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18-stka ŻN
W kwietniu 1994 roku ukazał się 
pierwszy numer czasopisma sa-
morządowego „Życie Nasielska”. 
Było wtedy miesięcznikiem, a ów-
czesna cena jednego egzempla-
rza mogłaby dziś przyprawić wielu 
z nas o zawrót głowy – 3 tys. zł. 
Redakcja w taki oto sposób witała 
się z Czytelnikami: Pragnęlibyśmy, 
aby gazeta była miejscem wymia-
ny naszych myśli, doświadczeń, 
a przede wszystkim źródłem rze-
telnych informacji ze wszystkich 
dziedzin naszego życia, przez co 
przyczyniać się powinna do prze-
zwyciężenia różnych trudności 
i pełniejszego życia społecznego. 
I cóż, nic dodać, nic ująć, właści-
wie do dziś założenia naszego cza-
sopisma są właśnie takie.
Już w pierwszym numerze ŻN 
podejmowało tematy ważne dla 
mieszkańców. Znalazły się w nim 
m.in. informacje dotyczące na-
sielskiego samorządu, gazyfika-
cji gminy, budowy strażnicy OSP 
w Nasielsku, reaktywacji zamknię-
tego rok wcześniej ośrodka kultu-
ry i relacja z meczu Żbika. Pismo 
redagował wtedy zespół: A. Stami-
rowski (red. naczelny), W. Kordu-
lewski, M. Grubecki, A. Zawadzki, 
T. Zawadzki, M. Wasierzyński. 
Na przestrzeni minionych lat zmie-
niał się zarówno skład redakcji ŻN, 
jak i format gazety, szata graficzna, 
a także częstotliwość jej ukazy-
wania się. Warto przypomnieć, że 
w 2004 roku (red. naczelnym był 
wtedy Dariusz Panasiuk) nasze pis-
mo przez kilka miesięcy wydawa-
ne było co tydzień. Później podjęto 
decyzję, żeby ukazywało się jako 
dwutygodnik, i tak jest do dziś. 
Z okazji 18. rocznicy powsta-
nia ŻN nie przewidzieliśmy żad-
nej fety, nagród ani odznaczeń. 
Ale warto wspomnieć o tym fak-
cie, ponieważ gazeta istniejąca 
w naszej lokalnej przestrzeni pub-
licznej tyle lat wiele zawdzięcza 
swoim odbiorcom, współtwór-
com i reklamodawcom. Naszym 
Czytelnikom, tym starszym i tym 
młodszym, tym przypadkowym 
i tym, którzy sięgają po nasz pe-
riodyk systematycznie, za wy-
trwałość, wyrozumiałość i zaufanie 
składamy serdeczne podzięko-
wania. Dziękujemy, że jesteście 
z nami od 18 lat i przypominamy, 
że wszystkie numery ŻN zapisane 
w formacie PDF znaleźć można na 
stronie internetowej Nasielskiego 
Ośrodka Kultury.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja ŻN

NASZE SPRAWY

Mieszkańcy przeciw śmieciom

Jak walczyć ze śmieciarzami? Ciekawy pomysł mają mieszkańcy ulicy POW 
w okolicach Tesco. Na drzewach w tej okolicy pojawiły się wydrukowane pla-
katy z napisem „NIE ŚMIEĆ – Tu sprzątają mieszkańcy”. Jak widać, problem jest 
na tyle palący, a koszy na śmieci tak mało, że mieszkańcy zaczynają podejmo-
wać własne inicjatywy.
Może inni właściciele posesji, które graniczą z terenem zielonym należącym 
do gminy, powinni wziąć z nich przykład. Każdy przecież chciałby, żeby jego 
pracę szanowano, tym bardziej że pracownicy ZGKiM nie wszędzie zdążą po-
sprzątać. Może jeszcze ktoś podpowie, jak nauczyć ludzi sprzątania po swoich 
psach? Psie kupy „upiększają” bowiem nie tylko tereny zielone, ale także na-
sielskie chodniki.
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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

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

R E K L A M A

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 
2011 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112  
(sala konferencyjna) zgodnie z poniższym harmonogramem.

30.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00

Z UM

Majowy weekend
Informujemy, że podczas długiego majowego weekendu Urząd 
Miejski w Nasielsku będzie nieczynny tylko w dniach 1 i 3 maja.

30 kwietnia (poniedziałek) – 8.00–16.00

2 maja (środa) – 8.00–16.00

4 maja (piątek) – 8.00–16.00

Doradztwo

NASI RADNI – PREZENTACJE 

Artur Szulkowski
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady Miejskiej? 
Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę w radzie?
– Kandydowałem do Rady Miejskiej, ponieważ 
wierzyłem, że wymiana poprzednich radnych 
będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gmi-
ny, a przede wszystkim na przemiany w moim 
okręgu wyborczym. Zresztą to nie był do końca 
mój pomysł, do kandydowania zachęcali mnie 
też znajomi, i to mnie tak naprawdę zmobilizo-
wało. Chciałem zrobić coś dla ludzi, wśród któ-
rych żyję. Wiedziałem, że nie będzie to łatwe, 
jednak lubię wyzwania i dlatego ciągle walczę. 
Nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, że 
czasami jest to walka z wiatrakami. Nie zamierzam się jednak poddawać.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wy-
borczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funk-
cją radnego?
– Chciałoby się powiedzieć „wszystko”, bo od wielu lat w zasadzie nic tu 
nie było robione. Na pewno nie będę oryginalny, gdy powiem, że prze-
de wszystkim drogi, chodniki, odwodnienia – to jest bolączka prawie ca-
łej naszej gminy. Drogi w większości miejscowości są w tragicznym stanie, 
a chodników, które przede wszystkim zapewniają bezpieczne dotarcie dzieci 
do szkoły, w ogóle nie ma. Jeśli chodzi o miejscowości z mojego okręgu 
wyborczego, to w pierwszej kolejności jednak powinny być wybudowa-
ne odwodnienia, tam gdzie ich brakuje. Gdy tylko trochę popada deszcz, 
w Pieścirogach wiele posesji jest regularnie zalewanych, co powoduje dużą 
frustrację mieszkańców. Woda niszczy ich działki, zabudowania, naraża na 
dodatkowe koszty i stwarza duże utrudnienia w normalnym funkcjonowa-
niu. Innym problemem jest gospodarowanie odpadami, bo przecież gdzie-
kolwiek się spojrzy, leży mnóstwo różnego rodzaju odpadów. Worki pełne 
śmieci wyrzucane są do rowów, lasów, na pola. Mam jednak nadzieję, że 
ustawa śmieciowa, rozwiąże ten problem.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę 
w tych komisjach?
– Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury, Komisji 
Oświaty oraz wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej. Wszystkie te ko-
misje zajmują się problemami, które są mi bliskie. 
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolo-
wanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Szczególnym prob-
lemem naszej gminy jest sytuacja finansowa i dlatego zależy nam wszystkim, 
by gminne pieniądze były wydawane rozsądnie i zgodnie z prawem. Sta-
raliśmy się opracować taki budżet gminy na ten rok, by miał ścisły zwią-
zek z prowadzoną przez gminę polityką budżetową, a także był realny do 
wykonania. Wspólnie z członkami wszystkich komisji walczymy o poprawę 
infrastruktury w naszej gminie, bo jak wspominałem wcześniej, jest to te-
mat bardzo ważny dla nas wszystkich i na pewno niejednokrotnie poruszany 
już wcześniej przez moich kolegów – radnych. Komisja Oświaty – to udział 
w rozwoju infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej, to inicjowanie 
działań związanych z zakresem przewidzianym dla komisji i pomoc w ich 
podejmowaniu. 
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami 
o pomoc w rozwiązaniu ich problemów? 
– Chyba mogę powiedzieć, że tak, dość często. Na co dzień prowadzę dzia-
łalność gospodarczą, która nie wymaga ode mnie poświęcania jej zbyt dużo 
czasu, dlatego mogę go poświęcić na działalność społeczną, w tym pomoc 
ludziom – mieszkańcom mojego okręgu wyborczego i nie tylko. Lubię po-
magać innym. Należę raczej do tych osób, które łatwo się nie poddają, i jak 
mnie wyrzucają drzwiami, to wchodzę przysłowiowym oknem.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? 
– Miniony rok był dla mnie bardzo trudny, głównie dlatego, że jako nowy 
radny musiałem dużo czasu poświęcić na wdrażanie się w sprawy doty-
czące tej funkcji. Był to również trudny rok dla gminy i dlatego też dla całej 
Rady z uwagi na finanse. Skupialiśmy się przede wszystkim na wprowadzaniu 
oszczędności, cięciu kosztów, ograniczaniu wydatków. Mimo bardzo ogra-
niczonych finansów w moim okręgu wyborczym udało się wykonać kilka 
inwestycji, tj. wybudować nową drogę, „schetynówkę”, dokończyć projekt 
„kanalizacja” oraz wybudować rów odwadniający w Pieścirogach przy uli-
cach Diamentowej i Parkowej. Mam nadzieję, że w tym roku również uda się 
wprowadzić kolejne usprawnienia, choćby w takim zakresie.
Radny prywatnie:
Urodził się 31.12.1970 r. Wykształcenie średnie, prowadzi własną działalność gospodarczą. 
Żonaty, ojciec dwóch synów. Mieszka w Nowych Pieścirogach. Hobby: gra w piłkę nożną 
i wędkarstwo.

Bezpłatne porady prawne
Już od najbliższego piątku, 27 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Miejskiego 
będzie pełnił dyżury radca prawny – pan Jarosław Górski. Będzie on udzie-
lał bezpłatnych porad i konsultacji prawnych mieszkańcom naszej gminy. 
Prawnik będzie dyżurował w każdy piątek, w godz. 9.00–11.00 w pokoju 
nr 103, I piętro UM Nasielsk przy ul. Elektronowej 3. 
Zainteresowanych zapraszamy.

Z UM
Wsparcie finansowe dla producentów rolnych 
na ponowne obsianie powierzchni, na których 
uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych 
skutków przezimowania
Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę określającą formy po-
mocy dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym 
na przełomie 2011 i 2012 r. ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujem-
nych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia. Polega ona  
na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponow-
ne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku 
ujemnych skutków przezimowania. Stawka pomocy wynosi 100 zł na ob-
sianie 1 hektara i dotyczy następujących upraw: żyta, jęczmienia, pszenży-
ta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych 
upraw nasiennych. 
Będzie to tzw. pomoc de minimis. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie jej udzielać na wniosek producenta rolnego złożony do 
kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku 
rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wyma-
gających ponownego obsiania. To oświadczenie musi być potwierdzone 
przez komisję powołaną przez wojewodę. Na ponowne obsianie pól prze-
widziano 140 mln zł.

Decyzja odmowna
W piątek, 13 kwietnia br. na wniosek firmy Capital Investment Project II  
Sp. z o.o. z Warszawy Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, wydał decy-
zję odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Decyzja została wydana na 
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00–16.00, pok. 203, oraz u sołtysów sołectw Jaskółowo, Popowo 
Borowe, Popowo Północ i Popowo Południe. 

(um)

Z UM

Zmiana terminu przyznania 
Nagrody „Lew Nasielska”
W dniu 16 kwietnia br. Burmistrz Nasielska wydał Zarządzenie Nr 48/12 
w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 223/08 Burmistrza 
Nasielska z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regu-
laminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” oraz ustalenia tekstu jednoli-
tego Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Dokonanie zmiany 
Regulaminu Kapituły zostało poprzedzone wyrażeniem zgody przez co 
najmniej połowę składu Kapituły, zgodnie z brzmieniem § 18 Regulaminu. 
Założeniem stojącym u podstaw przedmiotowego zarządzenia jest zmiana 
terminu wręczania Nagrody „Lew Nasielska” – dotychczas miało to miej-
sce podczas „Dni Nasielska”, które odbywają się corocznie w czerwcu. 
Obecnie Nagroda ma być wręczana podczas obchodów rocznicy nadania 
praw miejskich dla Nasielska – rocznica ta przypada na dzień 11 listopada, 
zaś uroczystość – połączona z uczczeniem Święta Odzyskania Niepodle-
głości – odbywa się od wielu lat tradycyjnie w przeddzień, tj. 10 listopada. 
Mając na uwadze przeniesienie wręczania Nagrody „Lew Nasielska” z 
czerwca na listopad, uległ wydłużeniu termin zgłaszania przez instytucje 
i osoby wymienione w § 10 ust. 1 pkt 2–6 Regulaminu Kapituły „Lew 
Nasielska” kandydatów do Nagrody – termin ten z końca maja zostaje 
przeniesiony na koniec września. 
Zmianie uległ również zapis § 11 ust. 1 Regulaminu. Jego dotychczasowe 
brzmienie zobowiązywało Kapitułę do corocznego przyznawania Nagro-
dy „Lew Nasielska”, natomiast wprowadzona obecnie zmiana daje Kapi-
tule możliwość podjęcia decyzji, iż w danym roku kalendarzowym nie 
przyzna Nagrody.
Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem na stronie www.nasielsk.pl.

Dofinansowanie  
do kolektorów słonecznych
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku zaprasza Państwa na spotkanie 
z przedstawicielem firmy SUNMAX Sp. z o.o., podczas którego zostanie 
Państwu przybliżony „Program Solarny – dofinansowanie do 70% na za-
kup i montaż kolektorów słonecznych”. 
Spotkanie odbędzie się 10 maja 2012 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

R E K L A M A

UM informuje

Z POWIATU

Kadry i inwestycje
Zgodnie z przewidywaniami, o których pisaliśmy w ostatnim (8) nume-
rze ŻN, zmiany w powiecie nowodworskim nastąpiły na czwartkowej sesji  
(19 kwietnia br.). Tego dnia obradowała Rada Powiatu pod przewodni-
ctwem nowego przewodniczącego Mariusza Łaszuka. A przebieg XVII 
sesji rady był emocjonujący. 
Z obszernego porządku obrad, na wniosek radnego Grzegorza Szymań-
skiego większością głosów (10), zostały wycofane projekty uchwał finan-
sowych (w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012). Dotyczyły one m.in. 
wspólnych inwestycji powiatu i gmin, w tym także gminy Nasielsk. Uczest-
niczący w sesji Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, któremu nie 
udało się zabrać głosu w trakcie głosowania, na znak protestu opuścił salę. 
Przy tej okazji radni dyskutowali na temat odpowiedzialności za losy po-
wiatu i efektów pracy Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Sporne 
projekty uchwał ponownie trafią do komisji merytorycznych rady powia-
tu. 
Na nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wybrano w głosowaniu 
tajnym Grzegorza Paczewskiego. Rada przyjęła również rezygnację Hen-
ryka Mędreckiego ze stanowiska wicestarosty powiatu nowodworskiego. 

(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Nasze drogi powiatowe 
W czwartek, 12 kwietnia br. odbyła się 
XX sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Było to posiedzenie pozaplano-
we, zwołane na wniosek burmistrza 
Nasielska. Po zmianach w porząd-
ku obrad, które zgłosił Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
a dotyczyły one m.in. autopoprawek 
w projektach uchwał finansowych, 
radni przyjęli harmonogram obrad. 
W sesji uczestniczyli także przedsta-
wiciele starostwa nowodworskiego: 
Henryk Mędrecki, wicestarosta no-
wodworski, i Dariusz Łukasz z Wy-
działu Dróg Powiatowych starostwa. 
Dlatego radni mieli możliwość zada-
wania pytań zarówno burmistrzowi, 
jak i gościom.
Wśród problemów dotyczących za-
dań powiatu, które podnieśli nasielscy 
radni, znalazły się: kwestia powstania 
w Nasielsku punktu NPL, zakończenie 
objazdów ulicami Mogowa i Siennicy 
oraz ich remont, budowa ulicy Sikor-
skiego (radny K. Fronczak), poprawa 
drogi w Cieksynie (radny A. Dublew-
ski), termin dokończenie chodnika 
w Cegielni Psuckiej (radny W. Suska), 
nieprawidłowe oznakowanie skrzy-
żowania dróg w Krzyczkach (radny 
Z. Wóltański), termin dokończenia bu-
dowy drogi od Nasielska w kierunku 
Strzegocina (radny M. Świderski).
Do burmistrza Nasielska skierowa-
no następujące pytania: o możliwość 
zmiany organizacji ruchu na ulicach 
Kościelnej, św. Wojciecha, Żwirki i Wi-
gury, aby stały się one ulicami jedno-
kierunkowymi, przynajmniej w dni 
świąteczne (radny H. Antosik) oraz 
o koncepcję zagospodarowania lo-
kalu po aptece na ulicy Młynarskiej 
(radny M. Świderski).
Jako pierwszy odpowiedzi udzielał 
radnym Dariusz Łukasz, który wyjaś-
nił, że roboty budowlane na wiaduk-
tach zostały zakończone, ale nie ma 
jeszcze kompletnej dokumentacji 
i dlatego nie ma szans, żeby obiekty 
zostały dopuszczone do użytku. Do 
momentu odbioru ich przez nadzór 
budowlany i dopuszczenia do użyt-
kowania mieszkańcy musza korzy-
stać z objazdów. Natomiast w sprawie 
zniszczonych dróg objazdowych za-
pewnił, że zgodnie z obietnicą firm za 
to odpowiedzialnych prace powinny 
się zacząć, gdy tylko pozwolą na to 
warunki pogodowe (Siennica i Lu-
bomin). Poprawa nawierzchni drogi 
w Cieksynie i Borkowie będzie wyko-
nywana w ramach remontów cząst-
kowych dróg, gdy tylko zostanie 
rozstrzygnięty przetarg. Obiecał rów-
nież że po przeglądzie oznakowania 
na drogach powiatowych, tam, gdzie 
będzie taka potrzeba, zostanie ono 
uzupełnione lub wymienione.
Wicestarosta Henryk Mędrecki 
w sprawie inwestycji na drogach po-
wiatowych wyjaśniał, że obecnie naj-
ważniejsze jest wykonanie ulicy POW, 
w tym roku na ten cel przekazane zo-
stanie 1 mln 800 tys. zł, a docelowo 
w sumie 3 mln zł (1 mln 200 tys. zł 
w przyszłym roku).
Jako drugą w kolejności wymienił uli-
cę Sikorskiego, na którą powiat ma 
zamiar przeznaczyć w tym roku 300 
tys. zł. Dodał, że projekt drogi będzie 
gotowy dopiero 15 czerwca br., a in-

westycja zostanie rozłożona na etapy 
i będzie prowadzona w porozumieniu 
z gminą. Na trzecim miejscu w hie-
rarchii ważności znalazła się dopiero 
droga od Nasielska do Chmielewa. Jak 
powiedział wicestarosta, miała być to 
wspólna inwestycja powiatu nowo-
dworskiego i powiatu pułtuskiego, 
niestety nie udało się obu samorzą-
dom dojść do porozumienia. Powiat 
pułtuski swoją inwestycję już zakoń-
czył. H. Mędrecki stwierdził, że na 
najbliższej sesji rady powiatu na re-
monty dróg powiatowych zostanie 
przeznaczone ok. 500 tys. zł. W spra-
wie dokończenia budowy chodnika 
w Cegielni Psuckiej podkreślił, że do-
kumentację można uaktualnić, prob-
lemem są natomiast pieniądze na tę 
inwestycję. Omówił też kwestię Noc-
nej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, 
podkreślając, że temat ten pojawia się 
na każdym posiedzeniu zarządu, ale 
decyzję podejmuje dyrektor Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego 
(SZP ZOZ w Nowym Dworze Maz.). 
Mówił o rozmowach między dyrek-
cjami obu placówek ochrony zdrowia 
i obiecał, że jeśli nadal będą problemy, 
złoży wniosek o odwołanie dyrekto-
ra NCM. 
Przewodniczący rady Grzegorz 
Duchnowski zaznaczył, że z ludzkie-
go punktu widzenia sprawa wiaduktów 
to skandal, tym bardziej że objazdy są 
kosztowne dla mieszkańców. Radny 
Zbigniew Wóltański podsumował cała 
dyskusję stwierdzeniem, przez które 
przebijał nieco czarny humor – Moż-
na robić zakłady, co będzie pierwsze: 
wiadukty czy NPL. 

Rada jednogłośnie przyjęła uchwały 
dotyczące wieloletniej prognozy fi-
nansowej, zmian w budżecie, zmian 
w statucie ZGKiM (dotyczą one m.in. 
wykonawstwa dróg, utrzymania 
cmentarzy i miejsc pamięci, terenów 
rekreacyjnych) i pomocy rzeczowej 
dla województwa mazowieckiego 
(200 tys. zł. budowa chodnika na uli-
cy Płońskiej). Burmistrz Arciszewski 
obiecał zapoznać się z możliwością 
zmiany organizacji ruchu na terenie 
miasta. Powiedział, że odbędzie się ko-
lejny przetarg na wynajęcie lokalu po 
aptece przy ul. Młynarskiej. W sprawie 
Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekar-
skiej stwierdził, że ze strony naszego 
samorządu zostało zrobione wszyst-
ko, co możliwe, żeby ten punkt usług 
stworzyć w Nasielsku. Szerzej omówił 
też planowaną inwestycję w ul. POW. 
Radny G. Duchnowski pytał, czy jako 
gmina jesteśmy świadomi tego za-
dania. Przypomniał też, że wspólnie 
z powiatem była prowadzona in-
westycja na ul. Młynarskiej, ale wte-
dy wykonawcą był powiat, a gmina 
przekazywała pieniądze na kanaliza-
cję. Burmistrz wyjaśnił, że w sytuacji, 
kiedy nasz zakład nie będzie w stanie 
czegoś wykonać, zostaną wyłonieni 
wykonawcy.
W wolnych wnioskach radni dyskuto-
wali o konieczności podcinania drzew 
na terenie miasta. 
Radny Albert Dublewski przekazał 
podziękowania dla pana Ireneusza 
Ziemieckiego za pomoc w uporząd-
kowaniu terenu po spalonym budyn-
ku w Cieksynie. 
Na tym obrady zakończono. 

(red.)
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Kronika OSP
12.04.Ochotnicza Straż Pożarna 
z Nasielska wyjechała do pożaru 
traw na terenie Nasielska.

21.04. strażacy z Nasielska wy-
jechali do pożary pustostanu 
w Wiktorowie.

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

R E K L A M A
Z POLICJI

Dozór  
za rozbój
W piątek, 13 kwietnia br. w Cieksy-
nie w godzinach wieczornych dwaj 
mężczyźni pobili mieszkańca gmi-
ny Nasielsk wracającego z pracy. Po-
szkodowany został nie tylko dotkliwie 
pobity, ale także obrabowany. Łupem 
przestępców padło około 800 zł i te-
lefon komórkowy. 
Niestety pobity mężczyzna nie był 
w stanie podać rysopisów sprawców 
z uwagi na to, że było już ciemno 
a oprawcy mieli na głowach kominiar-
ki. Mundurowi wiedzieli tylko, że byli 
to dwaj młodzi mężczyźni, którzy po 
całym zajściu oddalili się w nieznanym 
kierunku. Jednak policji udało się usta-
lić i zatrzymać podejrzanych o doko-
nanie tego przestępstwa. 
Okazało się, że to 18-letni Konrad 
Z. oraz 21-letni Michał S., mieszkań-
cy gminy Nasielsk. Obaj usłyszeli za-
rzut rozboju, a Prokuratura Rejonowa 
w Pułtusku zastosowała wobec męż-
czyzn dozór policji. Grozi im za ten 
czyn od 2 do 12 lat pozbawienia wol-
ności.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

ROZMOWA Z …

Pijani kierowcy i EURO
podkom. Karolem Stojak, Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku

Utrudnienia  
w czasie Euro 2012 
Już 8 czerwca, w ramach Euro 
2012, rozegrany zostanie w War-
szawie pierwszy mecz. Cała im-
preza trwać będzie aż do 1 lipca, 
wtedy w finale zostaną wyłonie-
ni mistrzowie Europy. Ale obok 
wielkich emocji związanych z tym 
wydarzeniem trzeba też zwrócić 
uwagę na utrudnienia, które od-
czuje każdy, kto będzie wybierał 
się do Warszawy w czasie rozgry-
wek w stolicy. 
Warto wiedzieć, że drużyna Gre-
cji będzie zakwaterowana w pobli-
skiej Jachrance, a jej treningi będą 
się odbywać na stadionie w Le-
gionowie. W tym mieście znaj-
dować się będzie także główne 
centrum dowodzenia policji, któ-
re umiejscowione będzie w Cen-
trum Szkolenia Policji. Tam również 
zakwaterowane będą inne służby, 
które zaangażowane w zabez-
pieczenie tej imprezy chociażby 
ABW, BOR, Straż Ochrony Kolei, 
Straż Graniczna. Dlatego kierowcy 
muszą się liczyć z utrudnieniami. 
W samej stolicy w trakcie trwania 
rozgrywek na stadionie zamknię-
te zostaną główne ulice sąsiadu-
jące ze stadionem narodowym, 
jak również w okolicach tzw. stref 
kibica. Może warto już teraz po-
myśleć o alternatywnych dro-
gach przejazdu i innych środkach 
komunikacji podczas Euro 2012. 

(k)

NA TROPIE ŚMIECIOWISK…
Jedni sprzątają, a drudzy śmiecą, i tak toczy się z dnia na dzień życie w naszej gminie. A pomysłu, 
jak temu zaradzić, wciąż nie ma. Będziemy systematycznie pokazywać dzikie wysypiska śmieci 
na terenie naszej gminy, bo są one u nas prawdziwą plagą. 

Mogowo – Nowa Wieś
Tym razem kilka zdań 
o śmieciach, których 
nie trzeba szukać głę-
boko w lasach czy za-
ro ś l ac h .  P rawd z i wą 
wizytówką Nasielska, 
a na pewno stacji PKP, 
są odpady wyrzucane 
do przydrożnego rowu, 
prawdopodobnie przez 
pasażerów pociągów, 
od strony ulicy Przyto-

rowej, czyli przy wyjściu z przejścia pod-
ziemnego. Można powiedzieć, że śmieci 
te wrosły już w tamtejszy krajobraz, a pa-
sażerowie i przechodnie przyzwyczaili się 
do braku kosza na śmieci w tym miejscu.
Kolejnym miejscem, które upodoba-

li sobie podrzucający śmieci, jest 
tzw. „mostek” wśród drzew przy 
ul icy Wiejskiej ,  między Nową 
Wieś a Pieścirogami. Warto zazna-
czyć, że jest to też najkrótsza dro-
ga łącząca miasto ze stacją PKP. Tu 
w zaroślach porzucane są nie tylko 
worki ze śmieciami. Znaleźć tam 
można odpady budowlane, a także 
części samochodowe – m.in. roz-
bitą szybę z hologramem, na któ-
rym można odczytać rejestrację. 
Aż dziwne, że nikt tego jeszcze nie 
zgłosił odpowiednim służbom!

Michał B.

Od objęcia przez Pana stanowi-
ska Komendanta Komisariatu Po-
licji w Nasielsku minęło już ponad 
półtora roku. Czy przez ten okres 
czasu doszło do konkretnych 
zmian w liczbie popełnianych 
przestępstw w naszej gminie? 
–  P a t r z ą c  n a  p r z e s tę p c z o ś ć 
w gminie, należy szczególną uwa-
gę zwrócić na fakt, że zwiększyła 
się wykrywalność i liczba zatrzy-
mań osób posiadających narkoty-
ki. W 2010 r. ujawniono 22 takie 
przestępstwa, zaś w roku 2011 licz-
ba ta zasadniczo się zmieniła, ujaw-
niono ich 46, z czego 19 osobom 
postawiono zarzuty. Pokazuje to, że 
nasze intensywne działania przyno-
szą zamierzony efekt. W ubiegłym 
roku nasielscy policjanci rów-
nież wykryli i zabezpieczyli pro-
fesjonalną wytwórnię marihuany; 
wartość wyprodukowanego tam 
narkotyku oszacowano na 2,5 mln 
zł. Nadal jednak problem stanowią 
przestępstwa drogowe, które są 
spowodowane przede wszystkim 
przez pijanych kierowców i rowe-
rzystów. W roku 2010 tego rodzaju 
przestępstw było 169, za to w 2011 
ich liczba sięgnęła 198. Wzrost ten 
spowodowała przede wszystkim 
większa aktywność służb prewen-
cyjnych i eliminacja zagrożeń zwią-
zanych z prowadzeniem pojazdów 
przez nietrzeźwych kierowców.
Mówił Pan niedawno, że spra-
wą priorytetową będzie dla Pana 

wyeliminowanie czyn-
ników chuligańskich, 
proszę zatem powie-
dz ieć ,  j ak  sy tuac ja 
przedstawia się obecnie? 
– Oczywiście proble-
my związane z wybry-
kami chuligańskim są 
i będą. Dążymy jednak 
do szybkiego rozwiąza-
nia takich sytuacji, które 
zagrażają bezpieczeń-
stwu publicznemu. Na 
początku upominamy; 
jeśli jednak sytuacja się 
powtarza, stosujemy do-
zwolone prawem środki. 
Kierujemy wnioski do 
sądu o ukaranie takiej 
osoby. Sąd może zasto-
sować karę f inansową 
bądź areszt. Powoli odchodzimy 
od karania mandatowego, zastę-
pując je odpowiednimi wnioskami, 
które dają lepsze efekty w egze-
kwowaniu prawa.
W czerwcu rozpoczną się mi-
strzostwa Euro 2012. Proszę po-
wiedzieć, czy Pana zdaniem 
wpłynie to na bezpieczeństwo 
w gminie, czy możemy się spo-
dziewać l iczniejszych patroli, 
wzmożonej czujności policji przed 
imprezą oraz w czasie jej trwania?
– Na czas trwania imprezy mobil-
ność komisariatu w Nasielsku nie 
ulegnie zmianie, mimo że nasielscy 

funkcjonariusze będą bezpośrednio 
zaangażowani w zabezpieczenie 
imprez sportowych na terenie War-
szawy. Z informacji, które posiadam 
na chwilę obecną, na terenie naszej 
gminy nie są zakwaterowani ki-
bice. Jednak na czas trwania Euro 
w nasielskim komisariacie zosta-
nie utworzona izba zatrzymań, tym 
samym zostanie zwiększona liczba 
policjantów z Komendy Stołecznej 
Policji w naszym komisariacie. 
Życzę dalszych sukcesów i wy-
trwałości w dążeniu do zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom 
naszej gminy. 
Dziękuję za rozmowę. 

Kamil Mazurkiewicz

13–14.04. w Borkowie niezna-
ni sprawcy pocieli folię na tune-
lu ogrodniczym. Straty wynoszą 
800 zł.
16.04. w Zaborzu Grzegorz G., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem pomimo za-
kazu sądowego.
17 i 19.04. na stacji paliw Orlen nie-
znani sprawcy zatankowali swoje 
auto i odjechali, nie płacąc za pa-
liwo.

Pijani na drodze
14.04. na ulicy Warszawskiej Ceza-
ry A., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (1,34 mg/l).
14.04. na ulicy Płońskiej Marcin W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał samochodem po spożyciu al-
koholu (0,86 mg/l).
16.04. w Studziankach Zbigniew C., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,42 mg/l).
17.04. w Kosewie Zbigniew Ł ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,98 mg/l).
21.04. w Pieścirogach Dariusz Rz., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,76 mg/l).
22.04. na ulicy Nowa Wieś Wło-
dzimierz M., mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).

W SKRÓCIE

Składowisko odpadów w Jaskółowie
Na składowisku odpadów w Jaskółowie została wybudowana, niezbędna 
dla dalszego właściwego funkcjonowania tego obiektu, druga niecka. Po-
wierzchnia tej kwatery wynosi 0,38 ha. Drugą częścią tej inwestycji była 
budowa płyty kompostowej. Prace zostały wykonane i odebrane. Koszt 
tego zadana wyniósł 1 050 000 zł. Prace wykonała firma PRO – INŻ. Piotr 
Gołęgowski.

Modernizacja Kościelnej 
Od kilku lat w części tej 
ulicy „straszyły” swym 
wyglądem (i nie tylko) 
budki, w których przed 
laty sprzedawano mię-
so. Aktualnie są one 
burzone, a gruz i inne 
materiały, których uży-
to do ich budowy, usu-
wane. Prace przebiegają 
sprawnie, a wykonuje je 
nasz ZGKiM. Planuje się, 
że w tym miejscu zosta-
nie wybudowany estetyczny i funkcjonalny parking. 

Łupki 
W styczniu informowaliśmy, że na terenie naszej gminy będą prowadzone 
badania sejsmiczne, których celem będzie uzyskanie niezbędnej wiedzy 
geologicznej dla prowadzenia dalszych prac, mających na celu pozyskanie 
gazu z łupków. Prace te na terenie nasielskiej gminy zostały zakończone. 
Teraz uzyskane w ich wyniku dane będą analizowane i nie jest wykluczo-
ne, że na terenie naszej gminy stanie wkrótce wieża wiertnicza dla doko-
nania odwiertu próbnego.

az

Z GMINY

Monitoring coraz bliżej
Tereny wokół stacji PKP w Nowych Pieścirogach nie należą ostatnimi cza-
sy do najbezpieczniejszych. Dobrze więc, że od jakiegoś czasu trwają pla-
ny wprowadzenia tam monitoringu.
Problem ten poruszył na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta radny Ra-
dosław Skrzynecki. Zapytany mówi: – Ten temat podejmuję w Radzie 
od 2011 r. Radny uważa, że monitoring powinien działać na terenie całej 
stacji PKP oraz na ulicy Kolejowej aż do sklepu ,,Merkury”. – Te tereny są 
niebezpieczne, szczególnie po zmroku – dodaje. 
W sprawę zaangażowany jest również sołtys Nowych Pieścirogów, Marek 
Jaroszewski. Jak twierdzi, zajmuje się tym problemem, odkąd objął swój 
urząd. 16 lutego br. brał udział w spotkaniu, na którym opracowano wstęp-
ne plany dotyczące monitoringu. – Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
kilku podmiotów, m.in. Spółki Koleje Mazowieckie, Spółki Dworzec Polski, 
Spółki PLK S.A., a także nasielskiej placówki Służby Ochrony Kolei oraz 
nasielskiego komisariatu policji – wspomina. W trakcie rozmów udało się 
ustalić kilka faktów. Kamer ma być sporo (ponad 30), mają być one wyso-
kiej jakości, co pozwoli rejestrować obraz, by w razie przestępstwa policja 
bez trudu mogła rozpoznać sprawcę. 
Jak będzie wyglądać rozmieszczenie kamer? Po dwie trafią na perony 1 i 2 
stacji PKP. Peron 3, ponieważ jest krótszy, doczeka się jednej kamery. Aż 
siedem kamer ma zostać zainstalowanych na podziemnym korytarzu po-
między peronami. Kamery będą również wewnątrz budynku dworca PKP 
i na zewnątrz, by móc rejestrować teren wokół niego. Monitoring obejmie 
także piętrowy budynek niedaleko stacji. – Będą również dwie kamery 
należące bezpośrednio do gminy. Jedna z nich będzie obejmować teren 
aż do sklepu ,,Merkury”, a druga nieco dalszy kawałek ulicy Kolejowej aż 
do dawnych sklepów GS- u – mówi Marek Jaroszewski. 
Na razie projekt jest w dość wczesnej fazie. Nie wiadomo jeszcze na przy-
kład, kto będzie odpowiadał za konserwację sprzętu. Trwają również prace 
nad tym, gdzie podłączyć światłowód z kamerami. Wiadomo już jednak, 
że centrala monitoringu znajdować się będzie w nasielskim SOK-u. Warto 
kibicować inicjatywie utworzenia monitoringu, może ona bowiem pozy-
tywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w okolicy dworca, co będzie 
korzystne nie tylko dla mieszkańców, ale i pasażerów.

(pk)

Z GMINY

Fatalny stan drogi
Jadąc od Nasielska drogą powiatową w stronę miejscowości Kosewo, już 
za stacją LPG natrafiamy na dziury, które stanowią dopiero przedsmak 
tego, co nas czeka na dalszym odcinku tej drogi. 
Kilka lat temu ul. Tadeusza Kościuszki środkiem jezdni poprowadzono ka-
nalizację. Z biegiem czasu jezdnia w tych miejscach obniżyła się, tworząc 
zagłębienia i doły. Do tego jeszcze wokół studzienek kanalizacyjnych wy-
kruszył się asfalt; obecnie krawędzie studzienek wystają w taki sposób, że 
można zgiąć felgę. – Wcześniej stan nawierzchni drogi był dobry. Teraz to 
wygląda okropnie, jechać trzeba slalomem, żeby ominąć zagłębienia, 
wystające studzienki i dziury w asfalcie, których po deszczu nie widać. 
A z tej drogi korzysta bardzo wielu ludzi – zauważa pan Michał.

To nie koniec atrakcji dla kierowców na tej drodze. Jest jeszcze jedno miej-
sce, na które warto uważać, a znajduje się tuż za przejazdem kolejowym 
w Kosewie, jadąc od Nasielska. Po tegorocznej zimie ten odcinek jest 
w katastrofalnym stanie. Na całej szerokości drogi są dziury głębokie na 
kilkanaście centymetrów. Kierowcy próbują omijać je poboczem, któ-
re również jest już zniszczone. Jeździ tędy szkolny autobus, a ruch przez 
Kosewo zasadniczo się zwiększył po ukończeniu tzw. schetynówki. Wielu 
kierowców wybiera tę drogę, ponieważ przez Kosewo można dojechać 
do Cieksyna, jak również przez Chlebiotki do Pieścirogów. 
– Dlaczego tym odcinkiem drogi powiatowej nikt się nie interesuje, prze-
cież dziury przy przejeździe są już tyle czasu, czyżby nikt ich nie zauwa-
żył?! A przecież drogi gminne są łatane – mówi pani Krystyna, mieszkanka 
Kosewa.
Może w końcu przyjdzie czas na wiosenny remont dróg, także tych po-
wiatowych.

kamil

NASZE SPRAWY

Pomagamy 
rodzinie 

Marszałków 
W „Życiu Nasielska” pisaliśmy o po-
mocy, jakiej mieszkańcy Cieksyna 
postanowili udzielić państwu Mar-
szałkom, którzy w pożarze domu 
stracili dziecko i cały swój dobytek. 
Ile od tamtego czasu udało się dla 
nich zrobić?
Jak się dowiedzieliśmy, resztki spa-
lonego domu zostały już sprząt-
nięte przed świętami Wielkiejnocy. 
Zajęli się tym strażacy, którym ta 
praca zajęła dwa dni. Członkowie 
OSP, jak pisaliśmy niedawno, posta-
nowili kwestować przed kościołem 
w pierwszym dniu świąt. Udało im 
się zebrać nieco ponad 10 tys. zł. 
Zebrano również trochę materiałów 
do odbudowy domu: 6 palet cegieł 
i trochę pustaków na pewno przy-
da się w budowie. Niestety, ta nie 
może na razie ruszyć, gdyż nie zo-
stały ukończone procedury formal-
ne. W miejsce starego ma powstać 
nowy dom, a w jego budowę będą 
zaangażowani mieszkańcy Cieksy-
na, którzy wpisali się na stosowną 
listę.
Po raz kolejny przypominamy, że 
wszyscy pragnący pomóc państwu 
Marszałkom mogą wpłacać pienią-
dze na ich prywatne konto – Bank 
Spółdzielczy Nasielsk 82 8226 
0008 3001 0000 1733 0001.
W kwestiach innych form pomo-
cy można się również kontaktować 
z członkami komitetu działającego 
na rzecz wsparcia państwa Marszał-
ków:
Irena Kuch – tel. 880 616 183
Bogdan Cnotek – tel. 505 007 880
Robert Olczak – tel. 600 146 746
Mirosław Szczypek – tel. 664 490 170

Paweł Kozłowski

R E K L A M A

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć 
Wszystkim Strażakom serdeczne życzenia.

Życzymy, aby ten piękny dzień,  
Święto Waszego Patrona – Świętego Floriana,  

był źródłem siły w życiu codziennym,  
a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów,  

tak osobistych, jak i zawodowych.  
Oby atmosfera życzliwości i radości  

pozostawała przez cały rok, a działalność  
w strażackich szeregach była źródłem  

satysfakcji i spełnienia marzeń.

Pomimo stale wzrastającego zakresu  
zadań i obowiązków  

życzymy niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. 
Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz Duchnowski

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Wiosenna odnowa 
ducha 
Wiosna trwa, także w Kościele. Nie tylko w znaczeniu pory roku. Trwa 
przecież radość związana z okresem wielkanocnym, który aż po Zesła-
nie Ducha Świętego wzywa do otarcia łez i pozbycia się z serca żalu. 
Maj, najpiękniejszy miesiąc roku, jest związany ze śpiewem znanej „Li-
tanii loretańskiej”. Stanowi ona jeden ze wspaniałych hymnów na cześć 
Maryi, w którym są wysławiane wielkie zalety i przywileje, jakimi ob-
darzył Ją Bóg. W Maryi ukazały się bowiem w całej swej pełni dary Du-
cha Świętego. Jej świętość nie była wyłącznie darem Boga, ale również 
owocem ciągłej i wspaniałomyślnej odpowiedzi Jej wolnej woli. W Litanii 
wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 51, a w Polsce 52 
(„Królowo Polski”).

Wiosną zapachniało również z powodu majowych komunii. Papież Be-
nedykt XVI zaapelował ostatnio o umiar w przygotowaniu do pierwszej 
komunii. „W okresie wielkanocnym Kościół zwykle udziela dzieciom 
pierwszej komunii. Wzywam zatem proboszczów, rodziców i kateche-
tów, by dobrze przygotowali to święto wiary, z wielkim zapałem, ale tak-
że z umiarem” – powiedział, zwracając się do wiernych przybyłych na 
modlitwę Regina Coeli (22.04.2012). Ważne w tym wszystkim jest to, by 
nie zagubić istoty wydarzenia o charakterze religijnym. Inaczej stanie się 
to kolejna impreza, która na całe lata pozostawi po sobie przykre wspo-
mnienia: miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. 

Zapowiedzią wiosny Kościoła jest także synod poświęcony „nowe 
ewangelizacji”, który odbędzie się na jesienią w Rzymie. Pod pojęciem 
„nowa ewangelizacja” rozumiano często dynamiczne działanie, wysi-
łek odnowy, do którego wezwany jest Kościół, by mógł sprostać wy-
zwaniom, jakie dzisiejsze uwarunkowania społeczne i kulturowe stawiają 
przed wiarą chrześcijańską. Jest umiejętnością „uobecniania dziś przez 
nas odwagi i mocy pierwszych chrześcijan, pierwszych misjonarzy”. 
Wszystko to za sprawą Ducha Świętego, który stanowi sprawczą i ożyw-
czą siłę Kościoła, pozwala kształtować przyszłość w spotkaniu z Jezu-
sem i z Jego orędziem. Wymaga to najpierw poznania samego siebie 
i oczyszczenia, by uznać w sobie elementy lęku, znużenia, głuchoty, 
polegania na sobie, jakie mogła w nas zaszczepić kultura, w której żyje-
my. Następnie niezbędne jest przebudzenie, przystąpienie do działania 
dzięki pomocy Ducha Świętego. 

Jak podkreśla dokument poświęcony przygotowaniu do synodu, „Ży-
jemy w epoce głębokiej sekularyzacji, w której zatracono umiejętność 
słuchania i rozumienia słów Ewangelii jako przesłania żywego i ożyw-
czego”. Mowa tu o skuteczności nowej ewangelizacji, adresowanej 
przede wszystkim do ludzi, którzy oddalili się od Kościoła, do osób 
ochrzczonych. Często są to osoby, które choć zachowują pewną więź 
z wiarą, słabo i źle znają jej fundamenty. 

Nowej ewangelizacja stanowi zadanie chrześcijan, którzy dążą do świę-
tości. W obliczu nowych sytuacji nie powinni oni ograniczać się do ro-
zeznania, ale są powołani do tego, by wprowadzać w różne konteksty 
pytanie o Boga, oświecając je światłem Ewangelii i wnosząc w nie włas-
ne świadectwo. Ich zadaniem w tej nowej sytuacji jest nadanie ewange-
licznego wymiaru takim wielkim wartościom, jak pokój, sprawiedliwość, 
rozwój, wyzwolenie narodów, poszanowanie praw człowieka i naro-
dów, szczególnie mniejszości, oraz ochrona stworzenia i zabezpieczenie 
przyszłości naszej planety. Nowa ewangelizacja powinna stać się no-
wym Wieczernikiem, gdzie dzięki łasce Ducha Świętego Kościół znaj-
dzie „adekwatną odpowiedź na znaki czasu, na potrzeby współczesnych 
ludzi i narodów, na nowe konteksty kształtujące kulturę, poprzez którą 
wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy sensu naszego istnienia”. 
Nowa ewangelizacja powinna na nowo rozbudzić w chrześcijanach 
pierwotny zapał, nowego ducha misyjnego, który ogarnąłby wszyst-
kich członków ludu Bożego. 

Co zrobić, aby idea nowej ewangelizacji nie była tylko pustym hasłem, 
ale zwiastunem „odnowy ducha”? Na to pytanie odpowiada bp Grze-
gorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP: 
„Póki nie zejdziemy z poziomu imprezy na poziom modlitwy, rozmowy 
(a w końcu i sakramentu), to ewangelizacji nie będzie”. Dlatego chrześ-
cijanie nie powinni się bać niczego, jeśli są silni swoją wiarą i pewni, że 
Chrystus jest przy nich w trudnych chwilach ich życia. Kto kocha własną 
wiarę, stara się o niej świadczyć, przekazywać ją innym, by i oni mogli 
w niej uczestniczyć. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

RECENZJA DKK

Oczekując na zmiany
Jedną z ciekawszych książek, jaka moim 
zdaniem trafiła do rąk członków nasielskiego 
DKK, jest niewielkich rozmiarów zbiór opo-
wiadań Krystyny Nepomuckiej pt. Oczeki-
wanie. 
Z twórczością tej pisarki z pewnością wie-
le osób spotkało się niejednokrotnie. Two-
rzy ona od wielu lat literaturę młodzieżową 
i rzec można z uwagi na jej bohaterów lite-
rackich – kobiecą, ale w tym pozytywnym 
znaczeniu tego słowa. I tak ogromnym po-
wodzeniem czytelniczym cieszy się se-
ria jej powieści: Małżeństwo niedoskonałe, 
Rozwód niedoskonały, Samotność niedoskonała, Miłość niedoskonała, 
Kochanek doskonały i wreszcie Starość doskonała. Ale warto wspo-
mnieć, że powieści i zbiorów opowiadań autorka ma na swoim koncie 
dużo więcej. 
W Oczekiwaniu znajdziemy aż 16 utworów prozatorskich, o dość róż-
norodnym charakterze i moim zdaniem nierównym poziomie. Łączy je 
jedno: zawsze pierwszoplanowymi ich bohaterkami, a czasem również 
narratorkami są kobiety. Żyją one w różnych warunkach, różnych cza-
sach, a nawet krajach. Wszystkie bohaterki oczekują też jakiś zmian mają-
cych lada chwila nastąpić w ich życiu. Z tym oczekiwaniem związane jest 
doskonale oddane w opowiadaniach uczucia strachu, radości, nadziei. 
Ważnym dla autorki zadaniem jest próba uchwycenia samego momentu 
oczekiwania, czasem nerwowego, czasem podszytego wspomnienia-
mi czy tęsknotą, miłością lub najzwyklejszą potrzebą zmiany, momen-
tu, kiedy jeszcze można snuć plany i marzenia. Co przyniesie los? Bywa, 
że dowiadujemy się tego z kart książki, i niestety nie zawsze są to tylko 
zmiany na lepsze. 
Tytułowe Oczekiwanie to krótkie opowiadanie, zaskakujące, ale chyba 
najlepsze z całego tomu, a w każdym razie na długo zapadające w pa-
mięć. Rzecz o miłości dwojga ludzi, zazdrości i śmierci, sprawnie zaaran-
żowana pod względem kompozycyjnym, co sprawia, że fabuła rozwija 
się stopniowo, dozując czytelnikowi napięcie. 
Nieco nostalgiczne, ale również przejmujące jest opowiadanie pt. Zdra-
da, o wielkiej niespełnionej miłości i planowanej zdradzie. 
Miejscem akcji niektórych tekstów jest USA (Kotka i dziwkarz czy Lam-
pucera), często pojawiają się w nich groteskowe postacie polskich emi-
grantów. W utworze Czas przeszły czasy współczesne przenikają się ze 
wspomnieniem lat powojennych i dawnych uczuć. Tu, podobnie jak 
w kolejnych przytaczanych tytułach, postacie literackie są i nostalgicz-
ne, i śmieszne zarazem. W tomiku znajdziemy też zabawne, niekiedy 
pikanteryjne historie o rodzinach, których członkowie miewają nieco 
szalone pomysły: Paradis (czasy okupacji), Kowel (nawiązanie do legend 
rodzinnych) czy Niedziela. Są też utwory nastrojowe, które pokazują za-
wiązywanie się relacji męsko-damskich, od momentu zwrócenia na ko-
goś uwagi – a obie strony są w wieku średnim lub więcej niż średnim 
(Magnus – historia o sanatorium). 
Bohaterki kolejnych opowiadań są w różnym wieku, czasem dowiadu-
jemy się więcej na temat ich życia, a czasem fabuła opowiadania osnu-
ta jest tylko wokół jakiegoś epizodu, pojawiającego się najczęściej jako 
wspomnienie. Ale ich historie są zawsze osobiste, naszpikowane detala-
mi, a jednocześnie zawierające mnóstwo niedopowiedzeń. Wszystko to 
nadaje tym opowiadaniom specyficzny klimat. 
Książkę czyta się doskonale także dlatego, że jest po prostu dobrze na-
pisana. Bez zadęcia, bez przesady i bez morału, w krótkich utworach li-
terackich pisarka oddaje pełne emocji ludzkie historie. 

(i.)

fot. M. Stamirowski

MOIM ZDANIEM

O ptakach,  
co robią  
we własne 
gniazdo
– Jaka piękna okolica! Tylko szkoda, że 
lasy takie zaśmiecone. Co za ludzie tu 
mieszkają?

Już wiecie, Państwo, o czym mowa? 
Wątpię, aby prawdziwym powodem 
i wytłumaczeniem dla wyrzucania śmieci 
gdzie popadnie rzeczywiście była bieda. 
Jeśli ktoś pozbył się gdzie bądź stosu 
plastikowych butelek, zapewne miał 
środki, aby zakupić produkty, po których 
opakowania będą teraz straszyły latami 
na skraju lasu. Biedakowi brakło 3,78 zł 
– bo tyle kosztuje zabranie przez ZGKiM 
120-litrowego worka z posegregowanymi 
odpadkami. Oprócz całych stosów po-
zostawionych z premedytacją kwitną 
niezliczone świadectwa bezmyślnego 
wygodnictwa: butelki po wódce, puszki, 
torebki po chipsach itp. – z serii „gdzie 
narobię, tam zostawiam”. Ślad po ognisku 
– obowiązkowo ozdobiony wianuszkiem 
z puszek i posypką z tłuczonego szkła. 
Posiadający działkę w naszej gminie musi 
czym prędzej ją ogrodzić, aby mili sąsiedzi 
nie zamienili jej w wysypisko. 

Tylko kto wyrzuca te śmieci? Każdy po-
wie: „To nie ja”. Czyli kto? Kosmici? Jacyś 
Tajemniczy Źli Oni? Ty, drogi Czytelniku, na 
pewno nie…? Z ręką na sercu? Czy może 
tylko raz, aby zaoszczędzić 15 zł (cena 
worka śmieci niesegregowanych)? Czy 
tylko czasami, ale to się nie liczy, bo tam 
i tak już wcześniej napaskudzili inni, więc 
nic nie szkodzi jeśli ja trochę dołożę? Bo 
inni cały czas, a ja tylko sporadycznie… 
Ciekawe, jakie jeszcze macie usprawiedli-
wienia? Bo to, że ta cała ekologia prawie 
wszystkich tu nic nie obchodzi, to jasno 
widać, ale zastanawia, co z elementar-
nym poczuciem estetyki. Czy nikomu nie 
przeszkadza, że co krok potyka się o swoje 
i sąsiadów odpadki? Że spacer wiąże 
się z przymusowym zwiedzaniem „ga-
lerii pozostałości” (ostatnio w Cieksynie 
natknęłam się na stertę zużytych pam-
persów rzuconych na leśny dukt). Nawet 
urocze tereny nad Wkrą nie mają szansy 
na litość?

Nie ma co sobie mydlić oczu, tego nie 
robią ONI, to niestety MY. Wystarczy 
przejść się tu i ówdzie, aby stwierdzić, że 
śmiecenie w naszej gminie to powszech-
ny obyczaj, a nie pojedyncze wypadki. 
Sami sobie wystawiamy jakby tabliczkę 
informacyjną: „Tu mieszkają ptaki, co 
robią we własne gniazdo”. 

MJaw

Podziękowania dla strażaków OSP,  
a w szczególności strażaków z OSP w Jackowie,  

uczestniczących w gaszeniu pożaru  
w Pianowie (4 kwietnia br.)  

za ofiarność oraz narażanie życia  
i zdrowia podczas tej akcji

    składa właściciel

Z DKK

Kwietniowe spotkanie 
Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które miało miejsce w sobotę, 14 kwietnia br., było okazją do prze-
dyskutowania aż trzech różnych publikacji. A wszystko w atmosferze piosenek Anny German. Dlaczego akurat Anny 
German? Jej bowiem poświęcona była pierwsza z książek – Tańcząca Eurydyka. Wspomnienia o Annie German. 
Dla tych, którzy nie wiedzą: Anna German była piosenkarką obdarzoną niezwykłą skalę głosu. Była również osobą, 
która z wielu powodów (częste wyjazdy na koncerty zagraniczne do Włoch i ZSRR, zmiana trendów w muzyce,  
a także zawiść środowiska) nie mogła odpowiednio zrealizować się jako artystka w swoich czasach. Dziś niestety 
nie wspomina jej wiele osób. Tym bardziej warto było zapoznać się z jej sylwetką i osiągnięciami, a także specyfiką 
lat 60. i 70. ubiegłego wieku. 
Całkowicie odmienna jest druga książka: Oczekiwania Krystyny Nepomuckiej. To zbiór opowiadań, niekiedy za-
bawnych, ale także tragicznych. To 
również rzecz o zmarnowanych na-
dziejach. Jak stwierdzono podczas 
dyskusji o książce, w każdym opo-
wiadaniu bohaterowie zmierzają do 
osiągnięcia celu, do czegoś, co się 
w końcu rozpada. Zwrócono rów-
nież uwagę na wiek autorki. Jest ona 
osobą starszą, tymczasem z treści 
książki przebija otwarty umysł i cie-
kawość świata. Niewielu starszych 
pisarzy umie zdobyć się na taką po-
korę wobec opisywanych zdarzeń. 
Ostatnią z omawianych książek 
było 10 minut do centrum Izabeli 
Sowy. To opowieść o młodych lu-
dziach wstępujących w dorosłość, 
ich problemach i postawach, jakie 
wobec nich przyjmują. Niestety 
wiele osób (w tym niżej podpisany) 
z różnych powodów nie miało oka-
zji jej całej przeczytać, będzie więc 
omawiana również na następnym 
spotkaniu. Dyskusja może być cie-
kawa, ponieważ wśród osób, które 
już ją poznały, zaznaczył się podział 
na tych, którym się spodobała, oraz 
takich, których książka Sowy nie 
porwała ani trochę. 
Następne spotkanie odbędzie się 
w sobotę, 2 czerwca o godz. 11.30. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy.

Paweł Kozłowski

Pragnę serdecznie podziękować  
lekarzom i pielęgniarkom „Caritasu”,  

a szczególnie pielęgniarce pani Jadwidze Chromiec, za 
to, że w czasie choroby mojego męża  

Kazimierza Romanowskiego  
otaczali go troskliwą opieką

      Żona 

KONKURS

Zrób pocztówkę w Cieksynie
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk do udziału w kon-
kursie fotograficznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne SKAFANDER. Konkurs nosi tytuł „Pocztówka z Cieksyna”. 
Jego celem jest ukazanie walorów tej miejscowości i promocja wsi. 
Udział w konkursie może wziąć każdy, kto wykona fotografię przedsta-
wiającą Cieksyn. Można sfotografować obiekt zabytkowy na terenie wsi, 
naturę – piękno przyrody, ciekawe miejsce itp. Każdy uczestnik może 
zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie o wymiarach 13 x 18 cm. 
Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2012 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody! 
Więcej informacji w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach 
internetowych: www.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl.

Wszystkim, którzy w chwilach dla nas trudnych, 
związanych z  chorobą i śmiercią  
naszej kochanej mamy, teściowej,  

babci, prababci i praprababci

Śp. Marii Zawadzkiej

uczestniczyli w naszym bólu  
i wspierali nas w różny sposób, 

składamy serdeczne Bóg Zapłać

                                cała rodzina Zawadzkich

s e r d e c z n o ś c i

Podziękowanie dla funkcjonariuszy  
Komisariatu Policji w Nasielsku  

i Komendy Powiatowej Policji  
w Nowym Dworze Maz.,  

Firmy Pleban, Edmunda Myslińskiego  
oraz sąsiadów z Lelewa 

    składa Mariusz Daab  
    wraz z matką

R E K L A M A

Z NOK. Spotkanie z kabaretem CZESUAF

Seledynowe auto
W n i e d z i e l ę,  15  k w i e t n i a  b r. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury wy-
stąpił poznański kabaret Czesuaf. 
Grupę tworzy trzech mężczyzn, 
których łączą ułańską fantazję 
z n iemał ym doś wiadczeniem 
scenicznym. Na naszej scenie za-
prezentowali program, w którym 
mogliśmy zobaczyć m.in. skecze 
o salonie samochodowym, roz-
mowie ojca z synem, najbardziej 
wypasionym aucie (rozmowa na 

przyjęciu), zmianie nazwiska i win-
dykatorach. Artyści zaserwowa-
li naszej publiczności sporą dawkę 
wspaniałego humoru. Nie zabra-
kło również piosenek z zabawnym 
tekstem w wykonaniu członków 
kabaretu.
Barwne dialogi, żywy kontakt z pub-
licznością, odniesienia do spraw bli-
skich odbiorcy sprawiły, że każdy, 
kto odwiedził Nasielski Ośrodek 
Kultury, wyszedł z przekonaniem, 

że warto poświecić niedzielny wie-
czór, aby choć na chwilę oderwać 
się od codziennych spraw. Nasielska 
publiczność nie szczędziła braw ar-
tystom. Nie obyło się oczywiście 
bez bisów. Na zakończenie Kabaret 
Czesuaf bawił wszystkich piosen-
ką o hydrauliku i o 30-latkach. Ci, 
którzy obejrzeli występ poznańskiej 
grupy, z pewnością zaliczą ten wie-
czór do udanych. 

K.T.

R E K L A M A
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Jak nas widzą, 
tak nas malują
W piątek,  20 kwiet-
nia br. o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku odbyło się 
podsumowanie etapu 
gminnego XIV edycji 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod 
hasłem „20 lat Państwo-
wej Straży Pożarnej – jak 
nas widzą, tak nas „malu-
ją”. W 2012 r. mija 20 lat 
istnienia Państwowej Stra-
ży Pożarnej jako zawo-
dowej, umundurowanej 
i wyposażonej w specja-
listyczny sprzęt formacji 
przeznaczonej do walki 
z pożarami, klęskami ży-
wiołowymi i innymi miej-
scowymi zagrożeniami. 

Temat tegorocznego konkursu był 
więc ściśle związany z jubileuszem 
i miał na celu zainteresowanie dzie-
ci i młodzieży problematyką bezpie-
czeństwa, rozwijanie świadomości 
występowania różnego rodzaju nie-
bezpiecznych zdarzeń, umiejętno-
ści ich unikania oraz radzenia sobie 
w sytuacji zagrożenia. Konkurs był 
adresowany do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w wie-
ku od 5 do 16 lat oraz uczniów szkół 
specjalnych, świetlic terapeutycznych 
i ośrodków terapii zajęciowej. 
Na piątkowej uroczystości zapro-

szonych gości oraz lau-
reatów konkursu wraz 
z opiekunami prz y wi-
tał Grzegorz Arciszewski, 
burmistrz Nasielska, zaś 
mł. bryg. Jacek Gaczkow-
ski,  dowódca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej, 
reprezentował Państwową 
Straż Pożarną w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
Zw yc i ę zc o m  ko n ku r-
su wręczono główne na-
grody ufundowane przez 
burmistrza Nasielska, zaś 

drobne upominki otrzymali pozostali uczestnicy konkursu – ufundowali 
je: Andrzej Hiszpański – Prezes Oddział Powiatowego Związku OSP w No-
wym Dworze Maz., oraz Kazimierz Drabik – Zastępca Prezesa Oddziału 
Powiatowego OSP w Nowym Dworze Maz. Prace, które zajęły pierwsze 
miejsca w każdej z grup wiekowych, zostały przekazane do Komendy Po-
wiatowej Związku OSP w Nowym Dworze Mazowieckim i wezmą udział 
w etapie powiatowym konkursu.

KM
Lista osób nagrodzonych
Pierwsza kategoria wiekowa:
I miejsce – Alicja Kraśniewicz – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach; II miej-
sce – Sylwia Kiliszkiewicz – SP im. S. Starzyńskiego w Nasielsku; III miej-
sce – Natalia Biedrzycka – SP w Popowie Borowym; III miejsce – Jakub 
Markowicz – ZS nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Druga grupa wiekowa: I miejsce – Natalia Kobyłecka – SP im. S. Starzyń-
skiego w Nasielsku; II miejsce – Olga Kowalewska – ZS nr 3 w Cieksynie; 
III miejsce – Julia Grzymkowska – SP w Popowie Borowym. 
Trzecia grupa wiekowa: I miejsce – Dagmara Lewarowska – ZS nr 2 
w Starych Pieścirogach; II miejsce – Aleksandra Filipiak – Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku; II miejsce – Norbert Rudowski – Gimnazjum przy ZSO 
w Nasielsku; III miejsce – Dagmara Kapczyńska – ZS nr 3 w Cieksynie. 
Czwarta grupa (uczniowie niepełnosprawni): I miejsce – Mateusz Zieliń-
ski – ZS nr 3 w Cieksynie.

UROCZYSTOŚCI

Druga rocznica ustanowienia 
patrona Nasielska

SPORT SZKOLNY. Minipiłka nożna

Turniej gminny
W piątek, 20 kwietnia 2012 r. na sztucznej nawierzchni boiska sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbył się gminny turniej w minipiłkę nożną dla chłopców i dziewcząt ze 
szkół podstawowych. Udział w turnieju, który był także eliminacjami do zawodów powiatowych, wzięły repre-
zentacje następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szko-
ła Podstawowa w Popowie Borowym, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach oraz gospodarze ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku. Ustalono system rozgrywek „każdy z każdym”. Po losowaniu i ustaleniu kolejności 
meczów przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 0:0
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 1:1
SP Dębinki – SP Popowo Borowe 0:0
Reprezentacje ze Szkoły Podstawowej z Bud Siennickich 
i Popowa Borowego w myśl regulaminu musiały dokoń-
czyć spotkanie rzutami karnymi. Celniejsze strzały na bram-
kę wykonały dziewczęta z Bud Siennickich, pokonując swoje 
rywalki 2:0.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  SP Budy Siennickie
II miejsce SP Popowo Borowe
III miejsce SP Dębinki
Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Budach Sien-
nickich: Kinga Buszko, Izabela Pietrzak, Edyta Saracyn, 
Aleksandra Ujazda, Natalia Romanowska, Julita Sterbicka, Natalia Jaskulska, Sylwia Marciniak, Olga Brodowska, 
Małgorzata Kurpiewska. Opiekunem zespołu był Mirosław Zaremba.

Kategoria chłopców:
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 0:1
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 0:1
SP Dębinki – SP Nasielsk  1:3
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 1:0
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk  0:0
SP Dębinki – SP Popowo Borowe 1:0
SP Budy Siennickie – SP Stare Pieścirogi 0:0
SP Popowo Borowe – SP Nasielsk  0:7
SP Dębinki – SP Stare Pieścirogi 0:1
SP Budy Siennickie – SP Nasielsk  0:0
Podobnie jak i w wypadku dziewcząt, męskie zespoły 
z Bud Siennickich i Starych Pieścirogów musiały dogry-
wać się w rzutach karnych. Lepszymi okazali się chłopcy ze Szkoły Podstawowej ze Starych Pieścirogów, którzy 
pokonali swoich przeciwników 3:1.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  SP Nasielsk  8 punktów  (10:1)
II miejsce SP Stare Pieścirogi  8 punktów  (5:1)
III miejsce SP Budy Siennickie 8 punktów  (3:3)
IV miejsce SP Dębinki  3 punkty  (2:5)
V miejsce SP Popowo Borowe 0 punktów (0:10)
Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej z Nasielska: Karol Romanowski, Przemek Wiśniewski, Daniel Falę-
cki, Mariusz Chmielewski, Sebastian Bajno, Robert Łępicki, Kacper Wiśniewski, Karol Puta, Michał Królak, Karol 
Chrustowski, Kamil Filipowicz, Mateusz Rutkowski, Kacper Karabin. Opiekunami zespołu byli Tomasz Czajkowski 
i Mariusz Kraszewski.
Po zakończeniu wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary.

MK

Sport szkolny w skrócie:
26 marca 2012 r. dziewczęta z nasielskiej podstawówki zajęły V miejsce na zawodach rejonowych w minipiłce 
ręcznej w Wieliszewie.
30 marca 2012 r. w Zielonce żeńska reprezentacja z nasielskiego gimnazjum zajęła V miejsce na zawodach 
rejonowych w piłkę ręczną.
2 kwietnia 2012 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli III miejsce w po-
wiatowych zawodach w tenisa stołowego.
12 kwietnia 2012 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się drużynowe mistrzostwa powiatu w tenisa sto-
łowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. Chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum zostali mistrzami 
powiatu, natomiast dziewczęta zajęły II miejsce.
13 kwietnia 2012 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się mistrzostwa powiatu w minipiłkę siatkową 
dziewcząt. Żeńska reprezentacja z nasielskiej podstawówki zajęła III miejsce.
18 kwietnia 2012 r. w Wieliszewie chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum zajęli V miejsce w rejonowych druży-
nowych zawodach w tenisa stołowego.
20 kwietnia 2012 r. w Kamionie trzyosobowa reprezentacja gminy Nasielsk wzięła udział w Mazowieckich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Kamil Tomaszyński z PG 1 Nasielsk 
zajął 43. miejsce, Karolina Nerć z ZS 2 w Starych Pieścirogach 58., a Kinga Karaś także z ZS 2 w Starych Pieści-
rogach – 24. miejsce.

23 kwietnia w kościele katolickim 
obchodzone jest wspomnienie li-
turgiczne świętego Wojciecha. Jest 
on jednym z trzech głównych ka-
tolickich patronów Polski, patro-
nem nasielskiej parafii, a od dwóch 
lat jest również patronem miasta 
Nasielska. 
W niedzielę, 22 kwietnia odbył 
się odpust ku czci naszego patro-
na św. Wojciecha. Uroczystej su-
mie przewodniczył ks. dr Marek 
Wilczewski, profesor homiletyki 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Płocku oraz pracownik 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej Płockiej. Na mszy św. 
byli obecni przedstawiciele władz 
samorządowych: Grzegorz Arci-
szewski, Burmistrz Nasielska, Grze-
gorz Duchnowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej, oraz Maria Kowal-
ska, Sekretarz Nasielska. 
Uroczystość ku czci św. Wojciecha 
jest niezwykle ważna w naszej ma-
łej ojczyźnie, co podkreślił ks. Ma-
rek Wilczewski podczas swojego 
kazania; zwrócił też uwagę na rolę 

św. Wojciecha jako pierwszego 
męczennika Polski. Taki patron to 
ogromne wyróżnienie, a zarazem 
ogromne wyzwanie zarówno dla 

mieszkańców parafii, jak 
i wszystkich mężczyzn, 
których patronem jest 
św. Wojciech. 
Nieodłącznym elemen-
tem uroczystej mszy 
ś w.  jest  w ystawienie 
Najświętszego Sakra-
mentu; następnie od-
mówiono L i tanię do 
św. Wojciecha, podczas 
której prosiliśmy wier-
nego wyznawcę Chry-
stusa o modlitwę za nas 
i naszą Ojczyznę. Przed 
błogosławieństwem od-
była się procesja wokół 
kościoła z udziałem de-
legacji i ze sztandarami. 
Po mszy św. wszyscy 
Wojciechowie będą-
cy na sumie mogli być 
upamiętnieni na wspól-
nym zdjęciu w nawie 
bocznej świątyni wraz z przedsta-
wicielami władz samorządowych 
oraz ks. Tadeuszem Popłońskim, 
proboszczem parafii. 

Jak zawsze podczas różnych uro-
czystości, tak i w tę niedzielę chór 
„Lira” pod batutą niezastąpionej 
organistki Joanny Ostaszewskiej 

uświetnił swoim śpiewem odpu-
stową mszę m.in. pieśniami do św. 
Wojciecha: O Wojciechu, nasz Pa-
tronie, zawsze stawaj nam w obro-
nie, a swoimi modlitwami Boga 
prosić racz za nami.

Przy okazji wszystkim Wojciechom 
z parafii i gminy życzymy wszyst-
kiego dobrego i wiele pomyślności.

monika
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LGD Zielone Mosty Narwi 
na AGROTRAVEL
Agrotravel należy do najbardziej rozśpiewanych i najbardziej kolorowych 
propozycji targowych w kraju – prezentują się tam bowiem gospodar-
stwa agroturystyczne, zespoły folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia lokalne i samorządy. 
Ponadstumetrowe stoisko w kształcie województwa mazowieckiego za-
prezentował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL w Kielcach. Delegacja złożona z przedstawicieli Lokal-
nych Grup Działania: „Zielone Mosty Narwi”, „Partnerstwo Zalewu Ze-
grzyńskiego”, „Razem dla Radomki”, „Dziedzictwo i rozwój”, „Wspólny 
Trakt”, „Wszyscy razem”, „Puszcza Kozienicka”, „Gminy Nadpiliczne”, 
„Przyjazne Mazowsze” i „Ziemia Chełmońskiego” prezentowała poten-
cjał Mazowsza od 20 do 22 kwietnia br. 
Mazowieckie stoisko wyróżniało się specjalnym wystrojem sześciu wysp 
regionalnych (Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Płock i Warszawa), 
a goście, podnosząc wzrok, mogli zobaczyć sufit z wielkoformatowym 
wydrukiem mapy naszego regionu z najważniejszymi propozycjami 
turystycznymi. 
S p o r y m  z a i n -
te re s owa n i e m 
cieszyły się tra-
dycyjnie wydaw-
nictwa – mapy, 
przewodniki i in-
formatory.
L G D  Z i e l o n e 
Mosty Narwi re-
prezentowali: Ar-
kadiusz Pniewski, 
B o gd a n  Ru s z-
kowski oraz Je-
rzy Rzeczkowski. 
Obszar LGD Zie-
lone Mosty Narwi promowany był przez publikacje, foldery, ulotki oraz 
zdjęcia udostępnione przez następujące podmioty: Gmina Pułtusk, 
Gmina Nasielsk, Gmina Pokrzywnica, Gospodarstwo Rolne Krzysztof 
Kowalski (Winniki), Dom Polonii w Pułtusku, Farma Krzyczki (Krzyczki 
Szumne), Wesoła Oberża (Gzowo), Hotel Milord (Kleszewo), Hotel Wia-
trak (Boby), Herbowy Gród (Dzierżenin), Rancho Aksamitka i Hotel Sta-
ry Młyn (Nasielsk). Nie zabrakło również gadżetów promocyjnych LGD 
Zielone Mosty Narwi (smycze, torby, długopisy, misie, ulotki, biuletyny). 
Wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę w ramach promocji 
naszego obszaru na AGROTRAVEL serdecznie dziękujemy!

Zdjęcie AROTRAVEL

U NAS

Brylantowe Gwiazdy 
w Nasielsku
Salon Urody „Dotty” 
zosta ł  w lut ym br. 
uhonorowany na-
grodą dla najlepszych 
salonów kosmetycz-
nych i  fryzjerskich 
„Brylantowe Gwiaz-
dy” prz yznawanej  
w plebiscycie „Client’s 
Choice Awards” pod 
patronatem „Existen-
ce Magazine” – Nie-
zależnego Magazynu 
dla Niezależnych Kobiet. Nominacje do nagród były przyznawane w ra-
mach dwuetapowej weryfikacji. Etap pierwszy to rekomendacje oraz 
opinie klientów, a drugi – to wizyta tzw. tajemniczego klienta weryfiku-
jącego jakość usług na miejscu. Głównym kryterium, jakim kierują się 
organizatorzy plebiscytu, przyznając statuetki, jest zadowolenie i komfort 
klientów wybranych gabinetów kosmetycznych.
– Jestem bardzo mile zaskoczona tak prestiżowym wyróżnieniem i dzię-
kuję wszystkim moim klientom, bo przecież otrzymałam je właśnie od 
nich – mówi Dorota Kulesza-Krzyżewska.
Salon Urody „Dotty” istnieje od 2008 r. Wyróżnienie przyznano tylko 
300 salonom w całej Polsce. Przyznana nominacja do nagrody upraw-
nia nasielski salon do publikacji wizytówki firmy w katalogu „Najlepsze 
Salony Urody w Polsce 2012”. 

(r)
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Konkurs plastyczny „Moje szczęście”
W czwartek, 5 kwietnia 2012 r. w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach, odbył się Powiatowy 
Konkurs Plastyczny „Moje szczęście”, nad którym honorowy patronat objął Grzegorz Arciszewski – burmistrz 
Nasielska. Do konkursu zgłoszono 138 prac w 5 kategoriach. Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
Grupa trzylatków: I miejsce – Gałązka Sebastian („Pod Dębami” Pomiechówek), II miejsce – Zielińska Alicja 
(Stare Pieścirogi), III miejsce – Nagel Jakub (Stare Pieścirogi), III miejsce – Jankowska Anna (Stare Pieścirogi), wy-
różnienie – Szulkowski Jan (Stare Piescirogi). Grupa czterolatków: I miejsce – Łyczkowski Bartosz (Sakolandia),  
II miejsce – Przytaska Zuzanna (Sakolandia), III miejsce – Rzepka Anna (Sakolandia), III miejsce – Wolniak Maria 
(Stare Pieścirogi). Grupa pięciolatków: I miejsce – Nagel Karol (Stare Pieścirogi), II miejsce – Duchnowski Michał 
(Sakolandia), III miejsce –Skotak Kornelia („Akademia Malucha” NDM), wyróżnienie Olbryś Małgorzata (Sako-
landia). Grupa sześciolatków: I miejsce – Komornicka Patrycja (Dębinki), II miejsce – Witkowska Jagna (Dębinki),  
III miejsce – Zawadzki Michał( SP 5 NDM), wyróżnienia – Bernat Dawid (Przedszkole nr 5 NDM), Bartosiak Łucja 
(SP 5 NDM), Siwek Mateusz (Dębinki). Prace grupowe: I miejsce – „Akademia Malucha” Nowy Dwór Mazowiecki, 
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nasielsku. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 czerwca 2012 r. podczas II PIKNIKU MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO, 
który odbędzie się w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach

fot. UM Nasielsk

fot. UM Nasielsk
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RUBRYKA HARCERSKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Świeszewie 

zaprasza do nauki i zabawy  
w oddziale przedszkolnym oraz klasach I–VI

Szkoła zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• profesjonalne i życzliwe podejście  

do każdego ucznia i rodzica,
• zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych,
• zajęcia wyrównawcze,
• opiekę szkolnego logopedy (od września 2012 r.),
• pomoc socjoterapeutyczną,
• dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną szkoły,
• nowe boisko wielofunkcyjne,
• dojazd autobusem szkolnym, 
• opiekę świetlicową,
• obiady, 
• udział w programach unijnych.

 Nasielsk, dnia 11.04.2012 rok
 BURMISTRZ NASIELSKA
 GKP.6840.15.4.2011.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a m
że w dniu 21 maja 2012 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy 
Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej włas-
ność gminy Nasielsk, położonej we wsi Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 14. 700,00 złotych
 - wadium w wysokości 1. 500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość położona we wsi Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekre-
acyjnych w większości zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość 
Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie 
i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej. 
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale poło-
żony poza obszarem zalewowym. Nieruchomość przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym 
ciekiem wodnym. odprowadzającym do rzeki wody opadowe. Lokalizacja cieku w obecnym miejscu może 
utrudniać zabudowę działki. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie technicz-
ne : energia elektryczna ( słup energetyczny w pobliżu narożnika ), wodociąg sieciowy biegnie przez działkę, 
w pobliżu jej granicy.
Działka ma nie uregulowanego przebiegu granic.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk doty-
czącą zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek : 
Kry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 
czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nierucho-
mości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1.500,00 zło-
tych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
 1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsa-
mość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowią-
zani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a po-
zostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się 
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
 Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza 
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

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

 B U R M I S T R Z
 Grzegorz Arciszewski

Sporządziła: Elżbieta Binkiewicz
Dn. 11.04.2012 r

Nasielsk, dnia  10.04.2012 rok

BURMISTRZ  NASIELSKA

GKP. 7125.12.5.2011.2012

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), 
Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku 
w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie Nasielsk, ul. Warszawska 12
Numer działki 1139/1, 1140/2
Powierzchnia działki  366m2

Numer Księgi Wieczystej 23082
Przeznaczeni nierucho-
mości

Zgodnie  Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku  
Nr XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 roku w sprawie uchwale-
nia Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Nasielska przedmiotowa nieruchomość  prze-
znaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo 
i jednorodzinne wraz z usługami, elementami infrastruktury 
technicznej oraz zielenią towarzyszącą.

Numer lokalu 4
Powierzchnia  użytkowa 
lokalu 24,0 m2

Udział w częściach wspól-
nych 24/316

Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku miesz-
kalno - usługowego, składający się z jednego pomiesz-
czenia o powierzchni 243,0 m² z przynależnym udziałem 
w nieruchomości wspólnej obejmującej niepodzielne części 
budynku mieszkalnego i działkę gruntu nr 1139/1 i 1140/2.

Cena nieruchomości 19. 400,00 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 gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późniejszy-
mi zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,  
tj. do dnia  27 maja  2012 roku.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 11 kwietnia 2012 roku 
do dnia 1 maja 2012 roku.

B U R M I S T R Z
Grzegorz Arciszewski

Uwaga, GRANAT!
Już po raz drugi Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej (MZKK) Huf-
ców ZHP Pruszków, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki był orga-
nizatorem warsztatów metodycznych „Granat w Pigułce”. Nie od dziś 
wiadomo, że wykształcenie to podstawa, również dla przyszłych in-
struktorów czy funkcyjnych drużyn harcerskich. MZKK, odpowiada-
jąc na potrzeby kształceniowe, zorganizował kolejną edycję warsztatów 
metodycznych, których celem było przekazanie wiedzy i umiejętności 
z podstaw prowadzenia drużyn. 
Impreza odbyła się w dniach 13–15 kwietnia na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Józefa Wybickiego na terenie Modlina Starego. W war-
sztatach uczestniczyło wiele osób z hufców Chorągwi Stołecznej, m.in. 
Milanówek, Legionowo, Pruszków, jednak w większości byli to rodzimi 
harcerze i harcerki hufca Nowy Dwór Mazowiecki. Kursanci mieli możli-
wość uczestnictwa w zajęciach przygotowanych dla kadr trzech odmien-
nych pionów metodycznych: zuchów, harcerzy oraz harcerzy starszych. 
Łącznie w warsztatach wzięło udział 60–70 osób, z czego ok. 50 sta-
nowili sami uczestnicy warsztatów, a resztę – kadra instruktorska prowa-
dząca zajęcia. Dzięki niej kursanci pogłębili wiedzę z zakresu metodyk, 
instrumentów metodycznych, organizacji różnego rodzaju imprez i za-
jęć oraz innych zagadnień. Na zajęcia przeznaczono ok. 16 intensywnie 
zagospodarowanych godzin, a każdy prowadzący starał się jak najlepiej 
przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. 
Również nasze środowiska wzięły czynny udział w warsztatach: 9 osób 
z obu naszych drużyn uczestniczyło w warsztatach jako kursanci (po 3 
osoby w każdym pionie) i dwóch instruktorów wspomagało warsztat jako 
prowadzący zajęcia – pwd. Daniel Nowak oraz pwd. Radosław Nowak. 
Warsztaty te były na pewno dużym wyzwaniem, ale wypadły znakomi-
cie. Kursanci dowiedzieli się bardzo wielu przydatnych informacji i mogli 
zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Mamy nadzieję, że zaowocuje 
ona już niedługo i pozwoli podnieść standard naszych obecnych działań. 

druh Radek

HISTORYCZNIE. Z dziejów Spółdzielni Mleczarskiej „Zorza” w Świerkowie

Ziemia nasielska mlekiem płynąca

1% dla HARCERZY
Drodzy Czytelnicy, zostały ostatnie chwile, żeby rozliczyć się z urzędem 
skarbowym. Przypominamy, że mogą Państwo przekazać 1% podatku 
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wspomóżcie 
największe stowarzyszenie działające na terenie powiatu nowodwor-
skiego, przekażcie 1% na Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, 
wspomóżcie harcerzy!
Aby przekazać nam 1% Państwa Podatku dochodowego, wystarczy 
w odpowiedniej rubryce w formularzu PIT wpisać numer KRS Chorągwi 
Stołecznej ZHP 0000268913, a w rubryce cel szczegółowy: Hufiec ZHP 
Nowy Dwór Mazowiecki.
Na stronie hufca http://www.nowydwormazowiecki.zhp.pl/ po kliknię-
ciu na logo 1% jest dostępny formularz on-line ułatwiający wypełnienie 
PIT dla naszej organizacji. Nie siedź bezczynnie, nie pozwól zmarnować 
swojego 1%.

Mleko to niezwykle ważny pro-
dukt w codziennej racj i  ży w-
nościowej każdego człowieka. 
Towarzyszy nam jako pożywienie 
już od samych narodzin. Często 
w wielu szkołach podawane jest 
w kartoniku jako dodatkowy ele-
ment posiłku, przeznaczony dla 
wszystkich uczniów. Ja ze swych 
młodych lat pamiętam pełne krów 
pastwiska w każdym gospodar-
stwie w porze od wiosny do jesie-
ni oraz wystawiane rankiem bańki, 
które tak zwani wozacy zawozili 
do zlewni w Świerkowie, Nasielsku 
lub Konarach. Ten czas jednak od-
szedł w zapomnienie, a spotkanie 
choćby jednej krowy w mijanych 
zagrodach to czas przeszły, gdyż 
produkcją mleka zajmują się wy-
specjal izowane gospodarstwa. 
Zlewnia w Świerkowie ma nowe 
przeznaczenie, służąc swym właś-
cicielom ciepłem ogniska domo-
wego.
Jednak nie zawsze tak było. Daw-
niej, a mam tu na myśli początek 
XX wieku, mleko było w głównej 
mierze wykorzystywane przez 
gospodarzy na własny użytek. 
Pojawiająca się nadwyżka tego 
produktu była zbywana na oko-
licznym targu. Problem pojawiał 
się dopiero wtedy, gdy mleka na 
folwarku było znacznie więcej, 
niż wynikałoby to z możliwo-
ści przetworzenia i zbytu w oko-
licy. Wówczas szukano nowych 
miejsc zbytu, jakim były Zakłady 
Mleczarskie w Warszawie. Jed-
nakże dostawa mleka do stolicy 
była kosztowna z racji koniecz-
ności dowozu tego produktu do 
stacji kolejowej w Świerczach lub 
Nasielsku, a następnie koleją do 
zakładu. Sam transport nie był je-
dynym kosztem, który wpływał 
na opłacalność przedsięwzięcia. 
Z powodu długiej podróży mle-
ko w okresie letnim musiało być 
schładzane kostkami lodu, co 
wiązało się z nagromadzeniem 
w zimę chłodziwa i jego przecho-
wywaniem.
Dlatego też op łac alność do-
s t a w y  m l e k a  d o  Wa r s z a w y 
z powodu kosztów transportu oraz 
magazynowania lodu spędzała sen 
z powiek Józefowi Iłowieckiemu, 
dzierżawcy majątku Świerkowo. 
Widząc możliwość obniżenia gene-
rowanych kosztów we wspólnych 
dostawach mleka wraz z okolicz-
nymi sąsiadami, przystąpił do roz-
mów z Henrykiem Borkowskim, 
gospodarzem ze wsi Świeszewo. 
Ten ostatni do współpracy prze-
konał piętnastu innych rolników ze 
Świeszewa, Świeszewka, Brulin oraz 
Słustowa. Wspólne dostawy mleka 
do Warszawy rozpoczęto od po-
łowy maja 1927 r., ilością 500 li-
trów produktu, z których ok. 200 
litrów pochodziło z majątku Świer-
kowo. Punktem zbioru produktu 
była drewniana budka w Świerko-
wie, nieodpłatnie udostępniona 
przez Iłowieckiego, skąd wynajętą 
furmanką mleko przewożono na 
stację kolejową do Nasielska. Tak-
że nieodpłatnie przez całe lato do 
schładzania mleka używano lodu 

nagromadzonego przez świerkow-
ski folwark. Po pierwszej zapłacie za 
dostawy mleka zaufanie do Zakła-
du Mleczarskiego „Agril” znacznie 
wzrosło. Zaowocowało to zwięk-
szeniem produkcji, a tym samym 
dostarczeniem surowca w ilości 
800 litrów dziennie. 
Wzrost produkcji i dostaw mle-
ka przyczynił się do zacieśnienia 
współpracy pomiędzy Józefem 
Iłowieckim, dzierżawcą majątku 
Świerkowo, i okolicznymi gospo-
darzami a Zakładem Mleczarskim 
„Agril”. Na mocy porozumienia 
Zakład Mleczarski przekazał uży-
wany samochód ciężarowy, któ-
rym bezpośrednio ze Świerkowa 
wożono mleko do Warszawy. Raty 
za pojazd mechaniczny miały być 
strącane co miesiąc z należności 
za mleko. Radość jednak nie trwała 
długo, gdyż samochód został do-
szczętnie rozbity i nie nadawał się 
do naprawy. Wówczas to Zakład 
Mleczarski potrącił całą należność 
za niego z wypłaty za mleko, co 
spowodowało brak środków dla 
gospodarzy. Aby nie doprowadzić 
do bankructwa tych biedniejszych, 
bogatsi udzielili im pożyczki, którą 
oni spłacali w ratach. Powrócono 
wówczas do dawnego sposobu 
dowozu mleka do Warszawy – za 
pośrednictwem wynajętej furman-
ki i kolei.
Aby uniknąć podobnych sytua-
cji, jaka miała miejsce po rozbi-
ciu samochodu ciężarowego, za 
sprawą Henryka Borkowskiego 
założono na początku roku 1928 
spółdzielnię. Jej zadaniem było 
gospodarować udziałami przeka-
zanymi przez gospodarzy i w ich 
imieniu dbać o powierzone mie-
nie oraz nim zarządzać. Ustalono, 
że udział od jednej krowy będzie 
wynosił 25 złotych przy spisowym 
wynoszącym 1 złotówkę. Na cze-
le Spółdzielni Mleczarskiej „Zorza” 
w Świerkowie z odpowiedzial-
nością udziałami stanął Józef Iło-
wiecki pełniący funkcję prezesa. 
Jedną z pierwszych decyzji spół-
dzielni było zwrócenie się do Marii 
Dzierżanowskiej, właścicielki ma-
jątku Świerkowo, z prośbą o sprze-
daż działki pod budowę budynku 
mleczarskiego. Ona, widząc ra-
cjonalność prośby i jej znaczenie 
dla rozwoju majątku, przekazała na 
powyższą inwestycję nieodpłat-
nie 1000-metrową działkę przy 
szosie Nasielsk–Nowe Miasto. Po 
niespełna 2 latach, czyli w roku 
1929, w Świerkowie stanął muro-
wany budynek o trzech pomiesz-
czeniach. Swoje miejsce znalazła 
w nim zakupiona na kredyt ręcz-
na wirówka oraz aparat Gerbera do 
wykonywania prób dostarczanego 
mleka. Ich obsługą zajęły się dwie 
osoby zatrudnione przez spół-
dzielnię. Jedną z nich była Maria 
Korszeń, która poza pracą tech-
niczną rozliczała wypłaty za mle-
ko, drugą zaś Wacław Kowalewski 
przyjmujący produkt od dostaw-
ców. Temu ostatniemu przybyło 
obowiązków po zakupie masielni-
cy, którą początkowo sam ręcznie 
obsługiwał, a po zwiększeniu pro-

dukcji wraz zatrudnionym pomoc-
nikiem. 
Spółdzielnia Mleczarska „ Zo-
rza” od chwil i  powstania c ie-
szyła się zaufaniem miejscowej 
społeczności, co przekładało się 
na zwiększenie l iczby nowych 
członków, a tym samym wzrost 
dostaw mleka. Mimo rezygnacji 
w 1930 r. z funkcji prezesa Józefa 
Iłowieckiego, któremu skończyła 
się dzierżawa folwarku Świerkowo, 
idea spółdzielczości nie upadła. 
Nowo wybrane władze rok później 
otworzyły nowe zlewnie mleka 
w Nowym Mieście oraz Konarach. 
Był to strzał w dziesiątkę, gdyż 
przyjmowany od gospodarzy pro-
dukt w zlewniach był codziennie 
po obróbce transportowany do 
centrali w Świerkowie. Tam z re-
guły trafiająca już tylko śmietana 
była poddawana dalszym proce-
som technologicznym – wyra-
biano z niej m.in. finalny produkt, 
czyli masło. Gospodarze, widząc 
korzyści w otwarciu zlewni, chęt-
niej przystępowali do spółdziel-
ni, gdyż dzięki temu swój produkt 
mogli dowozić do nieodległego 
punktu skupu, bez konieczności 
samodzielnej jego dostawy do 
Świerkowa. Za wpłacone udzia-
ły otrzymywali od „Zorzy” wi-
rówkę ręczną do mleka i kocioł 
do jego podgrzewania. Tym spo-
sobem w 1933 r. powstały nowe 
zlewnie w Klukowie, Karolinowie 
oraz w Głodowie, a po przejścio-
wych trudnościach w następnym 
roku ot worzono punkt  zb io -
ru w Popowie. Odbiór produktu 
z tak znacznego terenu wymagał 
dopracowania sposobu przerobu 
mleka w Świerkowie. Jak pamię-
tamy, do wyrobu masła używano 
ręcznej masielnicy wymagającej 
znacznego wkładu siły ludzkiej, 
co z perspektywy czasu nie było 
korzystne. Chcąc usprawnić pro-
dukcję, a tym samym odciążyć 
pracowników, dorobiono odpo-
wiednie uchwyty do maszyny, 
którą postawiono na podwyższe-
niu, tworząc coś w rodzaju kiera-
tu. Wówczas siłę mięśni ludzkich 
zastąpił koń. 
Przełomowym rokiem dla Spół-
dzielni Mleczarskiej „Zorza” był 
rok 1937, który przyniósł wie-
le zmian. W drugiej połowie roku 
do 6 czynnych zlewni dołączyły 
dwie nowo utworzone w miejsco-
wościach Morgi i Świercze. Pracę 
w spółdzielni wymówiła dotych-
czasowa kierownik Maria Korzeń. 
Powodem jej odejścia było za-
mążpójście oraz utworzenie wraz 
z mężem prywatnej mleczarni 
w Cieksynie. Jednak największym 
wydarzeniem dla „Zorzy” stało się 
utworzenie sklepu nabiałowego 
w Nasielsku. Powstał on w wyna-
jętym od właściciela składu ap-
tecznego, pana Tomaszewskiego, 
pomieszczeniu. Mimo posiada-
nia własnego sklepu w spółdzielni 
podaż przewyższała popyt. Punk-
tem zbytu lub odbioru gotowego 
masła pakowanego w Świerkowie 
w 50-kilogramowe beczki był Za-
kład Mleczarski „Agril” w Warsza-

wie. Kupował także pełne mleko 
pochodzące z majątku Świerko-
wo, Gawłowo oraz Lubomin, gdyż 
miały one odpowiednie warunki 
do chłodzenia oraz przechowy-
wania tego surowca.
Przetwórstwo mleczne nie było 
jedynym celem spółdzielni mle-
czarskiej. W 1938 r. otworzono 
punkt zbioru jaj. Jednakże ta de-
cyzja nie była pomysłem trafio-
nym, gdyż w pierwszym półroczu 
wygenerowała prawie 88 zł straty. 
Nie było to kwotą bez znaczenia, 
jako że stanowiło równowartość 
557 litrów mleka pełnego. Pod in-
nym szyldem dwa lata wcześniej 
utworzono Spółdzielnię Spożyw-
ców „Jutrzenka” w Świerkowie. 
Jej propagatorem był skarbnik 
Spółdzielni Mleczarskiej „Zorza” 
Henryk Borkowski, który został 
pierwszym prezesem „Jutrzenki”. 
Z założenia miała ona zaopatrywać 
dostawców mleka w różne artyku-
ły spożywcze, drobną galanterię, 
kosmetyki oraz tytoń i inne po-
dobne produkty i wytwory.
Spółdzielnia Mleczarska „Zorza” 
w Świerkowie była prekursorem 

Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Nasielsku. Swym działa-
niem wpisała się w karty naszej 
historii, stanowiąc dowód roz-
woju, mimo przeszkód, przed-
siębiorczości oraz zaradności 
społeczności lokalnej. Bo trzeba 
nam wiedzieć, że gdy powsta-
wała „Zorza”, upadła Spółdziel-
nia Mleczarska w Dębinkach, co 
w wyniku błędnych decyzji zarzą-
du doprowadziło do bankructwa 
wielu gospodarzy zmuszonych 
swym majątkiem spłacić jej wie-
rzytelności. W takiej aurze trud-
no było pozyskać przychylność 
rolników i zdobyć ich zaufanie do 
nowego przedsięwzięcia. Jak wi-
dać, udało się to dzierżawcy ma-
jątku Świerkowo oraz okolicznym 
gospodarzom. Stworzyli instytu-
cję, która tuż przed wybuchem II 
wojny światowej otworzyła dwie 
kolejne zlewnie w Prusinowicach 
i Strzegocinie. Planowała także 
w 1939 r. przeniesienie mleczarni 
ze Świerkowa do Nasielska, lecz 
wybuch wojny zniweczył ten plan, 
zmieniając losy Spółdzielni Mle-
czarskiej „Zorza”.

D. Dalecki

R E K L A M A
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27 - 29 kwietnia godz. 17.00

Hans Kloss. Stawka 
większa niż śmierć.
Sensacyjny, wojenny; Polska; czas: 2 godz.

Koenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss 
(Tomasz Kot) - agent polskiego wy-
wiadu o kryptonimie J-23 - wpada 
na trop skarbu zrabowanego przez 
nazistów. W intrygę zaangażowany 
jest stary znajomy Klossa - Hermann 
Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, pró-
bując pokrzyżować plany wroga, sta-
ra się ocalić z wojennej pożogi piękną 
Elzę (Marta Żmuda Trzebiatowska), dla 
której gotów będzie zaryzykować bezpieczeństwo swojej misji.  

4 - 6 maja godz. 17.00

Zaczarowana
Fantasy, komedia, przygodowy; USA; czas:  
1 godz. 47 min.

Bohaterką filmu jest dziewczyna, która 
zakochuje się w księciu, przez co zosta-
je wyrzucona ze swojej kreskówkowej 
krainy Andalasii przez złą królową. Tra-
fia do współczesnego Nowego Jorku, 
gdzie zakochuje się w kimś innym, my-
śląc, że on jest jej księciem. Lecz wtedy 
okazuje się, że szuka jej zła królowa… 

4 - 6 maja godz. 19.00

Zaginiona
Dramat, thriller; USA; czas: 1 godz. 34 
min.
Jill (Amanda Seyfried), po powrocie 
z nocnej zmiany, odkrywa, że jej sio-
stra Molly (Emily Wickersham) została 
uprowadzona. Porywacz nie zostawia 
absolutnie żadnych śladów, dlatego 
bardzo trudno wpaść na jakikolwiek 
trop. Jill jest pewna, że jej siostrę po-
rwała ta sama osoba, która rok wcześ-
niej uprowadziła też ją. Dziewczynie 
cudem udało się wówczas uciec. Po-
licja jednak uznała, że porwanie było 
tylko wytworem wyobraźni cierpiącej 
z powodu utraty rodziców ofiary, i zamknęła sprawę, która teraz naj-
wyraźniej się powtarza. 

11 - 13 maja godz. 17.00

Życie to jest to
Dramat; Hiszpania; czas: 1 godz. 35 min.
Roberto (José Mota) jest bezrobotnym specjalistą od reklamy, który 
zdobył sławę, wymyślając slogan - „Coca-Cola, la chispa de la vida”. 
Zdesperowany, próbując przypomnieć sobie lepsze dni, wraca do ho-
telu, w którym spędzali z żoną, Luisą (Salma Hayek) miodowy miesiąc. 
Niestety w miejscu hotelu, sąsiadującego z ruinami rzymskiego teatru, 
mieści się obecnie muzeum. Mężczyzna, zwiedzając zabytek, ulega 
wypadkowi. Żelazny pręt wbija się w jego głowę całkowicie go unieru-
chamiając - jeśli się poruszy, umrze. I tak, w ciągu kilku minut, Roberto 

staje się centrum zainteresowania mediów…

BARAN 21.03–20.04
Wpływy Twojego wojowniczego charak-
teru dadzą Ci się dzisiaj we znaki. Wyzwolą 
w Tobie skłonność do konfliktów i zatargów 
z otoczeniem. Nadmiar energii wykorzystaj 
w działalności pozazawodowej.

BYK 21.04–21.05
Twoje sprawy zawodowe potoczą się dzi-
siaj ze zmiennym szczęściem. Jeśli będziesz 
ostrożny, to uda Ci się zrealizować dawno 
odkładane plany. Znaczenia nabiorą finanse. 
Dzięki nim szybko wyjdziesz na prostą. 

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
W pracy musisz ostrożnie prowadzić wszel-
kie negocjacje. W domu nieuniknione są 
problemy małżeńskie i napięcia w stosun-
kach z rodzicami. Wojną na słowa niczego 
nie osiągniesz.

RAK 21.06–22.07
Napięcie nadchodzącego tygodnia nie po-
zwolą Ci na bezczynność. Działaj więc ak-
tywnie, a załatwisz kilka ważnych spraw. 
Plany osobiste wymagają odważnych prze-
myśleń. Skup się na tym, co robisz.

LEW 23.07–22.08
Twoje poczynania, wymagają dużej ostroż-
ności. Twoje zachowanie może być niera-
cjonalne. Panuj nad emocjami. Spotkania 
towarzyskie nie wchodzą w grę.

PANNA 23.08–22.09
Nie podchodź do pracy zbyt emocjonalnie. 
W rodzinie również unikaj niepotrzebnych 
konfliktów. Przejmij inicjatywę i znajdź dla 
każdego domownika odpowiednie zajęcie. 
Zatroszcz się o najbliższą osobę.

WAGA 23.09–22.10
Twoje nastawienie do życia może się zmie-
nić. Wysiłek zostanie doceniony. Twój oso-
bisty urok przyciągnie do Ciebie wielu 
przyjaznych Ci i chętnych do pomocy ludzi. 
Nawiążesz ciekawe znajomości.

SKORPION 23.10–22.11
Nadchodzący czas nie sprzyja Twoim planom 
i działaniom. Pomimo zwiększonego wysiłku 
trudno Ci będzie pokonać pojawiające się 
przeszkody. Zajmij się działalnością twórczą. 
W pracy nie spodziewaj się sukcesów.

STRZELEC 23.11–21.12
W pracy trudno Ci się będzie rozkręcić. Nie 
pozwól jednak, aby zmarnowały się dobre 
okazje do interesów. Właściwie podjęte de-
cyzje mogą długo i pozytywnie skutkować. 
Możesz liczyć na poprawę w finansach.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Nie będziesz mieć w tym tygodniu serca 
do pracy. Gros swojego czasu jednak prze-
znacz na rozwiązywanie problemów zawo-
dowych. Napięcia nie sprzyjają współpracy. 
Przemyśl swoje ostatnie posunięcia. 

WODNIK 20.01–18.02
Wzmożona aktywność zawodowa nie jest 
teraz wskazana. Nadpobudliwość i niekon-
trolowane emocje staną się przyczyną błę-
dów trudnych do naprawienia. Zrezygnuj 
z operacji finansowych.

RYBY 19.02–20.03
Nie bagatelizuj żadnych problemów zdrowot-
nych. Jeśli lubisz aktywność, namów rodzinę na 
wspólną pieszą lub rowerową wycieczkę. Bu-
duj dobre relacje z bliskimi osobami. Ciesz się 
z drobnych sukcesów. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

fot. T. Zawadzki

PORADY

Dieta a odpowiednie 
nawodnienie
Czy zastanawiasz się nad tym, co pijesz w ciągu dnia? Czy jest Ci to obo-
jętne? Może warto czasem jednak zastanowić się, jakie płyny wybieramy, 
żeby mieć z tego odpowiednie korzyści. Zatem co pić, a czego unikać?
Woda zawsze i wszędzie. Woda jest płynem, który najlepiej gasi nasze 
pragnienie. Codziennie rano już przed śniadaniem powinniśmy wypić 
szklankę wody, do której można dodać np. wyciśnięty sok z cytryny lub 
łyżkę octu jabłkowego. Wodę powinniśmy pić przez cały dzień niewiel-
kimi łyczkami, organizm wtedy znacznie lepiej przyswoi wodę, niż gdy 
wypijemy na raz 0, 5 litra. Pamiętajmy jednak, żeby nie pić podczas posił-
ków. Płyny możemy wypić mniej więcej 30 min przed posiłkiem i blisko 
godzinę po nim. Jeśli wolimy wody z bąbelkami, zamieńmy je na wody 
wysokomineralizowane, które dzięki wysokiej zawartości minerałów mają 
smak podobny do wody gazowanej. Dwutlenek węgla zawarty w wodach 
gazowanych sprawia, że szybciej wypełniają żołądek, zatem można wypić 
ich mniej, sprzyja także wzdęciom oraz odbijaniu. Warto zwrócić również 
uwagę na rodzaj wody i wybierać wody mineralne bogate w potas, mag-
nez czy sód, a unikać wód źródlanych zawierających znikome ilości tych 
składników. Wody źródlane wskazane są dla niemowląt oraz kobiet cię-
żarnych. Należy jak najszybciej zużywać zawartość otwartej butelki wody 
mineralnej, ponieważ cenne właściwości zachowuje tylko przez 48 godzin.
Pamiętaj również, że tzw. „woda smakowa” to NIE woda! Jest to zwykły 
napój, który w półtoralitrowej butelce może zawierać nawet do 300 kcal. 
Napoje te mogą zawierać środki słodzące, konserwanty, aromaty.
Innymi płynami, na które warto przychylnie spojrzeć, są herbaty zioło-
we i owocowe. Nie zawierają one teiny (kofeiny) i dlatego nie działają od-
wadniająco (w przeciwieństwie np. do czarnej herbaty, kawy lub napojów 
typu cola). Herbaty te są szczególnie wskazane w okresie jesieni i zimy, 
gdy z powody niekorzystnej, chłodnej aury zmniejszamy spożycie wody. 
Herbata miętowa czy zielona poprawiają także pracę przewodu pokar-
mowego.
Słodkie pułapki. Jaki sok wybrać? Najlepszy jest sok zrobiony w domu, 
natomiast w sklepie wybierajmy te 100% bez dodatku cukru. Naturalne 
soki również zawierają cukier tzw. fruktozę, dlatego najlepiej rozcieńczać 
je wodą (w proporcjach 1:2). Soki warzywne i owocowe zawierają natural-
ne witaminy i składniki mineralne, które są dobrze przyswajane przez nasz 
organizm. W ich składzie jest również błonnik, który poprawia pracę prze-
wodu pokarmowego, dzięki czemu ułatwia wypróżnianie się. Nadmierne 
spożycie soków może przyczynić się do znacznego zwiększenia wartości 
energetycznej diety.
Napoje energetyczne – unikaj. Płyny te są coraz bardziej popularne nie-
stety także wśród młodzieży. Mają nas szybko pobudzić, gdy jesteśmy 
zmęczeni, zaspani. Co jest w ich składzie? Głównie cukier i kofeina, które 
mają szybko postawić nas na nogi. Zatem dlaczego dzieciom zabraniamy 
pić kawę, która jest taka niezdrowa, a pozwalamy na picie napojów ener-
getycznych? Dorośli także powinni ich unikać, ponieważ w nadmiernych 
ilościach mogą doprowadzić do problemów z ciśnieniem czy sercem. 
Zawierają tzw. puste kalorie, których powinny unikać osoby z nadmierną 
masą ciała. Oprócz cukru i kofeiny płyny te dostarczają witamin z grupy B 
oraz inne substancji pobudzających układ nerwowy. Jednak czy nie lepiej 
dostarczyć je w naturalnej postaci z pożywieniem?
Napoje gazowane. Bardzo popularne, powszechnie dostępne, jednak czy 
wartościowe? Co zawierają takie napoje? Cukier lub słodziki, barwniki nada-
jące im rozmaite piękne kolory, substancje zapachowe. Czyli nic z tego, co 
jest naszemu organizmowi potrzebne. Zatem czy warto je pić i „zbierać” 
jedynie kolejne puste kalorie?
Napoje izotoniczne. Kiedy je pić? Napoje tego typu zawierają składniki 
mineralne (magnez, potas, wapń, chlor, fosfor, sód), które mają zapewnić 
równowagę elektrolitową w organizmie. Składniki te tracimy w znacznych 
ilościach podczas wysiłku fizycznego lub uporczywych upałów, gdy się 
intensywnie pocimy. Wówczas dla zapewnienia równowagi wodno-elek-
trolitowej możemy zastosować płyny izotoniczne. W pozostałych sytua-
cjach natomiast powinniśmy pić dla ugaszenia pragnienia wodę mineralną.
Napoje alkoholowe. Różnego rodzaju uroczystości, zabawy często nie 
mogą obyć się bez alkoholu. Jednak pamiętajmy, że napoje tego typu po-
budzają nasz apatyt oraz zawierają kalorie. Dlatego osoby odchudzające 
powinny ich unikać. 
Zatem zastanówmy się nad tym, co pijemy. Szklanka soku czy jeden drink 
raz na tydzień nam nie zaszkodzą. Jednak 1,5 litra słodkiego napoju dzien-
nie to już ok. 600 kcal, co przez dłuższy czas może znacznie zawyżyć 
nasz bilans energetyczny i przyczynić się do gromadzenia nadmiernych 
kilogramów.

mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

NOK ZAPRASZA

Poznaj sztukę  
dekoracji  
przedmiotów
Chcesz poznać technikę deco-
upage? Nasielski Ośrodek Kultu-
ry zaprasza na zajęcia zarówno 
dzieci, jak i  dorosł ych, którzy 
chcą zanurzyć się w barwnym 
świecie ozdabiania przedmiotów.
Decoupage umożliwia własno-
ręczne stworzenie pięknej i ory-
ginalnej dekoracji, która wygląda 
jak ręcznie malowana, ale przede 
wszystkim to zajęcie, które do-
skonale relaksuje i przynosi wiele 
satysfakcji.
Zajęcia dla dzieci odbywają się 
we wtorki o godz. 15.00.
Zapisy dla dorosłych są prowa-
dzone pod nr. tel. 23 69-12-343 
lub drogą mailową: kasia.nok@
gmail.com.
C hc e sz  o dk r yć lub roz winąć 
swoje pasje oraz t wórczo i  w 
miłej atmosferze spędzić wolny 
czas? Przyjdź do nas! W progra-
mie m.in. ozdabianie szkła, drew-
na i świec. 

K.T.

Z GMINY

Jak pomóc bocianom
Bociany najwyraźniej czują się dobrze w naszej gminie, bo zakła-
dają tu kolejne gniazda. Do ich budowy wybierają różne miejsca. 
Dla tak dużych ptaków ogromne znaczenie ma możliwość wy-
godnego dolotu do gniazda i wylotu z niego. Z tego powodu na 
założenie gniazda ptaki te wybierają miejsca wysoko położone 
i odsłonięte. Często są to wysokie drzewa lub dachy domów. Bywa 
i tak, że uznaniem bocianów cieszą się słupy elektroenergetycz-
ne. W pobliżu jednego z domostw w Cegielni Psuckiej już kilka lat 
temu właśnie na takim słupie osiedliła się bociania rodzina. W ubie-
głym roku okazało się, że kolejne bociany interesują się tą okolicą.
– Zauważyliśmy, że wokół jednego ze słupów niskiego napięcia 
kręcą się te ptaki. Tak jakby szykowały się do założenia tu gniaz-
da – mówi pan Janusz, mieszkaniec Cegielni Psuckiej. – Dlatego 
napisaliśmy pismo do zakładu energetycznego, tak jak poprzed-
nio, z prośbą o zamontowanie odpowiedniej platformy, na któ-
rej bociany będą mogły bezpiecznie je zbudować. W marcu br. 
pracownicy zakładu energetycznego taką platformę zamontowali 
teraz czekamy, aż boćki się tu osiedlą. Te, które przylatują do nas 
od lat, już zamieszkały w swoim gnieździe – dodaje. 
Platformy pod bocianie gniazda montowane przez zakład energe-
tyczny ENERGA ratują bocianom życie. Zapobiegają także zwar-
ciom przewodów i izolatorów powodowanym przez spadające elementy gniazda.

(r.)

ZE SZKÓŁ. Publiczne Gimnazjum nr 1

Czytamy pod chmurką
22 kwietnia br. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Nasielsku zor-
ganizowało wiosenny finał akcji „5 minut dla książki”, pod 
hasłem „Czytamy pod chmurką”. Spotkanie odbyło się 
w parku im. Jana Pawła II. Głównym celem tej akcji była 
promocja czytelnictwa, integracja środowiska miłośników 
książki, tworzenie i popularyzacja swego rodzaju mody na 
czytanie oraz promocja wartościowej literatury. Organiza-
torzy chcieli zwrócić uwagę przechodniów na fakt, że czy-
telnictwo jeszcze nie umarło. I nie zniknie zupełnie, dopóki 
ludzie będą sięgać po książkę.
W imieniu Publicznego Gimnazjum nr 1 Cyprian Skłucki, 
uczeń klasy II b, powitał burmistrza Nasielska Grzegorza 
Arciszewskiego, delegacje z nasielskich szkół i instytucji 
oraz wszystkich mieszkańców Nasielska i okolic.
Punktualnie o godzinie 17.00 osoby wskazane przez mikrofon, w tym Pan Burmistrz, i wszyscy zebrani rozpoczęli 
wspólne głośne czytanie fragmentu książki Marii Pruszkowskiej Przyślę panu list i klucz. To książka, która chyba 
najlepiej ukazała stosunek do literatury, jaki połączył uczestników akcji.
Szkoła przygotowała również na tę okazję zakładki, które były rozdawane uczestnikom akcji. Miały one zachęcić 
do odwiedzenia miejskich i szkolnych bibliotek, by nadrobić zaległości czytelnicze. Organizatorzy chcieli w ten 
sposób zaakcentować dzień 23 kwietnia, który jest Światowym Dniem Książki.
Na zakończenie Basia Konerberger z klasy III a, Magdalena Świderska z klasy III b oraz Cyprian Skłucki z klasy II b 
wyrecytowali kilka wierszy, które miały zainteresować młodszych i starszych uczestników naszej akcji i zachęcić 
ich do sięgnięcia po inne utwory znanych i cenionych poetów.
Warto poświęcić „5 minut dla książki”, abyśmy nie byli zmuszeni wkrótce poświęcać jej minuty ciszy.
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Rafał Załoga nagrodzony
Informowaliśmy, że zawodnik Żbika, Rafał Załoga, w plebiscycie na 
Piłkarza Północnego Mazowsza, ogłoszonym przez „Tygodnik Cie-
chanowski” (i „Mazowiecki”) zajął wysokie trzecie miejsce.
14 kwietnia na naszym stadionie, przed meczem Żbika z Makowianką, 
odbyła się miła uroczystość wręczenia naszemu piłkarzowi przewi-
dzianych dla tego miejsca upominków. W imieniu redakcji dokonał 
tego redaktor naczelny „Tygodnika” Ryszard Marut.
Do gratulacji przyłączył się także nasz burmistrz, Grzegorz Arciszew-
ski. Wyróżnionemu piłkarzowi wręczył upominki. Były to: miniatura 
statuetki Lwa Nasielska i statuetka Piłkarza.
Burmistrz obejrzał wspólnie z członkami Zarządu Żbika mecz Żbika 
z Makowianką. Piłkarze naszej drużyny nie zawiedli jego oczekiwań 
burmistrza, Zarządu klubu i kibiców. Wygrali z silnym przeciwnikiem 
2:1. Burmistrz Arciszewski zna trudną sytuację finansową klubu. Korzy-
stając z pobytu na stadionie, zapowiedział, że w przyszłym roku gmina 
wesprze klub wyższą niż obecnie kwotą.
Drobny udział w sukcesie naszego piłkarza ma też redakcja „Życia 
Nasielska”. Poinformowaliśmy naszych Czytelników o plebiscycie 
i o tym, że wśród nominowanych piłkarzy znalazł się zawodnik Żbika. 
Prosiliśmy też naszych Czytelników o wzięcie udziału w plebiscycie. 
Rafałowi Załodze serdecznie gratulujemy sukcesu!

az

fot. www.grupaenerga.pl

Czekają na pomoc
Bezdomne zwierzęta, które trafiły do schroniska w Chrcyn-
nie, prowadzonego przez Fundację Centrum Ochrony Środo-
wiska, czekają na pomoc ludzi dobrego serca. 

1. Suczka Szaza. Ma ok. 2-3 lat. To 
średniej wielkości, zwinna suczka 
o ciemnym umaszczeniu. Jest bardzo ła-
godna, o czym świadczy jej ciepłe spoj-
rzenie. Idealnie sprawdzi się na działce. 
Wciąż oczekuje na nowego przyjaciela. 
Nie pozwól stracić jej nadziei.

 

2. Pies Murzyn. Ma ok. 3 lat. To wy-
kastrowany, duży, masywny pies, dzię-
ki czemu świetnie sprawdzi się w roli 
stróża posesji. Czarna sierść i mroczne 
oczy Murzyna dla nowego Pana zaiskrzą 
wiernością. Nie pozwól mu czekać!

 

3. Pies Pedros. Ma ok. 
2 lat. To bardzo ła-
godny pies o nietuzin-
kowym umaszczeniu. 
Jego zalety to: czujność i zwinność. Potrafi 
być przywódcą. Do ludzi podchodzi z dy-
stansem, po czy stopniowo skrada ich ser-
ca. Z pewnością będzie dobrym psem dla 
nowego Pana. Pomóż mu:)

KRÓTKO

Promocja dla rowerzystów
Jak co roku Koleje Mazowieckie przygotowały promocję dla pasażerów, 
wprowadzając na okres od 28 kwietnia do 30 września nieodpłatny prze-
wóz rowerów. To prawdziwa atrakcja dla amatorów wycieczek rowero-
wych nie tylko w miejscu zamieszkania, ale po sąsiednich gminach czy 
powiatach. Promocja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością 
wśród pasażerów Kolei Mazowieckich. 
Regulamin nieodpłatnego przewozu rowerów mówi, iż pasażer posiada-
jący ważny bilet na przejazd pociągiem może zabrać ze sobą i przewieźć 
jeden rower, jednak tak, by nie utrudniał przejazdu innym podróżnym.

Michał B., www.mazowieckie.com.pl
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Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie 
od podstaw. Tanio. Tel. 508 495 535.
Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, komplet 
wypoczynkowy, komodę pod TV, huś-
tawkę ogrodową drewnianą, dywany. 
Tel. 505 359 438.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, 
imprezy okolicznościowe. Tel.691 036 690. 
www.sercadwa.com
Schody drewniane, Tel. 503 401 399. 
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni kobietę 
na stanowisko dyspozytora stacji moni-
torowania. Wymagana licencja II stopnia. 
Praca zmianowa. Tel. 602 629 778, e-mail: 
dnowacki@pleban.com.pl
Usługi elektroinstalacyjne. Tanio i solidnie. 
Tel. 600 817 350. www.elpul.pl
Sprzedam mieszkanie 50m2 pierwsze 
piętro, ul. Piłsudskiego- Nasielsk. Tel. 504 
522 720.
Sprzedam mieszkanie 72m2 pierwsze pię-
tro, ul. Warszawska- Nasielsk. Tel. 668 
034 069.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 577.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Sprzedam działkę 2200 m2 z domem – 
Siennica, ul. Ogrodowa 6. Tel. 503 922 
152, 500 893 858.
Sprzedam działki budowlane (gaz, woda). 
Tel. 500 138 106.
Oprawa obrazów, wyrób listew przypod-
łogowych dębowych, jesionowych, buko-
wych i sosnowych. Produkcja szalówki 
sosnowej. Tel. 602 891 356
Sprzedam działkę rolno-budowlaną,  
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk. Cena 
50 tys. Tel. 506 702 293.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666 295 
207.
Sprzedam dom drewniany 70 m2, dział-
ka 1100 m2 (murowane budynki gospo-
darcze) w Nowym Mieście k. Płońska.  
Tel. 668 373 297
Sauna fińska. Kosmetyka dla seniorów 
od 70 zł. Zabiegi na ciało: wyszczupla-
jące i ujędrniające (po ciąży) od 60 zł.  
Tel. 23 69 12 157.
Izolacja, docieplanie budynków. Tel. 694 
570 289.
Tynki tradycyjne z agregatu. Tel. 694 570 
289.
Sprzedam działkę budowlaną 821 m2,  
os. Krupka lub ul. Sosnowa 928 m2 – ogro-
dzona. Tel. 609 627 331.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. 
Tel. (22) 671 46 79.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk 
PKP. Tel. 664 414 891.
Sprzedam działkę budowlaną 759 m2  
+ 1/3 wjazdu; centrum Nasielska przy 
Tesco, media. Tel. 601 581 743.
Sprzedam czarnoziem. Tel. 506 672 515.
Sprzedam działki 1400 i 1600 m2 – Kosewo 
k/Nasielska. Tel. 501 136 623.
Sprzedam mieszkanie 36 m2 – Nasielsk, 
os. Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.
CSM ogłasza rozpoczęcie kursu  
w Jachrance na maszyny budowlane: 
koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, 
spycharki i równiarki. Tel. 606 436 876.
Sprzedam działkę budowlaną w po-
bliżu PKP Studzianki – Miękoszynek.  
Tel. 22 794 33 87.
Siedlisko – Cegielnia. Tel. 600 432 663.
Sprzedam działkę przemysłowo-budow-
laną 2400 m2 – Nasielsk, ul. Jodłowa.  
Tel. 691 138 678.

Usługi hydrauliczne w pełnym zakresie. 
Wod-kan., C.O., gaz, drobne naprawy, 
konserwacje, udrażnianie kanalizacji, 
podłączenia pralek, zmywarek. Solidnie 
i sprawnie. Tel. 602 698 856.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki. Tel. 668 
602 600.
Sprzedam słomę i ciągnik C360. Tel. 792 
707 964.
Sprzedam mieszkanie 55,72 m2 – Nasielsk, 
ul. Staszica. Tel. 609 379 755.
Lokal do wynajęcia na działalność gospo-
darczą ok. 40 m2. Prąd, woda, ogrzewanie, 
sanitarne. Tel. 606 123 755.
Mieszkanie do wynajęcia 67 m2 Nasielsk. 
Tel. 511 848 639.
Sprzedam Lublin 2003 r. Tel. 500 138 106.
Koszenie trawników, pielęgnacja ogrodu. 
Tel. 500 079 153.
Mieszkanie do wynajęcia na ul. Płońskiej 
24 A. umeblowane 50 m2 (dwa pokoje). 
Tel. 663 555 233.
Poszukuję pracy w księgowości, staż 30 
lat. Tel. 505 812 233.
Zakład fryzjerski LOOKSUS w Nowym 
mieście (9 km od Nasielska, 15 km od 
Płońska) zatrudni doświadczonego fry-
zjera/fryzjerkę od zaraz. Kontakt 518 738 
682. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
dom-fryzur@wp.pl, www.studiolooksus.pl
Sprzedam mercedes Sprinter 208 D,  
1995 r., 3 lata w kraju, blacharka do re-
montu. Tel. 501 434 677.
Usługi elektryczne – szybko, tanio.  
Tel. 505 259 424.
Do wynajęcia w Nasielsku cztery miesz-
kania – łazienka, centralne ogrzewanie, 
oddzielne wejście. Tel. 602 793 096;  
784 672 567.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.
Zatrudnię ekspedientkę i osobę do pro-
wadzenia faktur z doświadczeniem ma-
gazynu sklepowego w Serocku. Tel. 604 
508 533.
Zatrudnię mężczyznę do stolarni i tartaku 
w Serocku. Tel. 602 587 607.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Zlecę remont domu. Tel. 603 905 435.
Kupię ciągnik C 360. Tel. 500 079 153.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną. Tel. 887 
714 848.
Instalacje elektryczne kompleksowo – 
uprawnienia, systemy alarmowe, monito-
ring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. 
Tel. 500 142 809.
Sprzedam 1-8 ha ok. Nasielska. Tel. 600 
432 663. 
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 23.03.2012 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   82 pkt (65,08%)
2. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   72 pkt (57,14%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   67 pkt (53,17%)
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    65 pkt (51,59%)
5. Janusz Wydra – Janusz Muzal    61 pkt (48,41%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  57 pkt (45,24%)
7. Mariusz Figurski – Piotr Turek     50 pkt (39,68%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    50 pkt (39,68%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po siedmiu turniejach:
1-2. Robert Truszkowski   49 pkt
 Marek Olbryś    49 pkt
3-4. Janusz Wydra    47 pkt
 Janusz Muzal    47 pkt
5-6. Piotr Kowalski    42 pkt
 Grzegorz Nowiński   42 pkt
7.  Paweł Wróblewski    39 pkt
8. Stanisław Sotowicz   34 pkt
9. Krzysztof Morawiecki   31 pkt
10. Kazimierz Kowalski   26 pkt
11. Piotr Turek     23 pkt
12. Krzysztof Michnowski   21 pkt
13. Waldemar Gnatkowski   20 pkt

PK
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Żbik–Makowianka Maków Maz. 2:1 (1:1) +3
Kryształ Glinojeck–Żbik 1:1 (0:0) +1 (-2)

Nadzieja jeszcze nie umarła, ale…
Działacze Żbika, podejmując decyzję 
o grze w grupie ciechanowsko-ostro-
łęckiej ligi okręgowej, oficjalnie mówi-
li, że nie planują w obecnym sezonie 
awansu do IV ligi. Kibice zaś wiedzie-
li swoje. Twierdzili, że takie informa-
cje są po prostu zwykłą asekuracją na 
wypadek, gdyby nie udało się awan-
sować. Głośno zaś mówili, że przeno-
siny z grupy warszawskiej miały ten 
awans zagwarantować, bo podobno 
w obecnej grupie Żbika jest niższy 
poziom. Przed pochopnym ocenia-
niem poziomu grup ostrzegało wielu, 
wskazując przy tym na to, że w gru-
pie ciechanowsko-ostrołęckiej gra się 
nieco inaczej. 
Kończący się sezon zweryfikował 
wiele z tych sądów. Fakt jest jeden: 
w grupie warszawskiej, i w grupie cie-
chanowsko-ostrołęckiej są drużyny 
prezentujące wyższy poziom, są też 
zespoły słabsze. W żadnej z grup nie 
można lekceważyć nikogo, nawet naj-
słabszej drużyny. Przekonało się o tym 
wiele zespołów z czołówki, także Żbik, 
przegrywając na własnym boisku z KS 
Pniewo. To nie strata punktów z dru-
żynami z Ostrołęki i Makowa zdecy-
dowała o obecnej pozycji naszego 
klubu (5.), lecz porażki i remisy z dru-
żynami z dołu tabeli. Gdyby nie one, 
o awans bylibyśmy teraz spokojni.
Mecz z Makowianką odbył się 
w Nasielsku i przebiegał pod dyktan-
do naszej drużyny. Zwycięstwo Żbika 
(2:1) należy uznać za w pełni zasłużo-
ne. A przeciwnik nie był łatwy i sta-
wił naszej drużynie duży opór. Oba 
zespoły grały twardo, aby utrzymać 
swoje szanse na awans. Wszystkie 
trzy bramki w tym meczu zdoby-
li nasielszczanie. Najpierw piękną ak-
cją i uderzeniem popisał się Przemek 
Wysocki (20’). Wyrównanie padło po 
błędzie naszego obrońcy, który nie-
fortunnie skierował piłkę do własnej 
bramki. Decydującą o zwycięstwie 
bramkę strzelił Marcin Gumowski (55’). 
Ze względów osobistych wszedł na 
boisko dopiero po przerwie; w dodat-
ku miał dłuższą przerwę w grze. Grą, 
a zwłaszcza strzeloną bramką, pokazał, 
że nadal jest zawodnikiem dużej klasy.
Zdobywając 3 punkty, Żbik zmniej-
szył wprawdzie dystans dzielący go 
od Makowianki do 3 punktów i utrzy-
mał po tym meczu dystans do innych 
czołowych zespołów. Nie potrafił tej 
jednak zdobyczy powiększyć, remi-
sując w następnym meczu w Glino-
jecku 1:1. 
Trzy punkty zdobyte w Glinojecku 
w sposób zdecydowany poprawiły-
by szanse naszego zespołu na awans. 
Drużyna z Glinojecka gra już tylko 
o prestiż. Nie eksperymentuje jednak 
z młodymi zawodnikami, nie odpusz-
cza, lecz konsekwentnie zbiera punk-
ty, zabierając je nawet najlepszym. 
Żbikowi gospodarze wysoko postawi-
li poprzeczkę. Grali twardo, na granicy 
faulu. Świadczy o tym liczba żółtych 
kartek, jakie sędzia pokazał zawodni-
kom obydwu drużyn. Żbik otrzymał 
ich trzy i w większości były to kartki 
za nerwową reakcję na ostrą grę prze-
ciwnika. Gospodarze z Glinojecka do-
stali ich aż sześć. 

Prowadzenie w tym meczu zdobyli 
gospodarze. Stało się to tuż po prze-
rwie (50’) i, co charakterystyczne dla 
naszej drużyny, w momencie, gdy gra 
toczyła się od dłuższego czasu pod 
bramką przeciwnika. Długie wybicie 
na uwolnienie i jeszcze jedno podanie 
wyraźnie adresowane do napastnika 
Daniela Banaszewskiego zadecydo-
wało o wszystkim. Nasza obrona za-
pomniała o swej podstawowej roli i nie 
była w stanie powstrzymać go ani 
przeszkodzić mu w oddaniu tech-
nicznego strzału, którym zmylił na-
szego bramkarza.
Gola wyrównującego dla naszej 
drużyny zdobył w 10 minut póź-
niej Adrian Giżyński. Stało się to tuż 
po wybiciu piłki z rzutu rożnego. Od 
tego momentu nasi piłkarze wyraźnie 

przyspieszyli i coraz częściej gościli 
w polu karnym przeciwnika. Gra się 
zaostrzyła. Gospodarze zdecydowa-
nie przerywali akcje gości z Nasielska. 
Po jednej z ostrych interwencji sędzia 
odgwizdał karnego dla naszej druży-
ny. Egzekutorem był poszkodowa-
ny w tej akcji Rafał Boniecki. Niestety, 
uderzył zbyt lekko i bramkarz gospo-
darzy bez problemu złapał piłkę.
Żbik nie wykorzystał też szansy, jaką 
była gra przez 20 minut z przewa-
gą jednego zawodnika Wtedy z boi-
ska musiał zejść jeden z zawodników 
Kryształu. Ostatnie 10 minut druży-
ny grały w składach dziesięciooso-
bowych. Za drugą żółtą kartkę boisko 
musiał opuścić as atutowy nasielskiej 
drużyny – Przemek Wysocki. 

az

fot. T. Zawadzki


