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LUDZIE Z PASJĄ

„Pasha” – gracz 
zawodowy
Mamy w naszym mieście mistrza świata w grach komputerowych. „Pas-
ha” pochodzi z Nasielska i jest snajperem. Takim, którego kolejne celne 
trafienia napełniają satysfakcją ze zdobycia „fraga”.  Chociaż to tylko gra 
komputerowa. „Pasha” to nick (internetowy pseudonim) Jarka Jarząbkow-
skiego, zawodowego gracza i nasielszczanina. Gra, której poświęcił całą 
swoją karierę, to „Counter Strike”

WYSTAWY

Piórkiem 
rysowane
W poniedziałek, 6 sierpnia br. 
w Bibliotece Publicznej w dziel-
nicy Targówek, mieszczącej się 
przy ulicy św. Wincentego 85, 
otwarta została wystawa prac pla-
stycznych nasielskiego twórcy Ja-
cka Gałężewskiego. Można było 
zobaczyć na niej 30 rysunków 
wykonanych piórkiem oraz kilka 
obrazów olejnych. Na uroczyste 
otwarcie, mimo czasu urlopowe-
go, dotarło 40 osób. Prace po-
dziwiać będzie można do końca 
września br.
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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

R E K L A M A

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych 
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00. 

(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

dyżuruje w poniedziałki  
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).

Z UM

RACHUNKI DO WGLĄDU
Do mieszkańców miasta i gminy Nasielsk już trafiły lub niebawem dotrą 
pisma z nasielskiego Urzędu Miejskiego wzywające do złożenia doku-
mentów potwierdzających odpowiednie zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z gospodarstw domowych. 
Przedstawić należy:
 – umowy na odbiór nieczystości stałych;
 – umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych; 
 – dowody płacenia za ww. usługi – rachunki z 2012 roku;
 – informacje o pojemności szamba lub przydomowej oczyszczalni ście-
ków (w m3 ) oraz  o ilości osób zamieszkujących na nieruchomości.
Działania te podejmowane są  na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3, 3a i 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, (tj. Dz. U. 2012 r. Nr 391) oraz § 12 uchwały Nr LXV/437/06 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 września 2006 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nasielsk.
W pismach tych urzędnicy przypominają również, że zgodnie z zapisem 
§ 10 ww. regulaminu częstotliwość odbierania z nieruchomości stałych 
odpadów komunalnych wynosi:
 – 1 raz w miesiącu na terenie wiejskim,
 – 2 razy w miesiącu na terenie miejskim
i wywiązanie się z tego obowiązku z podaną częstotliwością powinny 
potwierdzać rachunki. 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 
r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), ilość odebranych ścieków ustala się 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie ich braku ilość 
odprowadzonych ścieków powinna odpowiadać ilości pobranej wody 
ustalonej według miary przeciętnych norm zużycia wody, minimalna 
norma wynosi 30 litrów na dobę na jednego mieszkańca i taką ilość 
odebranych ścieków również powinny potwierdzać rachunki.
W przypadku nie okazania ww. dokumentów w wyznaczonym w pis-
mach terminie, można domniemywać, że właściciel nieruchomości nie 
wywiązuje się z powyższych obowiązków i zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. 
ustawy: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 
– podlega karze grzywny”, sprawa zostanie skierowania do Komisariatu 
Policji w Nasielsku celem przeprowadzenia postępowania według prze-
pisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
tel. (23) 69-33-101

Z MIASTA. Uwaga na głowy…

Balkon się sypie
– Kiedy wychodziłem z cukierni „Ptyś”, tuż obok mojej gło-
wy spadł na chodnik cały kawał cementu. A po chwili jeszcze 
jeden. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że to po prostu bal-
kon się kruszy i odpada. Kawałki betonu spadają ludziom na 
głowy i to na pewno dzieje się już od dawna. Tym razem na 
szczęście nikomu nic się nie stało, ale czy naprawdę zawsze 
potrzebny jest wypadek, żeby ktoś zajął się sprawą? – pyta pan 
Zdzisław.
Nad Cukiernią „Ptyś” znajduje się coś w rodzaju wysuniętego 
gzymsu, który wygląda jak balkon. Patrząc na niego z bliska, 
można zobaczyć spore ubytki cementu – po prostu dziury. Co 
pewien czas klientom cukierni oraz osobom spacerującym 
chodnikiem kawałki tego balkonu spadają na głowy. A prze-
chodzących tamtędy osób jest dużo, zwłaszcza w dni targowe. 
Właściciel cukierni „Ptyś”, Jacek Białorucki, doskonale sobie zdaje sprawę z tej sytuacji. Już od około 2 lat próbuje uzy-
skać pozwolenie na naprawę gzymsu i schodów, które też są w opłakanym stanie. Jak mówi: – Tak naprawdę również 
cała elewacja budynku wymaga pilnego remontu. Niedawno miałem taką sytuację, że duży kawałek elewacji runął 
wprost przede mną. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Obecnie do końca nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. 
Zarządca budynku się zmienił. Zatem nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle przewidziane są jakieś remonty tego budynku. 
Pan Białorucki deklaruje chęć naprawy rozpadającego się gzymsu i schodów, ale jak sam przyznaje, nie może dojść z 
zarządcą do porozumienia.
Budynkiem, w którym mieści się cukiernia, zarządza Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Niestety, z nikim, kto jest odpo-
wiedzialny za nasielski blok, nie udało nam się porozmawiać. Pracownicy WAM, do których się dodzwoniliśmy, odsyłali 
nas pod kolejne numery telefonów i tłumaczyli się reorganizacją. Wygląda na to, że jest tak, jak mówi jedna z mieszkanek 
bloku: – Za budynek nikt nie odpowiada, nikt o niego nie dba i nikomu na tym nie zależy. Blok wymaga natychmia-
stowego remontu, malowania i ocieplenia. Tu wszystko się sypie. Obecna elewacja pamięta lata 70. XX w. W tamtym 
czasie również prowadzono ostatnie prace w wnętrz budynku – powiększanie mieszkań. Minęło tyle lat, ale chyba musi 
wydarzyć się jakaś tragedia, żeby wreszcie ktoś się tym zajął – dodaje.
Mamy nadzieję, że zanim wydarzy się jakieś nieszczęście, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa się obudzi i wykona remont 
budynku. Być może sprawą powinien zainteresować się inspektor nadzoru budowlanego. 

K.T.

Z GMINY

Droga pozostaje w planach
UROCZYSTOŚCI

Pamięci bohaterów  
walk 1920 r.
W środę, 15 sierpnia 
br. w naszym mieście 
odbyły się uroczy-
stości upamiętnia-
jące 92 . rocznicę 
Bitwy Warszawskiej.
Uroczystości rozpo-
częły się po godzinie 
11.00 na nasielskim 
c ment arzu p rze d 
symbolicznym gro-
bem żołnierzy pol-
skich z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego, którzy zginęli 
podczas walk o Nasielsk. W uroczystości na cmentarzu wzięły udział licz-
ne poczty sztandarowe, strażacy OSP, a także żołnierze z 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów w Kazuniu, którzy pełnili wartę honorową przy grobie

Po powitaniu zgromadzonych i wysłuchaniu hymnu państwowego głos 
zabrał Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. W swoim przemówieniu 
przypomniał wartość ofiary polskich żołnierzy, którzy w 1920 r. bohater-
sko stawili czoła bolszewickim wojskom. Burmistrz podkreślił również, że 
jest bardzo zbudowany postawą nasielskiego środowiska harcerzy, którzy 
po raz pierwszy podczas oficjalnych uroczystości pełnili funkcję pocztu 
sztandarowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Koło w Nasielsku. 
W dalszej części uroczystości modlitwę za poległych odmówił ks. Adam 
Ners. Następnie na symbolicznej mogile delegacje władz, jednostek sa-
morządowych, organizacji i zakładów pracy złożyły wiązanki kwiatów. 
W imieniu mieszkańców i władz samorządowych naszej gminy kwiaty 
złożyli: Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Grzegorz Duchnow-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, i Henryk Antosik, radny 
Rady Miejskiej w Nasielsku.
Po złożeniu wiązanek uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła para-
fialnego, gdzie została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny oraz żoł-
nierzy poległych w 1920 r. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. dr 
Jan Pieńkosz – profesor UKSW w Warszawie. 

(red.)

Bezpłatne badanie
W dniach 23–24 sierpnia br. w stacjonującym przy Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku mammobusie (ul. Elektronowa 3) będzie można wykonać 
mammografię. Bezpłatne badanie w ramach programu NFZ będą mogły 
wykonać panie w wieku od 50 do 69 lat. 
Na badanie można się zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–20.00 telefonicznie: 58 666 24 44, 801 080 007 lub za pośred-
nictwem strony internetowej: www.rejestracja.fado.pl.
Na badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty, a także zdjęcia z po-
przednich badań mammograficznych.
Panie nieobjęte programem profilaktycznym mogą wykonać badanie 
odpłatnie na podstawie skierowanie lekarskiego. 

Na piątkowej sesji Rady Powiatu 
zdjęto z planu finansowania inwe-
stycji drogowej w Siennicy znaczną 
część środków (200 tys. zł), by za-
płacić zobowiązania starostwa. Jed-
nocześnie okazało się, że pozostała 
część pieniędzy istnieje tylko na pa-
pierze, bo w kasie powiatu po prostu 
ich nie ma (400 tys. zł). I na doda-
tek ciągle nie została ukończona do-
kumentacja na budowę tej drogi. W 
tym roku na pewno nie rozpocznie 
się zapowiadana od lat budowa ulicy 
Sikorskiego w Siennicy.
W piątek, 10 sierpnia br., w Siennicy 
odbyło się planowane od dłuższego 
czasu spotkanie dotyczące stanu dróg 
powiatowych w Siennicy i Mogowie. 
Jego inicjatorem był sołtys Sienni-
cy Mirosław Stelmach, a w spotkaniu 
uczestniczyli Henryk Mędrecki, wice-
starosta nowodworski, Dariusz Łukasz 
z wydziału dróg starostwa powiatowe-
go oraz Krzysztof Fronczak, radny RM 
w Nasielsku, i Janusz Konerberger, rad-
ny powiatowy. 
– Mieszkańcy ciągle mnie pytają, kie-
dy coś się ruszy z ulicą Sikorskiego, bo 
ani jeździć, ani chodzić nią się już nie 
da. Na dodatek skrót, którym ludzie 
chodzili do stacji PKP, zniszczono, bo 
zabrano tory wąskotorówki razem z 
tłuczniem. Co z drogami, którymi były 
wyznaczone objazdy? Do tej pory 
rowy są poniszczone i porozjeżdża-
ne, do tego pozarywane są przepusty. 
Kiedy to zostanie naprawione? – pytał 
sołtys Siennicy.
W kwestii działki po kolejce wąskoto-
rowej H. Mędrecki stwierdził, że jest to 
teren Skarbu Państwa. – Teren jest w 
trakcie przekazywania starostwu. Jak 

go przejmiemy, to oddamy właści-
cielom, chyba że gmina będzie miała 
jakiś pomysł na jego zagospodaro-
wanie na rzecz mieszkańców – dodał.
Sołtys wskazał, że przy tej działce 
znajduje się rów zbierający wodę z 
całej ulicy Siennickiej i jeśli nikt o to 
nie zadba, mieszkańcy tych terenów 
będą podtapiani. Pan Konerberger 
dodał, że został zniszczony przepust 
pod ulicą Sikorskiego podczas prac 
przy układaniu kabla energetyczne-
go w działce, na której była wąskoto-
rówka. Wicestarosta obiecał wystąpić 
do burmistrza Nasielska z zapytaniem, 
czy jest zainteresowany przejęciem na 
rzecz gminy tego terenu.
Następnie omawiano kwestię dróg 
zniszczonych przez tiry w trakcie 
objazdów wytyczonych na czas in-
westycji PKP. Najbardziej na skutek 
wzmożonego ruchu ciężkich po-
jazdów ucierpiała ulica Piłsudskiego i 
drogi powiatowe w Mogowie. 
Przedstawiciel wydziału dróg staro-
stwa nowodworskiego przypomniał, 
że obowiązywał na tych odcinkach 
dróg zakaz poruszania się pojazdów 
o masie powyżej 15 ton. Mówił też, 
że były wykonywane cząstkowe re-
monty tych dróg, a jeszcze w sierpniu 
odbędzie się spotkanie z wykonawcą 
inwestycji PKP, podczas którego zo-
staną oszacowane szkody i zapadną 
ustalenia co do remontów tych dróg.
W końcu podjęto temat ulicy Sikor-
skiego i wicestarosta Mędrecki za-
pewniał: – Chcemy przeprowadzić 
poważny remont tej ulicy, bo drob-
nymi remontami jej się nie naprawi, 
za 400 tys. zł też niewiele się zrobi.

Radny powiatowy pytał o szczegóły: 
– Ale teraz w planie na tę inwestycję 
jest tylko 400 tys. zł, a tak naprawdę 
w budżecie ich nie ma wcale, dlatego 
nie można w ogóle rozważać remon-
tu. A co z dokumentacją i pozwole-
niem na budowę? Najpierw miało być 
do końca kwietnia, potem najpóźniej 
do 15 czerwca. Przecież do czerwca 
był planowany przetarg na budowę 
tej drogi! 
Wicestarosta przyznał, że dokumen-
tacja jest niezrealizowana i nie ma peł-
nych uzgodnień. 
Natomiast Dariusz Łukasz ze starostwa 
wyjaśniał: – Przedłużenie terminu na-
stąpiło, bo zlecenie nie obejmowało 
skrzyżowania, więc je rozszerzyliśmy. 
Za opóźnienia będą naliczone kary – 
zapewniał. 
– To ma być strefa przemysłowa. 
Cały czas mówię, że w tym roku bę-
dzie dokumentacja, a realizacja w na-
stępnym roku. Co do braku pieniędzy, 
ogłaszamy przetargi i w każdej chwili 
pieniądze mogą się pojawić, jak ktoś 
coś od nas kupi – stwierdził Henryk 
Mędrecki.
Jednocześnie pracownik wydziału 
dróg zapowiedział wykonanie nie-
zbędnych remontów na drogach po-
wiatowych. 
Pan Konerberger chciał też wiedzieć, 
na co dokładnie zostały przeznaczone 
pieniądze z firmy Amber Blok, która 
przekazała starostwu 100 tys. zł na uli-
cę Sikorskiego. Okazało się, że projekt 
będzie kosztował 30 tys. zł, a 70 tys. zł 
jest w depozycie u starosty.
– Co ja mam teraz powiedzieć tym 
ludziom, którzy dali pieniądze? Od-

dajcie nam te 70 tys. zł, to sami okra-
wężnikujemy drogę i wylejemy ją 
betonem. Gdybym wiedział, że z tych 
pieniędzy będzie wykonywana doku-
mentacja, to nie dopuściłbym, żeby 
trafiły do starostwa. Jak dacie pienią-
dze, to sami zrobimy ten najgorszy 
kawałek drogi. Można to przecież po-
traktować jako bieżące remonty dróg 
– zaproponował Janusz Konerberger.
Henryk Mędrecki wyjaśnił, że było 
porozumienie: – Jeśli powiat podpi-
sał, że droga będzie do roku 2013, to 
będzie. Zaś propozycję Konerberge-
ra dotyczącą przekazania środków na 
remont drogi obiecał rozważyć. 
Zgodnie z niedokończoną jeszcze do-
kumentacją projektową budowa ulicy 
Sikorskiego kosztować ma 4,5 mln zł.

Spotkanie odbyło się w zakładzie 
JAN-POL w Siennicy i po jego zakoń-
czeniu uczestnicy udali się na objazd 
terenu, by zobaczyć najbardziej znisz-
czone odcinki dróg. 

(red.)
Po spotkaniu Janusz Konerberger po-
wiedział nam: 
– Nie widzę dalszej możliwości współ-
pracy z powiatem. W tym roku nie 
ma pieniędzy na żadne inwestycje, za 
to utrzymanie starostwa kosztuje ok. 7 
mln zł. To, co dzieje się z moderniza-
cją Sikorskiego, to dla mnie są kpiny. 
Szkoda mojego czasu. Nie mogę też 
akceptować i firmować swoim nazwi-
skiem takich działań. Dlatego podzię-
kowałem za współpracę i złożyłem 
mandat radnego powiatowego.

(i.)
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Kronika OSP
W niedzielę, 22 lipca br. spaleniu uległa stodoła w Miękoszynku. Na 
miejsce udał się zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz 4 zastę-
py z OSP. 

W sobotę, 28 lipca br. spłonęła stodoła w Psucinie. W akcji gaszenia po-
żaru, która trwała kilkanaście godzin, brało udział 10 zastępów Straży Po-
żarnej.

W środę,1 sierpnia br. do pożaru stodoły w Słustowie wyjechało 6 zastę-
pów Straży Pożarnej.

We wtorek, 7 sierpnia br. do pożaru budynku w Starych Pieścirogach 
wyjechało 5 zastępów Straży Pożarnej.

W środę, 8 sierpnia br. spaleniu uległa stodoła w Chrcynnie. W akcji ga-
szenia pożaru brały udział jednostki OSP z terenu gminy Nasielsk oraz 
zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W piątek, 10 sierpnia br. płonęła stodoła w miejscowości Morgi. Pożar 
gasiły jednostki OSP z gminy Nasielsk oraz zastęp z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M AR E K L A M A R E K L A M A

SPRZEDAM MEBLE SKLEPOWE
 – WAGA ELEKTRYCZNA
 – LADA CHŁODNICZA WITRYNOWA
 – REGAŁY

 – LADY SKLEPOWE

TEL. 531 881 222

Z POLICJI

Uciekł z miejsca wypadku
Do groźnego wypadku 
doszło w miejscowości 
Paulinowo, gm. Nasielsk, 
w piątek, 10 sierpnia br. 
Kierujący samochodem 
Peugeot Partner uderzył 
w skuter, którym jechało 
dwóch 14-latków. Obaj tra-
fili do szpitala.
Wszystko wydarzyło się tuż 
po godzinie 15.00. Na miej-
sce udała się załoga nowodworskiej drogówki. Według wstępnych ustaleń po-
licjantów prawdopodobnie kierujący samochodem Peugeot Partner koloru 
białego, z niewyjaśnionych przyczyn, doprowadził do zderzenia ze skuterem, 
którym jechało dwóch chłopców. Następnie mężczyzna uciekł z miejsca zda-
rzenia. Mimo natychmiastowej blokady dróg nie udało się zatrzymać sprawcy.
Obaj 14-latkowie z obrażeniami kończyn dolnych zostali przewiezieni do szpi-
tala. Nowodworska policja zwraca się o pomoc do wszystkich, którzy mogli 
być świadkami tego zdarzenia bądź widzieli pojazd marki Peugeot Partner ko-
loru białego z wyraźnymi uszkodzeniami pokolizyjnymi z przodu (uszkodzo-
ny zderzak, maska, przednia szyba). 
Wypadek miał miejsce w miejscowości Paulinowo, gm. Nasielsk, po godzi-
nie 15.00 w ubiegły piątek, . Jeżeli ktoś posiada informacje, które pomogłyby 
w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia, jest proszony o kontakt z najbliższą jed-
nostką policji lub zgłoszenie telefoniczne pod numery tel.: 22 775 22 01-03; 
23 691 22 07; 997; 112. 

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Pobicie ze skutkiem 
śmiertelnym i narkotyki
Legionowscy kryminalni zatrzymali siedem osób, którym śledczy postawili 
m.in. zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym 49-letniego mężczyzny, han-
dlu narkotykami oraz posiadania amunicji. Oprawcy po tym, co zrobili, włożyli 
swoją ofiarę do samochodu, wywieźli do lasu i tam porzucili. Następnego dnia 
martwego Mariusz K. zauważyła jedna z pasażerek autobusu i powiadomiła 
policję. Dzięki współpracy prokuratury i policji zagadka tej tajemniczej śmierci 
została szybko rozwikłana.
Sprawa miała swój początek 20 marca tego roku. Wtedy to powiadomieni 
przez kobietę policjanci w lasku przy Alei Legionów znaleźli ciało mężczy-
zny. Ekipa dochodzeniowo-śledcza, która natychmiast przybyła we wskazane 
miejsce, pod nadzorem prokuratora wykonała wszystkie niezbędne czynno-
ści, które w prowadzonym śledztwie miały pomoc w wyjaśnieniu przyczyn 
tej tragedii.
Na początku postępowania policjanci pracujący przy tej sprawie brali pod 
uwagę wiele hipotez, począwszy od wypadku drogowego, poprzez rozbój, 
pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a skończywszy na zabójstwie. Zaczyna-
jąc praktycznie od zera i wielu znaków zapytania, już po niespełna miesiącu 
kryminalni ustalili, że denat przed śmiercią został brutalnie pobity i zatrzymali 
pierwszą z podejrzewanych osób.
39-letni Krzysztof D., ps. „Rusek” (zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym 
i handlu narkotykami) wpadł 17 kwietnia w Poniatowie. W samochodzie re-
nault, którym kierował mężczyzna, pod pokrywą silnika w plastykowej 
skrzynce z bezpiecznikami policjanci znaleźli ponad 100 g marihuany o czar-
norynkowej wartości ok. 3000 zł, która miała trafić wkrótce na lokalny rynek. 
W następnych dniach na terenie gminy Nasielsk policjanci zatrzymali kolej-
nych mężczyzn wielokrotnie karanych i notowanych w policyjnych karto-
tekach za najgroźniejsze przestępstwa: 35-letniego Jarosława J., ps. „Jastrząb” 
(zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym i handlu narkotykami), i 38-letniego 
Artura S., ps. „Major” (zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, handlu narko-
tykami i posiadania amunicji). W garażu wynajmowanym przez „Majora” kry-
minalni znaleźli i zabezpieczyli kolejną partię narkotyków, 1810 g marihuany 
tym razem wartej ponad 54 tys. zł oraz 82 sztuki ostrej amunicji.
Mijały kolejne dni śledztwa, a legionowscy kryminalni zatrzymywali następne 
zamieszane w tę sprawę osoby Ireneusza C., Artura Z. i Patryka A. (cała trójka 
zarzut handlu narkotykami). Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom 
prokuratury i policji do obrotu nie trafiło prawie 2 tysiące porcji środków odu-
rzających!
Wciąż jednak do zamknięcia sprawy brakowało jeszcze wtedy jednej osoby, 
38-letniego Roberta T. (zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym). Mężczyzna 
na wieść o zatrzymaniach swoich kompanów na kilka miesięcy zapadł się pod 
ziemię. Został zatrzymany w minioną środę (1 sierpnia br.) przez policjantów 
z wydziału kryminalnego legionowskiej komendy. Na widok funkcjonariuszy 
próbował jeszcze ratować się ucieczką na dach budynku, w którym mieszkał. 
Nie udało się, policjanci byli szybsi.
Śledztwo, oprócz zabezpieczenia narkotyków i amunicji, doprowadziło tak-
że, co było jego nadrzędnym celem, do postawienia przed sądem wszystkich 
osób podejrzanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 49-letniego męż-
czyzny. Wszystkie z wymienionych osób decyzją sądu rejonowego w Le-
gionowie zostały tymczasowo aresztowane. Ustalenia śledczych wskazują na 
to, że sprawcy pobili swoja ofiarę po tym, jak wcześniej doszło między nimi 
do sprzeczki. Powodem kłótni była prawdopodobnie zazdrość o kobietę, ich 
wspólną znajomą.
Za to przestępstwo pobicia ze skutkiem śmiertelnym kodeks karny przewiduje 
do 10 lat więzienia. Za handel narkotykami również grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

za: www.kpplegionowo.policja.waw.pl 

NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Rowy w Mokrzycach Dworskich 
i Ruszkowie
Przerażająca jest ilość odpadów znajdujących się w ro-
wach przy drodze wojewódzkiej nr 571 w miejscowoś-
ciach Mokrzyce Dworskie i Ruszkowo. Co kilkanaście 
metrów natknąć się można na małe gromadki śmieci – 
i tak na całej długości obu wiosek. Wyrzucane są tu rekla-
mówki wypełnione głównie plastikowymi butelkami po 
wodzie i napojach, opakowania po fast-foodach, a także 
puszki po piwie (czyżby kierowcy również pili w czasie 
jazdy?) – jakby gromadzone w samochodzie i wyrzucane 
przy okazji przejazdu tą trasą. Śmieci najczęściej są spakowane w niebieskie torebki.

Kolejne dzikie wysypisko w Chlebiotkach
Od mieszkańców Chlebiotek, po ostatnim artykule, wiemy, że sta-
rają się dbać o czystość i porządek w swojej miejscowości, ale oka-
zuje się, że przy wybudowanej w ubiegłym roku „schetynówce” 
znajduje się bardzo duże dzikie wysypisko śmieci. Pozostawione 
tu odpady rzucają się w oczy i nietrudno je zauważyć. Część z nich 
leży też w krzakach. Niektóre worki, m.in. z pampersami, widać, że 
są od dłuższego czasu przykryte ziemią. W dodatku wydobywa się 
z nich tajemnicza zielona, galaretowata masa. 
Nie brakuje tu butelek i odpadów z tworzyw sztucznych, ale i są 
także odpady farmaceutyczne – około kilkudziesięciu buteleczek 
m.in. po kroplach walerianowych 
i oleju rycynowym. Miejmy nadzie-
ję, że nie przychodzą tam się bawić 
dzieci! 
Znajdziemy tam też podpisaną 
książkę do nauki języka angielskie-
go – czyżby udało się namierzyć 
mieszkańca gospodarstwa do-
mowego, z którego pochodzą te 
śmieci?

Michał B.

23.07. w miejscowości Stare Pieścirogi 
na terenie przedszkola nieznani spraw-
cy zniszczyli 2 ławki, karmik dla ptaków 
i kwiaty rosnące przed budynkiem. Straty 
wynoszą ok. 400 zł na szkodę Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.

29.07. w Psucinie spaleniu uległa oboro-
-stodoła z zawartością słomy, siana i zboża. 
Wartość strat to 103 000 zł.

30.07. w Nasielsku nieznana osoba zawarła 
umowy na ubezpieczenie samochodu, 
podrabiając podpis właściciela.

31.07. w Nasielsku na ul. Cmentarnej 
kierujący motorowerem jechał pomimo 
zakazu sądowego.

31.07. w Nasielsku, w sklepie Biedronka 
nieznany sprawca skradł telefon komór-
kowy Sony Ericsson o wartości 330 zł.

01.08. w miejscowości Nuna nieznany 
sprawca skradł telefon komórkowy Sony 
Ericsson o wartości 2000 zł.

01.08. w Psucinie na polu została ujawniona 
plantacja konopi indyjskich.

05.08. w Nasielsku na ul. Wł. Jagiełły 
nieznany sprawca zbił przednią szybę 
samochodu Honda Civic. Wartość strat 
oszacowano na 1000 zł.

07.08. w Nasielsku na ul. Warszawskiej 
nieznany sprawca po wybiciu lewej szyby 
w drzwiach samochodu Opel Astra skradł 
radioodtwarzacz marki Sony o wartości 
400 zł.

07.08. w Psucinie nieznany sprawca po ot-
warciu w nieustalony sposób Volkswagena 
Golfa dokonał jego kradzieży. Wartość strat 
wynosi 25 000 zł.

07.08. w miejscowości Lubomin miesz-
kaniec wsi został pobity przez sąsiada 
i jego dwóch synów. Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala.

09.08. w miejscowości Chrcynno spaleniu 
uległa stodoła wraz z maszynami rolni-
czymi. Straty oszacowano na 20 000 zł.

10.08. w Paulinowie kierujący skuterem 
zderzył się z samochodem marki Peugeot, 
który odjechał z miejsc zdarzenia. Kierowca 
motoroweru został przewieziony do szpi-
tala.

10.08. w Popowie Borowym doszło do 
postrzelenia z broni pneumatycznej.

11.08. w Studziankach nieznany sprawca 
z zamkniętego kosza skradł 12 butli ga-
zowych. Wartość strat wynosi 2000 zł.

12.08. w Starych Pieścirogach nieznany 
sprawca dokonał kradzieży plecaka i port-
fela z zawartością.

Pijani na drodze
27.07. w miejscowości Krzyczki Szumne 
kierowca samochodu Toyota Avensis pro-
wadził pojazd pod wpływem alkoholu: 
0,47 i 0,52 mg/l.

27.07. w miejscowości Ruszkowo kierowca 
prowadził ciągnik Zetor pod wpływem 
alkoholu: 1,11 mg/l.

28.07. w Nasielsku, na ul. Piłsudskiego po-
licja zatrzymała nietrzeźwego rowerzystę: 
1,15 i 1,25 mg/l.

29.07. w Andzinie Policja zatrzymała nie-
trzeźwego rowerzystę: 0,78 i 0,85 mg/l.

30.07. w miejscowości Kosewo policja 
zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Fiata 
126 p: 0,34 i 0,30 mg/l.

05.08. w Mogowie Policja zatrzymała 
nietrzeźwego rowerzystę: 0,56 i 0,54 mg/l.

05.08. w Krzyczkach-Pieniążkach policja 
zatrzymała nietrzeźwego rowerzystę: 1,63 
i 1,69 mg/l.

05.08. w Nasielsku na ul. POW policja 
zatrzymała nietrzeźwego rowerzystę: 
0,71 mg/l.

12.08. w Nasielsku na ul. Warszawskiej 
nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd 
Opel Astra: 1,17; 1,27 i 1,47 mg/l.

12.08. w Pniewie zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę Opla Astry: 1,26 i 1,23 mg/l.

NASZE SPRAWY. Gościliśmy pielgrzymów z diecezji ełckiej

Pielgrzymi lubią Nasielsk
Od dwudziestu już lat, zawsze 
3 sierpnia, nasielska parafia św. 
Wojciecha gości pielgrzymów 
z diecezji ełckiej. Tak było też 
i w tym roku. Pierwsi pątnicy zja-
wili się tradycyjnie w okolicach 
nasielskiego kościoła przed go-
dziną ósmą, poszczególne zaś 
grupy wchodziły do kościoła tuż 
po godzinie dziewiątej. W sumie 
przybyło około 430 pielgrzy-
mów. Zazwyczaj na czele pierw-
szej grupy szedł kierownik całej 
pielgrzymki ks. prałat Kazimierz 
Gryboś. Tym razem zaszczyt 
wprowadzenia pielgrzymki do Nasielska powierzył neoprezbiterowi ks. Piotrowi Majewskiemu. On też prze-
wodniczył koncelebrowanej mszy św. Razem z nim odprawiało ją 7 neoprezbiterów. 
To pewien obyczaj związany z tą pielgrzymką. Mszę św. w nasielskim kościele, i tylko tu w czasie pielgrzymki, 
odprawiają neoprezbiterzy. Jest to ich msza św. prymicyjna. Oni też po mszy św. udzielają uczestnikom liturgii 
błogosławieństwa przewidzianego na okoliczność mszy prymicyjnej.
Tradycyjnie też po liturgii parafianie nasielscy podejmują pielgrzymów posiłkiem. Przygotowują go indywidu-
alnie, rodzinami lub organizują się w grupy. Robią to spontanicznie. Tak jest od lat dwudziestu i właściwie zawsze 
wiadomo, gdzie swoje stanowisko ma przedszkole, gdzie DPS, stowarzyszenia, służby medyczne, poszczególne 
rodziny i osoby.
Wierni nasielskiej parafii św. Wojciecha, a także innych parafii z terenu gminy Nasielsk, bardzo polubili pielgrzy-
mów z diecezji ełckiej. Czekają na ich przyjście. Sympatia ta jest wzajemna. Pielgrzymi czują się w Nasielsku wy-
jątkowo dobrze. Wielu z nich ma tu swoich przyjaciół. Przesyłają sobie życzenia świąteczne i imieninowe. 
Wyjątkową sympatię dla Nasielska odczuwa np. brat Krzysztof z grupy Jaćwież Giżycko. Mocno zabiegał o to, 
aby to on i jego grupa zapewnili oprawę muzyczną liturgii, i udało się. Brat Krzysztof z pielgrzymką ełcką szedł 
już dwudziesty raz. 
W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło 17 kapłanów, 2 siostry zakonne i 15 kleryków. Jej hasło przewodnie 
brzmi: Kościół Naszym Domem. Cała kolumna pielgrzymia podzielona była na siedem grup: Ełk, Pisz, Dubeninki 
– Woźnice, Giżycko, Suwałki, Gołdap – Olecko, Augustów. Trasa niektórych grup liczy blisko sześćset kilome-
trów. Przychodząc do Nasielska, pielgrzymi przebyli połowę całej trasy.
Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że najmłodszym uczestnikiem tej pielgrzymki była siostra Eliza Borowicz 
(4 lata) z Ełku, a najstarszym pielgrzymem brat Romuald Januszko (75 lat) z Pisza. 5 i pół roku liczył sobie brat Do-
minik z grupy giżyckiej. W tym roku nie był już najmłodszym uczestnikiem pielgrzymki, ale jego wyczyn też 
wart jest odnotowania. Z pielgrzymią kolumną przywędrował do Nasielska już po raz trzeci.

andrzej zawadzki 

NASZE SPRAWY

Starostowie dożynkowi 
są od nas
W nie d z ie lę,  26 
sierpnia br. w Kozie-
nicach odbędą się 
dożynki wojewódz-
twa mazowieckiego. 
Jak co roku wezmą 
w nich udział dele-
gacje ze wszystkich 
powiatów naszego 
województwa. W 
tym roku delegacja 
powiatu nowodwor-
skiego, której bę-
dzie przewodniczył 
Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy 
bowiem jako starostowie dożynkowi powiat, ale i naszą gminę, reprezentować 
będą państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik. Również chleb dożyn-
kowy zostanie wypieczony w nasielskiej piekarni Sławomiry Czachorowskiej  
w Lubominie. Natomiast wieniec dożynkowy z tegorocznych zbiorów wyko-
na Czesława Albekier z Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnie, gmina Czosnów.
– Otrzymaliśmy propozycję niesienia dożynkowego wieńca i zgodziliśmy się. 
To zaszczyt reprezentować na takiej uroczystości nie tylko nasz powiat, ale 
i gminę Nasielsk – mówi Krzysztof Kowalski. – Zresztą od niedawna mamy 
bardzo dużo zaproszeń na różnego rodzaju imprezy, podczas których będzie-
my prezentować nasze gospodarstwo – dodaje. 
A wszystko to za sprawą zdobycia nagrody w konkursie o Laur Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego dla producentów żywności za najlepszy produkt 
roku 2011 w kategorii najlepszy mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny. Na-
grodzono olej wytwarzany w gospodarstwie państwa Kowalskich. Olej i mięso 
wieprzowe pochodzące z tego gospodarstwa zdobyły uznanie i zostały wpisa-
ne na listę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
Rodzina Kowalskich promowała swoje produkty podczas obchodów Między-
narodowego Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie. Goście chętnie 
degustowali szynkę i śledzia w oleju lnianym, by następie równie chętnie za-
opatrzyć się w olej. 
Potem byli w Sandomierzu na Jarmarku Jagiellońskim, gdzie już pierwszego 
dnia wykupiono cały zapas oleju, którym planowali handlować przez dwa dni. 
W tym roku państwo Kowalscy wybierają się jeszcze do Spały na dożynki pre-
zydenckie oraz do Poznania na międzynarodowe targi żywności. 
– Nie możemy pojechać wszędzie, np. nie uda się dojechać do Brukseli, gdzie 
też chcieli zobaczyć naszą ofertę produktową. Wszystkie te wyjazdy wiążą się z 
kosztami i z poświęceniem na to czasu, który mógłby być wykorzystany w go-
spodarstwie. Dopóki nie zacznie się sezon produkcji i sprzedaży oleju, bo trze-
ba pamiętać, że ma on krótki termin ważności, będziemy starali się promować 
nasze produkty i naszą gminę w całej Polsce – zapewniają państwo Kowalscy.
Przypomnijmy, że już od wielu lat państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy z Win-
nik specjalizują się w wytwarzaniu doskonałych jakościowo olejów lnianego i 
rzepakowego tłoczonych na zimno oraz hodowli niezwykle rzadkiej rasy świń 
– złotnicka biała. Zarówno oleje, jak i mięso wieprzowe cieszą się ogromnym 
powodzeniem wśród klientów indywidualnych, a także gości wielu restauracji, 
ze względu na swoje wyjątkowe walory smakowe. 
Jednocześnie w tym gospodarstwie z roku na rok wiele się zmienia, ponieważ 
państwo Kowalscy korzystają z funduszy unijnych, pozyskując dofinansowa-
nie zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i na modernizację sprzętu 
rolniczego. 

(i.)

O G Ł O S Z E N I E
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Portret Matki 
Dobiegły końca Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Występy naszych 
sportowcy wywoływały na przemian to euforię, to bolesny zawód. 
Znacznie łatwiej być wszystkowiedzącym komentatorem z pilotem te-
lewizyjnym w ręku, niż zdobywać medale w czasie olimpijskich wystę-
pów. Niektórzy zawodnicy zabierają ze sobą najbliższych, aby mogli 
obserwować ich zmagania i zagrzewać do walki. Jeszcze inni… Etiop-
ska biegaczka 29-letnia Meseret Defar po wygranym biegu na 5 km na 
stadionie olimpijskim w Londynie wyciągnęła spod koszulki kilkudzie-
sięciocentymetrowy obrazek Matki Bożej, pokazała go kamerze i uca-
łowała, modląc się i płacząc. To był jeden z najbardziej wzruszających 
momentów olimpijskich zmagań sportowych. Po zwycięstwie okazało 
się, że przez cały bieg biegaczka miała ze sobą wizerunek Matki Bożej 
z Dzieciątkiem Jezus. Wzruszona wyjęła go spod koszulki, położyła na 
bieżni, pogrążając się w modlitwie. Następnie, pełna łez, pokazała obra-
zek widzom na stadionie i do kamery.

Kim jest Matka Boża? Jaką twarz posiada? Próbę rekonstrukcji można 
podjąć, wczytując się w Ewangelię św. Łukasza, który ukazuje, kim była 
i czego dokonała Maryja podczas swojego ziemskiego życia. Skoro Ma-
ryja „pełna łaski” odbija Boże piękno, jako najdoskonalsze ze stworzeń, 
to Jej twarz również emanuje boskim pięknem. Oprócz lektury i me-
dytacji tekstów biblijnych można też wpatrywać się w różne portrety 
Maryi umieszczone w polskich sanktuariach pielgrzymkowych, których 
liczbę szacuje się na około 500. Podobnie jak w całym świecie katoli-
ckim, u nas również dominują sanktuaria maryjne, których mamy 430, 
z tego ponad 200 ma koronowane wizerunki Matki Bożej. Co roku ok. 
500 tys. osób pielgrzymuje pieszo do różnych sanktuariów, z czego aż 
ok. 250 tys. na Jasną Górę. Rocznie od 3 do 4 mln przyjeżdża do Czę-
stochowy autokarami, samochodami czy pociągami.

Chociaż obrazy przedstawiają Maryję w różnych odsłonach, to chyba 
Polakom najbliższa jest jasnogórska postać Czarnej Madonny. Łatwo Ją 
rozpoznać, natomiast trudniej jest zrozumieć przesłanie tej szczegól-
nej ikony. Przedstawia ona Najświętszą Maryję Pannę w postaci stojącej 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja jest zwrócona do wiernych. Twarz 
Matki wyraża zamyślenie i powagę. Jezus spoczywa na lewym ramie-
niu Maryi, przyodziany w sukienkę koloru karminowego. W lewej ręce 
trzyma księgę, prawą zaś unosi ku górze w charakterystycznym geście 
błogosławieństwa. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Niebiesko-
-granatowa suknia i tego samego koloru płaszcz Maryi ozdobione są 
motywami złocistych lilii. Nad Jej czołem namalowana została sześcio-
ramienna gwiazda. Główne tło obrazu jest koloru niebiesko-zielonego, 
który przechodzi w odcień morskiej fali. Dominującym elementem iko-
ny są złote nimby wokół głowy Maryi i Jezusa, które zlewają się w jedną 
kompozycję, stanowiąc w ten sposób charakterystyczny detal kontra-
stujący z ciemną karnacją twarzy postaci. 

Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, 
przecięte trzecią na linii nosa. Na szyi występuje sześć cięć, z których 
dwa są widoczne dość wyraźnie, zaś cztery pozostałe – słabiej. To pozo-
stałości po napadzie, którego dokonano w Poniedziałek Wielkanocny, 
16 kwietnia 1430 r. Twarz Matki Bożej jest koloru brązu, co jest związane 
ze sposobem malowania ikon. Twarz jest ciemna również dlatego, że 
ma wiele warstw werniksu, który z czasem ciemnieje.

Pobożny przekaz przypisuje autorstwo obrazu św. Łukaszowi Ewangeli-
ście, który miał go namalować na deskach stołu, przy którym spożywała 
posiłki Święta Rodzina. Ostatnie badania wskazują na jego bizantyjskie 
pochodzenie. W XIV w. podczas konserwacji przemalowano obraz 
w zupełnie innym stylu. Podjęli się tego malarze, którzy prawdopodob-
nie pochodzili z Włoch, bo oblicze Maryi ma cechy znane ze sieneń-
skiego malarstwa tych czasów. Zgodnie ze zwyczajem, cudowny obraz 
się przyozdabia. Początkowo kosztowne klejnoty mocowano bezpo-
średnio do deski. Po restauracji w roku 1430 obraz został przyozdobiony 
w złote i srebrne blachy oraz korony. Od połowy XVII wieku cudowny 
wizerunek jest ubierany w sukienki wykonane z cennych tkanin, hafto-
wane złotem i ozdobione klejnotami, które stanowią unikatowe dzieło 
sztuki jubilerskiej.

Każdy wierzący nosi w swoim sercu portret Matki. I upodabnia się do 
niej wtedy, gdy jak Ona powtarza pokorne „niech mi się stanie” w od-
niesieniu do woli samego Boga.  

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Nielegał w akcji
Doskonałą lekturą na wakacyjny wypo-
czynek jest powieść szpiegowska pt. Nie-
legalni Vincenta V. Severskiego. 
Książka przedstawia dzisiejszą działalność 
polskiego wywiadu i może być nie lada 
atrakcją dla wszystkich, którzy chcą się 
dowiedzieć, w jaki sposób i w jak zmien-
nych warunkach politycznych funkcjo-
nują polskie służby specjalne. Z książki 
dowiemy się, jak dużo jest w tej „firmie” 
historycznych zaszłości, ale teraźniejszość, 
niestety, też nie napawa optymizmem. 
Kim są bohaterowie powieści, tzw. nie-
legalni, czym się zajmują, jak działają, jak 
żyją? We wstępie do ksiązki znajdziemy taką notkę na ten temat: „niele-
gał to oficer wywiadu działający za granicą pod przebraną tożsamością. 
W odróżnieniu od oficerów legalnych rezydentur nie obejmuje go im-
munitet dyplomatyczny. Tożsamość nielegała budowana jest najczęściej 
na podstawie tak zwanych danych wtórnikowych, to znaczy „skradzio-
nego” życiorysu autentycznej osoby lub zgodnie z fikcyjnym, lecz wia-
rygodnym wzorem. (...) Nielegałowie są najpilniej strzeżoną tajemnicą 
tych nielicznych służb na świecie, które są w stanie posługiwać się tą jed-
ną z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych i najbardziej niebez-
piecznych technik wywiadowczych”. 
Ktoś, kto lubi kino akcji, ma nareszcie okazję sięgnąć po powieść szpie-
gowską, która w dużej części dzieje się w Polsce (choć nie tylko) i przed-
stawia nasze realia. Także polityczne. Niestety powieść jest dowodem 
na to, że degrengolada elit politycznych którą mamy okazję na co dzień 
podziwiać w mediach, sięga głębiej. Nie omija także sił specjalnych. Toteż 
poza wątkami kryminalno-szpiegowskimi będą też odwołania do sytuacji 
politycznej, w jakiej przyszło nam żyć. Jest więc Instytut Pamięci Naro-
dowej, polski i radziecki wywiad, szwedzka i białoruska policja i agenci 
innych wywiadów, chcący odnaleźć tajemniczą skrzynię z przedwojen-
nymi dokumentami NKWD, która została zakopana w twierdzy brzeskiej. 
W konstrukcji utworu przeplatają się ze sobą dwie opowieści, dziejące 
się w różnych miejscach Europy. Punkty wspólne tych historii pojawią 
się dopiero pod koniec powieści. Ale wątków jest dużo więcej, dlatego 
czytanie tej książki wymaga od czytelnika skupienia, bo łatwo zgubić 
się w gęstwinie postaci oraz opowieści toczących się współcześnie, jak 
i tych odwołujących się do przeszłości. 
Warto podkreślić, że Nielegalni to polska powieść szpiegowska, która 
śmiało może się mierzyć z utworami amerykańskich mistrzów tego ga-
tunku. Powieść Severskiego czyta się szybko, dzięki dobrze napisanym 
dialogom i ciekawie nakreślonym postaciom, ale zawsze ważny jest też 
pomysł na fabułę, a ten jest naprawdę intrygujący. Być może kiedyś ktoś 
pokusi się żeby przenieść ją na duży ekran. Warto. 
Co ciekawe, atutem Nielegalnych jest też… autor książki, pułkownik pol-
skiego wywiadu, który ukrywa się pod pseudonimem „Severski”. Przez 
wiele lat pracował on pod przybraną tożsamością poza granicami na-
szego kraju, zajmował też stanowiska kierownicze w Agencji Wywiadu, 
z której odszedł na własną prośbę w 2007 r. Lekturę polecam Czytelni-
kom lubiącym szpiegowskie historie. 

(i.)

WYSTAWY

Piórkiem rysowane

Z kart historii…
Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.

Cyceron
W kolejnej odsłonie dotyczącej historii miejscowości wchodzących w administracyjny skład gminy Nasielsk pragnę przybliżyć historię wsi Siennica oraz Budy Siennickie. Można rzec, że te 
dwie miejscowości od pradziejów są ze sobą ściśle związane, i to nie tylko wspólną nazwą. Ich dzieje historyczne nawzajem się przeplatają i ewoluują, tworząc z nich zwartą aglomerację. 
Siennica – majątek w pierwszej połowie XIX w. należący do W. Dambskich. Przeprowadzona w dniu 3 lipca 1817 r. wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku informuje nas, że w Sien-
nicy w 8 domach swój żywot wiodło 64 mężczyzn (w tym dorosłych 16) oraz 32 kobiety (w tym dorosłych 13). W późniejszym o 10 lat od wizytacji kościelnej zapisie Słownika Kró-
lestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich znajdujemy informację o 13 domach i mieszkających w nich 101 osobach. Siennica stanowiła także siedzibę folwarku, w którego w skład 
w 1885 r. wchodziły wsie Budy Siennickie, Krogule, Wągrodno, Strojec i Nowa Wieś. Do folwarku należało ogółem 333 morgów (ok. 186 ha) ziemi. Największym potencjałem folwar-
ku były grunty przeznaczone pod uprawę oraz ogrody – łącznie 278 mórg (ok. 156 ha) ziemi. Folwark miał także własną łąkę liczącą 42 mórg ziemi (ok. 23 ha). Ostatnim składnikiem 
gruntowym majątku były nieużytki i place wynoszące 13 mórg ziemi (ok. 7 ha). W majątku Siennica były budynki w ogólnej liczbie wynoszącej 10, z czego 5 z nich było murowanych 
a pozostałe drewniane. 
Budy Siennickie – majątek ten w pierwszej połowie XIX w. był własnością W. Dambskich. Z kart wizytacji przeprowadzonej w kościele parafialnym w Nasielsku w dniu 3 lipca 1817 r. 
znajdujemy zapis mówiący, iż w 12 domach zamieszkiwało 75 mężczyzn (w tym dorosłych 30) oraz 83 kobiety (w tym dorosłych 23). Budy Siennickie należały do folwarku Siennica. 
W 1885 r. ich areał wynosił 303 morgi (ok. 170 ha) ziemi, na których znajdowało się 12 osad. Podczas prowadzonych badań powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjęcia 
Polski w Budach Siennickich natrafiono na fragment ceramiki neolitycznej pochodzącej z kultury pucharów lejkowatych. Ponadto znaleziono 4 fragmenty ceramiki pochodzącej z po-
czątku epoki brązu.

CDN.
D.Dalecki 

Ulubiony duszpasterz
Miło nam donieść, że w sondzie ogłoszonej przez „Tygodnik 
Nowodworski”, a mającej wyłonić ulubionego duszpasterza, 
najwięcej głosów otrzymał kapłan z naszej gminy, proboszcz 
parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński. 
Otrzymał 950 głosów, co stanowi 45,7% wszystkich oddanych 
głosów na 9 nominowanych przez mieszkańców powiatu no-
wodworskiego do tego miana kapłanów. Następny kandydat 
otrzymał o ponad 400 głosów mniej. Zwycięstwo jest więc 
zdecydowane. 
Wybór ulubionego duszpasterza przebiegał dwuetapowo. 
Najpierw mieszkańcy powiatu zgłaszali kandydatury do tak 
zaszczytnego wyróżnienia, a następnie przez ponad miesiąc 
można było poprzeć którąś z kandydatur poprzez internet, 
zamieszczając jednocześnie krótkie lub dłuższe uzasadnienie 
swego wyboru.
Zaprzyjaźnionemu „Tygodnikowi Nowodworskiemu” gratulu-
jemy pomysłu, gratulujemy też ks. Tadeuszowi Jabłońskiemu, 
ulubionemu Duszpasterzowi znaczącej grupy mieszkańców powiatu nowodworskiego, zwycięstwa, polecając 
go jednocześnie opiece Bożej.

(red.)

ZE SPORTU 

Złoto dla Tomasza
W zakończonych kilka dni temu Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich 2012 r., które odbywały się w Londynie, 
Polacy zdobyli zaledwie dwa złote medale. Jeden z 
nich, w pchnięciu kulą, wywalczył Tomasz Majewski 
(odległość 21,89 m), który w Londynie bronił mi-
strzowskiego tytułu z Pekinu (2008). 
Udało mu się zdobyć po raz drugi z rzędu złoty me-
dal olimpijski. Pan Tomasz pochodzi ze Słończewa 
(powiat pułtuski), miejscowości położonej kilkana-
ście kilometrów od Nasielska, a urodził się w naszym 
mieście 31 lat temu.
Gratulujemy panu Tomaszowi kolejnego olimpijskie-
go złota i życzymy wielu mistrzowskich tytułów.

(red.)

W poniedziałek, 6 sierpnia 
br. w Bibliotece Publicznej  
w dzielnicy Targówek, miesz-
czącej się przy ulicy św. Win-
centego 85, otwarta została 
wystawa prac plastycznych 
nasielskiego twórcy Jacka Ga-
łężewskiego. Można było zo-
baczyć na niej 30 rysunków 
wykonanych piórkiem oraz 
kilka obrazów olejnych. Na 
uroczyste otwarcie, mimo 
czasu urlopowego, dotarło  
40 osób. Prace podziwiać bę-
dzie można do końca wrześ-
nia br.
Pan Jacek od wielu lat jest miesz-
kańcem naszej gminy. Jego twór-
czość, w t ym seria r ysunków 
obrazujących przydrożne kaplicz-
ki i krzyże, a także elementy archi-
tektoniczne Pułtuska, pokazywana 
była na łamach ŻN. 
Jak jego prace trafiły do warszaw-
skich odbiorców? Odpowiedź jest 
prosta. Otóż, pan Jacek malarzem 
jest z powołania, a zawodowo pra-
cuje w ochronie urzędu Dzielnicy 
Targówek i tak się zdarzyło, że właś-
nie w miejscu pracy zaproponowa-
no mu wystawienie prac. Najpierw 
na terenie urzędu w sali konferen-
cyjnej, a później w bibliotece. 
– Wystawę w urzędzie dzielnicy 
obejrzało ponad 300 osób, a po-
kazywałem na niej swoje rysunki, 

obrazy i rzeźby. Do tej pory zosta-
ło tam 12 prac. Odbiór był bardzo 
pozytywny. Ludzie, 
którzy mnie tu zna-
ją, nie przypusz-
czali, że mam taką 
pasję artystyczną, i 
byli bardzo zasko-
czeni. A przecież 
poza pracą też jest 
życie i w moim wy-
padku sztuka. Lubię 
tworzyć, ale lubię 
też pokazywać in-
nym efekty swo-
jej  pracy. Każdy 
inaczej postrzega 
to, co nas otacza. 
Mój sposób widze-
nia jest ukazany właśnie w moich 
pracach – mówi Jacek Gałężew-

ski. – Ja wiem, że te rysunki 
piórkiem, przypominające 
grafiki, są czarno-białe, ale 
jak patrzy na nie ktoś, kto 
ma w sobie wrażliwość, 
to na pewno zobaczy je  
w kolorach – dodaje. 
Ulubionym tematem prac 
pana Gałężewskiego są 
w serii dokumentacyjnej: 
ciekawe architektonicznie 
budynki, kapliczki i figurki 
mazowieckie, zaś w serii 
odrealnionych nastrojo-
wych prac dominują pej-
zaże, motywy księżyca  
i słońca, fikcyjne postacie, 
drzewa. Każdy z pewnoś-
cią znajdzie wśród nich 
coś, co go urzeknie. 

– Jestem zadowolony, że teraz 
wystawa jest w bibliotece i na-

dal cieszy się zainteresowaniem. 
Ogromną radość sprawia mi to, że 
tak widziało tyle osób. Poza tym 
jest to też promocja dla Nasielska, 
bo wszędzie, gdzie się pojawiam, 
mówię, gdzie mieszkam i gdzie 
powstają moje prace – stwierdza 
pan Jacek. 
Nasielski twórca ma już zapro-
szenia do zorganizowania dwóch 
kolejnych wystaw w następnym 
roku, niestety poza naszym mia-
stem. Zapewnia też, że rysuje cały 
czas, a przygotował już 40 no-
wych prac. Istnieje więc szansa, że 
na najbliższej wystawie pan Gałę-
żewski będzie mógł zaprezentować  
00 rysunków piórkiem. Panu Ja-
ckowi życzymy wielu sukcesów, 
tak artystycznych, jak i komercyj-
nych. 

(i)

Z ostatniej chwili

Żbik wygrywa
W środę Żbik rozegrał pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie rozgrywkowym 2012/2013. Na własnym boi-
sku pokonał Koronę Szydłowo 2:1 (0:1). Drużyna z Szydłowa jeszcze w ubiegłym sezonie grała w IV lidze. Spot-

kanie było wyrównane, ale 
w przekroju całego meczu 
lepszym zespołem był Żbik. 
Zwycięstwo było więc w 
pełni zasłużone. Obydwa 
gole dla naszej drużyny 
zdobył Karol Szczepkowski.
W najbliższą sobotę nasz 
zespół czeka trudny mecz 
z Mazovią Ciechanów. Dru-
żyna ta również w ubie-
głym sezonie grała w IV 
lidze.

az 
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Harcerze uczcili pamięć warszawskich powstańców

Uroczysta zbiórka harcerska w Chrcynnie
LUDZIE Z PASJĄ

„Pasha” – gracz zawodowy
Mamy w naszym mieście mistrza 
świata w grach komputerowych. 
„Pasha” pochodzi z Nasielska i jest 
snajperem. Takim, którego kolejne 
celne trafienia napełniają satysfakcją 
ze zdobycia „fraga”.  Chociaż to tyl-
ko gra komputerowa.
„Pasha” to nick (internetowy pseu-
donim) Jarka Jarząbkowskiego, 
zawodowego gracza i nasielszcza-
nina. Gra, której poświęcił całą swo-
ją karierę, to „Counter Strike”. O co 
w niej chodzi? Gracze podzieleni 
są na dwie drużyny: terrorystów 
i antyterrorystów. Cele obu ekip 
są ze sobą sprzeczne, np. jeżeli ter-
roryści mają wysadzić jakiś obiekt, 
antyterroryści mają do tego nie do-
puścić. Wygrywają ci, którzy wyko-
nają swoje zadanie albo zlikwidują 
wszystkich przeciwników. „Counter 
Strike”, zwany również w skrócie 
CS-em, to jedna z najpopularniej-
szych i jednocześnie najstarszych 
gier na zawodach e-sportu.
Wracając do naszego gracza, ma 
on 24 lata i swoją przygodę z CS-
em rozpoczął 11 lat temu. Wtedy to 
poszedł do kafejki internetowej na 
ul. Warszawskiej (swoją drogą, czy 
ktoś ją jeszcze pamięta?) i tam na-
trafił na grę. Jarek zaczął trenować, 
aż doszedł do takiej wprawy, że po-
jechał jeszcze jako amator na tur-
niej World e-Sports Masters. – Tam 

zauważono mój talent i od tamtej 
pory zacząłem grać zawodowo 
z tą drużyną. Ten czas wspominam 
bardzo dobrze, ponieważ zajęliśmy 
trzecie miejsce co, było dużym 
sukcesem dla mnie jako debiutanta 
– wspomina „Pasha”. Obecnie Jarek 
gra we „Frag eXecutors” i jak mówi, 
bardzo mu się tam podoba. – Jeste-
śmy zgraną drużyną, która od kilku 
lat jest niezmienna i niezawodna. 

Mimo tak różnych charakterów 
potrafimy ze sobą współpraco-
wać – wspomina.
E-sport obecnie ma rzesze fa-
nów na całym świecie, a w nie-
których krajach jest traktowany 
na równi z klasycznymi dyscypli-
nami. Przodują w nim Azjaci, to 
oni z nieformalnych grupek gra-
czy zaczęli tworzyć prawdziwe 
turnieje, na których spotyka się 
wielu zawodowców na wysokim 
poziomie i które mają również 
światowych sponsorów, np. firmę 
Samsung. 
Profesjonalizacja tej dziedziny 
oznacza również, że można na niej 
nieźle zarobić. – Pamiętam czasy, 
kiedy zarabiałem 400–500 zł 
miesięcznie i wydawało mi się, że 
jest to dobry biznes, bo kto by się 
spodziewał, że za granie można 
cokolwiek dostać – mówi „Pasha” 
i dodaje – Kiedy zacząłem grać 
zawodowo, to sytuacja znacznie 
się poprawiła. 
Obecnie on i jego team dostają od 
swoich sponsorów regularne mie-
sięczne pensje, a dodatkowo mają 
przychody z wygranych. Jak duże? 
Wystarczy powiedzieć, że przed-
stawiciele „klasycznych” sportów 
mogliby popatrzeć na nie z za-
zdrością.

Jak wygląda trening e-sportowca? 
– Standardowo zaczynamy w nie-
dzielę, a kończymy w czwartek 
– mówi Jarek i dodaje – przecięt-
nie jest to gra między godz. 1800 
a 2300. 
Przed ważnymi treningami ćwiczy 
się oczywiście intensywniej. Orga-
nizowane są również bootcampy, 
czyli obozy treningowe. – Wygląda 
to tak, że spotykamy się w jednym 

miejscu, najczęściej w niemie-
ckiej siedzibie sponsorującej nas 
firmy, gdzie omawiamy taktykę 
i dużo trenujemy – mówi „Pasha”. 
Taki bootcamp trwa do 10 dni, po 
których zawodnicy od razu lecą 
wspólnie na turniej. Warto treno-
wać, bowiem w wypadku „Pashy” 
i „Frag eXecutors” przynosi to 
duże korzyści. Wśród sukcesów 
swojej drużyny Jarek wymienia 

m.in. to, że od 6 lat są najlep-
szym zespołem w Polsce. Poza 
tym zdobywają medale na licz-
nych turniejach: trzecie miejsce 
na mistrzostwach świata w Los 
Angeles w 2010 r., pierwsze 
miejsce jako reprezentacja Polski 
w Korei Płd. w 2011 r. oraz wy-
granie drużynowych mistrzostw 
świata w Niemczech w tym 
roku. Jarek dobrze wspomina też 
inne mistrzostwa w tym kraju. – 
W roku 2011 na mistrzostwach 
w Niemczech, gdzie zajęliśmy 
pierwsze miejsce, ja dodatkowo 
zdobyłem tytuł najlepszego gra-
cza turnieju – mówi. 

Ciekawe są zainteresowania na-
sielskiego gracza. Otóż „Pasha”… 
regularnie trenuje na siłowni oraz 
uprawia sztuki walki. – Dzięki temu 
nie przytyłem za dużo przez sie-
dzenie przy komputerze – stwier-
dza.
Jarek lubi spędzać aktywnie czas, 
więc w wolnych chwilach razem 
ze swoją narzeczoną jeździ na rol-
kach, gra w tenisa ziemnego albo 

squasha. „Pasha” lubi też pił-
kę nożną, często gdy wraca 
z turniejów do Nasielska, idzie 
grać w piłkę na tutejszym „Or-
liku”. Z sukcesami, bo jak sam 
wspomina, ostatnio wziął udział 
w amatorskich mistrzostwach 
piłki nożnej. 
– Awansowaliśmy nawet do 
kolejnego etapu, dzięki cze-
mu będziemy reprezentować 
nasze miasto w następnej fazie 
turnieju – mówi.
A jakie są plany na przyszłość 
nasielskiego gracza? – Na dzień 
dzisiejszy ciężko powiedzieć, 

jak długo będę grał. Jak w każdym 
sporcie, przychodzi czas, kiedy 
pokona cię ten lepszy. Mam na-
dzieje, że w tym wypadku będzie 
to ktoś z Nasielska – mówi.
Teraz w planach ma rzecz zupełnie 
niezwiązaną z grami. A mianowi-

cie… ślub, który jest zaplanowany 
na przyszły rok. – A co dalej, czas 
pokaże – dodaje „Pasha”.
Jarkowi życzymy jeszcze wielu 
sukcesów na międzynarodowych 
arenach.

Paweł Kozłowski

Okazją do tej uroczystej zbiórki 
była 68. rocznica wybuchu po-
wstania warszawskiego. Stawili się 
na nią nie tylko harcerze i harcerki 
z terenu naszej gminy. Komendant 
Kręgu Instruktorów i Starszyzny 
Harcerskiej „Nasielszczanie” hm. 
Janusz Konerberger zaprosił na nią 
bowiem byłych i obecnych harce-
rzy i instruktorów ZHP, harcerzy 
i instruktorów Hufca ZHR, przyja-
ciół oraz sympatyków harcerstwa. 
Kto tylko mógł, odpowiedział na 
zaproszenie i stanął do apelu w so-
botę, 4 sierpnia br.
Komendant Konerberger zapro-
sił też na to patriotyczne spotka-
nie swoich pracowników z zakładu 

pracy chronionej JAN-POL. Prob-
lematyka zbiórki nie była im obca, 
wielu z nich należało do harcerstwa. 
Na zbiórkę przybyli też liczni goście 
spoza terenu gminy Nasielsk. 
Spotkanie na leśnej polanie miało 
też gości wyjątkowych. To uczest-
nicy powstania warszawskiego. 
Upływający czas sprawia, że zo-
stało ich już niewielu. Goście ho-
norowi nie byli tylko biernymi 
uczestnikami spotkania. Razem ze 
swymi kolegami ze Stowarzyszenia 
Harcerzy Seniorów „Okęcie” za-
prezentowali przy ognisku w Chr-
cynnie program, na który złożyły 
się ich wspomnienia i piosenki har-
cerskie walczącej Warszawy. 

Ważnym punktem 
harcerskiego spot-
kania pokoleń był 
apel nawiązujący do 
godz. „W” z 1944 
r.  S tanęl i  do n ie -
go wszyscy obecni 
tego dnia na leśnej 
polanie w Chrcyn-
nie. Zawyła syrena, 
rozległ się huk roz-
rywających się pe-
tard, polanę zasnuły 
dymy. Minutą ciszy 
uczczono pamięć 
poległ ych i zmar-
ł ych powstańców. 
Ko m e n d a n t  Ko -
nerberger odczytał 
specjalnie na tę oka-
zję przygotowany rozkaz.
Spotkaniu towarzyszyły dwie wy-
stawy. Jedna, związana z pamięcią 
o powstaniu, obrazowała też pew-
ne wydarzenia z życia nasielskich 
harcerzy. Główny wysiłek w jej 
przygotowanie włożył hm. Adam 
Smoliński, przyjaciel nasielskich 
harcerzy. Drugą przygotował były 
dyrektor nasielskiego Liceum Zdzi-
sław Suwiński. Nawiązywała ona do 
rycerskiej tradycji naszego narodu, 
a przedstawiała ubiory i elementy 
uzbrojenia polskich wojów.

Był na tym spotkaniu jeszcze jeden 
element, który pozwolił zebranym 
lepiej przeżyć przekazywane treści. 
To koncert Polskiej Grupy Arty-
stycznej BENE. Komendant Koner-
berger dedykował go szczególnie 
sympatykom młodzieży harcer-
skiej i pracownikom JAN-POL-u. 
Artyści nie tylko zaśpiewali swoje 
ulubione pieśni włoskie, ale wzbo-
gacili swój repertuar o piosenki 
harcerskie i inspirowali harce przy 
ognisku. Był więc czas na skupie-
nie i zadumę, był też czas na piękną 
harcerską zabawę.

Gdy ogniska już dogasał blask 
i mrok ogarniał leśną polanę, przy-
szedł czas na harcerską modli-
twę. Mszę św. w intencji poległych 
i i zmarłych powstańców koncele-
browali kapelani harcerscy: ks. hm. 
Hubert Komorowski z Płocka i ks. 
hm. Tadeusz Jabłoński proboszcz 
parafii w Nunie. Ważnym elemen-
tem wystroju przygotowanej na tę 
okoliczność leśnej kaplicy był przy-
wieziony przez ks. Huberta obraz 
Matki Bożej Harcerskiej.

andrzej zawadzki

O G Ł O S Z E N I E

INTEGRACJA

W gościnnych progach DPS
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II są ludźmi starszymi 
i do tego schorowanymi. Stąd ich kontakty z nasielską społecznością nie są 
częste. Kiedy niektórzy z nich pojawiają się na naszych ulicach i w sklepach, 
są traktowani bardzo życzliwie. Dlatego w Nasielsku czują się jak u siebie – 
w domu. 

Kontakty z lokalną społecznością są jedną z form terapeutycznych. Z różnych 
okazji przychodzą do DPS-u goście, starsi i młodsi. Niekiedy są to wizyty ofi-
cjalne, ale są i spotkania mniej oficjalne. Do takich należą wizyty podopiecz-
nych innego domu – Domu Dziennego Pobytu. Jego „mieszkańcy”, ludzie 
starsi i mniej sprawni, nazywani najczęściej seniorami, nie przebywają w nim na 
stałe. Przychodzą do niego w niektóre dni na kilka godzin. Gospodarzą w nim 
razem z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Wiesławą Bożym.
Kontakty tych dwóch domów są czymś naturalnym i dobrze służą podopiecz-
nym obydwu placówek. Ostatnio takie spotkanie miało miejsce w pierwszych 
dniach sierpnia. Dom Pomocy Społecznej zaprosił podopiecznych Domu 
Dziennego Pobytu do swego ogrodu terapeutycznego na grilla. 
Miejsce, w którym podopieczni obydwu domów spędzili kilka godzin, jest 
urokliwe i nastraja optymistycznie. To jak powiedział niedawno jeden z pen-
sjonariuszy, raj na ziemi. Tu człowiek czuje się wolny i lżej oddycha. Piękne 
alejki, szemrzący strumyk, boiska, zieleń, kwiaty i śpiew ptaków relaksująco 
wpływają na człowieka. 
Były długie rozmowy, były też tańce. Panowie „orkiestranci” R. Centkowski 
i M. Grubecki sięgnęli po stare winylowe płyty, z których odtwarzali melo-
die z lat młodości uczestników spotkania. Było więc i wesoło i nostalgicznie. 
Kiedy zaś sił ubywało, siadano do stołów i posilano się pysznymi kiełbaskami 
i kaszanką. 
W tańcach szybszych prym wiódł pan Andrzej z DPS-u, w tańcach wolniej-
szych dorównywał mu pan Janek z DDP. Było to bardzo sympatyczne spot-
kanie i już planowane jest kolejne. 

andrzej zawadzki
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Pożegnaliśmy Cyrankę
W dniu 11 sierpnia 2012 r. zakończyła się obozowa Harcerska Akcja Letnia 
organizowana przez Hufiec Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz V Szczep Wodnych Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Przylądek Dobrej Nadziei” im. gen. Mariusza Zaruskiego z Hufca ZHP Le-
gionowo. Tego dnia pożegnaliśmy bazę obozową „Cyranka” zlokalizowaną w 
okolicach Przerwanek nad jeziorem Gołdapiwo na pojezierzu Mrągowskim. 
Nasz letni wypoczynek rozpoczął się 20 dni wcześniej, czyli 23 lipca, a w obo-
zie uczestniczyło blisko 160 osób. Całe nasze zgrupowanie było podzielone 
na 5 podobozów, zgodnie z wiekiem uczestników. W tym roku były to: kolo-
nia zuchowa „Królestwo Leśnych Tajemnic” prowadzona przez pwd. Karolinę 
Walczak, podobóz karcerski „Kaer Morhen” prowadzony przez druhnę Mo-
nikę Składanek, podobóz harcerski „Skalisko” prowadzony przez pwd. Sylwię 
Gardynik, podobóz starszoharcerski „Wrota Czasu” prowadzony przez pwd. 
Radosława Nowaka oraz podobóz wędrowniczy „Cosa Nostra” prowadzony 
przez pwd. Daniela Nowaka. 
Najkrócej były z nami zuchy, ponieważ ich kolonia trwała tylko do 2 sierpnia. 
Jednakże przez 11 dni spędzonych na obozie udało im się przeżyć przygodę 
razem z Antkiem Cwaniakiem. Tegoroczny wypoczynek najmłodszych był 
nastawiony na poznawanie historii i zwyczajów pierwszych zuchów. Już dru-
giego dnia dowiedziały się iż po zaśpiewaniu piosenki kolonijnej i przespaniu 
pierwszej nocy w nowym obozowym miejscu przeniosły się do innych cza-
sów, w których powstały pierwsze gromady zuchowe. Poprzez dawne zabawy 
i uczestniczenie w przygodach Antka Cwaniaka przybliżono zuchom historię 
ruchu zuchowego. 
W podobozie Skalisko harcerze zostali zaproszeni do prehistorycznego miasta 
przez rodzinę Flinstone’ów. By jednak móc w nim zamieszkać, obozowicze 
musieli przystroić się w odpowiednie stroje i założyć skaliskowe skrzynki na li-
sty. Później harcerze uczyli się życia zgodnego z epoką, cały czas towarzyszyli 
im Flinstone’owie, m.in. pomagali odebrać zaginioną Pebles i Bam Bama, któ-
rych porwał zły dinozaur. Mieli też zajęcia o tych dawnych gadach, jako że były 
to skaliskowe zwierzątka domowe, grali z Fredem w jego ukochane kręgle, a 
także nie zabrakło nauki przetrwania w trudnym terenie oraz terenoznawstwa. 
Podobóz Kaer Morhen był szkołą wiedźminów. Harcerze zostali wprowadzeni 
w arkana świata Andrzeja Sapkowskiego i jego zabójców wszelakich potworów. 
By zostać jednym z nich, musieli przygotować odpowiednie stroje obrzędowe 
oraz medaliony. Młodzi wiedźmini poznali elfickie runy, uczyli się samoobro-
ny, terenoznawstwa i przetrwania w terenie, wypiekali chleb, a także walczyli 
ze złymi potworami zagrażającymi światu.  W podobozie „Wrota Czasu” har-
cerze starsi zostali wciągnięci w perypetię naukowców, którzy odnaleźli staro-
żytny portal umożliwiający podróże w czasie. Niestety, po uruchomieniu go 
nieznana organizacja ukradła pieczęć, która pozwalała na sterowanie wotami. 
Tym samym harcerze udali się na jej poszukiwania. Po drodze dowiedzieli się, 
że została rozbita na 3 części, które odnajdywali po udzieleniu pomocy miesz-
kańcom danej epoki. Przy odszukaniu kolejnych okruchów pieczęci portal 
przenosił harcerzy starszych do kolejnych epok, i tak odwiedzili oni starożytny 
Egipt, czasy powstania warszawskiego i wioskę Wikingów. Działo się dużo, było 
wiele zajęć specjalistycznych, strzelanie z łuku, rajd pieszo-kajakowy, zajęcia z 
ratownictwa, gotowanie w terenie i wiele gier fabularnych. 
Najstarsza grupa wiekowa, czyli wędrownicy, tworzyli mafijne miasto „Cosa 
Nostra”. Wszystkie rodziny zostały zaproszone prze Dona Daniello Corleone, 
ojca Vito Corleone. Aby spłacić dług wdzięczności, ich członkowie musieli po-
móc familii Ojca Chrzestnego w rozprawieniu się z nieznaną mafią zagrażającą 
ich pozycji. Początkowo młodzi mafiosi byli testowani przez rodzinę Corleo-
ne, sprawdzano ich sprawność, smykałkę do gier karcianych oraz umiejętno-
ści strzeleckie z broni palnej. Radość ceremonii wstąpienia do rodziny zburzył 
sycylijski telegram, w którym informowano o zdjęciu informatora Corleone. 
To wydarzenie oraz zamach na Dona Daniello były motywacją do odnalezie-
nia rodziny Baciarellich i zlikwidowaniu jej głowy. Następnie rodziny zaczęły 
przygotowywać się do napadu na bank. Tymczasem nieznani sprawcy upro-
wadzili żonę Dona Corleone, tak więc wędrownicy wyruszyli w jej poszuki-
waniu. Po nieudanej próbie napadu na bank Cosa Nostra musiała ewakuować 
się ze względu na zagrożenie zatrzymania przez policję. Po nocy spędzonej w 
bezpiecznej kryjówce poza miastem powrócili do niego, jednakże dzięki temu 
nie uniknięto zatrzymania Ojca Chrzestnego przez policję i osadzenia go w 
areszcie. W czasie obozu wędrownicy mieli okazję nauczyć się biwakować w 
terenie, udzielać pierwszej pomocy, obsługiwać kajak i wiatrówkę, brać udział 
w wielu rajdach, m.in. do Puszczy Boreckiej, gdzie mieli okazję potarmosić 
żubry w zagrodzie pokazowej oraz uczestniczyć w grach negocjacyjnych i 
dyskusyjnych.
Na całym obozie nie zabrakło wielu wspaniałych i radosnych chwil. Wszyscy 
mieli możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie, kabaretonie, festiwalu, ślubach 
obozowych, festynkach oraz wielu ogniskach i świecowiskach. Niejednemu 
uczestnikowi ten obóz będzie się kojarzyć także ze złożeniem Przyrzeczenia 
Harcerskiego oraz otrzymaniem Naramiennika Wędrowniczego. Tegorocz-
na HAL to także nowi ludzie i nawiązanie przyjaźni z harcerzami z wodnego 
szczepu z Legionowa oraz pomiędzy harcerzami z drużyn naszego rodzime-
go hufca. Szybko minęło 20 dni obozowego wypoczynku, wróciliśmy zmę-
czeni, ale pełni zapału i pomysłów do pracy w nowym roku harcerskim. Wielu 
z nas z pewnością już dziś wróciłoby do lasu na następny obóz, ale kolejna taka 
okazja zapewne dopiero za rok.

pwd. Daniel Nowak

PRZYJMĘ
1. lodówkę, regał pokojowy- tel. 516-660-420,
2. lodówkę regał pokojowy, stół z krzesłami - tel. 663-440-267,
3. regał do pokoju dzieci, kuchnia gazowa- tel. 515-954-123,
4. pralkę franię, szafkę kuchenną, wersalkę, stół, krzesła, dywan,  
 odkurzacz - tel. 510-359-786,
5. 2 fotele, wersalkę - tel. 518-304-959,
6. regał kuchenny, stół, krzesła, chodzik dla dziecka- tel. 502-926-349,
7. łóżeczko dziecięce, regał pokojowy, kanapę- tel. 502-926-349
8. komputer stacjonarny- 502-926-349

Uwaga rodzice pobierający świadczenia rodzinne z MOPS
Zaświadczenia ze szkół potwierdzające fakt uczęszczania dziecka 
do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych lub 
studiów wyższych w roku szkolnym 2012/2013 należy dostarczyć 
najpóźniej do 15 września br. do sekretariatu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (pokój nr 7, parter – budynek Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3).

Zmiany w organizacji pracy  
Sekcji Świadczeń Rodzinnych MOPS

W związku ze zmianami, które wprowadza rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie spo-
sobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, od 
1 września br. zmianie ulegnie organizacja pracy sekcji świadczeń 
rodzinnych w MOPS. 
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie po uprzednim uzgod-
nieniu terminu i godziny spotkania. W tym celu trzeba będzie osobi-
ście zgłosić się do pokoju nr 10 w MOPS (parter – budynek Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3) w godz. 9–16. Zapisy 
pozwolą na uniknięcie kolejek osób składających wnioski. Wnioski 
o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 wraz z do-
kumentami odpowiednimi do sytuacji rodzinnej danej osoby należy 
dostarczać od 1 września do 30 listopada br. 

Nowe kryteria dochodowe  
od października 2012 r. 

Od 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kry-
teriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. 
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1) zwery-
fikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej wynosić będą:
1) kryteria dochodowe: 
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł, 
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł; 
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokry-
cie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziem-
ców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą – w wysokości 531 zł, 
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie 
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka pol skiego dla cu-
dzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1260 zł, 
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 529 zł, 
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250 zł. 

Info. MOPS Nasielsk

KOMUNIKATY MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.  Sołectwo Liczba mieszkań-
ców sołectwa

Fundusz na 2013 
rok  

(w zł.)
1 Aleksandrowo 42 5469
2 Andzin 338 12159
3 Borkowo 199 9017
4 Broninek 98 6735
5 Budy Sienickie 146 7819
6 Cegielnia Pucka 226 9627
7 Chechnówka 90 6554
8 Chlebiotki 85 6441
9 Chrcynno 173 8430
10 Cieksyn 488 15549
11 Czajki 123 7300
12 Dąbrowa 15 4859
13 Dębinki 270 10622
14 Dobra Wola 157 8068
15 Głodowo 117 7164
16 Jackowo Dworskie 197 8972
17 Jackowo Włościańskie 137 7616
18 Jaskółowo 180 8588
19 Kątne 229 9695
20 Kędzierzawice 113 7074
21 Konary 112 7051
22 Kosewo 341 12226
23 Krogule 158 8091
24 Krzyczki Pieniążki 115 7119
25 Krzyczki Szumne 47 5582
26 Krzyczki Żabiczki 120 7232
27 Lelewo 130 7458
28 Lorcin 150 7910
29 Lubomin 120 7232
30 Lubominek 77 6260
31 Malczyn 115 7119
32 Mazewo Dworskie 199 9017
33 Mazewo Włościańskie 194 8904
34 Miękoszyn 257 10328
35 Miękoszynek 148 7865
36 Młodzianowo 44 5514
37 Mogowo 840 22600
38 Mokrzyce Dworskie 28 5153
39 Mokrzyce Włościańskie 50 5650
40 Morgi 211 9288
41 Nowa Wieś 327 11910
42 Nowa Wrona 81 6350
43 Nowiny 43 5492
44 Nuna 277 10780
45 Paulinowo 251 10192
46 Pianowo 207 9198
47 Nowe Pieścirogi 1201 22600
48 Stare Pieścirogi 766 21831
49 Pniewo 85 6441
50 Pniewska Górka 113 7074
51 Popowo Borowe 206 9175
52 Popowo Południe 101 6802
53 Popowo Północ 100 6780
54 Psucin 325 11865
55 Ruszkowo 54 5740
56 Siennica 314 11616
57 Słustowo 105 6893
58 Studzianki 429 14215
59 Toruń Dworski 135 7571
60 Toruń Włościański 63 5944
61 Wągrodno 95 6667
62 Wiktorowo 75 6215
63 Winniki 40 5424
64 Zaborze 171 8384
65 Żabiczyn 153 7978

Łącznie 568494

Z GMINY

Pomysł  
na fundusz
Wszyscy sołtysi w naszej gminie 
zostali poinformowani o wyso-
kości środków przypadających na 
poszczególne sołectwa w ramach 
funduszu sołeckiego na 2013 r. 
W niektórych miejscowościach 
już odbyły się zebrania wiejskie, 
podczas których ustalano, co 
zostanie wykonane ze środków 
przeznaczonych dla danego so-
łectwa.
Decyzja dotycząca sposobu wy-
datkowania tych środków musi 
zostać podjęta do końca września 
br. Wniosek w sprawie przedsię-
wzięcia, które sołectwo zamierza 
zrealizować, powinien być pod-
jęty przez zebranie wiejskie. Ini-
cjatywa w tej sprawie przysługuje 
sołtysowi, radzie sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnim miesz-
kańcom sołectwa. 
Zgodnie z ustawą o funduszach 
sołeckich zadania wykonywa-
ne w ramach funduszu powinny 
zaliczać się do zadań własnych 
gminy, być zgodne ze strategią 
rozwoju gminy oraz wpływać na 
poprawę warunków życia miesz-
kańców. 

(red.)

U HARCERZY

Kwiaty na grobach powstańców
W środę, 1 sierpnia br. serca Polaków zabiły mocniej, gdyż tego dnia wszyscy mogliśmy uczcić kolejną, 68. rocz-
nicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz drugi harcerze z Nasielska, dzięki uprzejmości druha Janusza Ko-
nerbergera, udali się na Cmentarz Powązkowski, aby wraz z innymi pochylić się nad grobami tych, którzy przelali 
krew za naszą wolność. Atmosfera tego miejsca jest wyjątkowa. Wzrusza nas widok biało-czerwonych opasek 
na rękach powstańców, symboliczne białe i czerwone kwiaty położone na grobach, dzieci i młodzież z flagami, 
na których widać kotwicę – znak Polski Walczącej. 
Powstanie Warszawskie uważane jest za największą akcję podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 
Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczny bój z wojskami niemieckimi. W trakcie walk w War-
szawie zginęło ok. 18 tys. powstańców oraz ok. 180 tys. ludności cywilnej. 
Harcerze z Nasielskiego Szczepu „Quercus” złożyli wieniec pod pomnikiem poległych harcerzy. Główne uro-
czystości odbyły się przy pomniku Gloria Victis. Tuż przed godziną „W”, generał Zbigniew Ścibor-Rylski, Pre-
zes Związku Powstańców Warszawy, doświadczony ubiegłorocznymi wydarzeniami, zwrócił się do wszystkich 

zgromadzonych z apelem: Kochani, proszę Was, pokażcie, że jesteście zdyscyplinowani, że kochacie ojczyznę, 
obojętnie, kto jakie ma poglądy. Proszę Was w imieniu tych, którzy tu spoczywają o ciszę i godne uszanowanie 
tego miejsca. 
Punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny, po których wystrzelono salwy, by oddać hołd walczącym i poległym. 
Niestety, apel generała nie odniósł skutku. Podczas składania wieńców nie obyło się bez gwizdów, buczeń i obelg 
rzucanych w stronę przedstawicieli rządu. Jako harcerze i zwykli ludzie byliśmy zdruzgotani, zasmuceni i zdez-
orientowani. Było nam po prostu wstyd, że nie wszyscy potrafią zachować się w tak podniosłej i ważnej dla Po-
laków chwili. Chwili, która zapisuje karty historii naszego kraju. Chwili, kiedy to powinniśmy dać wyraz naszego 
patriotyzmu i szacunku nie tylko dla poległych, ale i dla tych obecnych tam powstańców, walczących przed laty 
o naszą wolność i będących niejako fundamentem, na którym po latach zbudowano znów niepodległą i suwe-
renną Polskę. 
Nasuwa się refleksja: jaki przykład dali ci ludzie dzieciom, młodzieży, tej młodzieży, na którą obecnie tak na-
rzekamy? Trudno wymagać od młodzieży odpowiednich postaw, jeśli ludzie dorośli nie potrafią zachować się 
godnie nad mogiłami poległych powstańców. Jestem dumna z nasielskich harcerzy, że potrafili z tego miejsca 
i w tym czasie wynieść tylko samo dobro, bo przecież, jak napisała Hanna Malewska: Zginęli najlepsi (...) musimy 
ich zastąpić, jeśli nie dorównać.

Czuwaj! druhna Kinga
U HARCERZY

Kaszubskie noce…
Na początku lipca nasielskie harcerki i harcerze ZHR wyruszyli na 3-tygodniowy obóz nad jezioro Dobre koło 
Wejherowa. Obóz tworzyły drużyny z Nasielska, Płocka, Żuromina i Słupna oraz kadra zgrupowania: komendant 
phm. Albert Dyna, wicekomendantki pwd. Ewa Kamińska i pwd. Anna Dolman-Dyna, kwatermistrz ks. pwd. Piotr 
Oszczyk oraz panie z obozowej kuchni, ratownicy i pielęgniarki. W sumie było nas 153 osoby. 
Każdy podobóz (a było ich 7) miał swoją obrzędowość, którą realizował podczas wyjazdu. Nasielskie harcerki 
wcieliły się w rolę kaszubskich kobiet Białek. Natomiast harcerze odgrywali role partyzantów. W ciągu kilku pierw-
szych dni podobozy budowały łóżka i półki, zdobiąc podobóz zgodnie ze swoją obrzędowością. Gdy wreszcie 
zakończyliśmy pionierkę i flaga państwowa powiewała już na maszcie, przystąpiliśmy do zadań programowych.
W kolejnych dniach braliśmy udział w zajęciach rozwijających nasze zdolności w różnych dziedzinach. Kadra 
planowała je w taki sposób, aby były dla wszystkich interesujące. Zastępowe dokładały wiele starań, aby zachęcić 
tych, dla których obóz był pierwszym prawdziwym spotkaniem z harcerstwem. Pomiędzy kadrą a uczestnika-
mi panowała atmosfera przyjaźni, zrozumienia i zaufania. W dniu 18 lipca 2012 r. całe zgrupowanie wyruszyło 
na wędrówkę w kierunku Trójmiasta. Białki podążyły czarnym szlakiem do Zbychowa, skąd w następnym dniu 
udały się do Gdańska, spędzając tam resztę czasu poświęconego na wędrówkę. Niekiedy było trudno i brako-
wało sił, ale wzajemna pomoc i życzliwość pomogły w czasie drogi. Szczęśliwe osiągnęłyśmy wyznaczony cel.
Kadra obozu organizowała nam wiele rozrywek np.: wyjazd do sopockiego Aquaparku czy też rejs statkiem 
po Zatoce Gdańskiej. W czasie obozu zdobyliśmy liczne sprawności i nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy. 
Ważnym wydarzeniem dla nas było złożenie Przyrzeczenia harcerskiego przez kilku harcerzy oraz zdobycie 
mundurów i chust. 
Ostatnią obozową noc spędziliśmy przy ognisku, żegnając się z kaszubskim jeziorem, śpiewając i wspominając 
letnie przygody. Długo jeszcze pozostaną nam w pamięci wspólnie spędzone chwile i już zaczynamy tęsknić za 
kolejną harcerskim wyjazdem.

druhny Marzena Wiktorowicz trop. i Patrycja Filipiak trop.

W SKRÓCIE

Pierwsze wyniki NSP 2011
Główny Urząd Statystyczny opublikował pod koniec lipca podstawowe 
wyniki Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego wiosną 
ubiegłego roku. 
Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki badania na szczeblu ogólno-
polskim w przekrojach regionalnych, a wybrane informacje są porów-
nywane z wynikami NSP 2002. Jak dotąd jedyne informacje o gminie 
Nasielsk przedstawiają liczbę ludności – gminę 31 marca 2011 zamieszki-
wało 19 647 osób, w tym 7587 osób miasto, a 12060 osób tereny wiej-
skie.

Michał B.

Z UM

Straty  
w rolnictwie 
w gminie 
Nasielsk
W mediach słyszymy o nawałnicach 
niszczących różne rejony naszego kraju. 
Niekorzystne zjawiska atmosferyczne nie 
omijają również naszej gminy. Dotychczas 
na szczęście nie miały one rozmiarów trąb 
powietrznych, niszczących wszystko, co 
spotkają na swojej drodze. W nasielskiej 
gminie spowodowały jednak straty w upra-
wach rolnych. 
W pierwszych dniach sierpnia pracowała 
gminna Komisja, powołana przez Wojewodę 
Mazowieckiego na wniosek Burmistrza 
Nasielska, w skład której wchodzili: pra-
cownik Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, przedstawiciel Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciel 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Komisja dokonała szacowania strat, jakie 
wyrządziło gradobicie w dniach 6 i 13 lipca 
br. Objęło ono swoim zasięgiem miejscowo-
ści: Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-
Żabiczki, Popowo Borowe, Popowo-Południe 
oraz Popowo-Północ. Straty na poziomie 
powyżej 30% w skali całego gospodarstwa 
(wartość produkcji roślinnej plus wartość 
produkcji zwierzęcej) poniosło kilkunastu 
naszych rolników z wyżej wymienionych 
miejscowości. Łącznie zniszczonych zostało 
ok. 100 ha upraw. Natomiast kwota obniże-
nia przychodów w tytułu szkód w uprawach 
rolnych to ok. 300 tys. zł, a szkód w srodkach 
w krezach owocowych ok. 35 tys. zł.
Wyniki pracy gminnej Komisji ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych zostały 
przekazane do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Oczekujemy na decyzję 
wojewody oraz ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi dotyczącą pomocy dla poszkodowanych 
rolników. 

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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Kino NIWA ZAPRASZA
17 - 19 sierpnia godz. 18.00

Jak urodzić  
i nie zwariować

 Dramat, Komedia, Romans, USA
czas: 1 godz. 50 min
Komedia w gwiazdorskiej obsadzie na 
podstawie bestsellerowego poradnika dla 
przyszłych rodziców “W oczekiwaniu na 
dziecko”. Poznaj pełne nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, splatające się ze sobą hi-
storie pięciu par, które stają przed wyzwa-
niami zbliżającego się rodzicielstwa. Guru 
fitnessu Jules i gwiazdor tanecznego show 
Evan odkryją, że celebryckie życie na wysokich obrotach to nic w po-
równaniu z przygotowaniami do porodu. Wendy właśnie znajduje się w 
epicentrum burzy hormonów, a gromy, z imponującą precyzją, trafiają 
w jej męża Gary’ego. Alex, uczęszcza na spotkania „bracholi” - świeżo 
upieczonych ojców, którzy mówią, „jak to naprawdę jest”. Rosie i Mar-
co mają z kolei problem z zupełnie innej beczki: co zrobić, kiedy dziecko 
pojawia się jeszcze przed pierwszą randką rodziców? Wszyscy oni będą 
musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: 
jak urodzić i nie zwariować…

24 - 26 sierpnia godz. 17.00

GNIEW TYTANÓW
Fantasty, Przygodowy
czas: 1 godz. 39 min.
Perseusz - syn Zeusa wiedzie spo-
kojne życie rybaka, a także samotnie 
wychowuje swego dziesięcioletniego 
syna. Tymczasem na Olimpie rozpo-
czyna się walka pomiędzy Bogami, a 
Tytanami i ich straszliwym przywódcą, 
ojcem Zeusa, Hadesa i Posejdona...

BARAN 21.03–20.04
Nadal trapić Cię będą frustracje i nastrojowa 
huśtawka. Zdobądź się na więcej cierpliwo-
ści, a niedługo wszystko się uspokoi. W pracy 
czeka Cię gorący okres. Nie wyładowuj zło-
ści na domownikach.

BYK 21.04–21.05
Dzięki opanowaniu uda Ci się załatwić kilka 
ważnych spraw. Będzie Cię to kosztowało spo-
ro nerwów, ale przeczekaj atak złości. Krzy-
kiem niczego nie osiągniesz. Bądź ostrożny, 
nie inwestuj w ryzykowne przedsięwzięcia.

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Nie oszczędzaj się i wcielaj w życie swoje plany. 
Wykorzystaj przy tym swoją intuicję. W pracy 
dojdą Ci nowe obowiązki, ale wynegocjujesz 
podwyżkę. Staniesz przed szansą awansu.

RAK 21.06–22.07
Możesz teraz podjąć działania związane 
z zabezpieczeniem finansowym. Masz dość 
energii, żeby im podołać. Wykorzystaj swoje 
siły i pomysły. Zachowaj dystans do pewnych 
informacji.

LEW 23.07–22.08
To dość pomyślny czas pod względem wydaj-
ności w pracy. Niesie jednak z sobą drażliwość 
i emocjonalne napięcia. Kłopoty i kłótnie ro-
dzinne mogą mieć wpływ na opóźnienie in-
nych zadań. 

PANNA 23.08–22.09
Mimo niekorzystnych tendencji tydzień może 
być miły. Wciąż jednak należy zwracać uwagę 
na swoje zachowanie. Znajdź wspólny język 
z bliskimi i nie obciążaj się żadnym zbędnym 
wysiłkiem.

WAGA 23.09–22.10
Każdą wolną chwilę wykorzystaj na własne 
potrzeby i przyjemności. Zainteresuj się też 
sprawami rodziny. Unikaj zbędnych emocji 
i nie daj się wciągnąć w niepotrzebne konflik-
ty. Przygotuj się na zmiany w życiu osobistym. 

SKORPION 23.10–22.11
Nadchodzące wibracje gwiazd sprzyjają towa-
rzyskim imprezom. Jeśli nadarzy Ci się jakaś do-
bra okazja, by się zabawić, to z niej skorzystaj. 
W przeciwnym razie tydzień może być zupeł-
nie zmarnowany. Przestań żyć w ciągłym biegu.

STRZELEC 23.11–21.12
Twoja uwaga skupi się na finansach. Domowy 
budżet wymaga szybkiego i sporego zasilenia. 
Warto się zastanowić, jak to zrobić najlepiej. 
Kłótnie na ten temat są nieuniknione

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Najlepiej zrobisz, planując weekend poza 
domem. To dobra okazja, aby zapomnieć 
o konfliktach i zbliżyć się do rodziny. Czas 
spędzony w gronie bliskich dostarczy Ci przy-
jemności. Nie oszczędzaj na swoich potrze-
bach.

WODNIK 20.01–18.02
Cała Twoja uwaga powinna skupić się na tym, 
co robisz. Jeśli musisz o czymś zadecydować, 
rób to bardzo ostrożnie. Szczęście znów się 
do Ciebie uśmiechnie.

RYBY 19.02–20.03
Początek tygodnia zapowiada się pracowicie 
i nerwowo. Drobne kłopoty zaczną urastać do 
rangi poważnych problemów. Warto się jednak 
zdyscyplinować i skupić na tym, co robisz. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

PORADY

Chcieć to móc
Chcesz schudnąć, ale brak Ci silnej woli? Nie 
masz motywacji? Nasz dzisiejszy bohater, Pan 
Michał (27 l.), też nie przejmował się swo-
ją masą ciała ani zdrowiem. Jednak przyszedł 
w końcu czas na zmiany. 

Zawsze jadłem to, co chciałem. W pracy, ze względu na brak czasu, 
często zapominało się o jedzeniu, przez co posiłki były nieregularne. 
Po pracy wracałem głodny i wieczorem potrafiłem zjeść więcej. Często 
zdarzała się również grillowana karkówka na wyjazdach, a wieczorem 
przed telewizorem również czasami piwko. Wszystko to spowodowało, 
że z miesiąca na miesiąc kilogramów przybywało.
W końcu jednak postanowiłem to zmienić, ponieważ już źle się czułem 
z taką masą ciała. Miałem mniej energii. A później, po badaniach, jakie 
zleciła dietetyczka, doszły także aspekty zdrowotne: wysoki choleste-
rol, trójglicerydy, kwas moczowy.
Nie nigdy wcześniej nie musiałem stosować żadnych ograniczeń ży-
wieniowych. Na początku było trochę trudno, ale organizm szybko 
przyzwyczaił się do stałych pór posiłków oraz zmiany wyznaczonych 
porcji. Co ciekawe, to nowe jedzenie jest smaczne i nie sprawia mi 
problemów dalsze stosowanie tych zasad mimo schudnięcia 14 kilo-
gramów.
Oprócz diety także zwiększyłem swoją aktywność fizyczną. Wraz 
z przyjaciółmi jeździłem na basen.
Dzięki diecie i zwiększonej aktywności f izycznej na pewno lepiej 
się czuję, mam więcej energii. Nie chciałabym wrócić do masy ciała 
sprzed odchudzania. Dodatkowo musiałem także wymienić gardero-
bę, ponieważ większość ubrań jest na mnie za duża. Miło jest założyć 
bluzę, która się nie dopinała, a teraz jest za luźna. Znajomi, którzy mnie 
nie wiedzieli kilka miesięcy, również pozytywnie reagują na zmiany.
Dlatego jeśli źle się czujesz we własnym ciele, jesteś bez energii, nic ci 
się nie chce, bo ciężko się ruszyć – to nie czekaj, tylko działaj. Ja sam 
wiem, że naprawdę warto. Wcale to nie jest takie straszne, jak by się 
wydawało. Dieta to nie same wyrzeczenia raz na jakiś czas naprawdę 
można zjeść to, co kiedyś było podstawą diety. Tylko teraz ma się nad 
tym kontrolę.
Powodzenia!

mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

NOK dla dzieci
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
dzieci w każdy czwartek sierpnia do 
kina Niwa na filmy animowane. 
Projekcje rozpoczynać się będą  
o godz. 11.00.

23 sierpnia 2012 r.  
- Happy feet 2:  

Tupot małych stóp
30 sierpnia 2012 r. 

- Miś Yogi

Cena biletu za każdy seans:  
5 zł

Zapraszamy!

NA WEEKEND. Wycieczki po okolicy

Serock i okolice
W ostatnim numerze pro-
p o n owa l i ś my  w y p rawę 
w stronę Opinogóry i Go-
łotczyzny, by powdychać 
nieco klimatu romantyzmu 
i pozytywistycznej pracy 
u podstaw. Tym razem su-
gerujemy udać się po nieco 
inne doznania i w zupełnie 
inną stronę. Kierunek – Se-
rock.

Tam nocował Picasso 
i nie tylko
S eroc k to s tare  mias to, 
pierwsze wzmianki o nim 
pochodzą już z 1065 roku! 
D l a te go  j e s t  t a m  wc i ą ż 
wiele zabytkowych, histo-
rycznych miejsc. Jednym 
z nich jest rynek pocho-
dzący z XV w., który w swojej pierwotnej wersji był większy niż rynek na Starym Mieście w Warszawie. 
Jak dawniej, tak i dzisiaj rynek stanowi centralny punkt miasta i to z niego rozchodzą się na wszystkie 
strony ulice miasta.
Innym wartym zobaczenia miejscem jest makieta średniowiecznego 
grodziska Barbarka. Można dzięki niej wyobrazić sobie, jak wyglą-
dało życie mieszkańców tamtych okolic w IX w. Warto chociaż-
by wspomnieć o tym, że trudnili się oni w większości rolnictwem 
(uprawiano pszenicę, żyto, groch) rybołówstwem, tkactwem i ro-
gownictwem.
Miejsce, w którym nocował sławny malarz, znajduje się na ulicy Ra-
dzymińskiej. Mieści się tam niewielki dom porośnięty bluszczem. 
Pablo Picasso i Paul Éluard, wybitny francuski poeta, gościli u miesz-
kających tam architektów Szymona i Heleny Syrkusów 5 września 
1948 r. Inicjatorem podróży był hiszpański minister kultury Manuel 
Sanchez Arcasa. Co ciekawe, artysta w podzięce namalował portret 
córce polityka.
W Serocku odnajdziemy również wyraźne ślady epoki napoleoń-
skiej. Został y po niej m.in. fragmenty umocnień obronnych wi-

d o c z n e  n a  u l i c y 
P u ł t u s k i e j .  P i e r -
wotnie miał y one stanowić część linii obronnej Wi-
sły. Z tamtego okresu pochodzi również dawny zajazd 
pocztowy wybudowany w latach 1824–1828. Został on 
wpisany do rejestru zabytków w 1963 i 2000 r. Cieka-
wym miejscem jest również kościół pw. Zwiastowania 
NMP, wzniesiony na początku XVI w. Po pierwsze, swo-
im wyglądem przypomina nieco średniowieczny obiekt 
obronny, co jest warte zobaczenia. Po drugie, ma pa-
miątkę z okresu I wojny światowej, a mianowicie pocisk 
tkwiący w północnej ścianie świątyni.
Ale Serock to nie tylko zabytki. Przepływająca obok 

Narew zapewnia też innego rodzaju atrakcje. Jest plaża i molo, a w tym okresie można wypożyczyć 
rowery wodne i kajaki. Rzeka daje również możli-
wość przypłynięcia z Serocka do Warszawy i z po-
wrotem. Warszawskie Linie Turystyczne bowiem 
oferują podróż statkiem z przystani Podzamcze 
i kilkugodzinny rejs, po którym pasażerowie mają 
1,5 godziny na zwiedzanie miasteczka i odpoczy-
nek. Niestety, rejsy cieszą się takim zainteresowa-
niem, że mogą być kłopoty ze zdobyciem biletów.

Jadwisin i wąwóz Szaniawskiego
Cztery kilometry na południe od Serocka znajdu-
je się rezerwat Jadwisin. W nim skrywa się pałacyk 
z końca XIX w. Zbudował go dla Macieja Radziwiłła 
i Jadwigi z Krasińskich francuski architekt Franco-
is Arveuf. Radziwiłłowie prawie do końca II wojny 
światowej mieszkali w Jadwisinie. Ostatni z nich – Konstanty Mikołaj o pseudonimie „Korab” – został za-
bity przez Niemców w 1944 r. i porzucony w lesie otaczającym pałac. Od końca wojny znajduje się tu 
ośrodek wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów, w którym przebywał m.in. Wojciech Jaruzelski w latach 
80. ubiegłego wieku. Dzisiaj można tu przyjechać po wcześniejszym umówieniu się z obsługą ośrodka.
Niedaleko Jadwisina jest kolejna atrakcja. Jest nią rezerwat Wąwóz Szaniawskiego. Schodząc gęstym wą-
wozem pośród bujnie rosnących dębów i klonów, możemy dojść do dworku Szaniawskiego. A raczej 
resztek po nim, gdyż budynek spalił się w 1977 r. i wiele już po nim nie zostało. Tutaj urodził się, żył i zmarł 
wybitny dramaturg Jerzy Szaniawski. Autor Mostu i Żeglarza mieszkał w dworku od 1886 r. Dziś o miejscu 
jego zamieszkania przypominają: stary kasztanowiec, głaz i tablica informacyjna.
Życzymy udanych podróży do Serocka i zapraszamy do kolejnej odsłony naszego minicyklu. 

(pk)

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypad-
kiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. 

Vitor de Lima Barreto

Najlepsze życzenia

W sobotę, 11 sierpnia br. w kościele św. Wojciech w Nasielsku związek 
małżeński zawarli Beata Kaczorowska i Jacek Kubajewski. 
W pięknej uroczystości zaślubin Młodej Parze licznie towarzyszyła ro-
dzina, znajomi i przyjaciele z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych 
Pieścirogach, zakładu JAN-POL oraz Polskiego Związku Niewidomych 
z Nowego Dworu Maz. Nowożeńcy przed kilku laty poznali się i poko-
chali dzięki uczestnictwu w zajęciach WTZ, zaś obecnie oboje są pra-
cownikami firmy JAN-POL. 
Życzymy Młodej Parze wielu radości, szczęścia i wszystkiego, co naj-
lepsze, na nowej, wspólnej drodze życia.

(red.)
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DROBNE
Sprzedam ziemię orną 4,61 ha 
w Cieksynie. Tel. 781 141 079

Sprzedam mieszkanie M3 w Nasielsku. 
Tel. 691 222 500.

Sprzedam działki budowlane blisko 
przystanku Studzianki-Miękoszynek. 
Tel. (22) 794 33 87.

Usługi budowlane – docieplanie do-
mków, gipsowanie ścian, malowanie. 
Tel. 507 720 444.

Do wynajęcia dom w pobliżu stacji PKP 
Nasielsk. Tel. 668 302 813.

Kama – usługi brukarskie. Tel. 507 024 
590.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 osiedle 
Warszawska. Tel. 660 769 452.

Sprzedaż węgla: kostka, orzech, groszek, 
miał, brykiet torfowy. Tel. 691 888 720, 
698 544 927.

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

Sprzedam działki. Tel. 600 553 450.

Sprzedam skuter Longija. Tel. 502 325 
641.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 785 532 
718.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.  
Tel. 889 307 122.

Tynki cementowo-wapienne i elewacje. 
Tel. 519 412 832.

Sprzedam działkę budowlaną 3600 
m2 we wsi Głodowo k.Nasielska.  
Tel. 604 620 763.

Sprzedam pralkę Polar, cena do uzgod-
nienia. Tel. (23) 69 12 905.

Tanio sprzedam działkę 1600 m2 rolno-
-budowlaną - Kosewo k.Nasielska. Tel. 
501 136 623.

Sprzedam działki przemysłowo-budow-
lane w Nasielsku ul. Jodłowa 2400 m, 33 
zł/m2; 1500 m, 13 zł/m2. Tel. 691 138 678.

Żaluzje, rolety, moskitiery. Tel. 602 630 
680.

Montaż więźb dachowych. Obliczanie 
materiału – gratis. Tel. 519 192 396.

Sprzedam dom jednorodzinny wolno-
stojący parterowy z poddaszem miesz-
kalnym o pow. użytk. 192 m2 z garażem 
2-stan. - Nasielsk. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki budowlane o pow. 
1500 m2 każda położone w Głodowie 
k.Nasielska, bezpośrednio przy dro-
dze asfaltowej. Woda i energia.  
Tel. 502 343 122

Sprzedam działki rolne z możliwością 
zabudowy 2,11 ha, położone w Głodowie 
k.Nasielska. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk. Cena 
50 tys. Tel. 506 702 293.

Sprzedam Opla Astrę 1994 r. z gazem. 
Tel. 794 774 543.

Poszukuję chętnej osoby do odprowa-
dzania i odbierania dziecka z przed-
szkola. Os. Krupki – Warszawska.  
Tel. 505 513 628.

Producent ogrodzeń betonowych, 
transport, montaż. Tel. 503 614 561; 
508 722 444.

CSM organizuje rozpoczęcie kursu 
w Jachrance na: koparko-ładowarki, 
koparki, ładowarki, spycharki. Tel. 606 
436 876.

Sprzedam dom o powierzchni 80 m2, 
budynki gospodarcze na działce 2000 
m2 – Nasielsk. Tel. 664 891 895.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową.  
Tel. (22) 794 44 60.

Szukam fryzjerki do współpracy. Praca 
w gminie Nowe Miasto. Tel. 511 994 884.

Sprzedam działki budowlane przy trasie 
Nasielsk – Pieścirogi Stare, ul. Kolejowa. 
Tel. 602 357 742.

Sprzedam kombajn zbożowy, prasę 
kostkującą i przyczepę do kukurydzy. 
Tel. 608 748 213.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
3,92 ha z budynkami – Jackowo Dw. 
(blisko stacji PKP). Tel. 725 009 537.

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

Zatrudnię malarza, montera płyt gk.  
Tel. 502 789 087.

Sprzedam 10 krów mlecznych. Tel. 798 
556 589.

Mieszkanie do wynajęcia. Dzwonić po 
20.00. Tel. 509 313 184.

Sprzedam tanio działkę blisko rzeki 
w Dobrej Woli. Tel. 603 568 843.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.

Korepetycje z jęz. rosyjskiego. Tel. 511 
146 203.

Instalacje elektryczne kompleksowo 
– uprawnienia, systemy alarmowe, mo-
nitoring/kamery. Profesjonalnie z gwa-
rancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Wynajmę miejsca garażowe przy sta-
dionie. Tel. 500 142 809.

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

Wynajmę w pełni wyposażoną przy-
czepę gastronomiczną osobie z dzia-
łalnością gospodarczą na terenie myjni  
- ul. Płońska 18. Tel. 604 614 184.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Do sprzedania  
5 działek budowlanych  
po 700 m2 w Cieksynie.  
Własność hipoteczna. 

Informacja: tel.:  (22) 851-47-50  
w godz. 8.00-16.00

Doradztwo
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PIŁKA NOŻNA

Czy możemy liczyć tylko na szczęście?
W tym roku wakacje piłkarskie były 
wyjątkowo krótkie. Okres przygo-
towawczy do nowego sezonu roz-
grywkowego był również krótki, 
a zadań do „odrobienia” nagroma-
dziło się wiele. Trudno dziś powie-
dzieć, czego po drużynie można się 
spodziewać. Lepiej chyba nie obiecy-
wać sobie za wiele, bo tak naprawdę 
nie do końca wiadomo, przynajmniej 
szerszej grupie, kto ostatecznie bę-
dzie występował w drużynie senio-
rów Żbika. 
Prawie na pewno nie zobaczymy już 
w niej takich zawodników, jak Marcin 
Gumowski, Mariusz Krzyczkowski, 
Michał Bącik, Grzegorz Jędrzejew-
ski czy Dariusz Kordowski. Trochę 
szkoda, bo mogliby się jeszcze przy-
dać drużynie. Naturalnie, gdyby mieli 
warunki do trenowania. Ich odejście 
stworzyło miejsce dla młodzieży. 
Ta jest zdolna, wiele już potrafi, ale 
droga do mistrzostwa jest jeszcze da-
leka. Jak na razie wyróżniającym się 
zawodnikiem „nowej fali” jest Marek 
Osiński. Jego głównym atutem jest 
waleczność. Dotąd najlepiej spisywał 
się na prawej obronie, ale, jak dało się 
zauważyć w kilku ostatnich meczach, 
z pozycji tej nie jest zadowolony. Rwie 
się wyraźnie do przodu. Chciałby 
strzelać bramki. Strzelił ich już kilka, 
ale czy do tej roli jest predyspono-
wany? Na razie trudno na to pytanie 
odpowiedzieć. 
W okresie przygotowawczym dało 
się zauważyć obecność na trenin-
gach i sparingach kilku nowych 
zawodników. Niektórzy z nich z pew-
nością naszej drużynie by się przy-
dali, ale czy wybiegną w sierpniu na 
boisko, trudno obecnie powiedzieć. 
Trwa swego rodzaju casting. Tyle że 
nie najlepsi mają największe szanse, 
a ci, którzy będą najtańsi, co ostatnio 
jest charakterystyczne dla całej naszej 
gospodarki. Także tej jej części, która 
zajmuje się gospodarowaniem zaso-
bami ludzkimi. 
Nasielscy wszystkowiedzący uwa-
żają, że remedium na tę sytuację jest 
oparcie drużyny na własnych wycho-
wankach. Mają dużo racji, tyle, że nie 
dostrzegają tego, że świat wokół nas 
gwałtownie się zmienił, a życie brutal-
nie weryfikuje nasze poglądy.
Okres przygotowawczy do sezonu 
był, jak już wspomniano, krótki. Za-
jęcia były w miarę intensywne, tj. nie 
na miarę potrzeb, ale na miarę moż-
liwości. Od dawna już nie mówi się 
o chociażby jednym krótkim zgru-
powaniu w roku, np. tygodniowym. 
Intensywnie za to sparowano, czyli 
rozgrywano mecze kontrolne; w cią-
gu miesiąca aż dziewięć. Przeciwnicy 
byli różni. Bardzo przeciętni (czyli sła-
bi), nieco lepsi (o zbliżonym poziomie 
do poziomu naszej drużyny) i tacy, 
którzy ze względu na klasę, w której 
startują, powinni być silniejsi od naszej 
drużyny. Wyniki tych spotkań nie są 
w wypadku sparingów najważniejsze, 
chociaż całkowicie ich lekceważyć 
nie można.
Jak się wydaje, głównym ich zada-
niem było testowanie kandydatów do 
drużyny. Sprawdzano ich przydatność 
ogólną do gry. Tyle że piłka nożna jest 
grą zespołową i, na przykład, nawet 

najlepszy napastnik 
może nie pokazać 
swych możliwości, 
gdy nie będzie po-
rozumienia między 
nim a reszta zespo-
łu. Oglądający spa-
ringi kibice nie mogli 
się dopatrzyć celu, 
któremu mecz kon-
trolny miał służyć. 
Nie ma co tu winić 
trenerów. Oni muszą 
po prostu szybko, lecz tylko na mia-
rę możliwości, przygotować zespół 
do gry. 
Już dwa pierwsze mecze, w śro-
dę, 15 sierpnia, z Koroną Szydłowo 
w Nasielsku i w sobotę, 18 sierpnia, 
w Ciechanowie z tamtejszą Mazovią, 
dadzą odpowiedź na pytanie, na co 
stać naszą drużynę. Obydwaj prze-
ciwnicy jeszcze w czerwcu wystę-
powali w IV lidze. Byli słabi i spadli do 
ligi okręgowej. Wszystko wskazuje, że 
będą chcieli powrócić na opuszczo-
ne miejsce. Dlatego Żbik musi do tych 
spotkań starannie się przygotować.
I na koniec krótka informacja 
o ostatnich czterech meczach spa-
ringowych. Żbik odniósł w nich trzy 
zwycięstwa (z Legionovią II 3:0, 
z Bugiem Wyszków 2:1 i z Wichrem 
Kobyłka 5:3) oraz poniósł porażkę 
z Dębem Wieliszew 8:3. 
Porażką z Wieliszewem można by-
łoby się nie martwić, gdyby była to 

drużyna z wyższej lub równorzęd-
nej klasy. Tu jednak przeciwnikiem 
była drużyna z klasy niższej. Prawdzi-
wym problemem są jednak rozmia-
ry porażki. Rezultat tego meczu jest 
kompromitujący. Dla sympatyków 
Żbika oznacza, że nasz zespół nadal 
nie umie grać z drużynami słabszymi 
od siebie i że nadal są słabe linie obro-
ny. To właśnie dlatego w ubiegłym 
sezonie zabrakło jednego punktu do 
awansu.
Cieszyć zaś może to, że Żbik dobrze 
zaprezentował się w ostatnich dwóch 
meczach. Nie chodzi tutaj o wynik, 
a o przebieg gry, zwłaszcza w meczu 
z czwartoligowym Bugiem. Żbik był 
równorzędnym przeciwnikiem. Gra 
naszego zespołu mogła się podobać. 
Nie zmniejsza to jednak obaw o losy 
naszej drużyny w nowym sezonie. 
Żbik zawsze lepiej grał z dobrymi 
drużynami, punkty natomiast trwonił 
w meczach ze słabeuszami.

andrzej zawadzki


