
Z GMINY. 

Ciągle jesteśmy  
na początku drogi
Już minęły trzy tygodnie od chwili, 
gdy na terenie naszej gminy stanęły 
nowe, estetyczne i w dodatku ko-
lorowe pojemniki na śmieci. Gene-
ralnie mieliśmy w nich umieszczać 
trzy rodzaje odpadów: szkło, papier 
i plastik. Jednak nie wszystko, co po-
tocznie nazywamy szkłem, papie-
rem czy plastikiem, można było 
do nich wrzucać. To zrozumiałe, 
ponieważ firma odbierająca od nas 
odpady sprzedaje je firmom zaj-
mującym się ich przetwarzaniem, 
a te przyjmują tylko konkretne ich 
rodzaje, takie które są potrzebne do 
dalszej obróbki, czyli dalszego wy-
korzystania. To swoistego rodzaju 
łańcuch, którego pierwszym og-
niwem jesteśmy my, „wytwórcy” 
odpadów.
Nasze posegregowane odpady 
odbiera firma z Makowa Mazo-
wieckiego BŁYSK BIS. Jej włas-
nością są też wykorzystywane do 
segregacji pojemniki. Akcję na te-
renie gminy koordynuje Wydział 
Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich naszego Urzędu Miej-
skiego, kierowany przez Jadwigę 
Szymańską.
W poprzednim numerze „Ży-
cia Nasielska” znalazło się wie-
le informacji, przygotowanych 
zarówno przez redakcję, jak i Wy-
dział Środowiska, omawiających 
dość dokładnie, co może znaleźć 
się w pojemnikach. Wydawało 
się, że wszystko jest jasne i proste. 
No cóż, wiemy, że są u nas osoby 
mające kłopot z czytaniem. 

DODATEK TV

www.noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 23 691 23 43 
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Czytaj na str. 2

Z GMINY

Dewastacje na peronach
Stacja kolejowa Brody Warszawskie położona jest w gminie 
Pomiechówek, ale większość pasażerów z niej korzystają-
cych pochodzi z gminy Nasielsk. Nie tak dawno przystanek 
ten, jak wszystkie inne na trasie linii kolejowej KM9, został 
wyremontowany. Jednak już został niebezpiecznie zde-
wastowany. Ktoś bowiem, prawdopodobnie dla żartu, po-
wyrzynał wszystkie plastikowe pokrywki od studzienek 
kanalizacyjnych na tej stacji – a jest ich kilkanaście. 
To bardzo niebezpieczne, gdyż nieświadoma zagrożenia 
osoba może się potknąć lub poważnie pokiereszować, kie-
dy noga ugrzęźnie w takiej dziurze! Dlatego ostrzegamy 
wysiadających na tej stacji i prosimy o uwagę, dopóki spra-
wą nie zajmie się PLK.
Tymczasem na stacji w Studziankach zdewastowane zostały 
już ławki. Czyżby niektórym mieszkańcom brakowało roz-
rywek?

Michał B.

Z NOK

Jest dotacja na projektor
Nasielski Ośrodek Kultury złożył w tym roku, za zgodą burmistrza 
Nasielska, wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinan-
sowanie zakupu m.in. projektora cyfrowego do naszego kina. Przed-
sięwzięcie to nosi tytuł „Cyfryzacja kina Niwa”. Kilka dni temu nastąpiło 
rozstrzygnięcie tego konkursu. Wniosek NOK został wysoko oceniony 
przez PISF i został sklasyfikowany na drugim miejscu listy beneficjentów. 
Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 350 tys. zł, na-
tomiast wysokość przyznanego przez PISF dofinansowania to 175 tys. 
zł. Ostateczna kwota dotacji będzie wynikała jednak z rozstrzygnięcia 
przetargu i będzie stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych zestawu cy-
frowego. NOK już drugi raz z rzędu otrzymał z PISF dotację na ten cel. 
Poprzednio jednak zabrakło środków finansowych w budżecie gminy na 
realizację tego projektu i z dotacji zrezygnowano. 
Decyzja o wykorzystaniu przyznanej ponownie dotacji należy teraz  
do nasielskiego samorządu. 

(i.)

Z UM

Bezpłatne 
porady 
prawne 
Mieszkańcy naszej gminy mogą 
bezpłatnie korzystać z porad 
prawnych. Zainteresowanych 
zapraszamy w każdy piątek 
w godz. 9.00 – 11.00 na dy-
żur prawnika do pokoju nr 103  
w nasielskim Urzędzie Miejskim, 

ul. Elektronowa 3. 

Targowisko  
obok stadionu Czytaj na str. 3

Wreszcie strzelają

str. 16

W klimacie rock i reggae

str. 12

O Domu Ciepła
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Jubileusze małżeńskie
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Nasielski ZHR ma 5 lat
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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

dokończenie ze str. 1

R E K L A M A

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

dyżuruje w poniedziałki  
w godzinach od 15.00 do 16.00

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

Z MIASTA

Targowisko obok stadionu
Targowisko miejskie usytuowana 
na prywatnym placu przy marke-
cie „Guliwer” powstało pod koniec 
czerwca 2010 r. Miało być nie tylko 
estetyczne i dobrze zorganizowa-
ne, ale przede wszystkim dawać tak 
handlującym, jak i kupującym po-
czucie stabilizacji. I oczywiście zysk 
gminie. Po dwóch latach jego dzia-
łalności nadchodzą jednak zmiany. 
Rada Miejska większością głosów 
na wrześniowej sesji przychyliła 
się do wniosku G. Arciszewskiego 
burmistrza Nasielska, ujednolica-
jącego zasady pobierania prowizji 
z opłaty targowej zbieranej na obu 
nasielskich targowiskach (przy uli-
cy Lipowej i przy ulicy Tylnej), czyli 
60% dla inkasenta i 40% dla gminy. 
Do tej pory z prowizji od tej opła-
ty zbieranej na prywatnym placu 
przy ulicy Tylnej 10% wpływało do 
gminnej kasy, zaś z targowiska przy 
ulicy Lipowej 40% (tu inkasentem 
jest ZGKiM). Tyle, że jak podkreśla-
no wielokrotnie trudno porówny-
wać obie wartości. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku projekt uchwa-
ły wprowadzającej te zmiany poja-
wiał się na sesjach rady kilka razy, 
ale bezskutecznie m.in. z uwagi na 

brak zapewnionego miejsca dla 
handlujących. 
Tym razem projekt zyskał aproba-
tę większości radnych. Burmistrz 
G. Arciszewski zapewnia, że miej-
sce do handlu jest już gotowe: - 
Przygotowaliśmy taki teren przy 
ulicy Lipowej, a dokładnie przy 
stadionie. Są tam już wyznaczo-
ne miejsca do handlu. Uprzątnię-
ta i zagospodarowana zostanie 
działka, na której rosną drzewa 
i krzewy, będzie ona doskonałym 
łącznikiem pomiędzy dwoma pla-
cami targowymi – i dodaje, że ma 
w planach także wprowadzenie 
różnych udogodnień dla handlu-
jących, w tym także finansowych.
Jak się dowiedzieliśmy właściciele 
prywatnego targowiska przy ulicy 
Tylnej, którzy podkreślali na ostat-
niej sesji RM, że rozwiązanie pro-
ponowane w uchwale jest dla nich 
krzywdzące, wypowiedzieli już 
osobom handlującym na ich placu 
umowy rezerwacji miejsc, część 
z nich zakończy się w październi-
ku, a część w listopadzie br. Bardzo 
możliwe więc, że targowisko w no-
wym miejscu zacznie funkcjono-
wać od grudnia br. Jednak dopiero 

czas pokaże czy na taką 
zamianę przystaną zarów-
no kupcy, jak i klienci tar-
gowicy. Przed laty bowiem 
takie zabiegi skończyły się 
fiaskiem. 
Warto również dodać, że 
odbył się już pierwszy prze-
targ na przebudowę targo-
wiska przy ulicy Lipowej 15. 
Zgłosiło się do niego sied-
miu oferentów. Nie został 
on jednak rozstrzygnięty 
z uwagi na zbyt wysokie 
ceny proponowane przez 
firmy w nim uczestniczą-
ce od 4 mln 747 tys. zł do 5 
mln 827 tys. zł.
- Jeżeli kolejny przetarg nie 
zostanie rozstrzygnięty, to 
po uzyskaniu stosownej 
zgody przystąpimy do przeprowa-
dzania przetargów branżowych, 
na poszczególne etapy budowy 
targowiska – mówi burmistrz Ar-
ciszewski. – Wszyscy sugerują się 
projektem, a przecież jego koszt 
został już zmniejszony, poza tym 
przeznaczyłem na tę budowę kwo-
tę 3 mln 150 tys. zł. Myślę, że na-
stępny przetarg zweryfikuje nieco 

proponowane wcześniej stawki, 
tak jak to było w przypadku wybo-
ru inspektora nadzoru budowlane-
go dla tej inwestycji. Jedna z ofert 
opiewała na 100 tys. zł, a my wy-
braliśmy taką za 28 tys. zł. – doda-
je.  

Zainteresowane udziałem w tym 
przedsięwzięciu firmy mogą skła-
dać swoje oferty w kolejnym 
przetargu. Mają na to czas do 8 li-
stopada br. 

(i.)

NASZE SPRAWY

Co nowego w WTZ?
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach działają nieprzerwanie już 
od sześciu lat. Ale od ubiegłego roku zaszło tam wiele zmian, m.in. zmiana 
prowadzącego oraz osoby sprawującej funkcję kierownika. 
Przypomnijmy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały z inicjatywy Janusza 
Konerbergera, właściciela zakładu pracy chronionej JAN-POL i na bazie jego 
majątku. Dał on w ten sposób szansę osobom niepełnosprawnym na wyj-
ście z domu i naukę samodzielności. Kierownikiem WTZ i jednocześnie ich 
współtwórcą była Teresa Skrzynecka, która pracowała tam ponad pięć lat, nie 
tylko organizując codzienne zajęcia dla uczestników, ale także np. powiatowe 
turnieje tenisa stołowego osób niepełnosprawnych. Kiedy Janusz Konerberger 
został radnym powiatowym, warsztaty zostały przekazane w zarząd warszaw-
skiemu Stowarzyszeniu A-liant, w którym funkcję prezesa pełni Wanda Macie-
jewska. Już po kilku miesiącach od tej zmiany, w listopadzie ub. r. T. Skrzynecka 
została zwolniona z pracy w atmosferze konfliktu. 
Minął niemal rok i od października br. warsztaty znowu wróciły pod kuratelę 
Janusza Konerbergera, który już nie jest radnym powiatowym. Na stanowi-
sku kierownika warsztatów zatrudniona została Bogumiła Szlaska, mieszkanka 
naszej gminy, która z problemami osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie miała do czynienia przez całe swoje zawodowe życie. Pracowała 
m.in. w nasielskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II jako specjalista pracy socjalnej z drugim stopniem 
specjalizacji w tym zawodzie, aktywnie działa także w Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych „Promień” oraz w Polskim Związku Niewi-
domych. 
Bogumiła Szlaska przyznaje, że ma przed sobą bardzo trudne zadanie do wy-
konania. – Nie będę komentować sytuacji, jaką tu zastałam, ani odnosić się 
do tego, co było. Tak naprawdę zaczynamy wszystko od nowa. To miejsce 
ma być dla uczestników drugim domem i taki wraz z pracownikami staramy 
się im stworzyć. Chcemy zapewnić im w ramach warsztatów możliwość re-
habilitacji, rozwoju i nauki, tak żeby mogli samodzielnie funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Do tego jest też potrzebna integracja z lokalną społecznością, 
dlatego liczymy na współpracę z różnymi środowiskami – dodaje.
W zajęciach pięciu pracowni działających w ramach warsztatów uczestniczy 
25 osób. Aby zostać uczestnikiem warsztatów, trzeba mieć ukończone 18 
lat, posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej, które wydaje 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, oraz złożyć u kierownika warsztatów następujące 
dokumenty: podanie o przyjęcie, dokumentację medyczną i ostatnie świa-
dectwo szkolne.

(i)
Z GMINY

Przybyło 70 kuropatw
16 października br. w Mogowie pojawiły 
się młode kuropatwy. Koło Łowieckie 
„Głuszec” z Nasielska wypuściło ptaki na 
wolność w 3 lokalizacjach. Wypuszcza-
nie ptaków obserwowali bacznie ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Kuropatwy to ptaki pożyteczne w pro-
dukcji roślinnej. Żywią się larwami, ston-
ką ziemniaczaną, nasionami chwastów i tym samym pomagają czyścić pola. 
Gmina Nasielsk tradycyjnie od kilku lat dba o odbudowę populacji kuropatw. 
Zakupuje ptaki z hodowli, aby zwiększyć ich liczebność. 
Z pewnością zabiegi te przyczynią się do wzrostu populacji dziko żyjących 
kuropatw.

K.T.

To, co obserwowaliśmy przez ostatnie trzy tygodnie w miejscach, gdzie 
ustawiono pojemniki, przerosło jednak najczarniejsze przewidywania. 
Tuż obok jednego z pojemników znalazł się nawet sedes, który nie był ani 
szklany, ani papierowy, ani plastikowy. Swoistego rodzaju „fajansu” było 
o wiele więcej, Zaczęto mówić nawet o porażce całego przedsięwzięcia. 
Kolejnej porażce, bo już wcześniej na terenie naszej gminy odbierano po-
segregowane odpady.
Jednocześnie zauważono jednak, że około 70% pozostawionych obok 
pojemników worków z odpadami zawierało szklane butelki i słoiki, butelki 
typu PET i inne opakowania, które mogły i powinny trafić do pojemnika. 
Dlaczego jednak się tam nie znalazły? Czasami z pewnością z powodu le-

nistwa osoby, która te odpady w to miejsce przytargała. Niekiedy działo 
się tak, ponieważ pojemniki były już zapełnione. 
Jak na razie widzimy, że firma z Makowa jeszcze nie zrezygnowała z od-
bierania naszych odpadów i pozostawiła pojemniki. To jednak grozi, gdy 
nadal będziemy „gniazda” z pojemnikami traktować jako dzikie wysypisko. 
Niektóre z „gniazd”, niejako za karę, zmieniły jednak swoje miejsce (z ul. 
Krupki trafiły do Pieścirogów) i dla wielu będzie pewnym utrudnieniem 
noszenie odpadów w odleglejsze miejsca. Szkoda tylko, że za, delikatnie 
mówiąc, niefrasobliwość niektórych, cierpi wiele osób. Szkoda zwłaszcza 
ludzi starszych, którzy segregacji uczyli się jeszcze za „komuny” i myją 
butelki i słoiki oraz naczynia po jogurtach i innych artykułach żywnościo-
wych oraz starannie segregują gazety i inne odpady papierowe.
Powrót do segregacji odpadów nie jest krokiem wstecz. W ten sposób 
naprawiono tylko błąd, który stosunkowo niedawno zrobiono, likwidując 
bezpłatny odbiór odpadów posegregowanych. Były wtedy pewne, nawet 
poważne, niedoskonałości, ale skoro boli palec, nie trzeba ucinać całej ręki. 
A tak wtedy zrobiono. 
I jeszcze jedno. Mimo ponad dwudziestu lat wprowadzania racjonalnej go-
spodarki śmieciowej w naszej gminie, nadal jesteśmy na początku drogi. 
Aktualnie władze samorządowe gminy prowadzą intensywne przygoto-
wania do wprowadzenie w życie tego wszystkiego, co posłowie zapisali 
w tzw. ustawie śmieciowej. A może nas to wszystko drogo kosztować. 
Doświadczenie krajów zachodnich uczy, że jedni na śmieciach zarabiają, 
i to krocie, a inni płaczą i płacą. Wydaje się też, że nasza gmina przegapiła 
pewne dogodne sytuacje. 

andrzej zawadzki

Z GMINY. Śmieci – czyżby kolejna porażka?

Ciągle jesteśmy  
na początku drogi

Nasielski Komitet Prawa i Sprawiedliwości 
zaprasza na spotkanie  

z Przewodniczącym  
Klubu Parlamentarnego PiS,  

posłem 

Mariuszem Błaszczakiem
Poniedziałek, 29 października 2012 r.,  

godz. 18.00
Kino NIWA w Nasielsku,  

ul. Kościuszki 12

O G Ł O S Z E N I E
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NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Śmieci w parku
Jest taki uroczy zakątek w naszym 
mieście, gdzie miło jest pospace-
rować – to przykościelny park po-
tocznie zwany „księdza sadem”, 
czyli miejsce za kościelnym par-
kingiem. Niestety, atmosferę psują 
tam właśnie śmieci. 
– Tu mógłby być piękny park, 
z którego nasielszczanie byliby 
dumni – powiedział nam jeden z 
czytelników. Niestety, w tym miej-
scu porozrzucane są śmieci, i to 
zarówno na brzegach rzeki, jak i w 
jej korycie. Są tam rozmaite rzeczy 
– od papierków, przez plastikowe i 
szklane butelki, po potłuczone sło-
iki z konfiturami. W dodatku około 
20 metrów od mostku w korycie 
rzeki znajduje się jakaś duża szafka!

Michał B.

Z GMINY

Uwaga! Dziura w moście!
Jest taki wiersz Jana Brzechwy 
pt. Dziura w moście – niestety 
można go przypisać do most-
ku na ulicy Podmiejskiej, łączą-
cej ulicę Krupki z Nową Wsią. 
Znajduje się w nim duża wą-
ska szczelina, przez którą widać 
przepływającą pod nim Nasielną. 
Niejednokrotnie do Urzędu 
Miejskiego sprawę tego mostku 
zgłaszała Wiesława Dąbrowska, 
sołtys Nowej Wsi. – Od kilku lat 
sygnalizowałam, że w mostku 
jest dziura, i jak dotąd bez skut-
ku. Mostek jest w opłakanym 
stanie. Barierki również są sko-
rodowane.
Okazuje się, że mostek, z które-
go korzysta bardzo wiele osób 
(zarówno kierowców, jak i pie-
szych), jest też nieoświetlony. 
Pani sołtys zwraca przy okazji 
uwagę na jeszcze jeden problem 
dotyczący ulicy Podmiejskiej, 
chodzi mianowicie o niedrożny 
przepust na skrzyżowaniu ulicy 
Podmiejskiej z Nową Wsią. Nie-
stety, jest zatkany z obu stron 
i zazwyczaj przy opadach bądź 
roztopach ulicą płynie woda.

Michał B.

OD REDAKCJI:
W numerze 21 ŻN w ramach naszej 
serii „Na tropach śmieciowisk” po-
jawił się tekst pt. Śmieci w Dąbro-
wie i Krzyczkach Szumnych. Jednak 
nasi czujni Czytelnicy z Dąbrowy 
poinformowali redakcję, że za-
śmiecony las, o którym była mowa 
w tekście, nie znajduje się w tej wsi, 
lecz należy do wsi Popowo. Za po-
myłkę oczywiście przepraszamy. 
Nie zmienia to jednak faktu, że te-
ren ten jest zaśmiecony.

(red.)

ZDROWIE

Wreszcie w Nasielsku jest NPL
Wreszcie, od 10 października br. 
w Nasielsku został uruchomiony 
punkt Nocnej i Świątecznej Po-
mocy Lekarskiej. Zlokalizowany 
jest jednak nie w budynku przy-
chodni zdrowia przy ul. Sportowej, 
lecz w budynku Komisariatu Poli-
cji w Nasielsku (wejście od szczytu) 
przy ul. Kościuszki 29. Samochody 
parkujemy w zatoczce przed Ko-
misariatem. 
Tak więc od godz. 1800 do godz. 
800 rano dnia następnego i cało-
dobowo w dni wolne od pracy 
możemy skorzystać z pomocy 
medycznej zatrudnionego w tym 
punkcie lekarza i pielęgniarki. 
Pamiętajmy jednak, że nie jest tu 
prowadzone rutynowe leczenie, 
lecz świadczona jest pomoc lekar-
ska i pielęgniarska w przypadkach 
nieprzewidzianego pogorszenia 
się stanu zdrowia nie wymagają-
cego jednak pomocy pogotowia 
ratunkowego. W wypadkach uza-
sadnionych (np. nie mamy czym 
dojechać do miejsca, gdzie świad-
czona jest ta pomoc) możemy 
też poprosić o przyjazd lekarza 
czy pielęgniarki do miejsca, gdzie 
przebywa osoba chora. W takiej sy-
tuacji dzwonimy pod numer 23 69 
12 203.
W budynku Policji zlokalizowa-
ne jest też miejsce postoju (wy-
czekiwania) karetki pogotowia 
ratunkowego (z lekarzem). W celu 
skorzystania z usług pogotowia 
dzwonimy pod numer 999 lub 112. 
Telefon zostanie odebrany w Pło-
cku i stamtąd popłynie dyspozycja 
do miejsca wyczekiwania karetki. 
Zespół karetki pełni dyżur całodo-
bowo.
Nocna Pomoc L ekarska była 
świadczona w Nasielsku w ośrod-
ku zdrowia od chwili, gdy tego ro-

dzaju usługa została wprowadzona 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
jako forma zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego w czasie, 
gdy nie działały ośrodki zdrowia 
(punkty Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej), czyli nocą i w dni wol-
ne od pracy. W roku 2011 nasz SP 
ZOZ świadczył nawet tę usługę dla 
całego powiatu nowodworskiego. 
Nasz świadczeniodawca wywiązy-
wał się ze swych obowiązków bar-
dzo dobrze. I nie dotyczy to tylko 
usługi świadczonej w naszej gminie 
i sąsiedniej gminie Świercze, która 
zabiegała o to, aby teren tej gminy 
obsługiwał nasielski SP ZOZ, lecz 
także w całym powiecie nowo-
dworskim. 
I, co najważniejsze nasz SP ZOZ 
świadczył tę usługę w ramach pie-
niędzy przewidzianych na nią przez 
NFZ i od żadnej z gmin powiatu no-
wodworskiego nie domagał się do-
datkowych pieniędzy. 
Sytuacja zmieniła się diametral-
nie, gdy w grudniu 2011r kon-
kurs na świadczenie tej usługi od 
1 stycznia 2012 roku na terenie 
powiatu nowodworskiego wy-
grało Nowodworskie Centrum 
Medyczne. Dyrektorzy tej insty-
tucji zadecydowali, że wszyst-
kie trzy zespoły, jakie zgłosili do 
świadczenia nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej, ulokowane 
zostaną w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Podobno o tym decy-
dowały względy oszczędnościowe 
(na zdrowiu mieszkańców). To tyl-
ko podobno, bo przyczyny takiej 
decyzji miały niewiele wspólnego 
z racjonalnością działań. Tajemni-
ca poliszynela było to, że chodzi-
ło tu o upokorzenie pewnych osób 
z gminy Nasielsk, co w efekcie 

upokarzało wszystkich miesz-
kańców naszej gminy. 
Decyzja ta była szczegól-
nie mocno krzywdząca dla 
naszej gminy. Nasze władze 
samorządowe podejmowa-
ły szereg działań, aby NPL 
wrócił do Nasielska. Naszego 
Burmistrza w tych staraniach 
szczególnie mocno wspiera-
ła radna powiatowa Barbara 
Markowicz. Nasz Burmistrz 
słynący z oszczędnościo-
wych działań, chcąc zapew-
nić mieszkańcom gminy 
bezpieczeństwo zdrowotne szedł 
na szereg ustępstw wobec Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego. 
Ba, oferował wsparcie i dogodne 
warunki w naszym ośrodku zdro-
wia. 
Swoistego rodzaju przepychanka 
trwała ponad 9 miesięcy. Dyrekcja 
NCM mnożyła przeszkody i wynaj-
dowała coraz nowe powody, aby 
tylko odwlec wejście NPL - u do 
Nasielska. Ośmieszali się starosto-
wie, zwierzchnicy dyrektora NCM, 
zapewniając radnych powiatowych 
i nasielskie władze samorządowe, 
że już, już sprawa będzie ostatecz-
nie rozwiązana. Jeszcze na ostatniej 
wrześniowej sesji wicestarosta za-
pewniał Burmistrza i nasielską Radę, 
że od 3 października NPL rozpo-
cznie działalność w Nasielsku. I, co. 
Jeszcze raz okazało się, że powia-
tem nie rządzą starostowie i Rada 
powiatu, lecz dyrektor Kończak. 
Ostatecznie NPL – u nie umiesz-
czono w naszym ośrodku zdrowia. 
Podobno biedny powiat wydatko-
wał pewne sumy, aby przygotować 
pomieszczenia na Komisariacie Po-
licji. Tym pomieszczeniom daleko 
jednak do tego, co mógł zaofero-
wać nasz Ośrodek Zdrowia. Można 

śmiało powiedzieć, że powiat zaor-
dynował personelowi i pacjentom 
spartańskie warunki.
Nie zadbano o dobre oznakowa-
nie miejsca, gdzie zlokalizowane 
jest miejsce świadczenia usług me-
dycznych. Tablica umieszczona na 
szczycie budynku nie jest widocz-
na z ulicy. A przecież jest nawet 
znak drogowy, który jest opisa-
ny w kodeksie drogowym, który 
nie tylko mógł, ale powinien być 
umieszczony na zewnątrz przy 
drodze. A przecież prawo skorzy-
stania z usług NPL –u mają nie tyl-
ko mieszkańcy gminy Nasielsk, ale 
i gmin sąsiednich, a także osoby 
przejeżdżające przez Nasielsk. 
Świadczeniodawca nie umieś-
cił informacji na swojej stronie 
internetowej i informacja w for-
mie ogłoszenia nie trafiła do Ży-
cia Nasielska, które jest najczęściej 
czytane na terenie obsługiwanym 
przez NPL. Skutek jest taki, że cho-
ciaż minęło już prawie dwa tygo-
dnie wielu mieszkańców naszej 
gminy nie wie czy w ogóle i gdzie 
jest świadczona rzeczona usługa. 
I pomocy szukają w Nowym Dwo-
rze i Legionowie.

Ze swej strony wszystkie placów-
ki nasielskiego ZOZu umieściły 
w swych budynkach informacje 
o działalności NPLu w Nasielsku.
Czy usługodawca dobrze spełnia 
swą rolę. Za wcześnie na ocenę. 
Fakt, że w ubiegłym tygodniu re-
porter gazety czekał na przyjazd le-
karza do godz. 18.30, a razem z nim 
w poczekalni była mama z córką 
i ojciec z synem. Z rozmowy te-
lefonicznej, jaką prowadziła pie-
lęgniarka z lekarzem, można było 
wywnioskować, że lekarz miał kło-
poty z trafieniem do miejsca pra-
cy…
Dyrektorzy pokarali też nasielskie 
służby medyczne. Z-ca dyrektora 
mówił do dziennikarzy, że ma kło-
poty ze skompletowaniem obsady 
w nasielskim NPL-  u, a tymczasem 
na miejscu w Nasielsku są osoby 
chętne do podjęcia tej pracy. I dodat-
kowo znają teren działania placówki. 
Niektórym z nich udało się zatrud-
nić do pełnienia dyżurów w Legio-
nowie. No cóż odległość Nasielska 
od Legionowa jest taka sama jak od 
Nasielska do Nowego Dworu. Tyle że 
osoby te wolałyby pełnić dyżury na 
miejscu, w Nasielsku.     

andrzej zawadzki

9–10.10. w Studziankach nieznani 
sprawcy skradli elementy infrastruk-
tury kolejowej o wartości 20000zł 
na szkodę PKP.
11.10. w Mazewie kierowca samo-
chodu Daewoo Espero, mieszkaniec 
gminy Świercze, potrącił pieszego, 
którego z obrażeniami ciała odwie-
ziono do szpitala. Okoliczności i przy-
czyny wypadku określi dochodzenie 
policyjne.
13.10. nieznany sprawca skradł wózek 
dziecięcy z klatki schodowej budynku 
przy ulicy Rynek. Straty wynoszą 400 
zł na szkodę Edyty W.
15.10. na ulicy Warszawskiej kierujący 
samochodem Seat Toledo, miesz-
kaniec Słustowa potrącił na przejściu 
dla pieszych Halinę P., mieszkankę 
Nasielska, którą z obrażeniami ciała 
przewieziono do szpitala.
20.10. na ulicy Płońskiej w sklepie 
Marco zatrzymany został Sebastian 
W., mieszkaniec Płońska, który skradł 
wiertarko-wkrętarkę o wartości 1100 
zł.

Pijani na drodze
09.10. na ulicy Lipowej Artur P., miesz-
kaniec Chmielewa, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,77 mg/l.).
09.10. na ulicy POW Mirosław T., 
mieszkaniec Nasielska, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,30 
mg/l.).
11.10. w Andzinie Mirosław S., miesz-
kaniec Andzina, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,45 mg/l.).
13.10. w Pniewie Jan J., mieszkaniec 
Nasielska , kierował rowerem po spo-
życiu alkoholu (0,46 mg/l.).
14.10. na ulicy Słonecznej Daniel P., 
mieszkaniec Popielżyna Zawady, kie-
rował samochodem po spożyciu al-
koholu (0,59 mg/l.).
14.10. w Andzinie Wiesław H., miesz-
kaniec Andzina, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,29 mg/l.).
14.10. w Starych Pieścirogach na gorą-
cym uczynku kradzieży drzewa sos-
nowego zatrzymany został Dariusz 
Rz., mieszkaniec Starych Pieścirogów.
15.10. w Nunie Kazimierz W., mieszka-
niec Nuny, kierował rowerem po spo-
życiu alkoholu (1,44 mg/l.).
17.10.na ulicy Kościelnej Andrzej J., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,52 mg/l.).
17.10. w Psucinie Kamil K., mieszka-
niec Nasielska, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,32 mg/l.).
19.10. w Nowej Wronie Grzegorz S., 
mieszkaniec Nowej Wrony, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,76 mg/l.).
21.10. na ulicy Kolejowej Edward J., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,15 mg/l.).
20.10. w Pniewie Mirosław M., miesz-
kaniec Krzyczek Żabiczek, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,16 
mg/l.).
21.10. w Lorcinie Tomasz S., mieszka-
niec Lorcina, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,64 mg/l.).
21.10. w Miękoszynie Sławomir R., 
mieszkaniec Miękoszyna, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,38 
mg/l.).

Bezpieczna droga
Policjanci z nowodworskiej ko-
m e n d y  p r o wa d z i l i  ko l e j n e 
spotkania z dziećmi szkół pod-
stawowych. Celem takich zajęć 
jest przede wszystkim rozmowa 
z dziećmi na temat bezpieczne-
go poruszania się po drodze. Cykl 
takich spotkań przeprowadzony 
został tym razem w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku. 
Uczestniczyły w nim dzieci z klas 
0-I. Na lekcji uczniowie zapozna-
wali się z ogólnymi przepisami 
ruchu pieszych. Całe zajęcia prze-
biegały w formie zabawy, gdzie 
dzieci mogły wcielić się w pie-
szych, samochody, sygnalizator 
świetlny i co było najbardziej pa-
sjonujące, w policjanta ruchu dro-
gowego.
Kolejne zajęcia odbywał y się 
w klasach II-III. Tam też ucznio-
wie podczas pogadanki utrwala-
ły sobie przepisy ruchu pieszych, 
z którymi zapoznały się pod-
czas zajęć wychowania komuni-
kacyjnego. Na koniec każdego 
spotkania dzieci wykazywały się 
zdobytą wiedzą, rozwiązując  za-
dania wraz z bajkowym SPON-
GEBOBEM. W sumie w spotkaniu 
z funkcjonariuszami uczestniczyło 
prawie 300 uczniów.

sk
za: www.kppnowydwor.pl

Z GMINY

Oczyszczanie naszych rzek 
Na przełomie września i października podjęto ko-
lejne prace przy oczyszczaniu rzeki Nasielnej. Tym 
razem oczyszczono dwa odcinki tej rzeki.
– Najpierw oczyszczono ręcznie 700-metrowy 
odcinek rzeki od ulicy Podmiejskiej w dół rzeki 
(w kierunku oczyszczalni). Prace polegały na wy-
koszeniu trawy wzdłuż brzegów oraz oczyszczeniu 
koryta rzeki ze śmieci, gałęzi i roślinności – mówi 
Wanda Wędołowska z Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Prace te wykonał Związek Spółek 
Wodnych. Następnie oczyszczono, tym razem już 
mechanicznie, odcinek od ulicy Kościuszki do ulicy 
Podmiejskiej, czyli wzdłuż ulicy Krupki. Tu, łącznie 
na odcinku 650 metrów, odmulono i pogłębiono 
koryto rzeki, zlikwidowano naturalne tamy i wy-
koszono trawę wzdłuż brzegów. Te prace wykona-
ła firma Sim Invest z Piotrowic. Łącznie wykonane 
prace na obu odcinkach kosztowały 20 tys. zł.
Tymczasem obecnie jest przeprowadzane także 
oczyszczanie rzeki Klusówki w miejscowości Ja-
skółowo na długości 4,63 km. – Prace polegają na 
ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych 
ze skarp i pobocza, ręcznym wykoszeniu porostów 
gęstych z dna, ręcznym odmuleniu dna i oczysz-
czeniu z namułu przepustów – informuje pani Wę-
dołowska. Prace wykonuje firma Stamel z Wieliszewa, a ich koszt wyniesie 27 tys. zł.

Michał B.
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Duchowe witaminy

Oblicza zazdrości 
Podobnie jak miłość, również i zazdrość niejedno ma imię. Zdaje się 
nieodzowną towarzyszką naszej codzienności w pracy, w szkole, 
w przyjaźniach czy znajomościach. Bywa, że zazdrościmy komuś sta-
nu posiadania, zdolności, znajomości, wyglądu, zdrowia, szans życio-
wych czy po prostu życiowego szczęścia. Można zazdrościć nie tylko 
tego, co drugi ma, ale i tego, kim jest. Gdy bowiem patrzymy na kogoś 
innego, chcemy być na jego miejscu. Zazdrość nie daje nam spokoju, 
pozbawia nas odczuwania przyjemności z rzeczy, którymi moglibyśmy 
się cieszyć. Odczuwać zazdrość to przeżywać drażniący, dręczący ból, 
który rozdziera nas od wewnątrz. Krótko mówiąc, zazdrość wypływa 
z bycia niezadowolonym z własnego losu. 

Skrajną formą zazdrości jest zazdrość urojona (w psychopatologii na-
zywana zespołem Otella), która przejawia się podejrzewaniem kogoś 
o notoryczne zdrady, nieustannym sprawdzaniem i kontrolowaniem 
jego działań. Zazdrość, kiedy staje się obsesją, doprowadza do negacji 
wszystkiego. Najbardziej bolesna jest zazdrość w małżeństwie i rodzinie, 
a zatem wśród osób, które przeżywają najsilniejsze więzi emocjonalne. 
Nie grozi tylko wtedy, gdy małżonkowie oraz rodzice i dzieci okazują 
sobie wzajemną miłość i radosne wsparcie. Kto bowiem kocha, ten cie-
szy się szczęściem bliźniego, a kto zazdrości, ten cieszy się ze zła, które 
dotyka bliźniego. 

Zazdrość, którą Biblia przyrównuje do „próchnienia kości”, jest tak po-
ważną słabością, brakiem miłości, że należy do katalogu grzechów 
głównych. Jego ciężar gatunkowy o tyle się zwiększa, o ile większe i waż-
niejsze jest dobro, którego się komuś zazdrości. Św. Augustyn uznaje 
zazdrość za „grzech diabelski”, a św. Grzegorz Wielki przypomina, że to 
właśnie „z zazdrości rodzą się: nienawiść, obmowa, oszczerstwo, ciesze-
nie się z nieszczęścia bliźniego i cierpienie z jego powodzenia”. 

Już od samego początku historii ludzkości, jak pokazuje Biblia, ktoś, kto 
ulega zazdrości, ten jest w stanie dopuścić się największego nawet zła. 
I tak, z zazdrości Kain zabija Abla, a bracia Józefa gotowi są go zabić 
i sprzedają go w niewolę. Zazdrość zaślepia Saula, który zaczyna niena-
widzić Dawida. Z zazdrości Jakub ukradł pierworództwo Ezawowi. Po-
dobny motyw kieruje Herodem, który usiłuje zabić Jezusa i nie waha się 
zabić niemowląt w Betlejem. Z zazdrości o wpływ na tłumy ludzi dobrej 
woli arcykapłani i faryzeusze postanawiają zabić Jezusa. On demaskuje 
ich zbrodniczą zazdrość i opowiada przypowieść o przewrotnych dzier-
żawcach, którzy z zazdrości zamordowali syna właściciela winnicy, aby 
posiąść jego własność. Biblia przestrzega szczególnie przed zazdrością 
wobec grzeszników, którym się powodzi. Jak się okazuje, tego typu za-
zdrość jest wyjątkowo naiwna i szkodliwa.

Zazdrość zaciemnia umysł, wypacza spojrzenie na ludzi i na świat, od-
biera pogodę ducha, prowadzi do wielkich napięć emocjonalnych, 
a także do zawiści i przemocy. Człowiek, który ulega zazdrości, staje 
się bezlitosny i bezmyślny. Często wyrządza krzywdę innym ludziom, 
a w każdym przypadku krzywdzi również samego siebie, gdyż „zazdrość 
i gniew skracają dni” – jak zauważa starożytny mędrzec Syracydes. Gdy 
ktoś ulega zazdrości, ma nie tylko problemy z sumieniem, ale również 
ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Taki człowiek nigdy nie śpi spo-
kojnie i nie cieszy się życiem. 

Człowiek zazdrosny nie akceptuje siebie, swoich możliwości rozwojo-
wych, powołania i miejsca w świecie. Potrzebuje wciąż tła innych, by się 
z nimi porównywać, jak faryzeusz. Jak leczyć się z niezadowolona z po-
wodu błogosławieństwa drugiego człowieka? Jak wsłuchiwać się w dzie-
siąte przykazanie, które stanowczo przestrzega przed zazdrością, a także 
przed pożądaniem tego, co do nas nie należy? Wydaje się, że swoistą 
„krucjatę” przeciwko zazdrości trzeba rozpocząć od rozwijania i prakty-
kowania na co dzień pokory, czyli stawania przed samym sobą w praw-
dzie, co prowadzi do bycia wolnym. Człowiek pokorny zna bowiem 
własne ograniczenia, ale również wszystkie dobre strony swojej osobo-
wości. Kolejny krok polega na pielęgnowaniu i rozwoju miłości. Kiedy 
kogoś kochamy, nie zazdrościmy mu, ale cieszymy się z jego szczęścia, 
bo staje się ono także naszym udziałem. Najlepszym lekarstwem na za-
zdrość jest zatem radosna miłość, która stanowi istotę świętości.

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
Z BIBLIOTEKI

Joanna Olech 
o Miziołkach i nie tylko
– Witam, moi kochani, jak 
myślicie, kto dziś do was przy-
jechał? Może Maria Konop-
nicka? – zagaiła na wstępie 
młodą publiczność filigranowa 
blondynka. Po czym padły też 
nazwiska innych znanych pi-
sarzy, zanim w końcu pojawi-
ło się to właściwe. W ten oto 
żartobliwy sposób pani Joanna 
Olech sprawdzała stan przygo-
towań swojej widowni do spot-
kania z nią, czyli pisarką książek 
dla dzieci. Odbywało się ono 
w czytelni Miejsko-Gminnej 
Biblioteki w Nasielsku we wto-
rek, 16 października br.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku: klasy II 
i III oraz klasa V ze szkoły podstawowej ZS nr 2 w Starych Pieścirogach.
Pani Joanna opowiedziała o tym, jak to zupełnie przypadkiem zaczęła karierę 
literacką, pisząc do gazety opowiadanie zamiast zleconego komiksu. Miało 
ono później swój dalszy ciąg i tak powstała historia pewnej rodziny, która to 
opowieść po latach ukazała się w formie książkowej pt. Dynastia Miziołków. 
W ramach ciekawostek publiczność dowiedziała się, że bohaterowie tej książki 

są wzorowani na prawdziwej rodzinie pani Joanny, która również w niej wy-
stępuje w roli Mamiszona. Pisarka odczytała fragment historii o Miziołkach, po 
czym zorganizowała konkurs dla spostrzegawczych, którzy zapamiętali z niej 
najwięcej szczegółów, najlepsi w nagrodę otrzymali cukierki. Przeprowadziła 
także casting na chłopca najbardziej podobnego do Miziołka, przy ogromnym 
aplauzie widowni. I tak spośród trzech kandydatów dwóch chłopców: Hubert 
i Antoni, wspólnie otrzymało ten tytuł. 
Kolejne konkursy cieszyły się coraz większym powodzeniem wśród dzieci, 
które np. odgadując nazwę stylu, w jakim są napisane książki pani Joanny (kolo-
kwialny), miały okazję zagrać wspólnie w zapomnianego już nieco „wisielca”. 
Dużo radości było też, kiedy trójka dzieci: Zuzia, Laura i Adam, opowiadała 
wymyślone historie o smokach: wesołym, smutnym i wściekłym, podczas 
gdy pani Joanna rysowała podobizny smoków. Wtedy właśnie okazało się, że 
nasz gość wspaniale rysuje, jest bowiem nie tylko pisarką, ale także uznaną ilu-
stratorką książek, z dyplomem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Był jeszcze quiz na temat najnowszej i nieznanej jeszcze czytelnikom książki 
autorstwa Joanny Olech pt. Tarantula, Klops i Herkules, w którym trzeba była 
kierować się logiką, jak to w przypadku kryminałów bywa. Poza tym dzieci 
usłyszały zabawny fragment książki o smoku Pomponie, mogły też zobaczyć 
ciekawe formy książkowe, które nie mają tekstu.
Podczas tego bardzo dynamicznego i wesołego spotkania dzieci mogły zadać 
swojemu gościowi 10 głupich i 10 mądrych pytań. Interesowało je naprawdę 
wszystko: począwszy od wieku, poprzez rodzinę, zainteresowania, aż po ulu-
bione potrawy i literaturę. 
Dowiedzieliśmy się więc, że pani Joanna chciała być łyżwiarką figurową, że ma 
56 lat i troje dzieci, przez 20 lat napisała 9 książek, lubi zwierzęta, chętnie jada 
jajecznicę, ma starszą siostrę, a „najchudszą” książką, którą napisała w trzy dni, 
jest Czerwony Kapturek.
Na koniec pisarka chętnie rozdawała dzieciom autografy i stemplowała książki 
lub karteczki oraz fotografowała się z młodymi czytelnikami. 

(i).

Z kart historii…
Historia – świadek czasu, światło prawdy,  

życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron

Dziś, w kolejnym odcinku z cyklu poświęconemu miejscowościom, wsiom czy też sołectwom położonym w admini-
stracyjnych granicach gminy Nasielsk, pragnę wspomnieć o dwóch miejscowościach, jakimi są Pianowo i Kędzierzawice. 
Obie położone na północ od Nasielska, stanowiły siedziby folwarków ziemskich. Oba też dekretem o reformie rolnej z 
dnia 6 września 1944 r. zostały przewidziane do rozparcelowania. 
Pianowo – najdawniejsze ślady osadnictwa udokumentowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski wska-
zują na zainteresowanie człowieka tą miejscowością w okresie od epoki kamienia (od 4,5 milionów lat p.n.e.) do epoki 
brązu (2300/2200 lat p.n.e.–1700 lat p.n.e.). W wyniku tych prac znaleziono jeden odłupek krzemienia bałtyckiego na-
rzutowego, 7 fragmentów ceramiki pochodzącej z XIII–XIV w. oraz ok. 42 fragmentów ceramiki datowanej na XIV–XVI w. 
W pierwszej połowie XIX w. Pianowo dzieliło się na dwie osady: Baryły i Daczki. Pianowo Baryły należały do W. Romana. 
Do kogo należały Daczki? Dokumenty wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku przeprowadzonej w dniu 3 lipca 1817 r. 
wymieniają tu dwa nazwiska: W. Łempickiego oraz W. Jaźwińskiego. Ponadto informują nas, że w Pianowie Baryłach Bor-
kowie w 6 domach mieszkało 41 mężczyzn (w tym dorosłych 13) oraz 31 kobiet (w tym dorosłych 11). W drugim Piano-
wie, czyli Daczkach, żyło w 9 zabudowaniach 65 mężczyzn (w tym dorosłych 23) oraz 49 kobiet (w tym dorosłych 15). W 
ramach opłaty uiszczanej do kościoła parafialnego, tzw. Dziesięciny, mieszkańcy wsi Pianowo Baryły do kasy tamtejszego 
plebana wnosili 8 złotych, natomiast ci z Daczek 12 złotych. W 10 lat późniejszej informacji o wizytacji kościelnej, zawartej 
w źródle pisanym, jakim jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, odczytujemy zapis mówiący, iż 
w Pianowie Baryłach znajduje się 7 domów, w których mieszkało 65 mieszkańców. 
W 1873 r. folwark Pianowo Baryły liczył 276 mórg ziemi (ok. 155 ha). Z ogólnego areału pod uprawę oraz ogrody przezna-
czano 196 mórg ziemi (ok. 110 ha), a na łąki powierzchnię wynoszącą 28 mórg (ok. 16 ha). Jak każdy folwark, tak i Pianowo 
Baryły miał las obejmujący 44 morgi ziemi (ok. 25 ha). Z niego to zapewne pozyskano drewno do budowy 9 budynków, 
które stały na placu przeznaczonym pod tzw. Nieużytki, liczącym ok. 8 mórg ziemi (ok. 4,5 ha). Nie były to jedyne bu-
dynki. Należy wspomnieć także o jednej murowanej budowli. 
W Pianowie Daczkach w 1827 r. było 12 domów i swoje życie wiodło w nich 110 osób. Także w tej miejscowości znajdo-
wał się folwark rozciągający się na 445 morgach ziemi (ok. 250 ha). Z ogółu areału pod uprawę oraz ogród przeznaczono 
ziemie wynoszącą 330 mórg (ok. 185 ha). Z pozostałej części gospodarstwa wykrojono 61 mórg (ok. 35 ha) pod łąkę oraz 
10 mórg (ok. 5,6 ha) na pastwiska. Dla pozyskania surowca budowlanego czy też opału na mroźne zimy folwark miał 26 
mórg (ok. 14,5 ha) lasu.
Kędzierzawice – pierwsze ze śladów osadnictwa udokumentowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Pol-
ski wskazują, że zorganizowane grupy ludzkie w okolicach dzisiejszych Kędzierzawic przebywały co najmniej od epoki 
brązu. Świadczyć o tym może fakt znalezienia fragmentu ceramiki epoki z późnego okresu rzymskiego oraz drapacza 
przerobionego prawdopodobnie na rylec tzw. krzemień mielnicki. Nie były to oczywiście jedyne artefakty znalezione 
podczas prac powierzchniowych. Udało się także wyodrębnić 11 fragmentów ceramiki pochodzących z XII–XIV w. oraz 
6 fragmentów ceramiki z XIV–XV w. 
W pierwszej połowie XIX w. Kędzierzawice należały do W. Kaszewskiego. Wizytacja kościoła parafialnego w Nasielsku, 
która odbyła się dnia 3 lipca 1817 r., daje nam informację mówiącą, że w 11 domach żyło 62 mężczyzn (w tym dorosłych 
20) oraz 54 kobiety (w tym dorosłych 17). Od zamieszkującego we wsi społeczeństwa oczekiwano odprowadzenia na 
rzecz księdza podatku zwanego dziesięciną. Jednakże ta, w wysokości 16 złotych i 23 groszy, od lat nie była uiszczana 
rzecz nasielskiego kościoła. 
Innym źródłem, które mówi o Kędzierzawicach, jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich. Z niego to 
dowiadujemy się, że w miejscowości w 1827 r. żyły 124 osoby w 10 domach na powierzchni wynoszącej 27 mórg ziemi 
(ok. 15 ha). We wsi znajdował się folwark, którego areał liczył 752 morgi ziemi (ok. 421 ha). Głównym rodzajem działalności 
w folwarku była uprawa ziemi oraz ogrodów. Pod ich powierzchnie przeznaczono 556 mórg ziemi (ok. 311 ha). Ponadto 
parano się w folwarku hodowlą bydła. Świadczyć o tym może pozostawienie pod pastwiskami 15 mórg (ok. 8 ha) oraz 
łąk liczących 52 morgi (ok. 29 ha). Folwark dysponował także własnym akwenem – na jego powierzchnię przeznaczono 
2 morgi ziemi (ok. 1,2 ha), a z towarzyszącymi mu zaroślami był to areał liczący 32 morgi (ok. 18 ha). Żaden folwark nie 
mógł istnieć bez lasu, stanowił on w pewnym rodzaju trzon działalności, dostarczając budulca i opału. W Kędzierzawicach 
jego powierzchnia wynosiła 92 morgi ziemi (ok. 51,5 ha). Z niego to zapewnie zaczerpnięto budulca do wystawienia 13 
drewnianych budynków. One to wraz z 5 murowanymi stanowiły całą zabudowę folwarku wystawioną na nieużytkach 
liczących 3 morgi (ok. 1,5 ha).
CDN.

D. Dalecki 

KONKURS. Cudze chwalicie. A swoje znacie?

Zabytki ziemi nasielskiej
Począwszy od obec-
nego numeru „Życia 
Nasielska”, będzie-
my prezentować 
zagadkę fotogra-
f iczną – zabytek, 
rzeźbę, obiekt archi-
tektoniczny czy też 
ciekawostkę geo-
graficzną ukazującą 
piękno ziemi nasiel-
skiej oraz jej bliższej 
lub dalszej okolicy. 
Zadaniem naszych 
Czytelników będzie 
oczywiście jej wyjaś-
nienie: wskazanie miejsca, skąd pochodzi prezentowany zabytek, oraz przedsta-
wienie i opisanie ciekawej historii na jego temat. 
Na odpowiedzi czekamy pod adresem redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 
Nasielsk, e-mail: gazeta@noknasielsk.pl, tel. 23 691 23 43.
Oto pierwszy zabytek z naszej serii. Prosimy o podanie miejsca, gdzie on 
się znajduje, oraz okoliczności jego powstania.

D. Dalecki

Z NOK

Reaktywacja Nasielskiej Orkiestry Dętej
Historia orkiestr dętych w Nasielsku jest długa. Nasze miasto pamięta m.in. orkiestrę dętą kolejarską oraz strażacką. Po woj-
nie orkiestrą dętą zajmował się Stefan Jaworski. Zespół uświetniał swoimi występami wszelkie imprezy lokalne i odnosił suk-
cesy w konkursach. Orkiestra istniała do czasu, gdy zaczęło brakować pieniędzy na jej utrzymanie. W ciągu ostatnich 20 
lat zespół był kilkanaście razy reaktywowany i rozwiązywany, głównie z powodu braku środków na jego funkcjonowanie. 
Nasielski Ośrodek Kultury podjął się zadania ponownego utworzenia orkiestry dętej. Postanowił zorganizować war-
sztaty muzyczne oraz kupić nowe instrumenty. A wszystko w ramach projektu „Muzyka łagodzi obyczaje”, na któ-
rego realizację NOK otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Całość 
środków przeznaczonych na realizację projektu to 36 950,19 zł netto. Kwota dofinansowania wyniosła 70%, czyli 

25 000 zł. Projekt realizowany jest 
od marca 2012 r. NOK zorganizo-
wał warsztaty gry na instrumentach 
(trąbka, tuba, perkusja, saksofon, wal-
tornia i tenorhorn). Zajęcia prowadzi 
Joanna Ostaszewska.
Nasielska Orkiestra Dęta ćwiczy regu-
larnie, by brać aktywny udział w życiu 
kulturalnym naszej gminy. Z pewnoś-
cią już wkrótce usłyszymy młodych 
muzyków podczas ważnych uroczy-
stości. Bo przecież Jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła..., jak śpiewa Halina 
Kunicka. 

K.T. 
fot. Archiwum

SPOTKANIE Z…

O kresach, lustracji i kościele
We wtorek, 9 października br. r. w sali kina Niwa odbyło się spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. 
Jego organizatorem było Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego FORUM oraz Klub Gazety Polskiej w Czos-
nowie. 
Zgromadzonych na sali powitał Marcin Ozdarski, reprezentujący organizatorów, który jako moderator spotkania 
najpierw w kilku słowach przedstawił gościa, po czym oddał mu głos. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, jak to zazwyczaj 
bywa na spotkaniach autorskich, opowiadał o swoich ormiańskich korzeniach i o tym, że jego rodzina pochodzi 
z Kresów, stąd wynikają m.in. jego zainteresowania historią. Jest duchownym dwóch obrządków: rzymskokatolickie-
go i ormiańskokatolickiego, oraz autorem 11 książek, a obecnie zajmuje się przede wszystkim publicystyką (pisze 
felietony do „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”). W skrócie przedstawił książkę pt. Księża wobec bez-
pieki, w której podejmował trudny temat współpracy duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa. Swego czasu książka 
ta wywołała wiele kontrowersji, ale została również nagrodzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówił też 
swoją najnowszą książkę, a właściwie wydany w takiej formie wywiad rzekę, którego udzielił Tomaszowi Terlikow-
skiemu pt. Chodzi mi tylko o prawdę, podkreślił, że podnosi w niej wiele ważnych spraw. Podczas spotkania jego 
uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań ks. Tadeuszowi. Dotyczyły one m.in.: lustracji, pojednania między 
polskim episkopatem a cerkwią prawosławną, pogrzebu księdza Kiersztyna, a także twórczości poetyckiej gościa. 
Dużo miejsca ksiądz T. Isakowicz-Zaleski poświęcił także na przybliżenie działalności Fundacji im. św. Bra-

ta Alberta,  której  jest 
współtwórcą, a obecnie 
także prezesem. Fun-
dacja pomaga osobom 
niepełnosprawnym i wy-
kluczonym społecznie, 
prowadzi na terenie kraju 
28 ośrodków, w których 
mieszka około tysiąca 
osób. 
Zainteresowani mogli ku-
pić książki autorstwa księ-
dza i otrzymać autograf, 
a dochód z ich sprzedaży 
zostanie przeznaczony na 
cele statutowe fundacji.

(i.)

DKK ZAPRASZA

Literackie 
portrety kobiet
Serdecznie zapraszamy człon-
ków nas ie l sk iego D yskus yj-
nego Klubu Książki na kolejne 
spotkanie, które odbędzie się 
w sobotę, 27 października br., 
o godz. 11.30 w czytelni nasiel-
skiej biblioteki (ul. Piłsudskiego 
6). Przedmiotem naszej dyskusji 
będą tym razem dwie nowości 
wydawnicze: Listy na wyczer-
panym papierze autorstwa Ag-
nieszki Osieckiej i  Jeremiego 
Przybory oraz Drzwi do piekła 
Marii Nurowskiej. 

Jak zwykle gorąco zachęcamy 
wszystkich miłośników dobrej 
książki do udziału w naszych 
spotkaniach. 

(i.)
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UROCZYSTOŚCI

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
U HARCERZY

Nasielski ZHR ma już 5 lat

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2

Szkoła wita pierwszoklasistów, 
pierwszoklasiści witają szkołę
Dnia 17 października 2012 r. w Zespole Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach miała miejsce 
szczególna uroczystość – ślubowanie ucz-
niów klas pierwszych szkoły podstawowej. 
W trakcie ceremonii byli obecni: dyrektor 
szkoły Barbara Markowicz, wicedyrektor 
Katarzyna Majewska, ksiądz dziekan Jan Ma-
jewski, burmistrz Nasielska Grzegorz Arci-
szewski, przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Kozłowska oraz rodzice.
Jak co roku, także i tym razem nie zabrakło 
programu artystycznego w wykonaniu głów-
nych bohaterów uroczystości – pierwszokla-
sistów. Stworzenie scenariusza uroczystości 
a także przygotowanie dzieci do występów to zasługa wychowawców klas pierwszych – Jolanty Piórkowskiej oraz 
Moniki Sadłowskiej. Wiersze i piosenki, pięknie wykonane przez małych artystów, opowiadały o szkolnych radoś-
ciach i trudach, tym samym wprowadzając pierwszoklasistów w nowy etap ich życia. Były pośród nich także utwo-
ry o tematyce patriotycznej, dzięki którym dzieci mogły pokazać, że chcą swoją nauką i pracą służyć Ojczyźnie.
Po części artystycznej przyszła pora na najważniejszą część uroczystości – składanie ślubowania przez pierwszo-
klasistów oraz pasowanie ich na uczniów. W obecności sztandaru szkoły dzieci z wielkim przejęciem przyrzekały, 
że będą dobrymi Polakami, uczniami i kolegami. Zgodnie z tradycją, po wymówieniu słów ślubowania, ucznio-
wie przyklękali na jedno kolano, a dyrektor Barbara Markowicz symbolicznie uderzała każdego dużym ołówkiem 
w ramię, wypowiadając uroczyste słowa ,,pasuję Cię na ucznia”. Następnie wszystkim dzieciom zostały wręczone 
dyplomy i legitymacje szkolne. Z pewnością równie miłą pamiątką tego ważnego dnia będą birety, które otrzymali 
zarówno wszyscy uczniowie, jak i wychowawczynie.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego symbolicznie przekazali insygnia szkoły pierwszoklasistom. Wyrażali 
przy tym swoją radość z tego, że szkolna społeczność właśnie się powiększyła, oraz życzyli nowym kolegom jak 
najlepszych ocen na ich pierwszych świadectwach.
Podczas uroczystości nie zapomniano także o stronie duchowej – ksiądz dziekan Jan Majewski dokonał poświę-
cenia tornistrów dzieci.
Dyrektor Barbara Markowicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców Anna Kozłowska wygłosiły mowy do pierw-
szoklasistów. Serdecznie dziękowały im za wysiłek włożony w przygotowanie programu artystycznego oraz 
życzyły powodzenia podczas nauki w murach szkoły, wyrażając nadzieję, że nowi uczniowie spędzą ten okres 
w sposób przyjemny i pożyteczny.
Dla dzieci był to dzień pełen głębokich przeżyć związanych z ceremonią oraz uświadomieniem sobie nowych 
obowiązków, które czekają na nich w ich uczniowskim życiu. Wszystkie były bardzo przejęte ceremonią – oraz 
nowymi obowiązkami, które czekają ich, jako uczniów. Dlatego bardzo ważne były miłe akcenty, które nastąpiły 
po części oficjalnej. Przewodnicząca Anna Kozłowska wręczyła każdemu z uczniów drobny upominek ufun-
dowany przez Radę Rodziców. Potem nastąpił poczęstunek przygotowany przez rodziców. Z pewnością były 
to chwile, które ucieszyły małych uczniów i pomogły im się nieco oswoić z tą przełomową dla nich sytuacją.

ZS nr 2.

ZE SZKÓŁ

Uczciliśmy pamięć 
Papieża Polaka

Aby uczcić XII Dzień Papieski, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Sarzyńskiego w Nasielsku wzięli udział w konkursie wiedzy, którego temat 
brzmiał „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. 
Konkurs był przeprowadzony dla uczniów klas V–VI. Jego celem było po-
znanie tras, które przemierzył w Polsce nasz Wielki Rodak Jan Paweł II, dat 
tych pielgrzymek, ich haseł i najważniejszych wydarzeń. Uczniowie z naj-
większym zapałem poznawali wyznaczone treści na katechezie i w kołach 
zainteresowań. Test sprawdzający ich wiedzę odbył się w środę, 10 paź-
dziernika. Największy sukces osiągnął Przemek Chmielewski, uczeń klasy 
VI a, który jest zafascynowany postacią Jana Pawła II. Kolejne miejsca zdo-
byli: Paulina Pawłowska, uczennica klasy VI b, i Martyna Króla, uczennica 
klasy VI c. Wyróżnienia otrzymali: Dominika Lipińska, uczennica klasy IV 
a, Mateusz Wieciński, uczeń klasy VI a, Alicja Gronowska, uczennica klasy 
VI b, i Dagmara Butkiewicz, uczennica klasy V e. 
Uczniowie klas II i III wykonywali różańce z elementem papieskim. Ich 
liczba i różnorodność przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Różańce 
zostały wykonane z kasztanów, żołędzi, makaronu, cukierków, chrupek, 
papieru, szyszek i wielu innych. Pierwsze miejsce zdobyły siostry Korne-
lia i Amelia Cyranowskie, uczennice klasy II, drugie miejsce – uczenni-
ca klasy III d Paulina Fijalska, zaś trzecie miejsce zdobył Hubert Suwiński, 
uczeń klasy II.
Nagrody zostały rozdanie podczas obchodów XII Dnia Papieskiego w pa-
rafii św. Wojciecha w Nasielsku w niedzielę, 14 października br.
Gratulujemy wszystkim sukcesów i życzymy, aby postawa Papieża Pola-
ka była wzorem do naśladowania dla uczniów, w zarówno w zdobywaniu 
wiedzy, jak i w zachowaniu.

Teresa Wrońska

XII Dzień Papieski
Rodzina jest na służbie miłości, miłość jest na służbie rodziny

 Jan Paweł II 
W niedzielę, 14 października 
2012 r. 424. Drużyna Har-
cerska „Pogodna Ferajna” 
brała udział w obchodach 
XII Dnia Papieskiego „Jan 
Paweł II – Papież Rodziny”. 
Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. 
św. Wojciecha w Nasielsku, 
którą koncelebrował ks. kan. 
Tadeusz Pepłoński.
Po mszy mogliśmy wysłuchać wspaniałego koncertu zespołu Moja Ro-
dzina. Tworzą go Aldona i Artur Wiśniewscy oraz Antonina (23 l.), Gabriel 
(20 l.), Szymon (17 l.), Mikołaj (15 l.) i Jeremiasz (13 l.) oraz przyjaciel rodzi-
ny – perkusista Mateusz (20 l.). Grając muzykę chrześcijańską, podkreślają 
wartość rodziny i życiowe priorytety, którymi, ich zdaniem, są wiara, mi-
łość, wzajemny szacunek, prawda i odwaga. Mogliśmy wysłuchać między 
innymi utworów pt. Dom na skale, Hymn o miłości, Totus Tuus. 
Po koncercie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu papieskiego, w którym 
nasza harcerka, druhna Alicja Gronowska, otrzymała wyróżnienie. Następ-
nie wszyscy udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II, a w drodze odmó-
wiliśmy modlitwę różańcową. Pod pomnikiem wspólnie z mieszkańcami 
Nasielska zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Ojca Świętego – Barkę, i po bło-
gosławieństwie, którego udzielił ks. Marek Pszczółkowski, rozeszliśmy się 
do domów. 
W naszych sercach na długo pozostaną słowa z utworu, który śpiewała 
Antosia: A kiedy zgubię się, Ty posyłasz po mnie, zastęp Aniołów, bym 
wrócił do domu. Przecież wiara w Boga daje nam ogromne poczucie bez-
pieczeństwa, którego pragnie każde dziecko w swojej rodzinie. 

Czuwaj!
druhna Kinga

W czwartek, 18 października 2012 r. 
o godz. 12.00 w sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku odbyła 
się uroczystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” mieszkańcom naszej gminy. 
Medale te to specjalne odznacze-
nia przyznawane przez Prezydenta 
RP, doceniające zgodność pożycia 
małżeńskiego, trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra założonej przed pół 
wiekiem rodziny. 
Jubileusz obchodziły następujące 
pary małżeńskie:

Państwo Marianna i Stanisław Mikul-
scy, zam. w Popowie Borowym – 
65. rocznica pożycia małżeńskiego 
(Żelazne Gody),
Państwo Wacław i Henryka Kur-
piewscy, zam. w Cieksynie – 60. 
rocznica pożycia małżeńskiego 
(Diamentowe Gody),
Państwo Lucyna i Stanisław Ben-
dowscy, zam. w Nowych Pieś-
cirogach – 55. rocznica pożycia 
mał żeńsk iego (Szmaragdowe 
Gody),

Państwo Stanisław i Zofia 
Romańscy, zam. w Pia-
nowie-Daczkach – 50. 
rocznica pożycia mał-
żeńskiego (Złote Gody)
oraz Państwo Ryszard 
i  M a r i a n n a  G a j e w -
scy, zam. w Nasielsku 
– 53. rocznica poży-
cia małżeńskiego (Złote 
Gody), którzy niestety 
nie mogli uczestniczyć 
w oficjalnej części uro-
czystości.
Uroczystego aktu de-
koracji medalami doko-
nał burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski 
przy udziale kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Ewy 
Mikulskiej. W uroczystości tej bra-
ły również udział rodziny Jubila-
tów. W tej doniosłej chwili złożono 
życzenia wielu słonecznych dni 
w zdrowiu, pomyślności i wspólnej 
radości bycia razem oraz serdecz-
nej opieki najbliższych. Były pięk-
ne kwiaty i toast wzniesiony lampką 
szampana za zdrowie Dostojnych 
Jubilatów. Uroczystość przebiega-

ła w szczególnej, rodzinnej 
atmosferze, przy nastrojo-
wym podkładzie muzycznym 
i słodkim poczęstunku.
Ten wyjątkowy dzień na dłu-
go pozostanie w pamięci za-
równo Jubilatów, jak i gości. 
Szanownym Jubilatom jeszcze 
raz życzymy dalszych szczęś-
liwych lat, pełnych zdrowia 
i spokoju.

K. Miller

Trudno uwierzyć, że minęło już 
pięć lat. Wydaje się, że tak niedaw-
no byliśmy na pierwszej wspól-
nej zbiórce, którą zorganizował 
ks. phm. Tadeusz Jabłoński. Wiele 
osób, które wtedy były obecne, 
dziś zasila szeregi instruktorskie na-
szego związku. Od tamtego czasu 
z każdym rokiem stajemy się bo-
gatsi w nowe doświadczenia, przy-
jaźnie i harcerskie wspomnienia. 
Jako pierwsza w 2007 r. powstała 1. 
Nasielska Drużyna Harcerzy, po niej 
zawiązały się nasze harcerki z 1. NDH 
„Pratum”. Pierwszymi drużynowy-
mi byli: wspomniany wcześniej ks. 
Tadeusz oraz druhna Ewa Kamiń-
ska. Był też czas na harcerskie szko-
lenia i stopnie instruktorskie. Nasze 
środowisko uczestniczyło w pięciu 
obozach harcerskich i dwóch zimo-
wiskach, których byliśmy organi-
zatorami. Przyszedł czas na zmiany 
i oddanie drużyn, co w naszej orga-
nizacji jest czymś zwyczajowo przy-
jętym. Nowe pomysły i inspiracje są 

bardzo potrzebne. 
W 2010 r. drużynowym harcerzy 
został pwd. Jakub Parzonka, nato-
miast rok później „Pratum” przejęła 
pwd. Magdalena Szulecka. Rok 2011 
przyniósł założenie 1. Nasielskiej 
Gromady Zuchenek „Mieszkańcy 
zaczarowanej łąki”. W tej chwili działa 
w niej 20 zuchenek ze swoją druży-
nową sam. Katarzyną Zarembą oraz 
dwiema przybocznymi. Opiekę wy-
chowawczą sprawuje pwd. Ewa Ka-
mińska. 
Na początku bieżącego roku har-
cerskiego powstały kolejne dru-
żyny: 1. Próbna Nasielska Drużyna 
Wędrowników i 1. Próbna Nasielska 

Drużyna Wędrowni-
czek. Mamy nadzie-
ję, że wspólne zbiórki 
i wyjazdy przyniosą im 
wiele sukcesów i ra-
dości. Drużynowymi 
zostali pwd. Damian 
Sobolewski oraz sam. 
Justyna Wiktorowicz. 
W miniony weekend 
nasielskie środowisko 
ZHR świętowało jubile-
usz pięciolecia istnienia. 
Wydawać by się mogło, że to tylko 
pięć lat. Jednak w tym czasie wyda-
rzyło bardzo wiele.
Obchody pięciolecia rozpoczę-
liśmy w piątek 12 października br. 
w nasielskim Gimnazjum nr 1. W tym 
miejscu należą się ogromne po-
dziękowania dla dyrektor Bożeny 
Zawadzkiej-Roszczenko, na którą 
zawsze możemy liczyć, gdy prosimy 
o udostępnienie szkoły dla harce-
rzy i harcerek. W czasie piątkowego 
świeczkowiska obejrzeliśmy prezen-

tację multimedialną przygotowa-
ną przez ćw. Łukasza Walasiewicza, 
przypominającą nasze najciekawsze 
obozy, rajdy i spotkania. 
W sobotę rano w czasie gry tereno-
wej przygotowanej przez dh. Kamila 
Fijalskiego HO rozpoczęła się harcer-
ska rywalizacja. Zadania na tzw. punk-
tach rozmieszczonych na terenie 
naszego miasta dotyczyły różnych 
dziedzin. W tym czasie zuchenki 
przygotowywały plakaty naborowe. 
Wieczorem w hali sportowej odbył 
się uroczysty kominek. Wśród zapro-
szonych gości był burmistrz Grzegorz 
Arciszewski, dh Janusz Konerberger, 
przedstawiciele Akcji Katolickiej, nasi 

przyjaciele harcerze z bratniej orga-
nizacji ZHP oraz nasi goście z Płocka, 
Płońska i Winnicy. W imieniu Ko-
mendantki Mazowieckiej Chorągwi 
Harcerek przybyła na świeczkowisko 
phm. Agnieszka Świercz. Ogromną 
radość sprawiła nam obecność ro-
dziców naszych harcerek, harcerzy 
i zuchenek. W czasie gawędy nastą-
piła prezentacja drużyn przeplatana 
piosenkami harcerskimi. 
Bezpośrednio po kominku, w któ-
rym uczestniczyło ok. 150 osób, 
odbył się bal harcerski tematycznie 
nawiązujący strojami do lat 20. ubie-
gło wieku. Jak przystało na prawdziwy 
bal, rozpoczęliśmy go od poloneza. 
Ok. godz. 22.00 na salę wjechał tort 
z jedną, dużą świeczką. Jego kolory 
nawiązywały do barw naszych dru-
żyn. Cała zabawę zakończyliśmy 
o północy wspólnym sprzątaniem 
hali sportowej. 
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo 
serdecznie podziękować burmistrzo-
wi Grzegorzowi Arciszewskiemu za 
udostępnienie hali sportowej oraz 
Fryderykowi Laskowskiemu za opra-
wę muzyczną naszej uroczystości 
i udostępnienie sprzętu nagłaśnia-
jącego. Dziękujemy też wszystkim 
osobom, które w jakikolwiek sposób 
pomogły w organizacji naszego ju-
bileuszu. 
Następnego dnia w nasielskiej świą-
tyni wspólnie dziękowaliśmy Panu 
Bogu za te pięć lat spędzonych 
w harcerstwie. Uczestniczyliśmy 
we mszy św. o godz. 10.30, mod-
ląc się w Dzień Papieski w intencji 
naszych nauczycieli. Biwak zakoń-
czyliśmy apelem ok. godz. 13.30. 
Teraz czekamy na następny jubi-
leusz, który odbędzie się już za… 
5 lat.

pwd. Ewa Kamińska 

Z DPS

Popołudnie poetyckie
W piątek, 12 października br., w Domu Pomocy Społecznej i. Jana Pawła 
II w Nasielsku, miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie dla wszyst-
kich wielbicieli poezji. Niekwestionowaną bohaterką tego popołudnia 
była pani Halina Maria Dąbrowska, a przede wszystkim jej twórczość. 
Poetka powitała swoich gości wierszem i dziękowała za to, że znaleźli 
czas na chwilę zadumy. 
Następnie przyszedł czas na wiersze, które z wielkim wyczuciem pre-
zentowali publiczności zarówno pensjonariusze, jak i pracownicy Domu. 
Program spotkania został skonstruowany z kilku części tematycznych, 
które rozdzielała piękna muzyka. Wśród liryków znalazły się utwory na-
wiązujące do biografii autorki, które opowiadały o sprawach codzien-
nych, polskiej przyrodzie, postawach i wyborach ludzkich. Były bardzo 
zróżnicowane pod względem nastroju, od niemal suchych relacji pub-
licystycznych, poprzez plastyczne opisy natury, przejmujące wyrazy 
uczuć, aż po pełne humoru historie, jak ta opowiadająca o Ksantypie 
i Sokratesie. We wszystkich wierszach poetka wyraźnie podkreślała zna-
czącą rolę etyki w życiu człowieka. 
Publiczność, wśród której byli m.in.: Agata Nowak, dyrektor DPS, oraz 
przedstawiciele biblioteki i Nasielskiego Ośrodka Kultury, a także wielu 
pensjonariuszy, nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. 

Za chwile pełne wzruszeń dziękujemy autorce i osobom, które przygo-
towały ten program poetycki, szczególnie panu Michałowi Grubeckie-
mu. Czekamy na kolejne takie popołudnie poetyckie. 

(i.)
Pani Halina Maria Dąbrowska urodziła się w 1918 r. w Kijowie. Od 1920 r. była związana 
z Warszawą. Tam mieszkała, kształciła się (na pensji u sióstr nazaretanek i na Uniwersytecie 
Warszawskim) i pracowała. Jej życiową pasją, poza pisaniem poezji, są tłumaczenia 
z języka francuskiego. Dokonała m.in.: przekładu na język polski twórczości francuskiego 
renesansowego poety Ronsarda. Pani Halina od siedmiu lat mieszka w nasielskim Domu 
Pomocy Społecznej.
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RUBRYKA HARCERSKA

SZCZEPmy się?
Czyli czy warto tworzyć szczep? Pewnie zastanawiacie się, co to tak na-

prawdę jest. Według wewnętrznych przepisów, jak mówi załącznik do 

uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 52/2003 „Instrukcja działania szcze-

pu” – głównym celem działania szczepu jest zachowanie ciągu wycho-

wawczego, a utworzyć go można na zasadzie porozumienia minimum 

3 jednostek podstawowych działających w minimum 2 grupach meto-

dycznych. Szczep jest ogniwem ułatwiającym pracę pomiędzy komendą 

hufca a drużynami. 

Na kursie komendantów szczepów spotkałem bardzo różne grupy, li-

czące od kilkudziesięciu do nawet 200–300 osób, charakteryzujące się 

często poziomem organizacyjnym małego hufca. Zawsze jednak łączy 

ich pewna tożsamość, często wspólna obrzędowość i miejsce działania.

Jest wielu i zwolenników, i przeciwników działania tego typu jednostek. 

Przeciwnicy często odwołują się do niejasnych przepisów, ograniczania 

suwerenności drużyn, problemu niekończącej się kadencji komendanta 

szczepu i braku jego sprawozdawczości, a także hermetyzacji środowisk. 

Bardzo dobrze, że problemy te są dostrzegane, jednakże wynikają one 

ze źle prowadzonej polityki szczepu. Moim zdaniem szczep to morze 

możliwości, jednakże by z niego czerpać, trzeba umieć w nim pływać, 

a nie tylko dryfować. Umożliwia budowanie młodej wykwalifikowanej 

kadry, rozwijanie swoich pomysłów i zainteresowań oraz zmienianie 

świata, szczególnie tego najbliższego – szkoły, osiedla czy miasta. To 

wspólnota ludzi mających podobne cele i czujących wzajemną bliskość, 

spędzających wspólnie czas. Z jednej strony zależy to od chęci pracy 

drużyn, z drugiej zaś od sprawnego kierowania. Moim zdaniem, szczep 

powinien być minihufcem: z jasnym podziałem pracy, jednolitym sy-

stemem gospodarczo-finansowym, własnym sprzętem oraz siedzibą, 

przeszkloną kadrą i atrakcyjnym programem. Myślę, że najważniejszy 

w roli komendanta jest pomysł na rozwój środowiska oraz odpowiednie 

zarządzanie, a także słuchanie tego, co mają do powiedzenia drużyno-

wi. Dlatego wręcz niezbędne wydaje się opracowywanie długotermino-

wych programów rozwoju lub planów pracy oraz ich ocena. 

W dzisiejszych czasach dużym problem naszego związku jest także li-

czebność jednostek. Może tu, na nasielskiej ziemi, nie jest jeszcze naj-

gorzej, ale nawet w naszym rodzimym hufcu czasem ciężko spotkać 

środowiska harcerskie prowadzące działalność tylko w jednym zakresie 

metodycznym. Szczep daje nam możliwość zachowania ciągu wycho-

wawczego. Dobrze zbudowane środowisko ma wtedy szansę należycie 

prowadzić swój program i przystosowywać go do odpowiedniego wieku 

oraz rozwijać się. Ponadto znika nam problem, co zrobić z tymi kilkoma 

harcerzami, którzy wyrośli już z naszej drużyny harcerskiej – przecież 

trzymanie ich tam na siłę może ich tylko zahamować.

Od wielu lat jako środowisko dążymy do utworzenia szczepu. Jest to 

proces długotrwały, ponieważ musieliśmy budować wszystkie jednostki 

od zera. Dziś patrzę, jak małymi kroczkami kierujemy się ku tej drodze. 

Mam nadzieję, że proces ten nie zostanie zahamowany i już niedługo 

w naszych szeregach pojawi się młoda, pełna zapału kadra. Tylko dzięki 

szczepowi będziemy w stanie trwać i mam nadzieję, że na 10-lecie śro-

dowiska harcerskiego Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim na 

ziemi nasielskiej, w 2015 roku, będziemy mogli powiedzieć – tak, udało 

się nam zaSZCZEPić – i wydać owoc obfity.

pwd. Daniel Nowak

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Leśne inspiracje z nagrodami
Uczniowie klas II i III gim-
nazjum z Zespołu Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach 
w okresie wakacyjnym 
wzięli udział w Wojewódz-
kim Konkursie Fotograficz-
nym pt. „Leśne inspiracje”, 
zorganizowanym przez 
Wojewódzką Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w 
Warszawie we współpra-
cy z Lasami Państwowy-
mi. Celem konkursu było 
wzbudzenie zainteresowa-
nia młodzieży bogactwem 
świata przyrody, w szcze-
gólności królestwem grzybów. 
W konkursie uczestniczyło 26 szkół. Wyłoniono 3 laureatów i przyzna-
no 3 wyróżnienia. Gimnazjaliści ZS nr 2 zajęli I i III miejsce oraz zdobyli 2 
wyróżnienia: I miejsce – Dawid Al- Saadi z kl. III a; III miejsce – Adrianna 
Olechowicz z kl. II b, wyróżnienia – Agnieszka Kozłowska z kl. III a i Mag-
dalena Sawicka z kl. II a.
W poniedziałek, 17 września br. w Warszawie została otwarta wy-
stawa „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”, na której zostały wy-
stawione m.in. zdjęcia naszych zwycięzców. Tego dnia laureatom 
wręczono nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.  
Opiekunem uczniów była Zofia Truszkowska. 

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Spotkanie z policjantem
Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym 
mieli okazję uczestniczyć 
w spotkaniu z policjantami 
Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.
W czwartek 26 września do 
naszej placówki zawitali nie-
zwykli goście: mł. asp. Piotr 
Nużyński i st. sierżant Nor-
bert Witkowski. Spotkanie 
odbyło się w ramach realiza-
cji jednego z zadań dla szkoły 
w II ogólnopolskim konkur-
sie „BEZPIECZNA SZKOŁA, 
BEZPIECZNY UCZEŃ”. Za or-
ganizację spotkania odpowiedzialni byli: Iwona Łyczkowska – szkolny ko-
ordynator projektu edukacyjnego „BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY 
UCZEŃ”, i Cezary Wiśniewski, który w szkole pełni funkcję koordynatora 
ds. bezpieczeństwa. Najpierw przedstawiciele policji przeprowadzili poga-
dankę dla uczniów o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas porusza-
nia się po drogach. Omówiono zasady korzystania z roweru, poruszania 
się po drogach w odpowiednim ubraniu i oznakowaniu plecaków, rowe-
rów itp. Następnie uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 
w praktyce, gdyż policjanci zapraszali ochotników do inscenizowania bez-
piecznych zachowań na drogach. Przedstawiciele policji podsumowali tę 
część spotkania, wyrażając opinię o dobrej znajomości zasad bezpieczeń-
stwa wśród uczniów. – Wszyscy zdaliście egzamin na piątkę! Nie zapomi-
najcie jednak o tym, że zawsze możecie korzystać z numeru alarmowego 
112 – zwrócił się do uczniów mł. asp. Piotr Nużyński. 
Po tym podsumowaniu uczniowie zadawali gościom pytania o pracę 
w policji i jej specyfikę, o najciekawsze akcje policyjne, w których udział 
brali nasi goście. Przybyli opowiadali bardzo zajmująco o swoich doświad-
czeniach w pracy policyjnej. 
Wypowiedzi Norberta Witkowskiego zostały nagrodzone ogromnymi 
brawami, gdy ten opowiedział zdarzenie, podczas którego uratował życie 
nieznanemu mężczyźnie. Chłopcy zadawali oczywiście pytania o strzały 
z broni, używanie kajdanek i pościgi za przestępcami. Uczniowie chętnie 
wcielali się w role policjantów, dzięki czemu wykonano wiele fotografii do 
szkolnej kroniki. Obaj panowie przyjechali na spotkanie z uczniami nowo-
czesnym radiowozem, który wzbudził ogromne emocje, gdyż dzieci mia-
ły możliwość zasiadania za kierownicą, włączania różnego typu sygnałów 
dźwiękowych i oglądania siebie na ekranie policyjnego monitora. Warto 
wspomnieć, iż obaj policjanci często biorą udział w patrolowaniu polskich 
dróg i ich pracę oraz kontakty z zatrzymywanymi „drogowymi piratami” 
emituje TVN Turbo w programie Uwaga! Pirat. To była bardzo miła i po-
uczająca, żywa lekcja bezpieczeństwa, za którą uczniowie spontanicznie 
dziękowali brawami przybyłym gościom. 

J. Szymańska

Wywiad

O Domu Ciepła słów kilka
Jest takie miejsce w naszym mieście, gdzie dzieci i młodzież mogą znaleźć swój własny kawałek 
świata. Miejsce, gdzie mogą zapomnieć na chwilę o swoich problemach i pod opieką wykwalifi-
kowanej kadry uczyć się, bawić i spotykać z rówieśnikami. To Dom Ciepła w Nasielsku, świetlica 
z elementami socjoterapii prowadzona przez Joannę Wiktorowicz ze Stowarzyszenia MONAR.

Joanna Wiktorowicz z wykształcenia jest andragogiem, pedagogiem opiekuńczo-wychowaw-
czym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi również placówkę ruchu wychodzenia z bez-
domności w Trzciance oraz Dom dla Osób Starszych w Dreglinie koło Glinojecka.

zakończenie zajęć organizowany 
jest quiz, który sprawdza zdobyte 
wiadomości. Nagrodą w nim jest 
możliwość zamówienia jedzenia 
w określonej restauracji. Staramy 
się unikać oglądania telewizji. Wi-
dzimy, że dzieci szybko się tym 
nudzą, więc organizujemy zabawy, 
które pozwalają im się wyszumieć 
i pozytywnie spożytkować energię.
K.T.: W jakich godzinach można 
korzystać ze świetlicy?
J.W.: Zajęcia w placówce rozpo-
czynają się o godz. 14.00, a kończą 
o 18.00. Zdarza się tak, że dzieci 
pukają do naszych drzwi o godz. 
10.00 lub 12.00. Wieczorem bywa 
też tak, że wcale nie chcą wracać 
do domu. 
K.T.: Które z zajęć cieszą się naj-
większym zainteresowaniem?
J.W.: Dzieci lubią, jak się dużo dzie-
je. Nie może być nudno. Uwielbiają 
różnego rodzaju zabawy ruchowe 
oraz scenki rodzajowe. Ostatnio 
zorganizowaliśmy „Mam Talent”. 
Była świetna zabawa. 
K.T.: Kto pracuje z dziećmi w Domu 
Ciepła w Nasielsku?
J.W.: Małgorzata Bogdanowicz i Jo-
anna Kowalska to opiekunki, które 
ukończyły pedagogikę resocjaliza-
cyjną. Ja jestem kierownikiem pla-
cówki i przyjeżdżam tu na zasadzie 
wolontariatu. Z dziećmi pracuje też 
Tomasz Kosielski – terapeuta od 
uzależnień, który prowadzi także 
placówki wychodzenia z bezdom-
ności.
K.T.:  Jakie są warunki lokalowe 
świetlicy?
J.W.: Mamy do dyspozycji poddasze, 
na którym znajdują się: duża i mała 
sala zajęć i zabaw, kuchnia, łazienki 
i biuro. Na dole znajduje się szatnia. 
K.T.: Z jakimi problemami spotyka 
się Pani w nasielskim Domu Ciepła?
J.W.: Mamy ograniczony budżet. 
Kiedy chcemy zorganizować dzie-

ciom jakiś wyjazd, największym 
problemem są koszty dojazdu 
w dane miejsce. Świetlica wyma-
ga remontu, ponieważ przecieka 
dach. Boimy się też zimy, ponieważ 
już niedługo trzeba będzie włączyć 
ogrzewanie, a tu jest ono elektrycz-
ne, koszty ogrzewania z pewnością 
będą wysokie. Być może nie damy 
rady ogrzać dużej sali. Spotkaliśmy 
się tu niedawno z nieprzychylnoś-
cią taksówkarzy, którzy stacjonują 
pod naszymi oknami. Dzieci w trak-
cie zabaw wyrzuciły przez okno ja-
kieś papierki, a panowie z taksówek 
zamiast przyjść do nas z prośbą 
o wyjaśnienie takiego zachowa-
nia, napisali skargę do burmistrza. 
Ogromnym problemem są pano-
wie, którzy pod naszymi drzwia-
mi notorycznie spożywają alkohol. 
Przepędzamy ich, ale oni i tak wra-
cają. Zostaje po nich jedynie stos 
butelek i potłuczone szkło. Śmieci 
przy naszych drzwiach sprzątane są 
regularnie przez uczestników zajęć. 
Ale wystarczy zerknąć, co się dzie-
je za rogiem… Dziwi mnie zatem, 
że taksówkarzom przeszkadzały 
papierki, a tu tyle szkła leży i nikt się 
tym nie przejmuje.
K.T.: Jak Pani ocenia swoją pracę 
w Domu Ciepła w Nasielsku?
J.W.: Najpiękniejsze i wzruszające są 
chwile, w których dziecko mówi: 
„To były najlepsze wakacje w moim 
życiu” lub te wieczory, kiedy grupa 
wcale nie chce wracać ze świetlicy 
do domu. To znaczy, że to, co tu 
robimy, przynosi znaczące efekty. 
W Nasielsku pracuję z dziećmi bar-
dzo kreatywnymi, pomysłowymi 
i pełnymi energii. Wszyscy się zna-
ją i są zżyci. Znamy już ich potrzeby 
i staramy się je jak najlepiej zaspo-
kajać. Jestem przekonana, że każde 
dziecko znajduje u nas przyjazną 
atmosferę pozwalającą na naukę 
i kształcącą zabawę.
K.T.: Dziękuję za rozmowę.

Kata rzyna  Tyc :  Jak im 
miejscem jest Dom Ciepła 
w Nasielsku?
Joanna Wiktorowicz: To 
miejsce dziennego wspar-
cia dla dzieci, które mogą 
tu przyjść po szkole, zjeść 
coś, odrobić lekcje, po-
bawić się, porozmawiać, 
nauczyć wielu wartościo-
wych rzeczy. Wychodzi-
my na przeciw potrzebom 
rodziców, którzy pracują 
do późna i nie mają czasu, 
żeby dopilnować, aby ich 
pociecha odrobiła lekcje 
i bezpiecznie spędziła wol-
ny czas. Świetlica promuje 
wśród dzieci rozwój zainte-
resowań, zaufanie do siebie 
i dorosłych, szacunek do 
drugiego człowieka i na-
bywanie konstruktywnych 
nawyków gospodarowania wol-
nym czasem.
K.T.: Kto korzysta ze świetlicy? 
J .W. Świetlica przeznaczona jest 
dla dzieci w wieku 7–18 lat. Jednak 
przychodzi do niej również mło-
dzież, która ukończyła 18. rok ży-
cia. Dziennie ze świetlicy korzysta 
ok. 15 osób.
K.T.: Z jakich zajęć korzystają dzieci 
w Domu Ciepła w Nasielsku?
J.W.: Przede wszystkim zapewnia-
my dzieciom posiłek i stwarzamy 
odpowiednie warunki do odrabia-
na lekcji. To są priorytety. Następnie 
przechodzimy do zajęć, które mają 
na celu rozwijanie zainteresowań, 
pogłębianie wiedzy oraz dobrą 
zabawę. Mamy zajęcia plastycz-
ne, sportowe i profilaktyczne, np. 
o asertywności, konformizmie, 
stereotypach. Dbamy również 
o rozrywkę i relaks w życiu dzieci. 
Działamy na zasadzie społeczno-
ści terapeutycznej. Rozmawiamy 
o tym, co nas cieszy i co nas boli, 
o swoich uczuciach. W naszej spo-
łeczności wszyscy jesteśmy rów-
ni, każdy ma prawo wyrazić swoje 
zdanie i zostać wysłuchany. Waż-
ne jest to, że dzieci, przychodząc 
do naszej świetlicy, bezpiecznie 
spędzają wolny czas. Nie stoją na 
ulicy lub w bramie. Ostatnio zorga-
nizowaliśmy uczestnikom naszych 
zajęć spotkanie z 17-letnim narko-
manem, który spędził 3 lata na tera-
pii w Monarze. Dzieci mogły z nim 
porozmawiać, zapytać o wszystko, 
pobawić się. To spotkanie nauczy-
ło ich, jakie są skutki zażywania 
narkotyków, i pokazało, jak długa 
i kosztowna jest terapia uzależnio-
nego. Raz w miesiącu organizuje-
my zajęcia tematyczne związane 
z określonym miejscem na ziemi. 
Mieliśmy już Dni Włoskie, Ame-
rykańskie i Chińskie. Dzieci pod-
czas tych zajęć zdobywają wiedzę 
o tradycjach danego regionu. Na 

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół 
w Cieksynie
17 października w Zespole Szkół 
nr 3 w Cieksynie odbyła się aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Uroczystość rozpoczęła 
dyrektor szkoły Justyna Nowacka. 
W szczególnie ciepłych słowach 
powitała zaproszonych gości: eme-
rytowanych nauczycieli, burmistrza 
Nasielska Grzegorza Arciszewskie-
go, przedstawicieli Rady Rodziców. 
Złożyła serdeczne życzenia wszyst-
kim nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi. 
Program artystyczny został skom-
ponowany z piosenek wspania-
le zaśpiewanych przez szkolny 
chór, z wierszy i słowa wiążącego. 
W muzyczno-poetyckiej formie 
dzieci poruszająco mówiły o tym, 
co prócz przedmiotowych kom-
petencji otrzymały od swoich na-
uczycieli. Rozważały, jakie wartości 
zostały im przekazane i jaką rangę 
mają w ich życiu. Wartości elemen-
tarne dla zachowania człowieczeń-
stwa, ale i niełatwe: prawda, dobroć, 
poświęcenie, odpowiedzialność. 
Była też mowa o najwyższym bo-
haterstwie, które każe oddać życie 
dla drugiego człowieka. 

Po wzruszającej części programu 
dyrektor Justyna Nowacka wrę-
czyła wyróżnionym pracowni-
kom nagrody za wzorową pracę. 
Następnie zabrał głos burmistrz 
Grzegorz Arciszewski. Złożył on 
serdeczne życzenia i wyrazy sza-
cunku wszystkim tym, bez któ-
rych szkoła nie mogłaby należycie 
funkcjonować. Za trud włożony 
w kształtowanie młodych umysłów 
i charakterów podziękowali przed-

stawiciele Rady Rodziców. Sza-
nowni goście i czynni pracownicy 
szkoły otrzymali laurki wykonane 
przez uczniów – członków koła 
plastycznego. Spotkanie zakończył 
występ uczennic, które samodziel-
nie przygotowały układ tanecz-
ny i zadedykowały go wszystkim 
pracownikom Zespołu Szkół nr 3 
w Cieksynie oraz czcigodnym goś-
ciom.

M. M. 

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Dzień Edukacji Narodowej
„Jaka jest szkoła dziś? Można by o tym długo mówić”. Tak 
w czwartek, 11 października br. uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Nasielsku rozpoczęli z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej akademię pt. „Reforma oświaty na wesoło”. 
Uczniowie z humorem podkreślali, że nauczyciele mają wygó-
rowane wymagania, ponieważ żądają dobrze wyposażonych 
sal, np. globusów, mikroskopów czy plansz edukacyjnych, 
mają zbyt dużo czasu wolnego, ponieważ w ciągu całego dnia 
znajdują chwilę dla rodziny. W ten sposób uczniowie chcieli 
pokazać, że powołanie nauczyciela wiąże się z dużym poświę-
ceniem, oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie 
i nauczanie. 
Nad całością czuwała pani Agnieszka Wyrwich-Kosela, scenografię przygotował Samorząd Szkolny pod kierun-
kiem pań Elżbiety Fabisiak-Rudnickiej i Katarzyny Burzyńskiej. Uczennica II klasy gimnazjum Natalia Roszkow-
ska zajęła się makijażem i fryzurami, a oprawę muzyczną przygotował pan Fryderyk Laskowski wraz z chórem 
II klasy liceum.

Iza Kraszewska

ZE SZÓŁ. SP Popowo Borowe

W Bardoniówce jest ciekawie!
W piątek, 28 września br. najmłodsi uczniowie 
(0–III) Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym 
wyjechali na wycieczkę do ,,Bardoniówki” w miej-
scowości Rostki, gmina Nowe Miasto. „Bardoniów-
ka” to farma agroturystyczna z minizoo, w którym 
zgromadzono liczne i rzadko spotykane zwierzęta.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w ciekawej lekcji 
zoologii. Właściciel farmy, Marek Bardoni, wyka-
zując się dużą wiedzą zoologiczną, z dużą cierp-
liwością oprowadzał po farmie i opowiadał o 
mieszkańcach swojego małego zoo. Mali wyciecz-
kowicze z wielkim zainteresowaniem obserwowali: 
lamy, jelenie, kuce szetlandzkie, kozy, owce, dzikie 
świnie, ptaki egzotyczne i udomowione. Dzieci do-
wiedziały się, że na farmie mają schronienie chore, 
cierpiące zwierzęta, które wracając do zdrowia, nabierają tu sił przed powrotem na wolność.
Po ciekawej lekcji zoologii maluchy z ochotą bawiły się na placu zabaw. Największym powodzeniem cieszył się 
zjazd „tyrolka” – formą linowej kolejki oraz zabawy na trampolinie. Na boisku do piłki nożnej odbył się mecz dru-
żyn mieszanych. Huśtawki, wędki, puzzle również budziły duże zainteresowanie. Przejażdżka wozem konnym 
po pobliskich leśnych bezdrożach była wielką atrakcją dla dzieci. Dyskoteka i ognisko z pieczonymi kiełbaskami 
zakończyły wycieczkę.
Dzieci, zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia oraz wiedzę zoologiczną, powróciły do szkoły. 

Barbara Łaniewska
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Kino NIWA ZAPRASZA
26–28 października godz. 18.00

Bitwa pod Wiedniem
Dramat historyczny; czas: 1 godz. 50 min.
Latem 1683 roku trzysta tysięcy wo-
jowników Imperium Osmańskiego 
pod wodzą Wielkiego Wezyra Kary 
Mustafy rozpoczyna oblężenie Wied-
nia. Po ucieczce Cesarza Leopolda los 
miasta staje się coraz bardziej niepew-
ny. Jeśli Wiedeń upadnie, armia Wiel-
kiego Wezyra bez trudu dotrze aż do 
Morza Północnego, a potem także do 
Rzymu. Po wielu tygodniach oblęże-
nia, 12 września 1683 roku, dochodzi 
do decydującej bitwy. Szale zwycię-
stwa przechylają się wielokrotnie. W 
chwili, gdy wszystko zapowiada bliski 
tryumf armii Wielkiego Wezyra, do boju włączają się polskie wojska. 
Pod wodzą króla Jana III Sobieskiego husaria stacza morderczą walkę, 
w której ważą się nie tylko losy miasta, ale i całej Europy. 

2–4 listopada godz. 18.00

JESTEŚ BOGIEM
Biograficzny, muzyczny, dramat społeczny; 
czas: 1 godz. 50 min.
„Jesteś Bogiem” w reżyserii Leszka 
Dawida, to oczekiwany od blisko de-
kady film o legendarnej grupie Pak-
tofonika, która na zawsze zmieniła 
oblicze polskiego hip-hopu. Za spra-
wą niezwykłej historii Piotra Łusz-
cza - Magika (Marcin Kowalczyk), 
Sebastiana Salberta - Rahima (Dawid 
Ogrodnik) i Wojciecha Alszera - Fo-
kusa (Tomasz Schuchardt) rzesze wier-
nych fanów PFK, a także kinomani 
spragnieni prawdziwego obrazu Polski, prześledzą losy trzech kumpli 
z Mikołowa i Katowic, którzy dzięki oryginalnym utworom, takim jak 
słynny „Jestem Bogiem”, stali się głosem pokolenia młodych Polaków. 
Paktofonika powstała w 1998 roku, a jej nazwę, oznaczającą „pakt za-
wiązany przy brzmieniu głośnika”, wymyślili Magik i Rahim. Trzy wy-
dawnictwa zespołu: „Kinematografia”, mini album „Jestem Bogiem” 
oraz „Archiwum kinematografii” sprzedały się w gigantycznych na-
kładach. Wkrótce po premierze „Kinematografii” fanami Paktofoniki 
wstrząsnęła wiadomość o samobójczej śmierci Magika. 

23–25 listopada godz. 18.00

Niewierni
Komedia; czas: 1 godz. 48 min.
„Niewierni” to prześmieszna francu-
ska komedia o mężczyznach ma-
jących problem z zachowaniem 
wierności w małżeństwie. Zdjęcia do 
filmu kręcono w Paryżu i Los Ange-
les co gwarantuje cudowną scenerię 
filmu. Zabawne skecze Alexandre’a 
Courtesa z pewnością przypadną do 
gustu każdemu z odrobiną poczu-
cia humoru. Całość składa się z kilku 
historii połączonych w jedną całość. 
Czy twórcom uda się rozbawić pub-
liczność. Zobaczcie sami. 

Baran 21.03.–20.04.
Musisz coś zmienić w swoim otoczeniu. 
Nie zabraknie Ci interesujących propozy-
cji pracy. Warto zapomnieć o starych spra-
wach i nie żywić do nikogo urazy. 

Byk 21.04.–21.05.
Masz dobry czas w pracy i szybko uporasz się  
z zaległymi sprawami. Poczujesz przypływ 
energii i chęć działania. Oderwij się więc od co-
dziennych obowiązków i więcej odpoczywaj.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
Możesz liczyć na dobre wiadomości, które 
dotyczyć będą pieniędzy. Będziesz myśleć 
o awansie, nie forsuj na siłę swojego zdania i 
nie kłóć się o drobiazgi. 

Rak 23.06.–22.07.
Będziesz bardzo pomysłowy, a Twoje in-
teligentne uwagi mogą pomóc wielu oso-
bom. Nie angażuj się jednak bezpośrednio 
w konflikty i doradzaj z boku. 

Lew 23.07.–22.08.
Zapragniesz pokazać się wszystkim z lep-
szej strony. Pochwały i uznanie otoczenia 
będą dla Ciebie ważne. Nie przesadzaj jed-
nak z uprzejmościami, bo ktoś szybko to 
wykorzysta i wejdzie Ci na głowę.

Panna 23.08.–22.09.
Będziesz bardzo radosny i uprzejmy. Za-
pragniesz poznać nowych przyjaciół i 
odwiedzić nieznane miejsca. Może war-
to właśnie teraz pomyśleć o urlopie.

Waga 23.09.–22.10.
W życiu zawodowym masz szansę uzyskać 
to, o co od dłuższego czasu zabiegałeś. Może 
czeka Cię nagroda, premia lub nowe stanowi-
sko. Będziesz mieć szczęście w miłości.

Skorpion 23.10.–21.11.
Unikniesz kłopotów dzięki właściwemu wy-
czuciu sytuacji i intuicji. Czas sprzyja także 
porządkom i przemyśleniom. Pamiętaj o sa-
motnym przyjacielu, który czeka na wiado-
mość od Ciebie.

Strzelec 22.11.–21.12.
Będziesz rozkojarzony i roztargniony. Pilnuj 
kluczy i innych przedmiotów, bo możliwe 
są zguby lub pomyłki. W pracy nie bierz na 
siebie dodatkowych obowiązków i zajmij się 
lepiej życiem uczuciowym.

Koziorożec 22.12.–19.01.
W pracy nadrobisz zaległości i uporasz się 
z trudnymi zadaniami. Warto załatwić także 
problemy domowników. Tak więc najbliższy 
czas będzie dla Ciebie bardzo pracowity.

Wodnik 20.01.–18.02.
Zarazisz wszystkich swoim entuzjazmem  
i zapałem, ale niestety nie do pracy. Tylko 
miłość i randki będą Ci w głowie oraz ukła-
danie planów wakacyjnych wyjazdów.

Ryby 19.02.–20.03.
Najbliższy czas sprzyja decyzjom finansowym. 
Możesz śmiało wybrać się do banku lub omó-
wić ważne transakcje ze wspólnikiem. Problemy 
wreszcie okażą się mniejsze, a świat lepszy..

Z przymrużeniem oka

PORADY

Dlaczego warto 
spożywać błonnik 
pokarmowy?
Błonnik pokarmowy jest to substancja znajdująca się w produktach 
pochodzenia roślinnego. Jest on odporny na działanie enzymów tra-
wiennych działających w przewodzie pokarmowym. Bardzo dobrym 
źródłem błonnika są przede wszystkim produkty zbożowe pełnoziar-
niste (razowe pieczywo, kasze, płatki owsiane, pełnoziarnisty makaron, 
brązowy ryż), warzywa, owoce oraz nasiona roślin strączkowych. 
Błonnik pokarmowy przede wszystkim:
Pomaga zachować prawidłową masę ciała.
Rozpuszczalna frakcja błonnika wchłania wodę, dzięki czemu pęcznie-
je i wypełnia żołądek. Zapewnia to sytości na dłużej, przez co również 
zmniejsza uczucie głodu.
Pomaga w oczyszczaniu organizmu.
Błonnik spełnia w organizmie również funkcję detoksykacyjną, czyli po-
maga eliminować z organizmu toksyny, kwasy żółciowe, metale ciężkie, 
a nawet substancje rakotwórcze.
Zapobiega zaparciom oraz pomaga w bólach towarzyszących hemo-
roidom.
Błonnik pokarmowy pomaga w zachowaniu właściwej perystaltyki jelit. 
Zwiększa objętość masy kałowej i przyspiesza eliminację niestrawionych 
resztek pokarmowych. Zmniejsza również odczucie bólu towarzyszące-
go hemoroidom, gdyż zwiększa zawartość wody w kale, przez co łatwiej 
go wydalić z organizmu.
Reguluje poziom cholesterolu i trójglicerydów w organizmie.
Pektyny – rozpuszczalna frakcja błonnika – są rozkładane do kwasów 
tłuszczowych, które hamują tworzenie się cholesterolu w wątrobie. Po-
nadto błonnik wyłapuje i usuwa kwasy żółciowe z jelit, co również po-
maga obniżeniu poziomu cholesterolu. Natomiast nierozpuszczalna 
frakcja błonnika obniża poziom trójglicerydów we krwi, przez co zmniej-
sza ryzyko miażdżycy. 
Reguluje stężenie glukozy we krwi .
Błonnik opóźnia przemianę węglowodanów poprzez częściowe bloko-
wanie dostępu glukozy do krwi, co z kolei zmniejsza wydzielanie insuliny 
i pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Badania do-
wodzą, że spożycie odpowiedniej ilość włókna pokarmowego zmniejsza 
ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. 
Jednak należy również pamiętać, że zwiększone ilości błonnika w diecie 
prowadzą do ograniczenia wchłaniania niektórych składników pokarmo-
wych, m.in. wapnia, żelaza oraz cynku. Ponadto zmniejsza wchłanianie 
tłuszczu w jelitach, przez co ogranicza wchłanianie witamin rozpuszczal-
nych w tłuszczach. Większą wartość oczywiście ma również błonnik spo-
żyty z naturalnych produktów niż kupiony w tabletkach.
Należy również pamiętać, że istnieją choroby, w których zbyt duże ilości 
spożywanego błonnika pokarmowego są niezalecane – to m.in. niedo-
krwistość, choroby układu kostnego i przewodu pokarmowego (zapa-
lenie żołądka, jelit, trzustki, dróg żółciowych).

mgr Iwona Łątka -Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

HOROSKOP

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piętnastego”, 12.10.2012 r.:
1. Janusz Wydra - Janusz Muzal     198 pkt (61,88%)
2. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński    172 pkt (53,75%)
3. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   170 pkt (53,13%)
4. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski  165 pkt.(51,56%)
5. Mariusz Figurski - Marek Olbryś    130 pkt.(40,63%)
6. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki   125 pkt.(39,06%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po piętnastu turniejach:
1.  Janusz Wydra      78 pkt
2. Janusz Muzal      75 pkt
3-4. Piotr Kowalski      73 pkt
 Grzegorz Nowiński     73 pkt
5. Marek Olbryś      72 pkt
6. Waldemar Gnatkowski     56 pkt
7-8.  Krzysztof Michnowski      52 pkt
 Robert Truszkowski     52 pkt
9. Paweł Wróblewski      50 pkt
10. Kazimierz Kowalski     49 pkt
   
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.  
Na następny turniej zapraszamy w piątek, 26 października na godz. 19.

PK

TENIS STOŁOWY

Niepowodzenie tenisistów
W kolejnych meczach IV ligi tenisa stołowego występujące w niej nasze zespo-
ły: Sparta i LUKS poniosły porażki. Przed rozgrywkami wydawać by się mogło, 
że obie drużyny powalczą o awans, ale niestety rzeczywistość okazała się inna. 
Grupa, w której grają, jest wyrównana i silna. W wielu zespołach występują za-
wodnicy mający drugoligowy staż, ale w niczym to nie usprawiedliwia naszych 
tenisistów, ponieważ i oni mają wieloletnie doświadczenie. Teraz, w kolejnych 
meczach pierwszej rundy, a pozostało ich jeszcze sześć, będą musieli odra-
biać straty, aby na jej zakończenie nie znaleźć się w strefie spadkowej. W drugiej 
rundzie pięć pierwszych zespołów będzie walczyć o awans, a pozostałe pięć 
o utrzymanie w lidze. Póki piłeczka jest w grze, wszystko jest jeszcze możliwe.
Powracając do meczów – Sparta przegrała na wyjeździe z zawsze groźnym Sar-
biewem 8:4, a punkty w tym meczu zdobyli: Klaudia Szadkowska – 1,5, Krzysz-
tof Zalewski – 1, oraz Krzysztof Michnowski, Jerzy Kosewski i Mirek Kosewski – po 0,5, W drugim meczu, również na 
wyjeździe, przegrała w Siedlinie 8:3, a punkty zdobyli: Klaudia Szadkowska – 2, i Mirek Kosewski – 1.
Tak wysoką porażkę może usprawiedliwiać brak podstawowych zawodników, którzy nie mogli wystąpić w tym spot-
kaniu z powodu kontuzji i spraw osobistych.
Natomiast LUKS spotkał się z jednym z faworytów do awansu – drużyną Tęczy Budki Piaseckie i po wyrównanym 
pojedynku przegrał 8:6, chociaż z powodzeniem wynik mógłby być odwrotny. Niestety, w tym meczu doszło do 
kilku niespodziewanych porażek naszych czołowych tenisistów, którzy raczej byli faworytami tych spotkań. Najwię-
cej punktów w tym meczu zdobyli 
Adrian Żyła i Marek Stamirowski – po 
2, natomiast Kamil Białorudzki i Arek 
Ziemiński – po 1.
Drugi mecz na wyjeździe z dru-
żyną Bielany Warszawa, która ak-
tualnie jest wiceliderem, również 
zakończył się porażką 6:8, a punk-
ty zdobyli: Arek Ziemiński – 2, Ka-
mil Białorudzki i Marek Stamirowski 
– po 1,5, oraz Adrian Żyła i Andrzej 
Kosewski – po 0,5. W meczu tym 
również były niespodziewane po-
rażki, mimo że teoretycznie nasi 
zawodnicy powinni wygrać.
W następnej kolejce LUKS wyjeż-
dża do lidera UKS Sanniki, a Sparta 
zagra w Nasielsku z ATS Warsza-
wa. Miejmy nadzieję, że następne 
pojedynki, chociaż trudne, będą 
bardziej korzystne dla naszych ze-
społów, czego im serdecznie ży-
czymy.

Adam Stamirowski

SPORT     SPORT     SPORT     

Oddam:
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
• meble kuchenne, komodę, stolik, krzesła – tel. 518-905-231
• regał kuchenny i pokojowy – tel. 669-832-954
• regał kuchenny – tel. 514-211-759
• laptopa – stary, żeby tylko działał – tel. 507-567-520
• tapczanik jednoosobowy z pojemnikiem na pościel – tel.502-495-147
• wózek głęboki, zabawki dla dziecka, kanapę, regał pokojowy, dywan 

– tel. 502-926-349
• pralkę, ubranka dziecięce – tel. 663-440-267
• meble, telewizor – tel. 667-013-526
• ubranka – tel. 667-013-526
• westfalkę leworamienną – tel. 692-687-401
• lodówkę, tel. 511-411-134
• wszystkie artykuły dzieciece, meble, tel. 518-905-231
• krótki gzyms na firanki, wersalkę ze skrzynią na bieliznę, pościel, półkę 

na scianę, koc, tel. 510-399-436
• lodówka, regał pokojowy, tel. 663-440-267.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

NOK

W klimacie rock i reggae

W niedzielę, 14 października br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się długo wyczekiwany koncert: ROCK 
REGGAE FEST. 
Imprezę otworzył grunge’owy występ lokalnego zespołu WHATEVER. Następnie mogliśmy posłuchać najmłod-
szego zespołu występującego podczas ROCKREGGAE FEST – NO NAME, który bawił nas m.in. coverami Guns 
N’Roses, Red Chot Chili Peppers, Iry oraz Lenki. Nieco cięższe brzmienia zaserwował publiczności warszawski 
zespół metalowy ALTARIS. Na scenie NOK pojawiła się także nowodworska grupa ZDREADY. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy covery oraz autorskie utwory. Z pewnością niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych w sali 
NOK był gościnny występ Jacka Gawrońskiego z zespołem ZDREADY. Przypomnieliśmy sobie dawno już nie-
słyszany utwór zespołu DROPSY: Spać nie mogę. 

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na 
gwiazdę wieczoru, czyli zespół RAG-
GAFAYA. Zespół świetnie łączy mu-
zykę hip-hop z reggae. W Nasielsku 
muzycy zaprezentowali radosną mie-
szankę, przy której nie sposób było 
usiedzieć w miejscu. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy m.in. utwory Cała sala, 
Bakagenci i Booyaka. 
Niedzielny wieczór w NOK upłynął 
pod znakiem żywiołowych występów, 
które – jak pokazała frekwencja – po-
winny częściej odbywać się w naszym 
mieście. 

K.T.

MOIM ZDANIEM

Więcej mioteł
Ta tabliczka przybita sążnistymi gwoździami na 
potężnym drzewie na skwerze miejskim przy  
ul. Kościuszki ciekawi, ale jednocześnie bulwer-
suje naszych czytelników. Stąd pytania, kto ją tam 
umieścił i w jakim celu. 
W oczy rzuca się duży napis na wysokości około 
3 metrów: „Zakaz palenia na terenie obiektu”. Pik-
togram mówi wyraźnie, że chodzi o zakaz palenia 
papierosów. Cel jest więc zbożny, tyle że nie bardzo 
wiadomo, o jaki obiekt chodzi. Czy tym obiektem 
jest drzewo, czy też skwer? Bo jeżeli skwer, to jaka 
jest podstawa prawna do umieszczenia go akurat 
w tym miejscu? A jeśli drzewo? Trudno domnie-
mywać, aby jakiś miłośnik dymka wdrapywał się na 
drzewo, aby zażyć tej przyjemności. No i te gwoź-
dzie wbite w żywe drzewo.
I kolejne pytanie związane z tym, że niejako w pod-
pisie umieszczony jest herb naszego miasta, co może świadczyć, że palce w tym procederze maczały władze 
miasta. W odpowiednim wydziale naszego ratusza nic o tej tabliczce nie wiedziano. Śmiech budzi też dalsza część 
informacji: „Odświeżamy nasze miasta”. Rzeczone drzewo stoi tuż obok Miejsca Pamięci. Tyle że w dniu, kiedy 
poproszono nas o zrobienie zdjęcia, miejsce to naprawdę wymagało odświeżenia – a przynajmniej interwencji 
kogoś z miotłą. Dywagowano więc, że być może tabliczkę umieścił jakiś opozycjonista władz samorządowych, 
aby pobudzić je do zainteresowania się tym miejscem.
I jeszcze jedno. Dalej znajduje się jakiś szyfr i napis w języku angielskim. Tyle że Nasielsk leży w Polsce i na razie 
się nie zanosi, że wejdzie w skład Zjednoczonego Królestwa. A język angielski w naszym mieście nie jest po-
wszechnie znany. Prawdopodobnie chodzi o jakiś realizowany projekt (unijny). Jednak w Nasielsku nie jest jeszcze 
powszechnie znany, a w dodatku czy nie lepiej, zamiast inwestować w tabliczki, kupić parę mioteł?

(a)
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku 
64m2, 3 pokoje + oddzielna kuchnia, 
balkon;3 piętro, osiedle Warszawska, 
umeblowane, stan bardzo dobry/cena 
210 tys. Tel. 510 024 33.

Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 693 299 405.

Sprzedam działki budowlane – Nowe 
Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507 
024 590.

Sprzedam działki budowlane uzbro-
jone, blisko PKP Studzianki. Tel. 784 
528 758.

Język angielski – KOREPETYCJE – za-
kres szkoły podstawowej i gimnazjum.  
Tel. 501 137 264.

Sprzedam dom o powierzchni 80 
m2, budynki gospodarcze na działce  
2000 m2 – Nasielsk lub zamienię na 
mieszkanie w bloku Tel. 664 891 895.

Korepetycje z matematyki i chemii 
z dojazdem do domu. Tel. 608 533 093.

Zatrudnię mechanika do aut ciężaro-
wych, praca w Zakroczymiu. Tel. kont. 
(22 )775-11-11

Zatrudnię pracownika wulkanizacji praca 
w Zakroczymiu. Tel. kont. (22) 775-11-11

Ubezpieczonego do regularnych kon-
serwacji murarsko-stolarskich i prac 
w parku eko-gospodarstwa koło 
Nowego Miasta; dniówka 60zł + pre-
mie; okresowo z zakwaterowaniem. 
Tel. 603 768 911.

Sprzedam dom w Nasielsku. Tel. 502 
343 122.

Sprzedam działki budowlane 1500 m2. 
Tel. 502 343 122.

Sprzedam działkę rolną z możliwością 
zabudowy. Tel. 502 343 122.

Pleban Sp. z o.o. zatrudni pracowni-
ków na stanowisko dyspozytora stacji 
monitorowania, wymagana licencja II 
stopnia, niekaralność. Tel. 602 629 778.

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Schody, drzwi, parapety. Tel. 503 401 399.

Sprzedam działkę, u l . Grabowa.  
Tel. 512 107 015.

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

Sprzedam działki budowlane przy  
ul. Sosnowej w Nasielsku. Tel. 502 182 991.

Dom do wynajęcia w Nasielsku pod 
działalność gospodarczą; parking. Pow. 
100 m2. Tel. 600 376 983.

Wynajmę na działalność lokal 10 m2 
w Nasielsku, ul. Rynek 35. Tel. 661 
739 797.

Sprzedam działkę rolną lub budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 785 444 094.

Do wynajęcia budynek w centrum 
Nasielska (dwurodzinny 200+100 m2). 
Najchętniej pod działalność. Tel. 506 
674 792. 

Remonty, płytki, panele, poddasza kg. 
Tel. 694 570 289.

Skup samochodów z łomowych.  
Tel. 798 266 955.

Szukam do wynajęcia 2-pokojowe.  
Tel. 607 243 607.

S p r z e d a m  d z i a ł k i  b u d o w l a n e 
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.

Sprzedam rower treningowy Sprint, 
matę i pas do masażu, wózek głęboki 
i nosidełko. Tel. 601 756 584.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Zatrudnię osobę do promowania pro-
duktów w internecie, mediach a także 
do reklamy „outdoor”. Umiejętności 
jakie powinien posiadać kandydat: 
inicjatywa, kreatywność, nowatorstwo, 
wyobraźnia, dokładność, odpowie-
dzialność, sumienność, dyspozycyj-
ność. Mile widziane prawo jazdy kat. 
B. Swoje CV proszę kierować na adres: 
firmaworld@o2.pl

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

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

Sprzedam mieszkan ie  –  P ILNE!  
Tel. 696 708 804.

Zatrudnię kierowcę C+E – przewóz 
rzeczy. Wymagana znajomość maszyn 
rolniczych, wiek: do 35 lat. NASIELSK. 
Tel. 607 220 737.

Lady i  regały sklepowe – olcha. 
Opryskiwacz sadowniczy 100 l – spa-
linowy. Tel. 601 581 743.

Przyjmę każdą ilość ziemi. Tel. 693 
021 707.

Usługi – kadry, płace, bhp, p. poż, do-
radztwo, szkolenia. Tel. 606 450 438. 

Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 606 705 640.

Wynajmę lokal o pow. 20 m2 na cele 
usługowe w centrum Nasie lska.  
Tel. 609 566 850.

Sprzedam mieszkanie 47 m2 (parter-2 
pokoje) osiedle Płońska. Tel. 604 436 
444, 796 611 579.

Sprzedam Rower  400 sedan,97 
r. prod., silnik 1,6, benzyna +gaz.  
Tel. 602 295 901.

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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Orzeł Sypniewo – Żbik 1:5 (1:1) +3   Żbik – KS CK Troszyn 7:0 (2:0) +3
PP Żbik – MKS Ciechanów 1:1 (0:1) k. 5:4 awans do półfinału

Wreszcie strzelają
To były pomyślne dla Żbika dwa 
tygodnie. Najpierw, po wyrówna-
nym pojedynku, drużyna pokonała 
w ramach rozgrywek pucharowych 
ligowego rywala MKS Ciechanów 
i awansowała do półfinału Pucha-
ru Polski na szczeblu okręgu ciecha-
nowsko-ostrołęckiego. W półfinale 
nasi piłkarze spotkają się z drużyną IV 
ligi, Narwią Ostrołęka. Mecz rozpo-
cznie się o godzinie 15.30. 
W dwóch rozegranych następnie li-
gowych spotkaniach Żbik zdobył 
komplet punktów. Najpierw pokonał 
w Sypniewie miejscowego Orła 5:1 
(1:1), a następnie wygrał na własnym 
boisku z KS CK Troszyn 7:0. 
Dzięki tym dwom zwycięstwom 
Żbik powrócił na fotel lidera ciecha-
nowsko-ostrołęckiej grupy ligi okrę-
gowej. Fotel ten przypomina jednak 
nieco bujany fotel babuni, bowiem 
tyle samo punktów, co Żbik, mają 
jeszcze dwie drużyny: MKS Ciecha-
nów i Korona Szydłowo. Może się 
więc okazać już w najbliższą sobotę, 
że to zaszczytne miejsce trzeba bę-
dzie opuścić, ponieważ w niedzielę 
zespół wyjeżdża do miejscowości 
Łyse, gdzie spotka się z miejscową 
Tęczą. 
To bardzo groźna drużyna i w do-
tychczasowych pojedynkach zebrała 
zaledwie o trzy punkty mniej niż Żbik. 
Porażka Żbika w tym meczu może 
sprawić, że nasza drużyna spadnie 
na aż piątą pozycję w lidze. Podobny 
problem mają jednak pozostałe czte-
ry drużyny czołówki. Ta kolejka bę-
dzie miała decydujące znaczenie dla 
układu tabeli przed zimową przerwą.
Mecz pucharowy, jak zaznaczyłem 
na początku, był bardzo wyrówna-
ny. Świadczy o tym też remis uzy-
skany w regulaminowym czasie (1:1). 
O awansie decydowały rzuty karne. 
Te lepiej wykonywali nasi zawodnicy 
i po remisowej pierwszej serii (4:4), 
już w pierwszej kolejce drugiej serii, 
przeważyli szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę. Zwycięstwo, choć będące 
częściowo wynikiem szczęśliwe-
go trafu, cieszy tym bardziej, że nasi 
piłkarze zaprezentowali się w tym 
meczu zupełnie dobrze. Przeciwnik 
z Ciechanowa jeszcze w ubiegłym 
sezonie grał w IV lidze. Po spadku 
drużyna wyraźnie wzięła się do ro-
boty i jej forma rośnie z meczu na 
mecz. Tym razem Żbik uzyskał remis 
w Nasielsku, ale wcześniej, w pierw-
szym meczu sezonu, taki sam wynik 
uzyskał w Ciechanowie. To godne 
siebie drużyny i obydwie kandydują 
do awansu. 
Obydwaj ligowi przeciwnicy nie na-
leżą wprawdzie do czołówki naszej 
grupy ligi okręgowej, ale potrafią za-
skoczyć nawet najlepsze drużyny. 
Groźni są zwłaszcza u siebie. W Syp-
niewie przegrała nawet Korona z Os-
trołęki i Iskra Krasne.
Świadom niebezpieczeństwa Żbik 
rozpoczął mecz bardzo skoncentro-
wany. Było to tym bardziej koniecz-
ne,  że do Sypniewa nie pojechało, 
z różnych względów, czterech z naj-
lepszych zawodników naszej druży-
ny. Wyglądało na to, że o zwycięstwo 

będzie trudno. Po pierwszej połowie 
Żbik na przerwę schodził zaledwie 
z wynikiem remisowym (1:1). Inna 
sprawa, że o takim wyniku zdecy-
dował nie tyle przebieg gry, co sta-
ła bolączka naszej drużyny, czyli 
zatrważająca nieskuteczność. Cią-
gle słupki i poprzeczki się nie liczą… 
W drugiej połowie ze skutecznością 
było już lepiej. Żbik strzelił jeszcze 
cztery bramki, sam w tej części nie 
tracąc żadnej.
Bohaterem tego meczu był Ma-
rek Osiński. Strzelił cztery pierwsze 
bramki (20, 48, 62 i 87’) i był współ-
autorem czwartej, którą ostatecznie 
strzelił Łukasz Wasiak. Po tym meczu 
Żbik przesunął się w górę tabeli i zaj-
mował pozycje wicelidera.
Kolejny przeciwnik z byłego wo-
jewództwa ostrołęckiego, KS CK 
Troszyn, czuł respekt przed naszą 
drużyną. Zawodnicy bardzo ostroż-
nie wchodzili na połówkę gospo-
darzy. Pamiętali o „zabezpieczeniu 
tyłów”. Początkowo nasi piłkarze 
mieli pewne trudności z wejściem 
w pole karne przeciwnika. Czego 
jednak nie udało się uzyskać w wy-
niku akcji, uzyskano w wyniku eg-
zekwowania rzutu wolnego. Miejsce 
jego wykonania było wprawdzie 
odległe, ale Łukasz Wolf już wielo-
krotnie pokazał, jak groźne są jego 
uderzenia nawet z większej odle-

głości. I tym razem jego uderzenie 
z około 25 metrów znalazło drogę 
do siatki przeciwnika. W dodatku pił-
ka, lecąca nieuchronnie do bram-
ki, otarła się o jednego z obrońców 
i tym pewniej wpadła do siatki.
Drugą bramkę strzelił w sześć minut 
później Tomasz Choroba. Całą sy-
tuację wypracował Marek Osiński. 
I ta bramka nie podłamała drużyny 
gości z Troszyna. Prowadzili otwar-
tą grę, starali się szybkimi podania-
mi zaskoczyć naszą obronę, lecz do 
przerwy im się to nie udało. Obrona 
naszej drużyny tym razem walczyła 
bezbłędnie. 
Po trzydziestu minutach gry Żbik 
jakby się nieco cofnął. Nadal był ze-
społem lepszym, kontrolował grę, 
ale sytuacji podbramkowych było 
znacznie mniej niż na początku me-
czu. W sumie pierwsza połowa był 
ciekawym widowiskiem i satysfak-
cjonowała naszych kibiców. W dru-
giej natomiast nasi zawodnicy strzelili 
jeszcze pięć bramek. Pierwsza z nich 
padła jednak dopiero w 70. minucie 
meczu. Była to chyba najładniejsza 
bramka strzelona na nasielskim sta-
dionie. Akcję rozegrali Adam Brzyski 
z Przemysławem Wysockim. Ude-
rzenie tego ostatniego było praw-
dziwym majstersztykiem. Bramkarz 
gości nie miał żadnych szans nawet 
na odbicie tej piłki. Goście po meczu 

długo komplementowali naszego za-
wodnika.
Zawodnicy gości i działacze z god-
nością przyjęli wysoką porażkę. Pod-
kreślali, że Żbik jako jedyny z tej ligi 
zasługuje na awans. Kierownictwo 
drużyny nie miało żalu do swych za-
wodników. Działacze uważali, że ich 
piłkarze pokazali się z dobrej strony, 
walczyli nawet wtedy, gdy wiadomo 
było, że nie mają szans na zwycię-
stwo, a nawet na remis. 
I rzeczywiście zespół z Troszyna za-
prezentował się dobrze. To, że god-
nie walczyli, sprawiło, że mecz mógł 
się podobać. Był prowadzony w do-

brym tempie i piłkarze obydwu dru-
żyn pokazali wiele ciekawych zagrań.
Mecz z drużyną z Troszyna warto 
zapamiętać z jeszcze jednego po-
wodu. Wreszcie drużyna wystąpiła 
prawie w optymalnym zespole. Do 
drużyny wrócił Marcin Gumowski. 
Ciekawie zapowiada się rywalizacja 
o miejsce w pierwszym składzie. 
Oby tylko nasi zawodnicy rzadziej 
próbowali zastępować sędziów 
i komentować ich decyzje.
Pozostałe bramki strzelili: Fabian 
Kotarski (75 i 87’), Tomasz Choroba 
(80’) i Daniel Szadkowski (85’). 

az

fot. T. Zawadzki


