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Czytaj na str. 9

WSPÓŁDECYDUJ 
O FUNDUSZU 
KORKOWYM
Stowarz yszenie Europa i  My 
nieprzerwanie od 2006 r., w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Masz 
Głos, Masz Wybór”, stara się za-
chęcić mieszkańców gminy 
Nasielsk do większego angażo-
wania się w problematykę śro-
dowiska lokalnego. W tym roku 
stowarzyszenie zajęło się zagad-
nieniem funduszu tzw. korko-
-wego. 
Chcąc skontrolować działania 
naszego samorządu, przepro-
wadzimy monitoring sprawdza-
jący efektywność i celowość 
wydawania przez gminę pienię-
dzy pozyskanych z zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu. Działa-
nia, które będą podejmowane 
w zakresie współdecydowania 
o funduszu korkowym, mają 
s ł uż yć zainicjowaniu dysku-
sj i  wokó ł  tematu,  jak gminy 
radzą sobie z problemami al-
koholizmu i narkomani wystę-
pującymi wśród mieszkańców. 
Aktywne współdziałanie miesz-
kańców i przedstawicieli władzy 
lokalnej w realizacji tego zada-
nia to warunek konieczny, aby 
ubiegać się o tytuł Super Samo-
rządu. Czy w tym roku nasiel-
skiemu samorządowi uda się go 
zdobyć? 
W celu zebrania wstępnych in-
formacji 25 czerwca br. został 
przeprowadzony wywiad z bur-
mistrzem Nasielska Grzegorzem 
Arciszewskim. Rozmowę prze-
prowadziła koordynująca projekt 
z ramienia Stowarzyszenia Eu-
ropa i My Elżbieta Wróblewska, 
a towarzyszyły jej przedstawicielki 
młodzieży – Klaudia Olbryś i Mał-
gorzata Dąbrowska (uczennice 
II klasy Publicznego Gimnazjum 
przy Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nasielsku) oraz Kinga Su-
ska i Eliza Waśniewska (uczennice 
klasy III TH przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Nasielsku). 
Zapraszamy do lektur y w y-
wiadu. Oczekujemy również 
n a  g ł o s y  P a ń s t wa  –  ws p ó l -
nie możemy zadbać o to, aby 
środki z funduszu korkowego 
były wydatkowane skutecznie 
i właściwie. Wszelkie informa-
cje prosimy kierować na adres 
wroblewska@europaimy.org, 
a b l iższe wiadomości można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.korkowe.samiswoje.pl.

Czytaj na str. 5

W 92. rocznicę bitwy nad Wkrą

Uroczystość rocznicowa  
w Borkowie

Od 2000 roku, kiedy obchodzili-
śmy 80. rocznicę bitwy nad Wkrą, 
co roku, w sobotę tuż po 15 sierp-
nia, spotykamy się przy pomniku 
w Borkowie, który wtedy zbudo-
waliśmy, aby oddać cześć tym, 
którzy w 1920 roku podjęli walkę 
z bolszewicką nawałą w imię obro-
ny zagrożonej wolności naszej oj-
czyzny.
W tym roku spotkanie to odbyło 
się 25 sierpnia i tradycyjnie miało 
charakter religijno-wojskowy. 
Powinniśmy pamiętać o wyda-
rzeniach, jak ie mia ł y miejsce 
w tej części mazowieckiej zie-
mi w sierpniu 1920 roku, oraz 
o obowiązkach, jakie ciążą na 
każdym Polaku wobec ojczy-
zny. Pomnik to miejsce sym-
boliczne, jako że krwawe walki 
z tamtego sierpnia rozegrały się 
na dużej przestrzeni. Dlatego też 
nasi przodkowie rocznicę tej bi-
twy obchodzili również w innych 
m iej sc ac h,  j ak  np.  na  c men -
tarzach w Nasie l sku,  Wronie, 
Cieksynie czy Jońcu bądź też 
w Nasielsku na rynku. 
To ostatnie miejsce wybierane 
było dlatego, że tuż po bitwie nad 
Wkrą gościli właśnie tutaj: pre-
mier rządu polskiego Wincenty 
Witos, dowódca Frontu Północ-

nego gen. Józef Haller i dowódca 
V Armii gen. Władysław Sikor-
ski. Tu nastąpiło niejako pierwsze 
podsumowanie działań na tym 
odcinku frontu. Na nasielskim 
rynku przedefilowało przed do-
wódcami kilka zaledwie oddzia-
łów.  J e szc ze n ie dawno b ra ł y 
udział w walce. Wielu żołnierzom 
wręczono odznaczenia.
Tegoroczna urocz ystość tra-
dycyjnie skupiła przy pomniku 
w Borkowie spore grono osób, 
które tę pamięć kultywują, odda-
jąc w ten sposób hołd wszystkim 
tym, którzy podjęli heroiczny 
w ysi łek obrony ojcz yzny.  Im 
w sposób szczególny poświę-
cony był Apel Pamięci i msza św. 
w ich intencji.
Na tej uroczystości w pierwszym 
rzędzie obecni byli mieszkańcy 
gminy Nasielsk. Przybyli indy-
widualnie i w grupach zorgani-
zowanych. Liczne był y poczty 
sztandarowe szkół, organizacj i 
i stowarzyszeń. Wyróżniającą się 
grupą byl i  harcerze. Oni mają 
szczególny powód, aby w tej 
uroczystości uczestniczyć, wie-
lu bowiem ich poprzedników 
w chwili, kiedy Polska odzyski-
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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).

	 Kwiaty	wdzięczności	nigdy	nie	więdną

Pani Dyrektor
BEACIE  SKOCZYLAS
serdeczne podziękowania  

za bezinteresowność, życzliwość,  
okazane serce i efektywną współpracę 

w Samorządowym Przedszkolu  
w Starych Pieścirogach

   składają 
   Pracownicy i Rada Pedagogiczna

Zmiany w kursowaniu 
pociągów
Jak poinformowała Spółka Koleje Mazowieckie, w związku z pracami 
modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury, PKP 
Polskie Linie Kolejowe, w dniach od 3 września do 15 października br. 
wystąpią zmiany w kursowaniu pociągów Spółki m.in. na linii KM9 War-
szawa – Działdowo w związku z kolejną fazą modernizacji pociągi KM 
będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Ponadto zostanie 
uruchomiona komunikacja zastępcza w relacjach:
• Warszawa Zachodnia (Wola) – Ciechanów na odcinku Ciechanów – 
Mława,
• Warszawa Zachodnia (Wola) – Nasielsk na odcinku Nasielsk – Cie-
chanów,
• Warszawa Zachodnia (Wola) – Nasielsk na odcinku Nasielsk – Cie-
chanów,
• Ciechanów – Warszawa Zachodnia (Wola) na odcinku Mława – Cie-
chanów.
Na pozostałych liniach również wystąpią zmiany w kursowaniu pocią-
gów związane z pracami modernizacyjnymi. Prosimy o zapoznanie się 
ze szczegółami zmian na stronie www.mazowieckie.com.pl oraz pod 
numerem całodobowej infolinii: 22 364 44 44.

SPOTKANIE EDUKACYJNE 
DLA FIRM  

Z TERENU GMINY NASIELSK
Niniejszym pragnę poinformować, iż przedsiębiorstwo energetyczne  
IDEON S.A., obecny sprzedawca energii elektrycznej dla wielu gmin 
i miast województwa mazowieckiego, prowadzi aktualnie promocyjne 
bezpłatne prezentacje edukacyjne pn. „Idealna Energia dla Firm”. 
Program ten przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie miast i gmin lub 
zrzeszonych w lokalnych agencjach rozwoju regionalnego. Celem 
programu jest wspieranie oraz poprawa konkurencyjności f irm po-
przez wskazanie działań umożliwiających redukcję kosztów zaku-
pu energii elektrycznej. W przeprowadzanych przez f irmę IDEON 
S.A. na terenie gmin i miast prezentacjach, wskazywane są meto-
dy postępowania sprzyjające redukcji składników cenotwórczych, 
odpowiedzialnych za obniżenie rachunku za energię, w tym także 
prezentowana jest oferta cenowa na sprzedaż energii elektrycznej.
W lipcu br. – na prośbę IDEON S.A. – wyraziłem zgodę na przeprowa-
dzenie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku bezpłatnej prezentacji edu-
kacyjnej, o której mowa powyżej. W związku z tym niniejszym pragnę 
serdecznie zaprosić przedstawicieli firmy na prezentację, która odbę-
dzie się w dniu 19 września br. (środa) o godz. 11.00 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (I piętro, 
sala nr 112). Prezentację poprowadzą przedstawiciele IDEON S.A.

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

Potrzebujesz zezwolenia?
Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Urzędu Miejskiego często spotykają się z pytaniami miesz-
kańców, czy wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach 
i krzewach wymaga uzyskania zezwolenia, a więc odpowiada-
my. 

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwo-
lenie. Jednak zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykony-
wanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach, zmianą ustawy o ochronie przyrody, został ograni-
czony i obejmuje obecnie wyłącznie:
1 .  usu wan i e  ga łęz i 
obumarł ych, nadła-
manych lub wcho-
d z ąc yc h w ko l i z j e 
z obiektami budow-
lanymi lub urządze-
niami technicznymi;
2 .  k s z t a ł t o w a n i e 
k o r o n y  d r z e w a , 
k t ó r e g o  w i e k  n i e 
przekracza 10 lat;
3. utrzymywanie for-
mowanego kształ tu 
korony drzewa.
P o s i a d a c z  t e r e n u 
może przeprowadzić 
we własnym zakresie 
zab ieg i  oraz c ięcia 
pielęgnacyjne drzew i krzewów, pod warunkiem, że będą one wy-
konane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w przeciwnym razie 
może zostać wymierzona administracyjna kara pieniężna za znisz-
czenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaś-
ciwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust 1, pkt. 
3 ustawy o ochronie przyrody, tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 
z późn. zmianami). A jak wysokie są to kary informowaliśmy na na-
szej stronie internetowej, w artykule pt. Wycięcie drzew lub krzewów 
może być bardzo kosztowne.
Lepiej zatem, jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwali-
fikacji, by zlecił te prace fachowcom.
Do najczęściej stosowanych zabiegów należą cięcia pielęgnacyjne 
(sanitarne) w koronach drzew. Są to prace polegające na usuwaniu 
pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. 
Cięcia techniczne w koronach drzew stosowane w budownictwie, 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych i telekomu-
nikacyjnych, mają na celu dostosowanie istniejącego drzewostanu do 
warunków zabudowy, dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych 
zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie w należytym stanie urzą-
dzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
Ponadto przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy 
wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia, 
należy przestrzegać okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków 
chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie 
od 1 marca do 16 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich 
m.in. z terenów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wyko-
nywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych 
ptaków chronionych w ww. terminie jest wykroczeniem zapisów art. 
52 ustawy o ochronie przyrody.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Utwardzenie drogi w czynie społecznym
Mieszkańcy Torunia Dwor-
skiego od lat borykali się 
z błotnistą drogą. Największe 
problemy były w czasie od-
wilży. Zdarzało się tak, że nie 
mieli możliwości przejazdu 
do Pomiechówka i musieli 
jeździć przez Borkowo. Po-
stanowili zatem wziąć sprawy 
w swoje ręce i poprawić stan 
drogi. 
Urząd Miejski w Nasielsku 
udostępnił mieszkańcom To-
runia Dworskiego kruszony 
beton pochodzący z byłej 
parowozowni. Mieszkańcy 
zebrali pieniądze na trans-
port materiału. Wystarczyło 
na 200 ton tłucznia. Nawiezione kruszywo również zostało rozgarnięte w czynie społecznym. Przez kilka dni 
mieszkańcy wsi ciężko pracowali, aby utwardzić i poprawić przejezdność drogi. – Mobilizacja i chęć pracy były 
niesamowite – mówi Mieczysław Fabisiak. Prace zakończono 13 sierpnia br. Od tego dnia drogą biegnącą przez 
Toruń Dworski można bezpiecznie i spokojnie jeździć.

K.T.

Z Urzędu

Przebudowa drogi Lubomin–Jackowo
Już wkrótce ruszy modernizacja 
drogi gminnej Lubomin–Jacko-
wo Dworskie. Został rozstrzyg-
nięty przetarg na przebudowę tej 
drogi na odcinku 780 m. W dro-
dze przetargu wyłoniono wyko-
nawcę, którym została firma POL 
HILT z siedzibą w Kobyłce. 
W a r t o ś ć  z a d a n i a  w y n o s i 
185 000 zł brutto. Na moderni-
zację gmina Nasielsk otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Kwota dofinan-
sowania wynosi 50 000 zł.
Prace drogowe obejmą roboty 
przygotowawcze, roboty ziem-
ne, plantowanie skarp i dna wy-
kopów, profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowę z kruszywa łamanego, podbudowę 
z kruszywa naturalnego i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

K.T.

S E R D E C Z N O Ś C I

KRÓTKO

Wodociąg w ul. POW
Zakończony został remont sieci wo-
dociągowej w ulicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Wykonano 51 przepięć do 
nowej sieci. Nową sieć położono na od-
cinku o długości 820 metrów.

Kanalizacja 
w Pieścirogach
Zakończono budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej z przykanalikami w Starych 
i Nowych Pieścirogach. Sieć oddano do 
użytku. Tym samym wszyscy mieszkań-
cy tych miejscowości zyskali możliwość 
podłączenia wewnętrznej kanalizacji w ich domach do sieci kanalizacji sanitarnej. To zaś winno zaowocować 
zmniejszeniem opłat za odbiór ścieków oraz przynieść tę korzyść, że nie będzie potrzeby ciągłego kontrolowa-
nia stanu napełnienia szamba.

Budowa 
gazociągu
Mieszkańcy południowej części gminy 
mają możność obserwowania prac przy 
budowie gazociągu wysokiego ciśnie-
nia Rembelszczyzna – Gustorzyn. Obok 
istniejącej już nitki gazociągu Przyjaźń 
położone zostaną równolegle dwie 
nowe nitki o przekroju 700 mm. 

a.

Lotnisko w liczbach 
Od 16 lipca 2012 do 15 sierpnia Lot-
nisko Warszawa-Modlin obsłużyło  
161 119 pasażerów i 1106 opera-
cji lotniczych. Przewoźnik Wizz Air 
obsłużył 118 956 pasażerów i 782 
operacje lotnicze, a Ryanair obsłu-
żył 41 800 pasażerów i 322 opera-
cje lotnicze.
Jak można łatwo policzyć, WizzAir osiągnął średnią liczbę 152 pasaże-
rów na lot, natomiast jego irlandzki konkurent – 130 pasażerów na lot. 
Najwięcej operacji lotniczych odbywa się w każdy piątek – 42 ope-
racje.
Rekord liczby odprawionych osób i rejsów padł w piątek, 10 sierpnia. 
Tego dnia obsłużono 6407 podróżnych.

http://modlinlotnisko.pl/



531 sierpnia–13 września 20124 31 sierpnia–13 września 2012 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Kronika OSP
10.08. OSP Nasielsk na ulicy Koś-
ciuszki gasiła pożar trawy.
10.08. jednostki z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, Nasielska, 
Psucina, Cieksyna i Jackowa gasiły 
pożar stodoły w Morgach.
14.08. OSP Cieksyn gasiła palące 
się śmieci na dzikim wysypisku 
w Borkowie.
18.08. jednostka z Nasielska wy-
jechała do pożaru pustostanu 
w Nowych Pieścirogach.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A
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SPRZEDAM MEBLE SKLEPOWE
 – WAGA ELEKTRYCZNA
 – LADA CHŁODNICZA WITRYNOWA
 – REGAŁY

 – LADY SKLEPOWE

TEL. 531 881 222

O G Ł O S Z E N I E

SERIA ZATRZYMAŃ
W poniedziałek, 13 sierpnia policjanci z wydziału kryminalnego 
nowodworskiej komendy zatrzymali 46-letniego Tadeusza Ś., 
mieszkańca gminy Nasielsk, który był poszukiwany listem goń-
czym. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi, a prawdo-
podobnie dzisiaj zostanie przewieziony do aresztu, gdzie odbę-
dzie karę nałożoną przez Sąd w Pułtusku.

Po godzinie 20.00 no-
wodworscy kryminal-
ni udali się do jednej 
z miejscowości na te-
renie gminy Nasielsk. 
Tam, w swoim domu, 
miał ukrywać się Tade-
usz Ś., który nie stawił 
się do zakładu karnego 
w celu odbycia wyroku. 
Mężczyzna nie chciał 
otworzyć policjantom 
drzwi, zgasi ł światło, 
udając, że nikogo nie 
ma w mieszkaniu. 
Mundurowi nie dali się jednak wyprowadzić się w pole. Poczekali, aż 
46-latek, myśląc, że odjechali, wyjdzie z budynku. Wtedy kryminalni na-
tychmiast ruszyli do akcji i go zatrzymali. Poszukiwany trafił do policyjnej 
celi, a teraz zostanie przewieziony do aresztu, gdzie odbędzie karę po-
zbawienia wolności.

ta z ogromnym doświadczeniem, 
udziela poradnictwa indywidualne-
go, gdzie i jak szukać pomocy dla 
siebie bądź dla kogoś z rodziny, kto 
jest uzależniony.
Zadaniem Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych jest motywowanie osób 
uzależnionych do podjęcia leczenia 
dobrowolnie w Poradni Terapii Uza-
leżnień lub nakazem sądu w Poradni 
bądź stacjonarnie w Ośrodku Lecze-
nia Uzależnień.
Dużą pomocą, jak Pan wcześniej 
wspomniał, jest sprawa infor-
macji. Podsumujmy więc jeszcze 
raz, gdzie mieszkańcy mogą zna-
leźć plakaty czy ulotki z informa-
cjami na temat przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii?
Przede wszystkim na internetowej 
stronie urzędu, w szkołach, w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w Poradni Terapii Uzależnień, 
u sołtysów. W ramach prowadzo-
nych kampanii profilaktycznych są 
rozprowadzane plakaty i ulotki. My 
wykorzystujemy wszystkie kanały 
informacyjne jakie są w naszym za-
sięgu, łącznie z kościołem.
Jakie działania prowadzono w ra-
mach działalności edukacyjnej na 
rzecz dzieci i młodzieży?
W szkołach podstawowych i gim-
nazjach są to zajęcia profilaktycz-
no-edukacyjne propagujące wiedzę 
o szkodliwości spożycia alkoho-
lu i promujące wolny od nałogów 
tryb życia, kampanie, inscenizacje 
teatralne, dni profilaktyki i promo-
cji zdrowia. Odbywają się pogadan-
ki specjalistów dla rodziców dzieci 
przy okazji zebrań szkolnych, na te-
mat szkodliwości używek, alkoholu, 
wpływu niekontrolowanego dostę-
pu do internetu, przemocy i agre-
sji między rówieśnikami, tzw. „fali” 
– w taki sposób trafia to szerzej do 
młodzieży. Trudna tematyka profi-
laktyki przedstawiona w formie żar-
tu czy przedstawienia teatralnego 
łatwiej jest przyswajana, niż gdy się 

o niej czyta w książkach. Uważam, 
że są to najbardziej wskazane formy 
edukacji, aby zapobiegać uzależnie-
niom i powiedzieć stanowcze „nie” 
w chwili zagrożenia.
Czy może pamięta Pan, jakie 
kampanie były prowadzone 
w gminie, gdyż są one inną for-
mą, ale też dobrą.
Nasza gmina uczestniczy w różnych 
kampaniach o zasięgu krajowym 
i regionalnym: Odpowiedzialny Kie-
rowca, Zachowaj Trzeźwy Umysł, 
Postaw na Rodzinę, Pozory Mylą 

Dowód Nie. Było kilka takich kam-
panii, których przesłanie utrwala się 
później w pamięci; uczą one aser-
tywności oraz radzenia sobie w sy-
tuacjach kryzysowych.
Co w działalności w poprzed-
nim roku było przeznaczone 
dla osób dorosłych?
Miejsko-Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych działa na rzecz osób 
dorosłych, tych, które same so-
bie chcą pomóc, zgłaszając się na 
terapię, ale również dla tych któ-
re rodzina musi zmotywować do 
terapii. Jeśli jest to niemożliwe, to 
trzeba sięgnąć po środki przymusu 
i umieścić taka osobę na podstawie 
decyzji sądu w ośrodku leczniczym. 
Czy znane są Panu na terenie 
gminy Nasielsk stowarzyszenia 
abstynenckie, kluby AA czy inne 
grupy zrzeszające tych ludzi?
Znam takie grupy, jedną z nich jest 
grupa KEJA. Zostałem kilka razy za-
proszony na spotkania tej grupy, ale 
niestety nie mogłem przyjść, gdyż 
kolidowało to z moimi innymi waż-
nymi obowiązkami. Chętnie sko-
rzystam z zaproszenia na następne 
spotkanie, ponieważ chciałbym 
tym ludziom pomóc swoją obec-
nością i w jakiś sposób wesprzeć 
ich w działaniu. Często rozmawiam 
z ludźmi, z kim mogę, i tłumaczę, ja-
kie to są zagrożenia, aby z tego na-
łogu wyszli i zaczęli normalnie żyć 
dla swoich bliskich.
Czy nasielskie pieniądze z tzw. 
funduszu korkowego rzeczy-
wiście od razu trafiają do tych 
grup, a może na razie wspiera-
my je bezfinansowo?
Staramy się dofinansowywać róż-
ne wyjazdy dla tych grup, spektakle 
o tematyce profilaktycznej, zajęcia 
sportowe. W taki bezpośredni spo-
sób nie można dawać pieniędzy 
osobom należącym do grupy.
Czy środki z tego funduszu (łącz-
nie ok. 300 tys. zł) są również 
wydawane na różne imprezy 
publiczne, m.in. debaty czy fe-
styny?
Nie ma takiej możliwości, pieniądze 
muszą być dysponowane zgodnie 
z programem i rozliczane zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych. 
Dofinansowane mogą być zadania 
z zakresu profilaktyki realizowane 
przez podmioty, które w swoich 
statutach mają zapisaną działalność 
profilaktyczną, prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych bądź organi-
zują wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży połączony z programem 
profilaktycznym. 
Panie Burmistrzu, ja już chciała-
bym podziękować, ale są tu ze 
mną uczennice, które przysłu-
chują się naszej rozmowie, i im 
teraz oddaję głos.
Czy jako burmistrz stara się Pan 
robić coś z problemem z alko-
holizmem, który dotyczy miesz-
kańców naszej gminy? Jeśli tak, to 
jakie działania są w tym kierunku 
podejmowane?
Przede wsz ystk im prof i lakt y-
ka i dotarcie do osób potrzebują-
cych, nawet tam, gdzie jest to temat 

wstydliwy w danej rodzinie. Ja sam, 
osobiście, gdzie mogę, staram się 
tłumaczyć ludziom, żeby nie po-
grążali się w tej chorobie, która 
prowadzi do patologii. Alkoholizm 
i narkomania to są choroby trud-
ne do wyleczenia, szczególnie gdy 
osoba dotknięta takim problemem 
nie chce podjąć terapii. 
Fundusz tzw. korkowy jest prze-
znaczony na wsparcie działań 
profilaktycznych. Czy nasza gmi-
na i Pan, jako jej przedstawiciel, 
uważa, że indywidualne podej-
ście do poszczególnych ludzi 
pomogłoby im uporać się z uza-
leżnieniem?
Tak właśnie uważam, że nie tylko 
prelekcje, ale też indywidualne roz-
mowy mają duży wpływ. Praca z te-
rapeutą ma ogromne pozytywne 
znaczenie. Myślę, że indywidualne 
spotkania terapeutów z uzależnio-
nymi osobami, które odbywają się 
na terenie naszej gminy, są na pew-
no bardzo pomocne. 
Czy gmina jest przygotowana 
do udzielenia pomocy rodzicom, 
których dzieci borykają się z róż-
nego rodzaju uzależnieniem? Je-
żeli tak, to na jaką pomoc może 
liczyć taka rodzina?
Zawsze jeżeli jest taka potrzeba, to 
działające instytucje są gotowe do 
udzielania takiego wsparcia. W szko-
łach pracują pedagodzy, psycho-
logowie, których zadaniem jest 
wczesne zdiagnozowanie problemu 
i indywidualna praca z dzieckiem. 
My to, co możemy, to robimy. Sta-
ramy się wspierać kluby sporto-
we, budujemy place zabaw, boisko 
sportowe „orlik”, żeby młodzież 
angażowała się w różne dyscypliny 
sportu. Zleciliśmy organizacji poza-
rządowej Dom Ciepła prowadze-
nie świetlicy socjoterapeutycznej, 
w której uczą się i bawią dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych. W ostatnim 
czasie powstał nowy klub sportowy 
z programem profilaktyki „Trzeźwy 
Styl Życia”, właśnie w celu przeciw-
działania problemom alkoholowym 
i narkomanii. Młodzi ludzie będą 
mieli możliwość spotkań. Jego sie-
dziba mieści się w budynku zaplecza 
stadionu. Tam chcemy wyremonto-
wać pomieszczenia. Chcemy, żeby 
młodzież tam miała możliwość 
uprawiania różnych dyscyplin spor-
towych, żeby wypełnić pożytecznie 
wolny czas.
Czy społeczeństwo może kon-
trolować wydatkowanie środ-
ków z funduszu korkowego?

Społeczeństwo nie, ale są od tego 
odpowiednie komisje merytorycz-
ne Rady Miejskiej, które sprawdzają 
wydawanie środków pochodzą-
cych z tytułu udzielonych zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu. Tych 
pieniędzy nie można wydać na 
przykład na festyny miejskie, na 
szeroko rozumianą promocję. Są to 
pieniądze „znaczone”, nie można 
ich wydać, na co się chce. W tym 
roku jest kontynuowana działal-
ność świetlicy socjoterapeutycznej, 
z której korzysta ok. 25 dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych. Ogłosiliśmy 
także konkurs na zorganizowanie 
kolonii letnich, która odbędzie się 
w sierpniu. W góry wyjedzie 36 
dzieci wytypowanych przez MOPS. 
Będą one mogły skorzystać z tej 
formy wypoczynku połączonej 
z działaniami profilaktycznymi.
Na koniec mamy pytanie, czy 
spotkał się Pan z jakimś sprze-
ciwem ze strony mieszkańców 
dotyczącym funduszu korko-
wego.
Oficjalnie nie, ale ludzie dużo mó-
wią, że te pieniądze wydawane na 
prof ilaktykę nie przynoszą ko-
rzyści, że to i tak nic nie daje. Ale 
ja uważam, że daje, bo trzeba się 
cieszyć z każdego, nawet jednego 
wyleczonego. Większość osób nie 
rozumie, że te pieniądze muszą być 
wydane na profilaktykę, nie można 
ich wykorzystać na drogi, chodniki 
czy nawet na zasiłki. 
Na dzisiaj to już wszystkie pytania, 
ale nasza działalność zmierzająca 
do zainteresowania się funduszem 
korkowym w gminie dopiero się 
zaczyna. Przy współudziale przed-
stawicieli młodzieży postaramy 
się monitorować środki związane 
z przeciwdziałaniem alkoholizmo-
wi i narkomanii na terenie gmi-
ny. Zbierzemy wszelkiego rodzaju 
dane do sporządzenia właściwej 
diagnozy tego problemu, po to, 
aby opracować szczegółowy ra-
port, który zamierzamy przedsta-
wić jesienią mieszkańcom. Pomysł 
wydatkowania funduszu korkowe-
go na kolejny rok przy większym 
zaangażowaniu społeczeństwa to 
istotny element współpracy samo-
rządu ze środowiskiem lokalnym. 
Współdecydując o funduszu kor-
kowym, mamy szanse stać się Su-
per Samorządem. 
Dziękuję za rozmowę i zapra-
szam do współdziałania.

Rozmawiała  
Elżbieta Wróblewska

Rozwiązywanie problemów 
związanych z alkoholem i nar-
kotykami jest regulowane róż-
nymi przepisami. Najważniejszy 
w gminie dokument dotyczący 
tej kwestii to „Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii”. 
Kto w gminie tworzył taki pro-
gram na obecny rok 2012? Jeśli 
ten program jest tworzony co-
rocznie, to czy w ubiegłym roku 
było podobnie, a może nastąpiły 
jakieś zmiany?
Program Profilaktyki jest tworzo-
ny corocznie, na podstawie usta-
wy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Mając 
wstępnie zdiagnozowane potrzeby 
na najbliższy rok w zakresie profi-
laktyki i działań terapeutycznych 
na terenie gminy oraz sugestie 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
korzystając przy tym z Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych, Diagnozy 
Problemów Społecznych, a także 
rekomendacji PARP-y na dany rok, 
pracownicy merytoryczni Urzędu 
piszą program który jest omawia-
ny na komisji Rady i zatwierdzany 
w formie uchwały Rady Miejskiej. 
Jakimi kanałami mieszkańcy są 
informowani o możliwości sko-
rzystania z pomocy finansowej 
ze środków pochodzących z ze-
zwoleń na sprzedaż alkoholu?
Są to środki publiczne i podlegają 
określonym przepisom, najczęściej 
są wydatkowane w ramach ogła-
szanych konkursów na realizację 
zadań, są zatem wcale niełatwe do 
pozyskania przez pojedyncze oso-
by. Przeważnie kanałami informacji 
są strona internetowa urzędu, Biu-
letyn Informacji Publicznej, szkoły, 
punkt konsultacyjny. Moim zdaniem 
informacja powinna dotrzeć do za-
interesowanych.

Przeglądając właśnie BIP, zauwa-
żyłam Zarządzenie Burmistrza 
o utworzeniu Punktu Konsulta-
cyjnego. Czy może Pan więcej 
powiedzieć na temat jego działa-
nia? W jaki sposób może on być 
przydatny dla mieszkańców?
Pomysł utworzenia punktu konsul-
tacyjnego w siedzibie urzędu jest 
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 
osób wymagających wsparcia oraz 
ich rodzin potrzebujących różnych 
informacji oraz pomocy prawnej. 
W ramach punktu konsultacyjne-
go Maria Sierzputowska, terapeu-

WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM W GMINIE

Do kolejnego zatrzymania doszło we wtorek, 14 sierpnia. 
35-letni Mariusz O., mieszkaniec gm. Nasielsk był poszukiwa-
ny przez Sąd w Pułtusku. Prawdopodobnie chcąc uniknąć za-
sądzonej kary, nie stawił się do aresztu. Teraz tam trafi, aby od-
być swój wyrok.

Nowodworscy krymi-
nalni już od pewnego 
czasu poszukiwali Ma-
riusza O., za którym 
sąd w ystosował l i s t 
gończy. 35-latek cią-
gle zmieniał miejsce 
zamieszkania na te-
renie województwa 
mazowieckiego, praw-
dopodobnie, aby unik-
nąć kontaktu z policją. 
Wczoraj tuż po godzi-

nie 9.00 mundurowi ustalili, że mężczyzna będzie przebywał na terenie 
Nasielska. Dzięki szybkiemu działaniu kryminalnych, poszukiwany został 
zatrzymany w jednym z nasielskich urzędów. Mariusz O. trafił do policyjnej 
celi, a następnie został doprowadzony do Zakładu Karnego.

sk/ij
www.kppnowydwormaz.pl

Niefrasobliwi kierowcy
Kierowcy czasem lubią utrudniać życie pieszym i rowerzystom. Oto naj-
nowsze przykłady parkowania zgodnie z zasadą „bo mi tak się podoba”. 

Ulica Szkolna przy gimnazjum. Jeden z kierowców postanowił zaparkować 
swój dostawczy samochód na całej szerokości chodnika, choć tuż obok 
jest tyle wolnego miejsca. Samochód nie był też bynajmniej zaparkowany 
na chwilę, a piesi skazani byli na wchodzenie na jezdnię, by ominąć pojazd.
Innym przykładem jest zastawianie stojaków do rowerów przed niektó-
rymi marketami. To nieodosobniony przykład na parkingu przy Tesco. 
W tym wypadku rowe-
rzysta wykazał się spry-
tem i zaparkował swój 
rower troszkę inaczej. 
Czy rowerzyści stawia-
ją rowery w miejscach 
przeznaczonych dla sa-
mochodów? Nie ra z 
kierowcy parkują w tym 
miejscu, zapominając, 
że niektórzy rowerzyści 
potrafią być złośliwi i na 
przykład niechcący za-
rysować auto. W dużych 
miastach jest to spoty-
kane coraz częściej i być 
może „uczy” kultury 
właścicieli pojazdów.
Przy okazji mamy tutaj 
przykład, ile przestrzeni 
zabiera jeden samochód 
– bowiem w tym miejscu może jednocześnie zaparkować aż dwunastu 
użytkowników jednośladów.

Michał B.

16.08. w Miękoszynie Dariusz K. 
i Mirosław T., mieszkańcy Mięko-
szynka, zostali złapani na gorą-
cym uczynku kradzieży drzewa 
z działki Adama R.
16–17.08. w Wągrodnie niezna-
ni sprawcy z domu w budowie 
skradli okno. Straty wynoszą 800 
zł na szkodę Cezarego K.
20–21.08. w Budach Siennickich 
nieznani sprawcy skradli alumi-
niowe złączki od węży. Straty 
wynoszą 1000 zł na szkodę To-
masza P.
22 .08.  na ul .  C ichej  n ieznani 
sprawcy skradli samochód Audi 
A4. Straty wynoszą 20 000 zł na 
szkodę Zygmunta Sz.

Pijani na drodze
14 .08 .  w K ątnyc h M ar ian  Ś . , 
mieszkaniec Wiktorowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,55 mg/l).
14.08. w Malczynie Grzegorz R., 
mieszkaniec Malczyna, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,77 mg/l).
14.08. na ul .  Mł ynarsk iej  Ma-
r e k  K . ,  m i e s z k a n i e c  g m i n y 
Świercze, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,70 mg/l).
14 .08 .  w N un i e  Ja ro s ł aw W. , 
mieszkaniec Nuny, kierował ro-
werem po spoż yciu alkoholu 
i próbował wręczyć policjantom 
łapówkę w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych.
17.08. na ul. Cmentarnej Paweł M., 
mieszkaniec powiatu c iecha-
nowskiego, kierował motorowe-
rem po spożyciu alkoholu (0,86 
mg/l).
19.08. w Budach Siennickich Mi-
rosław J .,  mieszkaniec Mięko-
szynka, k ierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,12 mg/l).
20.08. w Cieksynie Krzysztof B., 
mieszkaniec gminy Nowe Miasto, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,54 mg/l).
21.08. w Mogowie Remigiusz G., 
mieszkaniec Mogowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,98 mg/l).
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Anielskie życie 
Świat, w którym żyjemy, jest miejscem zmagania się dobra ze złem. 
O tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Często łatwiej jest jednak 
zauważyć zło, a dobro kryje się jak mała szara myszka. Dobro jest utoż-
samiane często z aniołami. Wiele razy słyszałem, jak ktoś mówił: „spot-
kałem w swoim życiu anioła”. A to po prostu był człowiek wyjątkowo 
wyrozumiały, życzliwy i przyjacielski. 

Wracając do aniołów, warto przyjrzeć się im dokładniej. Z pewnością 
nie chodzi tylko o pucołowate postaci z barokowych ołtarzy, ale o świat 
czystych duchów, które wspierają nas natchnieniami w czynieniu dobra 
już od najmłodszych lat i strzegą naszego życia. Wystarczy wspomnieć 
choćby obrazki anioła stróża zawieszane nad łóżeczkiem małych dzieci 
i pierwszą modlitwę „Aniele Boży”, której mamy czy babcie uczą swoje 
małe pociechy. Podobno aniołowie sprowadzają niebo na ziemię, a zie-
mię do nieba! Ale one przecież nie tylko adorują, wielbią i wysławiają 
Boga. Są również aniołowie, którzy grzeszą, są karani, na wskutek swego 
upadku. To zbuntowane demony.

Rzeczywistość aniołów przybliża nam Biblia. Już na początku anioło-
wie zostali postawieni w rajskim ogrodzie, „aby strzec drogi do drzewa 
życia”. Odegrają też istotną rolę w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy Je-
zus powróci w chwale. Aniołowie pojawiają się w ważnych momentach 
dziejów Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Jozuego, Gedeona oraz innych 
postaci Starego Testamentu. W Nowym Testamencie nie sposób pomi-
nąć ich obecność w życiu Maryi, Piotra, Pawła, a nawet samego Jezusa. 

Skoro wszystko na świecie istnieje, by oddawać chwałę Bogu, również 
i aniołowie, pełniący funkcję boskich ambasadorów, mają uczestnictwo 
w tej chwale. Jako istoty duchowe cieszą się stałym oglądaniem Boga, 
ale i mają władzę, hierarchię, pewne zadania, a także konkretne od-
niesienie do naszego życia. Przyjrzyjmy się pokrótce poszczególnym 
stopniom porządku anielskiego. Najwyżej w hierarchii znajdują się „se-
rafiny”, które otaczają Tron Chwały, nieprzerwanie śpiewając „Święty, 
Święty, Święty”. Są zwane aniołami miłości, światła, ognia, odznaczają 
się stałym i wiecznym pociągiem do rzeczy boskich. Jak naucza prorok 
Izajasz, mają po trzy pary skrzydeł. Kolejne miejsce przypada w hierar-
chii anielskiej „cherubinom”. Według św. Dionizego ich nazwa oznacza 
dar poznania i uwielbienia Boga. Uosabiają one dobroć i potęgę Boga, 
są dawcami wiedzy. Z tego chóru prawdopodobnie przed swoim upad-
kiem pochodził Szatan. Z kolei sprawiedliwość Boga przynoszą ludziom 
„Trony”. Natomiast „Władze” (Potęgi) – powstrzymują wysiłki złych du-
chów, chcących zagłady świata. „Moce” czynią cuda na ziemi. Obda-
rzają wdziękiem i męstwem. „Zwierzchności” (Panowania) manifestują 
majestat Boga, regulują obowiązki. „Księstwa” ochraniają wiarę i religię. 
Archaniołowie są zwiastunami, wysłannikami Boga, walczą ze złymi du-
chami w obronie świata (św. Michał Archanioł). I wreszcie „aniołowie” – 
opiekują się narodami, miastami, ludźmi, przedmiotami, realizują plany 
Boże wobec człowieka.

Kwestię istnienia aniołów Kościół ujął w dogmat, czyli prawdę wiary, 
którą Sobór Laterański IV (1215) określił w sposób następujący: „Jeden 
jest Bóg, jeden początek wszystkich rzeczy, jeden Stwórca wszystkiego, 
co widzialne i niewidzialne; On na początku wieków wszechmocną po-
tęgą swoją wywiódł razem z nicestwa twory duchowe i z ciała złożone, 
anioły i świat”. Potwierdza to również katechizm Kościoła katolickiego. 
Według nauki Kościoła aniołowie to osobowe stworzenia czysto ducho-
we, mające rozum i wolę oraz nieśmiertelne.

Ludzie zamożni czasami wynajmują ochronę. Niektórzy z nich sądzą, 
że jest to konieczne ze względu na ich bezpieczeństwo. Inni uważają, że 
są na tyle ważni, że ta ochrona im się należy. Wynajęcie ochrony jest 
więc pewnym luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Jed-
nak niezależnie od stanu naszych finansów Bóg zapewnia nam ochro-
nę duchową każdego dnia, za darmo i całodobowo. Aniołowie mają 
chronić od pokus, strzec umysłów i serc, pomagać nam w radzeniu so-
bie z zagrożeniami i trudnościami, jakie napotykamy na naszej drodze. 

Jeśli wyostrzymy nasze zmysły duchowe, będziemy w stanie odkryć, jak 
wiele zawdzięczamy aniołom, jak gorliwie przygotowują nas na spot-
kanie z Jezusem i umacniają do służenia Jemu w Kościele. Z pewnością 
o anioła nie można się potknąć, ale za to można o nim pomyśleć. I za-
przyjaźnić się z nim. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Villas. Nic przecież nie mam do 
ukrycia…
Książka o życiu i karierze kontrowersyjnej artystki Violetty Villas, 

która w latach 60., 70. i 80. była jedną z muzycznych ikon. To po-

ruszająca, a chwilami nawet wstrząsająca historia gwiazdy polskich 

i amerykańskich estrad. 

Violetta Villas, a właściwie Czesława Maria Cieślak, swoją karierę arty-

styczną piosenkarki estradowej, ale także śpiewaczki operowej i ope-

retkowej, aktorki, kompozytorki i autorki tekstów rozpoczynała na 

początku lat 60. XX wieku. Jej głos był charakteryzowany jako so-

pran koloraturowy o rozszerzonej skali, obejmującej 4 oktawy. Do 

jej największych przebojów należą utwory Oczy czarne, Szczęście, 

Pocałunek 

ognia oraz List do Matki. Autorzy książki, Iza Micha-

lewicz i Jerzy Danielewicz, przybliżają życie artystki, 

pokazują nieudane małżeństwa, trudne relacje z sy-

nem i rodziną, kokieteryjny styl bycia i fenomenalne 

występy oraz współpracę z SB, uzależnienia i w końcu 

samotność piosenkarki.

Biografia nie żeruje na sensacji, jest raczej próbą opo-

wiedzenia o jednej z najbardziej enigmatycznych ko-

biet w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Być może 

jedynej, której na Zachodzie udało się zrobić błyska-

wiczną, imponującą, choć niestety krótkotrwałą ka-

rierę.

Książka dostępna jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Nasielsku.

KT

Czekają na pomoc
Pomóż naszym podopiecznym. To nic nie kosztuje, a zyskasz przyjaźń w oczach pupila:) 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie
Zapraszamy w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00. W weekendy adopcje na telefon. Tel. 660 277 648 lub (23) 693 04 45 

Pies Ciapek ma 
ok. 1 roku. To 
bardzo ruchliwy, 
czujny, zwinny 
i donośnie szcze-
kający czworo-
nóg. Ma wyjat-
kową zwiewną 
i lśniącą siersć. 
Mierzy ok. 
30 cm. Czeka 
w schronisku.

Pies Lord. Ma ok. 3 lat. 
To sympatyczny długo-
włosy zwierzak o nie-
tuzinkowym umasz-
czeniu. Jego dostojna 
sylwetka sprawia, że 
z pewnością ładnie 
zaprezentuje się na 
działce i nie tylko. Ma 
ogromną zaletę – jest 
bardzo czujny. Czeka 
na nowego właściciela.

Suczka Iskra. Ma ok. 2 lat. 
To mix jamnika. Trafiła do 
schroniska bardzo wychu-
dzona, jednak z dnia na 
dzień przybiera na wadze. 
Na pewno będzie miłą 
i przyjazną sunią, która 
pocieszy nowego opieku-
na. Bardzo tęskni i ocze-
kuje na łaskawe spojrze-
nie, a przede wszystkim na 
adopcję.

MAZOWIECKIE DOŻYNKI
26 sierpnia br. na Stadionie 
Miejskim w Kozienicach od-
były się XIV Dożynki Wo-
jewódzkie Województwa 
Mazowieckiego, w których 
uczestniczyła również dele-
gacja gminy Nasielsk, wcho-
dząca w skład delegacj i 
powiatu nowodworskiego. 
Mazowieckie Święto Plo-
nów to doskonała okazja do 
wspólnego podziękowania 
za plony, kultywowania re-
gionalnych tradycji i wspól-
nej radości z owoców pracy 
rolników oraz przedsiębior-
ców z naszego regionu. 

W trakcie święta od-
był się konkurs na Naj-
ładniejsz y Wieniec 
Wykonany w St ylu 
Tradycyjnym. Wie-
niec, który reprezen-
tował  nasz powiat , 
zdobył wyróżnienie. 
Wykonała go Czesła-
wa Albekier z Koła 
Gospodyń Wiejskich 
w  Ł o m n e j  ( g m . 
Czosnów). Gratulacje 
za wyróżnienie i po-
dziękowania na ręce 
delegacji złożył Mar-
sza łek Woj ewód z-
twa Mazowieckiego 
Adam Struzik.
Naszą gminę repre-
zentowali: Burmistrz 
Nasielska Grzegorz 
Arciszewski, Kierow-
nik Wydziału Środowi-

ska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Jadwiga Szymańska, Starostowie 
dożynkowi Hanna i Krzysztof Ko-
walscy z miejscowości Winniki oraz 
Sławomira Czachorowska z Lubo-
mina, która upiekła dożynkowy 
chleb, i lokalni rolnicy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą pod przewodnictwem bisku-
pa radomskiego Henryka Tomasika, 
po której pochód przeszedł na Sta-
dion Miejski w Kozienicach. Tradycją 
stało się, że ceremoniom dożynko-
wym przewodniczą Starosta i Staroś-
cina dożynkowi – w tym roku byli to 
Aneta Szewc i Romuald Pierzcha-
ła. Starostowie dożynek przekazali 
symboliczny chleb na ręce księdza 
biskupa, marszałka województwa, 
wojewody, starosty Powiatu Kozie-
nickiego i wójtów, zaś ci podzielili 
się chlebem z uczestnikami imprezy 
dożynkowej, przekazując go jako 
symbol pokoju i dziękczynienia za 

plony.
Organizatorami Doży-
nek byli: Biskup Diece-
zji Radomskiej Henryk 
Tomasik,  Marsza łek 
Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik, 
Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski, Staro-
sta Powiatu Kozienickie-
go Janusz Stąpór oraz 
Burmistrz Gminy Kozie-
nice Tomasz Śmietanka. 
Patronat honorowy nad 
imprezą sprawował Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Stanisław Kalemba.

um nasielsk
fot. J. Szymańska

Wrzesień w nasielskiej Bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych mieszkańców naszej gminy na Bajkowe Seanse. 
W każdy czwartek o godz. 15.00 mali czytel-
nicy będą mogli spędzić czas w towarzystwie 
swoich ulubionych bohaterów bajek. 
Biblioteka przygotowała dla dzieci seanse fil-
mowe oraz lekturę bajek. Dopełnieniem tych 
spotkań będą konkursy plastyczne. Ponadto 
nasielska biblioteka zaprasza do współpracy 
grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli. 
Bibliotekarze przygotowali z tej okazji wiele 
ciekawych propozycji. 
Dla wszystkich, którzy w dni powszednie nie 
mają czasu, aby skorzystać z wypożyczalni bądź 
czytelni, mamy dobrą wiadomość. Po waka-
cjach biblioteka będzie czynna także w soboty 
od godz. 9.00 do 14.00. Zapraszamy!

K.T.

Biografia  
„Człowieka w czerni”
Johnny Ray Cash urodzi ł się 
26 lutego 1932 r. w Kingsland. 
Był piosenkarzem country, ale 
również aktorem. Jednak nade 
wsz ystko był  „człowiek iem 
w  c z e r n i ”,  n i e p o s k r o m i o -
nym amerykańskim patriotą, 
któremu poświęcona została 
książka Johnny Cash. Biografia 
Michaela Streissgutha.

Autor podszedł do swojego 
dzieła z rozmachem. Świadczy 
o tym nie tylko rozbudowana 
bibl iograf ia książki, ale rów-
nież zakres obowiązków, ja-
kie pisarz wziął na siebie, m.in. 
opisanie losów rodziców Casha jeszcze przed jego urodzinami. Cie-
kawym wątkiem są również opisy sceny muzycznej w czasach, gdy 
koncertował „człowiek w czerni”, a także jej wpływ na twórczość 
muzyka. Solidne życiorysy otrzymali ponadto współpracownicy 
i inne osoby wielkiego otoczenia wielkiego piosenkarza.

Michael Streissguth, badając postać Johnny’ego Casha, odwołuje się 
często do pewnych krytycznych punktów w jego życiu. Jedno ze 
zdarzeń wiąże się ze starszym bratem Casha. Jack pracował w tarta-
ku i w 1944 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pilarce sto-
łowej został niemalże przecięty na pół; bez szans na ratunek zmarł 
po tygodniu. J.R. bardzo to przeżył, obwiniał się nawet (robił to rów-
nież jego ojciec), że niedostatecznie pilnował brata. 

Innym zdarzeniem, ważnym z kolei dla dalszej kariery piosenkarza, 
jest szeroko omówiony koncert w więzieniu Folsom w Kalifornii, 
który pozwolił gwieździe country stać się znanym na całą Amery-
kę rzecznikiem uciśnionych. Ten pamiętny koncert ujawnił również 
ciemne strony Johnny’ego Casha, który wspominał po latach, że 
swoją muzyką rozpalił skazańców do stopnia takiego, iż wystarczyło 
jedno słowo, by wzniecił bunt w więzieniu.

Jeśli mówimy już o mrocznych stronach, to warto wspomnieć, że 
w tej publikacji są opisane wszystkie. Narkotyki czy rozwiązłość 
potrafiły doprowadzić do ruiny niejedno przedsięwzięcie muzyka. 
Często zdarzało się, że wchodził zamroczony na scenę podczas ja-
kiegoś koncertu i szybko z niej schodził, nie mogąc zaśpiewać na-
wet jednego utworu. Ale ciekawy jest również inny jego wizerunek. 
Johnny Cash był bowiem człowiekiem bardzo religijnym. Nagrywał 
muzykę country oraz stworzył film o Jezusie nazwany The Gospel 
Road. Został on bardzo szybko zapomniany, choć, jak wspomina 
Streissguth, podchodził do tematu wiary bardzo nowatorsko. 

Reasumując, warto wybrać się w literacką podróż po życiowych 
wybojach i sukcesach amerykańskiego „człowieka w czerni”. Da 
ona czytelnikowi obraz jednej z najciekawszych postaci w historii 
muzyki.

Paweł Kozłowski
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dokończenie ze str. 1

Impreza charytatywna „Kocham CIEksyn”
W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się w Cieksynie piknik charytatywny 
„KOCHAM CIEksyn”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne „Skafander”. Impreza miała na celu wsparcie finansowe pań-
stwa Marszałków, którzy stracili w pożarze domu cały swój dobytek.

Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „O Złotą Nutkę” – Ewe-
lina Wilska, Jagoda Witkowska, 
Magdalena Podgrudna i Domi-

nika Krynicka. Następnie motyl 
Emilek w przedstawieniu tea-
tru „Legendarium” starał się na-
uczyć tańca motyli . Pomagał y 
mu w tym nie tylko napotykane 
przez niego owady, ale również 
publiczność zaangażowana we 
wspólną zabawę. Później przyszła 

pora na występy kojarzące się 
bardziej z cyrkiem. Klaun Patefon 
bawił zebranych slapstickowym 
humorem a Pan Ząbek, iluzjoni-
sta znany z występu w programie 
Mam Talent , zachwycał swoimi 
magicznymi sztuczkami i świet-
nym kontaktem z publicznością. 

W szczególno-
ści z tą młodszą, 
która z  ot war-
t y m i  b u z i a m i 

oglądała przed-
stawienie, sto-
j ą c  p o d  s a m ą 
sceną.
P o t e m  p r z y -
s z e d ł  c z a s  n a 
r z e c z  n i e c o 
p o w a ż n i e j -
sz ą ,  a l e  wc ią ż 
r o z r y w k o w ą . 

W et iudzie N arodziny Wenus 
aktorka Katarzyna Stefanowicz 
z Warszawy zaprezentowała na-
rodziny Wenus, ale nie z piany, 
ale elementu wyposażenia ła-
zienki, jakim jest wanna. Całości 
dopełniła delikatna i zmysłowa 

c h ore o g ra f ia . 
Na zakończe-
n i e  w i e c z o r u 
zagrał zespół Metro Cover Band. 
Nasielscy muzycy wykonali kla-
syczne utwory muzyki polskiej 
i zagranicznej, takie jak 
A  ws z ys t ko  t o …  b o 
ciebie kocham, Chodź, 
przytul,  przebacz  czy 
Do kołyski .
W  p r z e r w i e  m i ę -
dzy w ystępami Kinga 
i  Mirosław Szczypko-
wie prowadzili ze sceny 
aukcję,  w czasie któ-
rej można było zdobyć 
m . i n .  ze s t aw ma ł e go 
chemika,  model  c ie-
ksyńsk iego różanego 
drzewa a lb o… miot-
łę sygnowaną napisem 
„Pamiątka z Cieksyna”. 
Licytacje bywał y bar-

dzo zacięte i niektóre przedmio-
ty „szły” za trzycyfrowe sumy! 
Dużo dzia ło się również poza 
sceną. Można było skorzystać 
z przejazdu konną bryczką po 
Cieksynie albo przejechać się 
koniem lub kucykiem. W budyn-
ku OSP zorganizowano warsztaty 
artystyczne, takie jak malowanie 
ekotoreb i kubków, wykonywa-
nie tatuaży z henny czy tworze-
nie biżuteri i z f i lcu. Ciekawym 
doświadczeniem było wzięcie 
udziału w nietypowym ekspery-
mencie „Z głową w chmurach ”. 
Jego uczestnicy dostawali do za-
łożenia na głowę „chmurę” ze 
słuchawkami i brali udział w słu-

chowisku połączonym z zesta-
wem ć wi c zeń,  t ak i c h j ak  n p. 
pomachanie do innego człowie-
ka. A jaki był tego wszystkiego 

cel?  Najkrócej… zmiana p o-
strzegania świata i stanie się lep-
szym człowiekiem. Warto było 
z tego skorzystać!
J e ś l i  w  t ra kc i e  i m p re z y  kto ś 
z g ł o d n i a ł ,  m ó g ł  s ko r z y s t a ć 
z  różnych stoisk .  Do w yb oru 
był y gril lowane kiełbaski, woj-
skowa grochówka albo naturalna 
żywność, np. chleb ze smalcem. 
W tym samym miejscu można 
było nabyć również czerwony 
barszcz, różne ciasta albo wiele 
rodzajów win domowej roboty.
Dzięki dobrej woli ludzi zebrano 
14 337,71 zł. Stowarzyszenie Arty-
styczno-Społeczne SKAFANDER 
dziękuje wszystkim osobom, które 

zaangażowały się w przygotowa-
nie pikniku „KOCHAM CIEksyn”.

Paweł Kozłowski

U ro c zyś c i e  p rzyrze kł e m ,  ż e 
przestanie padać i przestało  – 
powiedział na początku imprezy 
Mirosław Szczypek ze Skafan-

dra, pełniący funkcję konferan-
sjera. Rzeczywiście, w niedzielę 
deszcz padał do godziny 13.00, 
k iedy to rozpoczął s ię piknik. 
Dopisała nie tylko pogoda, bo 
„ Ko c ham C IEk s yn” z ap ewni ł 
wiele rozmaitych atrakcji. 

I m p r e z a  z o s t a ł a  z o r g a n i -
z o w a n a  p r z e d  b u d y n k i e m 
O c hotn ic zej  S t ra ż y Poż arnej 
w Cieksynie. Postawiono sce-
nę, na której wystąpiło kilku ar-
tystów reprezentujących różne 
dziedziny sztuki. Pierwszy wy-
stęp da ł y  laureatk i  Fe st i walu 

wała niepodległość, zamieni-
ło mundur harcerski na ubiór 
wojskowy i czynem pokazało, 
że słowa harcerskiego przyrze-
czenia są równie ważne jak sło-
wa przysięgi wojskowej.
Obecni byli też mieszkańcy po-
wiatu nowodworskiego i gmin 
ościennych – zwłaszcza tych, 
które są współgospodarzami 
tej uroczystości. Jak zawsze tak 
i w tę sobotę przybyło z oko-
licznych miejscowości letnisko-
wych wielu wczasowiczów.
Wś r ó d  g o ś c i  u r o c z ys t o ś c i 
zna leźl i  s ię  też  p rze dstawi-
ciele najwyższych władz pań-
s t wow yc h,  woj ewo dy,  wład z 
s a m o r z ą d ow yc h  p ow i a t u  z e 
starostą Krzysztofem Kapustą 
na czele, delegacje samorzą-

dów gminnych z Nasielska, Po-
miechówka, Jońca, Sochocina  
i Leoncina. 
Gośćmi szczególnymi byli żoł-
nierze różnych szarż. Jedni z nich 
uświetnili uroczystość, reprezen-
tując różnego rodzaju struktury 
wojskowe, w tym MON i Sztab 
G eneralny WP, inni  zaś wzięl i 

bezpośredni udział w przebiegu 
samej uroczystości. To Kompa-
nia Honorowa 3. Batalionu Za-
bezpieczenia Wojsk Lądowych 
z Kazunia i Orkiestra Wojskowa 
z Siedlec. 

Gospodarzem uroczystości był 
burmistrz Nasielska G rzegorz 
Arciszewski. On też po powita-
niach skierował do zebranych 
swego rodzaju przesłanie, w któ-
rym podkreśl i ł  rolę wydarzeń 
z 1920 r. i nas jako spadkobier-
ców tych, którzy sprawili, ze ży-
jemy w wolnej Polsce. Zauważył, 

że symbolem ciągłości tej histo-
rii jest to, że poczet sztandaro-
wy organizacji kombatanckiej 
stanowią na obecnej uroczy-
stości harcerze.
Kon c e l e b rowan ej  m sz y ś w. 

przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. ppłk Stanisław Dębski re-
prezentujący na tej uroczystości 
Biskupa Polowego WP. Razem 
z nim liturgię sprawowali: dzie-
kan nasie lsk i  ks .  kan .  Jan Ma-
jewski i  proboszcz z Cieksyna  
ks. Krzysztof Krawczak.
Po mszy św. nastąpi ł y krótkie 

w ystąp ienia okol icz-
nościowe, składające 
się głównie z przesłań 
o d  o s ó b  i  i n s t a n c j i , 
które na uroczystości 
w Borkowie był y re-
p reze n towane p rzez 
de le gac j e .  Po Ap elu 
Pamięc i  i  sa lwie ho -
norowej delegacje te 
i  delegacje samorzą-
dów, szkół,  zakładów 
pracy, organizacji i sto-
warzyszeń złożyły przy 
pomniku wieńce i wią-
zanki . Wśród nich był 
wieniec od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komo-
rowskiego, Ministerstwa 

O b ro ny  N a ro dowej  i  Sz t a b u 
Generalnego WP. Po złożeniu 
wieńców Orkiestra Wojskowa 
z Siedlec pod batutą chorążego 
Przemysława Hryniewicza dała 
krótki koncert .  Złożył y się na 
niego melodie wojskowe, głów-
nie z lat 20. ubiegłego wieku.
Na zakończenie spotkania jego 
uczestnicy obejrzeli insceniza-
cję rekonstrukcyjną obrazującą 

przebieg bitwy nad Wkrą. Ko-
mentował ją Michał Miazga. W in-
scenizacji wzięło udział 10 grup 
rekonstrukcyjnych z Mazowsza 
zajmujących się tym okresem 
historii. 
Strażacy z miejscowej jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
zaprosili zebranych na strażacką 
grochówkę. 

az

W 92. rocznicę bitwy nad Wkrą

Uroczystość rocznicowa  
w Borkowie

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł
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RUBRYKA HARCERSKA

Wiosła w dłoń !
Kto z nas nie marzył o wyprawie nurtem bystrej wody, gdy przed sobą 
ma się tylko malowniczy widok i wiosła, które niosą go przed siebie. Cu-
downie! Tak naprawdę to wcale nie jest nieuchwytne marzenie i można 
je zrealizować w całkiem bliskiej odległości. Nie musimy wydawać fortu-
ny ani rezerwować długiego czasu na spływy po takich rzekach, jak Kru-
tynia czy Czarna Hańcza. Nie trzeba nawet jechać nad Zalew Zegrzyński, 
aby poczuć powiem chłodnego wiatru i popluskać się wodą. W obrębie 
naszej gminy na odcinku ok. 6 km płynie Wkra. Jest to prawobrzeżny 
dopływ Narwi. Jej długość wynosi ok. 250 km. Przecina ona tereny hi-
storycznego Mazowsza, a w górnym biegu stanowiła jego granicę. Dla 
kajaków dostępna jest od Działdowa. 

Jest to szlak nizinny, prowadzący głównie przez tereny łąk, borów sos-
nowych i łęgów. Zasadniczo na niemal całym biegu rzeki można znaleźć 
miejsca do biwakowania, co jest dodatkową atrakcją w wypadku kilku-
dniowych spływów. Wkra jest szlakiem bardzo łatwym, a więc każdy 
może tu spróbować swoich sił. Jedynie miejscami występują tu kaskady, 

elektrownie czy młyny utrudniające przeprawę, i wtedy trzeba niekie-
dy przenieść kajak o kilkadziesiąt metrów. Szlak ten jest również zalicza-
ny do najbardziej malowniczych, warta uwagi jest też czysta, przejrzysta 
wręcz woda w większości biegu rzeki. Między Szczypiornem a Kosew-
kiem znajduje się również obszar chroniony – rezerwat Dolina Wkry. 

Kajak to świetna rozrywka, szczególnie dla osób lubiących aktywny wy-
poczynek. Jak zorganizować spływ kajakowy? To bardzo proste. Wśród 
przybrzeżnych miejscowości aż roi się od ofert wypożyczenia kajaku, 
a do takiej wypożyczalni jesteśmy w stanie dojechać nawet rowerem, zaś 
organizator transportuje uczestników na miejsce startu spływu. Ceny ta-
kiej przyjemności są oczywiście uzależnione od jej długości, ale średnio 
za wypożyczenie dwuosobowego kajaka na kilka godzin zapłacimy od 
50 do ok. 70 zł. Drogo? Niekoniecznie. Kajak jest świetnym pomysłem 
na wakacyjny weekend, zarówno dla grupy znajomych, jak i dla rodzi-
ny. Zalecana długość jednodniowego spływu nie powinna przekraczać  
20 km, dla niewprawionych kajakarzy 10 km.

Jako Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki mamy własne zaplecze ka-
jakowe w postaci 8 dwuosobowych kajaków średniej klasy wraz z wy-
posażeniem. Zakup sprzętu został zrealizowany z pieniędzy funduszu 
UE oraz dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowie-
cki. Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki jest organizatorem spływów Wkrą 
i Narwią oraz spływów na jeziorach podczas letnich obozów w ramach 
swojej działalności. Nasze kajaki nie są udostępniane komercyjnie, jednak 
będąc jednym z nas, masz duże szanse zarówno przeżyć jeden z nieza-
pomnianych spływów rzekami Mazowsza, jak i popływać na mazurskich 
jeziorach. 

druh Radek

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
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

Nasielsk, dnia 20.08.2012 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125.9. 1. 2012

OGŁOSZENIE  O    PRZETARGU

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

o g ł a s z a m
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi Nuna 151 o łącznej 
powierzchni  użytkowej 54,20 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 11,66 m2, przyna-
leżnym pomieszczeniem gospodarczym w oddzielnym budynku garażowo – gospodarczym o pow. 14,34 m2 
oraz udziałem 8020/31490 w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonym jako działka nr 184/2 o pow. 
1053 m2  i ujawniona jest  w Księdze Wieczystej  Nr  9696.
Lokal mieszkalny nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.

OPIS   NIERUCHOMOŚCI
Lokal mieszkalny położony jest na parterze, w budynku wielorodzinnym, położonym we wsi Nuna 151, składa 
się z: kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju ,  łazienki z wc oraz pomieszczenia  przynależnego w piwnicy i po-
mieszczenia gospodarczego w oddzielnym budynku garażowo – gospodarczym. Lokal wyposażony jest w in-
stalację energetyczną, wodę zimną z wodociągu,  kanalizację sanitarną ( lokalne szambo ), ogrzewanie centralne 
ze wspólnej kotłowni znajdującej się w piwnicy.
Na całej szerokości i długości działki o numerze ewidencyjnym 184/4 Gmina Nasielsk udostępni bezterminową 
służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnego  właściciela lokalu nr 2.
Przedmiotem przetargu  jest cena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w grun-
cie w kwocie 60 600,00 złotych.
Cena wywoławcza  -  60 600,00 złotych
Wadium – 6100,00 złotych
Postąpienie -   o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Forma nabycia : ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 będzie sprzedany 
na własność za cenę osiągniętą w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2012 roku (poniedziałek) o godz . 1200 w  Sali Nr 112 Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości  6.100,00 złotych 
na  konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 
0008 0000 1746 2000 0034  najpóźniej do dnia 4 października 2012 roku, przy czym wpłata wadium nie 
powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsa-
mość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowią-
zani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jed-
nego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
lokalu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a po-
zostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się 
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
  Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza 
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu   
23/  69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl  

Burmistrz
Grzegorz Arciszewski 

Sporządziła : E. Binkiewicz
Tel. 23/ 69 33 115

Uwaga rodzice pobierający świadczenia rodzinne z MOPS
Zaświadczenia ze szkół potwierdzające fakt uczęszczania dziecka do szkół ponadgimnazjalnych, police-
alnych, 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 sposobu 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 uzgodnieniu terminu i godziny spot-
kania. W tym celu trzeba będzie osobiście 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 kole-
jek osób składających wnioski. Wnioski o świadczenie rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 wraz 
z dokumentami odpowiednimi do sytuacji rodzinnej danej osoby należy dostarczać od 1 września 
do 30 listopada br. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne do wniosku o zasiłek rodzinny 
należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka; 
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne; 4) zaświadczenie 
szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 
18. rok życia; 
5) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypad-
ku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; 
6) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie pod-
legającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy; 
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; c) oświadczenia członków 
rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu ro-
dziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku 
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w ro-
dzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub 
odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów 
na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli człon-
kowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem 
do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niż-
szej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, 
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości 
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 
dłużnik zamieszkuje za granicą, 
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, l) 
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę mie-
sięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania do-
chodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
7) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub 
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczą-
cej się;
8) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt 
zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
11) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów ut-
rzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświad-
czenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu 
sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
14) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do-
datków do zasiłku rodzinnego.
§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego 
dołącza odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop 
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy 
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest 
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego; (...)
4) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej 
dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie 
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
5) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dzie-
cko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpo-
wiednio:
1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem za-
mieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miej-
scem zamieszkania; 
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
§5. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie 
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony w załączniku 
nr 15 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w przypadku innych osób 
niż wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
3) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 
§ 6. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na pod-
stawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór jest określony 
w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
3) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w § 3 pkt 4;
4) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

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 kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomo-
cy 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) zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pie-
niężnych 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 pokrycie wydatków związanych z na-
uką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-
cy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 531 zł, 
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka pol skiego dla cudzoziemców, 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
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Kino NIWA ZAPRASZA
31 sierpnia–2 września 

godz. 17.00

Projekt X
Komedia; czas: 1 godz. 28 min.
„Project X” to szalona komedia o przy-
godach grupki kolegów, którzy po-
stanawiają zorganizować najbardziej 
wystrzałową imprezę urodzinową w hi-
storii. Film przedstawia widziane z per-
spektywy cyfrowych kamer przyjęcie 
zorganizowane przez nastolatków, któ-
re zupełnie wymyka się spod kontroli. 

7–9 września godz. 17.00

Mroczny rycerz  
powstaje

Akcja, sf; czas: 2 godz. 45 min.
Osiem lat po wydarzeniach z „Mrocz-
nego Rycerza” Gotham znowu staje 
w ogniu. Batman (Christian Bale) musi 
powrócić, aby zapobiec zagładzie 
miasta. Na jego drodze stanie jednak 
nowy przeciwnik – demoniczny Bane 
(Tom Hardy), który chce tylko i wy-
łącznie śmierci rycerza Gotham… 

14–16 września godz. 17.00

Merida Waleczna
Animacja, przygodowy, baśń;
czas: 1 godz. 40 min.
Od zarania dziejów w dzikich i górzy-
stych regionach Szkocji historie epi-
ckich bitew oraz mistyczne legendy 
przekazywane są z pokolenia na po-
kolenie. W nowym filmie studia Dis-
ney/Pixar odważna Merida stawia 
czoło tradycji, przeznaczeniu i okrut-
nym bestiom, a nowa opowieść dołą-
cza do ludowych przekazów. Merida 
jest doskonałą łuczniczką a zara-
zem porywczą córką króla Fergusa 
i królowej Elinor. Niezależna i zde-
cydowana iść własną drogą, Merida 
postępuje wbrew prastarym zwycza-
jom, którym hołdują władcy krainy. Jej 
czyny przypadkowo sprowadzają na 
królestwo chaos i zniszczenie, a kiedy 
dziewczyna szuka pomocy u tajemni-
czej staruszki, ta spełnia jej niefortunne 
życzenie. Niebezpieczeństwo zmusza 
Meridę do odkrycia prawdziwej od-
wagi, by cofnąć straszliwą klątwę, za-
nim będzie za późno.

14 – 16 września godz. 19.00

Wichrowe wzgórza
Melodramat; czas: 2 godz. 8 min.
Na podstawie klasycznej powieści 
Emily Brontë. Osierocony młody chłopiec imieniem Heathcliff (Ja-
mes Howson) zostaje przygarnięty przez zamożną rodzinę Earnshaw. 
U nich dorasta i z czasem zakochuje się z wzajemnością w młodszej 

z przybranych sióstr – Catherine (Kaya Scodelario). 

BARAN 21.03–20.04
Odetchniesz od zawodowych proble-
mów i obowiązków. Spotkanie z ukochaną 
osobą dostarczy Ci powodów do radości. 
Zrekompensuje wszelkie niepowodzenia 
i kłopoty minionego tygodnia. Nie zabrak-
nie okazji do spotkań. 

BYK 21.04–21.05
Przez większość tygodnia będziesz zajęty 
sprawami domowymi. Aby poprawić relacje 
z bliskimi, spełniaj ich prośby i życzenia. Nie 
będzie to łatwe zadanie, ale zapewni Ci spo-
kój. Zastosuj terapię przez przytulanie. Dąż do 
pełnego porozumienia. 

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Nie jest to dobry czas na poważne rozstrzyg-
nięcia. Zanim o czymkolwiek zdecydujesz, 
dobrze się zastanów. Błędnie podjęte decyzje 
mogą Ci poważnie skomplikować życie. Po-
myśl spokojnie o przyszłości. 

RAK 21.06–22.07
Tydzień sprzyja podróżom i sprawom z nimi 
związanym. Gwiazdy mogą nakłaniać Cię 
może do ryzykownych posunięć. Angażu-
jąc się w nie, ćwicz intensywnie samokon-
trolę i opanowanie. Wykorzystaj swoją siłę 
twórczą. Poprawią się stosunki z rodziną. 

LEW 23.07–22.08
Czas bardziej spokojny i udany. W pracy omi-
jać Cię będą wszelkie problemy. Zachowaj tylko 
spokój i ostrożność w postępowaniu. W życiu 
osobistym dadzą się odczuć pozytywne zmia-
ny. Zaplanuj kolejne posunięcia. 

PANNA 23.08–22.09
Twoje działania i decyzje powinny być ostroż-
ne. Tylko wtedy kłopoty i nieporozumienia uda 
się skutecznie zażegnać. W pracy większość 
Twoich ambitnych planów zostanie zrealizo-
wana. Zadbaj o dobre stosunki z otoczeniem. 
Nie bój się ryzyka. 

WAGA 23.09–22.10
Tydzień korzystny i sprzyjający konstruktyw-
nym działaniom. Sprawy, na których Ci zale-
ży, rozwiążą się na Twoją korzyść. Problemy 
finansowe przestaną być powodem do zmar-
twień. Zdobędziesz prestiż i uznanie. 

SKORPION 23.10–22.11
Godziny poranne będą nerwowe. W tym cza-
sie unikaj wszystkiego, co zawiera w sobie ry-
zyko. Nie podejmuj decyzji delikatnej natury. 
Także takich, które mogą wywołać polemikę. 
Uważaj, bo możesz paść ofiarą manipulacji. 
Możliwe problemy uczuciowe. 

STRZELEC 23.11–21.12
Wysiłek fizyczny sprawi Ci trudności. To znak, 
że jesteś przepracowany i z Twoim zdrowiem 
nie jest najlepiej. Odpuść dziś sobie wszelkie 
obowiązki. Zamiast pracy zorganizuj jakąś im-
prezę lub wybierz się na wycieczkę. Skoncen-
truj się na sobie. 

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Możesz liczyć na więcej szczęścia w życiu 
zawodowym i osobistym. Dzięki niezwy-
kłej energii zrealizujesz zaplanowane zadania. 
Może nawet zasłużysz na podwyżkę? Zawsze 
możesz liczyć na wsparcie rodziny.

WODNIK 20.01–18.02
Atmosfera w pracy nie sprzyja ostatnio suk-
cesom. Zawodowa rywalizacja nie wchodzi 
w rachubę. Możesz być lekkomyślny i roz-
targniony Aby podjąć kroki zmierzające do 
realizacji swoich pomysłów, musisz uzbroić 
się w cierpliwość.

RYBY 19.02–20.03
Ten tydzień poświęć na wypoczynek i drobne 
życiowe przyjemności. Kontroluj zmiany na-
stroju, bo mogą źle wpływać na stosunki z bliski-
mi. Dyskusje z rodziną wytrącą Cię z równowagi. 
Zainteresujesz się sztuką i romansami.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

PORADY

Jak odżywia się 
Twoje dziecko?
Już za chwilę usłyszymy pierwszy po wakacjach szkolny dzwo-
nek. Ostatnie dni lata rodzice poświęcają na zakup nowych 
ubrań, książek, kredek, bloków itp. rzeczy niezbędnych do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego w przedszkolach i szko-
łach. Czy jednak zastanawiają się nad tym, jak w ciągu roku 
szkolnego odżywia się ich dziecko?

Sposób żywienia dzieci to nie tylko zaspokojenie głodu, ale także prawid-
łowy rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, zdolność uczenia się. 
Dlatego warto zastanowić się, czy nasze dziecko je odpowiednie produkty 
i potrawy.
Nawet jeśli dziecko spożywa posiłki w przedszkolu czy szkole, również na-
leży kontrolować, czy są odpowiednie dla dzieci w tym wieku. W szkołach 
często znajdują się sklepiki lub automaty z niekoniecznie zdrową żywnością, 
zatem rodzice powinni się interesować tym, co się w nich sprzedaje, i starać 
się o to, by dziecko miało odpowiedni wybór, jeśli będzie głodne. Zarówno 
w sklepiku, jak i automacie powinny znaleźć się zdrowe przekąski i napoje. 
Należy się tym zainteresować i porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją, 
żeby w automacie np. oprócz coli znalazła się również woda. 
Podobnie jest w wypadku różnych akcji prowadzonych w szkole – należy 
zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są prowadzone. Jeśli promujemy picie 
mleka, to niech to będzie zwykłe mleko, a nie przyzwyczajamy dzieci do 
picia mleka słodkiego – czekoladowego czy waniliowego.
Często prostych objawów, takich jak ból głowy, apatia, nadpobudliwość lub 
inne nieakceptowane zachowania dziecka, rodzice nie łączą z niewłaściwą 
dietą. Niestety, równie rzadko myślą o wpływie sposobu odżywiania w dzie-
ciństwie na poważne choroby w życiu dorosłym. Należy pamiętać, że na 
choroby w wieku dojrzałym „pracujemy” przez wiele lat. Dlatego tak ważne 
jest to, jak odżywiają się dzieci. A lista chorób dietozależnych, które coraz 
częściej dotykają już nie tylko dorosłych, ale i dzieci, jest długa: to nie tylko 
otyłość, cukrzyca, ale także choroby układu krążenia i nadciśnienie. Inwestu-
jąc w przyszłość naszych maluchów, warto zainwestować też w ich zdrowie.
Podając dziecku potrawę, powinniśmy dbać nie tylko o smakowitość i este-
tykę pożywienia, ale przede wszystkim o jego wysoką jakość. Prawidłowy 
sposób żywienia polega na dostarczeniu wszystkich składników odżyw-
czych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Warto uświadomić sobie, 
że istnieją produkty, które nie dostarczają żadnych wartości odżywczych, 
a zawierają substancje toksyczne i szkodliwe dla zdrowia (słodycze, słone 
przekąski , słodkie napoje, fast foody). Powinniśmy takiego pożywienia uni-
kać, zastępując je innym, które ma pozytywny wpływ na zdrowie: zwiększa 
odporność i zapewnia lepsze samopoczucie (orzechy, nasiona słonecznika, 
dyni, owoce, warzywa).
Niestety współczesny styl życia, brak czasu, przede wszystkim rodziców, po-
wodują, że dla świętego spokoju albo w celu wynagrodzenia nieobecności 
opiekunowie pozwalają na spożywanie wszelkiego rodzaju słodyczy, słod-
kich napojów, produktów typu fast food itp. 
Jednym z istotniejszych problemów jest również to, że znaczny odsetek 
dzieci i młodzieży nie spożywa śniadań przed wyjściem z domu do przed-
szkola czy szkoły. Jeśli dziecko np. zjada śniadanie w przedszkolu w czasie 
mniej więcej godziny od pobudki, wtedy możemy dziecku nie podawać 
śniadania w domu. Jeśli jednak od momentu wstania do śniadania w przed-
szkolu mijają 2 godziny, to w domu należy zjeść jedną niewielką kanapeczkę. 
Dziecko należy uczyć spożywania śniadań od najmłodszych lat. Natomiast 
dzieci starsze kategorycznie powinny zjeść śniadanie przed wyjściem do 
szkoły. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Jeśli się 
tak nie dzieje, to nie dziwmy się, że dziecko ma słabe wyniki w nauce lub jest 
nadpobudliwe, gdyż żywi się słodyczami ze sklepiku, ponieważ nie zjadło 
śniadania. Jeśli dziecko nie jest rano głodne, często oznacza to po prostu, 
że w godzinach wieczornych zjada za duże posiłki. Jeśli ograniczymy wie-
czorne jedzenie, to dziecko zacznie jeść śniadania. Organizm trzeba powoli 
przestawić i przyzwyczaić do nowego stylu spożywania posiłków, co wcale 
nie jest takie trudne.
Podobnie jest z odżywianiem się dzieci w szkole. Każde z nich powinno spo-
żywać posiłki z przerwami mniej więcej trzygodzinnymi. Dlatego dziecko do 
plecaka, oprócz książek, musi zapakować drugie śniadanie. Jeśli czas pobytu 
w szkole wynosi powyżej 4–5 godzin, należy spakować 2 posiłki. Jeśli za-
uważamy, że dziecko przynosi kanapki ze szkoły do domu, trzeba zapytać 
dlaczego i spróbować podawać owoce lub jogurty. Owszem, można dać 
dziecku pieniądze, ale nie mamy kontroli nad tym, czy wyda je na odpo-
wiednie produkty, o które zresztą w szkolnych sklepikach trudno.
Drodzy rodzice, zastanówmy się zatem nad tym, co nasze dzieci jedzą 
i jaki to ma na nie wpływ.

Mgr Iwona Łątka- Jakóbiak
Dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Wycieczki na jeden dzień
Cz. 3 Pułtusk
To już trzecia odsłona naszej wa-
kacyjnej miniserii. Tym razem pro-
ponujemy wizytę do miejsca, które 

jest dużo bliższe naszej okolicy, ba, 
co sprawniejsi mogą się pokusić 
o wycieczkę rowerową w tamte 
strony. Mowa o Pułtusku, zwanym 
również (z pewną dozą przesady), 
z powodu ulokowania na wyspie 
opasanej odnogami Narwi i mają-
cej sporo mostów, „Wenecją Ma-
zowsza”.

Pułtusk – rynek i okolice
Wielu z nas na pewno było przy-
najmniej  k i lka ra z y 
w t ym mieśc ie,  a le 
warto przypomnieć, 
że jedną z najwięk-
s z yc h  ( d o s ł o w n i e ) 
atrakcji tego miejsca 
jest czterystumetro-
wy, prostokątny plac 
w ybrukowany „ko-
cimi łbami”, na któ-
rym mieści się rynek, 
p r a w d o p o d o b n i e 
najdłuższy w Europie. 
Na jego pierzejach są 
u l okowan e kam i e -
nice klasycystyczne, 
pochodzące z pierw-
szej połow y XIX w. 
– w jednej z nich po-
dob n o p r ze z  k ró t-
ki czas pomieszkiwał 
Napoleon Bonaparte.
Na północnym krań-
cu rynku znajduje się 
kościół Zwiastowania NMP i św. 
Mateusza. Trzynawową gotycką 
świątynię wzniesiono w 1449 r. 
z fundacji biskupa Pawła Giży-
ckiego. Sufit ozdobiony geo-
metryczną siecią połączonych 
kół został nazwany „sklepieniem 
pułtuskim”; później powtórzono 
to rozwiązanie w innych świąty-
niach Mazowsza (m.in. w Broku 
nad Bugiem). Wyposażenie ba-
zyliki utrzymane jest w więk-
szości w bogato zdobionym 
barokowym stylu.
Niedaleko rynku na sztucz-
nym nasypie wznosi się Dom 
Polonii. Pierwotnie był to za-
mek biskupi wzniesiony w XVI 
w. w stylu gotyckim. W ciągu 
wieków budowla była wielo-
krotnie niszczona i odbudowy-
wana. Obecna forma zamku, 

U SĄSIADÓW

mającego kształ t wielobocznej 
podkowy, nawiązuje do wyglądu 
klasycystycznego z pierwszej po-
łowy XIX w. W środku mieści się 
hotel, restauracja serwująca pol-

ską kuchnię i sale konferencyjne. 
W najbliższej okolicy zamku ciąg-
ną się aż do rzeki rozległe ogrody 
założone przez biskupa Henry-
ka Firleja, a miłośnicy aktywnego 
wypoczynku znajdą tam tereny 
sportowe.
Będąc jeszcze w okolicy rynku, 
warto zajrzeć do Muzeum Regio-
nalnego mieszczącego się w daw-
nej wieży ratuszowej. Jedna z jego 

największych atrakcji to zbiór me-
teorytów. Skąd się one wzięły? 
Cóż, miasto 30 stycznia 1868 r. 
nawiedził deszcz kosmicznych 

kamieni. Oprócz tego muzeum 
ma w swych zbiorach zabytki ar-
cheologiczne pozyskane w trakcie 
prac wykopaliskowych w grodzie 
na Wzgórzu Zamkowym. Kolekcja 

liczy ok. 6 tys. obiektów da-
towanych na lata 1232–1368.

Poza rynkiem
Również w okolicy nieznaj-
dującej się w pobliżu central-
nego punktu miasta, jakim 
jest rynek, można znaleźć 
kilka ciekawych miejsc. Jed-
nym z nich jest kościół św. 
Józefa pochodzący z 1648 
r. Z zabytków sztuki sakral-
n e j  na  u wa gę z a s ł ug uj e 
wyposażenie świątyni z lat 
1714–1777, w którego skład 
wchodzą: ołtarz główny, 5 
oł tarzy bocznych, ambo-
na, 3 konfesjonał y, taber-
nakulum złocone (ok. 1780 
r.), a także obrazy z XVIII 
i XIX w. oraz organy z końca 
XVIII w.

Interesującym miejscem jest rów-
nież zespół kościoła Świętego 
Krzyża, którego historia sięga XVI 
wieku. Oprócz samego budynku 
w okolicy znajdziemy także klasy-
cystyczną dzwonnicę, późnobaro-
kowy dom parafialny i cmentarz 
z wieloma starymi nagrobkami, 
m.in. weteranów powstań 1831 
i 1863 r. oraz poległych w 1920 r. 

i podczas II wojny świa-
towej.
S koro mowa o of ia -
rach tej wojny, to warto 
wiedzieć, że w pobliżu 
dworca autobusowego 
w Pułtusku znajduje się 
symbol iczny pomnik 
ofiar faszyzmu, w któ-
rym wmurowano urny 
z  z i e m i ą  u ś w i ę c o n ą 
kr wią Polaków p ole -
głych w powiecie puł-
tuskim, m.in. żołnierzy 
A K  z a m o rdowa nyc h  
17 grudnia 1942 r.
Jak widać, Puł tusk ma 
wiele do zaoferowania 
na jednodniowy wypad. 
Pozostaje więc życzyć 
wszystkim udanego po-
bytu w tej „Wenecji Ma-
zowsza”, nawet jeśli jest 
mniejsza od tej orygi-

nalnej i nie pływa się po niej gon-
dolami. 

PK

Nowy sezon zajęć stałych w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury zapra-
sza dzieci i młodzież na zajęcia 
rozwijające pasje i zainteresowa-
nia. Chcesz nauczyć się czegoś 
nowego i spędzić pożytecznie 
pozalekcyjny czas? Nie zwlekaj! 
Przyjdź do Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury.
Organizujemy bezpłatne zajęcia: 
Koło Plastyczne – prowadzi 
Leszek Gałężewski;

Warsztaty Muzyczne:
– nauka gry na gitarze – prowa-
dzi Marek Tyc;
– Dolina Rytmu – nauka gry na 
bębnach d’jembe, dzieci powy-
żej 12 lat – prowadzi Robert Bą-
czyk;
Pracownia Kreatywna:
– zajęcia decoupage’u – dzieci 
powyżej 10 lat – prowadzi Kata-
rzyna Tyc;

– zajęcia Pani Zuzanny – prowa-
dzi Zuzanna Synoradzka;
Zapisy na zajęcia prowadzone są 
do 15 września br. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, ul . Kościusz-
ki 12 (budynek kina Niwa). Kar-
tę zgłoszenia można pobrać na 
stronie internetowej www.nok-
na s i e l sk . p l  lub  b ezp oś re dn io 
w NOK.

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

Kama – usługi brukarskie. Tel. 507 024 590.

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.

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

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

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

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

Sprzedam dom jednorodzinny wolnosto-
jący parterowy z poddaszem mieszkalnym 
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 drodze asfal-
towej. Woda i energia. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki rolne z możliwością za-
budowy 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.

Poszukuję chętnej osoby do odprowadza-
nia i odbierania dziecka z przedszkola. Os. 
Krupki – Warszawska. Tel. 505 513 628.

CSM organizuje rozpoczęcie kursu 
w Jahrance na: koparko-ładowarki, kopar-
ki, ładowarki, spycharki. Tel. 606 436 876.

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

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

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.

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.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 667 569 
603.

Poszukuję Pani do pomocy w sprzątaniu 
na 3 godz. dziennie. Tel. 603 044 869.

Sprzedam kuce szetlandzkie, klacze 
w różnym wieku. Tel. 604 142 990.

Sprzedam mieszkanie 50 m2, 2-po-
kojowe, ul. Piłsudskiego. Po remoncie.  
Tel. 662 120 651.

Sprzedam słomę i sianokiszonkę w belach 
(ok. 350 szt.). Tel. 664 754 028.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową. Stan 
bardzo dobry. Tel. (23) 694 00 86.

Salon Fryzjerski  „SŁONECZKO”  
ul. Młynarska 1 zaprasza Panie i Panów. 
Konkurencyjne ceny. 

Ekskluzywna limuzyna do wynajęcia 
na wszelkie imprezy okolicznościowe.  
Tel. 606 828 333. www.wynajme-limu-
zyne.pl.

Zatrudnię sekretarkę, konieczna znajo-
mość języka francuskiego, praca w Winnicy. 
Tel. 510 466 182.

Sprzedam tanio lodówkę wys. 158 cm 
z papierami. Tel. 510 443 265.

Sprzedam działkę 800 m2, kamień i cegłę 
używaną z rozbiórki. Tel. 692 122 772.

Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 500 
142 567.

Angielski – KOREPETYCJE – szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, szkoła średnia.  
Tel. 518 866 599.

Sprzedam tłuczeń z kolejki wąskotorowej. 
Tel. 506 672 515.

Sprzedam mieszkanie 32 m2 w Nasielsku, 
ul. Starzyńskiego. Tel. 785 484 339.

Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 693 
299 405.

Sprzedam działki budowlane w Paulinowie. 
Tel. 604 179 447.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, przewóz 
rzeczy, wiek do 35 lat, wymagana zna-
jomość maszyn rolniczych – Nasielsk.  
Tel. 607 220 737.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. 
Tel. 501 987 299.

Instalacje elektryczne kompleksowo – 
uprawnienia, systemy alarmowe, monito-
ring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. 
Tel. 500 142 809.

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

Wynajmę w pełni wyposażoną przyczepę 
gastronomiczną osobie z działalnością go-
spodarczą na terenie myjni ul. Płońska 18. 
Tel. 604 614 184.

Tanio sprzedam zestaw mebli dziecię-
co-młodzieżowych. Tel. 22 713 06 91,  
504 755 128.

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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Było nieźle, mogłoby być lepiej

Żbik wiceliderem
Żbik ma za sobą już trzy kolejki obec-
nej edycji rozgrywek ligi okręgowej. 
Aktualnie zajmuje drugą lokatę z do-
robkiem 7 punktów. Lider, Wkra Bie-
żuń, wyprzedza naszą drużynę o dwa 
punkty. Te dwa punkty nasza druży-
na straciła w meczu wyjazdowym 
z MKS-em Ciechanów. Na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Ciechano-
wie nasi piłkarze zdołali tylko zremi-
sować (1:1).
Remis trzeba uznać za wynik dobry, 
chociaż w pewnej mierze będący 
szczęśliwym zrządzeniem losu. Go-
spodarze częściej mieli piłkę, gra-
li szybciej i stworzyli więcej okazji do 
strzelenia bramki. Pewnym uspra-
wiedliwieniem naszej drużyny jest 
to, że przeciwnik gra i trenuje na tym 
właśnie boisku, a jest różnica w za-
chowaniu się piłki na boisku o sztucz-
nej nawierzchni i na boisku trawiastym. 
To w jakimś stopniu usprawiedliwia na-
szych zawodników w tym meczu. 
Jednocześnie trzeba stwierdzić, 
że wynik, który dla naszej druży-
ny częściowo był szczęśliwy, był też 
sprawiedliwy. Ani piłkarze, ani dzia-
łacze MKS-u nie uważali, że wynik 
ten krzywdzi ich drużynę. Mieli wie-
le szans, dużo strzelali, ale w grze nie 
potrafili pokonać naszego bramkarza 
Dawida Kulpy. Jedyna bramka, jaką 
strzelili, była wynikiem rzutu karnego 
i nie obciąża jego konta.
Z karnymi jest tak, że przy popraw-
nie oddanym strzale bramkarz nie 
ma szans wybicia piłki, co zostało 
wyliczone. Można tylko liczyć na łut 
szczęścia, czyli na niezbyt precyzyj-
ne uderzenie egzekutora. Młodego 
bramkarza naszej drużyny trzeba po-
chwalić. Od chwili, kiedy przyszedł 
bronić barw Żbika, wyraźnie podniósł 
swe kwalifikacje. Na prawie wszystkie 
mecze jeździ cała jego rodzina, tj. oj-
ciec, mama i dziadek. Ojciec, Dariusz 
Kulpa, również grał w Żbiku. Grał bar-
dzo dobrze i tak naprawdę nie zakoń-
czył jeszcze kariery. Ostatnio zagrał 
przez kilka minut w meczu z Legio-
novią dla Maćka. Być może oficjalne 
pożegnanie z drużyną i piłkarstwem 
nastąpi wkrótce.
W meczu z MKS-em Ciechanów do-
brze zaprezentował się Rafał Załoga. 
Strzelił bardzo ładną bramkę. Piłkę za-
grywał mu Karol Szczepkowski. Cie-
chanowski światek piłkarski dobrze 
zna naszego strzelca i dlatego został 
on otoczony specjalną „opieką” cie-
chanowskich obrońców. Zdołał się 
jednak od niej uwolnić i huknąć tak, 
że nawet kibice drużyny przeciwnej 
bili mu brawo.
Dwa mecze, występując w roli go-
spodarza, Żbik rozstrzygnął na swoją 
korzyść. Zdominował dwie Korony. 
W pierwszym meczu pokonał Ko-
ronę Szydłowo 2:1, a w rozegranym 
w ostatnią sobotę spotkaniu Koronę 
HID z Ostrołęki 1:0.W meczach tych 
zdobył więc komplet, tj. sześć punk-
tów. Dwie bramki w meczu z drużyną 
z Szydłowa zdobył Karol Szczepkow-
ski, a jedną w meczu z drużyną z Os-
trołęki – Łukasz Wasiak. Zwycięstwa 
w obydwu meczach były jak najbar-
dziej zasłużone, ale wyniki nie w peł-
ni odzwierciedlają to, co działo się na 

boisku. Nasi zawodnicy zasłużyli 
na zwycięstwa różnicą przynaj-
mniej dwóch bramek.
Nikłe zwycięstwa mają swoją 
przyczynę w słabej skuteczno-
ści. Żbik w tych meczach częś-
ciej miał piłkę, rozgrywał ją nie 
tyle szybciej, co chyba bardziej 
pomysłowo. Brakowało jed-
nak wykończenia i uderzenia 
w tempie gry. Strzelający zwal-
niał lub nawet zatrzymywał się, bra-
kowało zamknięcia akcji na drugim 
słupku. Poprawa skuteczności jest 
jedną z najpilniejszych potrzeb naszej 
drużyny, jeżeli mamy myśleć o awan-
sie. A chyba należy o tym zacząć 
poważnie myśleć, bo drużyna ma po-
tencjał. Widać, że młodzi zawodnicy 
się rozwijają, nabywają potrzebnych 
umiejętności, chociaż jednak brakuje 
im boiskowego „cwaniactwa”. A jest 
ono jednym z elementów piłkarskich 
umiejętności.
I jeszcze jedno należy podkreślić. 
Dość korzystny bilans punktowy 
osiągnęliśmy, walcząc z trzema druży-
nami, które grały w czwartej lidze i do 
tej klasy rozgrywkowej chcą wrócić. 
Najbliższe dwa mecze również nie 
będą należały do najłatwiejszych. 
Najpierw, w najbliższą sobotę, zespół 
rozegra mecz w Glinojecku z miej-
scowym Kryształem. To również do-
bra drużyna, jeszcze niedawno grała 

w IV lidze. Na jej szybką grę Żbik musi 
odpowiedzieć równie szybką kontrą. 
Kolejny mecz odbędzie się w kolej-
ną sobotę w Nasielsku. Przeciwni-
kiem będzie drużyna z Kuczborka 
o złowrogo brzmiącej nazwie: Boru-
ta. I chociaż z zespołem tym nigdy 
nie było Żbikowi łatwo grać, to trze-
ba jasno powiedzieć, że nie taki diabeł 
straszny, jak go malują. Pokonać go nie 
tylko można, ale i należy. 
W rozegranych do tej pory meczach 
najczęściej w drużynie Żbika wystę-
powali: Dawid Kulpa, Łukasz Wolf, Ma-
rek Osiński, Damian Gocajna, Adam 
Brzyski, Łukasz Szwejkowski, Mateusz 
Dzięgielewski, Tomasz Choroba, Prze-
mysław Wysocki, Karol Szczepkowski, 
Rafał Załoga, Fabian Kotarski, Mateusz 
Pałka, Michał Kłodowski, Rafał Milew-
ski, Daniel Szatkowski, Łukasz Wasiak. 
W rezerwie na chwilę obecną pozo-
stają: Mateusz Zalewski, Piotr Urban 
i bramkarz Mateusz Bielecki.

andrzej zawadzki


