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Jazda po bandzie
W Siennicy, 24 września br., ok. 
godz. 18.00 nasielscy policjanci 
zauważyli dziwnie zachowujące-
go się kierowcę poloneza, który 
na ich widok nagle przyspieszył. 
Podjęli więc próbę zatrzymania 
go do kontroli i ruszyli za nim 
w pościg. Dla poloneza zakoń-
czył się on w przydrożnym rowie 
w miejscowości Siennica. W aucie 
podróżowało dwóch młodych 
ludzi. Kierowca, Grzegorz G. pro-
wadził samochód bez prawa jazdy, 
pod wpływem alkoholu (miał 0,79 
mg/l), czyli ok. 1,59 promila alko-

holu w organizmie) i na dodatek 
próbował wręczyć korzyść mająt-

kową funkcjonariuszom wykonu-
jącym czynności służbowe. 

(r.)

W połowie września br. mieszkańcy ulicy Gen. Alek-
sandra Osińskiego na osiedlu Krupka znaleźli w swo-
ich skrzynkach na listy pismo informujące ich, iż od  
1 października br. droga zostanie zagrodzona i wyłączona 
z ruchu. Nie jest to anonim. Pod kilkuzdaniowym oświad-
czeniem, że droga jest prywatną własnością, podpisa-
li się Jerzy i Wiesława Mańkowscy. Rzecz dotyczy zwy-
czajnej nieutwardzonej osiedlowej drogi, warto dodać, 
że uzbrojonej, przy której mieszka kilkanaście rodzin.  
I oczywiście pieniędzy. Ale trzeba też dodać, że nie ca-
łej szerokości drogi, a tylko połowy. Najbardziej zaskoczeni 
całą sytuacją są mieszkańcy, którzy kupili tu działki, a teraz 
mogą mieć utrudniony dostęp do drogi osiedlowej, po-
nieważ zarówno gmina, jak i państwo Mańkowscy twier-
dzą, że są jej właścicielami.

Droga osiedlowa  
– prywatna czy gminna?

Sikorskiego tonie

Busem czy autobusem

Konferencja naukowa

Przybywa punktów 

Paulinowo najlepsze
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Straż Miejska, ul.Kościuszki 29 
tel.: (23) 691 22 11 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub (24) 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (23) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (23) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (23) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (23) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (23) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (23) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (23) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (23) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (23) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (23) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (23) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (23) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (23) 691–25–52

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Z PRAC KOMISJI Z PRAC KOMISJI

 Nasielsk, dn. 28 września 2010 roku

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, 
obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi,Mogowo, Morgi,  

Mokrzyce Włościańskie, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej 
w Nasielsku Nr XLIV/312/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku i Nr XLV/319/10 z dnia 11 marca 2010 
roku, z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, 
Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie dotyczącej części miejscowości Stare 
Pieścirogi w granicach działek o nr ew. 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 307, 
310, 308, 309, oraz część działki o nr ew. 319, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 18 października 2010 roku – do 18 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (pokój nr 214, II piętro) w godzinach od 900– 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami oraz 
ustaleniami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 9 listopada 
2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (II piętro, pok. 209) o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2010 roku.

 Burmistrz Nasielska
     mgr inż Bernard Dariusz Mucha  

Jak gospodarować 
odpadami?
Posiedzenie Komisji Komunalnej na-
sielskiej Rady Miejskiej odbyło się we 
wtorek, 14 września br. Poprowadził je 
przewodniczący Michał Wójciak. 
W pierwszej części radni zostali poin-
formowani o wykonaniu budżetu za 
pierwsze półrocze w merytorycznych 
działach dotyczących działalności ko-
misji. Radni jednogłośnie przyjęli przed-
stawione im sprawozdanie. Następnie 
podjęto temat gospodarki śmieciowej 
w naszej gminie. – To jest problem ca-
łego naszego kraju, który tak napraw-
dę nie został jeszcze rozwiązany, a już 
niebawem , bo od 1 stycznia 2013 r., 
będziemy płacić za śmieci duże kary 
– mówił radny Wójciak.
Mówił także o wynikających z traktatu 
akcesyjnego do UE zobowiązaniach 
naszego kraju, czyli konieczności 
zmniejszenia odpadów biodegrado-
walnych na składowiskach do końca 
2010 r., zamknięciu wielu składowisk 
odpadów i karach, które nasz kraj bę-
dzie musiał uiszczać, jeśli nie wpro-
wadzi zmian. Zgodnie z Wojewódz-
kim Planem Gospodarki Odpadami 
dla Mazowsza w tym województwie 
z funkcjonujących ok. 115 składowisk 
do końca 2014 r. powinno zostać za-
mkniętych ok. 100. W związku z tymi 
planami zamykania składowisk roz-
mawiano o zasadności modernizacji 
składowiska w Jaskółowie, które kilka 
miesięcy temu otrzymało za pośred-
nictwem urzędu marszałkowskiego 
dotację ze środków UE w wysokości 
ponad 2,5 mln zł. na jego rozbudowę. 
– Będzie pięć niecek, kompostownia, 
taśma do segregacji, cały teren zo-
stanie wykorzystany. Umowa została 
podpisana i jesteśmy na etapie prze-
targu, w tym roku rozpoczną się prace 
– mówił burmistrz. 
Jednak, jak podkreślił radny Wójciak – 
Trudno debatować na temat gospoda-
rowania śmieciami w gminie, skoro nie 
wiadomo, jak długo będzie funkcjo-
nować nasze składowisko. Uważam, 
że ktoś z urzędu marszałkowskiego 
powinien nam udzielić wyjaśnień w tej 
sprawie. 

Następnie Bogdan Ruszkowski, kie-
rownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska nasielskiego Urzędu Miej-
skiego, mówił o planowanych nowych 
ustaleniach prawnych dotyczących po-
dejmowania przez radę decyzji o po-
datku śmieciowym. Przedstawił aktual-
ne dane na temat segregacji odpadów 
na terenie naszej gminy, a także omówił 
kontrolę rachunków za wywóz śmieci 
i nieczystości od mieszkańców gminy. 
Wspomniał także o finansowanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pracach nad usuwaniem i unieszkodli-
wianiem azbestu – umowy podpisane 
zostały z 114 osobami. 
Radny Wójciak pytał, czy w naszej 
gminie można, podobnie jak dzieje 
się to u sąsiadów, zorganizować dar-
mową zbiórkę odpadów wielkogaba-
rytowych. B. Ruszkowski wyjaśnił, że 
zgodnie z obowiązującym obecnie re-
gulaminem utrzymania czystości i po-
rządku w gminie takie odpady odbiera 
odpłatnie Zarząd Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, trzeba jednak 
taką usługę zamówić telefonicznie. 
Zaznaczył także, że nie jest wykluczone 
wprowadzenie zmian do regulaminu 
i organizowanie takich zbiorek. Przypo-
mniał, że mieszkańcy gminy za darmo 
mogą w pierwszy wtorek miesiąca od-
dawać zużyty sprzęt RTV i AGD. 
W ostatniej części spotkania radni za-
poznali się z pisami, które skierowali 
do nich dzierżawcy dwóch lokali ko-
munalnych przy ul. Młynarskiej i War-
szawskiej, w sprawie zawarcia umowy 
bezterminowej i ich wykupu. Radni 
wyrazili pozytywną opinię na ten te-
mat, ale decyzję wiążącą w tej sprawie 
podejmie Rada Miasta. 
Wyjaśnień na temat przejściowych 
problemów z jakością wody udzie-
lił Zbigniew Ciskowski, wicedyrektor 
ZGKiM. Mówił także o przyczynach 
braku wody podczas ostatnich dłu-
gotrwałych przerw w dostawie energii 
elektrycznej. 

(red.)

Oświata dominuje
We wrześniu aż dwukrotnie spotyka-
li się radni z Komisji Oświaty Kultury 
i Sportu. Pierwsze posiedzenie odbyło 
się we czwartek, 16 września br. i poza 
członkami komisji wzięli w nim także 
udział dyrektorzy szkół z terenu gmi-
ny Nasielsk,oraz dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury i dyrektor Miejsko-
Gminnej Biblioteki w Nasielsku. 
W pierwszej kolejności omówiono 
kwestię dowozu dzieci do szkół w roku 
szkolnym 2010/2011. Jak poinformo-
wał przewodniczący komisji, radny Sta-
nisław Sotowicz, dotarły do niego głosy 
rodziców niezadowolonych z później-
szych ze względu na dojazdy powro-
tów dzieci do domów. Radny Tadeusz 
Latkowski pytał, jak to jest możliwe, 
że dzieci w szkole czekają na autobus 
krótko, ale za to jadą dłużej. Właściciel 
firmy Sanimax Tadeusz Więcławski 
wyjaśnił, że do szkoły przyjeżdża po 
prostu większy autobus, który odbiera 
wszystkie dzieci i później je odwozi do 
domów. Jednak trasa jest dość długa, 
dlatego dzieci mogą później wracać 
do domów. Również radny Wojciech 
Krzyczkowski chciał wiedzieć, dla-
czego dzieci z Popowa jeżdżą przez 
Krzyczki. Pytał, czy jest to sytuacja 
przejściowa oraz czy nie można przy-
spieszyć pory odjazdu autobusu, bo 
dzieci kończą lekcje o 15 i muszą na 
niego czekać godzinę. 
– Odwozy uczniów szkoły podstawo-
wej i gimnazjum są połączone, tak było 
już wcześniej. A ten autokar nie jeździ 
przez Krzyczki, jedyną zmianą jest to, 
że zatrzymuje się w Pniewie – mówił 
T. Więcławski. 
Radni pytali także o to, czy dzieci 
uczęszczające do gimnazjum przy Li-
ceum Ogólnokształcącym w Nasielsku 
mogą jeździć tymi autobusami. W od-
powiedzi usłyszeli od przewoźnika, że 
kierowcy zabierają te dzieci, ale muszą 
one mieć wykupiony bilet. Wiele zależy 
też od ich planu lekcji.
Barbara Markowicz, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, prze-
kazała prośbę rodziców z Morgów, któ-
rzy chcą, by ich dzieci chociaż w czasie 
zimy były dowożone do szkoły.
Jednak Janina Kownacka, zajmująca 
w UM sprawami oświaty, stwierdziła, że 
jest to niemożliwe, ponieważ przetarg 
na dowożenie uczniów został ogłoszo-
ny na określone trasy. 
Radny Mirosław Świderski pytał o osta-
teczne rozstrzygnięcie tego przetargu. 
Burmistrz wyjaśnił, że najpierw została 
podpisana umowa na miesiąc, ale prze-
targ został już rozstrzygnięty na korzyść 
firmy Sanimax. 
Następnie rozpatrzono dwa pisma, któ-
re zostały skierowane do komisji. 
Jedno z nich pochodziło od dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Przedstawiono w nim wyjątkowo trud-
ną sytuację lokalową placówki oraz 
prognozę na najbliższe lata, z której wy-
nikało, że już za dwa lata do nasielskiej 
podstawówki uczęszczać będzie ok. 
880 uczniów. A wtedy, jeśli szkoła nie 
zostanie rozbudowana, nauczyciele nie 
będą w stanie ani prowadzić zajęć, ani 
zapewnić bezpieczeństwa dzieciom.

Drugie pismo złożyła mieszkanka na-
szej gminy, a dotyczyło ono jej konfliktu 
z B. Markowicz, dyrektor ZS w Starych 
Pieścirogach. Matka ucznia kl. VI tej 
szkoły, który ma indywidualny tok na-
uczania, stwierdzała w nim m.in., że źle 
został ułożony plan lekcji, że pani dy-
rektor lekceważy zalecenia poradni pe-
dagogiczno-psychologicznej. B. Mar-
kowicz wyjaśniła obecnym, że zawsze 
kierowała się dobrem dziecka, układa-
jąc plan lekcyjny, oraz że prosiła matkę 
chłopca, by napisała oświadczenie, iż 
rezygnuje z godziny wychowawczej 
i logopedii. W dalszej części spotkania 
rozmawiano o finansach. Dyrektorzy 
dwóch placówek: ZS w Starych Pieści-
rogach i SP w Budach Siennickich, zgło-
sili konieczność zwiększenia środków 
w budżetach szkół. Sytuację finansową 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
przedstawił radnym jej dyrektor, Sta-
nisław Tyc. 
Drugie posiedzenie komisji oświaty, 
kultury i sportu odbyło się we czwar-
tek, 23 września br. Tym razem zasad-
niczym powodem spotkania radnych 
było zatwierdzenie informacji o prze-
biegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2010 r. Wykonanie zapla-
nowanych dochodów i wydatków 
,w poszczególnych działach będących 
przedmiotem zainteresowania komi-
sji referowała Ludwina Turek, skarbnik 
Nasielska. Radni zadawali szczegóło-
we pytania dotyczące m.in.: projektu 
„Radosna szkoła”, rozliczenia projektu 
„Chcę i potrafię” oraz finansowania 
szkół i przedszkoli. 
Następnie Marek Tyc, dyrektor Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury, przedstawił 
realizację budżetu swojej placówki. 
Radny Jerzy Lubieniecki pytał o to, 
czy jest szansa na rozbudowę ośrodka 
kultury. W odpowiedzi dyrektor NOK 
wyjaśnił, że niezbędna jest rozbudo-
wa obecnego lub budowa nowego 
obiektu, aby zwiększyć ofertę zajęć dla 
mieszkańców. Jednak ośrodek kultury 
nie ma ani własnej działki, ani zaple-
cza technicznego, ani doświadczenia 
w prowadzeniu tego typu inwestycji, 
ponieważ to wszystko jest w zakresie 
działań urzędu miejskiego. 
Na posiedzeniu komisji odczytano tak-
że pismo Barbary Markowicz, dyrektor 
ZS nr 2 w Starych Pieścirogach, która 
odniosła się w nim szczegółowo do 
skargi omawianej już poprzednio, jaką 
złożyła na nią matka jednego z uczniów. 
Stwierdziła, że skarga zawierała niepraw-
dziwe informacje, a jej działania były 
zgodne z zaleceniami poradni oraz 
z arkuszem organizacyjnym. 
Burmistrz powiedział, że otrzymał in-
formacje z kuratorium oświaty o skar-
gach, jakie tam wpłynęły na dwie szkoły 
w naszej gminie: ZS nr 2 w Starych Pie-
ścirogach i Publiczne Gimnazjum nr 1 
oraz o planowanych przez kuratorium 
kontrolach w tych placówkach. 
Radna Katarzyna Świderska stwierdziła 
natomiast, że znowu rada zostanie za-
sypana pismami. Natomiast radny Sta-
nisław Sotowicz dodał – To jest raczej 
problem dorosłych, a nie uczniów.

(red.)
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Wrażenia z drogi
– Jeden z wrześniowych weekendów spędzałam w gospodarstwie 
agroturystycznym w gminie Nasielsk, a dokładnie w Żabiczynie. 
Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem sympatycz-
nych i gościnnych gospodarzy oraz przepięknego otoczenia. Mia-
łam okazję spacerować po lesie wraz z moim psem, zbierać grzyby 
i podziwiać uroki okolicy. Wszystko było super, nawet słoneczna 
pogoda, ale kiedy przyszło nam wracać do Warszawy, spotkała nas 
niemiła niespodzianka – pisze do nas pani Agata z Warszawy. – Otóż, oczekiwaliśmy na przyjazd autobusu na 
wyjątkowo zaniedbanym przystanku w Lorcinie, niemal na granicy Chechnówki, w pobliżu skrętu drogi pro-
wadzącej do Popowa Borowego. Dobrze, że nie padało, bo śmieci wokół przystanku i w środku oraz stojąca 
w nim woda do kostek uniemożliwiłby schronienie się przed deszczem. Zaśmiecony przystanek nie zrobił na 
nas dobrego wrażenia, chyba rzadko ktokolwiek z niego korzysta – dodaje.
O zadbanych i niezadbanych wizytówkach naszej gminy, jakimi niewątpliwie są przystanki autobusowe, pisali-
śmy w ubiegłym roku. Już wtedy ten właśnie obiekt znalazł się na cenzurowanym. Raz dlatego, że trudno było 
ustalić, w jakiej miejscowości on się znajduje (Chechnówka, Popowo, Lorcin), dwa, że po prostu był zaniedbany. 
I jak widać nadal nikt o niego nie dba. 

(red.)

Z MIASTA

Droga osiedlowa – prywatna czy gminna?
W połowie września br. 
mieszkańcy ulicy Gen. 
Aleksandra Osińskiego 
na osiedlu Krupka zna-
leźli w swoich skrzyn-
kach na listy pismo in-
formujące ich, iż od  
1 października br. dro-
ga zostanie zagrodzo-
na i wyłączona z ru-
chu. Nie jest to anonim. 
Pod kilkuzdaniowym 
oświadczeniem, że dro-
ga jest prywatną wła-
snością, podpisali się 
Jerzy i Wiesława Mań-
kowscy. 
Rzecz dotyczy zwyczajnej nie-
utwardzonej osiedlowej drogi, 
warto dodać, że uzbrojonej, przy 
której mieszka kilkanaście rodzin.  
I oczywiście pieniędzy. Ale trzeba 
też dodać, że nie całej szerokości 
drogi, a tylko połowy. Drugą bo-
wiem część gmina przejęła od pań-
stwa Rzeczkowskich. Teoretycznie, 
jak się okazało po ostatnim posta-
nowieniu sądu okręgowego, po-
łowę przejęła też od państwa Mań-
kowskich. Najbardziej zaskoczeni 
całą sytuacją są mieszkańcy, którzy 
kupili tu działki, a teraz mogą mieć 
utrudniony dostęp do drogi osie-
dlowej, ponieważ zarówno gmina, 
jak i państwo Mańkowscy twierdzą, 
że są jej właścicielami.
Dlaczego blokada?
– Nie chcemy żadnych sporów 
z mieszkańcami, ale nie mamy 
wyboru. Może jak mieszkańcy od-
czują na własnej skórze problem, 
to gmina zareaguje. Musimy jakoś 
dochodzić swoich racji, w końcu 
upominamy się o pieniądze za dro-
gę już od lat – mówią państwo Mań-
kowscy i przyznają – Dostaliśmy za 
nią tylko 10 tys. zł, reszty nie wypła-
cono. Od dwóch lat, od kiedy po-
stanowiłem uregulować wszystkie 
sprawy majątkowe, znowu zaczą-
łem starać się o odszkodowanie. 
Ale burmistrz twierdzi, że sprawa 
zastała załatwiona ostatecznie już 
dziesięć lat temu i nie chce z nami 
rozmawiać. A przecież ta droga, jak 
stwierdził sąd, nadal figuruje w na-
szej księdze wieczystej. Gmina nie 
ma na nią aktu notarialnego, że ją 
nabyła, ani potwierdzenia, że wy-
płaciła nam pieniądze – dodają. 
Z taką wersją wydarzeń nie zga-
dza się Bernard Mucha, burmistrz 
Nasielska.
– Sąd się odniósł do decyzji wyda-
nej przez Urząd Rejonowy w Puł-
tusku, rzeczywiście urzędnik źle ją 
wydał. Z tego postanowienia wyni-
ka tylko, że decyzja była błędna. Co 
prawda w decyzji urzędu rejonowe-
go nie było informacji, że działka 
jest pod drogę, ale z map wynika, 
że to jest droga – wyjaśnia bur-
mistrz. – Po tym, jak pan Mańkow-
ski wystosował do mieszkańców 
informację o blokadzie, zgłosiła 
się do nas osoba, która ma w ak-
cie notarialnym wpis o dostępie do 
drogi publicznej. Zapłaciliśmy od-
szkodowanie za drogę, czyli jak za 
dużą działkę budowlaną. Dowodzi 
tego protokół z negocjacji i spra-

wozdanie z wykonania budżetu za 
rok 2000 i 2001. Natomiast do-
kumenty księgowe, potwierdzają-
ce wypłatę, przechowuje się 5 lat, 
więc nie możemy ich okazać. To 
dziwne, że teraz, po tylu latach po 
raz kolejny domagają się wypłaty 
pieniędzy – dodaje.
Państwo Mańkowscy twierdzą nato-
miast, że upominali się o odszkodo-
wanie od dawna, bo chcieli uregu-
lować stan prawny swojej nierucho-
mości. A podstawą dochodzenia 
roszczeń jest decyzja podziału ich 
nieruchomości z 1992 r.
Kolejność wydawania dokumen-
tów…
Sprawa tak naprawdę ma swój po-
czątek w latach 90. i co kilka lat do 
niej państwo Mańkowscy powracali, 
dlatego zarówno oni, jak i nasielski 
Urząd Miejski dysponują już sporym 
zbiorem różnych dokumentów na 
ten temat. Od decyzji o podzia-
le nieruchomości z 1992 r. aż do 
postanowienia Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce, przywracającego wpis 
o własności drogi do księgi wieczy-
stej państwa Mańkowskich, oraz ko-
respondencji między stronami. 
Jak wspomina pan Jerzy, jeszcze 
w czasach PRL zabrano im dużą 
część ich gruntów pod osiedle 
mieszkaniowe i drogę osiedlową 
na Krupce. Później, już w 1992 r., 
wraz z żoną zdecydowali, że po-
nad hektar nieruchomości od stro-
ny ul. Kolejowej podzielą na działki 
i sprzedadzą chętnym zamieszkać 
na prężnie rozbudowującym się 
osiedlu. Na ich wniosek Urząd Rejo-
nowy w Pułtusku zatwierdził podział 
nieruchomości leżącej na terenie 
przeznaczonym pod budownic-
two jednorodzinne na 11 działek, 
wydając decyzję z dnia 4 listopada 
1992 r. W dokumencie tym podano 
podstawę prawną – art.10, ust.1 i 3 
ustawy z dnia 29.04.1985 r. o go-
spodarce gruntami i wywłaszczeniu 
nieruchomości, ale nie zaznaczono, 
że jedna z działek jest przeznaczona 
pod drogę, nie ma też wpisu o tym, 
że przechodzi na własność gminy.
Kolejnym ważnym dokumentem 
jest protokół z rokowań i uzgodnień 
z 23 listopada 2000 r. „dotyczących 
ustalenia wysokości odszkodowania 
za przejętą drogę” pomiędzy gminą 
Nasielsk, którą reprezentowali: Ber-
nard Mucha, burmistrz Nasielska, 
Krystyna Raczkowska, zastęp-
ca burmistrza, Regina Olszewska, 
członek zarządu miasta, a Jerzym 
i Wiesławą Mańkowskimi. Spotka-
nie odbywało się w obecności rad-
ców prawnych urzędu: Małgorzaty 
Wiraszko i Bogdana Sokalskiego. W 
pierwszym jego punkcie napisano 
„Bezspornym jest, że na mocy osta-
tecznej decyzji z dnia 4.11.1992 r. 
działka o nr 943/13 o pow. 1.482 m2 
przeszła z mocy prawa na rzecz 
gminy Nasielsk”.
Kolejne zapisy dotyczą kwestii fi-
nansowych. Państwo Mańkowscy 
żądali odszkodowania w wysokości 
20 zł za m2, zaś przedstawiciele gmi-
ny twierdzili, że zgodnie z operatem 
szacunkowym „działka w wolnym 
obrocie w dacie przejścia własności 

na rzecz gminy stanowiła wartość 
po 15,50 zł za m2”. Po dyskusjach 
zawarto ugodę, na podstawie któ-
rej gmina zobowiązała się wypłacić 
właścicielom działki 20 tys. zł tytu-
łem odszkodowania. Jego wypłata 
miała nastąpić w dwóch ratach po 
10 tys. zł. Pierwsza miała być wypła-
cona do 27 listopada 2000 r., druga 
do 5 stycznia 2001 r. 
Państwo Mańkowscy przyznają, że 
otrzymali 10 tys. zł w listopadzie 
2000 r., ale pozostałych pieniędzy 
nie dostali.
– Przecież gdyby wypłacili nam 
całość, tak jak było ustalone, nie 
byłoby zamieszania – mówi pan 
Jerzy. – Widziałem w telewizji pro-
gram o tym, że można po latach 
dochodzić swoich praw od gminy, 
a nasza sprawa nie została ure-
gulowana. Dlatego sprawdziłem 
w księgach wieczystych, na kogo 
jest droga (działka nr 943/13) i kiedy 
okazało się, że na nas, to zaczęliśmy 
pisać do burmistrza o wykupienie 
jej przez gminę, przecież tyle lat już 
z niej wszyscy korzystają. A potem 
gmina próbowała przepisać drogę 
do swojej księgi wieczystej bez na-
szej wiedzy – dodaje.
I rzeczywiście w 2009 r. Mańkowscy 
otrzymali najpierw pismo, w którym 
obiecywano przeprowadzenie wy-
ceny i wykup działki. Na początku 
2010  r. takie zlecenie na dokonanie 
wyceny nieruchomości zostało przez 
nasielski urząd wysłane do rzeczo-
znawcy. Zaś w lutym br. burmistrz 
wycofał się z wcześniejszych obietnic, 
tłumacząc, że na podstawie decyzji 
z roku 1992 droga została przejęta 
przez gminę, a protokół z rokowań 
zaświadcza, że ustalono wysokość 
odszkodowania i je wypłacono. 
– W 2000 r. budowlane działki 
gminne sprzedawane były po 20 zł 
za m2, a w 2002 i 2003 nawet za 18 
zł za m2. Niedawno przeprowadza-
liśmy wycenę działek pod drogi na 
osiedlu Krupka i wartość jednego 
metra kwadratowego oszacowano 
na 33,62 zł. Tyle że po negocjacjach 
zapłacono 14,50 zł za m2 działki, na 
której jest droga, a więc właściciel 
znacznie zszedł z ceny. Uważam, że 
państwo Mańkowscy otrzymując za 
działkę o powierzchni ok. 1500 m2 

d z i e s i ę ć  l a t 
temu 20 tys . 
zł, dostali na-
prawdę dobrą 
cenę za swoją 
nieruchomość 
–  p o d k re ś l a 
Bernard Mu-
cha, burmistrz 
Nasielska i do-
daje, że sprawę 
uważa za za-
mkniętą. 
Również w lu-
t y m  b r .  n a 
wniosek gminy 
Nasielsk refe-
rendarz sądo-
wy w Pułtusku 
odłączył działkę 
943/13 (droga) 
z księgi wie-
czystej państwa 
Mańkowskich 
i przyłączył do 
księgi wieczystej prowadzonej dla 
innej nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Nasielsk. Podstawą 
takiego postępowania była decyzja 
kierownika Urzędu Rejonowego 
w Pułtusku zatwierdzająca podział 
nieruchomości z listopada 1992 r. 
A Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał 
7 kwietnia br. postanowienie utrzy-
mujące w mocy wpis własności nie-
ruchomości na rzecz gminy.
Państwo Mańkowscy zgodnie 
z przysługującym im prawem 
złożyli od tego postanowienia 
apelację do Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce. Ten zaś uznał ją za 
uzasadnioną i zmienił zaskarżone 
orzeczenie Sądu Rejonowego. 
Następstwem postanowienia Sądu 
Okręgowego jest przywrócenie 
treści wpisów w obu księgach 
wieczystych, czyli droga (dział-
ka 943/13) powróciła do księgi 
wieczystej państw Mańkowskich. 
Ponadto Sąd w Ostrołęce wyja-
śnił, że decyzja Urzędu Rejono-
wego w Pułtusku, na podstawie 
której działał y gmina Nasielsk, 
referendarz sądow y oraz Sąd 
Rejonowy, nie uprawniała do 
stwierdzenia, aby „jakakolwiek 
część nieruchomości objętej na 
wniosek jej właścicieli podziałem 
przeszła na własność gminy jako 

wydzielona pod budowę ulicy”, 
ponieważ ten problem nie był 
przedmiotem rozstrzygnięcia, 
a kierownik Urzędu Rejonowego 
w Pułtusku nie powoływał się na 
art.10 ust.5 ustawy z 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczeniu nieruchomo-
ści, czyli artykuł, który stanowił 
podstawę do stwierdzenia, że 
grunty wydzielone pod budowę 
ulicy z nieruchomości objętej na 
wniosek właściciela podziałem 
przechodzą na własność gminy 
z dniem, w którym decyzja staje 
się ostateczna lub prawomocna. 
„Skoro organ administracyjny 
nie odwoływał się nawet od tego 
przepisu w podstawie prawnej 
swego rozstrzygnięcia, nie spo-
sób przyjmować, iż którakolwiek 
z nowo powstałych działek prze-
szła z mocy prawa na własność 
gminy” – podsumowano w uza-
sadnieniu postanowienia. 
Co więc z odszkodowaniem za 
drogę? Co ze stanem prawnym tej 
nieruchomości? Czy mieszkańcy, 
będą musieli wykupić w niej udzia-
ły? Czy jest szansa na porozumie-
nie, czy też sprawa trafi do sądu? 
Jak dotąd każda ze stron obstaje 
przy swoim.

(i.)
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Kronika straży pożarnej
21.09. OSP Nasielsk dwukrotnie 
wyjechała do pożaru śmietników 
przy ulicy Warszawskiej.
22.09. strażacy wyjechali do 
Krzyczek Żabiczek w celu uprząt-
nięcia miejsca po kolizji samocho-
du osobowego z dzikiem.

Zagłosuj  
na swojego dzielnicowego

Od redakcji: 

Wyjaśnienie
Do artykułu pt. „Ze sceny na turniej”, który ukazał się  

w 19 numerze ŻN, wkradła się pomyłka. W tekście opi-

sano dwa wydarzenia, w jakich w ostatnich tygodniach 

brali udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

działających przy firmie JAN-Pol w Siennicy. Jednym  

z nich był Powiatowy Dzień Osób Niepełnospraw-

nych, który odbywał się w Leoncinie, zaś drugim inte-

gracyjna impreza sportowa, na którą WTZ pojechały  

do Obrytego. Mianowicie, pomyłkowo podana została 

informacja na temat przewoźników. Otóż, do Leon-

cina uczestników WTZ wiózł autokar z firmy „Sani-

max”, natomiast SKR zawoził ich na zawody sportowe  

do Pułtuska, a później do Obrytego. 

Redakcja ŻN

17.09. na ulicy Nowa Wieś wła-
mano się do budynku Sławomira 
F. , z którego skradziono elek-
tronarzędzia o wartości 3000 zł. 
Sprawcy kradzieży z włamaniem 
zostali ustaleni.
25 .09. na ul icy Elektronowej 
nieznani sprawcy włamali się do 
budynku Anny G. i skradli mienie 
o wartości 2000 zł.
Pijani na drodze
18.09. w Pniewie Marcin J., miesz-
kaniec B łędostowa,  k ierował 
motorem po spożyciu alkoholu 
(1,25 mg/l).
20.09. na ulicy Kościuszki To-
masz W., mieszkaniec Pianowa, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (1,27 mg/l).

Na gorącym uczynku

Narkotyki ukrył  
pod siedzeniem
Policjanci z Nasielska zatrzymali 
21-letniego Adama F. W jego samo-
chodzie znaleźli haszysz, marihuanę 
oraz amfetaminę. Mężczyzna nie 
miał także prawa jazdy. 
W piątek, 24 września br., w Nowych 
Pieścirogach, kierowca forda eskor-
ta został zatrzymany do rutynowej 
kontroli drogowej. 21-latek już na 
sam widok policjantów ogromnie 
się zdenerwował. Funkcjonariusze 
z Nasielska szybko ustalili powody 
takiego zachowania. Jak się oka-
zało, Adam F. nie miał uprawnień 
do kierowania pojazdem. Nie było 
to jedyne przewinienie mężczy-

zny. Policjanci w jego aucie, pod 
siedzeniem kierowcy, znaleźli 9 
działek haszyszu, 3 torebki z am-
fetaminą oraz jedną z marihuaną. 
Policjanci narkotyki zabezpieczyli, 
a Adama F. zatrzymali. Mężczyzna 
trafił do policyjnej celi. Po zebraniu 
materiału dowodowego 21-latek 
został przesłuchany, a następnie 
przedstawiono mu zarzut posiada-
nia środków odurzających. Decyzją 
prokuratora został objęty dozorem 
policyjnym. O jego dalszym losie 
zadecyduje sąd.

za:www.kppnowydwor.pl

Zupy regeneracyjne i pralka miały 
paść najprawdopodobniej łupem 
Krystiana P., który włamał się do 
budynku PKP. W kradzieży prze-
szkodził pracownik PKP, który 
zauważył wyrwaną kratę w oknie 
i wybitą szybę. 
W poniedziałek, 20 września br. 
włamanie do jednego z budynków 
w rejonie stacji w Nasielsku zauwa-
żył pracownik PKP. Przechodząc 

obok budynku, zobaczył wyrwaną 
kratę w oknie oraz wybitą szybę. 
Gdy wszedł do środka, zastał tam 
młodego mężczyznę. Na pyta-
nie, co tam robi, nastolatek od-
powiedział, że chciał przenoco-
wać. Pracownik PKP natychmiast 
powiadomił o swoim odkryciu 
przełożonego i patrol SOK, a ci 
miejscowych policjantów. Z ze-
branych materiałów wynika, że 

Od 1 października rusza bada-
nie opinii publicznej pod hasłem 
„Mój Dzielnicowy”. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców do 
oceny pracy policjantów, którzy 
są najbliżej Waszych spraw. Gło-
sowanie odbywać się będzie za 
pośrednictwem internetu do 31 
grudnia 2010 r. Wyniki zostaną 
ogłoszone 31 stycznia 2011 r.
Celem badania jest przybliżenie 
mieszkańcom instytucji dzielni-
cowego – partnera w trudnych 
sytuacjach oraz motywowanie 
tych policjantów do jak najlep-
szego wykonywania swoich obo-
wiązków. Badania będą prowa-
dzone tylko za pośrednictwem 
internetu w terminie od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia 2010 r. 
Mieszkańcy będą mogli oddawać 

swoje głosy po wyszukaniu na 
stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Pol icj i  w Now ym 
Dworze Mazowieckim (kppno-
wydwor.policja.waw.pl) w zakład-
kach: Komenda lub Komisariaty – 
Zespół Dzielnicowych lub Wykaz 
miejscowości i dzielnicowych, 
właściwego dzielnicowego opie-
kującego się daną miejscowo-
ścią lub ulicą i naciśnięciu ikonki 
„Głosuj”, a następnie wpisaniu 
wyświetlonego kodu. Po zalo-
gowaniu będzie można zobaczyć 
statystykę oddanych głosów.
Dzielnicowi, którzy otrzymają 
największą liczbę głosów z po-
szczególnych Komend Rejo-
nowych i Powiatowych Policji, 
zostaną nagrodzeni przez Ko-
mendanta Stołecznego Policj i . 

Wiele osób odwiedzających nasze miasto mówi o tym, że nic się tu nie zmie-
nia, że czas się w Nasielsku zatrzymał. A na dodatek niedawno usłyszałem od 
mieszkanki pobliskiego Serocka zdanie: Nasielsk to jest tak do tyłu…, którego 
nie chciała w żaden sposób rozwinąć, chyba żeby mnie nie urazić. Niestety, wi-
doczne gołym okiem zaniedbania w naszym mieście źle świadczą zarówno 
o władzach, jak i o jego mieszkańcach. 

Są jednak w naszym mieście miejsca, za których wygląd winniśmy wszyscy 
mocno się wstydzić. Nawet centralny skwer czy, jak mówią niektórzy, park miejski 
w niczym parku nie przypomina, nie mówiąc już o tym, co tam się dzieje. Pewna 
starsza mieszkanka Nasielska powiedziała: obraza Boska. Niewiele lepiej wyglą-
da najstarszy skwerek w mieście, ze skromnym pomnikiem stojącym w jego 
centralnym punkcie. Napis na tarczy umieszczonej na tle krzyża dawanego za 
zasługi głosi: MIESZKAŃCOM NASIELSKA ŻOŁNIERZOM W.P. BOJOWNIKOM 
RUCHU OPORU POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY W LATACH 1939–1945 
RODACY A.D. MCMLVIII. 
Od roku 1958 roku w tym miejscu odbywały się oficjalne obchody różnych 
rocznic i świąt. Były niezwykle uroczyste i podniosłe. Tekst umieszczony na ta-
blicy mówi bardzo wiele, ale zawiera też wiele niedomówień. Nie wszystkie fak-
ty zostały odnotowane w oficjalnych dokumentach, mniej wygodne bowiem, 
tak na wszelki wypadek przemilczano. Ale żyją jeszcze ludzie, którzy byli blisko 
związani z budową tego pomnika, i warto, aby się odezwali. 
Znamienne są zwłaszcza słowa: uczestnikom ruchu oporu. Czy nie była to zaka-
muflowana forma oddania hołdu tym, którzy walczyli i polegli, ale o ich bohater-
stwie w tamtych latach nie bardzo można było mówić? Skromna tablica upamięt-
niająca ich bohaterstwo i męczeńską śmierć umieszczona została dopiero wiele 
lat później na południowej ścianie kościoła. I o niej też już mało kto pamięta.
A może, jak mówią niektórzy, obelisk został postawiony, aby odwrócić uwagę 
od grobu nieznanego (!!!) żołnierza z nasielskiego cmentarza? Przy grobie tym 
harcerze zaciągali warty, odbywały się nabożeństwa, ludzie składali kwiaty i za-
palali znicze. Tyle że jest to grób z roku 1920. I od pewnych form oddania hołdu 
poległym odstąpiono. I nieważne, jakie obecnie będą ustalenia, o miejsce to 
winniśmy zadbać. Bo jest to miejsce pamięci. A jak widać pamięć mamy krótką. 
I tablice jak kości, o czym śpiewamy w pewnej piosence mchem, porastają. Na-
sza pamięć również. Pisząc „tablice”, mam na myśli jeszcze jedną tablicę, która 
znajduje się w tym miejscu nieco niżej. Upamiętnia ona tragiczne wydarzenie 
z 1976 r., do jakiego doszło w lipcowy dzień – 100 metrów od kościoła spadł 
wojskowy samolot z pobliskiego lotniska w Modlinie. Śmierć ponieśli: pod-
porucznik pilot inżynier Ryszard Gruza i adept lotnictwa sierżant podchorąży 
Eugeniusz Janczak. Im też należy się nasza pamięć, chociaż tablicę ufundowali 
koledzy z jednostki, której już nie ma. Dlatego spadkobiercami historii jesteśmy 
my, mieszkańcy Nasielska.

az

NASZE SPRAWY

Za krótka pamięć

Krystian P. najprawdopodobniej 
włamał się do budynku, aby skraść 
znajdujący się tam towar. Jego łu-
pem miało paść 80 zup regene-
racyjnych oraz pralka. Policjanci 
ustalają, czy przygotowany do 
wyniesienia towar 19-latek miał 
zamiar sam wynieść, czy ktoś miał 
mu w tym pomóc. Sprawę wyja-
śniają policjanci z Nasielska.

za:www.kppnowydwor.pl

Zapraszamy Państwa do odda-
wania głosów na swoich dzielni-
cowych.

za: www.kppnowydwor.pl
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Z POWIATU

Z GMINY

Droga tonie w bagnach
Najbardziej znaną, przynajmniej z na-
zwy, ulicą w gminie Nasielsk jest bie-
gnąca przez Siennicę ulica Sikorskiego. 
Pisze o niej prasa – lokalna, powiatowa 
i regionalna. I byłoby wszystko w po-
rządku, gdyby to, co się o niej pisze, 
stanowiło powód do dumy. Tak jednak 
nie jest. Za tę ulicę musimy się wszyscy 
wstydzić, a ci, którzy z niej korzystają, 
muszą wykazać maksimum dobrej 
woli i odwagi, aby dotrzeć do celu, ja-
kim są licznie położone przy niej zakła-
dy pracy czy dworzec kolejowy.
A tak właściwie to tej ulicy – drogi już 
nie ma. Utonęła w siennickich i no-
wowiejskich bagnach. Sentyment do 
niej jednak pozostał. I nie tylko senty-
ment, ale i racjonalne pragnienie, by 
przywrócić jej świetlane, co prawda 
socjalistyczne, funkcje. Bo to była waż-
na droga. Łączyła wschodnią część 
gminy ze stacją, a powstające przy 
niej państwowe i spółdzielcze zakłady 
pracy dawały w miarę godziwy za-
robek wielu mieszkańcom nasielskiej 
gminy. W ciągu ostatnich dwudziestu 
lat wiele, niestety, w tym względzie się 
zmieniło.

Obecny stan tej drogi najbardziej 
denerwuje mieszkańców Siennicy, 
właścicieli zlokalizowanych tu firm 
i wszystkich tych, którzy muszą z niej 
korzystać. Ten nerwowy „wrzód” na-
rastał, aż wreszcie pękł. Przedsiębiorca 
Janusz Konerberger, wspólnie z innymi 
przedsiębiorcami z tej części gminy, 
oraz sołtys Siennicy zaprosili na spo-
tkanie władze samorządowe gminy 
i powiatu, jako że drogą tą zarządza 
powiat. Konkretna rozmowa, prowa-
dzona jednak w przyjaznej atmosferze, 
zakończyła się równie konkretnymi 
wnioskami. Zarówno przedstawiciele 
władz gminnych, jak i powiatowych 
uznali, że postulaty zapraszających 
i ich racje są ze wszech miar słuszne 
i należy znaleźć rozwiązanie doraźne 
oraz w dalszej, ale nieodległej perspek-
tywie doprowadzić do modernizacji 
tej drogi.
Wszystkie strony zadeklarowały da-
leko idące wsparcie planowanych 
działań. Nie wszystko bowiem będzie 
można zrobić od razu i jeszcze przed 
zimą rozwiązać nabrzmiałe problemy. 
Pierwszym etapem miał być udział 

inicjatora spotkania 
– Janusza Konerber-
gera i przedstawicie-
li mieszkańców wsi 
w Komisji Infrastruk-
tury Rady Powiatu. 
Delegaci na to po-
siedzenie zabrali ze 
sobą dokumentację 
zdjęciową pokazującą 
ogrom zniszczeń na 
tej drodze i trudności, 

jakie muszą pokonywać jej użytkow-
nicy.
Już wcześniej powiat podjął poważne 
prace mające doprowadzić do po-
prawy katastrofalnego stanu tej dro-
gi. Trudno wskazywać winnych tego 
stanu, ale niebagatelny wpływ na to, 
co się stało, miała natura. Droga i wiele 
posesji przy niej położonych leżą na 
terenie bagiennym. Zaczęto więc od 
odnowienia rowów odprowadzają-
cych wodę i udrożnienia przepustów. 
Niektórych nawet nie było, zostały 
bowiem zabetonowane. W akcję od-
prowadzenia wody włączył się również 
samorząd gminny. Planowane jest, że 
do 10 października większość tych 
prac będzie zakończona. To wszystko 
nie dawało jednak rozwiązania narasta-
jących wciąż problemów.
W tej sytuacji bardzo poważnie do 
kłopotów z tą drogą podeszły samo-
rządowe władze powiatu. Radni z Ko-
misji Infrastruktury uznali, że niezbędne 
są szybkie działania, zaś Rada Powiatu 
w trybie awaryjnym dokonała przesu-

W podróż busem czy autobusem
Problemy zbiorowego transportu 
samochodowego (autobusy i busy) 
były przedmiotem spotkania, na 
jakie starosta nowodworski zaprosił 
przedstawicieli miast i gmin powiatu 
nowodworskiego. Odbyło się ono 
w piątek, 17 września br., w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Powiatowego. 
Waga poruszanych problemów spra-
wiła, że w większości przybyli oso-
biście wójtowie, a z miast urzędnicy 
zajmujący w nich ważne stanowiska 
administracyjne. Gminę Nasielsk re-
prezentowała sekretarz gminy Maria 
Kowalska.
Omawiano sprawy związane z siecią 
tego transportu na terenie powiatu 
nowodworskiego, w tym kwestie 
związane z likwidacją części wyko-
nywanych przewozów przez prze-
woźników. Ten ostatni problem, na-
głośniony mocno przez pasażerów 
i władze samorządowe gmin, przy-
czynił się w dużej mierze do organi-
zacji tego spotkania. 
Problem referowali przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Państwowej Komu-
nikacji Samochodowej w Warszawie. 
Przewodniczył im dyrektor Piotr 
Grzegorczyk. Warszawska firma jest 
największym i najbardziej znanym 
na terenie powiatu nowodworskiego 
przewoźnikiem. Na naszym terenie 
reprezentuje ją „Baza” w Nowym 
Dworze Mazowieckim. PPKS obsłu-

guje na terenie powiatu 68 linii o dłu-
gości 2217 kilometrów.
W związku z tym, że obecna „Baza” 
jest wchłoniętym przed dwoma 
laty Oddziałem PKS, dyrektor Grze-
gorczyk odniósł się do obaw, jakie 
przy reorganizacji podnoszono. Nie 
zmniejszyła się liczba użytkowanego 
sprzętu (52), nastąpiło natomiast jego 
odmłodzenie (średnia wieku pojaz-
dów w 2008 r. – 10,55 roku, średnia 
wieku obecnego taboru – 9,63). Po-
prawił się standard pojazdów. Obec-
nie 7 z nich ma klimatyzację, podczas 
gdy dwa lata temu żaden pojazd nie 
posiadał takiego urządzenia. Nie zna-
lazły potwierdzenia obawy, że nastąpi 
zmniejszenie stanu osobowego za-
łogi. Przybyło dwunastu kierowców, 
a ogólnie stan zatrudnienia zwiększył 
się o 10 osób. 
Swoje wywody na ten temat i te-
mat sieci tego transportu dyrektor 
Grzegorczyk obrazował mapami 
z wyrysowanymi wszystkimi trasami 
i innymi materiałami źródłowymi. A 
te dotyczyły nie tylko jego Przed-
siębiorstwa, lecz i danych dotyczą-
cych przewoźników prywatnych. 
Dyrektor i jego koledzy byli solid-
nie przygotowani do prezentacji 
i dyskusji. Stwierdził przy tym, że 
Przedsiębiorstwo napotyka spore 
trudności, w tym także nieuczciwą 
konkurencję. Każdy zamiar zawie-

szania lub likwidacji linii poprzedza-
ny jest wnikliwą analizą wyników. 
Nadmienił, że w tej sprawie liczy na 
wsparcie samorządów. Zauważył, że 
PPKS to solidny przewoźnik i partner 
samorządów.
Samorządowcy nie dyskutowali z fak-
tami, ale wskazywali, że wiadomości 
o zawieszaniu lub zamykaniu linii do-
cierają do nich bardzo późno, a często 
nawet już po fakcie. Nie mają czasu na 
reakcję i zapewnienie pasażerom in-
nych form komunikacji. Dotyczyło to 
ostatnio linii autobusowej od Pomie-
chówka do Dębego. Do mieszczącej 
się tam ponadgimnazjalnej szkoły 
uczęszcza wielu uczniów. Podobny 
przypadek, chociaż mniej bolesny dla 
pasażerów, z racji kilku działających tu 

linii prywatnych, miał także miejsce 
w Nasielsku. 
Obecnie teren naszej gminy jest 
obsługiwany w zasadzie przez prze-
woźników prywatnych i przeloto-
we autobusy z PKS w Ciechanowie 
i jego baz terenowych. PPKS w War-
szawie obsługuje w naszej gminie 
jedną, ale niezmiernie ważną linię 
na trasie Nowy Dwór Mazowiecki–
Cieksyn. Pani Sekretarz zauważyła, 
że powinny być wznowione kursy 
na trasie Nasielsk–Nowy Dwór Maz. 
Ciekawe, co na temat publicznego 
transportu samochodowego są-
dzą mieszkańcy naszej gminy. Być 
może mają dla przewoźników cie-
kawe propozycje.

xyz

nięć pewnych środków w budżecie na 
remont najbardziej zdewastowanego 
odcinka ul. Sikorskiego. Nie będzie to 
oczywiście rewitalizacja i moderni-
zacja tej ulicy. To wymaga wielu za-
biegów, przygotowania pełnej doku-
mentacji, uzgodnień i co najważniejsze 
– dużych pieniędzy. Przewiduje się, że 
docelowo będzie potrzebna ponad  
3 miliony złotych.
Co więc będzie w najbliższym czasie 
na remontowanym odcinku drogi 
zrobione? Realne jest pokrycie ko-
rony drogi tłuczniem, kruszywem 
i podsypką. Ma to zapewnić związa-
nie poszczególnych warstw i możli-
wość odprowadzenia wody. To zaś 
w powiązaniu z pracami mającymi 
na celu jej odwodnienie powinno 
przynieść na pewien czas oczekiwa-
ny skutek. Tak zwanej nalewki, czyli 
asfaltowej warstwy, w chwili obecnej 
się nie przewiduje. Może to i racja, bo 
prawdopodobnie byłyby to pieniądze 
wyrzucone w błoto.

xyz

Informacja o zmianach
Piszę w sprawie artykułu „Uwaga 
na znaki”. Bardzo miło, że ze-
chcieliście poinformować swoich 
czytelników o zaistniałej zmianie. 
Jednak bardzo poruszyło mnie 
zdanie „Szkoda tylko, że o zmia-
nach wcześniej nie uprzedzono 
mieszkańców”. Bo tak napraw-
dę w „Gazecie Nowodworskiej” 
artykuł, że będą takie zmiany 
w Nasielsku, ukazał się w sierpniu. 
Dziwi mnie to, że redakcja „Ga-
zety Nowodworskiej” jest lepiej 
poinformowana od Was – ludzi, 
którzy przecież mieszkają na tym 
terenie. Niestety, między innymi 
do Waszej gazety należy infor-
mowanie mieszkańców, co się 
wydarzy w naszej gminie.

Z poważaniem
Marta Konarzewska

(tytuł pochodzi od redakcji)

Od redakcji:
Dziękuję za wnikliwą i, co godne 
podkreślenia, krytyczną lekturę 
jednego z artykułów, który ukazał 
się w ostatnim numerze naszego 
pisma. 
Gdyby jednak Pani czytała równie 
uważnie poprzednie jego numery 
(pozwolę sobie zauważyć, że jest to 
dwutygodnik), to wiedziałaby Pani, 
że wzmianki na ten temat ukazy-
wały się w „Życiu Nasielska”, np. 
w relacji z sesji Rady Miejskiej (nr 
18) czy też przy okazji omawiania 
problemów komunikacyjnych w ul. 
Tylnej (nr 17). Nie jest więc zgodne 
z prawdą twierdzenie, że w „Życiu 
Nasielska” w ogólne nie było in-
formacji na ten temat. To, że autor 
artykułu pozwolił sobie na cytowa-
ny przez Panią komentarz, wynika 
z faktu, że z odpowiednim wyprze-
dzeniem takich informacji na temat 
zmian w organizacji ruchu nie było 
na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta ani w pobliżu ulicy, której zmiana 
miała dotyczyć. 
Dlaczego? Otóż, należy zakładać, 
że nasze miasto odwiedzają także 
ludzie mieszkający w sąsiednich 
gminach (np. Świercze, Nowe Mia-
sto, Winnica), nie wspominając już 
o przejezdnych. A do tego w skle-
pie „Guliwer” czy też na nasielskim 
targowisku robią też zakupy miesz-
kańcy gminy, którzy nie czytają 
lokalnych, nawet najlepiej poin-
formowanych gazet. I właśnie te 
wszystkie osoby były narażone na 
nieprzyjemne niespodzianki, któ-
rych można było uniknąć. 
To, że nasza gazeta jest pismem 
samorządu gminnego, nie ozna-
cza, że piszący nie może pozwolić 
sobie na ocenę opisywanej sytuacji, 
szczególnie gdy artykuł jest reakcją 
na interwencję konkretnej osoby. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę 
z tego, że do naszej gazety należy 
informowanie o tym, co dzieje się 
na terenie naszej gminy, i staramy 
się to robić w miarę naszych moż-
liwości, które jednak trudno w jaki-
kolwiek porównywać z możliwo-
ściami prywatnego tygodnika. 

Z poważaniem
Iwona Pęcherzewska,  

redaktor naczelna  
„Życia Nasielska”

LIST DO REDAKCJI



6 1–14 października 2010

Baśniowy świat poczwarki
Wielu wielbicieli polskiej literatury z pewnością zna twórczość Doroty Tera-
kowskiej. Jest to bowiem jedna z najpopularniejszych pisarek książek zarówno 
dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Poczwarkę, powieść, którą dziś polecamy, 
powinien przeczytać każdy. Dlatego, że po prostu jest to ciekawie i przystępnie 
opowiedziana historia pewnej rodziny. A także dlatego, że niesie ze sobą za-
wsze aktualne przesłanie o ważnych życiowych wyborach, miłości, tolerancji, 
akceptacji i o przemijaniu. 

Adam i Ewa to wykształcone i zamożne małżeństwo ludzi sukcesu. Mają ponad 
30 lat i dalsze wspólne życie zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. 
Najpierw wybudowali i urządzili dom, a czytelnik poznaje ich, gdy w prywatnej 
klinice na świat przychodzi ich wymarzone dziecko. Oczywiście ono również 
zgodnie z planem miało być doskonałe i osiągać w przyszłości wszystko, co 
najlepsze. Jednak narodziny córki okazują się ruiną, a nie realizacją marzeń, 
ponieważ dziewczynka ma zespół Downa w wyjątkowo ciężkiej postaci. Jak się 
zachowają wobec tej sytuacji? W pierwszym odruchu oboje decydują się na 
oddanie dziecka, ale Ewa postanawia zabrać dziecko do domu i wychowywać 
je. To ona uczy się akceptować i kochać córkę, choć nie jest w stanie dotrzeć 
do jej świata. I zostaje w tej trudnej sytuacji sama, gdyż jej mąż nie umie zaak-
ceptować upośledzonej córeczki, nazywanej Myszką. Będzie więc tu opisany 
bunt, gniew i codzienność opieki nad chorym dzieckiem. A przecież Myszka, 
choć nie umie wypowiedzieć poprawnie całego słowa, żyje w swoim własnym 
świecie. Czy istnieje szansa na ich wzajemne porozumienie? O swojej książce 
tak mówiła Terakowska: – „Poczwarka” nie ma nic wspólnego z fantasy. To 
powieść współczesna, choć niewątpliwie magiczna. Podobno, jak mówią mi 
ci, co już ją czytali, bardzo wciąga i „chodzi za człowiekiem”. Jeśli to prawda, 
to bardzo się cieszę.

Naprawdę warto sprawdzić, kto i dlaczego jest w tej powieści poczwarką. I dla-
czego tak trudno jest kochać innych bezwarunkowo.       

(red.)

KULTURALNIE

Biblioteka poleca

KONFERENCJA NAUKOWA

Mazowsze Północne  
w obronie niepodległości 

Z BIBLIOTEKI

Biblioteka realnych marzeń
Jeszcze w tym roku zostanie wymienione pokrycie dachu na budynku 
nasielskiej biblioteki, a wszystko to dzięki 40 tys. zł dofinansowania z Mini-
sterstwa Kultury Sztuki i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom z budżetu 
gminy. Pisaliśmy na ten temat w jednym z ostatnich numerów ŻN. 
Jak się okazało, przyznanie takiego grantu umożliwiło nasielskiej bibliotece 
wzięcie udziału w bezpłatnych konsultacjach architektonicznych, udziela-
nych w ramach projektu pt. „Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece”. 
Mogło z nich skorzystać tylko 35 placówek. 
Takie kilkugodzinne warsztaty, w który wzięło udział 12 osób, odbyły się 
w czwartek i piątek (16 i 17 września br.) w nasielskiej bibliotece. Miały one 
na celu przede wszystkim poznanie potrzeb użytkowników i pracowników 
biblioteki oraz stworzenie odpowiadającej im wizji przestrzeni biblioteki. 
– Uznaliśmy, że takie spotkanie z architektami to bardzo dobry pomysł. 
Jeszcze w sierpniu zgłosiliśmy się do udziału w tym projekcie i zostaliśmy 
zakwalifikowani – mówi Izabela Mazińska z nasielskiej biblioteki. – Każdy 
z uczestników warsztatów, a poza pracownikami biblioteki byli wśród nich 
też czytelnicy, miał szansę podzielić się swoim pomysłem na zagospo-
darowanie przestrzeni w naszej bibliotece. Mogliśmy proponować różne 
rozwiązania. A następnego dnia architekci zaproponowali nam konkretne 
rozwiązania – dodaje. 
Spotkanie prowadzili architekci Marlena i Marek Happach, którzy uznali, 
że nasza biblioteka ma bardzo duży potencjał. Charakter budynku bardzo 
pasuje właśnie do biblioteki i dodatkowo do wykorzystania jest też duża 
działka. Prowadzący warsztaty zaproponowali wiele mniej lub bardziej kosz-
townych zmian, które sprawią, że biblioteka będzie bardziej funkcjonalna.  
I tak powstała makieta pod nazwą „Biblioteka realnych marzeń”. Na parterze, 
gdzie znajduje się wypożyczalnia książek dla dorosłych, już w najbliższym 
czasie zmianie ulegnie ustawienie regałów z książkami. Na pierwszym 
piętrze, gdzie mieści się m.in. czytelnia i wypożyczalnia książek dla dzieci 
oraz pracownia internetowa, zmiany będą bardziej radykalne. Zgodnie ze 
wspólnie opracowanym projektem, to w pierwszym pomieszczeniu po-
winien się mieścić oddział dla dzieci z niższymi regałami na książki oraz 
kącik z zabawkami, zaś czytelnia zostałaby przeniesiona do kolejnego po-
mieszczenia i połączona z pracownią internetową. Realizacja tych planów 
będzie wymagała jednak konkretnych nakładów finansowych, więc trzeba 
będzie na nią jeszcze poczekać.
– Nadaliśmy naszemu projektowi nazwę „Biblioteka realnych marzeń”, 
ponieważ staraliśmy się w nim umieścić tylko te naprawdę realne zmiany, 
na które będziemy mogli sobie pozwolić w przyszłości. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tego spotkania, ponieważ wiemy już, jak zaaranżować nasze 
wnętrza, i wiemy, co mamy uwzględniać, kiedy będziemy się o kolejne 
środki zewnętrze dla naszej biblioteki – mówi Izabela Mazińska. 
Po konsultacjach nasza biblioteka otrzyma profesjonalne opracowanie, 
które będzie można zastosować przy najbliższym remoncie, a także  
w długofalowych planach modernizacji biblioteki. 

(red.)

NASZE SPRAWY

W środę, 22 września br. w siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Ciechanowie odbyła się 
konferencja naukowa poświęco-
na obchodom 90. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. Zorganizowa-

ły ją: Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej i Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie.
Konferencję otworzył koncert pie-
śni w wykonaniu zespołu PWSZ 
w Ciechanowie pod dyr. Artu-
ra Wiśniewskiego. Po referatach 
i prezentacjach multimedialnych 
goście udali się na krótką przerwę 
kawową, po której rozpoczęła się 
projekcja filmu 1920 r. – Mazowsze 
Północne w obronie niepodległo-
ści, w którym pokazano m.in. sce-
ny z tegorocznej inscenizacji walk 
polsko-bolszewickich w Borkowie. 
Konferencja ta stanowiła zwieńcze-
nie wszystkich wydarzeń i uroczy-
stości, jakie działy się na północnym 
Mazowszu, a które miały na celu 

uczczenie 90. rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 r. 
Zjazd zgromadził wielu wybitnych 
historyków pasjonujących się te-
matyką wojny polsko-bolszewic-
kiej. Wśród gości znaleźli się m.in. 

prof. dr hab. Lech 
Wyszczelski, który 
mówił o sporach 
i kontrowersjach 
wokół b itwy na 
przedpolach War-
szawy, prof. dr hab. 
Janusz Szczepań-
ski zaprezentował 
referat na temat 
s p o ł e c z e ń s t wa 
Mazowsza w wal-
c e z  na j a zde m 
bolszewickim, zaś 

prof. Ryszard Juszkiewicz omówił 
przerwanie niewodu pod Mławą.

Na sympozjum nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli gminy Nasielsk. 
Burmistrza Nasielska reprezentował 
Stanisław Tyc, dyrektor Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej, zaś 
Marek Maluchnik z Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku oraz Marek Sta-
mirowski z Nasielskiego Ośrodka 
Kultury udzielali informacji na temat 
corocznych obchodów upamięt-
niających walki polsko-bolszewic-
kie, promując uroczystości w Bor-
kowie za pomocą zdjęć z insceniza-
cji bitew, publikacji oraz prezentacji 
multimedialnych.
Zaprezentowane przez przedsta-
wicieli naszej gminy materiały cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, 
a zakres rocznicowych obchodów 
wzbudził uznanie uczestników kon-
ferencji.

Aga

Jubileuszowy miting nasielskich AA
Skrót „AA” oznacza anonimowych 
alkoholików. Czy i na ile można być 
anonimowym alkoholikiem? Otóż 
można. Wprawdzie alkoholik kojarzy 
się większości z nas z pospolitym pija-
kiem, jakich mnóstwo obserwujemy 
wokół nas, ale nie są to pojęcia tożsa-
me. Najprościej mówiąc, alkoholik to 
człowiek uzależniony od alkoholu, 
a to nie zawsze rzuca się nam wszyst-
kim w oczy. Większość z nas już wie, 
że jest to choroba i że można, a nawet 
trzeba ją leczyć. Leczenie zaś nie za-
wsze oznacza szpital, zaszywanie czy 
łykanie tabletek.
Jedną z najlepszych, najbardziej sku-
tecznych metod walki z nałogiem jest 
czynny udział osób uzależnionych 
w grupach samopomocowych ano-
nimowych alkoholików. Taka grupa 
działa w naszej gminie już od 16 lat. 
I chociaż rocznica powołania grupy 
AA KEJA nie jest okrągła, to trady-
cją ruchu jest coroczne świętowanie 
kolejnej rocznicy jej powstania. I ma 
to głębokie uzasadnienie, o czym 
przekonują wypowiedziane z dumą 
zdania: jestem alkoholikiem, ale od 
miesiąca, dwóch, pięciu, roku, dwóch 
trzech lat itd. nie wziąłem albo nie 
wzięłam alkoholu do ust. Rocznicowy 
miting odbył się w sobotę 18 września 
br. w hali sportowej przy ul. Staszica. 
Jak przystało na ten jeden w roku, spe-
cjalny miting, jest on wyjątkowo uro-

czysty. Zapraszani 
są na niego goście, 
przyjeżdżają nieraz 
z odległych stron 
ludzie działający 
w podobnych gru-
pach. Razem z oso-
bami uzależniony-
mi bezpośrednio 
świętują też wszy-
scy doświadcza-
jący uzależnienia 
w sposób pośredni. 
To członkowie ich rodzin. Oni też się 
zorganizowali i od 9 lat działają w gru-
pie Al-Anon Prosta Droga. 
Zanim w hali miejskiej rozpoczął 
się rocznicowy miting, przybyli na 
spotkanie dziękowali Bogu: „Za łaskę 
przemiany i dar trzeźwego życia”, 
uczestnicząc w uroczystej mszy św. 
Celebrował ją i okolicznościową ho-
milię wygłosił ojciec z kapucyńskiego 
klasztoru w pobliskim Zakroczmiu. 
Zakonników z tego klasztoru można 
nazwać apostołami trzeźwości. Od 40 
lat prowadzą Ośrodek Apostolstwa 
Trzeźwości.
Druga część spotkania miała charakter 
„codziennego” mitingu. Wzięli w nim 
również udział goście z innych grup 
ze wschodniej i środkowej Polski. Tu 
warto zauważyć, że nasi anonimowi 
alkoholicy wspaniale promują nasze 
miasto i gminę. Z roku na rok przy-

bywa z odległych stron coraz więcej 
osób uczestniczących w rocznico-
wym spotkaniu. I Nasielsk im się do-
brze kojarzy.
Imprezę zakończyła zabawa tanecz-
na. Jej przebieg przeczy wyrażanemu 
powszechnie przekonaniu, że bez al-
koholu nie ma dobrej zabawy. Można 
powiedzieć, że chociaż nie było nawet 
szampana, zabawa była szampańska.
Organizatorzy są zadowoleni z prze-
biegu odświętnej imprezy. Dziękują 
jednocześnie wszystkim tym, którzy 
wsparli ich poczynania. A przyjaciół 
i sympatyków mają wielu. Zapraszają 
też wszystkie osoby, które mają alko-
holowe problemy na spotkania, które 
odbywają się w salkach starego wika-
riatu – w niedzielę o godz. 18 (AA), we 
wtorek o godz. 19 (AN), w czwartek 
godz. 19 (AA).

az
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Duchowe witaminy

Życiowe inspiracje
Moją uwagę przykuła wydana w języku polskim książka „Dlatego świę-
ty”. Wśród wielu opracowań i omówień dotyczących osoby Jana Pawła 
II – z pewnością wyjątkowa. Zwłaszcza że napisana przez postulatora 
procesu beatyfikacyjnego ks. Sławomira Odera we współpracy z wło-
skim dziennikarzem Saverio Gaeta. Materiał do publikacji powstał na 
podstawie przesłuchań 114 osób, wśród których największą grupę (36) 
stanowią katolicy świeccy. 

W jednym z trzech rozdziałów pod tytułem „Mistyk” zastanawia frag-
ment o świętych, których autor ukazuje jako inspirację dla Jana Pawła II 
w praktykowaniu cnót, zarówno boskich, jak wiara, nadzieja czy miłość, 
jak i ludzkich. Doskonale wiemy, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”. 
Święty to jest ideał dla wierzących w Chrystusa. Jan Paweł II, patrząc na 
bogactwo duchowe dziejów Kościoła, zaoferował mu też różnorodność 
wzorców świętych – podczas pontyfikatu proklamował 483 świętych 
i 1345 błogosławionych. Ale to nie wszystko. W dwóch wielkich tecz-
kach, które trzymał w sypialni, przechowywał biografie każdego z nich 
i często zatrzymywał się, by zagłębić się w lekturę. Oprócz pobożności 
to zachęta dla nas do czytelnictwa, z którym w ostatnim czasie jest dość 
ubogo. A dobra lektura jest zawsze na czasie. 

W wielu domach czytano kiedyś życiorysy świętych. Można jeszcze 
znaleźć różne książki na ten temat. Ale niestety, lektury te znajdują się 
w większości na półkach, dawno nieodkurzane. Może jeszcze niektórzy 
sięgną po żywoty świętych przy okazji wyboru patrona do bierzmowa-
nia. I potem długo, długo nic. Powód? Łatwiej przyswajane są życiorysy 
współczesnych celebrytów, którzy żyją „na gorąco”, „chwytają chwilę”, 
szokują i prowokują, by zwrócić na siebie uwagę na zasadzie: niech mó-
wią o mnie dobrze czy źle, byle mówili… 

Zastanawiam się, dlaczego święci stali się tak odlegli dla wyznawców 
Chrystusa. Może dawniej życiorysy pisane były w sposób przelukrowany, 
odrealniony, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością „chodzenia 
po ziemi”, a zaczepiający o „bujanie w obłokach”? Jeśli tak się zastanowić, 
to widzimy ogromne podobieństwo z każdym ze świętych. I to wcale nie 
jest nic nadzwyczajnego. Odwołując się do słów Jana Pawła II wypowie-
dzianych w Sopocie 5 czerwca 1999 r., „pierwotne powołanie człowieka 
[do miłowania i przyjmowania daru miłości] zostało przez Stwórcę wpi-
sane w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miłości, choć 
czasem czyni to, wybierając zło grzechu, które stwarza pozory dobra. 
Szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go 
szczęśliwym”. A czymże jest świętość, której streszczeniem jest dobrze 
znane nam „przykazanie miłości”? Jest właśnie rozwojem miłości w ży-
ciu ludzkim, która nie ulęga lękowi i nie kłania się przed bożkami, która 
pozwala dostrzegać w innych obraz i podobieństwo Boże. 

Święci, których pokazuje nam Kościół, są więc dla nas inspiracją do szczę-
ścia, czyli pełni życia. Nie tyle jest ważne wpatrywanie się w ich obrazy, 
całowanie ich relikwii w ozdobnych relikwiarzach, ile patrzenie, w jaki 
sposób wyglądało ich życie. Chodzi o to, że po spotkaniu z Bogiem życie 
świętych nie było już takie samo jak wcześniej. Zauważali, że pierwszym 
krokiem jest wyzbycie się grzechów ciężkich, ale już kolejny krok to roz-
wijanie we współpracy z łaską Boża w swoim sercu dobra. 

Święci są inspiracją także do kontaktu z Bogiem podczas modlitwy, 
która zdaniem prawosławnego patriarchy Cyryla jest najlepszym środ-
kiem antydepresyjnym: „Kiedy zwracamy się do Boga na modlitwie, 
to wchodzimy w całkowicie inny wymiar życia. Z wysokości lotu ptaka 
spostrzegamy historię naszego życia. Modlitwa pomaga człowiekowi 
wybierać priorytety życiowe, radzić sobie ze stresem”. Chodzi oczywiście 
o modlitwę rozumianą jako zdolność do właściwej orientacji życia na 
Boga, a nie o wykonywanie magicznych, pogańskich obrzędów i bicie 
pokłonów przed straszliwym Bogiem. 

Jak nikt z nas nie jest sędzią w swojej sprawie, tak nikt nie jest w stanie 
określać prawideł swojej życiowej drogi. Potrzebne są do tego wska-
zówki i inspiracje z zewnątrz. Wie o tym już nawet małe dziecko, które 
rozpoczyna edukację w szkole. Chrześcijanom też potrzebne jest po-
znawanie Ewangelii właśnie przez czytanie o umiejętnościach świętych 
i wprowadzanie posiadanej wiedzy w życie. Wszystko po to, aby nasze 
świadectwo było czytelnym znakiem przynależności do tego, o którym 
chóry anielskie wyśpiewują: „święty, święty, święty”.

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk w internecie
Serwisy społecznościowe zadomo-
wiły się w Polsce na dobre. Według 
Polskich Badań Internetu (dane 
z 2009 r.) około 10 mln Polaków 
korzysta regularnie z tego typu ser-
wisów. Jest to niemal połowa spo-
śród wszystkich internautów. 
Jedną z cech serwisów społeczno-
ściowych jest to, że ich użytkowni-
cy mają możliwość zapisywania się 
do różnych klubów, grup czy forów 
dyskusyjnych. Dotyczą one różnych 
tematów, w tym miejsca zamiesz-
kania. Jak funkcjonuje Nasielsk na 
portalach typu Web 2.0?
Najlepiej zacząć od Naszej Klasy. To 
zdecydowanie najpopularniejszy 
spośród wszystkich serwisów spo-
łecznościowych. Badania D-Link 
Technology Trend dowodzą, że 
korzysta z niej aż 81% internautów. 
N-k nie ma forum, jednak znaleźli 
się ludzie, którzy założyli konta po-
święcone Nasielskowi. Jest ich aż 10, 
choć i tak zdarzają się miasta, któ-
rym poświęcona jest większa liczba 
profili, np. Pułtusk – 18. Oprócz kont 
poświęconych samemu miastu ist-
nieją również takie, które zrzeszają 
sympatyków np. Internetowego Ra-
dia Nasielsk lub „Życia Nasielska”. 
Brak forum nie sprzyja niestety 
wymianie myśli między nasielsz-
czanami, ale niektórzy starają się 
to sobie wynagrodzić, np. komen-
tując zdjęcia. W tym momencie 
chciałbym wspomnieć o ciekawym 
profilu, „Nasielsk moim obiekty-
wem miasto i okolice” (pisownia 
oryginalna). Znajduje się tam 
ponad 200 fotografii ciekawych 
miejsc, a część z nich budzi żywe 
wspomnienia mieszkańców, co 
widać w komentarzach.
Dużo większe możliwości konwer-
sacji daje Grono.net (którego szere-
gi zasila 8% internautów). Jego użyt-
kownicy mają możliwość zapisania 
się do ,,grona”, czyli czegoś w ro-
dzaju forum, na którym dodatko-

wo można zamieszczać 
zdjęcia, filmy. Miastu 
Nasielsk założono dwa 
profile, jeden ma 724 
członków a drugi 347. 
W obu dzięki aktywno-
ści użytkowników mo-
żemy odkryć ciekawe 
rzeczy. Ja np. długi czas 
głowiłem się, dlacze-
go parking na ulicy Ry-
nek zwykło się nazywać 
,,Barceloną”. Dopiero 
spojrzenie na odpowiedni wątek 
pozwoliło mi dojść prawdy (nieste-
ty, mało szokującej). W innym miej-
scu podjęto sprawę tajemniczych 
morderstw i porwań, czyli plotki, 
o której głośno było kilka miesięcy 
temu, a pewien Gronowicz założył 
wątek ,,Jak uszczęśliwić kobietę?”. 
Niestety przez całkowitą jawność 
tego, co kto piszę, niektóre również 
ciekawe tematy pozostają puste 
albo prawie niekomentowane. Nikt 
z nasielszczan nie wyraża swojej 
opinii na temat lokalnego sklepu 
z dopalaczami, a wątek poświę-
cony Straży Miejskiej po 3 postach 
zamilkł… Grona Nasielsk to tak-
że poważniejsze tematy, choćby 
,,Sprzedam – kupię” czy informa-
cje o imprezach i koncertach, któ-
re cieszą się dużą popularnością. 
Podobnie jak na Naszej Klasie, tak 
i tu można znaleźć zdjęcia z miasta 
i okolic. 
Na trzecim pod względem popu-
larności Facebooku (tylko 3% użyt-
kowników sieci, jak dotąd), choć 
oferuje możliwości bliższe Gronu 
(które jest w końcu jakby klonem 
tego zagranicznego serwisu), to 
poświęca Nasielskowi mały profil, 
który zrzesza 10 osób. Co go wy-
różnia spośród pozostałych? Jest 
odnośnik do bardzo długiego, peł-
nego różnych informacji oraz dat, 
artykułu o Nasielsku. Poza tym znaj-
dziemy tam parę linków do Nowo-

dworskiego Ser-
wisu Informa-
cyjnego, odno-
śnik do wysoce 
nieobyczajnego 
(ale zabawnego 
i swego czasu 
kultowego) fil-
miku na Youtu-
bie. Na koniec 
zostawiłem so-

bie wisienkę na szczycie tortu, 
czyli sławnych ludzi z tego miasta. 
Oprócz rzeczywistych postaci w ro-
dzaju Aleksandry Jordan tańczącej 
w brytyjskiej edycji ,,Tańca z gwiaz-
dami” albo Tomasza Majewskiego, 
czyli zdobywcy złotego medalu 
w rzucie młotem na Olimpiadzie 
w Pekinie w 2008 r., zamieszczo-
ny jest bohater fikcyjny. I to nie byle 
jaki, bowiem z Nasielska wywodzi 
się arcyłotr z komiksów DC o Flashu 
Gordonie, mianowicie T. O. Morrow 
(prawdziwe imię to Tomek Ovyada 
Morah)! Ciekawi mogą poczytać 
o nim więcej w angielskojęzycznej 
Wikipedii. 
Poza tym w Nasielsku zadomowił 
się również Twitter. Z tego serwi-
su, umożliwiającego wysyłanie 
tweetów, czyli krótkich wiadomo-
ści tekstowych, korzysta parafia  
św. Wojciecha, która za jego pomo-
cą ogłasza ,,informacje parafialne” 
na profilu nazwanym parafiana-
sielsk. Póki co wydarzenia z życia 
parafii śledzą w internecie 3 osoby. 
Na MySpace z kolei swoje konto 
założył nasielski zespół rockowy 
Lock Head, zamieszczając tam 
przy okazji jedną ze swoich piose-
nek Nie jesteś sam.
Nasze miasto od strony społecz-
ności internetowych wygląda nie-
co inaczej niż ,,Nasielsk – liczba 
mieszkańców 7445, powierzchnia 
12,57 km2…”. Miło czasem rzucić 
okiem na ciekawe zdjęcia histo-
rycznych miejsc i poczytać wspo-
minkowe komentarze pod nimi, 
by potem wziąć udział w dyskusji 
na jeden z miejskich tematów, na-
stępnie zerknąć na sławnego na-
sielszczanina T. O. Morrowa, by na 
końcu dowiedzieć się o nowych 
wydarzeniach z parafii Nasielsk na 
Twitterze i odsłuchać Nie jesteś sam 
na MySpace.

Paweł Kozłowski
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KONKURS EDUKACYJNY

W krainie 
prądu 
elektrycznego
Ogólnopolski konkurs edukacyj-
ny „Planeta Energii” organizowa-
ny przez Grupę ENERGA ruszył 
27 września br. 
Głównym celem konkursu jest 
propagowanie wśród dzieci wie-
dzy na temat energii elektrycznej. 
Dzięki niemu najmłodsi dowiedzą 
się m.in., skąd się bierze prąd i jaką 
rolę odgrywa w naszym życiu, ja-
kie są podstawowe źródła energii 
elektrycznej oraz jak racjonalnie 
i przyjaźnie dla środowiska z niej 
korzystać. Dowiedzą się także, jak 
bezpiecznie posługiwać się urzą-
dzeniami elektrycznymi oraz jak 
prawidłowo zachować się w pobli-
żu obiektów energetycznych. 
Konkurs adresowany jest do na-
uczycieli i uczniów klas I–III szkół 
podstawowych w całym kraju. 
Nauczyciel zainteresowany udzia-
łem w akcji musi wypełnić zgło-
szenie na stronie, a następnie do 
31 grudnia 2010 r. – na podstawie 
otrzymanych od Grupy ENERGA 
materiałów – przygotować i prze-
prowadzić trzy lekcje dotyczące 
energii elektrycznej. Zwycięskie 
klasy zostaną wyłonione na pod-
stawie przygotowanych przez 
nauczycieli sprawozdań z prze-
prowadzonych działań, które na-
leży przedstawić do 15.01.2011 r. 
Wraz z zaproszeniem do udziału 
w konkursie szkoły otrzymają 
przygotowane przez specjalistów 
zestawy materiałów dydaktycz-
nych: zeszyt metodyczny dla na-
uczycieli „ENERGA przedstawia: 
W krainie prądu elektrycznego” 
oraz płytę CD zawierającą mate-
riały pomocnicze.
10 zwycięskich klas wygra dla 
swoich szkół i miast wizytę „Pla-
nety Energii” – interaktywnego 
miasteczka edukacyjno-rozryw-
kowego. Na „Planecie” dzieci 
będą mogły uczestniczyć w in-
teraktywnej zabawie, odkrywa-
jąc niezwykły, zaskakujący świat 
energii elektrycznej i związanych 
z nią zjawisk. Na gości miastecz-
ka będą czekały liczne atrakcje, 
m.in. trójwymiarowy film o ener-
gii elektrycznej, oraz ciekawe 
eksperymenty naukowe. Partne-
rem merytorycznym miasteczek 
będzie Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski. 
Na uczestników konkursu czekają 
także liczne wyróżnienia i eduka-
cyjne zabawki związane z energią 
elektryczną. Natomiast nauczycie-
le nagrodzonych i wyróżnionych 
klas otrzymają specjalne certy-
fikaty poświadczające ich wkład 
w organizację akcji edukacyjnej 
nt. energii elektrycznej. 
Centrum logistycznym i źródłem 
wiedzy o konkursie będzie www.
planetaenergii.pl – interaktywny 
serwis edukacyjny dla dzieci oraz 
ich nauczycieli poświęcony za-
gadnieniom dotyczącym energii 
elektrycznej.

(red.)

XIX Dni Chorągwi Mazowieckiej
Przez trzy wrześniowe dni, od piątku 
do niedzieli (17–19. 09. br.) harcerze 
z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogod-
na Ferajna” pod opieką druhny Be-
aty Góreckiej i druhny Kingi Żabik 
brali udział w XIX Dniach Chorągwi 
Mazowieckiej, które odbywały się 
w Gorzewie. Celem spotkania były 
obchody 100-lecia Harcerstwa 
Polskiego, 600-lecia bitwy pod 
Grunwaldem oraz promocja tury-
styki pieszej.
W piątkowy wieczór, po przyjeź-
dzie, harcerze uczestniczyli w ka-
wiarenkach oraz świeczkowisku, 
a w sobotni poranek zmierzyli się 
z innymi uczestnikami w III Mazo-
wieckim Specjalnościowym Rajdzie 
Szlakami Turystycznymi na trasie 
harcerskiej. Nasza drużyna 424. 
DH „Pogodna Ferajna” w składzie: 
druhna Martyna Zalewska, druh-
na Magdalena Filipowicz, druhna 
Daria Gardłowicz, druhna Patrycja 
Gardłowicz, dh Marceli Kosiński, 
dh Patryk Kosewski i dh Bartłomiej 
Żabik, zajęła II miejsce. 
Ponadto dh Marceli Kosiński i dh Pa-
tryk Kosewski brali udział indywidu-

alnie w III Chorągwianych 
Zawodach na orientację 
„INO się rusz”. INO sporto-
we rozegrane było na trasie 
5–7 km. Na zalesionym, 
pagórkowatym terenie 
w okolicy stanicy w Go-
rzewie ustawiono 8 punk-
tów kontrolnych w charak-
terystycznych miejscach. 
Uczestnicy INO musieli 
w określonym limicie cza-
su, pokonując trasę biegiem 
lub szybkim marszem, uzy-
skać potwierdzenie wszyst-
kich punktów kontrolnych. 
Druhowie z naszej druży-
ny spisali się na medal. Dh 
Marceli Kosiński zajął I, a dh 
Patryk Kosewski II miejsce 
w tej konkurencji. Sobotnie 
zmagania zakończyły się uroczystą 
mszą świętą. W niedzielę na apelu 
zwycięzcy odebrali nagrody. 
424. Drużyna Harcerska „Pogodna 
Ferajna” oraz 423. Gromada Zucho-
wa „Leśne Skrzaty” brały również 
udział w realizacji zadań, których ce-
lem było zdobycie Odznaki Chorą-

gwianej. Poznanie historii, przemian 
społeczno-gospodarczych i kultu-
rowych, jakie zaszły na ziemi mazo-
wieckiej, poznanie życia i twórczo-
ści piewcy Mazowsza – Władysława 
Broniewskiego – to były główne 
cele Odznaki. Realizacja zadań słu-
żyła też poznaniu historii Związku 

i sprzyjała umocnieniu emocjonal-
nej więzi z naszym regionem. 
Harcerze i zuchy ze Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskie-
go zdobyły Odznakę Chorągwianą 
i będą ją nosić z dumą przez cały 
nadchodzący rok. 

Czuwaj! 
Druhna Kinga

Otrzęsiny pierwszaków 
Rok szkolny zaczął się bardzo cie-
kawie dla uczniów klas pierwszych 
Publicznego Gimnazjum nr 1. We 
wtorek, 7 września br. pierwszokla-
siści zostali poddani tradycyjnym już 
w naszej szkole otrzęsinom. 

Zabawa, którą przygotowali wspól-
nie uczniowie klas drugich wraz 
z wychowawcami, a prowadzili 
uczniowie klasy II a (wychowaw-
czyni Jolanta Smolińska), rozpoczęła 
się po lekcjach o godz. 16. 

Nowi uczniowie musieli przejść 
pozytywnie przez wiele prób, za-
nim zostali włączeni do naszej bra-
ci uczniowskiej. Pierwsze zadanie 
polegało na sprawdzeniu wiedzy 
o naszej szkole. Pytania były trud-
ne, ale zawodnicy doskonale sobie 
z nimi poradzili. 

Kolejną próbą był bieg w workach 
na śmieci. Worki nie mogły się roze-
drzeć, gdyż wtedy zawodnik zosta-
wał zdyskwalifikowany. Pierwszaki 

musiały także zaśpiewać wy-
losowany tekst do wybranej 
przez siebie melodii. 

W kolejnej konkurencji zmie-
rzyli się ze sobą wychowaw-
cy klas pierwszych. W ciągu 
dwóch minut musieli za po-
mocą słomki przelać mleko 
z jednej szklanki do drugiej. 
W tym wyścigu zwyciężyła 
Monika Bagińska, wicedy-
rektor naszej szkoły i wycho-
wawczyni klasy I c. Następnie 
wcześniej wybrani przedsta-
wiciele klas dostali po baloni-
ku, który musieli jak najszyb-
ciej nadmuchać. Końcowym 
efektem tej konkurencji było 
pęknięcie balonika i szybkie odczy-
tanie treści karteczki, która znajdo-
wała się w jego środku. 

Był także konkurs plastyczny, 
w którym wzięło udział po dwóch 
przedstawicieli z każdej klasy. Ta 

rywalizacja pole-
gała na narysowa-
niu portretu swo-
jego wychowaw-
cy w ciągu pięciu 
minut. Wygrywała 
klasa, która stwo-
rzyła najwierniej-
szą obraz swojego 
opiekuna. Tym ra-
zem jury wszyst-
kim dało jednako-
we noty. 

O s t a t n i ą ,  n i e c o 
kwaśną konkuren-
cją, było zjedzenie 
cytryny. W trakcie 
tego pasjonującego 
i działającego bar-
dzo na kubki sma-
kowe posiłku trzeba 

było z uśmiechem na twarzy wy-
powiedzieć imię swojego wycho-
wawcy. Całe zmaganie oceniało 
jury w składzie: Waldemar Łączyń-
ski, Wioletta Sadowska, Monika Or-
łowska-Wiśniewska. 

Trz y spośród wsz ystk ich k las 
pierwszych zdobył y ex aequo 

złoty medal. Mogły być pewne, 
że następnego dnia będą zwol-
nione z odpowiedzi  ustnych. 
Ostatnim punktem programu była 
dyskoteka. Wszyscy świetnie się 
bawili i długo będą wspominać 
ten dzień. 

Weronika Modzelewska, kl. Ic
Barbara Konerberger, IIa
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R E K L A M A

NA SPORTOWO

Turniej drużyn wiejskich
W niedzielę, 19 września br. w An-
dzinie odbył się VIII turniej piłki 
nożnej drużyn wiejskich o puchar 
Burmistrza Nasielska. 
Do turnieju drużyn wiejskich zgłosi-
ło się w sumie 8 zespołów z terenu 
naszej gminy. Rozgrywki rozpo-
częto już ok. godz. 10. Wszystkie 
drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy. W pierwszej znalazły 
się: Miękoszyn, Kosewo, Psucin 
i Dębinki, zaś w drugiej: Paulinowo, 
Andzin, Cieksyn i Studzianki.
W półfinałach spotkały się zespoły: 
Kosewo–Andzin i Paulinowo–Dę-
binki. O trzecie miejsce grały druży-
ny: Kosewo–Dębinki, lepszy w tym 
starciu okazał się zespół z Kosewa.
Natomiast w finale spotkały się An-
dzin z Paulinowem. Wygrała druży-
na z Paulinowa, strzelając przeciwni-
kowi, a jednocześnie gospodarzowi 
imprezy jedną bramkę. 

Najlepsze drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i pu-
chary, które wręczył Bernard 
Dariusz Mucha, burmistrz 
Nasielska. Były też nagrody 
dla króla strzelców i najlep-
szego bramkarza. Królem 
strzelców został Michał Mo-
rawski, zawodnik Kosewa, 
zdobywając w turnieju 4 
bramki. Najlepszymi bram-
karzami zostali ex aequo: 
Piotr Zalewski (Paulinowo) 
i Szymon Maciątek (Andzin). 
Pamiątkowe dyplomy otrzy-
mali także chłopcy, ucznio-
wie Szkoł y Podstawowej 
w Cieksynie, którzy żonglo-
wali piłką. Wśród najlepszych zna-
leźli się: Krystian Przeorski (96 razy 
podbić), Robert Sagan (29) i Adrian 
Bobiński (21). 
Od kilku lat spotkania drużyn piłki 
nożnej z terenu naszej gminy od-
bywają się w sierpniu lub wrześniu 

na ładnie położonym 
boisku w Andzinie. 
Gromadzą nie tylko 
kibiców tej dyscypli-
ny sportu, ale i miesz-
kańców okolicznych 
miejscowości. Dlate-
go kiedy na boisku 
rozgrywano mecze, 
tuż obok można było 
odpocząć na ław-
ce pod parasolem 
i zjeść coś smako-

witego. Organizatorzy imprezy 
z klubu sportowego Wkra „Andzin” 
starają się zadbać także o dodatko-
we atrakcje, przede wszystkim dla 
najmłodszych. W tym roku dzieci 
mogły skakać na trampolinie i zjeż-
dżać z dmuchanej zjeżdżalni. 

(red.)
Skład zwycięskiej drużyny z Pau-
linowa: od lewej od góry: Patryk 
Kopczyński, Piotr Zalewski, Miro-
sław Romanowski, Paweł Romano-
wicz, Adam Rudnicki, Piotr Biliński, 
Marcin Domański. Od lewej na dole: 
Łukasz Osiński, Patryk Kopczyński, 
Artur Romanowicz, Marcin Rud-
nicki, Bogdan Osiński, Karol Ro-
manowicz.
Foto drużyny z Paulinowa: Kuba 
Płucienniczak

Z NOK

Polski Dzień Bluesa  
w Nasielsku
W tym roku już po raz 16. obchodziliśmy Polski Dzień Bluesa. Nasielski 
Ośrodek Kultury postanowił wesprzeć cenną inicjatywę i zaprosić wszyst-
kich czujących najwspanialszą muzykę na świecie, jaką jest blues.
Wieczorem w piątek, 17 września br., jako pierwszy na scenie pojawił się 
laureat Rawa Blues Festiwal – Paweł Szymański. Artysta zachwycił publicz-
ność już na samym początku, gdyż pojawił się na scenie z gitarą i harmonij-
ką. Koncert w jego wykonaniu był naprawdę wyjątkowy. Po nim na scenie 
NOK pojawiło się dziesięciu mężczyzn i bogate instrumentarium – trzy 
saksofony, klawisze, bas, perkusja, dwie gitary i harmonijka, czyli zespół 
WHY DUCKY? Ciechanowsko-warszawsko-mławska grupa zaprezento-
wała nasielskiej publiczności piorunującą dawkę bluesowych klasyków 
oraz wysokoenergetyczne kompozycje własne. 
I choć nasielska publiczność nie przybyła zbyt licznie na obchody Polskiego 
Dnia Bluesa, to pod sceną można było zobaczyć świetną zabawę. Ci, któ-
rzy nie byli, niech żałują, bo blues na żywo to przede wszystkim niezwykła 
energia i niezapomniane wrażenia.

K.T.
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O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 23 września 2010 roku 
 
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nasielsk miejsc przeznaczonych  
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych. 
 
 
Działając na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 
niniejszym wyznaczam:  
 
1. Jako miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  

na terenie Gminy Nasielsk: 
1) Urząd Miejski w Nasielsku – gabloty informacyjne na terenie budynku, 
2) tablica ogłoszeniowa w witrynie kina „Niwa” w Nasielsku, 
3) lokale obwodowych komisji wyborczych, 
4) uliczne słupy ogłoszeniowe, 
5) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe. 

Ponadto, urzędowe obwieszczenia wyborcze mogą być umieszczane w innych miejscach 
wyłącznie za zgodą ich właścicieli. 
 
2. Jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych 

na terenie Gminy Nasielsk: 
1) uliczne słupy ogłoszeniowe, 
2) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe. 

Ponadto, plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane w innych miejscach wyłącznie 
za zgodą ich właścicieli. 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, 
publikację na łamach „Życia Nasielska”, a także poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl. 
 
 

Burmistrz Nasielska 
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

BURMISTRZA NASIELSKA 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach 
i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
 
 

Nr okręgu 
wyborczego 

 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w 
danym okręgu 

wyborczym 
1 Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, 

Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, Topolowa, Tylna, Warszawska 
(bloki), Wąska, Wierzbowa. 

2 

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

2 

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

2 

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi. 2 
5 Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”, 

Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo, 
Winniki. 

1 

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

1 

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

2 

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica. 1 
9 Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń 

Włościański, Zaborze. 
1 

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo. 1 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 
I piętro, sala nr 112. 
 
 
 

Burmistrz Nasielska 
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 

 

WARTO WIEDZIEĆ

Stały meldunek a głos wyborczy 
Kilka dni temu Donald Tusk, premier 
rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ogłosił 
datę wyborów samorządowych. Od-
będą się one w niedzielę, 21 listopada 
br. Natomiast druga tura planowana jest 
na 5 grudnia br. 
Cztery lata temu zdecydowaliśmy 
o wyborze ludzi, którzy do dziś od-
powiadają w naszej gminie za bezpie-
czeństwo, sprawne funkcjonowanie 
służby zdrowia czy chociażby wygląd 
poszczególnych miejscowości wcho-
dzących w skład naszej gminy. 
Powoli ich kadencja dobiega końca. 
Czy się sprawdzili w swojej roli? Na 
to pytanie każdy z nas powinien sam 
sobie odpowiedzieć i pamiętać przy 
okazji, że każdy głos się liczy. Dlatego 
zamiast narzekać po fakcie, że coś źle 
działa albo nie działa, wcale warto sa-
memu zdecydować, kto zasługuje na 
nasz kredyt zaufania i komu chcemy 
powierzyć losy naszej  gminy.
W wyborach mają prawo głosu także 
osoby, które są zameldowane na stałe 
poza naszą gminą. Ale pod pewnym 
warunkiem – muszą się znaleźć w re-
jestrze wyborców.

Tworząc rejestry wyborców w po-
szczególnych gminach, urzędnicy – 
niejako z automatu – wpisują na nie 
wszystkie osoby zameldowane na 
terenie tych gmin. Zgodnie z kodek-
sem prawa cywilnego miejscem sta-
łego zamieszkania jest jednak nie tyle 
„miejsce zameldowania”, co „miejsce, 
w którym dana osoba przebywa z za-
miarem stałego pobytu”. 
Według informacji uzyskanych z Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku wynika, 
że aby móc głosować w wyborach 
samorządowych na terenie gminy 
Nasielsk, wyborca musi znajdować się 
w stałym rejestrze wyborców gminy 
Nasielsk prowadzonym przez Burmi-
strza Nasielska. 
Zazwyczaj wpis w stałym rejestrze wy-
borców wiąże się ze stałym miejscem 
zamieszkania danej osoby. Jednakże 
wyborca może na własny wniosek 
zostać w drodze decyzji Burmistrza 
Nasielska wpisany do stałego rejestru 
wyborców gminy Nasielsk. Sytuacja ta 
dotyczyć może m.in. osób, które: stale 
zamieszkują na terenie gminy Nasielsk, 
a posiadają stałe zameldowanie w innej 
gminie bądź też nie posiadają stałego 
zameldowania lub nie zamieszkują ni-
gdzie, lecz przebywają stale na terenie 
naszej gminy. 
Decyzję administracyjną o wpisaniu 
lub odmowie wpisania wyborcy do 
stałego rejestru wyborców wydaje 
Burmistrz Nasielska w ciągu 3 dni od 
dnia wniesienia wniosku. Wyborca 
wpisany w gminie Nasielsk na własny 
wniosek do rejestru wyborców jest 
skreślany – z urzędu – z rejestru wy-
borców w miejscu zameldowania na 
pobyt stały. 
Żeby dopisać się do rejestru wybor-
ców w miejscu, w którym mieszka się 

na stałe (np. w Nasielsku), ale nie jest się 
tu zameldowanym, trzeba więc złożyć 
pisemny wniosek w UM Nasielsk. Na 
podstawie takiego samego wniosku 
do rejestru „swojej” gminy mogą się 
też  dopisać osoby, które nie są nigdzie 
zameldowane. 
Nie ma, co prawda, określonego osta-
tecznego terminu na złożenie wniosku 
o wpisanie do rejestru wyborców. Jeśli 
jednak obywatel złoży go w ostatnim 
dniu roboczym przed dniem wybo-
rów, nie zostanie ujęty w stałym reje-
strze wyborców i w spisie wyborców 
do wyborów samorządowych z uwagi 
na niemożliwość przeprowadzenia 
procedury sprawdzającej, która po-
przedza wydanie przez Burmistrza 
Nasielska decyzji administracyjnej. 
Dlatego też ważne jest, aby nie czekać 
ze złożeniem wniosku do ostatniej 
chwili. O wpisaniu wyborcy do rejestru 
natychmiast zostaje powiadomiony 
urząd gminy, w której dany obywatel 
jest lub był ostatnio zameldowany na 
stałe. Na tej podstawie tamtejsi urzędni-
cy wykreślają go ze swojego rejestru.
Formularz wniosku o wpisanie do 
rejestru wyborców gminy Nasielsk 
można otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku: w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu (parter) oraz w Wydziale Spraw 
Obywatelskich (II piętro, pokój nr 211). 
Formularz jest również do pobrania na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.
umnasielsk.bip.org.pl.
 (przy karcie informacyjnej SO/016). 
Wszelkich informacji w sprawie wpisa-
nia do rejestru wyborców udziela rów-
nież Wydział Spraw Obywatelskich pod 
numerem telefonu (23) 69-33-110.

(aga)

Pacjent w kolejce
Piszę do Waszej gazety w kwestii przyjmowania pacjentów w naszej przychodni. 
Przez całe wakacje, mimo że wtedy zdecydowanie mniej osób odwiedza leka-
rzy, miałam problem z zapisaniem się na wizytę lekarską. Teoretycznie istnieje 
możliwość zamówienia kolejki przez telefon, ale bardzo często wtedy słyszy się 
odpowiedź, że nie ma miejsc. Niestety, sukcesu nie gwarantuje też stanie w ko-
lejce i pojawienie się przed okienkiem rejestracji jeszcze przed godziną 8 rano. 
Wtedy zazwyczaj okazuje się, że nie ma numerków, i jedynym wyjściem, jakie 
sugeruje pani rejestratorka, jest pójść do lekarza i zapytać, czy przyjmie pacjenta. 
Bywa, że trzeba czekać tak długo, aż lekarz przyjmie wszystkich pacjentów, lub 
przyjść do przychodni po raz drugi, licząc, że ewentualnie zgodzi się nas przyjąć. 
Ale lekarz jak to lekarz, wcale nie musi się zgodzić. Mnie np. zdarzyło się, że dwa 
razy pod rząd lekarz mnie po prostu nie przyjął, tłumacząc, że ma zbyt dużo 
pacjentów. W sumie takie chodzenie do lekarza jest dla pacjenta bardzo upo-
karzające, bo nie dość, że musi w kolejkach spędzać po kilka godzin, to jeszcze 
liczyć się z humorami pań rejestratorek i lekarzy. 
Do tej pory rzadko korzystałam z porad lekarzy w nasielskiej przychodni. Od 
czasu do czasu odwiedzałam lekarzy z powodu przeziębienia, ale nigdy nie było 
to nic poważnego. A teraz, kiedy potrzebuję regularnych badań i wizyt u lekarzy, 
jestem zaskoczona panującymi tu obyczajami. Ja rozumiem, że numerki mogą 
się skończyć, ja rozumiem, że lekarz też musi odpocząć. Ale przecież nikt sobie 
nie może zaplanować choroby, podobnie jak nie może przychodzić do leka-
rza przez cały tydzień po przepisanie leków – dlatego, że pacjenci też pracują, 
i bywa, że mieszkają daleko od przychodni. Jeśli lekarzy jest za mało, to może 
warto zatrudnić ich więcej.
Poza tym warto dodać, że jest bardzo utrudniony dostęp dla pacjentów, którzy 
korzystają z laboratorium. Jest ono czynne codziennie od godz. 8 do 10, czyli 
trzeba się zwalniać z pracy lub brać dzień wolny. Czy nie mogłoby działać już od 
7 rano? Przecież praca jest dla wszystkich bardzo ważna. Może warto bardziej 
zwrócić uwagę na czekających w kolejkach do lekarza pacjentów, to najczę-
ściej są ludzie chorzy i potrzebujący pomocy. Gdyby mieli wybór z pewnością 
nie zawracali głowy lekarzom. 

Mieszkanka Nasielska (dane do wiadomości redakcji)
Tytuł pochodzi od redakcji
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BURMISTRZ NASIELSKA
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OGŁOSZENIE O III PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 
roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

o g ł a s z a m
że w dniu 7 grudnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,  

odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,  
położonej we wsi Krzyczki – Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha  

za cenę wywoławczą 754.290,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 54, poz. 535 
z dnia 05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami ) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki– Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane rol-
niczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio do 
przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości. Działka 
o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana nieruchomości 
jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Podjazd, chodnik przy budynku 
i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo, kasztanowiec o walorach dekoracyjnych 
i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo 
podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku :
– pow. zabudowy – 476,54 m2

– pow. netto – 596,77 m2

 w tym: komunikacyjna – 82,88 m2

– pow. użytkowa – 489,40 m2

– kubatura – 2589,00 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje:
– wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
– kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
– elektryczną 3 fazową,
– ciepła woda z własnej kotłowni,
– alarmowa antywłamaniowa,
– instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym. 
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 – zdewastowany, w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną 
uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C” 
tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej, modernizacja oraz przekształcanie. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 76.000,00 złotych na konto 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034 najpóźniej do dnia 2 grudnia 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy 
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia 
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieru-
chomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), wa-
runkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym 
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
 Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie 
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój 
nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.

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

Bank Pocztowy  
od lipca w Nasielsku
Wywiad z Jolantą Orłowską,  
Dyrektorem Regionalnym Banku Pocztowego

Jest Pani Dyrektorem 
Regionalnym Banku i kie-
ruje także nową placówką 
Banku Pocztowego otwartą 
w Urzędzie Pocztowym 
nr 1 w Nasielsku. To jedno 
z pierwszych takich miejsc, 
mikrooddziałów w Polsce. 
Czym ta placówka różni się 
od okienek Banku Poczto-
wego, które funkcjonują na 
wielu pocztach?
Może zacznę od tego, iż sieć 
Poczty Polskiej jest razem z sie-
cią własną Banku podstawowym 
kanałem komunikacji z Klientem. 
Chcemy oferować proste i do-
stępne usługi f inansowe, które 
ułatwią rzeszom Polaków zarzą-
dzanie nawet najskromniejszym 
budżetem domow ym. Dlate-
go jesteśmy obecni w każdym 
Urzędzie Pocztowym, a w 2 tys., 
we współpracy z Pocztą, w ciągu 
ostatnich lat utworzyliśmy stano-
wiska finansowe – czyli osobne 
okienka, w których pracownicy 
Poczty obsługują naszych Klien-
tów. Kolejnym etapem rozwoju 
sieci jest tworzenie niewielkich 
placówek bankowych, właśnie 
takich jak nasza, na terenie na-
sielskiej Poczty. Czym różnią się 
one od zwykłych okienek? Na 
ogół składają się z dwóch nieza-
leżnych stanowisk, gdzie Klient 
może usiąść i spokojnie załatwić 
sprawy związane z usługami fi-
nansowymi. Jest to często bar-
dzo ważne – szczególnie przy 
załatwianiu spraw kredytowych, 
kiedy Klient chce uzyskać pora-
dę, zanim podejmie decyzję. Po 
drugie pracujące tam osoby są 
zatrudnione przez Bank, a nie są 
pracownikami Poczty przeszko-
lonymi tylko do obsługi naszych 
Klientów. 

A co klient Banku może za-
łatwić w takiej placówce? 
Zakres usług świadczonych w pla-
cówkach na Poczcie jest prawie 
taki sam, jak w oddziałach Banku. 
W placówce możemy zarówno 
otworzyć konto, zlecić stałe płat-
ności, jak również wziąć szybki 
kredyt gotówkowy. Można też 
tu zgłosić zainteresowanie kre-
dytem hipotecznym – z zainte-
resowaną osobą skontaktuje się 
pracownik oddziału Banku, gdzie 
dopełniane są formalności.

Wspomniała Pani o ofercie 
kont osobistych. Ale wielu 
Polaków uważa, że ma  
za mało pieniędzy, żeby 
korzystać z banków. Czy 
warto, aby każdy miał kon-
to w banku?
Tak, uważamy, że konto może 
mieć każdy, bez względu na to, 
ile zarabia. Po pierwsze trzyma-

nie pieniędzy na rachunku jest 
o wiele bezpieczniejsze niż w tzw. 
„skarpecie”. Ponadto zyskujemy 
nowe możliwości zarządzania 
budżetem domow ym. Real i-
zując comiesięczne p łatności  
np. za czynsz, wodę lub prąd po-
przez zlecenie stałe czy też po-
lecenie zapłaty, nie musimy się 
martwić, że zapomnimy o jakiejś 
fakturze. Pamiętajmy, że zdarzają 
się czasami sytuacje, w których 
potrzebujemy szybkiego zastrzy-
ku gotówki – na nową lodówkę, 
na kolonie dla dzieci itd. Osoby, 
które posiadają rachunek i korzy-
stając z niego – np. przekazując 
na niego swoje pobory, budują 
swoją historię finansową. A klient 
posiadający udokumentowaną 
historię konta jest dla banków 
bardziej wiarygodny i łatwiej mu 
otrzymać np. niewielki kredyt 
gotówkowy na lepszych warun-
kach. 

Ale klienci, szczególnie ci 
mniej zarabiający, boją się 
opłat bankowych. Jak można 
ich przekonać?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
szczególnie dla osób, które nigdy 
nie korzystały aktywnie z usług 
bankowych, opłata za otwarcie 
rachunku jest nieraz barierą nie 
do przejścia. Dlatego w Banku 
Pocztowym oferujemy darmowe 
Pocztowe Konto Standard i Pocz-
towe Konto Nestor. Uprościliśmy 
tez tabelę opłat dla zwiększenia jej 
przejrzystości – za różne czynno-
ści Klient zapłaci albo 0 albo 4 zł. 
I tak np. Nestorzy – czyli emeryci 
i renciści, mogą korzystać z dar-
mowych dostaw gotówki z konta 
do domu przez znanego im listo-
nosza. Dzięki temu nie muszą ca-
łej emerytury trzymać w domu, 
tylko zamówić potrzebną w danej 
chwili konkretną kwotę.

To ciekawa propozycja,  
ale te rachunki nie są 
oprocentowane, więc klient 
nic nie zarobi na swoich 
oszczędnościach…
Rachunki Standard i Nestor to 
typowe rachunki rozliczeniowe 
– czyli wygodne do dokonywa-
nia płatności i zarządzania bie-
żącymi wydatkami. Natomiast 
do pomnażania oszczędności 
proponujemy bezpłatne konto 
oszczędnościowe, które niejako 
łączy najlepsze cechy rachunku 
rozliczeniowego i lokaty. Klien-
ci mogą dzięki niemu odkładać 
pieniądze, nie „zamrażając” ich, 
jak na lokacie terminowej. Jego 
oprocentowanie wynosi obecnie 
4% w skali roku, co jest atrakcyj-
ną propozycją. A dla tych, któ-
rzy chcą właśnie odłożyć pewną 
sumę na jakiś czas, przygotowa-
liśmy również bogatą ofertę lokat 
terminowych.
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Baran 21.03.-19.04.
Pojawi się nieoczekiwana szansa na dodatkowy 
dochód, a Twój urok osobisty pomoże Ci 
w załatwieniu wielu urzędowych spraw. Nie 
zapominaj o swoich zobowiązaniach wobec 
rodziny i przyjaciół.

Byk 20.04.-20.05.
Znajdziesz teraz w sobie dość energii i uporu, 
aby pokonać przeszkody, jakie staną na Twojej 
drodze. Najwyższa pora byś wyjaśnił wiele 
spraw w swoich życiu osobistym.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
W życiu zawodowym będziesz płynąć na 
fali powodzenia. Przyjdą Ci do głowy różne 
pomysły jak zmienić i udoskonalić swoje 
miejsce pracy. Samotne Bliźnięta już niedługo 
poznają swoją miłość.

Rak 22.06.-22.06.
Będziesz w doskonałym nastroju psychicznym 
i fizycznym. Możesz bawić się i pracować na 
najwyższych obrotach. Podejmiesz wiele 
różnych i trafnych decyzji. Wykorzystaj dobrze 
ten czas. 

Lew 23.07.-22.08.
Najbliższe dni nie będą zbyt udane. Twoje sprawy 
nieco wyhamują i nie wszystko od razu ułoży 
się po Twojej myśli. Spokojnie zajmij się więc 
domem lub życiem towarzyskim. 

Panna 23.08.-22.09.
Nie daj się ponieść emocjom, bo dzięki 
dyplomatycznym zabiegom możesz liczyć na 
sukces. W życiu rodzinnym jeśli pokłóciłeś się 
z kimś bliskim, podejmij dialog i pojednaj się, 
a odczujesz wielką ulgę.   

Waga 23.09.-22.10.
Nadchodzące dni przyniosą Ci wiele 
wspaniałych niespodzianek. Będziesz 
otoczony życzliwością a Twoja sytuacja 
zawodowa i osobista zacznie się stabilizować.

Skorpion 23.10.-21.11.
Wiele z Twoich zawodowych planów będzie 
miało szansę na realizację. W życiu osobistym 
zaspokoisz swoją potrzebę kontaktów 
towarzyskich i rodzinnych. 

Strzelec 22.11.-21.12.
W pracy pohamuj ambicje i chęć udowodnienia 
swojej przewagi, bo stracisz sympatię 
i życzliwość osób z Twojego otoczenia. 
Samotne Strzelce nie angażujcie się zbyt 
pochopnie w nowe związki.

Koziorożec 22.12.-19.01,
W życiu zawodowym nie odmawiaj nikomu 
pomocy i rady. Wykażesz się wielką 
przenikliwością i trafnością osądów. Poświęć 
więcej czasu rodzinie.

Wodnik 20.01.-18.02.
W najbliższych dniach otrzymasz 
interesujące propozycje. Będziesz 
musiał się uaktywnić, stawiając na nowe 
możliwości i niewykorzystane dotąd talenty 
i umiejętności. W miłości bądź szczery 
z partnerem.

Ryby 19.02.-20.03.
W pracy nie podejmuj się zbyt wielu 
obowiązków na raz. Będziesz trochę nieuważny 
i grożą Ci pomyłki. Zajmij się lepiej swoim 
życiem uczuciowym, co ma nadejść, nadejdzie 
z całą pewnością.

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 października godz. 18.00

Step Up 3 D
(USA, 2010); Taneczny; Reżyseria:  
Jon Chu; Scenariusz:  Amy Andelson, 
Emily Meyer; Obsada: Rick Malambri 
– Luke, Adam G. Sevani – Moose, 
Harry Shum Jr. – Cable, Sharni Vinson 
– Natalie, Ally Maki – Jenny.

Luke jest tancerzem ulicznym. 
Jego dom to stary magazyn 
w Nowym Jorku. Miejsce to 
jest rajem dla młodych ludzi 
z całego świata, którzy kochają 
taniec i muzykę. Jedyną rodzi-
ną Luke’a są członkowie grupy 
House of Pirates, z którymi co-
dziennie ćwiczy, aby pokonać 
swoich odwiecznych rywali 
z konkurującej ekipy House 
of Samurai. Nieubłaganie zbliża 
się wielki dzień międzynaro-
dowych mistrzostw w tańcu. 
Luke wyrusza w miasto na poszukiwanie nowych, utalentowanych 
tancerzy, którzy pomogą mu wzbogacić skład jego grupy i tym sa-
mym zwiększą szansę na wygranie głównej nagrody w turnieju. Chło-
pak poznaje Natalie i Moose’a. Między Lukiem i dziewczyną rodzi się 
uczucie, jednak młoda tancerka kryje sekret, który może zniszczyć 
iskrzącą między nimi miłość i zaprzepaścić szansę na wygranie mi-
strzostw. W ostatnim momencie z pomocą przychodzą sprowadzeni 
przez Moose’a starzy członkowie ekipy z Maryland School of Arts. Czy 
zdążą jeszcze przygotować się do zwycięstwa w turnieju?

UWAGA! W sobotę, 2 października,  
w związku z koncertem Artura Andrusa,  

seans nie odbędzie się.

www.noknasielsk.pl

Nigdy nie mów nigdy
Od południa zajęta byłam lepie-
niem pierogów, na specjalne za-
mówienie Marysi, która z samego 
rana odwiedziła mnie ze swoim 
kuzynem. Najpierw byliśmy ra-
zem na grzybach, a potem moja 
przyjaciółka udała się do siebie, 
zaś Janusz zasiadł w naszej kuch-
ni, mieszał kapustę do pierogów 
i popijał kawę. 
Po grzybobraniu byłam trochę zmę-
czona, więc choć się spieszyłam 
z lepieniem, ani ciasta, ani nadzie-
nia jakoś nie ubywało. Wyglądało, 
że naszykowałam ich po prostu za 
dużo. 
– Narobiłam pierogów jak głupi cza-
pek – powiedziałam z niezadowole-
niem, spoglądając na stolnicę zapeł-
nioną rzędami moich wyrobów. 
– W naszym fachu nie ma strachu! 
Zjemy! – pocieszył mnie Janusz. 
– Chyba nigdy ich nie skończę…
– A z czym są te pierogi, babciu? 
– chciał wiedzieć kręcący się po 
kuchni Franek.
– Nie mówi się „szczym”, tylko… – 
zaczął Piotrek, ale mu przerwałam: 
– Z kapustą i grzybami.
– Mniam! – oblizał się zięć. – A te 
grzyby? Może pan Janusz nazbierał? 
– zwrócił się do kuzyna Marysi. 
– Jak ja bym się wziął za grzyby, to 
by wątrób zabrakło w Polsce do 
przeszczepów – zaśmiał się dobro-
dusznie Janusz. – To Jadzia z Marysią 
zbierały, ja je tylko zawiozłem. 
– Mama to się zna na grzybach – 
westchnęła Zosia. – Nigdy się nie 
myli. To naprawdę nadzwyczajne. 
Ja nie ma o nich pojęcia.
– Masz za to inne zdolności, córko.
– O, a jakie? – zainteresował się Pio-
trek. – Matematyczne?
– A nie, plastyczne – wyjaśniłam.

– Zrobiłam kiedyś z plasteliny Sofo-
klesa i Platona – pochwaliła się Zosia, 
wstawiając wodę na pierogi.
– Co? – zdumiał się Janusz. – Na-
prawdę?
– Naprawdę. Jak chodziłam do szko-
ły. W podręczniku historii były ilustra-
cje, które ich przedstawiały, no i ulepi-
łam ich popiersia z plasteliny.
– Tak, całkiem zgrabnie wyszli – przy-
pomniałam sobie.
– Ale potem nigdy już nie lepiłam… 
I już pewnie nie będę. 
– Nigdy nie mów nigdy – zaśmiał się 
Janusz. – Może się skusisz…
– No, to chyba jak pan zacznie zbie-
rać grzyby – odpaliła Zosia. 
– Jestem głodna – marudziła Kasia.
– To nakryj do stołu – poleciła jej 
moja córka. – A ty, Franek, odłóż 
Bratka i myj ręce.
– Mamo, a czy Milka lubi pierogi? – 
spytał wnuczek.
– Najlepiej ją spytaj.
– Coś długo nie ma Marysi – za-
niepokoiłam się. – Powinna już być 
z powrotem.
– Będzie, będzie – uspokajał Janusz.
– Zaraz pierogi będą gotowe, żeby 
tylko zdążyła…
Rzeczywiście, krótko potem Marysia 
się pojawiła. W obu dłoniach trzyma-
ła spory talerz. Gdy zdjęła z niego 
nakrycie, naszym oczom ukazał się 
całkiem zgrabny torcik. 
– Ciasto? Z jakiej to okazji? – spy-
tałam. 
– Na przywitanie nowego miesz-
kańca naszego miasta – odpowie-
działa moja przyjaciółka i spojrzała 
na Janusza.
I ja na niego spojrzałam. 
– To ja się zamieniłem z synem Ma-
rysi na mieszkania – wyjaśnił Janusz. 
– Wyprowadziłem się z Płocka i będę 

mieszkał tu, w drugiej części domu 
Marysi. 
– Coś takiego! 
– A tak! – śmiał się kuzyn mojej 
przyjaciółki. – Skoro chłopak dostał 
w Płocku taką dobrą pracę… Mnie 
zawsze było z wami dobrze, a do 
syna przecież mogę jeździć choćby 
co drugi dzień. 
– Ale zawsze pan mówił – przypo-
mniała sobie Zosia – że się pan ni-
gdy ze swojego miasta nie wypro-
wadzi…
– Nigdy nie mów nigdy! – znów roze-
śmiał się Janusz, a ja pomyślałam, że 
skoro tak, to może i ja zrobię jeszcze 
coś szalonego. Na to nigdy nie jest, 
jak widać, za późno.

Babcia Jadzia

Kruchy torcik
ciasto: 25 dag mąki, 12 dag masła, 
5 dag cukru, 1 żółtko, cukier wani-
liowy
masa: 4 jajka, 20 dag cukru, cukier 
waniliowy, 20 dag masła, 1 kg ja-
błek (renety), bakalie, galaretka cy-
trynowa
Z produktów zagnieść ciasto, wsta-
wić na godzinę do lodówki, a potem 
upiec na złoty kolor. Do naczy-
nia umieszczonego nad garnkiem 
z wrzącą wodą wlać 1 łyżkę przego-
towanej wody, wbić 4 jajka i wsypać 
cukier; ubijać, aż masa zacznie gęst-
nieć. Wtedy zdjąć naczynie znad pary 
i dalej ubijać aż do ostudzenia. Utrzeć 
masło, dodając ubite jajka i cukier 
waniliowy. Jabłka umyć, obrać i starte 
dodać do masy. Wyłożyć ją na upie-
czony spód i wstawić do lodówki. Na-
stępnie zalać zastygającą galaretką, 
posypać rodzynkami, orzechami itp. 
i znów ochłodzić. Podawać po zasty-
gnięciu galaretki.
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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 (wkładkowa-
nie) – 1 szt. 0,10

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń 
powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

OGŁOSZENIA 
DROBNE

P r z y j m ę  n a  s t a ż  d o  b i ura .  
Tel. 692 135 558.
Hydraulika , kompletne instalacje, C.O, 
C. W. U Kan - gaz. Tel. 506 178 967. 
Masz problem z komputerem, telewi-
zja satelitarną? Potrzebujesz pomocy? 
Tel. 721 775 723.
Sprzedam działkę budowlaną w cen-
trum Nasielska. Tel. 692 461 741.
Sprzedam łóżko 1-osobowe, huś-
tawkę ogrodową dębową ręcznie 
wykonaną, komplet wypoczynko-
wy, sofę dwu- i trzy osobową; dwa 
biurka, ławo-stół, dywany, heblarkę,.
dwie opony z felgami do fiata 126p, 
nowe; rowery używane. Tel. 505 
359 438.
Sprzedam działki rolno-rekreacyjne 
o pow. ok. 3000 m2, Omięciny gm. 
Joniec. Tel. 502 279 946.
Nadzory budowlane, ekspertyzy; 
opinie tech.; oraz projektowanie 
z zagospodarowaniem działek. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580 
427; 23 69 12 255. Zapraszam do 
współpracy. 
Absolwentka ekonomii poszukuję 
pracy. tel. 784 130 520.
Poszukuję pracy w sklepie całodo-
bowym, od godz. 22.00 do 6.00.  
Tel. 604 336 725.
Oddam trawę do ścięcia 664 423 
065.
S p r z e d a m  s i e w n i k  z b o ż o w y 
Poznaniak. Stan b. dobry. Tel. 600 
327 092; gmina Nasielsk.
Korepetycje z matematyki i fizyki. 
Tel. 502 077 415.
Sprzedam działkę przemysło-
wo-budowlaną 2900 m 2 przy  
ul. Przemysłowej. Cena 30 000 zł.  
Tel. 510 516 424.
Tartak w Poniatach kupi drewno do 
cięcia (wszystkie gatunki). Tel. 692 
461 741.
Tynki z agregatu, sufity podwieszane, 
malowanie. Tel. 601 358 731.
Sprzedam dom. Kosewo k. Nasielska. 
Tel. 664 210 375..
Glazura, terakota, malowanie, gip-
sowanie. Tel. 604 561 031.
Sprzedam kabaczki i cukinie. Tel. 608 
748 213.
Sprzedam 0,98 ha ziemi w Psucinie. 
Tel. 22 79 43 111.
DJ. Tel. 512 726 847.
Sprzedam młynek Bąk w dobrym 
stanie. Tel. 798 372 760.
W y n a j m ę  p o k ó j ,  N a s i e l s k  
ul. Broniewskiego16. Tel. 668 524 131.
Zatrudnię do sklepu odzieżowego. 
Tel. 506 130 690.
Zatrudnię Panią do gastronomii (Fast 
food). Od zaraz. Tel. 788 495 057.
Przyjmę kierownika budowy, spe-
cjalizacja w drogach, może być bez 
papierów. Tel. 501 366 436.
Przyjmę do układania kostki brukowej 
od zaraz. Tel. 505 469 536.
Sprzedam mieszkanie M4 - 62m2 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 
z działką rekreacyjną i garażem mu-
rowanym obok bloku. Tel. 517 654 
511; 516 347 197.
Sprzedam dom lub zamienię na 
mieszkanie w bloku k. Nasielska. 
Tel. 725 477 238.
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DROBNE
Sprzedam kraty. Tel. 500 553 222.

Nowa hurtownia w Nasielsku potrze-
buje handlowca z doświadczeniem 
(zakup materiałów budowlanych 
w pełnym zakresie). Znajomość jęz. 
angielskiego mile widziana. Własny 
samochód. Wynagrodzenie netto 
2000 - 5000 PLN. Tel. 504 101 080.

Sprzedam mieszkanie os iedle 
Starzyńskiego 36 m2 (dwa pokoje + 
kuchnia) 3 piętro. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 692 422 564.

Sprzedam 4,18 ha ziemi w miej-
scowości Budy Radzymińskie, gm. 
Baboszewo ok. 2 km od trasy E-7 
blisko lasu. Tel. 604 552 570.

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku.  
Tel. 23 69 30 025; 602 793 096.

Kupię garaż murowany na osiedlu 
„Warszawska”. Tel. 602 42 68 92, 
510 20 58 81.

Sprzedam działki  w Błędowie 
o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole 
golfowe. Tel. 500 255 370.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Usługi budowlane. Budowa domów, 
ogrodzenia klinkierowe. Tel. 505 595 
188.

Zatrudnię murarza. Pilne! Tel. 606 
705 640.

Lokal do wynajęcia w Nasielsku o pow. 
65m2 pod działalność gospodarczą. 
Lokalizacja - centrum miasta. Tel. 23 
69 30 821.

L o k a l  d o  w y n a j ę c i a  1 3 m 2,  
ul. Młynarska 9. Tel. 665 206 404

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W schronisku w CHRCYNNIE  bar-
dzo tęsknią za własnym domem 
na całe psie życie różnej wielko-
ści, płci i barwy pieski. 

3 – dwumiesięczne super  
szczeniaczki jamniki (ewen-
tualnie mix jamników) szu-
kają dobrych domów na całe 
psie życie. Ich mama  rasowa  
jamniczka została znaleziona 
na legionowskiej ulicy i trafiła 
do schroniska w Chrcynnie. 
Miała szczęście, gdyż  szybko 
została adoptowana przez 
małżeństwo z Legionowa.  
Okazało się, że była w za-
awansowanej ciąży i urodziła 
8 maluszków. 5 ma już własne 
domy. Szczeniaczki są zdrowe, 
odrobaczone. Zapewniamy 
bezpłatną sterylizację, gdy 
maluchy dorosną. 

tel. 514 570 693



Hala Sportowa w Nasielsku  
zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału 

w OTWARTYM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  
O PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA

w dniu 3 października 2010 (niedziela)
w kategoriach: do lat 15 (rok ur. 1995 i młodsi),  

kategoria open mężczyzn, kategoria open kobiet
Zapisy i rozpoczęcie zawodów: godz. 1000

SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    

R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziesiątego” 10.09.2010 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra   44 pkt (61,11%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 41 pkt (56,94%)
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  38 pkt (52,78%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  37 pkt. (51,39%)
5. Józef  Dobrowolski – Zbigniew Michalski   34 pkt (47,22%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof  Michnowski  31 pkt (43,06%)
7. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  27 pkt (37,50%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Janusz Muzal   57 pkt
 Janusz Wydra   57 pkt
3. Maciej Osiński   49 pkt
4. Waldemar Gnatkowski  48 pkt
5–6.  Piotr Kowalski   46 pkt
     Grzegorz Nowiński  46 pkt
7–8. Stanisław Sotowicz  41 pkt
       Paweł Wróblewski   41 pkt
9–10.  Kazimierz Kowalski  36 pkt
 Krzysztof Morawiecki  36 pkt.
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

Wicher Kobyłka – Żbik 1:3 (0:1)
Sokół Serock – Żbik 0:2 (0:1)

Przybywa punktów, rośnie optymizm
Żbik konsekwentnie prze do celu.  
A celem tym jest awans do IV ligi. Jest 
do niego coraz bliżej i już nawet widać 
„światełko w tunelu”. Od kilku już kole-
jek przewodzimy bowiem samodziel-
nie ligowej stawce. Oby tylko działacze, 
a zwłaszcza piłkarze nie byli zbyt pewni 
siebie. Tak zwana niegdyś „proletariac-
ka czujność” jest i w sporcie ze wszech 
miar potrzebna, a nawet konieczna. To, 
że już jest dobrze, nie oznacza wcale: a) 
że nie może być lepiej; b) że nie przyj-
dą nieprzewidziane sytuacje (kontu-
zje, kartki), które zburzą tak misternie 
przygotowany plan i obudzimy się z… 
niespełnionymi marzeniami.
Do takich stwierdzeń upoważnia oso-
by, których optymizm jest bardziej 
umiarkowany, świadomość, że do 
chwili obecnej Żbik grał w większości 
z zespołami słabszymi. Przed nami są 
takie drużyny, jak: warszawskie – Tar-
gówek, Drukarz, Legion; garwolińska 
Wilga czy wreszcie, nadzwyczaj do-
brze się spisujący, beniaminek z Rado-
ści. Ponadto trzeba mieć świadomość, 
że jeszcze nie został wyeliminowany 
największy mankament naszych piłka-
rzy, jakim jest brak skuteczności. Uwi-
doczniło się to szczególnie w Łaska-
rzewie. Widoczne też było w ostatnich 
dwóch ligowych meczach.
Te ostatnie dwa mecze Żbik rozegrał 
na wyjazdach – w Kobyłce i w Seroc-
ku. Zarówno piłkarze Wichru, jak i nasi 
najbliżsi sąsiedzi z Sokoła postawili 
przed Żbikiem wysokie wymagania. 
Zawodnicy tych drużyn oraz klubo-
wi działacze zdawali sobie sprawę, że 
z obecnym Żbikiem wygrać będzie 
bardzo trudno. Postanowili jednak, że 
„tanio skóry nie sprzedadzą”. Wznieśli 
się na szczyty swych umiejętności, 
zeszli jednak z boiska pokonani. Mimo 
to klęski nie ponieśli. Wcześniej spe-
cjalnie się przygotowali na mecz ze 
Żbikiem, a już w trakcie pojedynków 
wzajemnie się upominali, aby konse-
kwentnie realizować przedmeczowe 
ustalenia. 
Niska, dwubramkowa porażka, nie 
przynosi im wstydu. Można powie-
dzieć, że obydwie drużyny osiągnęły 
swój cel. Zwycięstwo było poza ich 
zasięgiem, ale remis przy odrobinie 
szczęścia mógł się im przydarzyć.
Miło było patrzeć momentami na grę 
Żbika, i to w obydwu meczach. Ładne 
„rozklepywanie” piłki, zmiana pozycji, 
zagrania w stylu brazylijskim, lekkość 
i finezja – to wszystko atuty naszej 
drużyny. Czasami ręce same składa-
ły się do oklasków. Twierdzę jednak, 
że Żbik nie grał nawet na 50% swych 
możliwości.
Czego więc nie pokazali nasi zawodni-
cy w tych meczach? Po pierwsze kon-
sekwencji w grze. O skuteczności już 
nie mówmy. Ta winna być wypadkową 
umiejętności, zaangażowania w grę, 
konsekwentnego organizowania gry 
i pamiętania o tym, że mecz trwa 90 
minut i nie może być przestojów. To, 
że przeciwnik jest słabszy, daje okazję 
do „przetrenowania” w walce tych ele-
mentów, które są niebyt mocną stroną 
naszej drużyny. 
Obydwa spotkania przebiegały w po-
dobny sposób. I w Kobyłce, i w Se-
rocku przeciwnicy od początku ru-

szyli ostro do ataku, chcąc 
zaskoczyć naszą drużynę 
i zmusić ją do cofnięcia się 
pod własną bramkę. Ich 
marzeniem było zdobycie 
w tym czasie bramki, aby 
spowodować nerwowość 
w poczynaniach Żbika.  
Z minuty na minutę gra sta-
wała się coraz spokojniejsza. 
Żbik panował w środku pola 
i nie dopuszczał przeciwnika 
do stworzenia sytuacji pod-
bramkowych. Sam zaś doprowadził do 
kilku takich sytuacji, ale gole nie padały. 
Brakowało skuteczności nawet wtedy, 
gdy nasz zawodnik miał przed sobą 
tylko bramkarza.
Pierwsze bramki w obydwu meczach 
padły z rzutów karnych. W Kobyłce 
miało to miejsce w 35. minucie meczu, 
a w Serocku w 45.Obydwa karne wy-
konywał Jarosław Unierzyski. Kolejną 
bramkę w Serocku zdobyli nasi piłka-
rze już w trzeciej minucie po przerwie. 
Również w tej bramce miał swój udział 
Jarek Unierzyski. Tym razem wybijał 
rzut rożny. Uczynił to bardzo precy-
zyjnie. Piłka trafiła wprost na głowę 
obrońcy, Grzegorza Jędrzejewskiego. 
Ten równie precyzyjnie ulokował ją 
w siatce.
Druga połowa tego meczu przebiegała 
zdecydowanie pod dyktando Żbika. 
Nasza drużyna niepodzielnie panowała 
na boisku, a linie defensywne w porę li-
kwidowały wszystkie zagrożenia. Prze-
ciwnicy bowiem konsekwentnie dążyli 
do przeprowadzenia błyskawicznej 
kontry i uzyskania gola kontaktowego, 
aby tym wprowadzić zdenerwowanie 
w szeregi Żbika. A ten miał aż nadmiar 
dobrych okazji, ale bramki już nie 
strzelił. Trochę inaczej potoczyły się 
wydarzenia w drugiej połowie meczu 
w Kobyłce.

Tu przy stanie 1:0 dla Żbika gospodarze 
uzyskują w 70. minucie meczu bram-
kę wyrównującą. Remis ich wprawdzie 
w pełni satysfakcjonował, ale poczuli, 
że mają szansę na zwycięstwo. Mo-
mentami wyglądało na to, że im się 
to uda, ponieważ Żbik grał wyjątko-
wo niekonsekwentnie i jakby ospale. 
Wbrew pozorom panował jednak na 
boisku, i to Żbik dyktował przebieg gry. 
Sytuacja była jednak poważna. Zanosi-
ło się na stratę dwóch punktów. Trener 
Cezary Molęda dokonywał zmian. 
Na boisko wszedł Fabian Kotarski. Za-
wodnik ten od pewnego czasu mało 
czasu spędzał na boisku. Był głównie 
zawodnikiem rezerwowym. Jest to 
jednak piłkarz bardzo ambitny i żądny 
gry. Zainicjował trzy dynamiczne ak-
cje prawą stroną boiska. Dwie z tych 
akcji zakończył celnymi, precyzyjnie 
wykonanymi, strzałami. Jego gole 
strzelone w 87. i 90. minucie meczu 
przesądziły o zwycięstwie Żbika.
Najbliższe dwa mecze będą miały 
duże znaczenie dla naszej drużyny. 
Zarówno PKS Radość, jak i Legion nie 
czują żadnego respektu przed lidera-
mi. Wygrywają z najlepszymi. Mecz 
z Radością Żbik rozegra w najbliższą 
sobotę na własnym boisku w Nasielsku, 
a w tydzień później pojedzie na boisko 
Białołęki walczyć z Legionem.

xyz

PIŁKA NOŻNA DLA SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH
21 września br.  na stadionie miejskim w Nasielsku odbył się gminny 
turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Udział 
w zawodach wzięły wszystkie gimnazja z terenu gminy Nasielsk. Po raz 
drugi swój udział zaznaczyła drużyna męska z Publicznego Gimnazjum 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. 
Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęły się rozgrywki. Mecze były 
rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. Na jednym grały dziew-
częta na drugim chłopcy. Przyjęto system rozgrywek „każdy z każ-
dym”. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do 
turnieju. 
Poniżej przedstawiam wyniki z poszczególnych spotkań.
KATEGORIA CHŁOPCÓW
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PG Nasielsk X 13:0 3:4 1:2 3 III

PG Nasielsk (LO) 0:13 x 1:20 1:15 0 IV

ZS Nr 2 w Pieścirogach 4:3 20:1 x 5:1 9 I
ZS Nr 3 w Cieksynie 2:1 15:1 1:5 x 6 II

KATEGORIA DZIEWCZĄT

X

PG
 N

as
iel

sk

ZS
 N

r 2
  

w
 P

ieś
cir

og
ac

h

ZS
 N

r 3
  

w
 C

iek
sy

ni
e

Pu
nk

ty

M
iej

sc
e

PG Nasielsk X 1:0 0:3 3 II 

ZS Nr 2 w Pieścirogach 0:1 x 1:2 0 III

ZS Nr 3 w Cieksynie 2:1 3:0 X 6 I

fot. T. Zawadzki


