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R E K L A M A
Czytaj na str. 3

Autobusy sobie rozkład sobie 
– Już kilka razy zdarzyło się, że autobusy SKR przyjeżdżają po nasze dzieci niezgodnie z roz-
kładem jazdy, który dostaliśmy. Raz są za wcześnie, raz za późno. A było i tak, że dzieci nie 
miały czym wrócić do domu – wylicza pani Monika z Mazewa. – Była też taka sytuacja, że 
w autobusie było pełno dymu. Boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci – dodaje. 
Już po kilku dniach od rozpoczęcia roku szkolnego i dowozów uczniów do szkół rodzice do-
wożonych dzieci interweniowali w sprawie różnych niedociągnięć z tym związanych w szko-
łach, u przewoźnika, czyli w Spółdzielni Kółek Rolniczych i u burmistrza Nasielska. 

Drzewo  
różane
W  n i e d z i e l ę,  11  w r z e ś n i a  b r. 
m i e s z k a ń c y  C i e k s y n a  m o g l i 
uczestniczyć w niecodziennym 
wydarzeniu. Akcja „Drzewa jak 
malowane” była happeningiem 
inaugurującym działalność Sto-
warzyszenia Artystyczno-Spo-
łecznego SKAFANDER. Polegała 
ona na pomalowaniu na kolor ró-
żowy próchniejącego drzewa, 
które stoi na skraju lasu przy ul. 
Wczasowej w Cieksynie. Najwyż-
sza jego część została pomalo-
wana już dzień wcześniej przez 
c z łonków SK AFANDR A prz y 
użyciu podnośnika, reszta została 
oddana do dyspozycji mieszkań-
ców Cieksyna. 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

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,  
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,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Dyżur raz w tygodniu
W każdy poniedziałek Grzegorz Duchnowski,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,  

pełni dyżur w godz. od 15 do 16.  
Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 113  

(I piętro Urzędu Miejskiego) .

INFORMACJA Z MOPS

Szkolenie dla rodzin zastępczych
Wszystkie chętne osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, 
zapraszamy na cykl szkoleń, które odbywać się będą w każdą so-
botę, począwszy od 17 września br. do 10 grudnia br. (oprócz 15 
października br.) w godzinach 9.00–13.00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego przy ul. Mazowieckiej 10 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny (22) 765 32 45, 
e-mailowy: k.strzelczak@pcprndm.pl lub osobisty: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki (nowy budynek Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 
104). Zapisy na szkolenia przyjmowane są do piątku, 16 września br. 

Warsztaty  
„Szkoła dla Rodziców”
Zapraszamy na warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym (klasy I–III). Ich celem jest nauka umiejęt-
ności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą 
wychowawczą, wymiana doświadczeń. To małe kroki ku głębszej 
relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To tak-
że nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym sza-
cunku. 
Osoby z terenu gminy Nasielsk zainteresowanie warsztatami, za-
praszamy na indywidualną konsultację we wrześniu, w budynku 
Poradni Terapii Uzależnień – na spotkanie można umówić się tele-
fonicznie (tel. 23 6933250) lub osobiście (Poradnia Terapii Uzależ-
nień w Nasielsku, ul. Warszawska 52). Liczba miejsc ograniczona. 
Warsztaty rozpoczynają się na początku października br. i są w ca-
łości finansowane przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Pomoc dla 
poszkodowanych 
rolników
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nasielsku infor-
muje, że w związku z wydanym 
Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 167, 
poz. 996) w sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji progra-
mu pomocy dla rodzin rolniczych, 
w których gospodarstwach rolnych 
lub działach specjalnych produkcji 
rolnej powstały szkody spowodo-
wane wystąpieniem w 2011 r. hu-
raganu, deszczu nawalnego lub 
przymrozków wiosennych, przyj-
muje wnioski o udzielenie pomo-
cy jednorazowej w formie zasiłku 
celowego.

Do wniosku należy załą-
czyć:
1 .  Dokument pot wierdzając y 
otrzymane odszkodowanie z zakła-
du ubezpieczeń lub innego źródła.
2. Dowód opłacenia składki KRUS 
za osobę będącą rolnikiem w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.
3. Protokół oszacowania zakresu i 
wysokości szkód w gospodarstwie 
rolnym i działach specjalnych pro-
dukcji rolnej.
4. Umowę ubezpieczenia upraw 
rolnych lub umowę ubezpieczenia 

zwierząt gospodarskich obejmują-
cą ochroną ubezpieczeniową co 
najmniej 50% powierzchni upraw 
rolnych, z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk, lub co najmniej 50% liczby 
zwierząt gospodarskich co najmniej 
od jednego z rodzajów ryzyka: su-
szy, gradu, deszczu nawalnego, 
ujemnych skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych, powo-
dzi, huraganu, piorunu, obsunięcia 
się ziemi lub lawiny.
5 .  Dokument pot wierdzający 
otrzymanie odszkodowania z ty-
tułu ubezpieczenia upraw rolnych 
lub zwierząt gospodarskich lub z 
tytułu ubezpieczenia prowadzonej 
produkcji w ramach działu specjal-
nego produkcji rolnej od ryzyka 
powodzi, obsunięcia się ziemi lub 
huraganu.
6 .  Dokument pot wierdzający 
otrzymanie odszkodowania z ty-
tułu ubezpieczenia budynków 
inwentarsk ich, magaz ynowo-
-składowych, szklarni, innych bu-
dynków i budowli służących do 
produkcji rolniczej, ciągników, ma-
szyn i urządzeń rolniczych.

Wnioski należy składać w terminie 
do 30 września 2011 r. Wniosek 
złożony po terminie pozostawia 
się bez rozpoznania.

Z MIASTA

A kontenery nadal u bram 
Kilka tygodni temu pisaliśmy już w ŻN o wyjątkowo niefortun-
nym usytuowaniu kontenerów na odpady, które stanęły przy 
głównej bramie starej części nasielskiego cmentarza parafial-
nego. Już wtedy do naszej redakcji docierały głosy osób zbul-
wersowanych tą sytuacją, ponieważ kosze, z których często 
śmieci się po prostu wysypują, stoją tuż obok grobów. 

– Te kosze stoją przy grobach żołnierzy poległych za naszą ojczyznę, 
którymi się opiekujemy już od lat. Staramy się, żeby teren wokół nich ład-
nie wyglądał, niedawno położono tam płytki, ale te pojemniki wyglądają 
strasznie. Teraz zrobił się tu po prostu śmietnik. Jest nam strasznie przykro, 
bo to brak szacunku dla naszych zmarłych. Jak to wygląda?! – mówi zde-
nerwowany pan Bronisław z Nasielska. – Byliśmy w tej sprawie już u księ-
dza proboszcza, i u burmistrza, bo tak przecież nie może być. Ale nadal 
nic się nie zmieniło – dodaje. 
To prawda, że o kontenerach mówi się głośno, szczególnie w soboty 
i niedziele, bo wtedy są one zapełnione po brzegi. Gospodarzem terenu 
jest nasielski proboszcz; podjął on decyzję o zmianie miejsca ustawienia 
pojemników na śmieci, które wcześniej stały na ogrodzonej działce na 
przeciwko cmentarza. Wtedy też zapełniały się bardzo szybko, bo często 
trafiały tam domowe śmieci naszych mieszkańców, a nie tylko wypalone 
znicze i uschnięte kwiaty. Od kiedy zmieniły się zasady zbierania opłat za 
śmieci, kontenery trafiły za bramy cmentarza. 
Jednak w wypadku głównej bramy prowadzącej na stary cmentarz sytu-
acja jest wyjątkowa, bo dla osób odwiedzających groby najbliższych nie 
jest to najprzyjemniejszy widok. 
Ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku, przy-
znaje, że docierają do niego prośby parafian. – Rozważamy zmianę miej-
sca tych kontenerów – mówi ks. proboszcz Pełpłoński. – Wiem jak to 
wygląda, ale nie będziemy płacić za czyjeś domowe śmieci – dodaje. 
Miejmy nadzieję, że już w najbliższym czasie kontenery na śmieci znikną 
zza bramy cmentarnej. 

(i.)

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

NASZE SPRAWY. Ogólnopolska Zbiórka Żywności

Podziel się posiłkiem
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku przystąpił do 
programu Ogólnopolskiej Zbiórki 
Żywności – „Podziel się posiłkiem, 
razem możemy więcej!” organi-
zowanej przez Federację Polskich 
Banków Żywności, Fundację POL-
SAT oraz firmę DANONE. 
W dniach 23 i 24 września br.  
w nasielskich sklepach m.in.: Guli-
wer, Tescco, Biedronka odbędzie 
się zbiórka żywności. Nasielscy 
wolontariusze będą przyjmowa-
li artykuły spożywcze (o długim 
terminie ważności) do specjalnie 
oznakowanych koszy, które będą 
ustawione w sklepach. Zebrane ar-
tykuły zostaną przekazane przez 
pracowników MOPS najbardziej 
potrzebującym rodzinom.
W bieżącym roku akcja „Podziel 
się posiłkiem” nabiera szczególne-
go charakteru, gdyż rok 2011 został 
ogłoszony Europejskim Rokiem 
Wolontariatu. W akcję tę MOPS 
w Nasielsku zamierza zaangażować 
jak największą grupę wolontariuszy 
lub potencjalnych wolontariuszy, 
promując w ten sposób ideę po-
magania i pracy na rzecz potrze-
bujących.
Honorowy patronat nad akcją ob-
jął wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski oraz burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski.

(red.)

Z GMINY

Autobusy sobie rozkład sobie 
 – Już kilka razy zdarzyło się, że au-
tobusy SKR przyjeżdżają po na-
sze dzieci niezgodnie z rozkładem 
jazdy, który dostaliśmy. Raz są za 
wcześnie, raz za późno. A było 
i tak, że dzieci nie miały czym wró-
cić do domu – wylicza pani Monika 
z Mazewa. – Była też taka sytuacja, 
że w autobusie było pełno dymu. 
Boimy się o bezpieczeństwo na-
szych dzieci – dodaje. 
Już po kilku dniach od rozpoczę-
cia roku szkolnego i dowozów 
uczniów do szkół rodzice do-
wożonych dzieci interweniowali 
w sprawie różnych niedociągnięć 
z tym związanych w szkołach, 
u przewoźnika, czyli w Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych i u burmistrza 
Nasielska. 
Zarzuty rodziców są następujące: 
autobusy jeżdżą niezgodnie z roz-
kładem jazdy i nie są w pełni spraw-
ne. 
 – Jeśli autobus odjeżdża za wcześ-
nie, to dzieci albo nie idą do szkoły 
w ogóle, albo jeśli się uda to jakiś 
rodzic je podwiezie. To nie może 
być kwestia szczęścia, że nasze 
dzieci dotrą do szkoły. Być może 
tych autobusów jest po prostu 
zbyt mało – zastanawia się jedna 
z mam, której dwoje dzieci dojeż-
dża codziennie do szkoły podsta-
wowej. – Zdarzyło się też tak że 
małe dzieci z zerówki zostały wy-
puszczone pod szkołą, choć tam 
jeszcze nie było opiekuna, a au-
tobus odjechał. To niebezpieczne, 

bo obok jest ruchliwa ulica, a to są 
małe dzieci i nie mogą same stać 
pod szkołą – dodaje. 
Wątpliwości rodziców wzbudza też 
stan techniczny pojazdów. – Nam 
zależy na bezpieczeństwie dzieci. 
Rozumiemy, że w zeszłym roku 
było więcej kursów, a teraz przez 
te oszczędności w gminie będzie 
ich mniej. Nikt nie narzeka na to, że 
dzieci muszą czekać na autobus, 
ale one muszą być sprawne i mu-
szą jeździć zgodnie z rozkładem 
jazdy – mówi pani Monika – Wie-
my od innych rodziców, że podob-
ne kłopoty są na wszystkich trasach 
– dodaje.
Pogłoski na temat pożaru autobu-
su dowożącego dzieci dementuje 
Andrzej Królak, prezes Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych w Nasielsku:  
 – Nie było żadnego pożaru, nie 
było żadnego zagrożenia dla dzie-
ci. To są plotki – podkreśla. – Nasze 
autobusy są sprawne i naprawdę 
pojazdów nam nie zabraknie – za-
pewnia. 
Jednocześnie prezes SKR przy-
znaje, że rodzice mogą być nieza-
dowoleni, ze zmian w rozkładach 
jazdy – Mimo wcześniejszych 
ustaleń zwiększyliśmy liczbę kur-
sów, tam gdzie była taka potrzeba. 
W Cieksynie najpierw był tylko je-
den kurs przywożący i jeden od-
wożący dzieci, teraz są po dwa 
kursy. Poza tym zmiany zachodzą 
w rozkładach jazdy, ponieważ nie 
we wszystkich szkołach ustalono 

już ostateczne plany zajęć – mówi 
Andrzej Królak. – Rodzice muszą 
zrozumieć, że jeździmy w trudnej 
sytuacji, przecież w wielu miej-
scach w naszej gminie trwają jesz-
cze budowy dróg albo wiaduktów 
kolejowych. A z tym są związane 
duże utrudnienia: albo są światła 
na których trzeba czekać, albo są 
objazdy. Dlatego mogą zdarzyć 
się opóźnienia, ale wszystkie prob-
lemy są rozwiązywane na bieżąco 
– zapewnia. 
Praktycznie przez cały dzień, bo od 
6.35 zaczyna się rozwożenie dzieci 
do szkół, zaś od 13 rozpoczyna się 

ich odwożenie, które trwa do póź-
nego popołudnia. Kursów wyko-
nywanych jest w sumie aż 51. A nad 
bezpieczeństwem dzieci w pojaz-
dach czuwa 10 opiekunek. Auto-
busami SKR dojeżdża codziennie 
do szkół ponad 800 dzieci z naszej 
gminy. 
 – Zdaję sobie z tego sprawę, że 
jest nerwowo. Przecież o 16.15 
pod szkołę podstawową zajeżdża 
aż 5 autobusów, które potem jadą 

w różnych kierunkach i w szczegól-
nie trudnej sytuacji są najmłodsze 
dzieci. Jeszcze tydzień i wszystko 
powinno się uregulować – stwier-
dza prezes SKR.
Rodzice też liczą na to, że za kil-
ka dni sytuacja się jakoś unormuje 
i autobusy będą jeździć zgod-
nie z planem, a o ewentualnych 
zmianach będą powiadamiani 
wcześniej. 

(i.)
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Włamanie do mięsnego
W środę, 7 września br., ok. godz. 22.00 dokonano włamania do sklepu 
mięsnego przy ul. Kilińskiego. Nieznany sprawca dostał się do środka po-
mieszczenia wybijając szybę w drzwiach wejściowych. Z kasy sklepowej 
skradziono 20 zł. Na miejsce zdarzenia został sprowadzony pies poli-
cyjny, który podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do miejsca, gdzie 
porzucono części kasy fiskalnej. Policja poszukuje sprawcy włamania. 

Kronika OSP
31.08. OSP Nasielsk wyjechała 
w celu zabezpieczenia terenu lądo-
wania i startu śmigłowca LPR w Chr-
cynnie.

06.09. OSP Psucin wyjechała do po-
żaru ścierniska w Dębinkach.

KRONIKA 
POLICYJNA

09–10.09. nieznani sprawcy z pla-
cu budowy wiaduktu w Studzian-
kach skradli 12 szt. elementów 
rusztowania. Straty wynoszą 600 
zł na szkodę Mostostalu Warszawa.

Pijani na drodze
02.09. w Jaskółowie Wojciech P., 
mieszkaniec Jaskółowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu.
05.09. na ul. Kościuszki Krzysztof 
S., mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,60 mg/l).
08.09. na ul. Kolejowej Leszek G., 
mieszkaniec Morgów, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,66 
mg/l).
09.09. na ul. Cmentarnej Patryk 
Ch., mieszkaniec Świercz, kierował 
samochodem po zażyciu narkoty-
ków.
10.09. na ul. Płońskiej Zenon S., 
mieszkaniec Gawłowa, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,53 
mg/l).

Z POLICJI

Papierosy pod maską 
We wtorek, 6 września o godz. 12.00 na ul. Kościuszki policjanci 
z Nasielska zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę toyoty. W jego 
aucie znaleźli 654 paczki papierosów różnych marek, bez polskich zna-
ków akcyzowych, oraz 3 litry bezbarwnej cieczy o zapachu alkoholu. Na 
tym ich kontrola się nie zakończyła i sprawdzili także miejsce zamiesz-
kania Stanisława O. Na jego podwórzu mundurowi znaleźli 18 litrowych 
butelek, wypełnionych także najprawdopodobniej alkoholem.
Policjanci zabezpieczyli znaleziony towar. Z ustaleń mundurowych wy-
nika, że Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego 
został narażony na uszczuplenie o ponad 7000 zł. 44-letni mężczyzna 
został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy i trafił do policyjnej celi. Z ze-
branych materiałów wynika, że Stanisławowi O. grozi odpowiedzialność 
za przestępstwo karnoskarbowe.

za:www.kppnowydwor.waw.pl

Z GMINY

Elf już na torach
Od 1 września br. zmienił się nie tylko rozkład jazdy pociągów. Pa-
sażerowie na linii Warszawa–Ciechanów–Działdowo jeżdżą w kom-
fortowych warunkach w nowoczesnych pojazdach szynowych, które 
fachowo określane są zespołami trakcyjnymi typu Elf. 
Jeszcze w sierpniu br. spółka Koleje Mazowieckie powiększyła swój 
tabor o dwa, z 16 zamówionych, elektryczne zespoły trakcyjne Elf 
oraz 11 lokomotyw TRAXX. 
Każdy z Elfów może zabrać na swój pokład 423 pasażerów, z czego 
183 na miejscach siedzących. Składy mogą kursować z prędkością 
do 160 km/h i są przystosowane do ruchu regionalnego i między-
regionalnego. Ich wnętrze jest klimatyzowane, monitorowane i do-
pasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toalecie znaleźć 
można miejsce do przewijania niemowląt. 
Nowe lokomotywy elektryczne TRAXX są przeznaczone do obsłu-
gi pociągów piętrowych typu „push-pull” i również jeżdżą na trasie 
Warszawa–Działdowo.

(red.) za: www.mazowieckie.com

Z GMINY

Schetynówki w budowie 
W naszej gminie mieliśmy i właści-
wie jeszcze mamy ogromne kło-
poty komunikacyjne związane 
z modernizacją linii kolejowej. Ak-
tualnie budowanych jest w pobliżu 
nas wiele wiaduktów. Potężne cię-
żarówki ze żwirem rozjeżdżają na-
sze drogi. 
Dowożą żwir i inne materiały na 
budowę wiaduktów. Powoduje to 
określone uciążliwości, ale warto 
to znieść, aby w przyszłości żyło 
się nam lepiej, podróżowało szyb-
ciej, wygodniej i bezpieczniej. 
Inwest ycje na drogach lokal-
nych kojarzone są z marszałkiem 

Sejmu G rzegorzem Schet yną 
i od jego nazwiska nazywane są 
„schetynówkami”. Rocznie na 
budowę i modernizację dróg lo-
kalnych w latach 2008 –2011 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(popularnie zwanych schetynów-
kami) rząd przeznacza mil iard 
złotych. W tym roku kończy się 
pierwsza edycja tego programu, 
a ogłoszona została już druga na 
lata 2012–2015.
W tym roku nasza gmina korzy-
sta po raz pierwszy z tego pro-
gramu. Prace już trwają. Od lipca 

do końca października wybudo-
wanych zostanie prawie 12 kilo-
metrów dróg lokalnych. Będą to 
trzy ciągi drogowe: 1. Cieksyn –
Wiktorowo – Malczyn – Konary 
(ok. 4100 m); 2. Chlebiotki–Sta-
re P ieścirogi (ok.  2550 m);  3 . 
Nasielsk (ul. ul. Nowa i Topolowa) 
– Głodowo – Krzyczki Pieniążki 
(ok. 5130 m). Koszt budowy tych 
ciągów i nadzoru inwestorskiego 
wyniesie około 5 600 000 zł. 
Połowę tej kwoty zapłaci nasza 
gmina, a pozostała część zosta-
nie pokryta przez Urząd Woje-
wody. Jak poinformował kierownik Wy-

d zia ł u  Inwe st yc j i ,  Zamówień 
Publicznych i Programów Struk-
tura lnych Urzędu Miej sk iego 
w Nasielsku Radosław Kasiak, pra-
ce budowlane przebiegają zgod-
nie z planem i wszystko wskazuje, 
że zostaną zakończone w przewi-
dzianym terminie. Na niektórych 
fragmentach poszczególnych 
ciągów jest już nawet położona 
pierwsza warstwa asfaltu (będą 
dwie warstwy). Inwestycję re-
alizuje wyłoniona w przetargu 
wyspecjalizowana w tego typu 
b udowach f i rma z  P łoń ska – 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych.
Te trzy ciągi drogowe dobrze 
wpisują się w system komunika-

cyjny gminy Nasielsk. Łączą drogi 
gminne z drogami wyższej kate-
gorii, tj . z drogami powiatowy-
mi i wojewódzkimi. Z pewnością 
wpłyną korzystnie na rozwój na-
szej gminy. Pozwolą na aktywiza-
cję terenów wiejskich.
Dobry układ komunikacyjny gmi-
ny to także zachęta dla potencjal-
nych inwestorów poszukujących 
korzystnych lokalizacji dla swoich 
przedsiębiorstw. Warto przy tym 
pamiętać, że w naszym powie-
cie, w dzielnicy Nowego Dworu, 
Modlinie, powstaje port lotniczy – 
jedna z najważniejszych inwestycji 
ogólnopolskich początku XXI w. 
Jej bliskość każe się nam przygo-
tować na ewentualne wyzwania.

az

fot. D. Majewski
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Jesienią do urn

W poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” (nr 18, 2011 r.) informo-
waliśmy, że z dniem 1 września 2011 
r. miejscem wyczekiwania karetki 
ratownictwa medycznego (pogo-
towia ratunkowego) będzie teren 
przychodni Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej przy ul. Sportowej 2 w Nasielsku. 
Pogotowie po dwóch miesiącach 
miało wrócić na miejsce, w którym 
stacjonowało do 1 lipca 2011 r. 
Świadczeniodawcą będzie nadal 
prywatna firma Falck Medycyna, 
która wygrała konkurs na świad-
czenie usług z zakresu ratownictwa 
medycznego na terenie powiatu 
nowodworskiego i kilku gminach 
do powiatu przyległych. 
W tej sprawie firma Falck i nasz SP 
ZOZ podpisały odpowiednią umo-
wę i zgodnie z nią dyrekcja SP ZOZ 
przygotowała na 1 września od-
powiednie pomieszczenia oraz 
ambulans, który miał być wykorzy-

stywany do świadczenia usług w za-
kresie ratownictwa medycznego.
Ale jak zauważyli nasi czytelnicy, ka-
retka nadal wyczekuje na polecenie 
wyjazdu z dyspozytorni, przed do-
tychczasową siedzibą firmy Falck 
przy ul. Rynek 7. 
Jak długo ten stan potrwa, trud-
no dzisiaj powiedzieć. Okazuje się, 
że toczą się jeszcze pewne pro-
cedury, np. oczekiwana jest jesz-
cze decyzja sanepidu i opinia NFZ. 
W najbliższym czasie spodziewana 
jest komisja z NFZ.
No, cóż. Najwyraźniej umowa to nie 
wszystko, bo do tego dochodzą roz-
maite procedury. Ale żeby wezwać 
karetkę i tak musimy zatelefonować 
pod nr 999 lub 112. A odpowiednio 
przygotowany dyspozytor po roz-
mowie z osobą dzwoniącą wydaje 
polecenie załodze karetki na podję-
cie działań, więc to czy czeka ona na 
Sportowej 2, czy w Rynku, jest spra-
wą drugorzędną.

Wszystko byłoby więc w porządku, 
gdyby nie fakt, że w tle tego proble-
mu już trzeci miesiąc toczy się spór, 
który wiele nas, podatników, kosz-
tuje. Chodzi o to, że kwestionowana 
jest prawidłowość wyłonienia świad-
czeniodawcy, czyli prywatnej firmy 
Falck. Jej jedynym konkurentem był 
nowodworski SZP ZOZ. I przegrał. 
Kilka miesięcy wcześniej nowo-
dworski SZP ZOZ przegrał też batalię 
o świadczenie usług zdrowotnych, 
tym razem z zakresu nocnej opieki 
zdrowotnej. A przegrał ją z naszym 
gminnym SP ZOZ. I wówczas także 
głośno i namiętnie protestowano. 
Podobno pieniędzy w służbie zdro-
wia nie mamy za wiele. I dobrze by-
łoby, zamiast toczyć niepotrzebne 
spory, lepiej przygotować się do 
kolejnych konkursów. Do ich roz-
strzygnięcia pozostało już niecałe 
dziewięć miesięcy. Oby znowu, jak 
wynika z porzekadła, góra nie uro-
dziła myszy.

az

W niedzielę, 9 października 2011 r. mieszkańcy Nasielska będą 
mieli okazję wybierać swoich przedstawicieli do Parlamentu RP. 
Wśród kandydatów na posłów jest też Grzegorz Arciszewski, 
burmistrz Nasielska. 

na liście KW PiS startuje Grzegorz Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska. Na 11. 
miejscu KW PSL znalazł się Bernard 
Dariusz Mucha, pracownik samorzą-
dowy (Toruń Dworski), na 17. miej-
scu KW SLD jest Elżbieta Wróblewska, 
nauczycielka (Warszawa), zaś na 19. 
miejscu KW Ruch Palikota – Grażyna 
Rzepka (Budy Siennickie).
O swoim starcie w wyborach do sej-
mu tak mówi, wybrany kilka miesięcy 
temu w wyborach samorządowych, 
Grzegorz Arciszewski burmistrz 
Nasielska. – Byłem zaskoczony pro-
pozycją startu w wyborach do sejmu. 
Ale po krótkim namyśle zdecydowa-
łem się kandydować na posła z listy 
Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym 
w ten sposób pomóc naszej gminie 
i ugrupowaniu, którego jestem sym-
patykiem.
Kandydujący na posłów miesz-
kańcy powiatu nowodworskiego, 
którzy zajmują najwyższe miej-
sca na listach wyborczych, to: Ma-
rek Papuga – nr 2 na liście KW SLD 
i Jadwiga Teresa Zakrzewska – nr 3  
na liście KW PO RP.

W wyborach do senatu gmina 
Nasielsk znajduje się w okręgu wy-
borczym nr 40, w którego skład 
wchodzą powiaty: legionowski, no-
wodworski, warszawski zachodni i 
wołomiński. Na zgłoszonych przez 
6 komitetów wyborczych (KW Plat-
forma Obywatelska RP, KW Prawo i 
Sprawiedliwość, KW Polskie Stronni-
ctwo Ludowe, KW Polska Jest Naj-
ważniejsza, KW Polska Partia Pracy 
– Sierpień 80, KW Nowa Prawica) 
6 kandydatów do Senatu z tego 
okręgu jest do zdobycia tylko jeden 
mandat senatorski. Wśród kandyda-
tów do senatu jest też jeden miesz-
kaniec powiatu nowodworskiego, 
Zbigniew Witaszek z Czosnowa, 
który ma już za sobą staż parlamen-
tarny. Był posłem IV kadencji sejmu, 
kiedy to startował z list Samoobro-
ny RP. Obecnie reprezentuje KW 
Polska Partia Pracy – Sierpień 80. O 
fotel senatora z okręgu nr 40 ubie-
ga się także wywodząca się z naszej 
gminy Anna Teresa Aksamit (KW 
PO RP). 

(i.)

W wyborach do sejmu gmina Nasielsk 
znajduje się w okręgu wyborczym nr 
20. To dość szczególny okręg ota-
czający Warszawę. W jego skład 
wchodzi osiem powiatów: grodzi-
ski, legionowski, nowodworski, ot-
wocki, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni i wołomiński.  
O 12 mandatów w naszym okręgu do 
Sejmu rywalizować ze sobą będzie aż 
177 kandydatów, którzy startują z list 
ośmiu komitetów wyborczych: KW 
Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 1), KW 
Polska Jest Najważniejsza (lista nr 2),KW 
Sojusz Lewicy Demokratycznej (lista 
nr 3), KW Ruch Palikota (lista nr 4), KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr nr 
5), KW Polska Partia Pracy – Sierpień 
80 (lista nr 6),  KW Platforma Obywa-
telska RP (lista nr 7),KW Nowa Prawica 
– Janusz Korwin-Mikke (lista nr 9). 
Na swoich listach komitety wyborcze 
umieściły od 16 do 24 kandydatów na 
posłów.
Wśród tych 177 kandydatów do sejmu 
znajdziemy aż cztery osoby związane 
z naszą gminą, miejscem zamieszka-
nia bądź miejscem pracy. Z 11. miejsca 

ZDROWIE

Co z miejscem wyczekiwania?
fot. M. Stamirowski

Polski Czerwony Krzyż składa wyrazy podziękowa-
nia dla wolontariuszy: Katarzyny Borzyńskiej, Anny 
Kalinowskiej, Huberta Kalinowskiego, Dominiki Kra-
szewskiej, Natalii Kraszewskiej, Klaudii Kraszewskiej, 
Natalii Kamińskiej oraz kierownictwu sklepu „Tesco” 
w Nasielsku za umożliwienie przeprowadzenia kwesty 
publicznej na terenie sklepu w dniach 2 i 3 września br. 
Kwesta przeprowadzana była pod hasłem „Wypraw-
ka dla Żaka” Wolontariusze PCK podczas dwudniowej 
kwesty zabrali 479 zł. 

Pieniądze te przeznaczone zostały na zakup artykułów 
szkolnych: zeszytów, kredek, farb, bloków rysunko-
wych, linijek itp. Zostały one przekazane 12 wrześ-
nia br. na spotkaniu w Nowym Dworze Mazowieckim 
opiekunkom Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i wolontariu-
szom serdecznie dziękujemy.

       ZR PCK
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Warto przeczytać

KULTURA

DKK ZAPRASZA

Zapraszamy na spotkanie
Po wakacyjnej przerwie swoją działalność rozpoczyna Dyskusyjny 
Klub Książki. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 września br. 
o godz. 11.30 w Miejsko - Gminnej Bibliotece w Nasielsku przy ulicy 
Piłsudskiego 6. Nowy sezon naszej działalności rozpoczniemy od omó-
wienia tematyki kolejnych spotkań i zaplanowania wspólnych wyjazdów 
do teatru i muzeum w Stawisku.
Jak zwykle do udziału w naszych rozmowach o literaturze zapraszamy 
wszystkich miłośników dobrej książki. 

(red.)

Odrobina uśmiechu  
i trochę wzruszeń
Warto znaleźć trochę czasu, by dać 
się ponieść wartkiemu biegowi książ-
ki pt. Małżeństwo po włosku, napisanej 
przez niemieckiego pisarza Jana Weile-
ra. Jest to arcyzabawna powieść, która 
zdobyła listy bestsellerów. Ta historia 
o włoskich krewnych, która rozbawi 
czytelnika do łez, oparta jest na osobi-
stych przeżyciach autora, gdyż Jan We-
iler, tak jak narrator powieści, ożenił się 
z Włoszką. 
To oczywiste, że po ślubie życie każ-
dego człowieka zmienia się diametral-
nie. Jednak wejście do włoskiej rodziny 
może narazić jej nowego członka na 
wiele zwariowanych sytuacji, które Weiler opisuje z humorem 
i czułością. Jego opowieść nie tyle dotyczy Włochów jako nacji, 
ale w dużej mierze poświęcona jest dzielnemu Włochowi, przy-
szłemu teściowi głównego bohatera książki, mieszkającemu od 
trzydziestu lat w Niemczech i ożenionemu z Niemką. Tyle że ten 
ledwie mówi po niemiecku, dlatego na każdym kroku kaleczy 
zdania i przekręca ich sens, co prowadzi do wielu nieporozumień. 
Już początek całej historii jest śmieszny, bo sama prośba o rękę 
córki jest dla dobrze zapowiadającego się bankiera, jedynaka z do-
brej, solidnej niemieckiej rodziny, ogromnym stresem. To dopiero 
początek wyzwań. Później czeka go bowiem wycieczka w rodzin-
ne strony narzeczonej, wakacje nad morzem w towarzystwie wie-
lu krewniaków i włosko-niemieckie święta. Wszystkie te zdarzenia 
są doskonale ukazują wady i śmiesznostki dwóch narodowości, 
operując stereotypami. Autor tworzy opowieść o dzielnym czło-
wieku, rasizmie i ksenofobii w Niemczech. Książka napisana jest 
bardzo sprawnym językiem i co ważne z wielką kulturą. Nie jest to 
może tzw. wielka literatura, ale na pewno porusza wiele ciekawych 
i ważnych problemów dlatego serdecznie ją polecam. 
Natomiast osoby kochające zwierzęta 
zachęcam do lektury zabawnej i wzru-
szającej do łez, a jednocześnie mądrej 
powieści pt . Dobry pies pióra Susan 
Wilson. Jej bohaterami są Adam March 
i pies pitbull. Los człowieka pokazany 
jest najpierw jako czas kariery i suk-
cesu, a potem upadku i pokory. Przej-
mujący jest też los zwierzaka, który 
ucieka od ludzi, w których rękach był 
narzędziem do uprawiania okrutnych 
walk. To powieść prowadzona jakby na 
dwa głosy: jedna historia dotyczy Ada-
ma, druga psa. Susan Wilson tworzy studium psychologiczne psa 
i człowieka: obaj okaleczeni w dzieciństwie, obaj przegrali walkę 
decydującą o ich dalszych losach i obaj usiłują znaleźć swoje nowe 
miejsce w świecie. 
Świat psa istnieje obok świata człowieka, by w odpowiednim mo-
mencie połączyć się w jeden. W piękny sposób książka obrazuje 
równoległość i zdumiewające podobieństwo losów i emocji prze-
żywanych przez zwierzę i człowieka. Nawet okładka tej książki 
skłania do refleksji. Widzimy ławkę, na niej siedzi człowiek, obok 
niego pies – obaj na jednym poziomie. Sposób, w jaki człowiek 
patrzy na psa, wydaje się sugerować, że prawdziwe jest powiedze-
nie Rudolfa Steinera iż „ludzie noszą w sobie całe królestwo zwie-
rząt”. Książka Dobry pies czeka na Państwa w naszej nasielskiej 
bibliotece. Zapraszam do jej lektury.

(awek)

Z BIBLIOTEKI

Dla uważnych czytelników

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomysł na niedzielę 
O tym muzeum ciągle słyszymy 
w mediach, ale czy już mieliśmy 
okazję się tam wybrać? Jeśli nie – 
to znakomity pomysł na spędze-
nie niedzieli. Dlaczego akurat tego 
dnia warto tam pojechać? Otóż 
w tym dniu wstęp do muzeum jest 
bezpłatny dla wszystkich zwiedza-
jących, bez względu na wiek.
Muzeum Powstania Warszawskiego 
funkcjonuje już od 2004 r., ale na-
dal jest bardzo oblegane. To chyba 
jednak dobrze świadczy o nas, że 
całe rodziny przychodzą tam po-
znać to tragiczne i ważne wyda-
rzenie w historii Polski i świata. Tak 
naprawdę do dziś nie zdajemy so-
bie sprawy z jego wagi dla historii, 
bo przez czterdzieści pięć lat był to 
temat niemal zakazany.
O tym, co można w muzeum zo-
baczyć, wiele by pisać, warto jed-

nak podkreślić, że 
nie jest to typo-
wy obiekt, do ja-
kich przywykliśmy 
z  c z a sów szkol-
nych, gdzie pod-
czas wycieczek nie 
można było nicze-
go dotknąć i trzeba 
było trzymać ręce 
z dala od ekspona-
tów. 
Muzeum zajmuje budynek po 
dawnej elektrowni, a cała ekspo-
zycja rozlokowana jest na trzech 
piętrach. Już po kilku krokach od 
wejścia przeniesiemy się w cza-
sie do Warszawy z czasu okupacji 
niemieckiej. Tu wręcz od same-
go początku samemu zaczynamy 
poszukiwać informacji i zdjęć czy 
filmów, które nas zainteresują. Nie-
które z nich dumne i patriotyczne, 

a inne przerażają-
ce i makabryczne. 
Warto zaglądać 
w otwory w ścia-
nach lub p rz y-
k ł a d a ć  u c h o . 
Uż y wanie apa-
ra tów foto g ra-
ficznych nie jest 
zabronione. Na-
we t  n a j m ł o d s i 
zna j dą  d la  s i e -
bie kąt, w którym 
z  d o s t ę p n y c h 
tam środków pla-
stycznych mogą 
przygotować na 
przykład polskie 
flagi. 
Na każdym kroku 
trasy zwiedzania 
znajdziemy kart-

ki z kalendarza – chronologicznie 
ułożone, które mówią o wyda-
rzeniach rozgrywających się tuż 
przed wybuchem powstania i póź-
niej z jego przebiegu. Są też świeże 
przedruki ówczesnych gazet – każ-
dy może je zbierać do domu i na 
spokojnie wrócić do tego, co zo-
baczył.
Do istotnych ciekawostek należy 
możliwość obejrzenia filmu Mia-
sto ruin, czyli relacji z przelotu sa-
molotem nad zniszczoną Warszawą 
w 1945 r., wykonanego w technice 
3D w sali pod samolotem Liberator 
lub w technice 2D wewnątrz tego 
samolotu. Poza tym fenomenalny 
klimat oddaje replika kanału, przy-
pominającego te, przez które po-
wstańcy musieli przechodzić do 
dzielnic niezajętych przez wojska 
niemieckie.
Wizyty w Muzeum przy Grzy-
bowskiej 79 to niezapomniana 
lekcja historii i życiowe doświad-
czenie, gdyż bardzo łatwo wczuć 
się w klimat tego miejsca, które 
stawia pytanie o sens tego wyda-
rzenia, ale i skłania do refleksji nad 
bohaterstwem powstańców, wobec 
bierności wojsk rosyjskich stacjo-
nujących po drugiej stronie Wisły 
oraz obojętności aliantów.

Michał B.

Starsi i młodsi miłośnicy przygód 
Harry’ego Pottera mogli niedaw-
no oglądać w kinach ostatnią, siód-
mą część jego przygód pt. Harry 
Potter i Insygnia Śmierci. Okazało 
się, że zarówno filmy, jak i książki 
autorstwa brytyjskiej pisarki Joanne 
Kathleen Rowling cieszą się ciągle 
ogromną popularnością. Dlate-
go nasielska biblioteka organizuje 
konkurs dla uważnych czytelników, 
który dotyczył będzie treści kolej-
nych części Harry’ego Pottera. Co 
dwa tygodnie w ŻN znaleźć będzie 
można pięć pytań do każdej części 
przygód Harry’ego. Odpowiedzi 
należy złożyć w nasielskiej biblio-
tece.
Trzy osoby, które jako pierwsze 
udzielą prawidłowych odpowiedzi, 
otrzymają drobne upominki. Na 
zwycięzcę całego konkursu cze-
ka atrakcyjna nagroda główna. Ale 
zostanie on wyłoniony dopiero po 
publikacji odpowiedzi przygoto-
wanych do siódmej części przy-
gód Harry’ego Pottera. Konkurs 
ten jest więc przeznaczony nie tyl-
ko dla uważnych, ale i dla cierpli-
wych czytelników. Warto dodać 
też, że nie ma w nim ograniczeń 

wiekowych, może w 
nim wziąć udział każ-
dy, kto przeczytał te 
powieści i zna odpo-
wiedzi na pytania.
O t o  p y t a n i a  d o 
pierwszej części se-
rii książek Joanne K. 
Rowl ing p t .  H arry 
Potter i Kamień Filo-
zoficzny.
1. Dlaczego Harry nie 
został przydzielony 
do Slytherinu?
2. Kiedy przypadają 
urodziny Harry’ego? 
(podaj dzień i miesiąc)
3. Kto wpuścił trolla 
do zamku w Noc Du-
chów?
4. Jak działa zwier-
ciadło Ain Eingarp? 
(podaj  odpowiedź 
p o d a n ą  p r z e z 
Dumbledore’a)
5. W jaki sposób Harry zdobył Ka-
mień Filozoficzny?
Odpowiedzi wraz z danymi auto-
ra (imię, nazwisko, adres, telefon 

kontaktowy) należy dostarczyć 
do biblioteki (ul. Piłsudskiego 6, 
pierwsze piętro, oddział dla dzieci).  
W następnym numerze ŻN poda-
my prawidłowe odpowiedzi. 

(red.)
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Duchowe witaminy

Wartościowanie 
Kilka lat temu usłyszałem na rekolekcjach dość brutalnie brzmiące ha-
sło: „z prądem płyną tylko zdechłe ryby i ścierwo”. Pewnie w tamtym 
momencie wydawało mi się ono dość… niesmaczne. Ci, co to z prą-
dem płyną, są podobni do zwierzęcia z rodziny jaszczurek o wdzięcznej 
nazwie kameleon. To gad słynący ze zdolności do zmiany ubarwienia, 
dostosowując je zwykle do otoczenia, w którym aktualnie przebywa. 
Poza tym trzyma się on określonych rewirów, które uważa za swoje, 
i broni ich przed intruzami. 

Można śmiało stwierdzić, że uczenie się wartości i wartościowania, owe-
go płynięcia pod prąd negatywnych zjawisk i zagrożeń, zaczyna się 
w tym samym momencie, w którym rozpoczyna się wychowanie dzie-
cka. Rodzice mają za zadanie stworzyć dziecku dom, który będzie nie 
tylko bezpieczny, ale otworzy jego oczy na świat i nauczy dokonywa-
nia właściwych wyborów. Wszystko zgodnie z możliwościami dziecka 
na konkretnym poziomie jego rozwoju. Również nauczyciele w swojej 
pracy wychowawczej winni zmierzać do tego, aby uczniowie znajdo-
wali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wy-
miarze moralnym i duchowym, poszukiwali, odkrywali wartości ważne 
dla odnalezienia własnego miejsca w świecie i dążyli do ich osiągnię-
cia, przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, doko-
nywania wyborów oraz mieli możliwość doskonalenia się. Bo jak pisał 
Andrzej Frycz Modrzewski w księdze V pt. „O szkole”, zawartej w rene-
sansowym dziele „O poprawie Rzeczypospolitej”: „Takie będą Rzeczy-
pospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Wychowanie jest samo w sobie procesem realizowania określonych 
wartości. Nikogo nie powinno więc dziwić, że podstawą szeroko rozu-
mianego procesu wychowania są wartości. We współczesnej literatu-
rze oświatowej mówi się nawet o kryzysie w wychowaniu, określając 
go mianem wychowania pozornego. Ile na takim pozorowaniu można 
ugrać? Chwilowo wiele. A ile stracić? Całość życia wychowanka, powo-
dując jego życiowy falstart. 

Warto więc pomóc dziecku odkryć te wartości, będące systemem 
norm i zasad postępowania, oraz uwrażliwić, aby próbowało ich re-
alizacji w świecie. Pisząc o tym, mam także na myśli obchodzony po 
raz pierwszy w tym roku przez Kościół w Polsce „Tydzień Wychowania” 
i zwrócenie się Episkopatu do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie 
się w ten arcyważny proces. Człowiek, „aby stać się tym, kim powinien 
ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających 
i wymagających zarazem wychowawców”. Mądre i prawdziwe. Ale jak-
że trudne do zrealizowania. To wartości sprzyjają rozwojowi, a jedno-
cześnie chronią przed błędnymi postawami. 

Jak szukać wartości trwałych, uniwersalnych? Gdzie można je znaleźć? 
Wydaje się, że takimi „drogocennymi perłami” są wartości chrześcijań-
skie, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka, a nie jedynie 
z wiary. Stają się one poręką normalności i przetrwania życia, co istotnie 
podnosi ich znaczenie wśród wszystkich pozostałych wartości. Więcej, 
inspirują wszechstronny rozwój człowieka. Wystarczy je poznać i re-
alizować, aby podążać ku pełni życia w Chrystusie. A chodzi o takie 
wartości uniwersalne, jak prawo do życia, pokój, tolerancja, wolność, 
prawda, sprawiedliwość czy miłość. 

Lektura Biblii, jak mówią jej stali czytelnicy, jest w tym miejscu wręcz 
niezastąpiona. Jako „Księga życia” stanowi ona doskonałą inspirację 
do własnych poszukiwań, ale również pomaga w dostrzeżeniu praw-
dziwych wartości i przeniesieniu ich na grunt własnego życia. Wystar-
czy przypatrzeć się postępowaniu Jezusa, który przygarniał do siebie 
dzieci, mówiąc, że do nich należy królestwo niebieskie. A to przecież 
dla chrześcijanina najcenniejsza wartość. Co więcej, Chrystus pokazy-
wał, że nawet dorośli w przyjmowaniu zasad królestwa mają stać się jak 
dzieci, a więc pełni ufności, otwarci, pozbawieni maniery kalkulowania 
natychmiastowych zysków i strat. W jaki sposób wykorzystać lekturę 
Biblii? Codzienny rachunek sumienia, oparty na słowie Bożym, które 
Kościół przeznaczył w liturgii na dany dzień, jest swoistym papierkiem 
lakmusowym naszego wartościowania i wychowania do wartości, które 
nie tylko są niezbędnym zabiegiem chwili, ale życiową koniecznością. 

ks. Leszek Smoliński

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Podziękowania
Pragniemy właścicielom  

Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”  
bardzo podziękować za czas poświęcony  

naszej córce Nikoli. Pozostawienie dziecka  
pod Państwa opieką to najlepszy wybór, jakiego  
mogliśmy dokonać. Szczególne podziękowania  
składamy Paniom, które opiekowały się grupą  

najstarszych dzieci. W ich postawach  
mogliśmy obserwować profesjonalizm  

oraz serce do pracy. Dzięki kochanym ciociom  
Nikola odważnie przekroczy mury szkoły podstawowej. 

Dziękujemy serdecznie oraz życzymy  
wielu sukcesów w codziennej pracy. 

    Agnieszka i Mariusz Oleszkiewicz

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania Państwu 
Monice i Piotrowi Krzyżewskim za przeka-

zane przybory szkolne i słodycze na rzecz ucz-
niów naszej szkoły. Młodej Parze życzymy 

szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia. 
Społeczność szkolna  

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 

OD REDAKCJI

Życie w PDF-ie
Od niedawna na stronie inter-
netowej Nasielskiego Ośrodka 
Kultury w zakładce dotyczącej 
„Życia Nasielska” znaleźć można 
niemal wszystkie numery naszej 
gazety w formacie pdf. 

To  w a ż n a  w i a d o m o ś ć  d l a 
wsz ystk ich,  którz y n ie mają 
możl iwości zakupu papiero-
wej wersj i naszego pisma. Jak 
również dla tych, którzy chcą 
sprawdzić jakieś informacje za-
mieszczane w nim w minionych 
latach. Teraz jest to możliwe, 
ponieważ w archiwum ŻN zna-
lazły się także pierwsze wydania 
gazety, jeszcze jako miesięcz-
nika. 

Przy tej okazji warto przypo-
mnieć, że „Życie Nasielska”, 
ukazuje się regularnie od kwiet-
nia 1994 r. i już w następnym 
roku będzie obchodzić swoje 
18. narodziny. 

Zapraszamy na stronę  
www.noknasielsk.pl.

(i.)

Protest przeciw elektrowni 
Szanowny Pan Grzegorz Arciszewski Burmistrz Nasielska
W trosce o przyszłość naszą i przyszłych pokoleń, my niżej podpisani składamy protest przeciwko budowie 
„Elektrowni wiatrowej - Dębinki, Lelewo, Czajki, Ruszkowo”. Protest nasz motywujemy tym, że nie byliśmy 
poinformowani o tych inwestycjach oraz o szkodliwym działaniu „wiatraków” na nasze zdrowie, wpływie na 
zwierzęta oraz cały Eko-system, jak również pogorszonym odbiorze TV, zakłóceniu w telefonii oraz Internecie. 
Nikt nie poinformował nas również o znacznym spadku cen nieruchomości, związanym z powstaniem tej elek-
trowni wiatrowej, wzrostem cen energii oraz brakiem zainteresowania zakupem gruntów w tej okolicy. Jedno-
cześnie podtrzymujemy nasze stanowisko przedstawione w czasie spotkania w dniu 25 sierpnia br. z Panem 
Burmistrzem Grzegorzem Arciszewskim oraz Panem Bogdanem Ruszkowskim o pilnej potrzebie przeanalizo-
wania całej dokumentacji dotyczącej inwestycji budowy elektrowni wiatrowej. Po przekazaniu nam dokumen-
tacji (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej) przystąpimy niezwłocznie do wnikliwej jej analizy, 
począwszy od złożenia wniosku przez Windprojekt z Inowrocławia aż do wydania decyzji - zgody na budowę 
przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie decyzyjnym podejmiemy działania zmierzające 
do uznania powyższej decyzji za nieważną.
W załączeniu lista podpisów mieszkańców Gminy, działkowiczów popierających apel o szkodliwości tej inwe-
stycji.

(Pod protestem podpisy złożyło 148 osób)
Tytuł pochodzi od redakcji.
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Z MOPS

Wyjazd integracyjny
W gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec 
Wiecha” w Kawęczynie w dniach od 22 do 27 
sierpnia br. gościli uczestnicy projektu realizowa-
nego przez nasielski MOPS pod nazwą „Uwierz w 
Siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla 
osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk”, 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach 
POKL. 
Celem kilkudniowego pobytu w gospodarstwie 
była integracja społeczna osób niepełnospraw-
nych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w warsztatach wikliniarskich, garncarskich, 
malarskich, a także warsztatach pieczenia chleba  
i pokazie kuźnictwa. Grupa uczestniczyła także w 
Treningu Umiejętności Życiowych prowadzonym 
przez Teresę Skrzynecką.
W sumie w wyjeździe integracyjnym uczestniczyły 33 osoby, w tym 14 niepełnosprawnych uczestników 
projektu, 16 osób z najbliższego otoczenia beneficjentów oraz 3 opiekunów (trener Treningu Umiejętno-
ści Życiowych – Teresa Skrzynecka, pielęgniarka – Barbara Zimna, i pracownik socjalny – Iwona Osińska).

(i.o.)

CIEKSYN

ZE SZKÓŁ. ZS Stare Pieścirogi

Drzewo jak malowane 
W  n i e d z i e l ę,  11  w r ze ś n i a  b r. 
m i e s zk a ń c y  C i e k s y n a  m o g l i 
uczestniczyć w niecodziennym 
wydarzeniu. Akcja „Drzewa jak 
malowane” była happeningiem 
inaugurującym działalność Sto-
warzyszenia Artystyczno-Spo-
łecznego SKAFANDER. Polegała 
ona na pomalowaniu na kolor ró-
żow y  p ró c h n i e j ą c e go  d r ze -
wa, które stoi na skraju lasu przy  
ul. Wczasowej w Cieksynie. Naj-
wyższa jego część została poma-
lowana już dzień wcześniej przez 
cz łonków SK AFANDR A prz y 
użyciu podnośnika, reszta została 
oddana do dyspozycji mieszkań-
ców Cieksyna. 

Skąd wziął się pomysł na happening? 
Jak twierdzi członek stowarzysze-
nia Mirosław Szczypek: – Zainspi-
rowało nas drzewo, które często 
oglądaliśmy, chodząc na spacer 
do lasu. To „umarłe” drzewo coraz 
bardziej niszczeje i nie wyobraża-
my sobie, że kiedyś go zabraknie. 
Z drugiej strony ginące drzewo jest 
dla nas symbolem zapomnienia, 
przemijania, tak jak gasną i przemi-
jają ludzkie umiejętności i talenty, 
które zamierzamy „ocalić”. Malu-
jąc drzewo na różowo, pragniemy 
ożywić wiejski krajobraz i pobudzić 
w mieszkańcach potencjał twórczy. 
Wyznaczyć miejsce spotkań i wy-
darzeń artystycznych. 

Do malowania drzewa zgłosiło 
się wielu mieszkańców Cieksyna, 
a także przypadkowi spacerowicze. 
Były to osoby w różnym wieku, od 
najmłodszych do seniorów. Każ-
dy chciał odcisnąć na drzewie swój 
ślad. Najprawdopodobniej to efekt 
oddziaływania koloru różowego, 
który wpływa na człowieka w ten 
sposób, że łagodnie pobudza orga-
nizm i sprzyja czerpaniu przyjemno-
ści z zabawy.
Jak mówi prezes stowarzyszenia 
Skafander Kinga Szczypek: – Drze-
wo pomalowane w ten sposób nie 
pozostawi nikogo obojętnym, ale 
też zgodnie z ogólnodostępną psy-
chologiczną wiedzą dotyczącą od-
działywania kolorów na ludzi stanie 
się nośnikiem określonej energii. 
Planujemy malowanie kolejnych 
trzech drzew w kolorach: żółtym 
(stymuluje do działania, poprawia 
nastrój), pomarańczowym (sprzyja 
otwartości i radości), granatowym 
(ułatwia podejmowanie decyzji).
Ale niedzielne spotkanie nie skoń-
czyło się na malowaniu drzewa, po-
nieważ o godz. 17 odbyła się druga 
część akcji. Pod pomalowanym już 
„Drzewem Różanym” odbył się 
spektakl Pozor už nemôžem Teatru 
Delikates. Jego aktor, Wiktor Mali-

nowski, do swoje-
go przedstawienia 
często zapraszał 
osoby z publicz-
ności, które stawa-
ły się elementem 
jego show. Poma-
gała w tym wy-
jątkowa sceneria, 
która nie stwarzała 
dystansu między 
aktorem a widza-
mi. Było bardzo 
wesoło i abstrak-
c yj n ie,  a  sp ek-
takl momentami 
„przemycał” pod 
niezwykłą formą 
treści godne refleksji.
Malowanie drzewa na 
różowo było pierw-
szą częścią projektu 
„Drzewa jak malowa-
ne”. Następne jego 
etapy to drzewa: cy-
trynowe, pomarań-
czowe i granatowe. 
Trzymamy kciuki, 
aby Stowarzyszeniu 
SKAFANDER udało 
się nie tylko konty-
nuować ten ciekawy projekt, ale 
też zaproponować mieszkańcom 

naszej gminy jeszcze wiele innych 
wydarzeń artystycznych. 

Paweł Kozłowski

Nowy rok szkolny  
w Pieścirogach Starych
Rok szkolny 2011/2012 w Zespo-
le Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych 
rozpoczął się o godzinie 8.00 od uro-
czystej mszy świętej, podczas której 
ks. dziekan Jan Majewski przypomniał 
o wspólnej potrzebie wychowywania 
najmłodszych przez Kościół, rodzinę 
i szkołę. 
Następnie wszyscy zebrani udali się do 
szkoły, gdzie o godzinie 9.00 odbyła 
się druga część uroczystości. Dyrek-
tor szkoły Barbara Markowicz powitała 
zebranych gości, ks. Jana Majewskie-
go, przewodniczącą Rady Rodziców 
panią Annę Kozłowską, nauczycieli 
i personel szkoły, a także uczniów, w 
szczególności tych udających się do 
,,zerówki” i klas pierwszych. Od szkoły 
maluchy otrzymały dodatkowo drob-
ne upominki. Warto dodać, że w klasie 
,,0” w tym roku naukę rozpoczyna 50 
dzieci a w klasie pierwszej 35 dzieci. 
Dyrektor Markowicz poinformo-
wała również o pracach remonto-
wych wykonanych podczas wakacji, 

m.in. o wyremontowaniu trzech sal 
do nauczania początkowego, zaku-
pieniu sprzętu do gimnastyki korek-
cyjnej i dodatkowego wyposażenia 
dla pierwszoklasistów, w tym szafek 
i ławek lekcyjnych. Pani Markowicz 
wspomniała przy tym o zmianach, 
jakie zaszły w egzaminach gimnazjal-
nych (mogliśmy o nich przeczytać w 
,,Życiu Nasielska” w poprzednim nu-
merze w artykule ,,Marsz do szkoły”). 
Zmiany dotknęły również kadrę na-
uczycielską. Funkcję wicedyrektora 
będzie pełniła Katarzyna Majewska, 
która zastąpiła Barbarę Jaskulską. 
Na zakończenie głos zabrał prze-
wodniczący Samorządu Uczniow-
skiego Arkadiusz Bobowski, który 
pożegnał dawną panią wicedyrek-
tor i powitał nową. Po tym wy-
prowadzono sztandar szkoł y, a 
uczniowie wraz z rodzicami udali 
się do wychowawców klas, by po-
znać plan lekcji na najbliższe dni. 

(p.)

Z WTZ

Kopernik zachwyca 
We wtorek, 30 sierpnia br., uczestnicy WTZ ze Starych Pieścirogów 
wraz z opiekunami udali się na zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie. Na oglądaniu galerii i przeprowadzaniu ciekawych eks-
perymentów spędzili tam kilka godzin. 
- To coś nietypowego, bo nie ma w tym obiekcie przewodnika. Każdy 
idzie gdzie chce i ogląda to, co go najbardziej interesuje. Niesamowity 
był pokój z krzywą podłogą, łoże fakira, z którego wystawały gwoździe, 
czy też możliwość gry na różnych instrumentach. Można zobaczyć jak 
człowiek wygląda od środka i ile jest w nim płynów albo jak prawdzi-
wy archeolog odkopywać skarby  – wspominają pełen wrażeń wyjazd 
uczestnicy. – Oglądaliśmy też przedstawienie teatralne, w którym akto-
rami były roboty i zwiedzaliśmy ogród botaniczny – dodają.
Jak się okazało WTZ nie zdążyły jednak zobaczyć wszystkiego, bo za-
brakło czasu i sił na planetarium. Z pewnością więc pojadą tam jeszcze raz i polecają również innym taki wyjazd, po-
nieważ jest to miejsce w którym każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 

(i.)

fot. P. Kowalski
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Dzień Niepełnosprawnych
Już po raz ósmy w Zakroczymiu  
28 sierpnia br. odbył się Powiatowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
Naszą gminę aktywnie reprezentowa-
li uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej ze Starych Pieścirogów wraz 
z rodzinami. Wśród przedstawicieli 
władz samorządów z powiatu nowo-
dworskiego obecny był też Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia, któ-
re odbywało się pod hasłem „Każdy 
inny – wszyscy równi”, byli: gmina 
Zakroczym, Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Ta doroczna impreza rozpoczęła się 
o godz. 12 od mszy św., po której na 
zakroczymskim rynku wszystkich 
obecnych powitał Henryk Ruszczyk, 
burmistrz Zakroczymia. 
Po części oficjalnej nastąpiły wystę-
py artystyczne uczestników WTZ 
z Nasielska i Nowego Dworu Mazo-

wieckiego oraz mło-
dzieży z Zakroczymia. 
Gwiazdą wieczoru był 
„Don Vasyl i cygańskie 
gwiazdy”, który zaprosił 
do wspólnego występu 
na scenę śpiewających 
cygańskie przeboje ar-
tystów z WTZ Stare 
Pieścirogi. 
– To było ogromne 
przeżycie, że śpiewamy 
z Don Vasylem. Było 
dużo ludzi, którzy też razem z nami 

śpiewali – Monika Zdziar-
ska z WTZ ze Starych 
Pieścirogów. 
Ponad 30-osobowa gru-
pa z Nasielska pojechała 
do Zakroczymia autobu-
sem SKR bardzo dobrze 
zaopatrzona.
– Mieliśmy swój namiot, 
stoły i krzesła, więc szyb-
ko rozstawiliśmy swo-

je stoisko, na którym 
prezentowaliśmy wy-
stawę prac naszych 
uczestników. Dla chęt-
nych była też loteria 
fantowa, z której na 
naszą działalność uda-
ło się uzyskać 615 zł 
– mówi Teresa Skrzy-
necka, kierownik WTZ 
w Pieścirogach. – Było 

bardzo sympatycznie, a występ na-
szych uczestników spotkał się z aplau-
zem publiczności – dodaje. 
Na zakroczymskim rynku znajdo-
wały się stoiska wystawowe i pro-
mocyjno- handlowe. Można było 
też wziąć udział w zajęciach sporto-
wych. Impreza spotkała się z dużym 
zainteresowaniem zarówno osób 
niepełnosprawnych, jak i ich najbliż-
szych oraz mieszkańców gminy Za-
kroczym. 

(red.)

SPORT

Srebro dla Nasielska
Od 1 do 4 września 2011 r. w Gor-
licach już po raz szósty odbywały 
się Międzynarodowe Sportowe 
Mistrzostwa Polski dla Pracowni-
ków Samorządowych i Radnych. 
W trwającej cztery dni rywaliza-
cji o medale walczono w pięciu 
konkurencjach: darcie, pływa-
niu, tenisie stołowym, badminto-
nie i strzelectwie. Po raz pierwszy 
przeprowadzono również próbę sprawności samochodowej, polegającą  
na przejechaniu slalomu samochodem wyposażonym w troleje zamiast tyl-
nych kół.
Gminę Nasielsk reprezentował w tych zawodach Marek Stamirowski, który 
w turnieju tenisa stołowego po zaciętej walce wywalczył wicemistrzostwo 
Polski. Natomiast w jeździe na trolejach, jak sam powiedział, niespodziewanie 
sięgnął po brąz.
– Atmosfera na zawodach jest nie do opisania. Rzadko kiedy spotyka się tak 
przyjaznych i otwartych ludzi, zwłaszcza że poziom zawodów z roku na rok 

staje się coraz wyższy i aby sta-
nąć na podium, trzeba nie tyl-
ko zacięcia, determinacji i woli 
walki, ale przede wszystkim 
umiejętności wypracowanych 
podczas systematycznych 
treningów – mówi Marek Sta-
mirowski. – Ze swej strony 
chciałbym podziękować Panu 
Burmistrzowi Grzegorzowi Ar-
ciszewskiemu za umożliwienie 
mi wyjazdu do Gorlic i możli-
wość reprezentowania tam 
naszej gminy – dodaje.
A my gratulujemy wyniku 
i czekamy na kolejne medale 
w przyszłym roku.

(aga)fot. A. Żurawska
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RUBRYKA HARCERSKA

Ognisko zbliża
10 września 2011r. 1. Nasielska Drużyna Harcerek „Pratum” zorganizo-
wała ognisko integracyjne dla środowisk ZHP i ZHR. Oprócz gospoda-
rzy pojawiły się także 3. Drużyna Harcerska „Przypadek” i 32. Drużyna 
Starszoharcerska „Hakuna Matata” z Hufca ZHP w Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz 1. Nasielska Drużyna Harcerzy „Silus” z środowiska 
męskiego ZHR. Wspólne ognisko odbyło się na placu za kościołem św. 
Wojciecha w Nasielsku o godzinie 18.00. 
Pierwszą, bardziej oficjalną część, od której rozpoczęliśmy, stanowi-
ła  gawęda. Druhna Ewa Kamińska (była drużynowa 1. NDH „Pratum”) 
i druh Damian Sobol przygotowali dla nas przemówienie na temat niesie-
nia bezinteresownej pomocy innym. Następnie każda z drużyn musiała 
przygotować po dwa pląsy. Miało to na celu zintegrowanie i wymianę 
doświadczeń pomiędzy środowiskami  harcerskimi ZHP i ZHR. Ostatnim 
etapem  naszego spotkania była gra terenowa. Harcerze zostali podzie-
leni na dwie grupy musieli odnaleźć flagi schowane wcześniej przez har-
cerki z 1. NDH. Zadanie nie było łatwe, ponieważ było już dosyć ciemno, 
ponadto każdy odgrywał wylosowaną wcześniej rolę, co w pewien spo-
sób ograniczał lub też ułatwiało jego poczynania. 
Po skończonym spotkaniu wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili-
śmy do domu.

druhna Marta

Warszawa da się lubić – cz. 2. 
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy jest plac Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jest to cześć 
jednego z największych założeń urbanistycznych Warszawy – Osi Sa-
skiej.  Jego budowa została zapoczątkowana już przez króla Augusta II 
Mocnego. Długość osi kompozycyjnej wynosiła 1650 m, a jej główny-
mi elementami były: plac Saski (obecnie Piłsudskiego) ogród, koszary 
wojskowe oraz pałac. Elementy te powstawały stopniowo, a w czasie 
300 lat istnienia kilkukrotnie zmieniały swoją formę. W początkach 
XX w. pod arkadami Pałacu Saskiego stworzono jeden z pierwszych na 
świecie Grobów Nieznanego Żołnierza. Do czasów obecnych zacho-
wały się plac Saski, kolumnada Pałacu Saskiego z Grobem Nieznanego 
Żołnierza oraz Ogród Saski. 

Ciekawostki:
W czasie zaboru rosyjskiego na placu Saskim usytuowany był sobór 
Aleksandra Newskiego, który po wygranej wojnie polsko-bolszewickiej 
rozebrano.
Ogród Saski był jednym z pierwszych parków królewskich udostępnio-
nych do publicznego użytkowania.
Początkowo Ogród Saski utrzymywany był w stylu wersalskim, który 
jednak z czasem zmieniono na styl angielski.
W latach wojennych doszło do zmniejszenia powierzchni Ogrodu Sa-
skiego poprzez przebicie przez niego jednej z największych arterii War-
szawy – ulicy Marszałkowskiej.
Kolumnada Grobu Nieznanego Żołnierza jest oryginalną częścią Pałacu 
Saskiego, pozostałą po wyburzeniach II wojny światowej.
W 1970 r. na Osi Saskiej ustawiono Pałac Lubomirskich, przesuwając go 
o 78 stopni względem wcześniejszego położenia, obecnie zamyka on 
przedwcześnie kompozycję, skracając tym samym oś widokową. 

druh Radek

Z GMINY

Wiosną 2011 r. Nasielska Kolejka 
Wąskotorowa, popularnie zwana 
ciuchcią, przestała fizycznie istnieć. 
Odeszła w niebyt. Czy jednak ni-
gdy już się nie odrodzi? Na to pyta-
nie trudno odpowiedzieć, ponieważ 
zjawisko odradzania się tego typu 
środków transportu obserwujemy 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Niemczech. Czyli w krajach 
bogatych. 
Dzieje się to niekiedy po bardzo wie-
lu latach, gdy wszystkie prawie ślady 
zostały już zatarte. My jednak takiej 
świadomości historycznej jeszcze nie 
mamy. Być może dlatego, że jeste-
śmy na nią jeszcze za biedni. Ale ona 
przyjdzie razem z podniesieniem się 
poziomu życia. Tyle że wielu spośród 
nas tego już nie doczeka.
Być może i po naszej ciuchci nie 
będzie już niedługo żadnego śladu. 
Firma złomiarska z nadgranicznego 
Gubina (granica Polski z Niemcami) 
wyrwała z podkładów szyny, po-
cięła je na kawałki i być może trafiły 
już one razem z innymi metalowymi 
elementami z infrastruktury kolejko-
wej do rozpalonych wnętrz wielkich 
pieców, aby potem żyć nowym ży-
ciem. Podobny los spotkał zapewne 
i podkłady, bo do czego innego niż 
spalenie już się nie nadawały.
Pozostała jeszcze ziemia. Upomina-
ją się o nią spadkobiercy tych, którzy 
kiedyś w sposób prawy czy mniej 
prawy (w wyniku dekretu o parcela-
cji) ją posiadali. Ta kwestia nie była do 
końca wtedy rozwiązana i dzisiaj uro-
sła do olbrzymich rozmiarów. Ale jest 

tu jeszcze inny problem. Ziemia ta nie 
nadaje się do rolniczego użytkowa-
nia, ponieważ jest głęboko skażona 
rakotwórczymi substancjami, który-
mi nasączane były podkłady i który-
mi zwalczano chwasty.
Został jednak, i myślę, że być może 
nawet na wieki zostanie, ciekawy ślad. 
To pięknie wydana książka o naszej 
kochanej ciuchci. Napisał ją Zbigniew 
Tucholski (Nasielska kolej wąskoto-
rowa). Została pięknie wydana przez 
wydawnictwo Betezda z Rybnika, 
a wydrukowano ją w Czechach. 
Ciekawostką jeż to, że jego mama, 
Anna German, tak pięknie śpiewa-
ła nam piosenkę o losie człowieka. 
A jakże podobny jest człowieczy 
los do losu tej naszej ciuchci. Ona 

też rodziła się w bólach i wszyscy 
się cieszyli, kiedy zaczęła kursować 
między Nasielskiem a Pułtuskiem. 
Dojrzewała razem z nami i dobrze 
nam służyła. W czasie godzinnej po-
dróży nawiązano wiele znajomości. 
Niektóre z nich znalazły finał przy 
ołtarzu i trwają do dzisiaj. Kiedy jej 
„życie” zbliżało się do pięćdziesiąt-
ki, ona była wciąż młoda. Okazało się 
jednak, że do celów, do jakich zosta-
ła powołana, nie jest już potrzebna, 
bo ludzie pokochali szybsze samo-
chody, a i wygodniej było transpor-
tować towary ciężarówkami. Wtedy 
nie przywiązywano jeszcze wagi do 
funkcji turystycznej i kulturowej, jaką 
próbowano jej przypisać. I zaczęło 
się powolne konanie. Trwało dosyć 
długo, bo prawie piętnaście lat – do 
roku 2011.
Wtedy, kiedy się rodziła, nie był pod-
noszony problem gruntów, jakie 
musiały być wydzielone pod tor, 
rozjazdy i przystanki oraz stacje. Przy 
jej budowie brały udział całe wsie. 
I powodem tego nie były tylko obo-
wiązkowe wtedy szarwarki. A kiedy 
nastąpiło jej otwarcie, mieszkańcy 
wiosek, przez które przebiegała jej 
trasa, witali ją kwiatami. Bo nasielska 
kolejka wąskotorowa była ich drogą 
w wielki świat. To dzieło rąk ludzkich 
pobłogosławił, i to oficjalnie, także 
ksiądz. A pamiętajmy, że był to rok 
1950, czyli czas, kiedy okrzepła już 
ludowa władza.
Na budowę do Nasielska przyjechało 
wtedy wielu fachowców. Niektórym 
tak bardzo podobało się nasze, znisz-
czone wojną, miasteczko, że posta-

nowili spędzić tu resztę swego życia. 
Oczywiście przy boku pięknych na-
sielszczanek.
Kryzys kolejki rozpoczął się w chwi-
li gwałtownego rozwoju motoryza-
cji. Nie dawała sobie rady z szybszą 
i tańszą w eksploatacji konkurencją. 
Próbowano jej dorównać przez, na 
przykład, zastąpienie prychających 
i dyszących parowozów lokomoty-
wami spalinowymi. Było to w roku 
1984. Wcześniej, bo w roku 1972, 
próbowano obniżyć koszty, przewo-
żąc wąskimi torami wagony towaro-
we kolei szerokotorowej. W roku 
1986 zaprzestano przewozów pa-
sażerskich. Pozostawiono tylko 
transport towarów i pasażerski ruch 
turystyczny. To jednak nie wpłynę-
ło na poprawę kondycji finansowej 

tej  s fer y ko-
lejnictwa. PKP, 
które prowa-
dziło tę działal-
ność, chciało 
się możliwie jak 
najszybciej po-
zbyć uciążliwe-
go balastu. 
R a t u n k i e m 
w latach 90. 
wydawały się samorządy i do nich się 
zwracano o przejęcie „problemu”. Te 
jednak do sprawy podeszły chłod-
no. Tak było w całej Polsce, tak było 
i u nas. Niektóre kolejki udało się jed-
nak uratować. Nasielskiej niestety nie. 
Nasza kolejka była w kręgu zain-
teresowań trzech samorządów 
gminnych: nasielskiego oraz win-
nickiego i pułtuskiego. Ważną rolę 
miały odgrywać też powiaty. Tu 
trzeba pochwalić zarówno nowo-
dworski samorząd powiatowy, jak 
i nasz, nasielski samorząd gminny. 
Zawiódł, niestety, Pułtusk i Winni-
ca. Spodziewano się, że to właśnie 
te dwa samorządy będą walczyły 
o ratowanie żelaznego szlaku, który 
może z czasem uatrakcyjnić ich tury-
styczną ofertę. Słuchając wypowiedzi 
niektórych ich przedstawicieli, mia-
ło się wrażenie, że nigdy nie słyszeli 
słów poety, który nawoływał, aby nie 
deptać przeszłości ołtarzy, choć sami 
mamy doskonalsze wznieść.
Niespodziewana pomoc przyszła 
z Warszawy. Grupa młodych lu-
dzi z Piotrem Wilkowskim na czele 
w roku 2001 powołała Towarzystwo 

Nasielskiej Kolei Wąsko-
torowej. W działaniach 
wsparł ich Oddział War-
szawski Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji. 
Celem ich było ratowanie 
naszej nasielskiej kolej-
ki i przypisanie jej nowej 
roli. Podjęli w tej sprawie 
istotne działania, takie jak 
np. wystąpienia do odpo-
wiednich władz, szukanie 
sojuszników w kraju i za 
granicą, organizowanie 
spotkań z ludźmi odpo-
wiedzialnymi za doro-
bek kulturowy. Zabiegali 
o wpisanie kolejki do re-
jestru zabytków. W roku 
2006 przerwali akcję zry-
wania szyn przez wynaję-

tą przez kolej firmę. Wydawało się, że 
kolejka zostanie wpisana do rejestru 
zabytków. Co się stało, że kolejka 
w tym rejestrze się ostatecznie nie 
znalazła albo z niego szybko wypadła, 
tego jeszcze nie wiemy. Argumenty 
były bowiem mocne. W tym roku 
firma z Gubina ostatecznie rozprawi-
ła się z naszą kolejką. I tak nasza ko-
chana ciuchcia zakończyła swój byt.
Ostatni przejazd torami kolejki miał 
miejsce 5 maja 2005 r. Grupa mi-
łośników Nasielskiej Kolei Wąsko-
torowej i kilku miłośników tej kolejki 
z Nasielska przejechało drezyną na-
pędzaną ręcznie od stacji Nasielsk do 
przystanku Poniaty. Razem z nimi był 
też autor książki Nasielska kolej wą-
skotorowa, Zbigniew Tucholski. Był 

to ogromny wysiłek, ponieważ to-
rowiska było pozarastane krzakami, 
a w dodatku były miejsca, gdzie zło-
miarze skradli szyny, i drezynę trzeba 
było przez te miejsca przetaczać po 
ziemi. 

I cóż tu jeszcze mogę dodać. Byłem 
świadkiem jej narodzin, byłem też 
świadkiem jej końca. I nasuwa mi się 
stare łacińskie porzekadło: hic transit 
gloria mundi.

andrzej zawadzki

Ciuchcia odeszła w niebyt
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MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspól-
ną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności naszej 
społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych 
bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wza-
jemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJ-
MĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „OD-
DAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych 
w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, 
MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nada-
jące się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu 
Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim 
są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie 
nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwo-
ści”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące 
zgłoszenia:
Oddam:
 – żyrandol pokojowy, tel. 600-109-017,
Przyjmę:
 – fotel rozkładany 2-osobowy, tel. 609-351-891,
 – lodówkę, tel. 517-838-869,
 – lodówkę, telewizor, tel. 514-401-186
 – pralkę automatyczną, tel. 0-606-694-587.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Nasielsk, dnia 12.09.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GKP.6840.11.2.2011

OGŁOSZENIE O 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 późn. zm.), 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 prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a m
że w dniu 12 grudnia 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie 
się 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 865.000,00 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 
rolniczo, 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. Brama i furtka – spawana z elementów stalowych. 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 – 82,81 m2

 – pow. użytkowa – 489,40 m2

 – kubatura – 2589,00 m3

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 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwalonym uchwałą 
Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C” tereny rol-
ne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie. Obszar krajobrazu 
chronionego Nasielsk – Karniewskiego.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 86. 500,00 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 8 grudnia 2011 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 zastrzeżeń.
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 nie-
ruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), 
warunkiem 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
                                            Grzegorz Arciszewski

           Nasielsk, dnia 5.09.2011 rok

GKP.6845.9.2011

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 114/11 Burmistrza Nasielska z dnia  
2 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości po-
daję do wiadomości

w y k a z

 nieruchomości – lokalu użytkowego, położonego w mieście 
Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 1/3 – przeznaczonego do wydzier-
żawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokal użytkowy o powierzchni 195,23 m2 znajdujący się na parte-
rze oraz piwnica o powierzchni 87,24 m² znajdujący się w budynku 
mieszkalno-użytkowym na nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 757/1, 757/2, 758, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 760/3.

Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości nastę-
puje na czas określony tj. do 3 lat z możliwością przedłużenia poprzez 
podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto 
za 1 m2 wynosi :

1/ parter za 1 m2 - 20,00 złotych za 1 m2,

2/ piwnica za 1 m2 - 50% stawki 1 m2 parteru.

Do miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należ-
ny podatek VAT. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu 
użytkowego – nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku od dnia 6.09.2011 do dnia  27.09.2011 roku.

BURMISTRZ 
Grzegorz Arciszewski
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Pułtusk w grafikach Nasielszczanina

rys. Jacek Gałężewski

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

NIEOCENIONY WOLONTARIAT 

Pomagać to wiele znaczy
Rok Wolontariatu w pełni. Niedawno w ŻN mogliśmy przeczytać o nasielskiej wolontariuszce  
– Malwinie Menich i opiece jaką sprawuje nad Norbertem Szulimem. Teraz czas na kolejną osobę 
z naszego wolontariatu – panią Joannę Menich, która zajmuje się 15- letnią Emilką Suską.

– Zawsze interesowało mnie ro-
bienie czegoś woluntarystycznie 
– mówi pani Joanna – nie bardzo 
jednak było to możliwe. Trudno, 
ot tak, podejść do kogoś i zapy-
tać, czy czegoś potrzebuje, coś 
mu kupić, w czymś pomóc. Wspo-
minałam o tym pani Wioletcie 
Zawadzkiej i ucieszyłam się, gdy 
pewnego dnia zadzwoniła do mnie 
i zapytała, czy nie chciałbym zo-
stać wolontariuszką – dodaje.
Oczywiście pani Joanna Menich 
natychmiast przystała na tę propo-
zycję i po tygodniu razem z panią 
Zawadzką, specjalistą pracy socjal-
nej w nasielskim Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, odwiedzi-
ły mieszkanie 12-letniej wówczas 
Emilki, w Zaborzu, gdzie mieszka 
wraz z rodziną. 
– O tym, że akurat trafi łam do 
Emilki, zadecydowało to, że mam 
swój własny samochód i mogę 
dojeżdżać do jej domu – wspo-
mina pani Menich i dodaje – Cie-
szy mnie, że tak to się ułożyło. Była 
to na pewno lepsza sytuacja, niż 
gdybym sama miała wybierać so-
bie podopiecznego spośród osób, 

które tak samo pilnie potrzebują 
pomocy. 
Dziś Emilka ma 15 lat i nadal miesz-
ka wraz z mamą i braćmi w Zabo-
rzu. Jej ojciec zginął w wypadku, tak 
więc to na mamę – panią Genowe-
fę, nazywaną panią Genią, spada 
cały ciężar wychowania dzieci. 
W takiej sytuacji pomoc pani Me-
nich ma ogromne znaczenie dla 
całej rodziny.  – Początkowo mia-
łam pomagać Emilce w nauce. 
Ponowna nauka czytania, pisania 
i tym podobne. Muszę przyznać, 
że w tym czasie, w którym się nią 
opiekuję, Emilka nie ma proble-
mu ze zdawaniem do kolejnych 
klas – mówi pani Joanna. Z powo-
du trudnej sytuacji, w jakiej się zna-
leźli, wolontariuszka pomaga całej 
rodzinie, np. przygotowując paczki 
na święta. – Oczywiście nie mogę 
sobie pozwolić na opłacenie pani 
Geni rachunków czy innych tego 
typu rzeczy, ale jestem w stanie 
kupić coś do jedzenia albo jakieś 
przybory dla Emilki do szkoły – 
opowiada.
Gdy Emilka doznała schorze-
nia nóg, pani Menich okazała się 
wręcz niezastąpiona. – Zaczęło 

się od tego, że Emilkę rozbolała 
noga – mówi pani Joanna. Dziew-
czynka trafiła do szpitala w Dzie-
kanowie Leśnym i w ciągu półtora 
roku przeszła dwie operacje nóg. 
W związku z tym to właśnie wo-
lontariuszka zajęła się sprawami 
związanymi z leczeniem, w tym 
dowożeniem Emilki do szpitala, to 
ona też utrzymywała kontakt z le-
karzami. – Pani Genia też jest oso-
bą niepełnosprawną, ma problemy 
z takimi rzeczami, jak zapamięta-
nie daty urodzin swoich dzieci, 
dlatego też ja musiałam spamiętać 
wszystkie podstawowe informacje 
dotyczące Emilki i rozmawiać z le-
karzami – wspomina pani Menich.
Jak wyglądają relacje między wo-
lontariuszką a jej podopieczną? – 
Emilka jest bardzo skryta, trudno 
z nią nawiązać kontakt. Na począt-
ku naszej znajomości tylko się do 
mnie uśmiechała, a na zadawane 
pytania odpowiadała tylko ,,tak” 
lub ,,nie”. Ale po pewnym czasie 
bariera została przełamana i po-
trafimy ze sobą swobodnie roz-
mawiać – odpowiada pani Menich.
Doszło do tego, że dziewczynce 
zdarza się opowiadać mamie, że 

tęskni za swoją opiekunką i chce, 
żeby ją odwiedziła. To bardzo miłe 
słowa dla pani Joanny Menich.
Ciepło też pani Joanna wspomina 
tegoroczny Dzień Wolontariusza. 
– Pani Wioletta wpadła na fanta-
styczny pomysł, była u pani Geni 
i Emilki i nagrała ich wypowiedzi 
o mnie. Opowiadały, że ,,kochamy 

panią Joasię”, ,,co byśmy bez niej 
zrobili”. Słuchałam tego i miałam 
łzy w oczach ze szczęścia. Cieszę 
się, że jestem wolontariuszem, bo 
to nie tylko ja coś daję pani Geni 
i Emilce, ale też one dają wiele 
mnie. Czuję się potrzebna i to dużo 
dla mnie znaczy.

Paweł Kozłowski

Wędrując górskimi szlakami…
Punktualnie o 7.45 w niedużej 
miejscowości Koninki rozlega się 
gwizdek, który budzi wszystkich 
uczestników Obozu Parafiadowe-
go. Po rannej toalecie wszystkie 
grupy dzieci spotykają się na roz-
grzewce i modlitwie, a następnie 
wspólnym śniadaniu. Te trzy bardzo 
ważne elementy dadzą nam siłę do 
dalszych zajęć w ciągu dnia.
Od 26 czerwca do 9 lipca polskie 
dzieci (w tym 26 osób z Nasielska 
i okolic) wraz z dziećmi z Ukrainy 
uczestniczyły w Obozie Parafia-
dowym w Ośrodku położonym 
u stóp Gorczyńskiego Parku Na-
rodowego. Na wspólnych za-
jęciach w międzynarodowym 

towarzystwie dzieci rywalizo-
wał y w zawodach sportowych, 
brał y udzia ł w kwizach, grach 
terenowych, zajęciach tanecz-
nych i wielu innych zabawach. 
Dużym powodzeniem cieszyły 
się dyskoteki oraz karaoke, gdzie 
rozbrzmiewała polsko-ukraiń-
ska muzyka. Był y także space-
ry po górskich szlakach, a także 
wycieczki (Kraków, Wadowice, 
Ł agiewniki i  Kalwaria Zebrzy-
dowska). Nie mogło zabraknąć 
również czasu na indywidualne 
rozmowy i wzajemne poznawa-
nie tradycji i kultury. Każdy dzień 
kończył się wspólną modlitwą, 

która płynęła z na-
szych serc wysoko 
do nieba.
C h o ć  p r z e z  d wa 
t yg o d n i e  p r a w i e 
nie opuszczał nas 
d e s z c z ,  a  z n a l e -
zienie telefonicz-
nego zasięgu było 
ogromną „radochą”, 
każdy z nas może 
zaśpiewać piosenkę 
o „Koninkach”, któ-
ra po dziś dzień roz-
brzmiewa w naszych 
duszach.

Dorota Ciesielska
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Kino NIWA ZAPRASZA
16 - 18 września  

godz. 17.00

Taxi A
Komedia obyczajowa, Polska; 2011;  
czas: 87 min

Lokalny przedsiębiorca, Andrzej, 
zostaje oszukany przez własną żonę 
i pozostawiony bez środków do ży-
cia. Zrezygnowany chce ze sobą 
skończyć, topiąc się w rzece. Przy-
padek sprawia, że z czasem zaczyna 
pełnić funkcję przewoźnika trans-
portującego ludzi z jednego brzegu 
rzeki na drugi. O jego przypadku do-
wiaduje się młoda, ambitna prawnik, 
która zamierza zwróć Andrzejowi 
jego dawne życie.

16 - 18 września godz. 19.00

Naznaczony
Horror, USA; 2011; czas: 97 min

Naznaczony” to intrygujący i zaska-
kujący horror, który bez trudu znaj-
dzie swoje miejsce obok takich 
klasyków gatunku jak „Egzorcy-
sta”, „Omen”, czy „Duch”. Młode 
małżeństwo z trójką małych dzieci 
kupuje wymarzony dom. Ich po-
czątkowa radość zostaje jednak 
przerwana przez dziwne i niewytłu-
maczalne zjawiska, które towarzy-
szą im od momentu przeprowadzki. 
Po upadku z drabiny ich syn zapada 
w tajemniczą śpiączkę. Zrozpaczeni 
rodzice szukają zewsząd pomocy. 
Wkrótce przyjdzie im zadać sobie pytanie, czy to na pewno dom jest źród-
łem nękających ich zjawisk… 

23 - 25 września  
godz. 17.00

Conan  
Barbarzyńca

akcja, fantasy, przygodowy, USA; 2011; 
czas: 110 min

Ekranizacja przygód jednego z naj-
słynniejszych herosów w historii kina 
i literatury. Przesiąknięty klimatem 
magii i tajemnicy, obfitujący w spek-
takularne sceny walk i efekty specjal-
ne, nowy Conan Barbarzyńca nie jest 
kontynuacją cyklu sprzed lat, lecz zu-
pełnie nowym otwarciem opowie-
ści o przygodach herosa z Cimmerii. 
Conan od najmłodszych lat przejawia 
talent wojownika. Jednak nim zdąży dorosnąć, w jego rodzinnych stronach 
rozgorzeje krwawa wojna.

Szczegóły  www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Druga połowa września to dla Ciebie czas, kie-
dy sprawy zawodowe należy odłożyć na dal-
szy plan. Upór i zachłanność mogą Cię zgubić. 
W domu staraj się być nie tyranem, lecz demo-
kratą. Nadmiar emocji i nerwów może nad-
szarpnąć Twoje zdrowie. 

Byk 20.04–21.05
Sprawy zawodowe obrały bardzo dobry kie-
runek. Dobry nastrój przeniesie się na życie 
prywatne. Bliska osoba oczekuje Twojej troski. 
W pracy nie narzucaj swojego zdania innym. 
Praca zespołowa przynosi większą satysfakcję.

Bliźnięta 22.05–20.06
Trudno Ci będzie zachować spokój i porozu-
mienie z bliskimi. Warto więc ważyć wypo-
wiadane słowa, a także zachować konieczną 
ostrożność w innych sprawach. Realizując się 
w pracy, nie przesadzaj, pamiętaj o rodzinie. 
Skup się na sprawach domowych. 

Rak 21.06–22.07
To będzie udany czas. Z łatwością uporasz się 
ze wszystkimi przeciwnościami losu. W każdej 
dziedzinie życia sprawy ułożą się gładko i po 
Twojej myśli. W sprawach zawodowych otwar-
tość to dobry prognostyk na przyszłość. Uwa-
żaj na zdrowie i zadbaj o stopy.

Lew 23.07–22.08
Drogi Lwie, będziesz mieć skłonność do wywo-
ływania konfliktów. Unikaj więc wszystkiego, co 
powoduje niepotrzebny stres. Zadbaj o spokoj-
ne relacje z rodziną. W pracy nadchodzący czas 

sprzyja działalności intelektualnej. Wykaż się pozytywnym 
myśleniem.

Panna 23.08–22.09
Zajmij się sprawami domu i rodziny. Postaraj się 
doprowadzić do harmonii wasze wzajemne re-
lacje. Absolutnie nie pozwól się wciągnąć w żad-
ne towarzyskie intrygi czy gierki. Staraj się nie 
mieszać się w uczuciowe sprawy innych. 

Waga 23.09–2210.
To będą miłe tygodnie. Możesz liczyć na powo-
dzenie w wielu sprawach i działaniach. Od razu za-
bierz się więc energicznie do pracy. Nie pozwól 
wyprzedzić się innym na drodze do kariery. Do-
brym pomysłem relaksującym będzie wyprawa 
do jesiennego lasu. 

Skorpion 23.10–22.11
Nie myśl obecnie o sprawach zawodowych. Nie 
usiłuj też rozwiązywać swoich problemów za wszel-
ką cenę. Harmonia i spokój potrzebne są przede 
wszystkim w sprawach rodzinnych. Jesteś fantastą, 
lecz spróbuj dopasować rzeczywistość do marzeń.

Strzelec 23.11–21.12
W najbliższych tygodniach odczujesz zmęczenie 
i spadek sił. Na dobrych kontaktach z otoczeniem 
zaważy emocjonalna huśtawka. Staraj się rozwią-
zać problemy rodzinne, by nie stały się przyczy-
ną poważnych nieporozumień. Zadbaj o swoje 

samopoczucie. 

Koziorożec 22.12– 19.01
Sprawy zawodowe przedstawiają się obie-
cująco. Porozmawiaj z partnerem o swoich 
uczuciach. Zorganizuj kolację przy świecach, 
a rozgrzeje Wasze serca. W pracy dobrze oceń 
sytuację. Staraj się rozładować powstające na-

pięcia. W zdrowiu – oby tak dalej, ale dbaj o siebie. 

Wodnik 20.01–18.02
Okres nieco spokojniejszy od minionych ty-
godni. W dalszym ciągu należy jednak za-
chować kontrolę nad swoim postępowaniem. 
Nadal będziesz mieć skłonność do awantur. 
W miłości zapanuje euforia, jeśli przestaniesz 
być zazdrosny o bliskie Ci osoby. 

Ryby 19.02–20.03
W nadchodzącym czasie musisz być ostrożny 
w swoich działaniach. Tylko wtedy znajdziesz to, 
czego szukasz i co pomoże Ci pokazać się z do-
brej strony. Osoby, z którymi się zetkniesz, będą 
dla Ciebie bardzo życzliwe. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

Z PRZEDSZKOLA

Inauguracja nowego roku
W czwartek, 1 wrześ-
n ia  2011 r. ,  tak jak 
w ca łej  Polsce, tak 
i w Samorządowym 
Przedszkolu w Starych 
Pieścirogach, odbyła 
się inauguracja roku 
szkolnego 2011/12 
z  ud z ia łem dyrek-
tor Beaty Skoczylas, 
całej Rady Pedago-
gicznej, pracowników 
niepedagogicznych, 
rodziców i najważniej-
szych gości imprezy – 
przedszkolaków.
G ośćmi specjalny-
mi, którzy zaszczy-
cili swoją obecnością 
u ro c z ys to ś ć ,  b y l i : 
burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski 
i kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej Jarosław Chyliński.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor Beata Skoczylas serdecznie powitała wszystkich ze-
branych i odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Następnie przedstawiła cały skład Rady Pedagogicz-
nej i życzyła zarówno przedszkolakom, jak i rodzicom udanego roku szkolnego, powodzenia, dużo uśmiechu, 
radości i jak najmniej trosk związanych z wychowaniem swoich pociech. Kolejnym punktem spotkania było 
wystąpienie burmistrza Grzegorza Arciszewskiego, który, także pełen optymizmu, powitał maluchy w progach 
przedszkola i życzył im wspaniałych i radosnych chwil spędzonych w murach Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach. Jako ostatni zabrał głos Jarosław Chyliński, który wyjaśnił rodzicom wszelkie wątpliwości 
dotyczące nowych zasad opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi udali się do sal, gdzie czekały już uśmiechnięte wychowawczynie 
każdej grupy. Dyrektor Beata Skoczylas z dumą prezentowała rodzicom i władzom nowy plac zabaw, ślicznie 
wyremontowane łazienki i estetycznie odnowione sale. Zdaniem wielu rodziców przedszkole w Starych Pieści-
rogach nie odbiega standardem od prywatnych placówek, a wręcz przeciwnie – ma się czym pochwalić. 
Inauguracja roku przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze. Pozostaje tylko życzyć maluchom POWODZENIA!

Eliza Tomaszewska 
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie 62,4 m2 (3 po-
koje), I piętro, na osiedlu Warszawska. 
Tel. 506 097 807.

Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę pod 
TV, huśtawkę ogrodową drewnianą, 
lustro kryształowe do łazienki, rowery, 
dywany. Tel. 505 359 438.

Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2 
z działką 1500 m2 w Cieksynie + bu-
dynek gospodarczy. Tel. 600 984 911..

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

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

Schody. Tel. 503 401 399.

Sprzedaż działek budowlanych.  
Tel. 602 43 23 38. 

Kupię każdą ilość słomy Siennica 
k.Nasielska. Tel. 794 688 193, 518 
333 978.

Podejmę pracę przy dziecku, duże 
doświadczenie. Tel. 697 224 600.

Korepetycje język angielski. Tel. 506 
241 082.

Sprzedam działkę, ul. Grabowa.  
Tel. 512 107 014.

Sprzedam mieszkanie 54 m2, Nasielsk 
ul. Płońska 41. Tel. 501 622 325.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25 25 77.

PZM „ Auto- szkoła” w Nasielsku,  
ul. Polna 18, wynajmie pomieszczenie 
magazynowo- gospodarcze 60 m2.  
Tel. 23 69 12 789. 

Firma Kondor zatrudni stolarzy; ewen-
tualnie do przyuczenia oraz kobiety 
na szlifiernie; Siennica k. Nasielska. 
Tel. 668 302 813.

Sprzedam dom jednorodzinny blisko 
stacji PKP. Tel. 23 693 16 88.

Poszukuję mieszkania lub domu do 
wynajęcia. Tel. 664 553 948.

Sprzedam działkę 3000 m2 Kosewo. 
Tel. 502 405 081.

Sprzedam mieszkanie 56 m2, III piętro 
w Nasielsku. Tel. 501 747 875.

Usługi elektryczne. Wycena gratis.  
Tel. 505 259 424.

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766.

Wynajmę pokój - wciąż aktualny.  
Tel. 668 524 131.

Przyjmę panią do sprzątania domu 
z okolic Nasielska. Tel. 535 320 061.

Dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego/korepetycje. Tel. 693 299 405.

Szukam garażu do wynajęcia. Tel. 668 
858 521.

Sprzedam działkę budowlaną, blisko 
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758. 

Sprzedam ryby akwariowe, krewetki, 
rośliny i dekoracje. Tel. 504 451 563.

Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 23 69 30 661.

Kursy języka angielskiego dla dzieci 
z klas I-VI. Tel. 23 69 30 661. 

Sprzedam wózek głęboki ze spacerów-
ką, stan bardzo dobry. Tel. 512 535 153. 

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych: 98 mm x 47 mm
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Zatrudnię kierowcę kat. C E na patelnię. 
Tel. 604 14 29 90.

Sprzedam działki budowlane 695 m2 
i 754 m2 + 1/3 wjazdu, przy Tesco  
Tel. 601 581 743.

Dom 154 m2, ładny architektonicznie, 
działka 600 m2, budynek gospodar-
czo-garażowy na dwa samochody, 
Nowe Pieścirogi. Tel. 606 354 323.

Sprzedam sortownik elektryczny  
do ziemniaków. Tel. 696 632 097.

Sprzedam ciągnik Landini 4x4 80 
kW, agregat uprawowy 2,5 m, siew-
nik Poznaniak 2,70, pług Overum  
4 skibowy, opryskiwacz i siewkę do 
nawozów „ lejek”. Tel. 602 365 759. 

Diagnostyka komputerowa samo-
chodów, instalacja programów GPS, 
modernizacja komputerów. Tel. 668 
034 069.

Sprzedam mieszkanie w bloku na Os. 
Warszawska, I piętro, 72 m2. Tel. 668 
034 069.

Sprzedam lub zamienię M4 64,41 m2. 
Tel. 695 383 758.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
2700 m2, blisko stacji PKP 75 tys. zł.  
Tel. 506 702 293.

Poszukuję pracy dorywczej w Nasielsku 
i okolicach 2-3razy w tygodniu do opie-
ki nad osobą starszą lub do sprzątania. 
Tel. 517 349 432.

Sprzedam 2 ha ziemi. Tel. 604 722 958.

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 668 
355 478.

Koszenie kukurydzy na ziarno. Faktura 
VAT. Tel. 660 527 035.

Zatrudnię murarza, cieślę i pracowników 
budowlanych. Tel. 606 705 640.

VERS Ewa Komajda - lekcje dla 
każdego i  w każdym zakres ie 
z języka angielskiego. Nauczanie in-
dywidualne i grupowe. Rachunki.  
Tel. 697 339 708.

BHP: szkolenia wstępne i okresowe, 
ocena ryzyka zawodowego. Tel. 606 
363 888.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

O G Ł O S Z E N I E
dla mieszkańców wsi 

Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo,  
Krzyczki - Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Ża-

biczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ

Przypominam mieszkańcom następujących wsi: Chrcynno, Dąbrowa, Gło-
dowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki - Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-
-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż w wyborach do 
Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
będą Państwo mogli oddać swój głos w siedzibie Obwodowej Komisji Wy-
borczej Nr 6, która mieścić się będzie w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS), 
czyli w miejscu, gdzie lokal komisji wyborczej funkcjonuje od roku 2007.

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego” 02.09.2011 r.:
1. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Michnowski     80 pkt (63,49%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    75 pkt (59,52%)
3. Mariusz Figurski – Maciej Osiński    73 pkt (57,94%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra     73 pkt (57,94%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   61 pkt.(48,41%)
6. Krzysztof Turek – Paweł Wróblewski    58 pkt.(46,03%)
7. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński    52 pkt.(41,27%)
8. Marek Olbryś – Robert Truszkowski    32 pkt (25,40%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1 - 2. Janusz Muzal    73 pkt
 Janusz Wydra    73 pkt
3.  Paweł Wróblewski    69 pkt
4 - 5. Marek Olbryś    68 pkt
  Robert Truszkowski   68 pkt
6. Stanisław Sotowicz   65 pkt
7 - 8. Piotr Kowalski    64 pkt
 Grzegorz Nowiński   64 pkt
9. Maciej Osiński     50 pkt
10. Krzysztof Michnowski   49 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
Na następny turniej zapraszamy w piątek 23 września na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.

PK

Żbik–Orzeł Sypniewo 8:2 (6:1) +3
KS Pniewo–Żbik 4:0 (3:0) + 3
Żbik–Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 3:1 (1:1) +3

Żbik idzie jak burza
D o s ko n a l e  ra d z i  s o b i e  Ż b i k 
w grupie ciechanowsko-ostro-
łęckiej piłkarskiej ligi okręgowej. 
W rozegranych do tej pory pięciu 
meczach odniósł same zwycięstwa 
i zainkasował 15 punktów. Aktu-
alnie, dzięki większej liczbie strze-
lonych bramek i większej różnicy 
bramek strzelonych i straconych, 
nasza drużyna zajmuje pierwsze 
miejsce w tabeli. I oby tak dalej.
Prawdziwy sprawdzian czeka nasz 
zespół w najbliższych tygodniach, 
gdy przyjdzie się mu zmierzyć 
z kandydatami do mistrzowskiego 
tytułu. Są to drużyny z Bieżunia, 
Makowa Mazowieckiego i Glino-
jecka.
Zwycięstwa sprawiają, że rośnie 
nasz „apetyt” na zwycięstwo w li-
dze i awans do wyższej klasy roz-
grywkowej, tj. do IV ligi. Tu jednak 
należy zachować umiar, bowiem 
nie jest to wcale pewne. Drużyna, 
jaką aktualnie mamy, nie prezentu-
je jeszcze umiejętności wystarcza-
jących na utrzymanie się w IV lidze. 
Obecnie Żbik buduje zespół i jest 

na dobrej drodze, aby był on odpo-
wiednio silny. Pracy przed trenera-
mi i piłkarzami jest naprawdę dużo. 
I chociaż młodzi piłkarze są bardzo 
obiecujący, to jednak trzeba się bę-
dzie liczyć z koniecznością uzupeł-
nienia składu o przynajmniej trzech 
zawodników.
Z rozegranych w minionym okre-
sie spotkań najłatwiejszy był mecz 
z Orłem Sypniewo. Rozegrany zo-
stał w Nasielsku. Po 40 minutach 
Żbik prowadził już 5:0 i mógł sobie 
pozwolić na pewne eksperymen-
ty. I chociaż przeciwnicy zdobyli 
później w krótkim odstępie czasu 
dwa gole, to odpowiedź Żbika po 
każdym z nich była prawie natych-
miastowa. Bramki dla Żbika w tym 
meczu strzelili: Rafał Załoga (2, 11, 
40, 89’), Karol Szczepkowski (7’), 
Damian Gocejna (18’) Michał Bacik 
(45’), Cezary Wróbel (92’).
Zw yc i ę s t wo  w  p o z o s t a ł yc h 
dwóch meczach przyszło o wie-
le trudniej i wymagało znacznego 
wysiłku ze strony naszych zawod-
ników. Bardziej wymagającym 
zespołem była drużyna z Wieczfni 

Kościelnej. Jej trenerem i zawod-
nikiem jest były zawodnik i tre-
ner Żbika Rafał Markiewicz. To, że 
przeciwnik postawił Żbikowi wy-
sokie wymagania, to w głównej 
mierze jego zasługa. Znając do-
kładnie atuty i braki swoich by-
łych podopiecznych z Nasielska, 
Markiewicz przygotował swój ak-
tualny zespół na ten mecz tak, że 
przy odrobinie szczęścia mógłby 
z Nasielska wywieźć przynajmniej 
jeden punkt.
Ponadto Rafał Markiewicz był wy-
różniającym się na boisku zawod-
nikiem. Walczył do upadłego i to 
nawet w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Padał, podnosił się, 
zachęcał do walki. On też strze-
lił pierwszego w tym meczu gola. 
Jego uderzenie z wolnego (ok. 20 
m) było mistrzowskie. Na szczęście 
dla naszej drużyny jego wyczyn 
w piętnaście minut później skopio-
wał jego były podopieczny Rafał 
Załoga. I tak w 35’ meczu na boi-
sku w Nasielsku był remis. 
Z minuty na minutę nasi zawodni-

cy zyskiwali przewagę, ale przez 
dłuższy czas nie potrafili jej udo-
kumentować bramką. A było to 
tym trudniejsze, jako że przez 
bl isko dwadzieścia minut gra-

l i  w dziesięciu 
przeciwko je-
denastu prze-
c i w n i k o m . 
Czerwoną kart-
k ę  o t r z y m a ł 
Cezary Wróbel. 
Mimo wsz yst-
ko nasi zawod-
n ic y nadawal i 
ton grze. W 75’ 
przeprowadzi-
l i  dynamiczną 
akcję, którą cel-
nym s t rz a ł e m 
wykończył Tomasz Choroba.
Około osiemdziesiątej minuty 
sędzia pokazał czerwoną kartkę 
również zawodnikowi z Wieczf-
ni. Utrata zawodnika podziałała 
na nich pobudzająco. Ruszyli os-
tro do przodu, ale napotkali zde-
cydowane działania naszych linii 
defensywnych. Siłę swego ataku 
starali się wzmocnić nawet w ten 
sposób, że przy wykonywaniu 
stałych fragmentów gry w pobliże 
pola karnego Żbika biegł również 

ich bramkarz. I to dla 
naszych przeciwni-
ków skończyło się 
fatalnie. W 93. mi-
nucie meczu, kiedy 
goście wykonywali 
rzut rożny, bramkarz 
uda ł  s ię tam rów-
nież. Nie zdążył jed-
nak wrócić na swoje 
miejsce, gdy jeden 
z nasz ych zawod-
ników posła ł  p i łkę 
da leko do n ie ob -
stawionego Karola 
Szczepkowskiego. 
Ten spokojnie skie-
rował ją do pustej 
bramki.
Zw ycięst wo Żbika 
w meczu z KS Pniewo 

zostało również wywalczone z du-
żym nakładem sił. Tu jednak nie tyle 
przeciwnik był groźny, co mecz od-
bywał się na krótkim, wąskim i bar-
dzo nierównym boisku w Pniewie. 

Gospodarze przez dłuższy czas nie 
mieli na to boisko licencji i swoje 
mecze w roli gospodarza rozgry-
wali na boisku w Pułtusku. Nasi za-
wodnicy dość długo nie mogli się 
do tego boiska przyzwyczaić. Ak-
cje się rwały, piłkarze mieli kłopoty 
z opanowaniem i utrzymaniem piłki. 
Po pó łgodzinnej  grze na t yle 
przyzwyczaili się do boiska, że 

rozpoczęl i  strzelecki fest iwal . 
Gole strzelal i :  Damian Gocej-
na (35’), Mateusz Dzięgielewski 
(40’),  Karol Szczepkowski (45 
i 70’). Nieźle zaprezentowali się 
także przeciwnicy. W składzie 
drużyny znaleźli się również pił-
karze mający za sobą grę w III 
i IV lidze.

xyz

fot. T. Zawadzki


