiście nie 
można temu zaprzeczyć. Mając 23 lata i mieszkając w małym mieście, jakim 
jest Nasielsk, dochodzi się jednak do wniosku, że to nie do końca jest prawdą. 
Kiedy młody człowiek wchodzi w dorosłe życie, zupełnie inaczej postrzega cale 
otoczenie – twierdzi Kamil, student z Nasielska. – Jednak z tego, co wywniosko-
wałem z rozmów z przyjaciółmi i znajomymi na temat życia w naszym mieście, 
ogromnym dylematem staje się kwestia: pozostać czy wyjechać z rodzinnych 
stron. Większość z nas po skończeniu szkoły średniej pracuje na stażu lub zaczyna 
szukać pracy w miejscu zamieszkania. Niestety, po dłuższych poszukiwaniach już 
wie, że musi wyjechać do większego miasta – dodaje.

A jego kolega Andrzej podkreśla dodatkowo inny aspekt tej sprawy: – Dziwi mnie 
bardzo, że nikt nie zwraca uwagi na sprawy młodych, a przecież nasze pokolenie 
w przyszłości pełnić będzie zasadnicze funkcje, więc czy naszemu miastu nie 
potrzebni są ludzie młodzi, utalentowani, którzy będą reprezentować tę naszą 
małą ojczyznę?

Wystarczy porozmawiać z młodymi i odpowiedź na pytanie, dlaczego nasielska 
młodzież wyjeżdża, nasuwa się sama. Przykro jest słyszeć z ust Ani, licealistki, że 
natychmiast po zdaniu matury ucieknie z tej mieściny, ponieważ nie znalazła żad-
nych ciekawych możliwości rozwoju intelektualnego, jak również żadnych cieka-
wych rozrywek. Dzieje się tak od lat, ponieważ w Nasielsku niewiele się zmieniło 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, a młodzi nadal mają na co narzekać.

– Problemem jest nie tylko sprawa zatrudniania wartościowych młodych ludzi, 
ale również rekreacja. Stadion przeszedł remont, lecz nikt nie pomyślał o bieżni. 
Osobiście wolę biegać polnymi drogami niż po żużlowej nawierzchni, która 
pozostawia wiele do życzenia. Hala sportowa – możliwości skorzystania z niej 
rozchwytywane są jak świeże bułeczki. W TESCO zapisy są na kilka dni naprzód, 
by można było pograć w piłkę. Co do basenu – nie ma co marzyć. Czy nie można 
by było skorzystać z pomocy Unii Europejskiej i wybudować taki obiekt? – pyta 
Kamil.

Oczywiście jest też sporo dziewcząt i chłopców, którzy widzą swą przyszłość 
w mieście rodzinnym. Kończą szkoły pomaturalne, które pozwolą otworzyć im 
tzw. mały biznes, czyli sklep, warsztat lub jakieś usługi, albo kończą studia wyższe 
umożliwiające im prowadzenie np. usług rehabilitacyjnych. Ale i oni chętnie ko-
rzystają z możliwości spędzania wolnego czasu poza Nasielskiem. 

– Jest wieczór, chcę ze znajomymi gdzieś wyjść, żeby porozmawiać, lub wybrać 
się z dziewczyną na romantyczną kolację bądź spotkanie. I zaczynają się schody. 
Co prawda są pizzerie, restauracje, ale nie ma żadnej kawiarni, gdzie byłoby przy-
tulnie, czysto, ładnie. Z miejsc takich korzystać mogliby także ludzie dorośli i starsi. 
Irytujące są miejsca, w których nie ma zakazu palenia papierosów, a przecież nie 
każdemu odpowiada zadymiona i śmierdząca tytoniem sala – stwierdza Kamil. 

Małgosia, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu otrzymania tytułu 
magistra postanowiła zaprosić swoje koleżanki i kolegów do rodzinnego miasta. Tu 
chciała cieszyć się sukcesem i dzielić radością. – To była kompromitacja. Sposób 
obsłużenia klienta i cala atmosfera sprawiły, że szybko opuściliśmy to miejsce, nie 
mówiąc o tym, że danie nie nadawało się do spożycia. Czułam się fatalnie i na 
pewno nigdy więcej nie popełnię tego błędu – opowiada dziewczyna.

A Kamil dodaje na koniec naszej rozmowy: – Jeśli nic się tu nie zmieni, to za parę 
lat nie będzie młodych ludzi, którzy chcieliby coś zrobić dla tego miasta. 

Wypowiedzi młodzieży powinny dać nam, starszym, a przede wszystkim sa-
morządowcom dużo do myślenia. Są to młodzi ludzie, którzy mają jakieś wy-
magania, aspiracje, którzy widzą, że możliwy jest wyższy standard życia i inny 
sposób zarządzania, którzy buntują się przeciwko całkowitemu marazmowi 
wokół siebie. Oczywiście, jak wszędzie, znajdą się pewnie i tacy, którym jest 
dobrze i którym wystarczy to, co jest, i ci na pewno będą oponować i pisać 
sprostowania do gazety. 

awek
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Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie, szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie!

Ślubowanie pierwszoklasistów
Po pierwszym miesiącu nauki 
w naszych szkołach odbywają się 
uroczystości związane z przyję-
ciem nowych uczniów do szkolnej 
społeczności. Z wielką radością 
uczestniczyliśmy w ślubowaniu 
pierwszaków w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku i Szkole Podstawowej 
w Budach Siennickich.

Kolorowe pierwszaki  
z nasielskiej szkoły
W piątek, 2 października br., w sali 
gimnastycznej nasielskiej podsta-
wówki już od samego rana było 
gwarno. Na bardzo ważną w ży-
ciu każdego dziecka uroczystość 
ślubowania i pasowania na ucznia 
szkoły przybyło bowiem wielu ro-
dziców, którzy z niecierpliwością 
wypatrywali swoich pociech. A 
dzieci, które tego dnia przystępo-
wały do ślubowania, była niemal 
setka (dokładnie 99), zatem rodzice 
musieli się trochę postarać. Ułatwie-
niem mogły być efektowne kolo-
rowe birety, w których uczniowie 
kolejnych klas pierwszych dumnie 
wkraczali na salę w asyście swoich 
wychowawczyń. I tak publiczność 
mogła podziwiać: klasę I a (19 osób) 
Joanny Chmielewskiej, klasę I b (in-
tegracyjną – 17 osób) Beaty Janiszek 
i Beaty Sokolnickiej, klasę I c (24 
osoby) Małgorzaty Olbryś, klasę I d 
(18 osób) Urszuli Ostaszewskiej i kla-
sę I e (21 osób) Beaty Góreckiej. 

Uroczystość rozpoczęła Agnieszka 
Mackiewicz, dyrektor szkoły, od 
powitania dzieci i wszystkich gości. 
Następnie odśpiewano hymn szkoły, 
poświęcony jej patronowi Stefanowi 
Starzyńskiemu. Dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie i zostały przez 
dyrektor Agnieszkę Mackiewicz 
i wicedyrektora Mariusza Kraszew-
skiego pasowani na ucznia. W gronie 
uczniowskim swoich młodszych ko-
legów powitali także przedstawiciele 
samorządu szkolnego. 

Po tej części uroczystości rozpo-
częły się występy pierwszaków. 
Każda klasa przygotowała bowiem 
na tę szczególną uroczystość wier-
sze i piosenki, przy których na akor-
deonie akompaniowała dzieciom 
Lucyna Pawlak. Dzieci z wielkim 
przejęciem recytowały swoje kwe-
stie, a później obserwowały występy 
kolegów i koleżanek. 

Pierwszoklasiści tego dnia otrzymali 
legitymacje szkolne oraz pamiątko-
we dyplomy. 

A po zakończeniu całej uroczystości 
były kwiaty dla dyrekcji i wycho-
wawczyń klas pierwszych oraz nie-
powtarzalna możliwość wykonania 
wspólnej pamiątkowej fotografii 
całej klasy.

Było zupełnie tak jak w recytowa-
nym tego dnia wierszu: My tu przy-
szliśmy pierwszy raz. Pierwszaki. 
Zupełnie nowi. Niepewnie wchodzi 
każdy z nas, przygląda się sąsiadowi. 
Ten także nowy. Tak jak ja. Może 
się z nim zaprzyjaźnię? Gdy razem 
idą pierwszaki dwa od razu robi się 
raźniej. Tyle że już na pierwszy rzut 
oka było widać, że dzieci zawiązały 
już w szkole wiele przyjaźni i choć 
są nowi, to w szkole czują się już jak 
u siebie.

Najmłodsi świętowali 
wspólnie
We wtorek, 13 października, punk-
tualnie o godzinie 9 rano w Szkole 
Podstawowej w Budach Siennic-
kich do swojego szkolnego chrztu 

bojowego, czyli pierwszych wystę-
pów przed publicznością na scenie, 
przystąpili najmłodsi uczniowie 
tej placówki. Najpierw wszystkich 
gości obecnych na sali, w tym 
przede wszystkim rodziców, powi-
tała Marianna Danisiewicz, dyrektor 
szkoły, po czym na scenę jako 

pierwsze zaprosiła przedszkolaki. 
Dwie grupy przedszkolne wspól-
nie zaprezentowały krótki pro-

gram artystyczny, któ-
ry przygotowały pod 
okiem wychowawczyń: 
Reginy Maron, Mag-
daleny Motyki i Da-
nuty Domżały. Był też 
prawdziwy egzamin dla 
przedszkolaków, któ-
ry wszystkie oczywi-
ście zdały znakomicie, 
a także składanie przez 
dzieci symbolicznych 
podpisów, czyli odci-
skania paluszków na pa-
miątkowym dyplomie. 
Dzieci poddane zostały 
też prawdziwej próbie 
charakteru, ponieważ 
podano im do wypicia 
kwaśny sok z cytryny, 
po którym trzeba było 

się uśmiechać, choć wcale nie było 
do śmiechu. To zadanie również 
maluchy wykonały bez zarzutu, 
za co otrzymały od swoich pań 
nauczycielek oraz rodziców upo-
minki.  

Następnie na scenę wykroczyły 
odświętnie ubrane pierwszaki, 

wychowankowie Anny Ostaszew-
skiej. Szesnaścioro dzieci wspólnie 
śpiewało piosenki, a niektórzy 
zaprezentowali publiczności tak-
że swoje talenty recytatorskie. 
Wszyscy uroczyście ślubowali 
dbać o honor szkoły i zostali pa-
sowani na uczniów przez dyrektor 

Mariannę Danisiewicz.  Dzieci 
otrzymały też od rodziców drob-
ne upominki. 

Na koniec uroczystości ucznio-
wie złożyli swoim nauczycielom 
życzenia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Natomiast pani dyrek-
tor podziękowała za życzenia i na 

forum całej szkoły złożyła gratu-
lacje uczniom, którzy już osiągają 
sukcesy sportowe.

Po uroczystości starsi uczniowie 
udali się na lekcje, a młodsi na 
słodki poczęstunek.

(i.)

fot. I. Pęcherzewska
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U HARCERZY

II Hufcowy Rajd  
„Po Wysoczyźnie Płońskiej”
W dniach 25–27 września br. 423. 
Gromada Zuchowa „Leśne Skrza-
ty”, 424. Drużyna Harcerska „Po-
godna Ferajna”, Próbna Drużyna 
Starszoharcerska, 
419. Wędrownicza 
Drużyna Harcer-
ska „Włóczykije” 
wraz z druhnami 
d r u ż y n o w y m i 
Moniką Gburzyń-
ską, Kingą Żabik, 
Ewą Żołnierzak 
i druhem Rober-
tem Parzonkiem 
brały udział w II 
Hufcowym Raj-
dzie „Po Wyso-
czyźnie Płońskiej”. 
Rajd odbył się w malowniczym te-
renie w okolicach Płońska. 

Celem wyprawy była  integracja 
członków wszystkich organizacji 
harcerskich, doskonalenie technik 
harcerskich i umiejętności posłu-
giwania się mapą, podniesienie 
sprawności f izycznej, a przede 
wszystkim dobra wspólna zabawa 
w kolorowym świecie bajek i baśni. 
Każda drużyna przygotowała pio-
senkę oraz stroje związane z bajką, 
którą wcześniej wybierała. 

Na zuchów i harcerzy czekała wspa-
niała zabawa w okolicznych lasach 
oraz niezapomniane wrażenia na 
trasie Kubusia Puchatka i jego przy-
jaciół. Harcerze starsi i wędrownicy 
szli trasą stawiającą wiele wyzwań 
sprawnościowych, prowadzili ob-
serwacje i badania, a wszystko to 
działo się pod okiem … Shreka, osła 
i księżniczki Fiony.

Po powrocie do ob ozowiska 
i  z a s ł u ż o n y m  o d p o c z y n k u 
odbyło s ię obrzędowe ogni-
sko, na które również przybył 

d h  h m  J a n u s z  Ko n e rb e r g e r. 
Nie zabrakło gawędy, wspól-
nych śpiewów i dobrej zabawy.  
W nocy harcerze i harcerki z dru-
żyn „Pogodna Ferajna” i „Włó-
cz yki je” prz y b lasku ogniska 
złożyli uroczyste Przyrzeczenie 
Harcerskie. 

W niedzielę, po polowej mszy 
świętej, odbył się apel kończący 
Rajd. Ogłoszono na nim wyniki 
współzawodnictwa wszystkich 
drużyn biorących udział w rajdzie. 
I miejsce zajęły 423. Gromada 
Zuchowa „Leśne Skrzaty” i 419. 
Wędrownicza Drużyna Harcerska 
„Włóczykije”, II miejsce – Próbna 
Drużyna Starszoharcerska, zaś III 
miejsce – 424. Drużyna Harcer-
ska „Pogodna Ferajna”. Wszyscy 
wrócili do domu w dobrych hu-
morach i pełni zapału do podej-
mowania nowych wyzwań.

druhna Kinga

Przedszkolaki na scenie
W czwartek, 8 październi-
ka br. bardzo rodzinnie, 
a przy tym kolorowo i we-
soło było w nasielskim 
Samorządowym Przed-
szkolu nr 1. 

Po południu ok. godziny 14, kiedy na 
placu przed budynkiem, do którego 
codziennie na zajęcia przychodzą 
dzieci, zgromadzili się rodzice i ro-
dzeństwo, a także dziadkowie przed-
szkolaków, Hanna Szumska, dyrektor 
przedszkola, powitała uroczyście 
wszystkich gości i zaprosiła na spe-
cjalnie przygotowaną i udekorowaną 
scenę kolejno wszystkie grupy wraz 
z opiekunkami. I tak, od najmłodszych 
3-latków do 5-latków, na scenie po 
kilkunastu minutach stało już całe 
przedszkole. A każda grupa dzieci 

spośród innych wyróżniała się tego 
dnia jakimś charakterystycznym ele-
mentem stroju, który bardzo często 
pojawiał się podczas występów, jako 
temat przewodni wierszyków i piose-
nek. Po wspólnej prezentacji, ukłonach 
i wymianie uśmiechów z rodzicami 
na scenie pozostały 3-latki, ponieważ 
one, jako pierwsze zaprezentowały 
widzom swoje umiejętności taneczno 
- wokalne. W ich wykonaniu, chłopcy, 
jako muchomorki w czerwonych 
kapeluszach z białymi kropkami, 
a dziewczynki w wysokich poma-
rańczowych czapkach, jako kurki, 

usłyszeliśmy piosenkę właśnie o tych 
grzybkach. 

Czterolatki za to śpiewały o krasnalach 
i ubrane też były jak krasnoludki. Grupa 
4 - 5 - latków przedstawiła nam taniec 

jabłuszka z grusz-
ką. W wykonaniu 
5 - latków była za to 
jesienna poleczka 
i wiersz o egzami-
nie przedszkolaka. 
Druga grupa pię-
ciolatków, najstarsze 
spośród wszystkich 
dzieci uczęszcza-
jących do przed-
szkola, występująca 
w niebieskich pe-
lerynkach pięknie 

t a ń c z y ł a , 
ś p i e w a -
ła piosenki 
m.in. o tym, 
że przed-
szkole jest 
ich drugim 
d o m e m , 
i recytowała 
wierszyki. 

Wszystkie 
dzieci po 
k a ż d y m 

występie otrzymywały od publicz-
ności gromkie oklaski. Po części ar-
tystycznej na scenę weszły te dzieci, 
które od tego roku szkolnego rozpo-
częły swoją przygodę z przedszko-
lem. Powtórzyły za panią dyrektor 
słowa ślubowania i zostały przez nią 
pasowane wielkim ołówkiem na 
pełnoprawnego członka wspólnoty 
przedszkolnej. Dzieci otrzymały też 
pamiątkowe dyplomy. A po tej ga-
lowej części imprezy przyszedł czas 
na smakołyki. Na wszystkich czekał 
ogromny tort, który dzieliła sprawie-
dliwie H. Szumska z pomocą pana 
kucharza. Dla tych naprawdę głodnych 
był pyszny bigos i gorące kiełbaski oraz 
smaczne ciasta przygotowane przez 
panie kucharki z przedszkolnej kuchni. 
Natomiast rozbawione dzieci mogły 

jeszcze wziąć udział w loterii fantowej, 
w której za każdy los dziecko otrzy-
mywało nagrodę, oraz przejechać się  
bryczką. Wspólna zabawa sprawiła za-
równo dzieciom, jak i rodzicom wiele 
radości, zaś pogoda, choć tego dnia 
wyjątkowo kapryśna, akurat na czas 
rodzinnego pikniku była wyjątkowo 
ładna. Ulewny deszcz zerwał się już po 
tym, jak dzieci rozeszły się do domów 
i sprzątnięto dekoracje. Impreza udała 
się wspaniale dzięki pracy wszystkich 
pracowników placówki, jak i ogrom-
nemu zaangażowaniu rodziców. 

(i.)

fot. M. Stamirowski
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego” 25.09.2009 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  85 pkt (67,46%)
2. Marek Rębecki – Krzysztof Turek  73 pkt (57,94%)
3. Maciej Osiński – Janusz Wydra   65 pkt (51,59%)
4. Adam Banasiuk – Kazimierz Kowalski    59 pkt (46,83%)
5. Waldemar Gnatkowski – Zbigniew Michalski 59 pkt (46,83%)
6. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski   57 pkt (45,24%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  57 pkt (45,24%)
8. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal  49 pkt (38,89%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1. Grzegorz Nowiński    71 pkt
2.  Paweł Wróblewski    69 pkt
3.  Piotr Kowalski         67 pkt
4. Janusz Wydra    66 pkt
5. Janusz Muzal    64 pkt
6. Grzegorz Kosewski   61 pkt
7. Maciej Osiński    59 pkt
8. Kazimierz Kowalski   51 pkt
9. Stanisław Sotowicz   50 pkt.
10. Krzysztof Morawiecki   49 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 23.10.2009 r. na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.

PK

BIEGI PRZEŁAJOWE 

Zawody w Chrcynnie – etap gminny
Jak co roku rozpoczynamy cykl ry-
walizacji sportowej w gminie Nasielsk 
biegami przełajowymi. W ponie-
działek, 28 września br. na terenie 
leśnym Fundacji „Centrum Ochrony 
Środowiska” w Chrcynnie odbyły się 
zawody w biegach przełajowych dla 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Na starcie stanęło 218 zawodników 
i zawodniczek ze wszystkich szkół  
z terenu miasta i gminy Nasielsk. Po-
goda dopisała, był słoneczny ciepły 
dzień, wymarzony na organizację za-
wodów sportowych. Uczestnicy bie-
gów startowali w 12 kategoriach, po-
cząwszy od dziewcząt z klasy czwartej 
szkoły podstawowej, a kończąc na 
chłopcach z klasy trzeciej szkoły 
gimnazjalnej. Nad bezpieczeństwem 
zawodów czuwali ratownicy z nasiel-
skiego SP ZOZ-u. Po zakończeniu za-
wodów najlepsi zawodnicy otrzymali 
medale i pamiątkowe dyplomy.

Do zawodów powiatowych zakwalifi-
kowało się 12 pierwszych zawodników, 
w każdej kategorii wiekowej. 

Szkoła Podstawowa dziewczęta  
ROCZNIK 1999
1. Zielińska Magdalena SP Cieksyn

2. Gardłowicz Daria SP Nasielsk
3. Gardłowicz Patrycja SP Nasielsk

Szkoła Podstawowa chłopcy  
ROCZNIK 1999
1. Chmielewski Mariusz SP Nasielsk
2. Gromke Damian SP Budy Siennickie
3. Wiśniewski Kacper SP Nasielsk

Szkoła Podstawowa dziewczęta  
ROCZNIK 1998
1. Karaś Kinga SP Pieścirogi
2. Bielecka Kinga SP Pieścirogi
3. Żołnierzak Dominika SP Popowo

Szkoła Podstawowa chłopcy ROCZNIK 
1998
1. Zalewski Szymon SP Nasielsk
2. Osiński Daniel SP Budy Siennickie
3. Szostak Emil SP Nasielsk

Szkoła Podstawowa dziewczęta  
ROCZNIK 1997
1. Rucińska Sylwia SP Budy Siennickie
2. Chromiec Katarzyna SP Nasielsk
3. Rusin Anna SP Pieścirogi

Szkoła Podstawowa chłopcy  
ROCZNIK 1997
1. Kamiński Damian   SP Nasielsk
2. Wroński Kuba  SP Nasielsk
3. Lipiński Konrad  SP Nasielsk

Gimnazjum dziewczęta ROCZNIK 1996
1. Lewarowska Dagmara Stare Pieścirogi
2. Idzikowska Justyna Stare Pieścirogi
3. Zalewska Joanna Nasielsk

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 1996
1. Domański Adam Nasielsk
2. Matuszewski Przemek Cieksyn
3. Bielecki Damian Pieścirogi

Gimnazjum dziewczęta  
ROCZNIK 1995
1. Sobczyńska Paulina Cieksyn
2. Czajkowska Eliza  Pieścirogi
3. Kurpiewska Dorota Cieksyn

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 1995
1. Gołyżniak Artur Cieksyn
2. Waleszczak Patryk Nasielsk
3. Romański Aleksander Pieścirogi

Gimnazjum dziewczęta  
ROCZNIK 1994
1. Przeorska Ewelina Cieksyn
2. Mazurkiewicz Monika Cieksyn
3. Walkiewicz Martyna Nasielsk

Gimnazjum chłopcy ROCZNIK 1994
1. Lewandowski Mateusz Cieksyn
2. Żbikowski Kamil Pieścirogi
3. Gągolewski Damian Pieścirogi

MK

Powiatowe zawody w przełajach
W piątek, 2 października w lesie po-
miechowskim odbyły się powiatowe 
zawody w biegach przełajowych. 
Naszą gminę reprezentowało105 
zawodników, którzy na miejsce ry-
walizacji dotarli aż trzema autokarami. 
Zgodnie z regulaminem Szkolnego 
Związki Sportowego awans do zawo-
dów międzypowiatowych uzyskuje 

Sport w skrócie:
– 5 października w Pomiechówku odbyły się powiatowe sztafetowe 
biegi przełajowe. Awans do rejonu uzyskały następujące szkoły:

W kategorii szkół podstawowych chłopcy z nasielskiej podstawówki, 
a w kategorii szkół gimnazjalnych dziewczęta i chłopcy z cieksyń-
skiego gimnazjum.

– 6 października w Białobrzegach odbyły się rejonowe zawody 
w biegach przełajowych. Awans do finałów Mazowsza uzyskali 
następujący zawodnicy:

Karaś Kinga II m (SP Pieścirogi), Osiński Daniel (SP Budy Siennickie), 
Kamiński Damian (SP Nasielsk), Wroński Jakub (SP Nasielsk), Gromke 
Ewelina (PG Nasielsk), Żbikowski Kamil (Gim. Pieścirogi).

MK

PIŁKA NOŻNA 

pierwsza dwunastka w każdej kategorii 
wiekowej. Z naszej gminy taki awans 
uzyskało 57 zawodników.

Najwyżej uplasowali się następujący 
uczniowie:

Karaś Kinga  I miejsce 
w kat. dziewcząt rocz. 1998 (SP Budy 
Siennickie)

Osiński Daniel I miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1998 (SP Budy 
Siennickie)

Zalewski Szymon II miejsce 
w kat. chłopców rocz. 1998 ( SP Nasielsk)

Szostak Emil III miejsce 
w kat. chłopców rocz. 1998 ( SP Nasielsk)

Rucińska Sylwia I miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1997 (SP Budy 
Siennickie)

Rusin Anna III  miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1997 (SP Pieścirogi)

Kamiński Damian I miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1997 (SP Nasielsk)

Wroński Jakub II miejsce 
w kat. chłopców rocz. 1997 (SP Nasielsk)

Idzikowska Justyna II miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1996 (G. - Pieścirogi)

Sobczyńska Paulina III miejsce 
w kat. dziewcząt rocz. 1995 (G. - Cieksyn)

Przeorska Ewelina I miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1994 (G. - Cieksyn)

Mazurkiewicz Monika  III miejsce 
w kat. dziewcząt rocz. 1995 (G. - Cieksyn)

Domański Adam III miejsce 
w kat. chłopców rocz. 1996 (G. - Nasielsk)

Lewandowski Mateusz  III miejsce 
w kat. chłopców rocz. 1994 (G. - Cieksyn)

Żbikowski Kamil II miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1995 (G. - 
Pieścirogi)

MK

Rozgrywki dla gimnazjalistów
W piątek, 9 października br. na sta-
dionie miejskim w Nasielsku odbył 
się gminny turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców ze szkół 
gimnazjalnych. Udział w zawodach 
wzięły wszystkie gimnazja z tere-
nu gminy Nasielsk. Po raz pierw-
szy uczestniczyła w nich drużyna 
męska z Publicznego Gimnazjum 
przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Nasielsku. 

Od tego roku obowiązują nowe 
przepisy dotyczącej gry męskiej. 
Najważniejsze zmiany, to zmniej-

szenie pola boiska oraz liczbę gra-
jących zawodników z 11 do 6. 

Punktualnie o godzinie 10.00 roz-
poczęł y się rozgrywki. Mecze 
były rozgrywane równolegle na 
dwóch boiskach. Na jednym grały 
dziewczęta, a na drugim chłopcy. 
Przyjęto system rozgrywek „każdy 
z każdym”. Po losowaniu i ustaleniu 
kolejności meczów przystąpiono 
do turnieju. 

Poniżej przedstawiam wyniki po-
szczególnych spotkań.

M.K.
KATEGORIA CHŁOPCÓW
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PG Nasielsk x 17:1 4:0 1:1 7 I 
PG Nasielsk (LO) 1:17 x 0:10 0:14 0 IV
ZS Nr 2 w Pieścirogach 0:4 10:0 x 6:1 6 II
ZS Nr 3 w Cieksynie 1:1 14:0 1:6 x 4 III
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PG Nasielsk x 0:1 0:3 0 III 
ZS Nr 2 w Pieścirogach 1:0 x 0:4 3 II

ZS Nr 3 w Cieksynie 3:0 4:0 x 6 I

Na boiskach „B” klasy
Dwie drużyny z naszej gminy 
uczestniczące w rozgrywkach „B” 
klasy: „Płomień” Nuna – grupa war-
szawska i „Wkra” Cieksyn – grupa 
ciechanowska, grają ze zmiennym 
szczęściem.

„P łomień” Nuna rozegrał do-
t ychczas w rundzie jesiennej 
dziewięć meczów. Odniósł dwa 
zwycięstwa: z Markovią II Marki 
4:2 i Bednarką Warszawa 6:1. Jeden 
raz zremisował 0:0 z Lotniskiem 
Modlin i poniósł sześć porażek: 
z Salosem Legionowo 2:4, KS Ło-
mianki 0:4, KS Bielany Warszawa 
2:3, Legionem Warszawa 0:3 wo., 
Wkrą Zakroczym 2:4 i KS Łajski 
0:3 wo., i aktualnie z dorobkiem 
7 pkt, i w bramkach 16:24 zajmuje 
12 miejsce.

Dziwne jest, że dwa mecze Płomień 
przegrał walkowerem, w tym jeden 
będąc gospodarzem.

Do zakończenia rundy jesiennej po-
zostały do rozegrania jeszcze cztery 
mecze.

„Wkra” Andzin, zgodnie z przed-
sezonową zapowiedzią o awansie, 
realizuje swój plan. Po rozegranych 
dotychczas siedmiu meczach z 19 
pkt i stosunkiem bramek 19:7, jest 
zdecydowanym samodzielnym 
liderem z przewagą 4 punktów nad 
trzema zespołami.

Piłkarze Wkry zanotowali 6 zwycięstw. 
Pokonali Czerwińsk 4:0, Czernice Bo-
rowe 2:1, Krasne 4:3, MKS II Ciechanów 
3:0, Pokrzywnicę 3:2 i Gumino 2:0. 
i raz zremisowali 1:1 z Unieckiem. 

Do zakończenia pierwszej run-
dy pozostały jeszcze  piłkarzom 
z Andzina dwa mecze, po których 
zapewne będą świętować zdobycie 
tytułu „mistrza jesieni”, czego im 
serdecznie życzymy.

sas
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  BURMISTRZ  NASIELSKA
  GP.72241/ 2 / 09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  18 czerwca 2009 roku w sprawie 
zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonej w mieście Nasielsku  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
nieruchomości

 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki 
w m²

Numer
KW

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena nierucho-
mości

1 2 3 4 5 6 7

1.

Nasielsk ul. Składowa na zapleczu ul. 
Kościuszki. Ulica Składowa jest wą-
ską uliczką o nawierzchni asfaltowej. 
Sąsiedztwo : zaplecze zwartej zabudowy 
ulicy Kościuszki, stara zabudowa ul. 
Składowej, budynek stacji trafo, nowa 
zabudowa działki sąsiedniej zlokalizo-
wana przy granicy. Kształt działki nie-
korzystny: wielokąt z wąskim dostępem 
do ulicy.  Uzbrojenie : ul. Składowa na 
odcinku przylegającym do działki jest 
wyposażona tylko w energię elektrycz-
na. Najbliżej położone media znajdują 
się w ulicy Kościuszki. Działka nie jest 
zagospodarowana ani ogrodzona.

681/2 330 21810

Z g o d n i e  z e  Z m i a n ą 
Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
miasta i gminy Nasielsk 
uchwalonego uchwałą  
Nr LXVI/442/06 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 
20.10.2006 roku przedmio-
towa nieruchomość znaj-
duje na terenie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowo 
usługowej, uzupełnienia, 
modernizacji oraz prze-
kształceń.

22.700,00  złotych

Pozostałe warunki:
1. Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży w formie 
aktu notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
2. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi :
1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadko-
biercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub 
odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu.
2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój 
nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia  14.10.2009 roku do dnia 03.11.2009 
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

SZKOŁA DLA EKOROZWOJU  
– BLIŻEJ SIEBIE I NATURY
Rola edukacji ekologicz-
nej w prawidłowym wy-
chowaniu dzieci i młodzie-
ży jest nie do przecenienia. 
Wychodząc naprzeciw 
tym wyzwaniom, nauczy-
ciele, uczniowie i ich rodzi-
ce ze Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku aktywnie za-
angażowali się w br. w lo-
kalne działania proekolo-
giczne.
Największym sukcesem w tym za-
kresie było pozyskanie przez szkołę 
grantu w ogólnopolskim konkursie 
dotacyjnym ogłoszonym wiosną 
2009 r. przez Fundację Partnerstwa 
dla Środowiska, w ramach programu 
Szkoły dla Ekorozwoju, w wysokości 
6430,00 zł na realizację projektu „Bliżej 
siebie i natury – piękny i bezpieczny 
plac zabaw”. Jesteśmy jedną z pięciu 
szkół na Mazowszu, które otrzyma-
ły w tym roku wsparcie Funduszu 
Partnerstwa na swoją inicjatywę. 
W 2009 r. fundusz dotacyjny wynosił 
250 tys. zł i zostało nim obdarowanych 
52 szkoły w całej Polsce. Warunkiem 
pozyskania dotacji był 20-procentowy 
wkład własny – 1600,00 zł zadeklaro-
wał szkole Burmistrz Nasielska Bernard 
Dariusz Mucha.
Szkolny projekt ma na celu zaintere-
sowanie dzieci i młodzieży ekologią 

poprzez utworzenie na terenie przy-
szkolnym placu zabaw oraz kącika 
młodego badacza przy wykorzysta-
niu możliwości, jakie daje atrakcyjny 
teren zieleni powstały wokół urządzeń 
zabawowych. Mamy nadzieję, że w ten 
sposób powstanie ciekawe miejsce 
spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu, związane z zabawą, wypo-
czynkiem oraz edukacją ekologiczną.
W dalszej perspektywie chcemy po-
łączyć nasze działania projektowe 
z programem rządowym „Radosna 
Szkoła”, tak aby wiosną 2010 r. powstał 
w szkole plac zabaw urządzony nie 
tylko z otrzymanej dotacji pozarzą-
dowej (firma TOYOTA, Motor Poland, 
Cadbury, NFOŚiGW), ale także ze środ-
ków Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(115 450 tys. zł) – warunkiem jest 
taki sam udział środków samorzą-
dowych. Czy wniosek ten podpisze 
Burmistrz Nasielska, przekonamy się 
niebawem, ponieważ 2 listopada br. 
w ramach „Radosnej Szkoły” upływa 
termin składania wniosków do Urzędu 
Marszałkowskiego przez organy pro-
wadzące. Czekamy więc na pozytywną 
w tym zakresie uchwałę radnych pod-
jętą na październikowej sesji.
Tworzeniu pięknego i bezpiecznego 
placu zabaw towarzyszyć będą liczne 
konkursy, imprezy ogólnośrodowisko-
we, wystawy, konferencje, występy ar-
tystyczne, warsztaty – mamy nadzieję, 

że weźmie w nich udział liczne grono 
zainteresowanych. Realizując szkolny 
projekt, zapraszamy do udziału w nim 
społeczność uczniowską ze wszystkich 
placówek oświatowych z terenu gminy 
Nasielsk – przedszkolaków, dzieci, gim-
nazjalistów oraz młodzież ze szkół po-
nadgimnazjalnych. Zamierzamy zapro-
sić również do partnerstwa rodziców 
oraz Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski 
w Nasielsku, Nadleśnictwo Płońsk, 
Stowarzyszenie Europa i My, Nasielską 
Fundację Wspierania i Rozwoju 
Edukacji, Fundację Centrum Ochrony 
Środowiska, Zielone Mosty Narwi, 
Nasielski Ośrodek Kultury, Nasielskie 
Towarzystwo Kultury i Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Nasielsku.
Aktualnie zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w jesiennych konkursach, których 
regulamin zamieszczony jest w tym 
numerze ŻN – jest on również dostępny 
na stronach internetowych www. um. 
nasielsk.pl i www. spnasielsk.pl. 
Wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć 
finansowo, prosimy o darowizny. 
Wpłaty na rzecz projektu „Bliżej sie-
bie i natury – piękny i bezpieczny plac 
zabaw” prosimy dokonywać na konto: 
BANK SPÓŁDZIELCZY W NASIELSKU, 
NR 67 8226 0008 2001 0000 8989 
0002  z dopiskiem PLAC ZABAW.

Koordynator projektu Ekoszkoła
Elżbieta Wróblewska

PLEBISCYT

„RADNY XIX-LECIA  
SAMORZĄDU LOKALNEGO”

1) Plebiscyt ogłoszony jest w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór, 
organizowanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundację im. Stefana 
Batorego, a prowadzonej na terenie gminy Nasielsk przez Stowarzyszenie 
Europa i My.
2) Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha.
3) Plebiscyt trwać będzie od 15.10.2009 r. do 31.10.2009 r.
4) Celem plebiscytu jest wyróżnienie samorządowców obecnej kadencji Rady 
Miejskiej w Nasielsku i kadencji poprzednich, poprzez zaprezentowanie ich 
sylwetek przez uczniów LO w Nasielsku, realizujących projekt „Aktywny oby-
watel w gminie”, podczas debaty publicznej zaplanowanej na dzień 18.11.2009 
r. w kinie Niwa.
5) Samorządowcy będą wybierani w następujących kategoriach:
– kategoria I – Radny aktualnej kadencji,
– kategoria II – Radny poprzednich kadencji (kadencja I–IV)
Listy radnych zamieszczone są na stronie www.um.nasielsk.pl w zakładce  
Z archiwum samorządu i Rada Miejska w Nasielsku.
6) O wyborze samorządowca w każdej kategorii zadecyduje liczba głosów 
ustalonych przez komisję konkursową.
7) Zgłoszenia należy dokonywać, wrzucając kartę do skrzynki wystawionej  
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (przy wejściu), z następującymi danymi: imię 
i nazwisko zgłaszanego radnego oraz dane osobowe osoby zgłaszającej (imię 
i nazwisko, wiek, tel., e-mail) lub przesyłając te informacje elektronicznie na 
adres wroblewska@europaimy.org.
8) Zwycięzcom podczas debaty zostaną wręczone dyplomy i okazjonalne 
pamiątki.
9) Organizatorzy przewidują również specjalną nagrodę – otrzyma ją głosujący 
mieszkaniec wylosowany podczas debaty.

MIESZKAŃCU!!! WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYCIE I WYBIERZ
 RADNEGO XIX-LECIA NASIELSKIEGO SAMORZĄDU 

MASZ GŁOS,  
MASZ WYBÓR TRWA
Od 2006 r. Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów i Fundacja im. Stefana Ba-
torego prowadzi akcję ogólnopol-
ską „Masz głos, masz wybór”, która 
służy budowaniu dialogu mieszkań-
ców z władzami lokalnymi.

Celem akcji jest zachęcenie oby-
wateli do uczestnictwa w życiu 
publicznym, m.in. w wyborach 
lokalnych, a także wzmocnienie 
zarówno u wyborców, jak i u osób 
wybranych poczucia odpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje.

Na terenie gminy Nasielsk tego za-
dania podjęło się Stowarzyszenie 
Europa i My, które corocznie od 
początku akcji (wiosną i jesienią) 
organizuje debaty publiczne miesz-
kańców z burmistrzem Nasielska. 
W czasie spotkania wiosennego 
mieszkańcy mają możliwość dys-
kusji z przedstawicielem władzy 
na temat lokalnych problemów, 
a następnie na ręce koordynatora 
akcji burmistrz przedkłada deklara-
cję dotyczącą rozwiązywania tych 
kwestii. Stanowi ona dokument 
upoważniający stowarzyszenie 
do przeprowadzenia monitoringu 
społecznego w celu zbadania, jak 
zobowiązania zawarte w deklara-
cji zostały zrealizowane. Wyniki 
przeprowadzonego monitoringu 
są publicznie ogłaszane w formie 
raportu jesienią na debacie podsu-
mowującej. 

W tym roku takie spotkanie plano-
wane jest na 18 listopada w kinie 
Niwa. Będzie na nim można wyrazić 
swoje oczekiwania i obawy związa-
ne z życiem w naszej gminie.

Uczestniczyć w nim będą również 
przedstawiciele młodzieży nasiel-
skich szkół ponadgimnazjalnych. 
Tegoroczne działania w ramach ak-

cji na tyle zainteresowały społecz-
ność uczniowską, że powstały dwa 
szkolne projekty – w Zespole Szkół 
Zawodowych „Jak działa gmina?” 
i w Liceum Ogólnokształcącym 
„Aktywny obywatel w gminie”. 
Uczniowie przeprowadzili wśród 
mieszkańców gminy ankiety dia-
gnozujące lokalne środowisko, a na 
ich podstawie opracowali prezenta-
cje multimedialne na temat zaistnia-
łych problemów. Młodzi obywatele 
regularnie bywali na sesjach Rady 
Miejskiej, obserwowali pracę rad-
nych w komisjach, a efektem ich 
poczynań we współpracy z samo-
rządem ma być wydanie biuletynu 
„Echo Gminy”.

Organizatorzy chcieliby, aby ak-
cja była coraz bardziej skuteczna, 
aby kwestie trudnych problemów 
w gminie były zrozumiałe dla lo-
kalnej społeczności, a osób zaan-
gażowanych w sprawy publiczne 
przybywało. Stąd też pomysł, by 
wyróżnić tych, którzy angażują się 
w życie społeczne – czyli plebi-
scyt „Radny XIX-lecia samorządu 
lokalnego” . Zachęcamy do za-
poznania się z jego regulaminem 
i z ciekawością czekamy na jego 
rozstrzygnięcie.

Więcej szczegółowych informacji 
o akcji „Masz głos, masz wybór” moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.maszglos.pl, a wszelkie pytania 
odnośnie do nasielskiego plebiscytu, 
debaty podsumowującej i raportu 
z monitoringu Deklaracji Burmistrza 
Nasielska z dnia 29 maja 2009 r. 
można uzyskać, kontaktując się tele-
fonicznie (0 606 923 971) lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej: 
wroblewska@europaimy.org.

Koordynator  
Elżbieta Wróblewska
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Z WIZYTĄ. Ciekawi ludzie i ich pasje

Jak spełniają się marzenia
W Budach Siennickich, niemal u zbiegu 
dwóch dróg Pomiechówek–Nasielsk 
i Budy Siennickie–Studzianki, jest po-
łożona posesja pani Ewy Komajdy. Na 
to pięknie utrzymane gospodarstwo 
ekologiczne każdy, kto tędy przejeżdża, 
z pewnością zwrócił już uwagę. Skorzy-
staliśmy z zaproszenia i w słoneczne 
wrześniowe przedpołudnie odwiedzi-
liśmy panią Ewę w jej „Zachciance”.

Spacerkiem po terenie
Wszystkich wybierających się z wizytą 
do pani Ewy wita stojąca tuż przy sa-
mym wjeździe drewniana figurka Matki 
Boskiej. Została ona wyrzeźbiona przez 
pana Czesława Zycha, który wykonał 
też figury Drogi Krzyżowej dla parafii 
w Cieksynie. 

– Figurka została poświęcona w 2005 
r. Chciałam, żeby każdy mógł się tu za-
trzymać na chwilę zadumy i modlitwy. 
I udało się – mówi pani Ewa. – Chociaż 
na początku nie było łatwo, bo ludzie 
strasznie zaśmiecali przydrożne rowy 
i zawsze miałam mnóstwo pracy przy 
sprzątaniu terenu wokół figurki. Teraz 
jest już lepiej – dodaje.

Dalej jest droga prowadząca do domu 
i ogrodzonej części posesji, a przy niej 
z jednej strony rosną jarzębiny i mnó-
stwo krzaków dzikiej róży. Nie bez po-
wodu, każda krzewinka rodząca owoce 
daje jednocześnie pokarm dla ptaków. 
Zaś po drugiej stronie, gdzie dawniej była 
łąka, wyrasta powoli prawdziwy ogród. 
– Jeszcze to wszystko jest niezbyt duże, 
ale chciałabym, żeby tu był taki bardzo 
kolorowy zakątek, w którym można 
byłoby wypoczywać. Już w tym roku 
było tu bardzo pięknie, ale, niestety, 
kwiaty już przekwitły – mówi pani Ewa.  
W naszej wędrówce tuż przy jej nodze 
towarzyszy jeden z jej psich przyjaciół 
suczka Nora. A przy płocie czeka na 
nas ze stoickim spokojem, powiewa-

jąc piękną kitą, Kocyk, kot norweski. 
Już widać, że zwierzęta, którym pani 
Ewa poświęca bardzo dużo swojego 
czasu i energii, czują się tu dobrze i wi-
tają gości serdecznie razem ze swoją 
właścicielką. 

Przed domem rosną kilkuletnie, sadzo-
ne jako pierwsze, brzozy i iglaki, w tej 
części posesji jest też jest ławka oto-
czona winogronem, na której można 
sobie wypocząć. Zaraz za płotem ople-
cionym zielonym bluszczem są boksy 
dla psów, które przygarnęła pani Ewa. 
Tu znalazły swoje miejsce na ziemi m.in. 
dwa nowofundlandy Kira i Nera – i nic 

dziwnego, jako że ich nowa pani od lat 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Ter-
ranova, które między innymi zajmuje 
się opieką na nimi. 

Idziemy dalej. W części gospodarstwa, 
położonej wśród starych wysokich 
drzew, stoją duże budy dla psów. Tych, 
które trafiły do „Zachcianki” po wielu 
życiowych tragediach. Wszystkie mają 
już ponad 10 lat.

– Mają u mnie dożywocie. Tico jest 
chory na serce. Jest też pies niewidomy 
- Kolin. Tu mają przestrzeń i doskonałą 
opiekę, także lekarską. Wszystkie są 
życzliwe ludziom, chociaż najczęściej 
właśnie od nich doznały wiele krzywd 
– mówi pani Ewa. – Każdy z nich ma 
długą historię. Moja działka jest tak po-
odgradzana, żeby zwierzaki czuły się tu 
swobodnie, ale też żeby one były bez-
pieczne, i oczywiście by ludzie, którzy 
mnie odwiedzają, nie czuli się zagro-
żeni. Nie wiem przecież, jak zwierzaki 
na daną osobę zareagują. 

W budynku, w którym „urzęduje” pani 
Ewa, jest część mieszkalna, ale jest też 
miejsce na stajnię. Tam swój dom ma 
aż cztery konie: Liberia, Prezes, Chopin, 
Celofan i kucyk Feluś.

Ze stajni wychodzimy wprost na wy-
bieg. Dalej rozciąga się pastwisko, gdzie 
usytuowane zostało gniazdo bocianie 
wykonane przez fundację "Ciconia", 
ponieważ pani Ewa przed kilku laty 
brała udział w ogólnopolskim spisie tych 
ptaków. To pastwisko przeznaczone jest 
dla koni, które prezentują się tego dnia 
naprawdę wspaniale. Stamtąd idziemy 
wprost nad staw otoczony wysoką 
trawą i wierzbami, obok jest młodniak 
brzozowy i mały zagajnik, w którym 
pani Ewa znajduje już własne grzyby. 
Ale na prawdziwe grzybobranie trzeba 
byłoby się udać do pobliskich lasów. 

– Mogę – przyznaje właścicielka „Za-
chcianki” – tyle że właściwie nie umiem 
ich zbierać – dodaje ze śmiechem. 

I znowu kolejna furtka. Wracamy do 
podwórka, ze starodrzewem, gdzie 
właśnie trwa gonitwa, psy Nestor i Tico 
wciągnęły do zabawy dwuletniego ku-
cyka Felusia. A potem idziemy na kawę, 
przecież to wyjątkowo urokliwe miej-
sce musi mieć jakąś swoją historię. 

Początki były trudne
Życie „pani z Warszawy” na wsi wcale 
nie było łatwe. Okoliczni mieszkańcy 
patrzyli nieufnie na kobietę, która posta-

nowiła się tu osiedlić i zagospodarować 
kawał ziemi, bo kilka hektarów, leżącej 
odłogiem i zarastającej chwastami. 
Pewnie wielu myślało, że porwała się 
z motyką na słońce. A ona spełniała po 
prostu swoje marzenia. 

– Od wczesnego dzieciństwa spę-
dzałam wakacje w okolicach Pomie-
chówka, stamtąd pochodzi rodzina 
mojego ojca. Dlatego znałam te tereny 
i chciałam mieć coś swojego w pobliżu 
– mówi pani Ewa. – Pamiętam, że jako 
12-letnie dziecko dostałam w nagrodę 
książkę Włodzimierza Puchalskiego pt. 
„Bezkrwawe łowy”. Od tamtej pory 
nie tylko z zapartym tchem czytałam 
książki o przyrodzie, ale zawsze też 
opiekowałam się zwierzętami. Marzyło 
mi się takie miejsce na ziemi, gdzie mo-
głabym żyć blisko przyrody wśród uko-
chanych zwierzaków – wspomina. 

Wszystko zaczęło się w 1996 r. Kiedy 
przyjechała tu po raz pierwszy z mę-
żem i zobaczyła sielski obrazek: zielona 
łąka pełna kwiatów, niebieskie niebo 
na tle lasu olchowego i bociany, które 
majestatycznie spacerowały sobie po 
tej zieloności – wtedy już wiedziała, że 
chce tu zostać. Chociaż później bywa-
ło różnie. Najpierw najważniejsze było 
sprzątanie, bo całe góry zardzewiałego 
żelastwa zalegały przed budynkiem 
i w lasach.

– A najwięcej było go tam, gdzie dziś 
jest staw i młodniak brzozowy – wska-
zuje pani Ewa. – Znajomi pomagali mi 
przy zakopywaniu dołów i karczo-
waniu zarośli. A potem były całe lata 
spędzone w bardzo skromnych wa-
runkach mieszkaniowych. Pamiętam, 
że było potwornie trudno, ale bywało 
też wspaniale, gdy pomagali życzliwi 
ludzie – opowiada pani Ewa. 

Potem przyszedł czas na stopniowe 
zagospodarowywanie terenu. 
Od razu pojawiły się tu również 
zwierzęta i wiele wspaniałych 
pomysłów, na przykład zor-
ganizowanie w „Zachciance” 
klubu rekreacyjnego dla cho-
rych dzieci. 

– Chciałam, żeby moja córka 
prowadziła takie zajęcia. I przez 
jakiś czas to się udawało, ale 
potem wszystko spaliło na pa-
newce. Córka była wtedy przed 
maturą, a syn był już samodziel-
ny. A ja musiałam dzielić życie 
między Warszawę a Budy i do 
tego pracować – opowiada. 

A jakby tego wszystkiego było 
mało, przyszło wtedy nieszczę-
ście – najpierw ciężka choroba, 
a później śmierć męża pani Ewy. 

Wtedy życzliwość ludzka była szcze-
gólnie ważna. 

– Znalazłam tu takie osoby, które mi 
wtedy i pomogły dobrym słowem, 
i wsparły finansowo. Ale pewnie 
wielu myślało o mnie jak o wariat-
ce, która zostawiła życie w stolicy 
i przyszła na wieś. A ja wierzyłam, 
może naiwnie, że będzie dobrze.  
I pamiętam, jak kiedyś przyjechało 
do mnie małżeństwo, wtedy zupełnie 
obcy ludzie, z gratulacjami, że udało 
mi się uporządkować to pobojowisko, 
które mijali od lat – to był dla mnie 
prawdziwy komplement – dodaje.

Praca, ludzie, zwierzęta 
W Warszawie pani Ewa samotnie 
wychowywała dwoje dzieci i praco-
wała jako tłumacz języka angielskiego 
w Ambasadzie Indii, potem w zakła-
dach naukowych Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego. 

– Wspaniale wspominam swoją pra-
cę w ambasadzie indyjskiej, mogłam 
wtedy uczestniczyć w życiu kultural-
nym stolicy. To był czas, kiedy po-
znałam wielu aktorów, literatów, ludzi 
sztuki. Szczególnie miło wspominam 
spotkania z Jarosławem Iwaszkie-
wiczem w jego domu w Stawiskach 
czy też z malarzem Kazimierzem 
Szemiothem – opowiada pani Ewa. A 
kiedy znalazła się w Budach Siennic-
kich okazało się także, że lubi uczyć 
dzieci. – Zaproponowano mi pracę 
w szkole podstawowej w Nunie, 
zgodziłam się i szybko przekonałam 
o tym, że uczenie języka angielskie-
go sprawia mi ogromną satysfakcję. 
Teraz pracuję w szkole podstawowej 
w Dębinkach – dodaje.

Dorosłe już dzieci pani Ewy założyły 
swoje rodziny i mają własne dzieci. 
Syn Marcin jest ambasadorem Pol-
ski w RPA, a córka Malwina – leka-
rzem weterynarii. Chętnie odwiedzają 
mamę, która cały czas prowadzi bar-
dzo aktywne życie.

Oczywiście ani konie, ani bocia-
nie gniazdo, które podziwialiśmy 
na pastwisku, to 
nie przypadek. 
Pani Ewa kocha 
konie i opiekuje 
się nimi wytrwale 
od dawna. Przed 
laty kiedy jej cór-
ka Malwina uczyła 
się jeździć konno, 
posiadanie koni 
było tylko ma-
rzeniem, które 
jednak z czasem 
się spełniło. Są tu 
jeszcze inne zwie-
rzaki: króliki, świn-
ki morskie, trzy 
koty i szesnaście 
psów, a zwierzęta 
wszystkie są po 
przejściach. Ta 
miłość do nich 
sprawiła, że pani 
Ewa została człon-
kiem Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. 
Jej wielką miłością, której poświęca 
dużo czasu i o której może rozmawiać 
godzinami, są książki. Bardzo często 
odwiedza naszą miejską bibliotekę 
i zdobywa nagrody dla czytelników. 

Kocha także muzykę klasyczną, co 
więcej, jest absolwentką warszawskiej 
szkoły muzycznej. Jak widać, zaintere-
sowań, które mają wpływ na jej życie, 
jest wiele. 

Od lat pani Ewa prowadzi też własną fir-
mę „Vers”, zajmującą się tłumaczeniami 
i konsultacjami językowymi. A wszy-
scy, którzy kiedykolwiek mieli okazję 
korzystać z prowadzonych przez nią 
zajęć językowych, wiedzą, że jest zna-
komitym, choć bardzo wymagającym 
nauczycielem. I człowiekiem, który 
doskonale potrafi zarządzać swoim 
czasem, jako że musi go skrupulatnie 
dzielić między liczne obowiązki. Każdy 
dzień rozpoczyna o 5 rano, a kończy 
około północy. Jest w ciągłym biegu, 
choć teoretycznie na emeryturze 
powinna żyć nieco spokojniej. Karmi 
zwierzęta, biega z lekcji na lekcję, spraw-
nie posługuje się komputerem, a nawet 
internet jej nie straszny. Żeby zdążyć 
na czas, wszędzie sama dojeżdża au-
tem. Przy tym zawsze jest elegancka, 
uśmiechnięta i życzliwa ludziom... 
chociaż zdarza się, że reaguje ostro, 
gdy widzi, że ktoś krzywdzi słabszych. 
Z pewnością nie jest tuzinkową postacią 
w naszej gminie i potrafi w życiu reali-
zować swoje pasje. 

– Do tego, żeby spełniać swoje ma-
rzenia, trzeba po prostu trochę opty-
mizmu, dużo determinacji i wiary w to, 
że są wokół nas dobrzy ludzie, którzy 
nam zawsze pomogą – taką receptę 

na powodzenie zdradza nam na za-
kończenie rozmowy pani Ewa.

Tego życzymy zarówno sympa-
tycznej właścicielce „Zachcianki”, jak 
i naszym Czytelnikom.

(i)

Ewa Komajda i Jarosław Iwaszkiewicz, Stawiska, rok 1973.
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Baran 19.03.–20.04.
Będziesz rozdrażniony i raczej niemiły, i skory do kłótni. Byle 
słowo czy uwaga wyprowadzą Cię z równowagi. Lepiej uważaj, 
bo skutki nieporozumień mogą być poważne. Więcej humoru 
i dystansu. 

Byk 21.04.– 21.05.
W najbliższym czasie będziesz towarzyski i pogodny.  
W kłopotach pomogą Ci przyjaciele, a Twoje pomysły spotkają się 
z zainteresowaniem otoczenia. Samotne Byki mają powodzenie 
w miłości. 

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W życiu zawodowym będzie sprzyjać Ci szczęście. Zainteresujesz 
się bardzo ambitnym projektem, który może przynieść wiele 
korzyści finansowych. Będziesz też doskonałym kompanem do 
zabawy i żartów. 

Rak 23.06.– 22.07.
Czeka Cię dobry czas, który sprzyja w załatwianiu spraw 
w urzędach, bankach i innych instytucjach. Nie ustąpisz, 
dopóki nie dostaniesz tego, czego chcesz. W uczuciach lepiej 
nie wchodzić Rakom w drogę.

Lew 23.07.– 22.08.
W pracy nie wydarzy się nic szczególnego, a dzięki intuicji uda Ci 
się rozwiązać wszelkie problemy. Będziesz marzyć o weekendzie 
i odpoczynku. Musisz większą uwagę zwrócić także na stan 
swojego zdrowia. 

Panna 23.08.– 22.09.
W najbliższym czasie zaplanujesz ważne jesienne wydatki. 
Przejrzysz też nowe oferty pracy i zainteresujesz się dodatkowymi 
źródłami utrzymania. Będzie Ci także sprzyjać powodzenie 
w miłości.

Waga 23.09.– 22.10.
Znajdziesz wreszcie tyle wolnego czasu dla siebie, że będziesz 
mógł sięgnąć do ulubionej książki. Nie zapominaj o rodzinie i jej 
potrzebach. Otrzymasz zaproszenie od przyjaciół i wybierzesz 
się do nich z kilkudniową wizytą. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
W życiu zawodowym sprzyja Ci szczęście w ryzykownych 
decyzjach. Śmiało porozmawiaj z szefem o swoich nowych 
pomysłach i planach. Będziesz zajęty także uczuciowymi 
sprawami, a samotne Skorpiony będą mieć udane randki. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy dobry czas. Służbowe spotkanie przyniesie wiele 
korzyści. Nie obgaduj tylko współpracowników, bo ktoś może 
przekazać Twoje słowa dalej. W życiu osobistym spełnisz 
marzenie lub prośbę bliskiej osoby.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu zawodowym zebrało się trochę zaległości i kilka 
ważnych spraw do omówienia. Odbędziesz wiele konsultacji, 
zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Dobrych wiadomości 
spodziewaj się od przyjaciół. 

Wodnik 20.01.– 18.02. 
Zajmiesz się zawodowymi układami. Teraz masz szansę zrobić 
dobre wrażenie na szefie i współpracownikach. Samotnym 
Wodnikom będzie sprzyjać szczęście w miłości i być może 
spotkacie kogoś niezwykłego. 

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy będziesz bardzo zajęty, twórczy i dociekliwy. Powrócisz 
do porzuconych projektów i niedokończonych planów. Nie zrażaj 
się krytyką osoby, która Ci zazdrości sukcesów. W uczuciach 
romantyczny czas. 

Kino NIWA ZAPRASZA
16–18 października

Ostatnia akcja
(Polska, 2008); Komedia sensacyjna; Reżyseria:  Michał Rogalski; Scenariusz:  Michał Rogalski, 
Krzysztof Rak; Obsada: Jan Machulski – Dziadek – Zygmunt Zuber, Piotr Fronczewski – 
Mecenas Szaro, Szymon Mysłowski – Wnuk – Mateusz Zuber, Antoni Pawlicki – Malinowski 
Robert, Marian Kociniak – Kotek (Kazik Iwanowski).

Historia opowiadana przez Rogalskiego i Raka to przeniesiona w realia 
współczesnej Warszawy żartobliwa wariacja na temat „Złego" Tyrmanda, 
serii „Życzenie śmierci" i „Ocean's 11". Oto wnuk Zygmunta Zubera dostaje 
cięgi od ludzi mecenasa Szaro – szarej eminencji przestępczej stolicy. Dzia-
dek Zygmunt, zirytowany bierną postawą policji, postanawia wziąć sprawy  
w swoje ręce. Skrzykuje niedobitki dawnego powstańczego oddziału i 
wypowiada wojnę mecenasowi Szaro, obmyślając skomplikowaną intrygę,  
w wyniku której złoczyńca ma trafić za kratki...

23–25 października, godz. 17.00

Magiczne drzewo
(Polska, 2007); Familijny/Fantasy; czas 90 min.; Reżyseria:  Andrzej Maleszka; Scenariusz:  
Andrzej Maleszka; Obsada: Agnieszka Grochowska – Mama, Andrzej Chyra – Tata, Hanna 
Śleszyńska – Ciotka, Maja Tomawska – Tosia, Filip Fabiś – Filip.

23–25 października, godz. 19.00

Dzieci Ireny Sendlerowej
The Courageous Heart of Irena Sendler (USA, 2009); Dramat biograficzny; czas 95 
min.; Reżyseria:  John Kent Harrison; Scenariusz:  John Kent Harrison, Larry Spagnola; Na 
podstawie książki:  Anna Mieszkowska; Obsada: Anna Paquin – Irena Sendler, Nathaniel 
Parker – Dr Majkowski, Marcia Gay Harden – Janina Sendler, Fiona Glascott – Maria, Olga 
Boladz – Zofia.

Historia Ireny Sendler, która podczas II wojny światowej uratowała ponad 
2,5 tysiąca żydowskich dzieci, wywożąc je z warszawskiego getta.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Emancypantki
Siedziałam w fotelu, czytając kolejną 
powieść o zagrażającym ludzkości ta-
jemniczym ogólnoświatowym spisku. 
Nie zauważyłam więc, gdy w drzwiach 
pokoju stanęła moja wnuczka. 
– Mogę wejść? – spytała w końcu. 
– Jeśli ci siły fizyczne pozwolą…
Spojrzałam na nią uważnie. 
– Kasiu, dlaczego masz czerwone 
oczy? Płakałaś?
– A bo się pokłóciłam z kolegami…
– Opowiesz mi o tym?
– Nie… 
– Ale przecież chyba po to przyszłaś 
– powiedziałam, odkładając książkę 
i przygarniając wnuczkę do siebie.
– A bo oni mówią, że dziewczyny są 
głupie… I że nadają się tylko do prania 
i gotowania.
– Tak? A chłopcy do brudzenia i je-
dzenia?
– Ty zawsze żartujesz, babciu – wes-
tchnęła dziewczynka.
– Wcale nie. Tylko próbuję zrozu-
mieć.
– Babciu, dlaczego w domu wszystko 
muszą robić dziewczynki?
Właśnie, dlaczego, pomyślałam. Ale 
głośno powiedziałam coś innego.
– Dobrze wiesz, że to nieprawda. 
– Właśnie, że prawda – Kasia wzięła 
się pod boki. – Dlaczego Franek nie 
zmywa naczyń?
– Franek? Dlaczego? – grałam na 
zwłokę, próbując coś wymyślić. – Bo 
mamy zmywarkę! – znalazłam wresz-
cie odpowiedź. 
– Ale to ja wciskam guziki! – zdener-
wowała się Kasia. – I wkładam tabletkę, 
i ładuję naczynia… A potem je cho-
wam. Albo robisz to ty. 
– Albo mama – zauważyłam.
– Albo mama – przyznała wnuczka. 
– Jak byłam w wieku Franka, umiałam 
zmywać naczynia w zlewie!

Zastanowiłam się chwilę nad tym, co 
usłyszałam, i odrzekłam:
– Na temat kobiet i mężczyzn panuje 
wiele stereotypów – jakie są kobiety, 
jacy są mężczyźni i co jedni i drudzy 
powinni robić. I mimo woli często tym 
stereotypom ulegamy. 
– To nie ulegajmy!
– Staramy się. Wiesz przecież, że Fra-
nek uczy się robić kanapki. 
– I dlatego nie może już wkładać na-
czyń do zmywarki?
– Prawdę mówiąc, nie pomyślałam 
o tym. 
– A potem ja wysłuchuję od kole-
gów…
– Kasiu, nie sądzę, by oni wiedzieli, że 
Franek nie zmywa – zaśmiałam się. – 
Pewnie znów dostałaś lepszą ocenę 
niż oni i…
– Dostałam – pochwaliła się wnuczka. 
– Najlepszą w klasie. Z matematyki. 
Myślisz, że to dlatego tak mi doku-
czają?
– No pewnie!
– Hm… Babciu – powiedziała po 
chwili – a dziadek zmywał naczynia?
– Nie – przyznałam. – Nie zmywał, a ja 
po ślubie prawie wcale nie pracowa-
łam. Dom był więc na mojej głowie. 
Jednak nigdy, ale to nigdy twój dziadek 
nie powiedział o żadnej kobiecie, że 
jest głupia. 
Kasia wyglądała na usatysfakcjo-
nowaną. 
– Jeśli tak, to dobrze. Jutro jest po-
prawa tej klasówki z matmy – przy-
pomniała sobie. – Nie muszę do niej 
nic robić, to sobie poczytam – wy-
jaśniła, podchodząc do mojej półki 
z książkami. 
– Chcesz coś o spiskach? Tę czytam 
– pokazałam okładkę książki – ale 
mam jeszcze inną powieść tego au-
tora. Prezent od mamy. 

– Nie, dziękuję – odpowiedziała Ka-
sia. – Wezmę raczej to – i sięgnęła po 
powieść Prusa. 
Zniknęła z „Emancypantkami” pod pa-
chą, a ja poczułam, że coś bym zjadła. 
Gdy wracałam, niosąc w tajemnicy 
do siebie trochę przygotowanego na 
moje imieniny kurczaka po chińsku, 
usłyszałam rozmowę Zosi i jej męża. 
– Kochanie, ostatnio zauważyłem, że 
mi w ogóle nie prasujesz… – skarżył 
się Piotrek.
– Dobrze, że poruszyłeś ten temat – 
odpowiedziała rzeczowym tonem 
Zosia. – Ja też zauważyłam ostatnio, 
że mi w ogóle nie prasujesz. 
– No wiesz – Piotrek aż się zakrztusił, 
słysząc te słowa – ty robisz to jakoś 
lepiej…
– Mogę cię nauczyć – zaproponowała 
Zosia. – Zaczynamy od razu? Idź po 
żelazko.

Babcia Jadzia 

Kurczak po chińsku 
1–2  filety z kurczaka, 3–4 łyżki sosu 
sojowego, 1 opakowanie makaro-
nu ryżowego (wstążki), olej do sma-
żenia, kilka ząbków czosnku
 
Przygotować makaron zgodnie 
z przepisem z opakowania – czyli za-
lać go wrzącą wodą i odstawić (w ra-
zie potrzeby nadmiar wody odlać). 
Mięso pokroić w cienkie pasecz-
ki, wymieszać z sosem sojowym 
i wstawić do lodówki na 2 godziny. 
Po tym czasie na głębokiej patelni 
(typu wok) rozgrzać olej i usma-
żyć wyjęte z lodówki mięso. Gdy 
jest gotowe, włożyć na patelnię 
makaron ryżowy. Poddusić razem 
ok. 10 minut. Na końcu dodać roz-
gnieciony czosnek (za długo sma-
żony zrobi się gorzki). Kurczak jest 
smaczny również na zimno, a także 
odsmażany.
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Rysowanie dekoracji ściennych 
w pokojach dziecięcych. Tel. 0 
513 196 173.

Okazja – wyprzedaż kolekcji obra-
zów wybitnych polskich malarzy. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam regał „młodzieżowy”, 
kompletny, stan idealny. Tel. 0 507 
047 485.

Wilno, Lwów i inne – sprzedam 
akwarele przedstawiające perły 
architektury kresowej. Tel. 0 502 
035 852.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel.0 604 337 062.

OLBRUK - usługi brukarskie. Tel. 
0 602 262 271.

Korepetycje języka francuskiego. 
Tel. 0 518 14 66 17.

Sprzedam działkę budowlaną 
1000m2 w Nasielsku. Tel. (023) 
69 12 651.

Kupię stare aparaty fotograficzne, 
obiektywy i akcesoria. Tel. 608 
76 34 51.

Angielski korepetycje. Tel. 0 792 
601 834.

Miałeś wypadek? Pomożemy Ci 
w odzyskaniu odszkodowania 
z OC sprawcy wypadku. Tel. 0 
691 184 594.

Zatrudnię opiekunki do domu 
opieki w Nasielsku. Tel. 0 603 
555 624.

Usługi hydrauliczne. Tel. 0 603 
905 435.

Zabudowa i ocieplenie poddaszy. 
Faktury VAT. Tel. 501 433 127.

Sprzedam M3 bezpośrednio przy 
ul. Warszawskiej na II piętrze. Tel. 
0 604 094 589.

Zatrudnię ekspedientki- sklep 
spożywczy. Serock. Tel. 0 604 508 
533.

Klacz siwą 3,5roku, bardzo spo-
kojna, zajeżdżona, nadaje się do 
rekreacji. Tel. 0 695 598 249.

Usługi hydrauliczne. Tel. 0 603 905 
435.

Sprzedam dwie działki budowlane 
pow. 1160 i 960 m2. Stare Pieścirogi, 
ul. Makowa. Tel. 0 693 896 479.

Kredyty- oferta wielu banków, 
konsolidacja kredytów, nawet 
będących w BIK, ul. Kościelna 6, 
05-190 Nasielsk.

Zatrudnię fryzjerkę do dobrze pro-
sperującego salonu w Legionowie. 
Oczekiwania: uprawnienia cze-
ladnicze, umiejętności budowania 
pozytywnych relacji z klientami, 
kreatywność. Tel. 0 605 996 779. 

Sprzedam mieszkanie 72m2 ul. 
Warszawska. Tel. (023) 69 12 
025.

Sprzedam ziemię rolno-budowla-
ną przy ul. POW. Tel. 0 505 674 
482; (022) 864 67 70.

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W SCHRONISKU  
W CHRCYNNIE  RÓŻNEJ 
WIELKOŚCI I BARWY PSY  
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,  

DOBRYM DOMEM!!! 
LINKA – to urocza 6–miesięczna 
koteczka. Ma ładne umaszcze-
nie i wiele wdzięku. Jest bardzo 
miła, towarzyska, lubi pieszczoty. 
Mieszka pod legionowskim blokiem 
i pilnie potrzebuje własnego, ko-
chającego domu. Zbliża się zima, 
nie pozwólcie jej zostać na dworze 
w mroźne dni, ofiarujcie jej przy-
jazny  i ciepły dom. ZAPEWNIAMY 
BEZPŁATNĄ STERYLIZACJĘ.

Tel.    517 666 692

SPRZEDAM  
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE  

NOWE
Tel. 502 370 080; 604 752 913

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Zaginął owczarek podhalański.
Znalazcę proszę o kontakt  

tel. 602 635 737
NAGRODA
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H y d r a u l i k a - p e ł n y  z a k r e s .  
Tel. 0 506 178 967.

Kupię działkę lub ziemię - Nasielsk, 
Siennica, Pieścirogi. Tel.0 500 486 
387.

Sprzedam przyczepkę samocho-
dową, krajzegę, pług II, okna uży-
wane 207x145 cm, 2szt, 87x145, 
1 szt. Tel. 0 609 209 325.

M i e s z k a n i e  d o  w y n a j ę c i a .  
Tel. 0 785 532 718.

Przyjmę pracownika do ociepleń 
budynków z doświadczeniem.  
Tel. 0 669 777 263.

Język angielski. Tel. 0 606 321 
155.

Tynki maszynowe, gładzie gip-
sowe, malowanie. Tel. 0 601 35 
87 31.

Sprzedam 2ha ziemi w NUNIE, 
w tym 0, 30 lasu. Cena 70 tys.zł. 
Tel. 0 798 099 066.

Sprzedam spacerówkę dziecięcą. 
Tel. 0 784 808 863.

Sprzedam cinquecento 97 rok, 
benzyna + gaz. Tel. 0 660 920 
976.

Sprzedam działkę rolno-bu-
dowlaną 3000 m2 – KOSEWO.  
Tel. 502405081

Sprzedam ziemię orną 0,9ha 
przy szosie głównej w Pianowie.  
Tel. 0 605 124 776.

Sprzedam działki w Błędowie 
o pow.3654 i 982m2, niedale-
ko pole golfowe. Tel. 0 500 255 
370.

S p r z e d a m  d z i a ł k i  b u d o w -
lane  w Nas ie l sku  –  oko l i ce  
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 0 519 797 766.

S P R Z E D A M  R U S Z TO WA N I A 
WARSZAWSKIE NOWE. Tel. 0 502 
370 080; 0 604 752 913.

Sprzedam dzia łkę budowla-
ną w Siennicy o pow. 1100 m2.  
Tel. 0 502 681 747.

Sprzedam dwa unikatowe, srebrne 
XIX-wieczne szwajcarskie zegarki 
kieszonkowe w idealnym stanie. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam dom jednorodzinny. 
Działka 594 m2  w pełni wypo-
sażona. Nasielsk, ul. Klonowa.  
Tel. (023) 69 31 685.

Zatrudnię tokarza do pracy przy 
automatach tokarskich. Tel. 0 604 
22 12 33.

Tartak: krokwie, deski, łaty i kontr-
łaty, usługi pokrycia dachów (wy-
konanie celagru, krycie deskami 
i papą, krycie blachą i blachoda-
chówką). Kosewo. Tel. 0 502 023 
312, 0 500 138 106
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Juniorzy młodsi rocznik 1993 i 1994
stoją od lewej: Arek Dzierzbiński, Mateusz Prusiński, Kamil Stańczak, Radosław Malinowski, Tomasz Winnicki, Paweł Gąsiorowski, 
Sebastian Zastawny, Adrian Jagiełło. Marcin Grzybikowski, Łukasz Gołębiewski (trener)
klęczą od lewej: Damian Gągolewski, Mateusz Grzybikowski, Dariusz Moczydłowski. Krystian Morawski, Rafał Milewski, Tomasz 
Szatkowski, Kamil Gortat, Łukasz Moczydłowski.

MŁODY ŻBIK

Żbik –Bug Wyszków 2:1 (1:0); Dolcan Ząbki II – Żbik 1:4 (1:2); Żbik – Józefovia Jozefów 4:1 (3:1)

Lepiej późno niż wcale 
Żbik wreszcie gra. Zdo-

bywa bramki i punkty. 
Trochę szkoda, że przebu-
dzenie nastąpiło tak póź-
no. Lider Marcovia z Ma-
rek uciekł nam daleko. 
Ma aż o 14 punktów wię-
cej niż nasza drużyna. Jest 
już raczej poza naszym za-
sięgiem. Ale dopóki pił-
ka w grze, wszystko może 
się zdarzyć. Przed nami są 
jeszcze trzy inne drużyny 
i chociaż nas wyprzedza-
ją o kilka punktów, to ich 
dogonienie jest możliwe. 
Obecnie Żbik z 19 punktami zajmuje 5. 
pozycję. Wydaje się, że jeszcze przed 
zimową przerwą może przesunąć się 
w górę tabeli. Najważniejsze, że drużyna 
wreszcie zaczęła lepiej grać, zdobywa 
punkty i bramki. Bo lepiej coś dobrego 
zrobić późno niż wcale.

Pierwszym snajperem w naszej druży-
nie jest obecnie Piotr Janakakos. Strzela 
ostatnio w każdym meczu. Wiceli-
derem w tej klasyfikacji jest Maxwell 
Ellota. Ciekawe, jak rozwinie się rywa-
lizacja między nimi. W chwili obecnej 
wszystko wskazuje, że nie walczą ze 
sobą o palmę pierwszeństwa. Wszystko 
podporządkowane jest dobru drużyny.  
W ostatnim meczu (z Józefovią) Jana-
kakos wypracował doskonałą okazję 
do strzelenia bramki, ale ponieważ 
dostrzegł, że Maxwell znajduje się 
w lepszej sytuacji, wyłożył mu piłkę. 
Oby tak dalej.

Piotr Janakakos zasługuje na kilka cie-
płych słów. Przyszedł do Żbika razem 
z trenerem Molędą. Wcześniej grał 
w Mazovii Ciechanów. Co więcej, 
w ostatnim meczu Żbika w V lidze strzelił 
nam gola, który zadecydował o tym, 
że Żbik znalazł się w lidze okręgowej, 
a Mazovia przeszła do ligi IV. 

Po przejściu do Nasielska przez dłuższy 
czas nie mógł się odnaleźć w nowej 
drużynie. Wiele osób uważało nawet, 
że nie wnosi nic do gry i powinien 
z naszej drużyny odejść. Twierdzono, 
że jego czas już minął. Piotr to jednak 
bardzo ambitny zawodnik. Szukał swe-
go miejsca w drużynie i je znalazł. Jest 
typowym wojownikiem. Zadziorny. 
Trzyma się blisko ostatniego obrońcy 

drużyny przeciwnej. Zmienia pozycje. 
Szuka piłki. Angażuje obronę przeciw-
nika, starając się ją rozerwać i zmusić do 
popełnienia błędu. No i co najważniej-
sze, potrafi precyzyjnie uderzyć piłkę 
i strzelić gola. Pisząc tę swoistą laurkę, 
jestem świadom, że powinien jeszcze 
wiele poprawić w swej grze. Zawodnik 
też jest chyba tego świadom, ponieważ 
z meczu na mecz gra coraz lepiej.

W ostatnich trzech spotkaniach Żbik 
strzelił 10 bramek. Aż 6 z nich zdobył 
Janakakos. Dwie strzelił zdobył Maxwell 
Ellota i po jednej Jarosław Unierzyski 
i Rafał Załoga. Wydaje się, że ostatni 
dwaj zawodnicy wkrótce powrócą do 
swej dawnej dyspozycji strzeleckiej. Gol 
zdobyty przez Rafała Załogę w meczu 
z Dolcanem był naprawdę piękny. Strze-
lony był w angielskim stylu. Wydaje się, 
że pozycja, na której obecnie gra, jest dla 
niego najlepsza. Stwarza mu możliwość 
strzelania bramek z dystansu ponad 
głowami obrońców. Jarosław Unierzyski 
to typ egzekutora. Ostatnio specjalizuje 
się w strzelaniu rzutów karnych. Do 
niedawna bardzo dobrze wykonywał 
rzuty wolne bezpośrednie z większej 
odległości. I tę umiejętność winien sobie 
przypomnieć.

Mecz z Bugiem Wyszków rozgrywany 
był w ramach Pucharu Polski. Bug to IV 
liga. Z pewnością gra słabiej, niż robił to 
w ubiegłym roku, kiedy rywalizował 
w lidze okręgowej o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Wtedy wyszko-
wianie dwukrotnie pokonali naszą dru-
żynę. Tym razem zespołem lepszym 
była nasza drużyna i bezsprzecznie 
zasłużyła na zwycięstwo. Obydwa gole 
przeciwnikom strzelił Piotr Janakakos.

Zwyciężając Bug, Żbik awansował do 
kolejnej rundy rozgrywek. Tym razem 
przeciwnikiem będzie zespół z naszej 
klasy rozgrywkowej, nawet z tej samej 
grupy ligi okręgowej. Tak się niefortun-
nie ułożyło, że mecz pucharowy i mecz 
ligowy z Mazurem II Karczew drużyny 
rozegrają w odstępie czterech dni. Oby-
dwa spotkania odbędą się w Karczewie. 
To wszystko sprawia, że do tych spotkań 
trzeba podejść z pewnym dystansem. 
Ważniejsze są punkty ligowe. I na meczu 
o te punkty Żbik winien się skoncentro-
wać. Pierwsza drużyna z Karczewa gra 
dużo wyżej niż Żbik. Znając możliwości 

naszej drużyny, może przesunąć kilku 
zawodników ogranych na wyższym 
szczeblu rozgrywek na spotkanie ze 
Żbikiem. Ułatwi to fakt, że mecz Żbika 
z Mazurem II odbędzie się w niedzielę, 
a mecz pierwszej drużyny – w sobotę. 

Obydwa pozostałe mecze – z Dolca-
nem i Józefovią – Żbik wygrał w jed-
nakowym stosunku 4:1. Jest jeszcze 
jedno podobieństwo między tymi 
spotkaniami. W obydwu jako pierwsi 
prowadzenie objęli nasi przeciwnicy 
i w obydwu meczach stało się to około 
20. minuty, a do tego w tym czasie Żbik 
był drużyną przeważającą. Może to spo-
strzeżenie nie jest bardzo ważne, ale coś 
w tym jest. Wydaje się, że Żbik wychodzi 
na mecz niezbyt skoncentrowany albo 
szybko się dekoncentruje. Na szczęście 
ostatnio nasza drużyna potrafi dogonić 
przeciwnika i udowodnić swą wyższość. 
Tego szczęścia zabrakło jednak w me-
czu z Targówkiem i Drukarzem oraz 
z wyjątkowo słabo grającym przeciwko 
nam zespołem z Marek.

Warto też podkreślić, że obydwa mecze 
ligowe zostały odniesione z silnymi 
przeciwnikami, zajmującymi wysokie 
lokaty w tabeli. Dobrze zagrały linie de-
fensywne, o czym świadczy mała liczba 
straconych goli, dobrze zagrały też linie 
ofensywne, co pokazuje z kolei duża 
liczba zdobytych bramek. Pewien nie-
dosyt jednak pozostaje, ponieważ żad-
na z dwóch bramek, jakie strzelili nam 
przeciwnicy, przy tylko nieco większej 
koncentracji paść nie musiała, a i nasza 
zdobycz mogła być większa, ponieważ 
nasza drużyna wypracowała bardzo 
dużo sytuacji strzeleckich – zwłaszcza 
w meczu z Józefovią. No cóż, apetyt 
podobno rośnie w miarę jedzenia. 

Ostatnio na mecze seniorów Żbika 
przychodzi duża grupa piłkarskiej 
młodzieży. Z tego należy się cieszyć. 
Oglądanie dobrej piłki to także tre-
ning, i to trening bardzo wartościowy.  
W dawnych latach naukę piłkarskiego 
rzemiosła zaczynało się od podawania 
piłki starszym kolegom. Dzisiaj niektórzy 
uważają to za zajęcie wstydliwe. Chociaż 
wydaje się, że nie wszyscy tak sądzą. Na 
przykład, kiedy Żbik grał w Warszawie 
z Drukarzem, piłkę podawali chłopcy 
z drużyny żaków miejscowej drużyny.
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Tenis stołowy

Zwycięstwo i remis
Na początku października rozpoczęły się rozgrywki IV ligi tenisa stołowego, 
w której zadebiutują tenisiści LUKSu Cieksyn.

Po znakomitym ubiegłym sezonie, który zakończył się awansem, przyszło im 
teraz zmierzyć się z drużynami o dużo wyższym poziomie. Wśród czwarto 
ligowych drużyn jest kilka zespołów, które w przeszłości grali w III, a nawet i II 
lidze, a występują w nich zawodnicy znani nie tylko na Mazowszu.

Przedsezonowy cel, jaki sobie zaplanowali działacze, trener i zawodnicy, to po 
pierwszej rundzie uplasować się w pierwszej szóstce zespołów, które w rundzie 
rewanżowej walczyć będą o awans do III ligi. Natomiast pozostała szóstka grać 
będzie o utrzymanie się w IV lidze. 

Powracając do rozgrywek, tenisiści LUKS-u rozegrali już dwa spotkania.  
W pierwszym meczu w Nasielsku rozgromili młody zespół Nadwiślanina Płock 
10:0 i po pierwszej kolejce zostali liderami IV ligi. Dużo trudniej było w dru-
gim meczu w Ciechanowie. Przeciwnikiem naszych tenisistów była drużyna  
TS Ciechanów, która w ubiegłym sezonie występowała w III lidze.

Mecz od samego początku był wyrównany i do stanu 5:5 utrzymywał się remis 
po każdym rozegranym pojedynku. Następnie gospodarze odskoczyli na 7:5, 
potem na 8:6 i zanosiło się na nikłą porażkę. Jak zwykle niezawodny był kapitan 
zespołu Marek Stamirowski, który po pokonaniu pierwszej rakiety gospodarzy, 
Iwańskiego, 3:1 doprowadził do stanu 8:7. Ale po porażce Arka Ziemińskiego 
znów Ciechanów odskoczył o dwa punkty i był bardzo blisko zwycięstwa. Dwa 
ostatnie pojedynki decydowały o wyniku całego meczu, w których więcej szans 
dawano miejscowym. Jednak co niemożliwe, stało się możliwe. Odnalazł się 
Kamil Białorudzki, któremu w tym dniu do tej pory nic nie wychodziło. Jednak 
w ostatnim swoim pojedynku zagrał na normalnym poziomie i zwyciężył swego 
przeciwnika 3:0. W ostatnim pojedynku meczu Michał Kamiński pokonał po 
bardzo wyrównanej walce bardziej doświadczonego zawodnika gospodarzy 
3:1 i doprowadził do remisu.

Punkty w tym meczu zdobyli: Stamirowski 4, Kamiński 2,5, Ziemiński 1,5 
i Białorudzki 1.
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