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Co dalej z LO?
W ostatnich tygodniach pogłoski na temat rzekomej likwidacji Zespołu Szkół, czyli Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum 
przy ul. Starzyńskiego w Nasielsku zaczęły szerzyć się w naszym mieście w zastraszającym tempie. Oparły się nawet o powiat. 

Czy jest coś na rzeczy i kolejna już dyskusja na temat zasadności istnienia tej szkoły będzie miała swoje konsekwencje? Czy może zamieszanie wo-
kół szkoły ma związek z decyzją dyrektora o rezygnacji ze stanowiska? Właśnie w sprawie ZS odbyło się kilka istotnych dla całej sprawy spotkań. 
Niestety ukazały one, że atmosfera wokół szkoły to jedno, a drugie to fakt, że w samej szkole nienajlepiej się dzieje już od dłuższego czasu. Co 
niewątpliwie ma wpływ na zmniejszającą się z roku na rok liczbę uczniów tej placówki.

Oczyszczanie 
rzeki...
Pogoda we wrześniu i na po-
czątku października bardzo nas 
rozp ie szc z a ła ,  co sp rz yj a ło 
opadnięciu wód rzeki Nasielnej 
i umożliwiło dostanie się na te-
reny, gdzie przez kilka ostatnich 
miesięcy stała woda. Postano-
wiliśmy udać się tam i sprawdzić, 
jak wygląda sytuacja wokół rzeki, 
a także jej udrożnienie, którego 
wykonanie obiecał Grzegorz Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska, na 
spotkaniu z mieszkańcami Nowej 
Wsi pod koniec sierpnia.
Najpierw sprawdziliśmy okolicę 
mostku łączącego Nową Wieś 
z osiedlem Krupka (ulica Pod-
miejska) – niestety, już po kilku 
metrach w dół strugi napotkać 
można gęstą roślinność szuwa-
rową, znacznie zawężającą ko-
ryto rzeki i spowalniającą jej nurt. 
Sprawdziliśmy dalej – po przej-
ściu około 50 m natrafiliśmy na 
kolejną przeszkodę – powalone 
ogromne drzewo w poprzek ca-
łej Nasielnej, mającej w tym miej-
scu nieco ponad 2 m szerokości. 

Czytaj na str. 5

Jest zakaz, ale…

Lotnisko coraz bliżej
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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

fot. Eliza Albrechcińska

Z UM. Komunikat 

Dla osób prowadzących  
działalność gospodarczą

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, organy ewidencyjne zobowiązane są do przeniesienia 
danych przedsiębiorców zawartych w dotychczasowej ewidencji 
do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej do dnia 31 grudnia 2011 r.
W związku z powyższym wszystkie osoby prowadzące działalność 
gospodarczą i figurujące w naszej ewidencji powinny dokonać aktu-
alizacji swoich wpisów.
Aktualizacja ta dotyczy: numeru PESEL, numeru NIP, numeru REGON 
oraz kodów PKD 2007.
Jeżeli przedsiębiorca wpisany do naszej ewidencji nie posiada ww. danych 
powinien jak najszybciej zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
i wypełnić wniosek CEIDG – 1 dotyczący zmiany we wpisie. Bliższe 
informacje pokój 115, tel. 23 6933128.

Z POWIATU

Lotnisko coraz bliżej
Ro k  t e m u ,  d o -
k ł a d n i e  8  p a ź-
dziernika 2010 r., 
of icjalnie rozpo-
częła się budowa 
Portu Lotniczego 
Warszawa-Mod-
lin. Na jego teren 
wjechały ciężkie 
maszyny budow-
lane ERBUDU, czy-
li wykonawcy prac 
modernizacyjnych 
części lotniskowej: 
drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej. 3 tygodnie później 
podpisana została umowa na budowę Terminalu Pasażerskiego z firmą 
Mostostal Warszawa S.A.
Po roku doskonale widoczne są zmiany, jakie nastąpiły w obrębie lotni-
ska: wyburzono zrujnowane obiekty, kończy się modernizacja istniejących 
wcześniej budynków, powstają parkingi i drogi dojazdowe, trwa remont 
hangaru itd. Najważniejsze i najbardziej spektakularne są roboty prowa-
dzone przy drodze startowej oraz budowa terminalu.
Droga startowa jest już prawie gotowa. Trwa montaż świateł i urządzeń 
nawigacyjnych oraz prace przy warstwach betonowych progu 26. Wy-
konawca tych robót zajmuje się również drogami kołowania, drogami 
technicznymi oraz płytami postojowymi i różnego rodzaju instalacjami 
związanymi z obszarem lotniskowym. Przy projekcie pracuje obecnie 
308 osób. Droga startowa lotniska będzie miała 2500 m długości.
Terminal zmienia się z dnia na dzień. Prace przy jego budowie wkroczy-
ły w zasadniczy moment. Doskonale widoczna jest bryła obiektu. Po za-
mknięciu budynku, tzn. po zakończeniu montażu elewacji, rozpocznie się 
wykańczanie i wyposażanie obiektu. Terminal pasażerski to bardzo skom-
plikowany budynek, złożony z wielu systemów niezbędnych do pracy 
dworca lotniczego, takich jak: system bagażowy, specjalistyczne systemy 
teletechniczne i operacyjne itd. Po zakończeniu prac budowlanych wy-
konawców inwestycji czekają testy wszystkich urządzeń, tak aby w mo-
mencie oddania obiektu do użytku do terminalu mogli wejść pasażerowie.
Terminal został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną 
APA Kuryłowicz i Associates Sp. z o.o. Jest to budowla przypominająca 
kształtem dawne hangary. Wewnątrz przewidziano dwie kondygnacje. 
Na parterze znajdzie się przestrzeń ogólnodostępna, czyli hale odlotów 
i przylotów. W części dostępnej dla pasażerów są tzw. gate’y, czyli pocze-
kalnie dedykowane poszczególnym rejsom z wyjściami na płytę postojo-
wą dla samolotów, oraz strefa komercyjna, a po stronie przylotów – hala 
odbioru bagażu. W oddzielonej przestrzeni znajdzie się sortowania bagażu. 
Na antresoli powstaną pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. 
Cały obiekt będzie miał ponad 12 tys. m2 powierzchni użytkowej. Będzie 
w nim można obsłużyć ok. 2 mln pasażerów. Rozpoczęcie działalności 
przez Port Lotniczy Warszawa-Modlin nastąpi w II kwartale przyszłego 
roku. Lotnisko będzie pełniło funkcję komplementarną wobec Portu Lot-
niczego Warszawa im. F. Chopina. Oferta skierowana jest w pierwszej ko-
lejności do przewoźników niskokosztowych i czarterowych. Jeszcze przed 
EURO 2012 lotnisko Warszawa-Modlin będzie przygotowane do działań 
operacyjnych. Prawdopodobnie regularne połączenia lotnicze między-

narodowe i krajowe 
na trasach krótkiego 
i średniego zasięgu 
rozpoczną się jesie-
nią przyszłego roku, tj. 
z chwilą rozpoczęcia 
nowego sezonu lotni-
czego.
Lotnisko będzie ob-
s ł ugiwać samolot y 
kodu referencyjnego 
C, czyli takie jak Boe-

ing 737 oraz Airbus A 320.
Przypomnijmy, że udziałowcami spółki Mazowiecki Port Lotniczy  
Warszawa-Modlin są:
Agencja Mienia Wojskowego – 34,43%, Województwo Mazowieckie – 
30,37%, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 30,39% oraz mia-
sto Nowy Dwór Mazowiecki – 4,81%.

za: www.mazovia.pl

Z GMINY

Pokazowe gospodarstwo
W  g o s p o d a r s t w i e 
państwa Rasińskich 
(Mogowo) we wto-
rek, 11 października 
br., gościła delegacja 
farmerów z Teksasu. 
Ich wizyta w Polsce 
była związana z XIII 
Dniami Kukur ydz y 
województw mazo-
wieckiego i łódzkiego 
oraz z Ogólnopolską 
Prezentacją Odmian, które odbyły w tym roku w Skrzelewie, gm. Teresin. 
Delegację, w której skład poza zagranicznymi gośćmi wchodzili również 
Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, radni nasielskiej Rady Miejskiej 
i sołtysi z naszej gminy, po swoim gospodarstwie oprowadzał pan Tomasz 
Rasiński. Obejrzano pomieszczenia gospodarskie i sprzęt rolniczy, a póź-
niej dyskutowano na temat sytuacji rolnictwa, zarówno w Polsce, jak i w in-
nych krajach. To spotkanie stało się doskonałą okazją do promocji naszej 
gminy. 

(red.)

fot. PL Modlin

Z GMINY

Tir w rowie

W poniedziałek, 17 października br. w godzinach popołudniowych samo-
chód ciężarowy przewożący złom wpadł do rowu w Mogowie. Pojazd 
jechał z Legionowa do Torunia. Jak twierdził kierowca, skorzystał on z ob-
jazdu wytyczonego przez Mogowo za radą innych kierowców tirów. A 
znalazł się w rowie, ponieważ widząc nadjeżdżającą z dużą szybkością cię-
żarówkę, zjechał na pobocze i chwilę potem zawisł nad rowem.
Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczni mieszkańcy pomogli 
kierowcy wydostać jego pojazd z rowu.

(r.)
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Z GMINY. 

Co dalej z LO?
W ostatnich tygodniach po-
głoski na temat rzekomej li-
kwidacji Zespołu Szkół, czy-
li Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum przy ul. Starzyń-
skiego w Nasielsku zaczę-
ły szerzyć się w naszym mie-
ście w zastraszającym tempie. 
Oparły się nawet o powiat. 

Czy jest coś na rzeczy i kolejna już 
dyskusja na temat zasadności istnie-
nia tej szkoły będzie miała swoje kon-
sekwencje? Czy może zamieszanie 
wokół szkoły ma związek z decyzją 
dyrektora o rezygnacji ze stanowi-
ska? Właśnie w sprawie ZS odbyło się 
kilka istotnych dla całej sprawy spot-
kań. Niestety ukazały one, że atmo-
sfera wokół szkoły to jedno, a drugie 
to fakt, że w samej szkole nienajlepiej 
się dzieje już od dłuższego czasu. Co 
niewątpliwie ma wpływ na zmniejsza-
jącą się z roku na rok liczbę uczniów 
tej placówki.

Wtorek  
– spotkanie w liceum

We wtorek, 18 października br., 
w nasielskim liceum odbyło się spot-
kanie, w którym udział wzięli na-
uczyciele, pracownicy biura i obsługi, 
rodzice, przedstawiciele nasielskiej 
Rady Miejskiej (Maciej Suwiński i Al-
bert Dublewski). Zaproszono na nie 
również władze powiatu i gminy. O ile 
na spotkanie przybył Grzegorz Ar-
ciszewski burmistrz Nasielska, o tyle 
starostwo powiatowe reprezentowa-
ła Barbara Markowicz, radna powiatu 
nowodworskiego i przewodnicząca 
komisji edukacji, zdrowia i spraw spo-
łecznych. 
- Chcielibyśmy uzyskać jakieś infor-
macje od władz starostwa i władz 
gminy, na temat tego, co się dzieje 
wokół naszej szkoły i dalszych jej lo-
sów. Podobno były jakieś rozmowy, 
spotkania, a pogłoski nie są optymi-

styczne – mówił na wstępie Robert 
Parzonka, dyrektor ZS.
Radna powiatowa zapewniła, że na 
żadnej z komisji Rady Powiatu w tej 
kadencji nie było mowy na temat za-
mykania tej placówki, za to mówiono 
o budowie sali gimnastycznej. Ale te-
raz sytuacja stała się skomplikowana, 
bo w szkole jest mało uczniów. 
- Uważam, że błędem było stworze-
nie tu zespołu szkół. Liceum miało 
swoją dobrą wieloletnią tradycję. A do 
gimnazjum z roku na rok jest coraz 
mniej chętnych, to bardzo niepoko-
jące – mówiła Barbara Markowicz. 
Wspomniała też o konfliktach mię-
dzy dyrektorem a nauczycielami, 

które mają wpływ na jakość pracy 
i nieprzychylne opinie na temat szkoły. 
Nauczyciele bronili pomysłu stworze-
nia tu gimnazjum, zaś źródła wszyst-
kich problemów upatrywali w złym 
zarządzaniu szkołą, uznając, że nowy 
dyrektor, który dostanie szansę wpro-
wadzenia zmian może wspólnie z nimi 
„podnieść” szkołę.
Natomiast burmistrz G. Arciszew-
ski stwierdził, że w starostwie już od-
bywały się spotkania na temat losów 
nasielskiej placówki i jednym z wa-
riantów było przejęcie jej przez naszą 
gminę. Pozostałe dwa to: przeniesie-
nie uczniów do ZSZ przy ul. Lipowej 
i sprzedaż majątku lub pozostawienie 
zespołu szkół w obecnej formie z no-
wym dyrektorem.
Zapewnił, że jeśli radni Rady Miejskiej 
poprą jego stanowisko to wystąpi do 
Rady Powiatu z wnioskiem o przeję-
cie szkoły. Obiecał jednocześnie, że 
przejmie całość na cele oświatowe.
- Nie zamknę liceum  – zapewniał 
burmistrz. – Najważniejsze jest, żeby 
budynek i plac pozostał dla Nasielska. 
Jak to przejmiemy, to od nas będzie 
zależało co tutaj będzie. Widzę duże 
niebezpieczeństwo, że to zostanie zli-
kwidowane i sprzedane – stwierdził. 
Na zakończenie spotkania nauczy-
ciele deklarowali, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby utrzymanie ZS 
w obecnym kształcie, gdzie orga-
nem prowadzącym jest starostwo 
nowodworskie. Następnego dnia na-
uczyciele postanowili działać i zaczęli 
zbierać podpisy pod apelem o pozo-
stawienie Zespołu Szkół w dotychcza-
sowym zarządzie starostwa. 

Czwartek  
– spotkanie w starostwie 

W czwartek, 20 października br. w sta-
rostwie nowodworskim odbyło się 
połączone posiedzenie dwóch ko-
misji: rewizyjnej i edukacji, zdrowia 

i spraw społecznych. 
Brali w nim udział 
również członko-
wie zarządu, Zdzi-
sław Racki kierownik 
wydziału edukacji 
starostwa powiato-
we go w N ow ym 
Dworze oraz Robert 
Parzonka, dyrektor 
ZS  i nauczyciele tej 
placówki. Spotkanie 
wspólnie prowadziły 
przewodniczące ko-
misji – Joanna Troiń-

ska (k. rewizyjna) i Barbara Markowicz 
(k. edukacji). 
W założeniu miało ono dotyczyć roz-
patrzenia skargi pięciorga nauczycieli 
szkoły, w której domagali się oni m.in. 
natychmiastowego odwołania dyrek-
tora. Już na wstępie przewodnicząca 
komisji rewizyjnej wyjaśniła autorom 
pisma, że ich wniosek wpłynął 7 paź-
dziernika br., a 28 września Robert 
Parzonka złożył wniosek do starosty 
z prośbą o rozwiązanie umowy pra-
cę z dniem 31 grudnia br. Jest to więc 
równoznaczne z odwołaniem go z tej 
funkcji z zachowaniem trzy miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia. Następ-
nie kolejno omawiano poszczególne 

zarzuty – począwszy od 
problemów z planem lek-
cji, kwestię delegacji i do-
datków motywacyjnych, 
poprzez kontrolę Państwo-
wej Inspekcji Pracy, źle wy-
pełnianie świadectwa aż po 
zaniedbania dotyczące re-
krutacji. Zdaniem nauczy-
cieli po prostu dyrektor nie 
wypełniał swoich obowiąz-
ków należycie. 
- Nie sądziłem, że przebieg tego spot-
kania będzie tak wyglądał. Nie znałem 
wcześniej treści tego pisma – mówił 
zaskoczony Robert Parzonka próbu-
jąc odpierać zarzuty. 
Po burzliwej części dotyczącej skar-
gi, nauczyciele zapewniali, że szkoła, 
w której pracują poradzi sobie pod 
warunkiem, że zostanie nadal pod 
zarządem starostwa. Czemu dla od-
miany dziwili się niektórzy radni po-
wiatowi, stwierdzając, że szkoła jest 
opłacalna, gdy ma jak najwięcej ucz-
niów, ponieważ wtedy jest większa 
subwencja oświatowa.
Obecnie w ZS jest 152 uczniów, a do 
każdego ucznia starostwo powiatowe 
musi dokładać miesięcznie 2.300 zł. 
- To najmniej liczna szkoła w naszym 
powiecie – mówił Krzysztof Kapusta 
starosta nowodworski. – A utworze-
nie tam gimnazjum miało być szan-
są, także na pracę dla nauczycieli 
– dodał.
Wielokrotnie podkreślał też że szkoła 
nie będzie likwidowana i że zamierza 
powołać nowego dyrektora. 

Poniedziałek  
– spotkanie w urzędzie

Temat nasielskiego liceum pojawił 
się także na połączonym posiedze-
niu dwóch komisji: oświaty i budżetu 
Rady Miejskiej, które odbyło się w po-
niedziałek, 24 października br. 
Przedstawił go radnym Grzegorz Arci-
szewski burmistrz Nasielska. W skrócie 
opowiedział on o spotkaniu w staro-
stwie, na którym m.in. omawiano 
różne warianty funkcjonowania tej 
placówki. Burmistrz wyjaśnił, że radni 
powiatowi obecni na tym spotkaniu 
przychylili się do pomysłu przekazania 
szkoły naszej gminie. Dlatego poprosił 
radnych o opinię w tej kwestii i zapew-
nił, że będzie respektował ich decyzję. 
Radni pytali czy naszą gminę, stać na 
taki krok. Padały też głosy, że temat 
przejęcia przez gminę tej placówki nie 
jest nowy i pojawiał się już wielokrot-
nie od momentu stworzenia powia-
tów. Natomiast fakt istnienia lub też nie 
szkoły będzie zależał od naboru i jako-
ści kształcenia. 
Burmistrz Arciszewski podkreślił, że 
chciałby utrzymać liceum. – Mam 
sentyment do tej szkoły, bo ja także 
byłem jej uczniem. - I dodał - To bu-
dynek i 4 ha gruntu w centrum miasta. 
W efekcie, po dyskusji, radni jedno-
głośnie przyjęli wniosek o przejęciu 
przez gminę Nasielsk Zespołu Szkół 
przy ul. Starzyńskiego na cele oświa-
towe wraz z majątkiem i uczniami. 
A burmistrz zadeklarował, że wystąpi 
do powiatu nowodworskiego ze sto-
sownym wnioskiem.

Teraz po prostu trzeba czekać. Naj-
pierw na nowego dyrektora ZS, a póź-

niej, być może, na kolejne decyzje 
władz samorządowych. 

(i.)

Nowy Dwór Maz. 2011.10.25

Oświadczenie
W związku z pojawieniem się informacji wśród mieszkańców Gmi-
ny Nasielsk o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku przy ulicy Starzyńskiego 10, oświadczam, że obecnie Po-
wiat Nowodworski będący organem prowadzącym nie zamierza tej 
placówki likwidować.
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji źle wpływa na atmo-
sferę panującą w szkole, co ma wpływ na realizację zadań dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych. Powoduje tylko zamieszanie 
i niepewność wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

     Starosta Nowodworski
     Krzysztof Kapusta

Oto treść oświadczenia jakie wpłynęło do naszej redakcji: 
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Kronika OSP
19.10. OSP Nasielsk usuwała 
gniazdo os z budynku Caritasu.

20.10. OSP Nasielsk zabezpiecza-
ła lądowanie i start śmigłowca LPR 
w Chrcynnie.

KRONIKA 
POLICYJNA

1 LISTOPADA

Lokalizacja parkingów na 1 listopada:
ul. Rynek (parking przy Skwerze Jana Pawła II.
ul. Kościuszki (parking przy Szkole Podstawowej w Nasielsku).
ul. Lipowa (parking na  terenie targowiska)
ul. Żwirki i Wigury (parking przy Kościele św. Wojciecha w Nasielsku  
oraz parking znajdujący się po prawej stronie za mostkiem). 
Wjazd i wyjazd z parkingów przy ul. Żwirki i Wigury ulicami Kościelną  
i św. Wojciecha.

Zakazy wjazdów: 
ul. Cmentarna (za ul. Gwiaździstą) – w kierunku cmentarza.
ul. Folwark (za strażnicą) – w kierunku cmentarza. 
ul. Żwirki i Wigury (od odcinka drogi pozwalającego na wjazd na parkingi). 
Wyłączone są osoby posiadające zezwolenie Burmistrza Nasielska na han-
del w okresie „Świąt Wszystkich Świętych” oraz osoby zamieszkujące ww. 
ulice. 

Z MIASTA

Uderzył w wóz
Bardzo rzadko można spotkać na naszych ulicach wóz ciągnięty przez konie. 
Jeszcze rzadziej słychać o zderzeniach z takim pojazdem. Dlatego o wielkim pe-
chu może mówić młody motocyklista, mieszkaniec Kędzierzawic, który w so-
botę, 22 października br. tuż przed godziną 8 rano podążał swym stalowym 
rumakiem od strony Strzegocina w kierunku miasta. Znajdował się już w jego 
granicach – na ul. Młynarskiej, gdy zderzył się z wozem.
Było już widno, ale nad zmrożoną ziemią unosiła się mgła. To pewnie ona spra-
wiła, że nie dostrzegł poruszającego się w tym samym kierunku konnego wozu, 
a może dostrzegł go zbyt późno. Czy były jeszcze inne przyczyny tego zdarze-
nia, ustala policja. Zderzenie było nieuchronne. Uderzony wóz z całą zawartością 
i jadącymi na nim ludźmi znalazł się w rowie po przeciwnej stronie drogi.
Sytuacja wyglądała groźnie. Przy niewątpliwym pechu o dużym szczęściu 
może mówić kierowca jednośladu. Został wprawdzie zabrany z miejsca zda-
rzenia przez karetkę pogotowia, ale obrażenia raczej nie zagrażały jego życiu. 
Bez szwanku z wypadku wyszły osoby podróżujące wozem. Mgły są nie mniej 
niebezpieczne niż zalodzona powierzchnia jezdni. 

xyz

14.10. w Krzyczkach Szumnych 
Janusz S., mieszkaniec Krzyczek, 
skradł 28 szt. podkładów kolejo-
wych z torowiska kolejki wąskoto-
rowej. Straty wynoszą 500 zł.
Pijani na drodze
12.10. w Lorcinie Piotr M., miesz-
kaniec Popowa Borowego, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,13 mg/l).
22.10. w Nowych Pieścirogach 
Tomasz M., mieszkaniec Krogul, 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (0,67 mg/l).

R E K L A M A

Z GMINY

Uwaga, niebezpieczeństwo!
Do redakcji „Życia Nasielska” dotarły niepokojące sygnały dotyczące zapór 
przy torach kolejowych w Kosewie. Zapory, które miały nas chronić i ostrze-
gać przed nadjeżdżającym pociągiem, często są opuszczone.
– Wracałam z pracy ok. godziny 16.00, zatrzymałam się przed zamkniętymi 
zaporami w Kosewie i czekałam, tak jak inni kierowcy, na przejazd pociągu 
i podniesienie się zapór. Jednak minęło ok. 15 minut, pociągu nie było widać, 
a zapory pozostawały opuszczone. Niektórzy kierowcy zaczęli wychodzić 
z samochodów i rozglądać się, co z pociągiem. Pozostało tylko wrócić do aut 
i ominąć zepsute zapory. Czekanie dalej nie miało sensu, dlatego przejechałam 
przez tory w Kosewie. Taka sytuacja powtarza się co jakiś czas – zwraca uwagę 
mieszkanka Konar.
Zapory w Kosewie, jak również w innych miejscach, pojawiły się podczas mo-
dernizacji linii kolejowej, co oczywiście bardzo cieszyło mieszkańców gminy, 
w tym mieszkańców Kosewa. Na tym przejeździe kolejowym zginęło bądź 
ucierpiało wielu ludzi. Zapory miały chronić i ostrzegać, jednak ich niewłaściwe 
funkcjonowanie stanowi zagrożenie dla podróżujących.
– W ubiegłym tygodniu dwa razy czekałem ponad 20 minut na przejazd po-
ciągu przy zamkniętych zaporach w Kosewie. Było to ok. godziny 13.00. A po-
tem p prostu przejechałem obok zamkniętych zapór – skarży się pan Krzysztof. 
Rozmawiając z jednym z kierowników nadzorujących prace związane z instala-
cją rogatek, dowiadujemy się, że zapory mogą być źle ustawione. Ich nieprawid-
łowe działanie może wynikać z wielu względów, np. wadliwej instalacji czujników 
i osprzętu odpowiedzialnego za ich odpowiednie zamykanie. Często napięte 
terminy i pośpiech pracowników firm wykonujących modernizacje prowadzą 

do takich właśnie błędów.
Na przejeździe w Kosewie 
musimy więc zachować 
szczególną ostrożność, po-
nieważ otwarte rogatki mogą 
wcale nie oznaczać bez-
piecznego przejazdu przez 
tory kolejowe.

K.

Z MIASTA

Wokół chodnika na Płońskiej

O budowie, a raczej o potrzebie bu-
dowy chodnika na ul. Płońskiej od 
siedziby Zarządu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej do nowo bu-
dowanego osiedla mieszkaniowego 
na terenie po byłym Poldrobie mó-
wiło się już dość dawno. Problem na-
rastał wraz z zagospodarowywaniem 
przejętych od upadłego zakładu pro-
dukcyjnego dwóch bloków miesz-
kalnych. Teraz są one już zasiedlone, 
w budowie jest trzeci, a jednocześnie 
planowana jest budowa kolejnych.
Osiedle zlokalizowane jest w grani-
cach miasta, tuż obok ruchliwej drogi 
wojewódzkiej Nasielsk–Płońsk. Do-
jazd do niego jest dobry, problemem 
jest dojście do samego osiedla. Od 

zwartej zabudowy miesz-
kalnej i zbudowanego tam 
w ostatnich latach chodni-
ka dzieli je prawie kilometr. 
Jednak nie odległość spra-
wia pieszym największy kło-
pot. Jest nim konieczność 
poruszania się po ruchliwej 
drodze, co jest bardzo nie-
bezpieczne.
Pas drogowy składa się 
z szerokiej jezdni, po której, 
mimo ograniczeń wynika-
jących ze znaków (obszar 
zabudowany), pędzą samo-
chody, dość szerokich po-
boczy gruntowych i rowów 
(po obydwu stronach drogi). 
Na ruch pieszych więc właś-
ciwie nie ma miejsca. Z chwi-
lą rozpoczęcia budowy 

osiedla, a zwłaszcza zasiedlania pierw-
szych bloków, działania w kierunku 
urządzenia pasa ruchu dla pieszych 
(chodnika) zostały zintensyfikowane. 
Intensywnie zabiegał o to zarówno 
pierwszy prezes spółki komunalnej 
Nasielskie Budownictwo Mieszkanio-
we (NBM) budującej osiedle, Wojciech 
Sierzputowski, jak i obecny prezes, 
Wojciech Piątkowski. Do akcji włączyli 
się też mieszkańcy osiedla.
W wyniku rozmów pomiędzy Urzę-
dem Miejskim w Nasielsku a zarządcą 
drogi, czyli Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, ustalono, że 
zadanie będzie realizowane wspólnie 
i podzielono się nim. W podpisanej 
na tę okoliczność umowie nasielski 

UM zobowiązał się do wykonania do-
kumentacji projektowej oraz wybu-
dowania chodnika i zjazdów. MZDW 
zobowiązał się zaś do przebudowy 
odwodnienia drogi oraz zakupu pre-
fabrykatów betonowych na budowę 
tegoż chodnika.
Osoby ostatnio przemieszczające się 
tym odcinkiem drogi miały moż-
ność obserwowania prac związanych 
z przebudową odwodnienia. Były one 
prowadzone szybko i trzeba mieć na-
dzieję, że starannie. Zarządca drogi 
gotów jest w każdej chwili przekazać 
przyrzeczone elementy na wykona-
nie prac budowlanych. Teraz decyzja 
jest po stronie miasta. 
Burmistrz obiecał, że mimo braku 
środków w budżecie gminnym doło-
ży starań, aby zadanie zostało zrealizo-
wane jak najszybciej.
– Być może prace przy budowie 
chodnika zostaną rozpoczęte jesz-
cze w tym roku. Ale wszystko zależy 
od warunków pogodowych. Przede 
wszystkim chciałbym, żeby on był 
dobrze wykonany pod względem ja-
kościowym – mówi Grzegorz Arci-
szewski, burmistrz Nasielska. 
A przy okazji warto wszystkim przy-
pomnieć, że przy tej samej drodze 
wojewódzkiej, tyle że po drugiej stro-
nie miasta, istnieje podobny prob-
lem. Chodzi o ucywilizowanie ruchu 
pieszego na odcinku od ul. Leśnej do 
Marc-Polu. Ta kwestia także była już 
wielokrotnie zgłaszana.

xyz 
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Oczyszczanie rzeki 
nadal w planach
Pogoda we wrześniu i na początku października bardzo nas rozpieszczała, co 
sprzyjało opadnięciu wód rzeki Nasielnej i umożliwiło dostanie się na tereny, 
gdzie przez kilka ostatnich miesięcy stała woda. Postanowiliśmy udać się tam 
i sprawdzić, jak wygląda sytuacja wokół rzeki, a także jej udrożnienie, którego 
wykonanie obiecał Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, na spotkaniu z 
mieszkańcami Nowej Wsi pod koniec sierpnia.
Najpierw sprawdziliśmy okolicę mostku łączącego Nową Wieś z osiedlem 
Krupka (ulica Podmiejska) – niestety, już po kilku metrach w dół strugi na-
potkać można gęstą roślinność szuwarową, znacznie zawężającą koryto rzeki 
i spowalniającą jej nurt. Sprawdziliśmy dalej – po przejściu około 50 m na-
trafiliśmy na kolejną przeszkodę – powalone ogromne drzewo w poprzek 
całej Nasielnej, mającej w tym miejscu nieco ponad 2 m szerokości. Drze-
wo jak tama blokuje swobodny przepływ tego cieku wodnego, spiętrza go, 
a to podwyższa poziom wód gruntowych, podtapiając w konsekwencji piw-
nice mieszkańców osiedla Krupka i innych niżej położonych budynków w 
Nasielsku.
Od tego miejsca niewiele dalej można pójść w dół rzeki, gdyż przejście unie-
możliwia gęsta olszyna i w ogóle różnego rodzaju roślinność w korycie rzeki. 
Jej bujny rozrost znacząco utrudnia przepływ Nasielnej.
Sprawdziliśmy też, co może się dziać na kolejnym dostępnym odcinku rzeki. 
Było warto, bowiem pod mostem kolejowym, niedawno zresztą wyremon-
towanym, tuż za stacją PKP w kierunku Ciechanowa znajduje się poprzeczny 
kamienny wał, skutecznie spiętrzający Nasielną o jakieś 10–15 cm. Czy został 
on utworzony przypadkowo przez siły natury? Raczej nie, prawdopodobnie 
przez człowieka i to 
pewnie nie jednego 
– tylko w jakim celu? 
Po odpowiedź na to 
pytanie zwróciliśmy 
się mailowo do Wo-
jewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w War-
szawie – jednak do 
chwili oddania tego 
numeru do druku nie 
uzyskaliśmy informa-
cji. W każdym razie 
na tamie co jakiś czas 
gromadzą się śmieci 
i gałęzie, dodatkowo 
blokując swobodny 
przepływ wody.
Zaniepokojeni tym 
ws z ys t k i m  z w ró -
ciliśmy się do pra-
cowników Urzędu Miejskiego. Uzyskaliśmy oficjalne informacje, iż na 
500-metrowym odcinku rzeki Nasielnej, licząc od mostu kolejowego w Sta-
rych Pieścirogach, pod koniec października powinno rozpocząć się „mecha-
niczne oczyszczanie dna rzeki szerokością 3 metrów przy warstwie zamulenia 
0,5 m na długości 500 metrów bieżących, począwszy od mostu kolejowego 

w górę rzeki do miejsca odmulonego w 2008 roku”. Oczyszczanie to pole-
gać będzie na „rozpiętnowaniu rumowiska rzecznego i oczyszczeniu koryta 
z zanieczyszczeń takich jak śmieci, liście, patyki i gałęzie”.
Ponadto Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przewidział  
w bieżącym roku konserwację 750 m rzeki Nasielnej na odcinku w Starych 
Pieścirogach i Chlebiotkach. Planuje się także oczyszczenie 100-metrowego 
odcinka położonego poniżej wylotu wód popływowych z ujęć głębinowych 
wód podziemnych w Cieksynie.
Tyle o planach. Problem jednak w tym, że jeśli miałyby być realizowane w 
tym roku, jak zapowiadają urzędnicy, to czasu do końca roku coraz mniej.

Michał B.

Z WIZYTĄ W PŁOCKU

„Życie” na Podwieczorku u Biskupa

Z GMINY

Jest zakaz, ale…
Na łamach „Życia Nasielska” wiele razy poruszaliśmy temat sytuacji panującej na zamkniętym już od wielu lat 
składowisku w Kosewie. Dziś w tym miejscu jest zasypany częściowo staw, po którym pływają śmieci, teren nie 
jest ogrodzony, a brama wjazdowa już dawno nie istnieje. Zniszczone ogrodzenie i najwyraźniej brak nadzoru 
prowadzi do nielegalnego wywożenia tu śmieci. A ilości odpadów, które pojawiają się co jakiś czas na wysypisku, 
świadczą o tym, że śmieci są przywożone ciężarówkami.
Przypomnijmy, że władze gminy wydały pozwolenie na wywiezienie na teren zamkniętego składowiska korzeni, 
które zostały wykopane podczas przygotowań gruntu pod nowo budowane drogi w ramach tzw. schetynówki. 
Jednak zgody udzielono z zastrzeżeniem, że po zakończeniu prac firma wykonująca prace uprzątnie nawiezio-
ne korzenie. 
Ostatnio na terenie składowiska pojawiły się duże ilości śmieci budowlanych, połamanych płyt kartonowo-gip-
sowych i innych odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. Śmieci te zostały wysypane zaraz przy drodze 
wjazdowej do samego wysypiska, co stanowi przykład niebywałego zuchwalstwa i wielkiej bezmyślności. 
Ciekawym obrazkiem jest również wyrwana i przyciągnięta tam tablica, która informowała, iż składowisko jest 
zamknięte i że obowiązuje na nim całkowity zakaz wyrzucania śmieci. Tablica ta stała do tej pory przy ulicy pro-
wadzącej przez Kosewo; obecnie zniszczona i zdewastowana leży wśród wspomnianych śmieci. 
Odpady to nie jedyny drażliwy temat dotyczący tego miejsca. Kolejną kwestią, która będzie wymagać poniesie-
nia kosztów, jest wyrównanie terenu. Na teren składowiska wwieziono setki metrów sześciennych ziemi i odpady 

betonowe, które pojawiły się 
tu w efekcie prac wykony-
wanych przez PKP podczas 
modernizacji linii kolejowej.
Warto też wrócić do historii 
tego miejsca. Bardzo często 
składowisko, szczególnie la-
tem, było podpalane, a w ak-
cji gaszenia brały udział całe 
zastępy strażaków. Gdyby te-
raz tam zdarzył się pożar, po 
prostu nie byłoby możliwo-
ści dojazdu. A może być to 
niebezpieczne dla okolicz-
nych mieszkańców. Miejmy 
nadzieję, że tematem zainte-
resują się odpowiednie or-
gany.

(k.)

Jesienią w Kościele obcho-
dzony jest Światowy Dzień 
Ś r o d kó w  S p o ł e c z n e g o 
Przekazu. Od trzech lat bi-
skup płocki ks. dr Piotr Libe-
ra z okazji tego dnia zaprasza 
do siebie przedstawicieli me-
diów lokalnych działających 
na terenie diecezji płockiej 
na spotkanie. Odbywa się 
ono w Sali Biskupów Opa-
ctwa Pobenedyktyńskiego 
w Płocku w godzinach po-
południowych przy kawie 
i herbacie, i dlatego od po-
czątku nazwano je Dzien-
nikarskim Podwieczorkiem 
u Biskupa. Jego celem jest 
przyjacielska rozmowa i wymia-
na doświadczeń w interesujących 
obydwie strony kwestiach. 
Bezpośrednim organizatorem tych 
spotkań jest rzecznik prasowy die-
cezji płockiej dr Elżbieta Grzybow-
ska. W tym roku odbyło się ono 
w czwartek, 20 października br. 
Wzięli w nim udział także przedsta-
wiciele „Życia Nasielska”.
Ksiądz biskup Piotr Libera przykłada 
do tych spotkań dużą wagę. Są one 
m.in. okazją, aby wyrazić ludziom 
mediów podziękowanie za zainte-
resowanie sprawami Kościoła. To 
zainteresowanie pokazuje, że Koś-
ciół „miał, ma i będzie miał swoje 
miejsce w społeczeństwie”. Ksiądz 
biskup podziękował też obecnym 
przedstawicielom lokalnych me-

diów za to, co robią dla swoich 
środowisk lokalnych – „małych oj-
czyzn”, za budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego. 
C z yte ln ic y „ Życia Nas ie l ska” 
wiedzą, że w naszym lokalnym 
piśmie często informujemy o spra-
wach Kościoła, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów para-
fii z terenu naszej gminy.
Ważnym elementem tych spotkań 
są prelekcje – wykłady dotyczące 
problematyki mediów. W tym roku 
prelekcję wygłosił ks. prof. dr hab. 
Ireneusz Mroczkowski. Zatytuło-
wana była „Dziennikarz i sumienie”. 
Punktem wyjścia do rozważań na 
ten temat był artykuł Guntera Gras-
sa zamieszczony w niemieckiej 
prasie, a skierowany do dzienni-

karzy niemieckich. W swej wy-
powiedzi ks. profesor wskazał na 
istotę sumienia, które jest świad-
kiem, stróżem i sędzią. Ciekawy 
i podany przez prelegenta w przy-
stępnej formie wykład pobudzał do 
refleksji i głębszych przemyśleń. 
Znalazło to swe odzwierciedlenie 
w dyskusji, jaka wywiązała się po 
prelekcji. Dziennikarze pytali też 
o aktualne problemy Kościoła. In-
teresowano się m.in. sprawami po-
chówków w urnach, problemami 
Funduszu Kościelnego, obecnoś-
cią krzyża w przestrzeni publicznej, 
zmniejszającą się liczbą wiernych 
w kościołach. Wyjaśnienia ks. bisku-
pa były bardzo konkretne i przeko-
nujące.

AZ
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Klasyka – Lord Jim
Jakiś czas temu w tej rub-
ryce polecałem książkę 
Josepha Conrada Smu-
ga cienia . Nie do końca 
umiem wyrazić to, dla-
czego lubię książki Con-
rada. Może ze względu 
na ich, powiedzmy, nie-
nachlaną metaf iz ycz-
ność? Na si łę moralną, 
tym większą, że nie od-
noszącą się do żadnych 
oklepanych wzorców 
moralnych, a tym samym 
jakby wychodzącą z sa-
mego człowieczeństwa? 
Trudno określić. Tak czy 
inaczej, do każdej jego 
książki zabieram się z du-
żym zainteresowaniem, 
tak jak to było w wypad-
ku Lorda Jima.
J im, tytułowy bohater, 
jest marzycielem. Pod wpływem literatury przygodowej syn pastora po-
stanawia zostać marynarzem. Marzy o licznych przygodach, w których 
trakcie będzie mógł popisać się bohaterstwem; staje się jednak inaczej. 
Rejsy, które odbywa, nie obfitują w ciekawe wydarzenia (poza jednym 
wyjątkiem) i ta monotonia trwa, aż do czasu, gdy dołącza do załogi 
„Patny”. Tam ma miejsce wypadek, który powoduje, że Jim (po długim 
wahaniu) opuszcza wraz z załogą tonący statek pełen pielgrzymów. To 
zdarzenie odciska na nim silne piętno, a całe jego dalsze życie będzie 
determinowane chęcią odzyskania honoru. W końcu przyjdzie mu za 
to zapłacić straszną cenę.
Jak wszystkie wielkie dzieła, Lorda Jima można interpretować na różny 
sposób. Z pewnością każdy, kto tę książkę przeczyta, może stworzyć 
własną interpretację, ponieważ siła prozy Conrada polega na jej bezpo-
średnim oddziaływaniu na czytelnika. Z Jimem może się więc utożsa-
miać zarówno miejski inteligent w „rurkach”, jak i wrażliwy intelektualnie 
chłopak z prowincji. Każdy bowiem z nich w pewnym okresie swojego 
życia jest „lordem Jimem”. Każdego czeka zderzenie swoich wyobrażeń 
o dorosłości z samą, czasem bardzo szarą, dorosłością. I, tak jak Jim, nie 
każdy (a może nikt?) nie będzie na to przygotowany. 
Do takich wniosków dojdzie każdy, kto będzie chciał przeczytać książkę, 
szkoda jednak, że autor sam utrudnił nieco jej odbiór. Już pierwsi kryty-
cy narzekali na zbyt dużą, jak na schemat fabularny, objętość dzieła. Na 
opowiedzenie historii Jima Joseph Conrad przeznacza ponad 400 stron, 
wzbogacając fabułę o wiele wątków pobocznych i rozbudowane posta-
cie drugoplanowe.
Może to powodować, że niektórzy „odbiją” się z niechęcią od wielkiego 
dzieła Conrada. Czego nie polecam, ponieważ każda prawda, jaką wyraża 
w swoich książkach o człowieku, jest cenniejsza od złota.

Paweł Kozłowski

NOK ZAPRASZA

Jesienna 
Scena 
Zaułek 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
na listopadowe spotkanie ze Sceną 
Zaułek. W sobotę, 19 listopada br., 
o godz. 19.00 na nasielskiej sce-
nie wystąpi polski satyryk, felieto-
nista, tekściarz, poeta, piosenkarz, 
gitarzysta i kompozytor, jednym 
słowem – Krzysztof Daukszewicz. 

Jego program to monologi przepla-
tane piosenkami – tymi starszymi, 
dobrze znanymi wszystkim wiel-
bicielom jego talentu, i nowszymi, 
które będzie można dopiero poznać. 
Teksty to przede wszystkim sa-
tyryczny komentarz do aktualnej 
sytuacji politycznej i społecznej 
w kraju, ale nie brakuje również 
monologów filozoficznych, skła-
niających widza do refleksji.
Daukszewicz od 2005 r. jest stałym 
gościem programu publicystyczno-
-satyrycznego „Szkło kontaktowe” 
nadawanego na antenie TVN24.
Każdy zaułkowy koncert otwie-
ra pomysłodawca Sceny i jej go-
spodarz – Wojtek Gęsicki, który 
wprowadza widza w świat pio-
senki l iterackiej i przedmieścia 
humoru. Później już zobaczymy 
i usłyszymy monologi oraz pio-
senki Krzysztofa Daukszewicza. 
Zapraszamy wszystkich na ten 
sympatyczny koncert i tak nie-
codzienny ze względu na osobę 
Gościa i magiczne miejsce. 
Bilety na to spotkanie można na-
bywać od 10 października br. 
w NOK. Cena: 25 zł – bilet normal-
ny, 20 zł – grupy zorganizowane 
(min. 10 osób).

monika

Z DKK 

O relacjach męsko-damskich
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które odbyło się w sobotę 22 paździer-
nika br. w nasielskiej bibliotece, prze-
biegało pod znakiem rozmów o dwóch 
lekturach.
Chodzi mianowicie o „zadane” do prze-
czytania jeszcze przed przerwą waka-
cyjną Opowieści starego Kairu Nadżiba 
Mahfuza i Tektonikę uczuć Érica-Em-
manuela Shmitta. Pierwsza książka opo-
wiada o losach egipskiej rodziny żyjącej 
w Kairze w czasach I wojny światowej, 
której osobiste perypetie rozgrywają się 
na tle przemian społeczno-politycznych. 
Jako że akcja powieści toczy się w Egipcie, na pierwszy ogień poszła 
dyskusja o odmiennościach kulturowych. Nie obyło się bez wspo-
mnienia o specyficznym traktowaniu kobiet w krajach arabskich, cze-
go dowodem jest scena z książki, w której mąż wypędza żonę za to, 
że wyszła bez jego pozwolenia z domu.
Innym z poruszanych tematów była warstwa literacka książki. Kair 
w powieści Mahfuza mieni się kolorami i jest też, zarówno, dla autora, 
jak i czytelników, podróżą sentymentalną w czasy, które dawno ode-
szły. Uwagę uczestników DKK zwróciły także postacie bohaterów: 
apodyktycznego i pełnego hipokryzji pana domu As-Sajjida, jego 
pozornie idealnej żony Aminy oraz ich dzieci. Jednym z ciekawszych 
wątków dyskusji była konkluzja wynikła z oglądu relacji między po-
staciami, a mianowicie, że ludzie wszędzie na świecie mają te same 
problemy, różnią się tylko środowiska, w których żyją.

Może krótsza, ale równie interesująca 
była dyskusja o drugim utworze – Tek-
tonice uczuć .  Shmitt w swojej książce 
nakreślił bowiem ciekawą sytuację. Jest 
on – Richard, i ona – Diane. Kochają się 
i zamierzają pobrać. Diane, jednak nie 
jest pewna swych uczuć, co prowadzi 
do wyrafinowanej intrygi. Mamy więc do 
czynienia z grą uczuć, której śledzenie 
ułatwia fakt, że książka ma właściwie po-
stać dramatu, czyli jest niemal całkowicie 
rozpisana na dialogi. 
Właśnie wspomniana gra uczuć stała się 
zaczątkiem dyskusji wśród uczestników 
DKK. Jedną z ciekawszych konkluzji było 

to, że i w realnym świecie, zdarzają się takie osoby, jak główna bo-
haterka książki, które z irracjonalnych powodów potrafią zniszczyć 
dobry związek. 
Tak wyglądało sobotnie spotkanie DKK. Następne odbędzie się już 
26 listopada br. jako lekturę każdy uczestnik klubu będzie miał za 
zadanie przeczytać bajki ze zbioru Bajek czeskich Jana Drdy. Ale to 
nie koniec. Dodatkowo stawiamy na poezję, więc wszyscy muszą 
przygotować do zreferowania swój ulubiony wiersz. Zapowiada się 
ciekawie, pozostaje więc tylko zaprosić do uczestnictwa w Dysku-
syjnym Klubie Książki.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Konkurs wiedzy o Harrym 
Odpowiedzi do pytań opublikowanych w 21. nr. ŻN (do części III Harry 
Potter i więzień Azkabanu): 
1. Dementor wysysa szczęście i sprawia, że ludziom przypominają się naj-
gorsze rzeczy. Pocałunek Dementora wysysa duszę. 
2. Prof. Lupin był wilkołakiem.
3. Harry spadł z miotły, bo na meczu pojawili się dementorzy i go zaata-
kowali.
4. Strażnikiem Tajemnicy Potterów był Peter Pettingrew.
5. Zaklęcie Fideliusa polega na zdeponowaniu duszy żywego człowieka 
w drugiej osobie, która staje się Strażnikiem Tajemnicy.
Jako pierwsi poprawnych odpowiedzi udzielili: Marcel Roszak i Paulina Ko-
walik.
Pytania do IV części serii przygód Herr’ego pt. Harry Potter i Czara Ognia: 
1. Kto wyczarował Mroczny Znak na mistrzostwach świata w Quidditchu?
2. Kto wrzucił nazwisko Harry’ego do Czary Ognia?
3. Kim był Hagrid?
4. W jaki sposób Rita Skeeter zdobyła informacje do artykułu o Harrym?
5. Podaj składniki eliksiru, który ożywił Voldemorta, i podaj treść zaklęcia, 
które zostało wtedy użyte. 
Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblio-
teki. 

(red.)
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Duchowe witaminy

Zanim się zepsuje
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” 
– pisał w jednej z fraszek Jan Kochanowski. Jak pokazuje życie codzien-
ne, warto korzystać z mądrości i smakować w tym, co nas rozwija. Nie 
zawsze jest to jednak oczywiste, że mając pod ręką dobrych nauczycieli 
i dobre rady, chcemy z nich korzystać i uczyć się przewidywać, patrzeć 
dalekowzrocznie. A później okazuje się, że Polak mądry po szkodzie. 

W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 4 października 
2011 r. odbyła się prezentacja najnowszej książki 90-letniej dr Wan-
dy Półtawskiej pt.: „Jeden pokój”. Jest to zapis rozmów dr Półtawskiej, 
jakie prowadziła podczas nagrań filmu dokumentalnego pod tym sa-
mym tytułem. W filmie i książce „Jeden pokój” narzeczeni, małżonko-
wie, młodzi rodzice przychodzą do Wandy Półtawskiej po drogowskazy, 
które mają moc prostować ścieżki życia. Wszystko oparte na nauczaniu  
bł. Jana Pawła II. A rozmowy dotyczyły wielu różnorodnych zagadnień, 
jak zagrożenia i nadzieje Polski, Europy i świata, polityka, sytuacja rodzi-
ny i problemy młodzieży, apostolstwo świeckich, etos lekarski i pamięć 
historyczna. Rozmawiano o filozofii i wierze, poezji i teatrze, czystości 
ojczystego języka, o krzyżu na Giewoncie, ludzkiej potrzebie uniesień, 
o pięknie gór i lasów. Rozmowy poważne, niekiedy w konwencji żartu, 
zawsze jednak o tym, co ważne i istotne dla człowieka żyjącego dzisiaj. 
W czasie prezentacji dr Połtawska zwróciła się z jednym jedynym pyta-
niem do wcale niemałej grupy zgromadzonych dziennikarzy. Pytanie 
było bardzo konkretne: „Czy znacie nauczanie Jana Pawła II?”. Na sali 
zapadła martwa cisza. Wtedy Połtawska powiedziała: „Jeśli tak, to chwa-
ła wam. Jeśli nie, weźcie się do czytania”. 

Lepiej zapobiegać, niż zwalczać, bo może się okazać, że jest za późno 
na zmiany. A jeśli zdarzy się, że ktoś jest nazbyt zapobiegliwy w trosce 
o swoje ciało ze szkodą dla duszy? I jeśli nazbyt ufa nie podszeptom 
swojego sumienia, tylko… No właśnie, komu? Pokazuje to najnowszy 
sondaż CBOS. Horoskopy w gazetach czyta ponad połowa Polaków, 
a prawie połowa z nich przyznaje, że przynajmniej czasami kieruje się 
zawartymi w nich wskazaniami. Co siódmy badany odwiedził kiedyś 
wróżkę. W ciągu czternastu lat nie zmienił się odsetek Polaków mają-
cych przedmioty „przynoszące szczęście”. W 1997 r., tak jak i obecnie, 
6 proc. respondentów przyznawało, że ma tego rodzaju przedmioty. 
Wzrosła natomiast liczba tych, którzy posiadali je w przeszłości (z 6 proc. 
do 12 proc.).

Ostatnio ktoś odkrył nową jednostkę chorobową(?) „apocomiję”. Czło-
wiek „chory” ciągle zadaje pytanie – sobie i innym – „a po co mi 
to?”. Widać to choćby po deklaracjach ludzi wierzących. Jak zauważa  
ks. prof. Janusz Mariański z KUL w książce „Katolicyzm polski – ciągłość 
i zmiana”, według różnych sondaży od 1/3 do 2/5 Polaków preferuje 
identyfikację pod hasłem: „jestem wierzący na swój sposób”, podkre-
ślając pewną niezależność od Kościoła i własną autonomię w sprawach 
wiary. Mniej więcej połowa Polaków identyfikuje się – na poziomie de-
klaracji – z nauką Kościoła, jednak identyfikacja ta bardziej zaznacza 
się w sferze wierzeń (odrzucenie pewnych dogmatów) niż w dziedzinie 
moralności (wartości i normy moralne). 

Jeżeli nawet większość Polaków wierzy w Boga, to równocześnie w kwe-
stiach moralnych bardziej wierzy w siebie. Jest to katolicyzm nacecho-
wany niezdecydowaniem. Religia traci wpływ na porządek moralny. 
Wiele wymagań etyki katolickiej uważa się za zbyt uciążliwe i stopnio-
wo interpretuje się je coraz swobodniej. Niektórzy katolicy oceniają 
krytycznie tendencję do mnożenia zakazów i nakazów dotyczących 
postaw moralnych. Zwłaszcza w kwestiach dotyczących moralności 
osobistej należy – według nich – pozostawić więcej miejsca dla indy-
widualnego sumienia. W związku z tym zmienia się również poczucie 
winy i grzechu w stosunku do nierespektowanych nakazów Kościoła.

Świat norm i wartości nie tworzy się sam. Trzeba go odkrywać i według 
niego układać oraz formować swoje codzienne życie. Inaczej stanie 
się ono sumą przypadkowych zdarzeń, nieprzewidzianych okoliczno-
ści, tworzących kompletny chaos. Warto więc patrzeć dalekowzrocz-
nie i być przewidywalnym, a czasami nawet niepoprawnym optymistą. 

ks. Leszek Smoliński

SZLACHETNA PACZKA

Poszukujemy wolontariusza
Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w XI edycji akcji Szlachetna 
Paczka na terenie gminny Pomiechówek i gminy Nasielsk.
Poszukuję wolontariuszy mających energię i motywację do kreatywnego dzia-
łania na rzecz potrzebujących rodzin ze swojej najbliższej okolicy. Wolontariu-
szy gotowych na wszystko, z sercem na dłoni, zdolnych do dzielenia się sobą  
i swoim czasem w imię wyższych wartości.

Zadania wolontariusza:
– wizyty u rodzin potrzebujących i przeprowadzanie ankiet, na podstawie któ-
rych są rodziny włączane do akcji pomocy,
– kontakt z darczyńcą przygotowującym paczkę dla rodziny,
– dostarczenie paczek do rodzin,
– przekazanie darczyńcom relacji z dostarczenia przygotowanej przez nich 
paczki do rodziny.

Co możesz zyskać?
– szansę na realną pomoc ludziom żyjącym w ubóstwie w Twojej okolicy,
– udział w wolontariacie w jednej z największych organizacji pozarządowych 
w Polsce,
– kompleksowe szkolenia przygotowujące do udziału w projekcie,
– świetną PACZKĘ ludzi pozytywnie zakręconych, w której z pewnością znaj-
dziesz przyjaciół!
Uwieńczeniem Waszej pracy nie będą pieniądze, ale coś znacznie ważniejsze-
go – uśmiech na twarzach ludzi, dla których otrzymanie paczki jest sygnałem, 
że jeszcze nie wszystko stracone, że nie należy się poddawać, lecz trzeba wziąć 
sprawy w swoje ręce i zacząć walkę z przeciwnościami losu. Zainspirujmy ich 
do zmiany życia! 
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Szlachetnej Paczce jako WOLONTARIUSZ proszę o e-mail na adres: ga-
golewski1@o2.pl, telefon pod numer 505-913-478 lub zarejestrowanie się w serwisie www.superw.pl (wybranie 
na mapie odpowiedniego rejonu i wypełnienie krótkiej ankiety).
Zapraszam!

Marcin Gągolewski
Szlachetna Paczka, lider rejonu Pomiechówek i okolice

U HARCERZY

Zjazd hufca ZHP Płońsk
W niedzielę, 9 października br. 
o godz. 17.00 odbył się Zjazd 
Hufca ZHP Płońsk im. phm. Cze-
s ł awa M a rk i e w i c z a .  U ro c z y-
ste otwarcie obrad rozpoczęło 
wprowadzenie sztandaru i wspól-
ne odśpiewanie hymnu harcer-
sk iego. Następnie komendant 
hufca phm. Daniel Sawicki przed-
stawił sprawozdanie z dotych-
czasowej swojej działalności oraz 
z dzia ła lności  komendy. Póź-
niej przestawiono sprawozdanie 
z działalności komisji rewizyjnej 
hufca oraz wniosek w sprawie 
absolutorium dla komendanta 
i komendy hufca, który przegło-
sowano jednogłośnie. Po krótkiej 
przerwie przewodniczący komi-

sji wyborczej zaprezentował listę 
kandydatów do władz hufca i de-
legatów na zjazd chorągwi. 
Kolejnym punktem były wypo-
wiedzi i odpowiedzi na pytania 
kandydatów do władz oraz gło-
sowanie, nad którym czuwała 
komisja skrutacyjna. Komendan-
tem Hufca ZHP Płońsk im. phm. 
Czesława Markiewicza został po-
nownie w ybrany phm. Daniel 
Sawicki, na którego wniosek od-
był się wybór komendy hufca. 
W skład komendy hufca wcho-
dzą: komendant hufca – phm. 
Daniel Sawicki, z-ca komendan-
ta hufca – phm. Ewa Dylewska, 
z-ca do spraw organizacyjnych 

– phm. Albert Grabarz, z-ca do 
spraw programow ych – phm. 
Anita Pikulska, skarbnik – phm. 
Hubert  Banulsk i ,  członek ko-
mendy – pwd. Kinga Żabik, czło-
nek komendy – phm. – Jarosław 
Cichocki, członek komendy – 
pwd. Grzegorz Klus. Po ukonsty-
tuowaniu się władz hufca odbyło 
się pierwsze posiedzenie komisji 
rewizyjnej oraz przedstawiono 
sprawozdanie z komisji uchwał 
i  wniosków, które przyjęto do 
real i zacj i .  Ob rady zakończo-
no wyprowadzeniem sztandaru 
i odśpiewaniem piosenki Bratnie 
słowo.

Czuwaj! 
druhna Kinga
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Pułtusk w grafikach Nasielszczanina

rys. Jacek Gałężewski

ROZMOWA Z...

P.K.]. Było wesoło i udało się włączyć 
wiele mieszkających tu osób.
K.Sz.: Zrobiliśmy do teledysku sceno-
grafię, a Mirek grał główną rolę. Mie-
liśmy też sesję zdjęciową dla kolegi 
z teatru z Ostrołęki, do której zaan-
gażowaliśmy panów spod lokalnego 
sklepu. 
Pewnie ciężko ich było zaangażo-
wać.
K.Sz.: Właśnie nie.
M.Sz.: Pomaga w tym pewnie fakt, że 
już nie jesteśmy kimś z zewnątrz i po 
kilku działaniach zdobyliśmy jakieś za-
ufanie mieszkańców. 
K.Sz.: Chcemy zwiększyć zaangażo-
wanie lokalnej społeczności poprzez 
różne inicjatywy.
Jedną z nich jest zorganizowanie spot-
kania wigilijnego.
Na czym będzie polegać?
M.Sz.: Przede wszystkim wspólne 
spotkanie i spędzenie czasu, połączo-
ne z pomocą dla osób w trudnej sytu-
acji materialnej.
A jak było z tym pomalowaniem 
drzewa? To był pewnie przełomowy 
moment w dotychczasowej działal-
ności społecznej…
M.Sz.: Oczywiście. Już wcześniej dzia-
łaliśmy, ale brakowało nam wyraźne-
go akcentu. Dlatego też nazwaliśmy 
tę akcję „inauguracją działalności sto-
warzyszenia”. Takim pierwszym moc-
nym działaniem. Przede wszystkim też 
trwałym lokalnie. Miejsce stało się dla 

mieszkańców „swojskie” i atrakcyjne. 
A’propos drzew – macie jakieś kon-
kretne plany co do następnego?
K.Sz.: Na razie musimy pozyskać fun-
dusze, bo na pierwsze drzewo wyło-
żyliśmy pieniądze z własnej kieszeni. 
Mamy nadzieję, że wiosną ruszymy 
z kolejnym etapem projektu.
M.Sz.: Chciałbym postawić następne 
drzewo przy przystanku autobuso-
wym w Cieksynie. Jest to centralne 
miejsce w tej miejscowości. Chciał-

bym, żeby drzewo komponowało się 
z przystankiem, nie stanowiło osobnej 
instalacji.
Czy ludzie chętnie się integrują?
M.Sz.: Nie ma żadnej społeczności, 
która jest superotwarta. Integracja to 
proces.
K.Sz.: Po akcji malowania Drzewa 
Różanego wiele osób zdeklarowa-
ło udział w kolejnym etapie naszego 
projektu.

M.Sz.: Jest to dobry 
sygnał ze strony lo-
kalnej społeczności. 
Jest jeden pan, który 
zagaduje nas czasem 
i wskazuje drzewa, któ-
re można pomalować. 
Dobrze, że jest ktoś 
zaangażowany i chce 
uczestniczyć w pro-
cesie tworzenia cieka-
wych rzeczy w naszej 
miejscowości.
Jeszcze pytanie na 
koniec: czy łatwo po-
godzić ze sobą sto-
warzyszenie, pracę 
i obowiązki domowe?
M.Sz.: Tak, w dużej 
mierze dlatego, że 
możemy liczyć na 
wsparc ie  ro d z iny 
i przyjaciół. Dajemy 
sobie radę , ale wia-
domo, że czasem np. 
trzeba dzieci zostawić, 
żeby pojechać na im-

Jak i dla kogo działa Skafander 

prezę firmową czy coś zorganizować. 
Musimy się wspierać.
K.Sz.: To nie jest też tak, że firma i sto-
warzyszenie to dwie osobne sprawy. 
U nas wszystko jest w jednym klima-
cie, stanowi nasze życie. Jeśliby na 
przykład spojrzeć na nasz album ro-
dzinny, to taki ze zwykłymi zdjęciami 
znalazłby się może jeden. Jesteśmy 
przyzwyczajeni, że nawet jak robimy 
zdjęcia rodzinne, to bierzemy ze stry-

chu kostiumy, przebieramy się, wy-
myślamy różne historie. 
M.Sz.: Trudno usiedzieć spokojnie, za-
wsze musimy coś wymyślać (śmiech).
K.Sz.: Właśnie. A więc wszystko u nas: 
praca, zainteresowania, to jeden kie-
runek.
M.Sz.: Jeden organizm (śmiech).
Dziękuje za rozmowę. 

Paweł Kozłowski

Jeśli ktoś uważnie śledzi 
w „Życiu Nasielska” teksty 
poświęcone kulturze, powi-
nien, choćby mgliście, przy-
pomnieć sobie akcję ma-
lowania na różowo drzewa 
w Cieksynie. To wydarzenie 
było związane z działalnością 
Stowarzyszenia Artystyczno-
-Społecznym SKAFANDER, 
reprezentowanego przez Kin-
gę i Mirosława Szczypków.

Na początek zacznijmy od tego, 
czym się zawodowo zajmujecie…
Kinga Szczypek: Mamy Agencję Ar-
tystyczno- Reklamową Sagitarius Pro-
jekt.
Mirosław Szczypek: Zajmujemy się 
imprezami firmowymi, okolicznoś-
ciowymi, wydarzeniami kulturalnymi, 
grami miejskimi, piknikami, dniami 
miast. Ponadto bierzemy udział w wy-
darzeniach niekomercyjnych, teatral-
nych i artystycznych.
K.Sz.: Dodatkowo projektuję i wyko-
nuję kostiumy teatralne. Mam ponad 
1700 kostiumów z różnych epok, 
które wypożyczam. Mirek przygoto-
wuje scenografię i instalacje. Ogólnie 
nie narzekamy na brak pracy, dopiero 
dwa lata temu założyliśmy stronę in-
ternetową, nie musimy się specjalnie 
reklamować, by mieć zlecenia. Raczej 
odbywa się to tak, że ktoś nas widzi na 
jednej imprezie i poleca następnym 
osobom. 
M.Sz.: Nasza praca jest najlepszą rekla-
mą. Podchodzimy z sercem, 
do tego, co robimy.
A jakim dużym i znanym 
firmom organizowaliście 
imprezę?
K.Sz. :  Robimy imprezy 
głównie dla dużych firm, 
w szczególności farma-
ceutycznych i dla banków. 
Przygotowywaliśmy duże 
imprezy np. dla Western 
Union.
Od kiedy zajmujecie się 
działalnością artystyczną, 
którą można nazwać spo-
łeczną albo prospołeczną?
K.Sz.: Przed założeniem naszej firmy 
działaliśmy w różnych grupach teatral-
nych i uczestniczyliśmy w wielu spek-
taklach. Jeździliśmy po mazowieckich 
wsiach i angażowaliśmy w przedsta-
wienia lokalną społeczność.
M.Sz.: Przygotowywaliśmy w Ciek-
synie teledysk do piosenki Trabant 
Drajwer zespołu Kochankowie 
Gwiezdnych Przestrzeni [można go 
obejrzeć w serwisie Youtube – dop. 
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SPOTKANIE Z PISARZEM

wszyscy je piszą i drukują bądź też 
zakładają blogi. Trzeba to przecze-
kać – stwierdził. Zaś mówiąc o tym, 
że telewizja odgrywa, niestety, zbyt 
dużą rolę w życiu wielu ludzi i by 
interesujące nas programy wybie-
rać z uwagą, zgrabnie skonstatował 
– Jesteśmy teraz wszyscy niewolni-
kami obrazu. 
Jednak mimo to, jak podkreślał 
podczas spotkania wielokrotnie, 
warto czytać książki, bo uczą my-
ślenia i rozwijają wyobraźnię. Na-
stępnie pan Arkadiusz z dużą dozą 
humoru opowiadał młodym lu-
dziom o sobie i swojej przeszło-
ści. Dawniej pisał teksty satyryczne 
i występował w kabarecie. Ukoń-
czył weterynarię i zootechnikę. 
Potem otworzył przewód dok-

torski z ekologii, ale zrezygnował 
z kariery naukowej, by zająć się 
twórczością literacką. Ale pasjonuje 
go nie tylko literatura, jest też pub-
licystą, który współpracuje z róż-
nymi czasopismami muzycznymi 
i prasą lokalną. Podkreślał, że dużą 
rolę w życiu każdego z nas odgry-
wają marzenia i że nie wolno z nich 
rezygnować. Opowiedział o fascy-
nacji muzyką, która pozwoliła mu 
zwiedzać świat, organizować kon-
certy i przeprowadzać wywiady 
z muzykami.
Kolejna część spotkania była po-
święcona słynnym detektywom, 
znanym z książek i f ilmów, oraz 
twórcom tych postaci: począw-
szy od Edgara Allana Poe, a skoń-
czywszy na pisarzu z najwyższej 

półki, czyli Umberto Eco, które-
go powieści, jak mówił nasz gość, 
mają często strukturę krymina-
łu. – Każdy detektyw musi mieć 
w sobie coś z badacza, naukowca 
– podkreślał. 
Następnie młodzież wysłuchała 
krótkiego biogramu twórcy kul-
towej, znanej na całym świecie 
serii powieści o „Panu Samocho-
dziku” – Zbigniewa Nienackiego, 
i charakterystyki głównej postaci, 
której atrybutami był spryt i wy-
sokiej klasy auto. Ta fascynacja 
panem Tomaszem „Samocho-
dzikiem” sprawiła, że nasz gość 

przez sześć lat napisał aż 16 tomów 
książek, w których opowiadał o ko-
lejnych przygodach tego bohatera. 
Obecnie pisze już tylko swoje ory-
ginalne powieści, zarówno dla 
młodzieży (np. Testament biblio-
fila, Pojedynek detektywów), jak 
i osób dorosłych (Klątwa Nipko-
wa, Tajemnica Fabritiusa, Bożek 
templariuszy). Arkadiusz Niemirski 
ujawnił także swoje plany zawodo-
we, wspomniał o inspiracjach i po-
mysłach na nowe książki. Zdradził 
też, że pisze scenariusze filmowe.
Po skończonym wykładzie ucz-
niowie mogli zadawać pisarzowi 
pytania, i jak się okazało, chętnie 
korzystali z tej możliwości. Intereso-
wało ich m.in. to, jak pan Arkadiusz 
uczył się pisania książek, skąd bie-
rze do nich pomysły, jak od strony 
technicznej wygląda pisanie książek, 

Detektyw jak naukowiec
W nasielskiej Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej we wtorek,  
11 października br., odbyło się spot-
kanie autorskie z Arkadiuszem 
Niemirskim. Pisarz ten znany jest 
przede wszystkim jako kontynuator 
serii książek o „Panu Samochodzi-
ku”, którą przed laty zapoczątkował 
Zbigniew Nienacki. 
W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klas piątych ze szkoły pod-
stawowej w Nasielsku, którz y 
z zainteresowaniem słuchali bli-
sko dwugodzinnej prelekcji, czę-
sto przerywanej żartami, a popartej 
prezentacją multimedialną. 
W ramach wstępu gość mówił 
o książkach, coraz niższym czytel-
nictwie w naszym kraju i mediach. 
– Teraz nikt nie czyta książek, bo 

ile w sumie powstało książek o przy-
godach Pana Samochodzika. 
Na zakończenie spotkania wszyscy 
mogli podziwiać talent estradowy 
pana Arkadiusza, który zaprezen-
tował program satyryczny osnuty 
na telewizyjnych wiadomościach, 
za co został nagrodzony gromkimi 
oklaskami. 
W podziękowaniu za bardzo cieka-
we i sympatyczne spotkanie ucz-
niowie wręczyli pisarzowi kwiaty. 
Po czym wszystkim chętnym pan 
Niemirski rozdawał autografy z po-
mysłowym rysunkiem pistoletu. 
Spotkanie z autorem kryminałów 
bardzo podobało się młodym lu-
dziom i prawdopodobnie będą 
teraz częściej odwiedzać naszą 
bibliotekę w poszukiwaniu cieka-
wych książek.

(i.)
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RUBRYKA HARCERSKA

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu 
pobudzenie aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź 
zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 
 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* 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, nadające 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 życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– 2 fotele w kolorze brąz (duże), tel. 515-947-940,
– żyrandol pokojowy, tel. 600 10 90 17.
Przyjmę:
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404,
– łóżko 2 osobowe lub fotel 1 - osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921,
– dwa łóżka (wersalki) 2 osobowe, tel. 727 425 577.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Harcerze wybierali
W przeddzień wyborów parlamentarnych, tzn. 8 października 2011 r., odbył się 
Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. Jego celem było 
podsumowanie ostatniej czteroletniej kadencji oraz wybranie nowych władz. 
Na zjeździe pojawiło się 19 z pośród 23 drużynowych oraz instruktorów 
uprawnionych do głosowania. Zjazdowi przewodniczył pwd. Radosław No-
wak pod czujnym okiem pełnomocnika Chorągwi Stołecznej hm. Michała 
Landowskiego. Zjazd, jako najwyższa władza w hufcu, po niemal czterogo-
dzinnych obradach zadecydował o wyborze pwd. Jana Marcinkowskiego na 
komendanta hufca na kolejną czteroletnią kadencję. 
Komendant zaproponował skład swojej komendy: 
pwd. Anna Szarow – zastępca komendanta hufca,
druh Marcin Przybyszewski – skarbnik hufca,
pwd. Mariusz Ziółkowski – członek komendy,
pwd. Olga Małajny – członek komendy,
pwd. Sylwia Gardynik – członek komendy, 
hm. Bogumiła Żelasko – członek komendy,
pwd. Magdalena Bardoni – kwatermistrz. 
Wszystkie wymienione osoby zostały zatwierdzone przez zjazd w skład no-
wej komendy. 
Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną w składzie: 
phm. Zenon Jendor – przewodniczący,
phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska – sekretarz,
pwd. Daniel Nowak – członek.
Zjazd zatwierdził również Program Rozwoju Hufca na najbliższe 4 lata, za-
proponowany przez wcześniejszą komendę. W imieniu wszystkich harcerzy  
z 3. DH „Przypadek” i 32. DS „Hakuna Matata” chciałbym serdecznie pogra-
tulować wszystkim osobom wybranym na stanowiska, a w szczególności dru-
howi Danielowi, który jako pierwsza osoba z naszego małego, nasielskiego 
środowiska został przedstawicielem władz hufca. 

druh Radek 

Palmiry 2011 już za nami!
W dniach 14–15 Października 2011 r. grupa Harcerzy z środowiska Na-
sielskiego wzięła udział w Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry 2011”. 
Jest to impreza organizowana corocznie od 1959 r. przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zlot ten łączy w sobie działanie na 
rzecz upamiętnienia zamordowanych w tym miejscu przez hitlerowców 
przedstawicieli polskiej inteligencji ora aspektu krajoznawczego. 
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki zorganizował trzy trasy, z czego dwie 
(Starszoharcerską i Wędrowniczą) prowadzili instruktorzy pochodzący 
właśnie ze środowiska nasielskiego. Łącznie z 32. Drużyny Starszoharcer-
skiej „Hakuna Matata” i 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek” wyruszyło 7 
osób, a cały rajd hufca liczył około 60. 
Pierwszego dnia wędrówki większość uczestników przeszła około 25 km. 
Wieczorem wszyscy zmęczeni, aczkolwiek bardzo zadowoleni i z uśmiecha-
mi na twarzach, spotkali się w Roztoce, gdzie czekał ich iście harcerski nocleg 
– w stodole na miękkim sianie. Zmęczenie było bardzo widoczne, ponieważ 
prawie wszyscy bardzo szybko usnęli. Drugiego dnia wyprawy każdy po zje-

dzeniu śniadania założył plecak na plecy i ruszył, aby przejść kolejny odcinek 
trasy, którego miejscem finalnym była miejscowość Pociecha niedaleko Pal-
mir. Po drodze oglądaliśmy wielkie piaszczyste wydmy, urokliwe olsy i bagna 
oraz osobliwości Puszczy Kampinoskiej. 
Na mecie czekało nas wiele atrakcji: popisy szwoleżerów, wspólne ognisko, 
koncert piosenki turystycznej, ścianka wspinaczkowa i ciepły posiłek. Po od-
poczynku i zaspokojeniu łaknienia przeszliśmy na Cmentarz Palmirski, aby 
wziąć udział w głównych uroczystościach i związanym z nimi Apelu Pole-
głych. 
Rajd był bardzo udany i wszyscy mimo zmęczenia i przejścia łącznie 
około 40 km wracali do domu z uśmiechem na twarzy i z myślą o kolej-
nej wyprawie. Do zobaczenia na szlakach! Czuwaj!

druhna Marta Wilk

Z POLICJI. Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Bezpiecznie do szkoły 
W poniedziałek, 24 października br. 
w sali odpraw Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim uroczyście rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny pn. „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Wśród nagro-
dzonych znalazł się uczeń nasielskiej 
szkoły podstawowej.
Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli oraz ufundowali 
nagrody: Starosta Powiatu Nowo-
dworskiego oraz Prezes Banku 
Spółdzielczego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Konkurs rozpoczął się 1 września 
br. Został zorganizowany przez 
policjantów z Komendy Powia-
towej Policj i w Nowym Dwo-
rze i adresowany był do uczniów 
wszystkich szkół podstawowych 
z terenu działania Komendy Po-
wiatowej Policji.
Głównym celem konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Bez-
pieczna droga do szkoły” było 
promowanie idei bezpiecznego 
poruszania się po drogach szcze-
gólnie wśród dzieci rozpoczyna-
jących naukę szkolną, jak również 
uświadomienie uczniom potrzeby 
poznania zasad i przepisów ruchu 

pieszych w drodze do i ze szkoły. 
W konkursie udział wzięli uczniowie 
10 szkół podstawowych: w Goławi-
cach Pierwszych, Pomiechówku, 
Wojszczycach, Nasielsku, Nowym 
Dworze Mazowieckim, Kazuniu 
Polskim, Dębinkach, Cieksynie oraz 
Zakroczymiu.
W uro c z ystoś c i  ud z ia ł  wz ię -
li zwycięzcy szkolnych etapów 
konkursu wraz z opiekunami . 
Etap powiatowy, a tym samym 
i cały konkurs, wygrała, zajmu-
jąc I miejsce – Patrycja Kryśkie-

wicz,  uczennica 
S z ko ł y  P o d s t a -
wowej w Goławi-
cach Pierwszych. 
P r a c a  z o s t a ł a 
w y ko n a n a  p o d 
o p i e k ą  A l d o n y 
Ś lep owrońsk ie j . 
I I  m i e j s c e  z a j ą ł 
Marcel Roszak ze 
Szkoły Podstawo-

wej w Nasielsku. Osobą odpo-
wiedzialną za przeprowadzenie 
I etapu konkursu w tejże szkole, 
która była także wsparciem dla 
Marcela, była Beata Białorucka. 
Natomiast na III miejscu znalazł 
się Jakub Markiewicz ze Szkoł y 
Podstawowej w Zakroczymiu. 
Podczas tworzenia pracy Jakub 
mógł liczyć na wsparcie i opiekę 
plastyczną Ireny Borowej.
N a g r o d y  d z i e c i o m  w r ę c z a l i 
Krzysztof Kapusta, Starosta Po-
wiatu Nowodworskiego, Andrzej 
Grzybowski, wiceprezes Banku 
Spółdzielczego, oraz nadkom. 
Przemysław Suchecki, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowie-
ckim. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i  zapraszamy do 
udziału w kolejnych konkursach.

za:  
www.kppnowydwor. 

policja.waw.pl
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Nasielsk, dnia 11.10.2011 rok

BURMISTRZ   NASIELSKA
GKP. 7125.11.4.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.  651 z póź.  zm. /, oraz  Uchwały  
Nr  V/31/11   Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków  ich  sprzedaży  podaję do publicznej wiado-
mości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki  1053   m2

Numer Księgi Wieczystej  9696
Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Pla-

nem Zagospodarowania Przestrzennego
Numer lokalu    1
Powierzchnia  użytkowa lokalu  37,50  m2

Udział w częściach wspólnych 8335/31490
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, składający 

się z: 1. pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspól-
nej, w tym w działce nr  184/2,  pomieszczenie 
przynależne w piwnicy o pow. 12,48  m2

 oraz  4 przynależne pomieszczenia gospodarcze w 
oddzielnym  budynku garażowo-gospodarczym o 
łącznej pow. 33,37 m2.

Cena nieruchomości 42.800,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm. ) upływa w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27  listopada  2011roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 
okres 21 dni tj. od  12  października  2011 roku  do dnia  1 listopada   2011 roku.

                                                                                                                               B U R M I S T R Z
                                                                                                                            Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 11.10.2011 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GKP. 7125.7.4.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami /Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.  651 z póź.  zm./, oraz  Uchwały  
Nr  V/31/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków  ich  sprzedaży  podaję do publicznej wiado-
mości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki  1053   m2

Numer Księgi Wieczystej  9696
Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego
Numer lokalu    3
Powierzchnia  użytkowa lokalu  54,20  m2

Udział w częściach wspólnych 9494/31490
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający 

się z: 2. pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspól-
nej, w tym w działce nr  184/2 ,  pomieszczenie 
przynależne w piwnicy o pow. 17,60 m2

 oraz pomieszczenie w oddzielnym budynku gara-
żowo-gospodarczym o pow.  23,14 m2.

Cena nieruchomości 61 900,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm. ) upływa w 
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27  listopada  2011roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 
okres 21 dni tj. od  12  października  2011 roku  do dnia  1 listopada   2011 roku.

                                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                                        Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 11.10.2011 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GKP. 7125.9.4.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz.  651 z póź.  zm. /, oraz  Uchwały  
Nr  V/31/11   Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków  ich  sprzedaży  podaję do publicznej wiado-
mości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki  1053   m2

Numer Księgi Wieczystej  9696
Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Za-

gospodarowania Przestrzennego
Numer lokalu    4
Powierzchnia  użytkowa lokalu  37,50  m2

Udział w częściach wspólnych 7075/31490
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający się 

z: pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, 
w tym w działce nr 184/2,  pomieszczenie przynależne 
w piwnicy o pow. 15,30 m2

 oraz pomieszczenie w oddzielnym budynku garażo-
wo-gospodarczym o pow. 17,95 m2.

Cena nieruchomości 42 800,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm. ) upływa w 
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27  listopada  2011roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 
okres 21 dni tj. od  12  października  2011 roku  do dnia  1 listopada   2011 roku.

                                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                                        Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dnia 11.10.2011 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GKP. 7125.10.4.2011
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami /Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź.  zm./, oraz  Uchwały  
Nr  V/31/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011  roku w sprawie sprzedaży lo-
kali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nuna  nr 151
Numer działki 184/2
Powierzchnia działki  1053   m2

Numer Księgi Wieczystej  9696
Przeznaczeni nieruchomości Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego
Numer lokalu    2
Powierzchnia  użytkowa lokalu  54,20  m2

Udział w częściach wspólnych 6586/31490
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na   parterze , składający 

się z: 2. pokoi, kuchni przedpokoju, łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, 
w tym w działce nr  184/2  oraz pomieszczenie przy-
należne w piwnicy.

Cena nieruchomości 59 300,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn.  zm. ) upływa w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27  listopada  2011 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 
okres 21 dni tj. od  12  października  2011 roku  do dnia  1 listopada   2011 roku.

                                                                                                                                B U R M I S T R Z
                                                                                                                             Grzegorz Arciszewski
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Gotowanie w szkole
W tym roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęły się zajęcia kulinarne w nowej sali. 
Ich prowadzenie zaleca nowa podstawa programowa, która zaczęła obowią-
zywać w roku szkolnym 2009/2010. Zajęcia prowadzi p. Anna Chmielewska. 
Odbywają się one cyklicznie, czyli klasa ma lekcje co dwa tygodnie. Ponieważ 
na zajęcia kulinarne przychodzi kilka klas, zostały one podzielone na dwie grupy. 
A oto jak powstała pracownia.
Rozpoczęcie prac nastąpiło w lutym 2010 r. Zakres prac obejmował: wyburze-
nie jednej ze ścianek, montaż podpory drewnianej, naprawę tynku na ścianach 
i suficie, wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilenia nowych stanowisk 
kuchennych, zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych, wykonanie in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej do stanowisk zlewozmywakowych, ułożenie no-
wej posadzki z terakoty i montaż płytek na ścianach, malowanie ścian i sufitu, 
wykonanie zestawu mebli kuchennych.

W okresie wakacyj-
nym 2010 r. prace szły 
,,pełną parą” – układa-
no posadzkę, okłada-
no ściany płytkami, 
wykonano instalację, 
ustawiono 5 stano-
wisk kuchennych i za-
montowano komplet 
mebli kuchennych. 
Instalację wodno-ka-
nalizacyjną wykonała 
firma p. T. Truszkow-

skiego z Nasielska, zestaw mebli kuchennych zaprojektował p. Grzegorz – Firma 
GRAF z Siennicy, cały zakres prac elektroenergetycznych (wykonanie instalacji 
zasilającej 5 stanowisk kuchennych oraz montaż oświetlania) wykonała Firma EL 
KAR z Nasielska, reprezentowana przez p. J. Karpińskiego. Nad całością czuwał 
kierownik administracyjno-gospodarczy – p. I. Domański w ścisłej konsultacji 
i uzgodnieniach z dyrektorem szkoły – B. Zawadzką-Roszczenko. Wiele prac re-
montowych udało się wykonać sposobem gospodarczym, przez pracowników 
obsługi naszej szkoły – panów E. Kordowskiego i J. Radomskiego. Od wrześ-
nia 2011 r. mamy okazję przekonać się, iż w naszej szkole nie brakuje uczniów, 
którzy mają zadatki na młodych kucharzy. Jak mówią o tym uczennice z III a:
Oliwia Dylewska: Wybrałam zajęcia kulinarne, ponieważ zawsze interesowało 
mnie gotowanie. Zajęcie bardzo mi się podobają, wiele można się na nich na-
uczyć i otwiera to drzwi do kariery kulinarnej.
Joanna Matusiak: Dzięki tym zajęcia udoskonaliłam umiejętność pieczenia ciast. 
Gorąco je polecam.
Natalia Sierzputowska: Zajęcia te są bardzo ciekawe, ponieważ dobrze się na nich 
bawię, gotując z kolegami i koleżankami z klasy.
Beata Świderska: Lekcje gotowania łączą całą klasę i pomagają we wzajemnych 
relacjach. Wzbogaciłam swoją wiedzę o wiadomości kulinarne. Uczymy się też, 
jak się zdrowo odżywiać.
Za powstanie powyższej pracowni my, uczniowie gimnazjum, składamy słowa 
uznania i podziękowania dla pani dyrektor – B. Zawadzkiej-Roszczenko oraz 
wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania naszej pracowni.

Koło Dziennikarskie PG 1 
uczniowie klasy I A: D. Duchnowski, F. Rutkowski

ZE SZKÓŁ. Dlaczego warto się uczyć?

Stypendium może spełnić marzenia 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Dzieci – Janowi Pawłowi II
Wśród wielu kół zain-
teresowań działających 
w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku jest też Pa-
pieskie Dzieło Misyj-
ne Dzieci. Należą do 
niego uczniowie klas 
III–VI. Dzieci pracują 
w dwóch grupach pod 
kierunkiem kateche-
tów: Teresy Wrońskiej 
i Małgorzaty Komo-
rowskiej.
W niedzielę, 9 października br., dzieci z Koła Misyjnego oddały hołd Wiel-
kiemu Polakowi. Ubrane w żółte koszulki z misyjnym logo zaprezento-
wały w parafialnym kościele program słowno-muzyczny „Jan Paweł II 
– Człowiek Modlitwy”. W utworach Pacierz Polski, List Ojca św. do dzieci, 
Adhortacja apostolska uczniowie ukazali, jak modlił się papież i jak do 
modlitwy zachęcał dzieci, rodziców i całe pokolenia. Utwory muzyczne 
Każde pokolenie ma swój własny czas, Ani brat mój, ani siostra, Tłumy, 
tłumy serc nawiązywały do nieprzemijających wartości, które ukazywał 
nam papież. 
Program ten pomógł dzieciom zapamiętać hasło tegorocznego XI Dnia 
Papieskiego.

Teresa Wrońska

ZE SZKÓŁ

Pamiętamy o papieżu Janie Pawle II

Każdy z nas ma marzenia, które 
zawsze w jakiś sposób stara się zre-
alizować. Dzieciom i młodzieży 
może pomóc w tym szkoła, tak jak 
było w moim wypadku. Nazywam 
się Iweta Piotrowska, mam piętna-
ście lat i uczęszczam do gimnazjum 
w nasielskim Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy ul. Starzyń-
skiego 10. 
Wszystko zaczęło się, gdy dobie-
gał końca rok szkolny 2009/2010. 
Wtedy to, kończąc klasę I gimna-
zjum ze średnią ocen 5,14, otrzy-
ma łam możl i wość u z yskan ia 
stypendium. Dzięki pomocy mgr 
Elżbiety Fabisiak spełnienie moje-
go marzenia o szerokim świecie, 
nowych znajomościach, obcych 
językach znalazło się na wyciąg-
nięcie ręki. 
Nagroda wieńcząca trud roku 
szkolnego wynosiła 4560 zł, a jej 
fundatorem był Urząd Marszałkow-
ski, który wspierał program unijny 
pt. „Regionalny program stypen-
dialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych”. W ramach tej kwo-
ty uzyskałam możliwość kupna 
nowoczesnego sprzętu fotogra-
ficznego, zwiedzania Warszawy 
z anglojęzycznym przewodnikiem 
oraz niezapomnianego wyjazdu na 
kurs językowy do Hiszpanii. 
Trwał on od 2 do 15 sierpnia 2011 
r. Miasteczko, w którym mieszka-
łam, znajduje się na wybrzeżu Co-
sta Brava i jest miejscem bardzo 
chętnie odwiedzanym przez Pola-
ków. Lloret de Mar, bo właśnie tak 
się nazywa, jest jednym z najlepiej 
usytuowanych kurortów. Plaża od-
dalona o ok. 400 m, piękna, sło-
neczna pogoda oraz ogólny klimat 
sprawiają, że można tam całkowicie 
wypocząć. Jednak czas, jaki spędzi-
łam w tym miejscu, upłynął bardzo 
szybko. Nie ma się co dziwić, plan 
wyjazdu był bardzo napięty. Jadąc 
z Polski do Hiszpanii, odwiedziłam 
Monaco, jedno z najmniejszych 

i zarazem najpiękniejszych państw 
świata. Zwiedziłam Pałac Grimaldich 
i dane mi było zobaczyć same-
go księcia Alberta wraz z małżon-
ką. W pobliżu księstwa znajduje się 
najbardziej ekskluzywne i znane 
na całym świecie kasyno w Mon-
te Carlo. 
Następnie, po dotarciu do miej-
sca docelowego, którym było Flo-
ret, rozpoczęłam zajęcia z języka 
angielskiego. Prowadził je Afro-
amerykanin o imieniu Issy. Ogól-
nie odbyło się 36 godzin tego 
typu zajęć, na których mogłam 
wraz z grupą swobodnie poroz-
mawiać w języku angielskim. Jed-
ną z kolejnych przyjemności, na 
jakich upływały nam popołudnia, 
było plażowanie. Śródziemnomor-
ski klimat bardzo uspokaja i zara-
zem relaksuje, dlatego też starałam 
się jak najwięcej czasu spędzać na 
kąpielach w morzu i opalaniu. Tak 
to właśnie mijały kolejne dni, aż do 
momentu, gdy opuściłam gorą-
cą Hiszpanię i udałam się w drogę 
powrotną, którą umiliło zwiedzanie 
Wenecji. 
Jak większość z nas zapewne wie, 
jest to „miasto na wodzie”. Ro-
mantyczny nastrój, jaki tam panu-

je, niejednego turystę przyprawia 
o zawrót głowy. Można tam zaku-
pić piękne maski i popływać gon-
dolą wąskimi kanałami. 
Dziś wiem, że wszystko jest możli-
we. Dzięki nieustannej pracy mo-
żemy przekonać się, jak blisko 
jesteśmy, by osiągnąć cel. Warto 
również znaleźć osobę, która po-
może nam w jego realizacji. Jak 
wcześniej wspomniałam, w moim 
wypadku była to mgr Elżbieta Fa-
bisiak. Dołożyła ona wszelkich 
starań, by projekt rozpatrzono po-
zytywnie. To dzięki niej mam dziś 
co wspominać, za co serdecznie 
dziękuję.
Podsumowując, chciałabym za-
apelować zarówno do uczniów, jak 
i nauczycieli. To, czego doświad-
czyłam, nauczyło mnie, że nigdy 
nie wolno się poddać ani zaprze-
stać pracy. Możemy być pewni, że 
zawsze spotka nas jakaś nagroda. 
W moim wypadku była ona zu-
pełną niespodzianką, a mimo to się 
udało. 
Życzę wszystkim, by dostali i w peł-
ni wykorzystali swoją szansę. Myślę, 
że tę ofiarowaną mi wykorzystałam 
w zupełności.

Iweta Piotrowska

Na tarasie widokowym w Barcelonie, razem z koleżankami z pokoju:  
(od lewej) Małgosia, ja i Naomii. 

W dniach od 11 do 26 październi-
ka bieżącego roku w Szkole Pod-
stawowej im. St . Starzyńskiego 
w Nasielsku odbyła się wystawa 
pamiątkowa zorganizowana 
z okazji obchodzonych w na-
szej parafii Dni Papieskich oraz 
33. rocznicy wyboru Jana Pa-
wła II na papieża. W tym roku 
ma ona szczególnie wymow-
ne znaczenie, gdyż po raz 
pierwszy obchodzona jest po 
beatyfikacji naszego rodaka. 
Z wielkiej spuścizny, którą po-
zostawił dla potomnych papież 
Polak, nauczycielki bibliote-
karki (Joanna Czyż i Elżbieta 
Krysiak) wybrały kilka najważ-
niejszych elementów biografii 
Jana Pawła II. Dla podkreśle-
nia ciągłości wydarzeń zdjęcia 
z opisami zostały umieszczo-
ne na imitacji taśmy filmowej. 
W ten sposób dzieci mogły 
poznać bądź przypomnieć so-
bie najważniejsze fakty z życia 

Wielkiego Polaka od narodzin aż po 
kres drogi do domu Ojca. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, zarówno wśród uczniów, jak 

i osób dorosłych. Przypominając 
niektóre wydarzenia z życia papie-
ża, uczciliśmy Jego pamięć. 

Organizatorzy
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Kino NIWA ZAPRASZA
28 - 30 października 

Porwanie
akcja, thriller, USA ; 2011; czas: 106 min.

Nathan Harper dokonuje zaskakującego 
odkrycia – znajduje swoje zdjęcie na stro-
nie poświęconej zaginionym osobom. 
Jego zwyczajne życie w jednej chwili traci 
sens. Próbując ustalić, kim naprawdę jest, 
chłopak przekonuje się, że nic nie jest ta-
kie, jak mu się wydawało. W momencie, 
w którym do gry wmiesza się policja, 
agenci rządowi i tajemnicze postaci, pró-
bujące schwytać Nathana, jedynym wyj-
ściem będzie dla niego ucieczka. Chłopak 
nie da jednak tak łatwo za wygraną. 

28 - 30 października  
godz. 19.00

Inkarnacja
thriller, USA ; 2010, czas: 112 min.

Cara Jessup jest specjalistką w dziedzinie 
rozpoznawania syndromu osobowości 
mnogiej. Kontakt z czystym złem uosabia-
nym przez nowego pacjenta-przestępcę 
podważa wszystkie teorie naukowe Cary. 
Gdy jej ojciec ginie w niewyjaśnionych 
okolicznościach, a życiu córki zacznie 
zagrażać nieuchwytny psychopata, Cara 
z przerażeniem odkrywa, że za zbrodnią 
może stać siła, która wymyka się racjonal-
nym metodom śledczym….

4 - 6 listopada  
godz. 17.00

MNIAM!
animacja, Malezja; 2011, czas: 91 min.

Smakowite opowieści żółwicy Magdy, 
zachwalającej specjały kuchni „nad-
wodnego” świata, sprawiły, że dwa re-
kiny - Szczena i mały Olo - poczuły 
smaka na kurczaka. Płetwiaści konese-
rzy drobiu rozpoczynają łowy na lądzie 
i sieją postrach w nadmorskich kurni-
kach, korzystając z rybokopa - ma-
chiny kroczącej skonstruowanej przez 

łebskiego głowonoga...

BARAN 21.03–20.04
W najbliższych dniach możesz z powodzeniem 
kontynuować rozpoczęte sprawy. Szczególnie 
dobre prognozy są dla Baranów pozostających 
w stałych związkach. Przed wielkimi zakupami 
sprawdź stan konta.

BYK 21.04–21.05
Znajdź więcej czasu dla siebie. Bardziej serdecz-
nie zajmij się też problemami domu i rodziny. 
Nie będziesz żałował swoich decyzji. Wysiłki 
podjęte dla pokonaniu kłopotów przyczynią się 
do poprawy warunków życia. 

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Bliźniaku, zadbaj o swoje zdrowie i poświęć 
więcej czasu własnym potrzebom. Bliscy Cię 
zrozumieją i nie odmówią swego wsparcia. Mo-
żesz realizować swoje osobiste plany. W domu 
postępuj delikatnie i czule.

RAK 21.06–22.07
To będzie przyjemny okres. Nie będą Cię teraz 
absorbować problemy dotyczące finansów 
ani aktualnego związku. Wiele spraw odmieni 
się na lepsze. Powróci dobry humor.

LEW 23.07–22.08
Postaw na odpoczynek i rozrywkę. Drobne szaleń-
stwa poprawią Ci samopoczucie i pomogą odrea-
gować stres. Będziesz pełen inwencji i pomysłów. 
W sferze uczuć czeka Cię wiele miłych przeżyć.

PANNA 23.08 – 22.09
W najbliższych dniach czekają Cię zmiany w sfe-
rze uczuć i w pracy. Za kierownicą zachowaj 
ostrożność. Nie przeceniaj swoich sił, bo mo-
żesz skomplikować swoje relacje z najbliższymi. 
Regularnie pite odpowiednie ziółka złagodzą 
objawy przeziębienia.

WAGA 23.09– 22.10
Weź parę dni wolnego od pracy. Powstrzymanie 
się od jakichkolwiek działań uchroni Cię przed 
popełnieniem błędu. Jeśli idzie o sprawy domo-
we, to rób tak, aby wszyscy byli zadowoleni. 

SKORPION 23.10–22.11
W najbliższych dniach czeka Cię spadek energii 
i sił witalnych. Musisz się dobrze zorganizować 
i działać zgodnie z planem. W pracy unikaj kon-
fliktów i nie wdawaj się w zbędne dyskusje. Praca 
samodzielna da lepsze efekty. 

STRZELEC 23.11– 21.12
Poświęć więcej czasu sprawom osobistym 
i rodzinnym. Okaż zainteresowanie życiowe-
mu partnerowi i krewnym. Zorganizuj jakąś miłą 
imprezę albo spotkanie przy swiecach. Bądź ot-
warty i wyrozumiały.

KOZIOROŻEC 22.12– 19.01
Troska Twoich bliskich wzruszy Cię i pozwoli 
z ufnością spojrzeć w przyszłość. Poczujesz się 
doceniony i kochany. Będziesz mieć okazję, 
by im się odwdzięczyć. W pracy dobry czas na 
twórcze inspiracje. 

WODNIK 20.01–18.02
Poczatek listopada to dla Ciebie czas na wiel-
kiej próby. Nie daj się jednak wytrącić z rów-
nowagi. Wyjaśnij nieporozumienia w rodzinie, 
bo kłamstwo ma krótkie nogi. Jesienne prze-
ziebienie może osłabić Twój refleks. 

RYBY 19.02– 20.03
Zarówno w sprawach rodzinnych, jak i zawodo-
wych będzie się dużo działo. Być może zosta-
niesz poproszony o pomoc w rozwiązaniu pilnej 
trudnej sprawy. Jednak działania na rzecz innych 
się opłacą.

HOROSKOP
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KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Szanowni Dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego z 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z 
terenu Gminy Nasielsk! Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału 
w konkursie recytatorskim. 
Jego organizatorem jest Samorządowe Przedszkole w Starych Pieści-
rogach pod honorowym patronatem Miejsko-Gminnej Biblioteki w 
Nasielsku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pt.: „Podziękuj-
my poetom”. 
Adres: Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 
65a 05-191 Nasielsk 2. Szczegóły dotyczące konkursu zostały zawarte 
w regulaminie, który znajduje się na stronie www.piescirogi.nasielsk.pl.

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza wszystkich miłośników filmów grozy na 

Noc Horrorów
sobota 29 października

Noc Horrorów rozpoczniemy o godz. 19:00 filmem Inkarnacja.
Inkarnacja to thriller opowiadający o Carze Jessup , która pracując jako psychiatra,  spotyka się z przypadkiem cho-
rego psychicznie pacjenta – przestępcy. Niesamowity kontakt z czystym złem uosabianym przez pacjenta podważa 
teorie naukowe Cary i narusza porządek jej prywatnego świata. Tajemnicza i niewyjaśniona śmierć ojca Cary staje się 
początkiem niebezpiecznych zdarzeń, w które zostaje zaplątana ona sama oraz jej córka.

Kolejna odsłona filmowa o godz. 21:00. Zapraszamy na horror Kult.
Kult zrywa ze schematem obowiązującym w większości horrorów, zgodnie z którym najbardziej przerażające sceny 
mają miejsce pod osłoną nocy (co dodatkowo działa na wyobraźnię widza, kilkakrotnie wzmacniając efekt grozy). 
Tutaj straszne rzeczy dzieją się w pełnym świetle dziennym, przy słonecznej, letniej aurze…
O godz. 23:00 wyświetlimy niespodziankę filmową.

Cena biletu na Noc Horrorów : 18 zł.
Wszystkie osoby o mocnych nerwach serdecznie zapraszamy!
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DROBNE
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
W GŁODOWIE K.NASIELSKA. 
DOBRY DOJAZD, MEDIA-WODA, 
ENERGIA. TEL. 502 343 122.

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

Sprzedaż działek budowlanych. 
Tel. 602 43 23 38. 

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25 
25 77.

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

Dodatkowe zajęcia z języka an-
gielskiego/korepetycje. Tel. 693 
299 405.

Dom 154m2, ładny architekto-
nicznie, działka 600m2, budynek 
gospodarczo-garażowy na dwa 
samochody, Nowe Pieścirogi.  
Tel. 606 354 323.

Sprzedam dwie działki budowla-
ne, Nasielsk, Os. Pniewska Górka.  
Tel. 693 861 544.

Firma Piemont Sp. jawna kupi 
każdą ilość bydła (krowy, byki, 
jałówki). Atrakcjne ceny. Tel. 600 
92 82 92.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

PZM „Auto- Szkoła” w Nasielsku, 
sprzeda samochody Fiat Punto 
rocznik 2000 oraz Fiat Punto rocz-
nik 2002. Tel. 23 691 27 89.

Nauka gry na keyboardzie lub akor-
deonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 
495 535.

Firma Kondor zatrudni stolarzy; 
ew. do przyuczenia; Siennica  
k. Nasielska. Tel. 668 302 813.

Firma Kondor zatrudni operatora 
maszyny stolarskiej CNC. Siennica 
k. Nasielska. Tel. 668 302 813.

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

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

Usługi elektryczne. Szybko i tanio. 
Tel. 505 259 424.

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

Sprzedam działki budowlane, 
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Wynajmę lokal mieszkaniowy 
i usługowy w Nasielsku. Tel. 603 
70 53 70.

Przyjmę kierowcę C E z doświadcze-
niem na patelnię. Tel. 604 14 29 90.

Sprzedam działkę 3000 m2 z do-
mem, Pieścirogi Stare. Tel. 600 
755 579.

Sprzedam łóżko 1-os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę 
pod TV, huśtawkę ogrodową drew-
nianą, dywany. Tel. 505 359 438.

F i rma porządkowa przy jmie 
zlecenia w zakresie sprzątania.  
Tel. 602 816 430.



1528 października–10 listopada 2011 REKLAMA

Sprzedam dom 80 m2 w Siennicy  
k. Nasielska, działka 600 m2, garaż. 
Opis i zdjęcia na www.pomaski.pl/
dom, cena: 269 tys zł.- do nego-
cjacji. Tel. 604 281 414.

Zatrudnię młode, dynamiczne 
osoby do pracy w gastronomii. 
Tel. 792 670 200. 

Zatrudnię cieśli i zbrojarzy. Tel. 508 
079 034.

Pożyczki pozabankowe. Tel. 600 
297 409.

Wykończenia wnętrz. Tel. 514 309 
596.

Manicure, pedicure, henna. Tanio 
z dojazdem do klienta. Tel. 669 
194 946.

Sprzedam siedlisko w tym 2,8 ha; 
Głodowo k. Nasielska. Tel. 787 120 
302.

Sprzedam mieszkanie 52 m2.  
Tel. 509 830 296. 

Nowo powstająca Szkoła Języków 
Obcych w Nasielsku zatrudni lek-
torów języka angielskiego. Tel. 600 
045 042; e- mail: adastra7@wp.pl.

Sprzedam przyczepę VAN 130.  
Tel. 607 687 306. 

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną, 2700 m2, blisko stacji PKP 
Nasielsk. cena: 80 tys. zł. Tel. 506 
702 293.

Zatrudnię pracowników sezono-
wych. Tel. 668 474 491.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 
577.

Sprzedam nieruchomość wraz 
z zabudowaniami o pow. 1,75 ha 
w Andzinie. Tel. 602 247 727.

Sprzedam mieszkanie- 3 pokojo-
we; I piętro na Os. Warszawska.  
Tel. 506 097 807.

Sprzedam Nokię  C5, nową.  
Tel. 721 577 447.

Kupię kawalerkę w Nasielsku.  
Tel. 505 259 424.

Zatrudnię kierowcę z Nasielska lub 
okolic, kat. C+E. Tel. 796 161 277.

Sprzedam ziemię 58 arów, Kosewo 
k. Nasielska. Tel. 784 808 863.

Wynajmę samodzielne mieszkanie 
48 m2 w Golądkowie, wyremonto-
wane z garażem. Tel. 518 214 303.

Sprzedam piękny obraz olej - ory-
ginał, polskiego malarza współ-
czesnego Ryszarda Zająca z roku 
1976 „ARLEKIN”. Cena: 21 tys. zł. 
Tel. 697 339 708.

Do wynajęcia dom jednorodzin-
ny przy dworcu PKP w Nasielsku.  
Tel. 518 445 218.

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

Pranie tapicerek samochodowych. 
Tel. 693 021 707.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nasielsk,dn.14.10.2011r

BURMISTRZ    NASIELSKA 

Podaje do publicznej wiadomości sprostowanie do ogłoszenia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, dotyczącego 
części wsi Budy Siennickie – z dnia 27.09.2011 r. 
W ogłoszeniu – podanym do publicznej wiadomości w czaso-
piśmie samorządu gminnego „Życie Nasielska” nr 20 z dnia 30 
września – 13 października 2011 - błędnie podano termin  składa-
nia uwag – do projektu planu – zamiast „do dnia 15 październik 
2011 roku” – WINNO BYĆ  - 15 listopada 2011 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski 
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R E K L A M A
Sport szkolny w skrócie
10 października 2011 r. w Ba-
boszewie odbyła się I runda eli-
minacyjna turnieju piłkarskiego 
Coca-Cola Cup 2012. Zawod-
niczki z cieksyńskiego gim-
nazjum zajęły w tym turnieju 
drugie miejsce.
10 października 2011 r. w No-
wym Dworze Mazowieckim 
odbyła się I runda eliminacyjna 
turnieju piłkarskiego Coca-Cola 
Cup 2012. Zawodniczki z nasiel-
skiego gimnazjum zajęły w tym 
turnieju pierwsze miejsce i awan-
sowały do drugiej rundy.
21 października 2011 r. w Cie-
chanowie odbyła się II runda eli-
minacyjna turnieju piłkarskiego 
Coca-Cola Cup 2012. Zawod-
niczki z nasielskiego gimnazjum 
zajęły ostatecznie w turnieju  
II miejsce. 

Tęcza Łyse – Żbik 1:2 (0:1) +3       Żbik – Sona Nowe Miasto 2:1 (1:0) +3      Korona Ostrołęka – Żbik 4:1 (3:1) +0

ZAPROSZENIE
HALA SPORTOWA w NASIELSKU
Zaprasza na zajęcia z aerobiku,  

które odbywają się  
w każdy piątek w godz. 19:00- 20:00

Huśtawka formy i nastrojów
Niestety, znowu mamy dla naszych 
czytelników niewesołe wieści. Żbik 
zgubił kolejne punkty (3); w sumie 
utracił ich już jedenaście. Drużyna 
zajmuje wprawdzie w tabeli wyso-
kie, bo czwarte miejsce, ale nie ma 
się z czego cieszyć. Do dwóch naj-
lepszych drużyn traci już po pięć 
punktów. W dodatku ze wszystki-
mi trzema poprzedzającymi nas 
zespołami przegraliśmy. Fakt ten 
może mieć znaczenie, gdybyśmy 
na koniec sezonu z tymi drużynami 
zrównali się liczbą punktów, chyba 
że w rundzie rewanżowej zwycię-
żylibyśmy je lepszą różnicą bramek, 
niż one zwyciężyły nas w rundzie 
jesiennej. W każdym razie sytuacja 
nie nastraja kibiców optymistycznie.
Można wprawdzie tłumaczyć nie-
powodzenia tym, że do druży-
ny wprowadzono młodzież, która 
w obecnym sezonie ma się ogry-
wać i zdobywać piłkarskie doświad-
czenie. Będzie to jednak tylko czcza 
wymówka – gra się po to, aby zwy-
ciężać. Tym bardziej to stwierdzenie 
jest zasadne, jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, że nasi przeciwnicy, na-
wet ci najgroźniejsi, nie reprezentu-
ją wysokiego poziomu. W grupie 
warszawskiej z pewnością wszystkie 
drużyny lokowałyby się w dolnych 
rejonach tabeli. Żbik także. 
Wydaje się, że potwierdzają się też 
wątpliwości tych, którzy uważali, 
że zmiana ligowej grupy była błę-
dem. Szybciej można się nauczyć 
czegoś od lepszych. Ze słabszy-
mi też wprawdzie warto grać, ale 
sporadycznie. Ponadto w tej gru-
pie przychodzi walczyć nie tylko 
z przeciwnikiem, ale i z boiskiem. 
Na przykład to nie piłkarze z Pnie-
wa byli groźni, lecz ich boisko. Na-
sza drużyna wprawdzie w Pniewie 
wygrała, ale lepsza od nas Mako-
wianka straciła tam punkty. Lider 
(Korona Ostrołęka) miał szczęście, 
bo punkty w Pniewie zdobył walko-
werem, ponieważ miejscowa dru-
żyna w dzień powszedni nie jest 
w stanie się zebrać. 
W obecnej lidze pojawił się też 
problem dojazdów. Dużo mniej 
kilometrów trzeba było pokonać 

w grupie warszawskiej niż w grupie 
ciechanowsko-ostrołęckiej.
Ostatni trzej przeciwnicy sąsiadują 
z naszą drużyną w tabeli. Najbar-
dziej obawiano się pojedynku nie 
z teoretycznie najsilniejszą Koro-
ną, a z Tęczą z Łysych. Korona to 
wprawdzie spadkowicz z czwartej 
ligi, ale po spadku już się pozbiera-
ła i coraz wyraźniej pokazuje, że po 
rocznej kwarantannie chce wrócić 
na utracone pozycje. Piłkarze są za-
awansowani technicznie i preferują 
grę kombinacyjną. Taką właśnie grę 
lubi Żbik i z tak grającymi drużyna-
mi zazwyczaj sobie radził. W sobotę 
w Ostrołęce spotkały się więc dru-
żyny grające podobnie. 
Pierwsze minuty gry wskazywa-
ły, że mecz będzie wyrównany. 

Gra toczyła się w środkowej stre-
fie boiska z lekką przewagą naszej 
drużyny. Już jednak w 4. minucie 
gospodarze mocno uderzyli. Od 
obrony przeszli błyskawicznie do 
ataku i przy biernej postawie na-
szych obrońców umieścili po rzu-
cie wolnym piłkę w siatce (Paweł 
Kuzia). Utrata bramki podziałała na 
naszą drużynę pozytywnie. Zaczę-
to uważniej rozgrywać piłkę, inicjo-
wać dynamiczne akcje i już dwie 
minuty później Żbik miał szansę na 
wyrównanie. W tym wypadku dała 
znowu o sobie znać nieumiejęt-
ność wykańczania akacji strzałem 
w pełnym biegu.
Przez kolejne 20 minut żadna 
z drużyn nie uzyskała wyraźnej 
przewagi. Wyglądało nawet, że ton 

grze nadaje Żbik. Zauważyć można 
było jednak, że inicjowane przez 
gospodarzy akcje stają się coraz 
bardziej dynamiczne i groźne. Nasi 
zawodnicy odpowiadali na cios 
ciosem i coraz częściej zagrażali 
również bramce gospodarzy. W 25. 
minucie meczu lewą stroną zaszar-
żował Tomasz Choroba i udało mu 
się wepchnąć piłkę do siatki. 
Ta bramka, zamiast uskrzydlić naszych 
zawodników, podziałała na nich usy-
piająco. Znowu dał się zauważyć brak 
koncentracji i konsekwencji w grze. 
Obrona podchodziła pod sam środek 
boiska, lecz w wypadku przejęcia piłki 
przez gospodarzy wracała pod włas-
ne pole karne zbyt wolno. W 28. mi-
nucie gry gospodarze wyprowadzili 
błyskawiczna akcję prawą stroną boi-
ska. Szybka wymiana piłek miedzy za-
wodnikami z nr 13 i 18 zaowocowała 
trafieniem w słupek. Odbita piłka trafi-
ła pod nogi naszego obrońcy, Marka 
Osińskiego, który grał w tym meczu 
na swoim zwykłym, bardzo dobrym 
poziomie. W tej sytuacji jednak całko-
wicie się zagubił. Nieatakowany, z 10 
metrów pewnym ruchem skierował 

piłkę do bramki – tyle że była to jego 
własna bramka.
Kolejną bramkę strzelili gospodarze 
w 33. minucie (Piotr Kubat). Była ona 
kopią pierwszej bramki, z tym że za-
granie na głowę strzelca poszło z pra-
wej strony po akcji, a nie tak jak było 
w pierwszym wypadku, po wybiciu 
rzutu wolnego. Przy tej bramce zno-
wu zawinił barak koncentracji obrony. 
Ostatnią bramkę strzelili gospodarze 
tuż przed końcowym gwizdkiem (Pa-
tryk Wysocki).
To był dziwny mecz. Nasi zawodni-
cy przez długie fragmenty gry gra-
li zupełnie nieźle. Wysoki wynik nie 
odzwierciedla tego, co działo się na 
boisku, bo gra była w miarę wyrów-
nana. Zwycięstwo gospodarzy jest 
zasłużone, chociaż może zbyt wyso-
kie. W naszej drużynie zabrakło kon-
sekwencji w grze defensywnej. To 
zdarza się Żbikowi bardzo często, stąd 
niektóre porażki i remisy.
Po tym meczu wyraźnie zmieniły 
się nastroje kibiców. Wcześniej, po 
trudnych wprawdzie zwycięstwach, 
ale zwycięstwach, u siebie z Nowym 
Miastem i na wyjeździe z Tęczą Łyse, 
panował pewien rodzaj euforii. Uwa-
żano, że Żbik kryzys ma już za sobą. 
Ten mecz sprawił, że do nasielskiej 
braci piłkarskiej powrócił w zwielo-
krotnionej dawce pesymizm.
Mecze z Tęczą Łyse i Soną Nowe Mia-
sto były trudne. Zwycięstwa naszej 
drużyny były w pełni zasłużone i wy-
walczone po zaciętej walce. Ich roz-
miar odpowiada temu, co działo się 
na boisku. Obydwaj przeciwnicy po-
kazali się z bardzo dobrej strony. Po-
kazali ładną, skuteczną grę i serce do 
walki. Przy odrobinie szczęścia mogli 
się nawet pokusić o remis.

xyz

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Korona Ostrołęka 13 33 11 0 2 40-11

2.  Makowianka Maków Mazowiecki 13 33 10 3 0
34-11

3.  Wkra Bieżuń 13 31 10 1 2 48-17
4.  Żbik Nasielsk 13 28 9 1 3 31-16
5.  Błękitni Raciąż 13 28 9 1 3 36-15
6.  Sona Nowe Miasto 13 26 8 2 3 35-15
7.  Kryształ Glinojeck 13 23 7 2 4 24-21
8.  Tęcza Łyse 13 17 5 2 6 27-26
9.  Boruta Kuczbork 13 14 4 2 7 28-36
10.  Tęcza Ojrzeń 13 14 4 2 7 23-35
11.  Orzeł Sypniewo 13 14 4 2 7 34-34
12.  Iskra Krasne 13 11 3 2 8 19-26
13.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 13 10 3 1 9 11-30
14.  KS CK Troszyn 13 8 2 2 9 16-33
15.  Rzekunianka Rzekuń 13 5 1 2 10 11-65
16.  KS Pniewo 13 4 1 1 11 27-53


