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R E K L A M A

Z MIASTA

Utrudnienia 
na Kościuszki
– W piątek wykopano głębokie rowy na skraju 
ulicy Kościuszki przy sklepie Merkury, oznaczono 
taśmami i tak to pozostawiono na sobotę i nie-
dzielę. Co tam będzie robione i czy nie można 
było zacząć tych prac od poniedziałku? – z taki-
mi pytaniami do naszej redakcji zwracali się miesz-
kańcy. 
Jak się okazało, od piątku, 19 kwietnia br., na ulicy 
Kościuszki na drodze wojewódzkiej w centrum miasta rozpoczęły się prace remontowe. 
– Na odcinku 100 metrów w ulicy Kościuszki wymieniany jest krawężnik, a roboty wykonuje firma POLHIT. Prace na 
terenie Nasielska są częścią zadania ogłoszonego w ramach jednego przetargu na kilka remontów na terenie rejonu 
drogowego Wołomin–Nowy Dwór 
Mazowiecki – informuje Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Mazowie-
ckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Dodaje również, że organizacja pra-
cy należy do wykonawcy.
Zgodnie z zapewnieniami otrzyma-
nymi od pani rzecznik MZDW robo-
ty powinny zostać ukończone już 
w najbliższy piątek, 26 kwietnia br.

(i.)

Egzamin 
gimnazjalny
Przez trzy dni, 23, 24 i 25 kwietnia 
br., uczniowie III klas szkół gimna-
zjalnych pisali egzamin końcowy. 
Na terenie gminy Nasielsk do eg-
zaminu przystąpiło 230 uczniów 
(129 z Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Nasielsku, 39 z Zespołu Szkół 
w Starych Pieścirogach, 38 z Ze-
społu Szkół w Cieksynie i 24 z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku). Pierwszego dnia 
gimnazjaliści zmagali się z histo-
rią i wiedzą o społeczeństwie oraz 
językiem polskim. Drugiego dnia 
rozwiązywali zadania z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki. Ostatniego dnia zda-
wali język obcy.
Test gimnazjalny jest przeprowa-
dzany dla uczniów trzeciej klasy 
gimnazjum i jest obowiązkowy, co 
oznacza, że musi do niego przystą-
pić każdy uczeń tej klasy. Przystą-
pienie do egzaminu jest jednym z 
warunków ukończenia szkoły. Ma 
on charakter zewnętrzny – jest 
sprawdzany przez egzaminatorów 
powołanych przez dyrektora Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Nie ma możliwości niezdania egza-
minu – jeśli uczeń się na nim stawi, 
egzamin będzie zaliczony. Wyniki 
zmagań gimnazjalistów poznamy 
za mniej więcej 1,5 miesiąca. 

K.T.

R E K L A M A

Objazdowe problemy
W połowie kwietnia br. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy POW. Choć każdy jest wyro-
zumiały w tej kwestii i nie podważa potrzeby tej inwestycji, to jednak wiele do życzenia pozostawia or-
ganizacja tego przedsięwzięcia. O objazdowym koszmarze mówią kierowcy, którzy muszą jeździć ulicą 
Broniewskiego.

– Objazd jest całkowicie nieprzygo-
towany – mówi pan Daniel i doda-
je – Jeździ się po dziurach i dołach. 
W sumie ulica Wyszyńskiego zo-
stała utwardzona prowizorycznie 
jakimś tłuczniem, ale dziury na Bro-
niewskiego, Polnej czy Szkolnej – są 
jeszcze gorsze niż te z POW. 

Karetka dojechała  
…po godzinie!
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Laur za olej rzepakowy 
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Święto szkoły  
w Budach Siennickich
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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. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

fot. T. Zwawadzki

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Formy zwrotu nadpłaty podatku   
dla podatników podatku dochodowego
Zwrot nadpłaty następuje w jednej z dwóch form, tj.:
- na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obo-
wiązanego do posiadania rachunku bankowego,
- w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do 
posiadania rachunku bankowego chyba, że zażądają zwrotu nadpłaty na 
rachunek bankowy, jeżeli został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym/
aktualizacyjnym.
Zwrot nadpłaty w gotówce  może być zrealizowany w formie przekazu 
pocztowego lub w formie wypłaty z kasy w siedzibie Urzędu Skarbowego. 
Nadpłata której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w po-
stępowaniu egzekucyjnym (aktualnie 8,80 zł), podlega zwrotowi wy-
łącznie w kasie.                                 
Podatnik, który nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, 
w tym nieprowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych, ma prawo 
wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku między formą bezgotówkową 
a formą gotówkową. 
Podatnik, przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, ma 
prawo wskazać wybraną przez siebie formę zwrotu nadpłaty.
Nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od 
osób fizycznych jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce 
kwoty przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie 
z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych przepisach, ponad 
zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1% podatku należ-
nego wynikającego z tej korekty.
Konsekwencją dokonanego przez podatnika wyboru formy zwrotu nad-
płaty jest:
1) przy zwrocie przekazem pocztowym – pomniejszenie nadpłaty o kosz-
ty jej zwrotu,
2) przy zwrocie na rachunek bankowy – koniecznym wymogiem jest 
wskazanie lub zaktualizowanie numeru osobistego rachunku bankowego,
3) przy zwrocie w kasie w siedzibie Urzędu Skarbowego, koniecznym jest 
osobiste stawienie się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty (wraz 
z dokumentem potwierdzającym tożsamość).
Podstawa prawna:
art. 77b §1, art. 77b §3, art. 77c §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy-
nacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 749)                                 

Z GMINY

Kwietniowe roztopy

Po pierwszym, zimowym tygodniu kwietnia drugi okazał się okresem gwał-
townej odwilży. Dobowa średnia temperatura utrzymująca się powyżej zera 
stopni Celsjusza i dodatkowo opady deszczu spowodowały szybkie topnienie 
zalegającej pokrywy śnieżnej i lodu. 
W piątek, 12 kwietnia doszło na terenie naszej gminy do wielu podtopień pól, 
łąk, gospodarstw i piwnic (położonych najbliżej cieków wodnych), a nawet nie-
których ulic. Ucierpiała między innymi ulica Podmiejska, przez którą przelała 
się rzeka Nasielna. 
Tak złej sytuacji nie było tam od czerwca 2010 r. W tym miejscu Nasielna 
znacznie spiętrzyła się przez „wąskie gardło”, jakim jest most kolejowy w Sta-
rych Pieścirogach. Sytuację z niepokojem obserwowali mieszkańcy Nowej 
Wsi. 
Podczas roztopów ucierpiała „schetynówka” przy mostku w Głodowie. Woda 
wyżłobiła także głębokie kaniony wzdłuż drogi w Broninku i częściowo ją za-
lała na styku z Jackowem Włościańskim. Niewiele też brakowało, by Nasielna 
wdarła się na parking przy kościele. 
Na szczęście pogoda szybko się poprawiła, opady deszczu ustały i woda szyb-
ko opadła – co wymownie pokazuje też wodowskaz w Borkowie: w ciągu 
tygodnia stan wody na rzece Wkrze obniżył się o ponad 1 metr z 3,65 m 12 
kwietnia (co było stanem ostrzegawczym) do 2,3 m – 21 kwietnia.

Michał B.

Objazdowe problemy
W połowie kwietnia br. 
rozpoczęła się budo-
wa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy POW. Choć każ-
dy jest wyrozumiały w tej 
kwestii i nie podważa po-
trzeby tej inwestycji, to 
jednak wiele do życzenia 
pozostawia organizacja 
tego przedsięwzięcia. 
O objazdowym koszma-
rze mówią kierowcy, któ-
rzy muszą jeździć ulicą 
Broniewskiego.
– Objazd jest całkowi-
c ie n ieprzygotowany 
– mówi pan Daniel i do-
daje – Jeździ się po dziu-
rach i dołach. W sumie 
ulica Wyszyńskiego zo-
stała utwardzona pro-
wizorycznie jakimś tłuczniem, ale 
dziury na Broniewskiego, Polnej 
czy Szkolnej – są jeszcze gorsze 
niż te z POW. 
Czy odpowiednie służby i władze 
zdały egzamin z przygotowania 
jakościowego i logistycznego ob-
jazdów? Alternatywny objazd dla 
samochodów osobowych ulicami 
Podmiejską i Krupką także pozosta-
wia wiele do życzenia – choć w tej 
sprawie interweniowała w Urzę-
dzie Miejskim sołtys Nowej Wsi, 
by utwardzić asfaltem wspomnia-
ne ulice i ułatwić mieszkańcom tej 
części Nasielska, Mogowa, Starych 
Pieścirogów, Siennicy oraz innych 
okolicznych miejscowości dojazd 
do miasta, a tym samym odciążyć 
ruch na Broniewskiego. Niestety – 
z braku pieniędzy – nie udało się to. 
Podobnie jest z mostkiem na ulicy 
Podmiejskiej, z którego raczej nie 
powinni korzystać kierowcy więk-
szych samochodów. 
Najbardziej zaskoczeni trasą objaz-
du wytyczonego ulicami Polna–
Broniewskiego–Wyszyńskiego są 
kierowcy samochodów ciężaro-
wych i tirów. 
– Nie zauważyłem w Pomiechów-
ku żadnego znaku informacyjnego, 
by omijać Nasielsk! Gdybym o nim 
wiedział, pojechałbym inną trasą 
do Pułtuska – twierdzi zdenerwo-
wany pan Krzysztof ze Szczecina, 
kierowca tira. 
Niestety, takich znaków sugerują-
cych omijanie Nasielska, a zwłasz-
cza ul icy POW, brakuje, także 
choćby na skrzyżowaniu w Pnie-
wie. Gdy na prowizorycznym ob-
jeździe znajduje się jednocześnie 
duży gabarytowo pojazd i kilka 
mniejszych, od razu dochodzi do 
zakorkowania, ale kierowcy starają 
być dla siebie wyrozumiali. 
Za to cierpliwość już tracą miesz-
kańcy domów przy ulicy Broniew-
skiego, bowiem z uliczki, którą 
jeździło kilka aut na godzinę, zro-
biła się teraz trasa szybkiego ruchu, 
którą przejeżdża ponad 100–150 
aut na godzinę, wznosząc przy tym 
tumany kurzu i pyłu. – Ja od poło-
wy kwietnia nie mogę uchylić okna 
– mówi pani Wiesława, mieszkan-
ka tej ulicy. – Pisaliśmy petycję do 
burmistrza o zmiany objazdu, nie-
stety bezskutecznie. Nawet prania 

nie można wywiesić, bo tu wszyst-
ko się strasznie teraz kurzy – do-
daje. 
Objazd przez ulicę Broniewskiego 
został przewidziany do czerwca. – 
Ta ulica nie jest przygotowana do 
tego, by służyć za objazd na tak 
długi okres – mówi mieszkający tu 
pan Marek. – Brakowało tu chod-
nika dla pieszych i dla dzieci, któ-
re mogłyby dojść bezpiecznie do 
szkoły. A teraz musimy chodzić 
między samochodami. Ulica jest 
dziurawa – jest fatalnie. Do tego 
tiry nie mogą się wyrobić i „zła-
mać” na wąskim skrzyżowaniu 
Polna–Broniewskiego – opowiada.
Ciekawe, jak sytuacja będzie wy-
glądać po większych opadach 
deszczu. Czy ulica Wyszyńskiego 
zamieni się w bagno? Jak poradzą 
sobie piesi, którzy będą musieli po-
ruszać się pomiędzy kałużami a ja-
dącymi samochodami? 
To dopiero pierwszy etap inwe-
stycji w ulicy POW, który zgodnie 
z planem powinien potrwać około 
2 tygodni. Trzeba mieć nadzieję, że 
przy wytyczaniu objazdów pod-
czas kolejnych etapów remontu 

POW wszystko zostanie rozwią-
zane w bardziej logiczny sposób. 
Prace ziemne przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej na 
POW są prowadzone przez firmę 
„Zakład Instalacji Sieci Gazowych, 
Wod-kan, Energetycznych, Han-
dlu i Usług M.M. Młyńscy” sp. jawna 
z Ciechanowa, która wygrała prze-
targ na realizację tego zadania. 
Obecnie roboty przesuwają się od 
ulicy Wyszyńskiego w kierunku 
Polnej. Częściowo zerwano tak-
że warstwę asfaltu na tym odcinku 
POW – od Wyszyńskiego do syg-
nalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
z ulicą Warszawską. 
P o  l i c z n y c h  s k a r g a c h  o d 
m i e szkańc ów,  o d w torku 23 
kwietnia wprowadzono także do-
datkowej objazdy ulicą Poniatow-
skiego, które przeznaczone są dla 
samochodów ciężarowych. Jak po-
informowano nas w Wydziale Dróg 
Powiatowych w najbliższym czasie 
w starostwie nowodworskim odbę-
dzie się  spotkanie dotyczące m.in. 
korekty wytyczenia objazdów. 

Michał B.

UM

Nie wypalaj!
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelują:
W trosce o nasze wspólne dobro pragniemy zaapelować do Państwa nie tylko 
o niewyrzucanie śmieci w miejscach przypadkowych, ale również o niewypa-
lanie traw. Pomimo że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w której 
zgodnie z art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, co-
rocznie nie brakuje „amatorów” uporządkowania terenu poprzez wypalenie. 
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew 
pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi 
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Wypalanie traw niszczy 
wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady za-
pylające kwiaty, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających 
gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione. Wy-
palanie nie daje żadnych korzyści w rolnictwie, a wręcz przeciwnie – przynosi 
jedynie szkody. Świadczą o tym niżej przedstawione fakty: Wypalanie, nawet 
jednorazowe, obniża wartość plonów o 5–8%; pogarsza się skład botaniczny 
siana. Niszczone są m.in. rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział 
chwastów. Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu 
ziemia potrzebuje kilku lat, by dawać takie plony jak przed pożarem. Zniszcze-
niu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów 
(bakterie, grzyby), niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia 
mikroorganizmów w biocenozie łąkowo-pastwiskowej. Wysoka temperatura 
powoduje, że związki łatwo utlenialne, na przykład azot, się utleniają. Odkry-
wa się też powierzchnia gleby, co może powodować erozję. Podczas pożaru 
rośnie temperatura w glebie. Jeśli na powierzchni panuje temp. ok. 438 st. C, 
to na głębokości 3 cm temperatura wynosi 25,6 st. C, a na głębokości 7 cm – 
17 st. C. Taka nagła zmiana temperatury może powodować zagładę zwierząt 
glebowych niezbędnych do wytwarzania próchnicy. Niezniszczona warstwa 
próchnicy w glebie to mniejsze zapotrzebowanie na nawożenie. Żyzna gleba 

posiada strukturę gruzełkowatą i jest łatwa w uprawie oraz rozbudowie systemu 
korzeniowego roślin. Żyzna gleba nie ulega erozji, szybko pochłania i zatrzymu-
je wodę niczym gąbka, łagodząc skutki nadmiaru opadów oraz ich niedoboru.
Szczególnym marnotrawstwem jest wypalanie słomy pozostającej na polu po 
zbiorze zbóż kombajnem. Słoma, poza przeznaczeniem ściółkowym, stanowi 
jedną z największych rezerw pasz objętościowych.
Spalanie słomy na polu powoduje: nierównomierny wzrost roślin następczych, 
naruszenie struktury gleby (znaczna koncentracja soli w popiele niektórych 
słom), nadmierny rozwój chwastów.
Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody, przypominamy, że wypa-
lanie zabronione jest również prawem. Art. 131 w wyżej cytowanej ustawy 
mówi: Kto: 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydroż-
ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo 
grzywny.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Nasielsk zabronione jest: spalanie odpadów na po-
wierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, wszystkich rodzajów 
odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, 
gumy, mebli, odpadów zielonych, zaoliwionych szmat itp. Dopuszcza się spala-
nie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Zbiórka elektrośmieci
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku informuje, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zaplanowana jest na sobotę, 11 maja 2013 roku. 
Mieszkańcy terenów wiejskich mogą zgłosić odbiór elektroodpadów 
sprzed swojej posesji, zgłoszenia należy dokonać u sołtysa danej miej-
scowości lub w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, po-
kój 203 i 209 lub pod numerami telefonów: (23) 69 33 101 i (23) 69 33 
108, do dnia 6 maja do godziny 16.00. Natomiast mieszkańcy Nasielska 
elektroodpady mogą zostawić w piątek, 10 maja na bazie ZGKiM przy uli-
cy Płońskiej 43, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Z MIASTA

Karetka dojechała …po godzinie!
Ta sytuacja przytrafić się mogła 
każdemu z nas, ale spotkała 76-let-
nia mieszkankę Nasielska. Tuż przed 
Wielkanocą kobieta zasłabła przed 
blokiem przy ul. Warszawskiej, 
w którym mieszkała. Reakcja sąsia-
dów była niemal natychmiastowa 
i od razu zadzwoniono po karetkę 
pogotowia. Niestety, nikt nie spo-
dziewał się, że jej dojazd trwać bę-
dzie godzinę.
– Było zimno, kazałam przynieść 
sąsiadce jakieś koce, żeby okryć tę 
panią, by się nie wyziębiła. Sąsiedzi 
dzwonili po karetkę i powiedziano 
im, że przyjedzie z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, i czekaliśmy – 
opowiada o zdarzeniu pani Anna, 
mieszkanka jednego z bloków 
przy ul. Warszawskiej, która próbo-
wała ratować starszą kobietę. – Nie 
do pomyślenia jest to, że karetka 
przybyła dopiero po około pięć-
dziesięciu minutach, gdyż okazało 
się, że sąsiadka miała udar móz-
gu, a w tym przypadku istotne jest, 

by jak najszybciej pacjent 
otrzymał fachową pomoc 
medyczną – dodaje.
W takim przypadku liczy 
się każda minuta, a udar 
można rozpoznać w łatwy 
sposób – osłabienie koń-
czyn, skrzywienie twarzy, 
zaburzenia mowy, wzroku 
i równowagi.
– Kiedy ja zadzwoniłam na 
pogotowie, powiedziano 
mi, że karetka przyjedzie 
z Płońska, choć wcześniej 
gdy inni dzwonili, miała 
jechać z Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Dlaczego 
tak się stało? Nie wiem… 
– mówi pani Anna. – Kie-
dy pogotowie w końcu 
dojechało to zabrali sąsiadkę do 
szpitala. 
Niestety, pomoc przyszła zdecy-
dowanie za późno, a starsza ko-
bieta zmarła w drugim tygodniu 
kwietnia, po około 10 dniach po-

bytu w szpitalu. Czy gdyby pogo-
towie przybyło wcześniej, 76-letnia 
nasielszczanka żyłaby nadal?
Najwyraźniej fakt, że w Nasielsku 
jest punkt postoju karetek pogo-
towia nie ma większego znaczenia 

dla naszego zdrowia, bo wiele jed-
nak zależy od sprawnej koordynacji 
działań. W przypadku naszego rejo-
nu – aż w Płocku!

MB.
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
14.04. strażacy z Nasielska zosta-
li wezwani do podtopionej dro-
gi w Głodowie. Działania polegały 
na oznakowaniu niebezpiecznego 
miejsca.
14.04. OSP Nasielsk uczestniczyła 
w poszukiwaniu mężczyzny, który 
zaginął w Błędowie.
18.04. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru traw na nieużytkach w Pieś-
cirogach.

R E K L A M A

R E K L A M A

UROCZYSTOŚCI

Trzecia rocznica  
patrona miasta 

W niedzielę, 21 kwietnia br., w nasielskiej świątyni odbyły się obchody trzeciej 
rocznicy ustanowienia patronem miasta św. Wojciecha.
Uroczystość rozpoczęło przedstawienie, w którym wzięli udział uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Opowiadało ono 

o życiu św. Wojciecha od narodzin aż do jego męczeńskiej śmierci podczas na-
wracania pogan w Prusach. Widzowie mogli obejrzeć, jak przyszły święty podej-
muje najważniejsze życiowe decyzje i spotyka na swojej drodze znane postaci 
z historii, np. Bolesława Chrobrego. 
Później odbyła się msza św., którą celebrował ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz 
kurialny diecezji płockiej. W swoim kazaniu przypomniał zebranym znaczenie 

czynów św. Wojciecha. Święty zadaje bowiem pytanie, co jest ważne w życiu. 
Dla wielu będą to pieniądze, kariera, znajomości czy bywanie w świecie. Tym-
czasem św. Wojciech, który jako szlachcic i biskup posiadał wszystkie te rzeczy, 
wiedział, że prawdziwą wartością jest tylko Chrystus i że za nim warto podążać.
Po mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła, a następnie wierni mogli ucało-
wać relikwie św. Wojciecha. Niedzielne uroczystości uświetnił dodatkowo chór 
Lira a także nasielska orkiestra dęta. Obecne były również poczty sztandarowe 
szkół i innych organizacji z naszej gminy.

(pk)

W SKRÓCIE

Wokół dworca PKP
Po opublikowaniu notat-
ki Libacje na dworcu PKP 
dostaliśmy kolejne sygna-
ły i słowa potwierdzenia 
od osób korzystających 
z przejścia podziemnego, 
że chodzenie tamtędy sta-
je się mało przyjemne. Do-
koła wyjścia z peronów od 
strony Mogowa leżą całe 
stosy butelek po napojach 
alkoholowych – głównie od piwa i wódki.
– Ktoś powinien się zająć tą sprawą – służby odpowiedzialne za pilnowa-
nie porządku powinny w końcu zainteresować się tym miejscem i wycią-
gać konsekwencje wobec spożywających alkohol w miejscu publicznym 
– informuje nas pani Kasia, codziennie dojeżdżająca do pracy pociągiem. 
– Korzystanie z tego przejścia podziemnego staje się złem koniecznym. 
Proszę postawić się w sytuacji kobiety, która musi przejść obok „wyluzo-
wanych” amatorów procentowych trunków i być narażona na zaczepki. 
To naprawdę mało przyjemne – dodaje.
Jak wynika z obserwacji, stosy butelek i innych śmieci gromadzą się 
w tym miejscu już od ponad dwóch lat. Czy ktoś jest w stanie uprzątnąć to  
miejsce?

MB.

Z telewizorem do… lasu?
Las przy Szkole Podstawo-
wej w Budach Siennickich 
staje się powoli składo-
wiskiem telewizorów – 
w ubiegłym roku pisaliśmy 
o jednym wyrzuconym 
tam i po dziś dzień zale-
gającym dosłownie kilka 
metrów od głównej drogi. 
Niedawno „ktoś” pozbył 
się kolejnego telewizora, 
tym razem pozostawiając 
go na środku leśnej drogi! Zapewne to skutek niedostosowania niektórych 
odbiorników telewizyjnych do odbioru sygnału cyfrowego. A skoro stary 
sprzęt nie działa, trzeba się go pozbyć i zakupić nowy.  A przecież sprzęty 
AGD i RTV można oddać bezpłatnie do ZGKiM lub sklepów – w wypadku 
zakupu nowego urządzenia. 
Warto dodać, że przy wjeździe do lasu wisi tabliczka o zakazie wyrzucania 
tu śmieci. Niestety, są tacy, którzy nic sobie z niej nie robią lub nie umieją 
czytać.

MB.

ZE SZKÓŁ

Dębinki najlepsze  
w powiecie
W czwartek, 18 kwietnia br. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
odbył się II etap konkursu „Policjanci są wśród nas”. Konkurs jest organizo-
wany przez Komendę Stołeczną Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie 
oraz Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. 
W eliminacjach uczestniczyły 3-osobowe drużyny, wyłonione spośród 
uczniów szkół podstawowych powiatu nowodworskiego. W skład drużyny 
wchodzili przedstawiciele uczniów klas IV, V i VI. W imprezie udział wzię-
ło dziesięć drużyn, gminę Nasielsk reprezentowali uczniowie z czterech 
szkół podstawowych: SP Popowo Borowe, SP Nasielsk, SP Stare Pieścirogi 
i SP Dębinki. 
W pierwszej części konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, roz-
wiązując test składający się z 20 pytań. W części drugiej zawodnicy mo-
gli wykazać się sprawnością fizyczną w trzech różnych konkurencjach. 

 Po pasjonującej walce zwycięstwo odniósł zespół ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Dębinkach. W skład wygranej drużyny wchodzą: 
Klaudia Niezgoda, Sandra Chrzanowska i Jan Wyrzykowski. Opiekunem 
zespołu jest Rafał Markiewicz.
Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku – Krystian Pisarzewski, Jakub Będowski i Rafał Iwa-
now, opiekunem zespołu jest Monika Paluszek.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach będzie re-
prezentować nasz powiat 3 czerwca 2013 r. w finale konkursu, który od-
będzie się w Warszawie. 

Rafał Markiewicz

11.04. na ul. Warszawskiej Łukasz 
B., mieszkaniec Nasielska, umyśl-
nie zniszczył samochód należący 
do Józefa B. Straty wynoszą 600 zł.
13–14.04 w Paulinowie niezna-
ny sprawca skradł 150 m przewo-
du elektrycznego. Straty wynoszą 
3000 zł na szkodę Cezarego W.
17–18.04. w Kątnych nieznany 
sprawca skradł łódkę. Straty wyno-
szą 3000 zł na szkodę Jana J.
19.04. na ul. Warszawskiej nieznany 
sprawca skradł skuter. Straty wyno-
szą 4400 zł na szkodę Barbary F.
19.04. w Andzinie Paweł Z. skradł 
Forda Eskorta na szkodę Małgorza-
ty M. Zatrzymany miał 1,13 mg/l al-
koholu w wydychanym powietrzu.

Pijani na drodze
10.04. w Kątnych Zbigniew Ł., 
mieszkaniec Kątnych, pomimo 
zakazu sądowego dotyczącego 
kierowania pojazdami kierował ro-
werem. W wydychanym powietrzu 
miał 0,68 mg/l alkoholu.
11.04. na ulicy POW Emil R., miesz-
kaniec Dzierżenina, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(2,29 mg/l).
11.04. w Starych Pieścirogach Ma-
rian K., pomimo zakazu sądowego 
dotyczącego kierowania pojazda-
mi kierował rowerem. W wydy-
chanym powietrzu miał 0,62 mg/l 
alkoholu.
11.04. w Krogulach Ryszard P., 
mieszkaniec Krogul, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (1,06 
mg/l).
13.04. w Pieścirogach Mariusz O., 
mieszkaniec Mogowa, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,49 
mg/l).
13.04. w Andzinie Sylwester Z., 
mieszkaniec Andzina, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,66 
mg/l).
14.04. na ulicy Rynek Krzysztof W., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,79 mg/l).
16.04. na ulicy Garbarskiej Krzysz-
tof F., mieszkaniec Nasielska, pomi-
mo zakazu sądowego dotyczącego 
kierowania pojazdami kierował ro-
werem. W wydychanym powietrzu 
miał 0,45 mg/l alkoholu.
16.04. na ulicy Garbarskiej Jerzy J., 
mieszkaniec Nasielska, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,46 
mg/l).
19.04. na ulicy Nowa Wieś Marek 
W., mieszkaniec Starych Pieściro-
gów, kierował rowerem po spoży-
ciu alkoholu (0,93 mg/l).

UROCZYSTOŚCI. Przysmaki regionalne

Laur za olej rzepakowy 
W środę, 17 kwiet-
n ia  b r.  w sa l i  C en-
t r a l n e j  B i b l i o t e k i 
Rolniczej na Krakow-
skim Przedmieściu 
w Warszawie odby-
ła  s ię  uro c z ystoś ć 
wrę c ze n i a  n a g ró d 
d la  ma zowi e c k i c h 
p ro d u c e n tów  t ra -
dycyjnej żywności. 
W VI edycji konkur-
su o Laur Marszałka 
Województ wa Ma-
zowieckiego nagro-
d ę  t ę  z d o b y ł o  16 
p ro du któw,  a  d wa 
otrz yma ł y w yróż-
nienia .  Naj lepszym 
producentom żyw-
noś c i  na  Ma zowszu nag ro d y 
wręczał Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckiego. 
Wśród nagrodzonych znalazł się 
też olej rzepakowy tłoczony na 
zimno w gospodarstwie P.H.U. 
„Kowalski” należącym do pań-
stwa Hanny i Krzysztofa Kowal-
skich z Winnik. 
W tegorocznym konkursie po 
raz pierwszy wprowadzono po-
dział na dwie grupy uczestników: 
producentów indywidualnych 
i przedsiębiorców. Jako produ-
cenci indywidualni startować mo-
gły zarówno osoby fizyczne, jak 
również koła gospodyń wiejskich, 
szkoły, stowarzyszenia czy gospo-
darstwa agroturystyczne. W każdej 
grupie nagradzane były produkty 
z podziałem na kategorie: wyroby 
piekarnicze; wyroby cukiernicze; 
przetwory mięsne (produkty po-
chodzenia zwierzęcego); przetwo-
ry owocowe i warzywne (produkty 
pochodzenia roślinnego); produkty 
mleczarskie; miody oraz napoje. 
Wśród nagrodzonych produk-
tów zdecydowanie dominowały 

różnego rodzaju słodkie wypieki, 
takie jak wspaniały tort bezowy 
przygotowany przez Jolantę Wo-
łynik z Legionowa, krucha rurka 
z kremem z „Cukierni Małgosia” 
w Radzyminie czy tradycyjne 
pączki rodzinne autorstwa Anny 
Wojc iechowsk iej  z  pob l i sk iej 
gminy Gzy. Nie zabrakło rów-
nież miodów, serów, przetworów 
mięsnych, a także znakomitych 
pstrągów wędzonych i napojów 
alkoholowych – cydru Ignaców 
oraz krupniku kurpiowskiego.
S t a ł y m  i  n i e z w y k l e  w a ż -
nym e l e m e n te m uro c z ys to -
ś c i  w r ę c z e n i a  n a g r ó d  L a u ra 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego jest prezentacja naj-
lepszej żywności z Mazowsza. 
Każdy z nagrodzonych i wyróż-
nionych przygotowuje stoisko 
promocyjne ze swoimi wyroba-
mi. Daje to zarówno producen-
tom, jak i  gościom doskonałą 
okazję do spotkań, wymiany do-
świadczeń i nawiązania nowych 
kontaktów, a przede wszystkim 
do promocji wyśmienitej żyw-
ności. 

Centralne miejsce na prezentu-
jącym się okazale i chętnie od-
wiedzanym przez gości stoisku 
prz ygotowanym przez P.H .U. 
„Kowalski” zajmował oczywi-
ście olej rzepakowy tłoczony na 
zimno. Ale nie zabrakło na nim 
również ubiegłorocznego laure-
ata nagrody Lauru – oleju lnia-
nego tłoczonego na zimno oraz 
smakowitych śledzi podawanych 
w obu rodzajach oleju, których 
kosztować można było wraz ze 
wspaniałym świeżo upieczonym 
na tę okazję chlebem. Nagro-
dzony produkt znają doskonale 
mieszkańcy Nasielska i spoży-
wają go od lat, przede wszystkim 
w potrawach wigilijnych. Teraz 
walory tego oleju doceniła tak-
że kapituła konkursu, uznając, że 
odznacza się on nie tylko wysoką 
jakością, ale także popularyzuje 
regionalną tradycję kulinarną. Nie 
od dziś wiadomo, że olej rze-
pakowy tłoczony na zimno po-
winien być stosowany w naszej 
diecie ze względu na swoje właś-
ciwości prozdrowotne (zawartość 
kwasów omega3 i omega 6).

P a ń s t w u  H a n n i e 
i Krzysztofowi Ko-
wa l s k i m ,  k t ó r z y 
z sercem podcho-
dzą do tworzenia 
p rz ysmaków re -
gionalnych gratu-
lujemy kolejnego 
L auru M arsz a ł ka 
Województwa Ma-
z o w i e c k i e -
g o  i  ż y c z y m y 
da l sz yc h  su kc e -
sów. 

(i.)

Dziękuję za miłość do mieszkańców, nasielskiej ziemi rodzinnej.  
Masz zaszczyt spisywać historię tej ziemi, inni zaszczyt to czytać.  

Dla mnie wyróżnieniem, być Twoim przyjacielem.
Stasiowi Tycowi za współautorstwo  

„WPISANI W DZIEJE MIASTA I REGIONU”.
   Bliski ci kolega.

S E R D E C Z N O Ś C I
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Duchowe witaminy

Przy drodze… 
W polski krajobraz wrosły na stałe kapliczki i przydrożne krzyże, przy 
których ludzie gromadzą się w maju, by śpiewać „Litanię loretańską”. 
Nabożeństwa te są wyrazem pobożności ludowej. Nie chodzi o zwykłą 
dewocję, czyli pobożność, która nie ma wpływu na życie, ale właśnie 
o taką, która będzie miała znaczenie w przemyśleniach, decyzjach czy 
inicjatywach. Co może w religijności ludowej imponować? Bp Grzegorz 
Ryś w rozmowie z Krystyną Strączek zatytułowanej „Kościelna wios-
na” (Kraków 2013) przedstawia taką oto sytuację. Młode małżeństwo 
przeżywa kryzys, więc matka żony woła do siebie skłóconych i każe im 
klęknąć przed krzyżem. Mówi najpierw do córki: „Patrz na ten krzyż i po-
wiedz, jak jest w domu”. A potem do zięcia: „Patrz na ten krzyż i powiedz 
mi, że ona kłamie”. Kto by wpadł na taki pomysł w „elitarnych” kręgach 
chrześcijańskich? My poślemy tych ludzi do psychologa, zamiast po-
kazać im krzyż. A tu w bardzo prostej formie dotykamy podstaw wiary: 
mojej relacji do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i dlatego ma 
coś do powiedzenia o moim życiu. Wiem, że nawet jeśli żonę potrafię 
okłamać, w obliczu Chrystusa kłamać nie mogę. 

W religijności ludowej ważny element stanowi dobrze rozumiana tra-
dycja. Człowiek, który zaczyna żyć świadomie, musi się odnieść do 
dziedzictwa wiary swoich przodków. Przecież nie od nas wszystko się 
zaczyna! Czy wystarczy szukać akceptacji grupy, w której funkcjonuje-
my na co dzień? Czy chodzi o wstyd przed innymi, czy może o poczu-
cie winy wobec dziedzictwa ojców, dziadków? Takie życiowe sytuacje 
dotyczące przekazu wiary możemy również znaleźć w Biblii. W jednym 
z listów Paweł pisze do Tymoteusza: Twoja wiara to wiara Twojej matki 
i babki. A małżeństwo rodziców Tymoteusza było mieszane: ojciec po-
ganin, a matka Żydówka. Wiedząc o tym wszystkim i panujących ów-
cześnie zwyczajach, Paweł mówi jednak: patrz na wiarę swojej matki. 

Często zdarza się popadać w skrajności. Ale nie tędy droga! Jezuita Karl 
Rahner, jeden z najbardziej wpływowych teologów XX wieku, podkre-
śla, by nie przeciwstawiać automatycznie wiary dziedziczonej wierze 
z wyboru. Dla niego ta pierwsza była zawsze jak Chrystus, który staje 
przed nim i pyta: „Czy chcesz odejść?”. Czy nie może się zdarzyć, że 
Chrystus przyjdzie do mojego życia przez wiarę moich rodziców? Albo 
siłą tradycji regionu, w którym żyję i w którym znak krzyża jest jeszcze 
zrozumiały i akceptowany? Oczywiście, że nie da się ominąć momen-
tu, kiedy człowiek będzie musiał się z tym dziedzictwem sam zmierzyć, 
ale nie bez znaczenia okazuje się pokoleniowy przekaz wiary, nawet 
jeśli daleko mu do ideału. Często zderzenie z tą prostą formą uświada-
mia nam, że w niej jest ukryta głęboka treść, która otwiera nam oczy na 
wartość wiary ludowej. Nie zawsze jednak za piękną tradycją kryje się 
żywa wiara. Tak jak Jan Paweł II, podobnie Benedykt XVI zauważał, że 
w krajach dawnego chrztu wiara została zredukowana do warstwy spo-
łecznej: kulturowej, charytatywnej, społecznej czy politycznej. 

Zasady pobożności ludowej zostały przedstawione w opracowanym 
przez Stolicę Apostolską „Dyrektorium” (2002). Zgodnie z duchem So-
boru Watykańskiego II, podkreśla ono pierwszeństwo liturgii nad wszel-
kimi innymi formami modlitwy chrześcijańskiej. Podczas gdy czynności 
sprawowane w ramach sakramentów są niezbędne, by żyć w Chrystu-
sie, to różne formy pobożności ludowej stanowią sferę fakultatywną. 
Najwymowniejszym tego świadectwem jest nakaz uczestnictwa w nie-
dzielnej mszy świętej, podczas gdy podobny nakaz udziału w nabożeń-
stwach nigdy nie obowiązywał wiernych, chociaż były one polecane 
i szeroko rozpowszechniane. Co ciekawe, Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że pobożność ludowa nie 
może przyjmować „obrzędów związanych z magią, zabobonem, spi-
rytyzmem, dążeniem do zemsty czy mających konotację seksualną”. 

Celem przygotowania i przedłużenia w domu kultu sprawowanego 
w Kościele rodzina chrześcijańska – sanktuarium domowego Kościo-
ła – sięga do modlitwy prywatnej, która ma wielką różnorodność form. 
Świadczy ona o niezwykłym bogactwie, w jakim Duch ożywia modlitwę 
chrześcijańską, wychodzi naprzeciw różnym potrzebom i sytuacjom ży-
ciowym, w których człowiek zwraca się do Pana. Warto więc zauważać 
także te miejsca, które przy drogach przypominają nam o Bożej obec-
ności i pozwalają wznosić pobożne westchnienia ku Niebu. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Trzy wyborcze życzenia 
W ostatnich dniach byliśmy świadkami przełomowych wydarzeń na naszej lokalnej scenie politycznej. 
Oto doszło do pierwszego w dziejach naszego miasta referendum, w wyniku którego został odwołany 
burmistrz Nasielska. Frekwencja wyniosła 37%, a 57% ogółu głosujących było za odwołaniem burmi-
strza. Pomijając w tym miejscu wynik, do którego odniosę się w dalszej części, ważność referendum, 
czyli osiągnięta frekwencja, to niewątpliwie sukces naszej demokracji. Oto jesteśmy świadkami wzro-
stu świadomości mieszkańców naszej gminy, przypisania należytej ważności przeświadczeniu, iż każ-
dy pojedynczy głos jest bardzo ważny, a co istotne – prawdziwego poczucia pragnienia decydowania 
o losach naszego wspólnego domu. Życzę sobie i wszystkim, którzy brali udział w głosowaniu, aby od 
dzisiaj już zawsze tak było, aby ta świadomość brania odpowiedzialności za nasze miasto i gminę tylko 
wzrastała. Oraz by udział w wyborach, szczególnie tych na szczeblu samorządowym, był postrzegany 
jako realna troska o wspólne dobro, a nie jak kolejne obsadzanie „stołków”, na które nikt nie ma wpływu.
Wynik referendum jest znany wszystkim. Przewagą 814 głosów mieszkańcy naszej gminy opowiedzieli 
się za odwołaniem urzędującego burmistrza. Wybory były normalne i uczciwe, większość w komisjach 
stanowili ludzie sympatyzujący z Panem Burmistrzem, co przy Jego wielokrotnym zapewnianiu o szcze-
rości i uczciwości gwarantowało bezstronność i niezależność liczących głosy. 
Dlatego oburzające dla mnie jest głoszenie tezy o „niezrozumiałości postawionego w referendum pyta-
nia” czy też sam fakt negowania wyniku wyborów przez stronę przegraną i to przez osoby wywodzące 
się ze środowiska nauczycielsko-pedagogicznego. To bardzo zły przykład dla dzieci i młodzieży, którzy 
w nauczycielach właśnie powinni doszukiwać się prawdziwych autorytetów, uczyć się od nich odwagi 
i zrozumienia dla słabości innych, codziennej radości z osiąganych sukcesów, ale i przyjmowania gory-
czy porażki z honorem i podniesioną przyłbicą. Moim drugim życzeniem, zatem będzie przypomnienie 
jakże aktualnej po dziś dzień sentencji kanclerza Jana Sariusza Zamoyskiego – „Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży chowanie”, która nic a nic nie straciła na swej aktualności. Zdanie to dedy-
kuję wychowawcom, którym prawdziwie na sercu leży troska o wychowanie naszych dzieci i młodzieży. 
Niedługo znów pójdziemy do urn wyborczych, aby zagłosować na nowego gospodarza. Zadania, jakie 
stawiamy przed nim, nie będą należały do łatwych. Będzie musiał zmierzyć się z wieloma problema-
mi, które pozostawili po sobie jego poprzednicy. Ale pomimo trudności okażmy mu nasze poparcie. 
Stwórzmy w tym ważnym dla nas wszystkich czasie prawdziwą jedność. Nie wynośmy się ponad innych, 
nie czyńmy z jednych lepszych, a z innych napiętnowanych. Nie przenośmy na nasz swojski grunt znanej 
z mediów niekończącej się wojny politycznej, która dziesiątkuje nasz kraj. 
Mamy teraz szansę, którą musimy wykorzystać dzięki tej rosnącej świadomości i poczuciu personalnej 
odpowiedzialności za naszą gminę. Życzę gorąco sobie i Państwu, abyśmy jej nie zmarnowali, aby nasze 
marzenia o pięknym mieście, czystych chodnikach, kolorowych placach zabaw dla dzieci, dostępnych 
obiektach sportowych dla młodzieży i cudownych miejscach na niedzielne spacery nad Nasielną stały 
się w końcu realne. Wiem, iż tylko razem sprawimy, że kiedyś się ziszczą.

Mieszkaniec Nasielska (imię nazwisko do wiadomości redakcji)

Z BIBLIOTEKI Warto przeczytać

Wszystkie zapachy Francji
Bywa, że człowiek ma pasje. 
Bywa, że staje się ona jego 
obsesją. Bywa, że jest w sta-
nie dla niej zabić… Taką oso-
bą jest z pewnością Jan Babtista 
Grenouille, maniak obdarzony 
niezwykłym zmysłem węchu, 
który dąży do stworzenia za-
pachu idealnego.
Pachnidło to najbardziej znane 
dzieło Patricka Süskinda. Autor 
stworzył niezwykle interesują-
cą powieść, która w zaskaku-
jąco klarowny sposób łączy 
w sobie naturalistyczny opis 
czasów przedrewolucyjnej 
Francji i mroczną, baśniową 
(albo raczej antybaśniową) hi-
storię mordercy, który zabi-
ja kobiety, by zabrać im ich  
zapach.
Z pewnością nie jest to książka dla każdego. Jeśli ktoś czuje sie zniechę-
cony powyższym opisem, raczej nie powinien po nią sięgać. Wszyscy 
inni za to odnajdą wiele interesujących elementów w tym utworze.
Jedną z największych zalet książki jest to, że próbuje opisać ogrom za-
pachów, z których składa się świat głównego bohatera. Paryż w powieści 
śmierdzi. Wszędzie unosi się smród ciał, straganów i brudów spływają-
cych Sekwaną. To wszystko jest jak zaraza, przed którą co bogatsi miesz-
kańcy bronią się za pomocą perfum, pomadek i mydeł. 
Właściwie nie znajduje w tej książce wielkich minusów. Pachnidło pre-
zentuje ten rodzaj dziwności i groteski, którą najbardziej lubię. Jest to 
rzecz pomysłowa, ciekawa i w niebanalny sposób skłaniająca do prze-
myśleń na temat świata i ludzkiej duszy. Bardzo polecam tę lekturę. 

Paweł Kozłowski

Z KART HISTORII

Spotkanie autorskie
W czwartek,18 kwietnia br., w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyła się promocja 
książki pt. Nasielsk. Wpisani w dzie-
je miasta i regionu. 
– Oddajemy do rąk czytelników 
kolejną publikację książkową do-
tyczącą Nasielska. Koncepcja tej 
pracy powstała w 2008 r., aczkol-
wiek pewne materiały pozyskiwa-
ne w drodze kwerendy źródłowej 
gromadzono już wcześniej. Ty-
siącletni Nasielsk zasługuje na 
uwiecznienie tego, co w nim naj-
cenniejsze – jego mieszkańców 
– powiedział Stanisław Tyc, jeden 
z autorów książki i dyrektor MGBP. 
Oprócz niego na spotkaniu poja-
wili się także inni współautorzy po-
zycji: Regina Olszewska i Krzysztof 
Macias. Nasielsk. Wpisani w dzieje 
miasta i regionu to książka, której 
zadaniem jest popularyzacja do-
robku ludzi związanych z dziejami 
Nasielska i zarazem próba przybli-
żenia obrazu przeszłości tego sta-
rego grodu. 
Jak powiedział Stanisław Tyc, to 
dzieło ma na celu pokazanie, że 
wielu nasielszczan swoją działalnoś-
cią wykraczało poza nasz region 
i czasem zyskiwało sławę w ca-
łej Rzeczpospolitej. Na spotkaniu 
z czytelnikami podjęto kilka kwe-

stii związanych m.in. z subiektyw-
nym doborem bohaterów książki. 
Jak zdradzili autorzy, niekiedy nie 
mogli napisać o jakiejś postaci, po-
nieważ rodziny nie zgadzały się na 
publikację. Z tego powodu nie uka-
zano chociażby sylwetki miesz-
kańca Nasielska, który przebył cały 
szlak bojowy wraz z armią generała 
Andersa.
Jest za to szansa na to, że tego typu 
osoby zostaną ujęte w kolejnej 
edycji książki. Podobnie jak przed-
stawiciele nasielskiej społeczności 
żydowskiej, która zamieszkiwa-
ła nasze miasto od wielu pokoleń. 
Już teraz, jak zdradzili autorzy, od-
bywają się w tym celu rozmowy 
z Nasielskim Stowarzyszeniem Ro-
dzin, które prężnie działa w USA. 
Autorzy książki byli również pyta-

ni o najciekawsze historie, na które 
udało im się natrafić podczas zbie-
rania materiałów. Okazało się m.in., 
że właścicielką Nasielska (gdy było 
to jeszcze miasto prywatne) była 
żona Konstantego Władysława So-
bieskiego, najmłodszego syna kró-
la Jana III Sobieskiego. Dodatkowo 
na kanwie tego związku powstała 
książka Anny Zielińskiej Na zamku 
w Nasielsku. 
Wszystkich chętnych zapraszamy 
do nabycia książki Nasielsk. Wpisani 
w dzieje miasta i regionu, która jest 
dostępna np. w nasielskiej bibliote-
ce. To ciekawa pozycja dla wszyst-
kich zainteresowanych historią 
miasta i regionu. Warto ją mieć 
w swojej domowej biblioteczce.

Paweł Kozłowski

Społeczeństwo żydowskie w Nasielsku (cz. 2)
Religia żydowska nie jest dla naszej 

religii „zewnętrzna”, lecz w pe-
wien sposób „wewnętrzna”. Jeste-

ście naszymi umiłowanymi braćmi 
i w pewien sposób, można by powie-

dzieć, naszymi starszymi braćmi. 
Jan Paweł II

Warto zatem zastanowić się co spra-
wiło, że Nasielsk był atrakcyjnym mia-
stem dla społeczności żydowskiej. 
Z historii Rzeczypospolitej wiemy, że 
Żydzi chętnie przybywali do naszego 
kraju, który z reguły był dla nich przy-
jazny. O pierwszych śladach ich poby-
tu na terenach wchodzących w skład 
polskiego państwa plemiennego mo-
żemy przeczytać z relacji Ibrahima ibn 
Jakuba. Ten żydowski podróżnik, któ-
ry często uważany jest także za wy-
wiadowcę, podróżował po krajach 
słowiańskich, sprzedając niewolni-
ków. Relacje o intensywności handlu 
ze społecznością żydowską są tema-
tem opowiadań kronik powstałych 
również w Europie Środkowej. Mam 
tu na myśli kronikę Thietmara oraz 
Galla Anonima. Ten ostatni opisuje, iż 
wielu chrześcijan wykupiła za własne 
pieniądze z niewoli u Żydów księżna 
Judyta żona Władysława Hermana. 
Zapis w kronice Galla Anonima świad-
czy, że żydowscy handlarze docierali 
także do Płocka, w którym para ksią-
żęca mieszkała. Płock był też jednym 
z pierwszych miast, gdzie Żydzi osied-
lili się na stałe. Ok. 1237 r. powstała tu 
pierwsza gmina żydowska. 
Musimy pamiętać, że społeczeń-
stwo żydowskie było bardzo obrot-
ne. Dotyczyło to przede wszystkim 
takich dziedzin działalności, jak handel 
czy lichwa (wysoko oprocentowa-

ne pożyczki). Dzięki tej ostatniej byli 
szczególnie mile spostrzegani przez 
możnowładców, którzy bardzo czę-
sto korzystali z ich usług, a co niejed-
nokrotnie kończyło się utratą części 
majątków. Ponadto można spotkać 
przykłady powierzania im prowadze-
nia interesów, dzierżawienia usług, 
gdyż godzili się odprowadzać więk-
sze kwoty niż miejscowe rycerstwo. 
W ten sposób np. bankier Lewko za 
panowania Kazimierza Wielkiego stał 
się dzierżawcą kopali soli w Wieliczce 
i Bochni, a także poborcą myta w So-
chaczewie. 
Napływ osadnictwa żydowskiego 
był możliwy dzięki przychylności 
władców Polski, którzy prawnie za-
gwarantowali pewne przywileje dla 
społeczności żydowskiej. I tak Bole-
sław Pobożny w 1264 r. wydał przy-
wilej kaliski określający status Żydów 
w Wielkopolsce. Ten akt prawny 
w 1334 r. Kazimierz Wielki rozciąg-
nął na całe Królestwo Polskie. Akt ten 
gwarantował im możliwość udzielania 
wysokoprocentowych podwyżek, 
zajmowanie się handlem i rzemiosłem 
oraz swobodne podróże po kraju, 
a także określał podległość pod jurys-
dykcję książęcą. Rozszerzenie przywi-
leju było, można powiedzieć, końcem 
tolerancji wobec Żydów w Polsce. 
Pojawienie się większej liczby opera-
tywnych w handlu Żydów sprawiło 
większą konkurencję, a tym samym 
powodowało spadek dochodów 
kupców z polskich miast. Było to za-
rzewiem konfliktów, poza tym wielu 
możnowładców miało problemy ze 
spłatą pożyczek zaciągniętych u sta-
rozakonnych. W wielu miastach, na 

prośbę mieszkańców, wprowadzono 
zakaz osiedlania się Żydów (de non 
tolerandis Judaeis), którzy mogli jed-
nak przybywać na jarmarki oraz tar-
gi. W naszym regionie ten zakaz objął 
Warszawę oraz Pułtusk, który był mia-
stem duchownym. Dziś można śmia-
ło powiedzieć, że do kształtowania się 
osadnictwa żydowskiego na terenie 
Polski, a także Nasielska, przyczyni-
ły się dwa dokumenty. Pierwszym 
z nich był przywilej, w którym król 
zrzekł się swojej jurysdykcji nad Ży-
dami w dobrach prywatnych, co 
sprawiło, że szlachta i magnaci mogli 
w dowolny sposób regulować sta-
tus tej ludności w posiadanych przez 
siebie miastach. Drugim aktem praw-
nym był dokument z 1578 r. mówiący 
o zniesieniu przez króla Stefana Bato-
rego dotychczasowych przywilejów 
miast, które zabraniały społeczności 
żydowskiej handlu na ich terenie. 
Można zatem przypuszczać, gdyż 
brak jest dokumentów mówią-
cych o konkretnej dacie, że właśnie 
w epoce nowożytnej Żydzi stali się 
mieszkańcami ziemi nasielskiej. To 
przypuszczenie można oprzeć na 
fakcie dotyczącym umiejscowienia 
samego Nasielska – na skrzyżowa-
niu szlaku z Ciechanowa do War-
szawy lub Pułtuska. A jak dobrze 
wiemy, w tych dwóch ostatnich 
miastach społeczeństwu żydow-
skiemu zakazano osiedlania. Bliska 
odległość sprawiała, że skupione 
towary można było w szybki i ła-
twy sposób sprzedać z zyskiem lub 
odwrotnie, zakupić na pobliskich 
jarmarkach i sprzedać w samym 
Nasielsku. 

Jednak handel nie był jedyną dome-
ną Żydów. Od chwili stałego osadni-
ctwa na ziemiach polskich po niemal 
kres ich przebywania trudnili się także 
arendą (dzierżawą) karczem, gospód, 
prowadzeniem herbaciarni, piekarni, 
przemysłem oraz komunikacją i trans-
portem. Biedniejsi przedstawicie-
le wspomnianej nacji koncentrowali 
się głównie na handlu straganowym, 
wędrownym oraz domokrążnym. 
Dominowali w handlu odzieżą, tka-
ninami, narzędziami, galanterią oraz 
obuwiem. Sprzedawali także w swo-
ich sklepach artykuły przemysłowe, 
takie jak naczynia, szkło, wyroby że-
lazne, produkty naftowe, oraz zwią-
zane z budownictwem. Nieobce im 
były narzędzia rolnicze, maszyny do 
szycia, artykuły biurowe czy też in-
strumenty muzyczne, zegarki a na-
wet książki. 
Żydzi opanowali także usługi cho-
lewkarskie, czapnicze, fryzjerskie, 
krawieckie, rymarskie, szklarskie 
oraz zegarmistrzowskie. Domino-
wali też w transporcie, to właśnie oni 
w głównej mierze obsługiwali firmy 
przewożące pasażerów pomiędzy 
poszczególnymi miastami. Byli rów-
nież posiadaczami pierwszych auto-
busów, samochodów ciężarowych, 
a także łodzi i statków rzecznych. 
W rękach żydowskich przedsiębior-
ców znajdowały się młyny, garbarnie, 
tartaki, olejarnie, farbiarnie, cegielnie, 
gorzelnie, browary oraz fabryki wody 
sodowej. Często wygrywali konku-
rencje z polskimi przedsiębiorcami, 
robiąc intratne interesy polegające na 
dostawach do garnizonów wojsko-
wych czy też świadcząc usługi, takie 
jak brukarstwo ulic. 

Nasuwa się zatem pytanie: skoro obok 
żydowskich sklepów i kramów istnia-
ły także polskie, to co było przyczyną, 
że społeczeństwo polskie, a zwłaszcza 
gospodarze, wybierali interesy prowa-
dzone przez Żydów? Powodów było 
kilka. Otóż żydowscy handlarze do 
każdego klienta podchodzili indywi-
dualnie, poświęcając mu maksimum 
czasu i targując się z polskim gospo-
darzem nawet kilka godzin. Ponadto 
w żydowskim kramie chłop nie od-
czuwał pogardy, jakim darzyło go 
polskie mieszczaństwo prowadzą-
ce sklepy. To wszystko sprowadza-
ło Żydom sporą klientelę, zwłaszcza 
że dodatkowo można było uzyskać 
odroczenie płatności, a niejednokrot-
nie ten sam asortyment, co dostęp-
ny w polskim sklepie, zakupywano 
znacznie taniej. 
Ważnym czynnikiem wspierającym 
kupców i rzemieślników wyznania 
mojżeszowego, pozwalającym im na 
dobrą prosperitę, były ruchy związ-
kowe, cechy, instytucje spółdzielcze, 
spółdzielnie kredytowe oraz banki ży-
dowskie. To w nich, nie tylko w cza-
sach kryzysu, zubożali Żydzi mogli 
liczyć na niskoprocentowe pożyczki, 
porady prawne, a nawet uczestnictwo 
w organizowanych kursach lub od-
czytach tematycznych. 
Nasielsk był pierwszym miastem na 
Mazowszu posiadającym żydowski 
cech rzemieślniczy. 
Założono go 1753 r., a skupiał w swym 
gronie krawców i kuśnierzy. W latach 
1815–1862 liczył 60 członków. 
CDN

D. Dalecki 

Czytanie ze zrozumieniem
Do napisania tego krótkiego wyjaśnienia skłoniły mnie dobiegające zewsząd głosy o „źle sformułowanym 
pytaniu w referendum”. Osoby przytaczające tę informację mówią o rzekomych kilkuset wyborcach, któ-
rzy zaznaczając „tak”, myśleli, iż głosują za pozostaniem byłego już burmistrza Nasielska na dotychcza-
sowym stanowisku.
Pragnę przypomnieć wszystkim zainteresowanym, iż zadane pytanie w referendum brzmiało: „Czy jest 
Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza Arciszewskiego Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji?” 
(źródło: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej www.kadencja.pkw.gov.pl).
Pytanie to jest stosowane w przypadku każdego referendum przeprowadzanego w Polsce i zostało w taki 
sposób skonstruowane przez Państwową Komisję Wyborczą , aby każda osoba, która nabyła podstawowe 
umiejętności związane z czytaniem i rozumieniem tego, co czyta, mogła bez trudu na nie odpowiedzieć.
Dlatego też głoszenie tezy o „niezrozumiałości” pytania jest stwierdzeniem kwestionującym kompe-
tencje osób pracujących w Państwowej Komisji Wyborczej i obraża wszystkich, którzy ze zrozumieniem 
zadanego w referendum pytania nie mieli najmniejszego problemu. Jednocześnie stawia Nasielsk i jego 
mieszkańców w bardzo niekorzystnym świetle na tle całego kraju.

Magdalena Biernacka
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Turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych 

Z okazji 80. urodzin  
składamy najserdecz-

niejsze życzenia
Naszej Kochanej 

Czesławie Koźniewskiej 
Życzymy Ci zdrowia, sił i codziennej rado-
ści wraz ze słowami największej wdzięczno-

ści za wszystkie dla nas trudy i starania

Składamy Ci dzisiaj podziękowania
Dzieci, Wnuki i Prawnuki

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
bł. Jan Paweł II 

PODZIĘKOWANIE  
za pomoc w zorganizowaniu VI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych  

w dniu 12 kwietnia 2013 r.

Dyrekcji, nauczycielom wychowania fizycznego i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
Dyrekcji i pracownikom Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
Panu Adamowi Stamirowskiemu – sędziemu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
Panu Arturowi Pozorkowi – Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnospraw-
nych 
Panu Jackowi Białoruckiemu – właścicielowi Cukierni „PTYŚ” 
Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim 
Dyrekcji Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
Panom W. Estkowskiemu i A. Sawickiemu z Centrum Handlowego „Guliwer” 
Pani Luizie Rychlik-Kiliszkiewicz z Mazewa Włościańskiego 
Państwu Annie i Markowi Olbrysiom – właścicielom firmy „U Kabana” 
Panom: Zdzisławowi Pietrzakowi, Markowi Sadłowskiemu i Markowi Pawlakowi
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom VI PTTS, którzy swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość 
i okazali swoje szlachetne serca.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji „BĄDŹMY RAZEM” Teresa Skrzynecka – prezes

Dyplomy dla wszystkich
Od siedmiu lat organizowany jest 
w Nasielsku powiatowy turniej 
tenisa stołowego osób niepeł-
nosprawnych. Obecnie właściwie 

jest to już turniej międzypowia-
towy, jako że od kilku lat startują 
w nim również niepełnosprawni 
nie tylko z naszego powiatu, ale 
i powiatów ościennych. 
Jego pomysłodawczynią jest Te-
resa Skrz ynecka. Poprzez ten 
turniej wzbogacała w minionych 
latach ofertę terapeutyczną War-
sztatów Terapii Zajęciowej, or-
ganizując tę imprezę wspólnie 
z f i rmą Janusza Konerbergera 
JAN-POL . Znaczącą rolę w ca-
ł ym przedsięwzięciu odgrywał 
zawsze Adam Stamirowski, który 
dbał o jego sportowy, profesjo-
nalny charakter.
Pisząc „prawie na stałe”, miałem 
na myśli rok 2012, w którym tur-
niej ,  z przyczyn niezależnych 
od organizatorów, się nie odbył. 
Niezadowolonych z tego po-
wodu było wiele osób, w tym 
ci najważniejsi, do których był 
adre sowany,  c z yl i  n iep e ł no -
sprawni. 
Mimo że w minionym roku tur-
niej  s ię nie odbył,  jego g łów-
n a  o r g a n i z a t o r k a ,  Te r e s a 
Skrzynecka, postanowiła te za-

wody przywrócić. Nie k ieruje 
już co prawda warsztatami terapii 
zajęciowej, ale idea tego turnieju 
doskonale wpisuje się w program 

Fundacji „Bądźmy 
Razem”, której te-
raz prezesuje. 
T e g o r o c z -
n y  t u r n i e j  o d -
był  s ię w p iątek,  
12 kwietnia. Panią 
p r e z e s  d z i e l n i e 
w s p i e r a l i  w  o r -
gan i zac j i  c z łon-
ko w i e  f u n d a c j i . 
J e g o  m i e j s c e m 
był a  t ym ra ze m 
hala sportowa Ze-
s p o ł u  Szkó ł  Z a -
wodow ych prz y  
ul .  L ipowej .  G o-
spodarze: dyrek-
cja,  naucz yciele,  pracownicy 
administracyjni i gospodarczy, 
w re szc i e  m ł o d z i e ż ,  do ł oż y-
li wszelkich starań, aby goście 
w tym miejscu czuli się dobrze 
i aby chcieli na kolejny turniej tu-
taj powrócić. Trzeba powiedzieć, 
że był to triumfalny powrót tur-
nieju tenisa stołowego dla osób 
niepełnosprawnych do Nasielska.
W rozgrywkach wzię ło udzia ł 
8 zespołów: WTZ-y ze Starych 

P i e ś c i ro gów,  N owe go D wo -
ru Maz.,  Legionowa, Wyszko-
wa, DPS-y z Nasielska, Ołdaków, 
O b r y t e g o  i  Ś D S  z  P u ł t u s k a . 

W sumie w zawodach 
w z i ę ł o  o ko ł o  1 0 0 
osób. Rywalizowano 
w kategoriach: niepeł-
nosprawni mężczyźni 
i  kob i e t y,  o soby na 
wózkach – mężczyź-
ni i kobiety, oraz pra-
cownicy – mężczyźni 
i kobiety. W klasyfika-
cj i drużynowej zwy-
c i ę ż y ł  z e s p ó ł  W T Z 
z  N o w e g o  D w o r u 

Maz. Kolejne miejsca zajęły dru-
żyny: WTZ Stare Pieścirogi, WTZ 
L e g i o n o wo,  W T Z  W ys z kó w, 
DPS O łdak i,  DPS Obr yte,  DPS 
Nasielsk, ŚDS Pułtusk. 
Medalowe miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach w kolejno-
ści miejsc zajęli:
Kobiety: A. Gołębiewska (WTZ 
Wyszków), K. Szurawska (W TZ 
Wyszków), A. Obrazińska (WTZ 
St. Pieścirogi).
M ę żc z yźn i :  T.  M a z u rk i e w i c z 
(WTZ St. Pieścirogi), D. Jankowski 

(WTZ Legionowo, S. Kozłowski 
(DPS Ołdaki).
Kobiety na wózkach: K. Tańska 
(WTZ St. Pieścirogi), M. Krężle-
wicz (W TZ NDM), M. Stroińska 
(WTZ NDM).
Mężczyźni na wózkach M. An-
drzejewski (WTZ NDM), S. Ocip-
ka (WTZ NDM).
Kobiety (pracownicy):  J .  Mro-
z o w s k a  ( W T Z  L e g i o n o w o ) ,  
I. Wawrzyńska (WTZ St. Pieściro-
gi), M. Mackiewicz (WTZ St. Pieś-
cirogi).

Mężcz yźni  (pracownicy):  
R. Sowa (DPS Ołdaki), D. Ma-
dziarski (WTZ Legionowo), 
R. Biliński (WTZ NDM).
Zw yc i ę z c ów  n a g r o d z o -
no medalami, dyplomami 
i nagrodami, zespoły statu-
etkami i nagrodami. Dyplo-
my otrzymali też wszyscy 
uczestnicy zawodów. Po-
n i e wa ż  b y ł y  t o  z a wo d y 
powiatowe, nagrody i dy-
plomy wręczał m. in .  wi-
c e st arost a  nowo dworsk i 
Henryk Mędrecki. 

a. zawadzki

S E R D E C Z N O Ś C I

UROCZYSTOŚCI

Święto szkoły w Budach Siennickich
Szkoła Podstawowa w Bu-
dach Siennickich jako jedyna 
w Polsce nosi imię Pierre’a de 
Coubertina, historyka i peda-
goga, miłośnika sportu i ini-
cjatora nowożytnych igrzysk 
olimpijskich. W tym roku 
przypada 150 rocznica uro-
dzin barona i z tej okazji Polski 
Komitet Olimpijski ogłosił rok 
2013 –„Rokiem Pierre’a de 
Coubertina”. Zaś cała społecz-
ność szkolna już od stycznia 
2013 r. realizuje projekt edu-
kacyjny pt. „Żyjmy jak nasz 
Patron”. Zakłada on nie tylko 
poszerzenie wiedzy uczniów 
na temat działalności barona 
na rzecz ruchu olimpijskie-
go, różnych dyscyplin sportowych, 
ale także i wdrażanie różnych form 
aktywności ruchowej wśród uczniów.
W czwartek, 11 kwietnia br. bardzo 
uroczyście obchodzono w Budach 
Siennickich Dzień Patrona Szkoły. 
Uczniowie szkoły oraz zaproszeni go-
ście uczestniczyli w podsumowaniu 
pierwszej części projektu edukacyjne-
go. Wśród gości znaleźli się znakomici 
sportowcy: Grażyna Rabsztyn, Kata-
rzyna Deberny, Zofia Klepacka-No-
ceti, Luiza Złotkowska i Józef Grudzień, 
oraz przedstawiciele nasielskiego sa-
morządu: Maria Kowalska sekretarz 
Nasielska, Hanna Pietrzak, dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszko-
li, radni: Stanisław Sotowicz i Wiesław 
Suska.
Na wstępie wszystkich zgromadzo-
nych powitała Marianna Danisiewicz, 

dyrektor szkoły, krótko przedsta-
wiając cel spotkania i zapraszając na 
występy dzieci. A program przygo-
towany przez uczniów szkoły pod 
kierunkiem nauczycieli był naprawdę 
imponujący. Pierwsza część progra-
mu przedstawiała starożytne igrzyska 
olimpijskie. Najpierw obejrzeliśmy 
film, poetycką inscenizację, a później 
także bardzo interesującą prezentację 
multimedialną na ten temat. Można się 
było z niej dowiedzieć m.in.: jak odby-
wały się olimpiady sportowe w staro-
żytności, w jakich dyscyplinach sportu 
rywalizowano (np. wyścigi rydwanów, 
pięciobój, biegi czy pankration) oraz 
jakie przywileje czekały na zwycięz-
ców poza wieńcem laurowym.
W dalszej części bohaterem programu 
był Patron szkoły, baron de Coubertin, 
inicjator odnowienia igrzysk olimpij-
skich w XIX wieku (Ateny 1896 r.). Po-

znaliśmy jego biografię i zasługi, jakie 
wniósł na rzecz propagowania sportu, 
który, jego zdaniem, nie tylko kształtu-
je postawy i charakter, ale także jedno-
czy ludzi i daje radość. 
Dzień Patrona był także doskonałą 
okazją do wręczenia nagród uczniom, 
którzy osiągnęli najlepsze noty w kon-
kursach: recytatorskim, plastycznym 
i multimedialnym.
W konkursie recytatorskim, który od-
bywał się w kategorii klas 0–III, nagro-
dy otrzymali: Aleksandra Lange (kl. I), 
Kornelia Wilczek (kl. II), Hubert Suska 
i Damian Prusik (kl. III).
W konkursie plastycznym pt. „Moja 
ulubiona dyscyplina olimpijska” 
najlepsi byli, w kategorii klas 0–III: 
I miejsce – Eliza Borzym, II miejsce – 
Marcin Łuczak, Weronika Suska. 
Wyróżnienia: Rafał Caliński, Mateusz 
Romanowicz, Hubert Suska, Seba-
stian Suska.
Kategoria klas IV–V: I miejsce Patrycja 
Jaskulska, II miejsce Daniel Romano-
wicz, III miejsce Klaudia Popielarska. 
Wyróżnienia: Sylwia Ogórek, Kinga 
Romanowicz, Jolanta Popielarska. Na-
tomiast w konkursie multimedialnym 
pt. „Mój Patron” najlepsze prezentacje 
wykonali: Magdalena Jaskulska, Patry-
cja Jaskulska, Kacper Gąsiorowski oraz 
Agata Bazylewska. 
Bardzo ciekawą i sympatyczną częścią 
Dnia Patrona było spotkanie ze spor-
towcami. Każdy z gości opowiadał 
o tym, jak zaczęła się jego przygoda 
ze sportem. Wszyscy podkreślali, że 
poza codziennymi treningami i wy-
siłkiem sport uczy samodzielności, 
dyscypliny i wytrwałości w dążeniu 
do celu. Jest też okazją do zwiedzenia 
świata i poznania wielu ciekawych lu-
dzi. Goście przybliżyli dzieciom swoje 
dyscypliny sportu: Grażyna Rabsztyn 
(lekkoatletykę), Katarzyna Deberny 
i Zofia Klepacka-Noceti (żeglarstwo), 
Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szyb-
kie) i Józef Grudzień (boks). Wszyscy 
podkreślali, że ważne są marzenia, 
a później potrzeba dużo pracy, żeby 
mogły się spełnić. Dzieci poznały też 
wiele ciekawostek z życia sportow-
ców, a wszyscy chętni mogli otrzy-
mać od nich autografy.
Na zakończenie Dnia Patrona pani 
Danisiewicz, dyrektor szkoły, zapo-
wiedziała, że zawody sportowe, które 
zaplanowano na ten dzień, odbędą się 
w czerwcu podczas pikniku rodzin-
nego.

(i.)

TROPEM WIOSNY

GORĄCA PROŚBA  
DO GRZEGORZA ARCISZEWSKIEGO

My, mieszkańcy gminy Nasielsk, zwracamy się  
z ogromną prośbą do Pana Burmistrza Grzegorza Arciszewskiego,  

o wzięcie przez niego udziału w nadchodzących wyborach 
na fotel burmistrza.

Prośbę swą motywujemy tym, iż w referendum, które odbyło się  
7 kwietnia 2013 r., pytanie referendalne  

było tak skonstruowane, że wielu z nas wprowadziło w błąd.  
Niektórzy z nas, nawet go nie przeczytali tylko odruchowo  

zaznaczyli TAK, ponieważ są za Panem, niestety oznaczało to  
zupełnie coś innego.  

Dlatego też, chcąc naprawić swój błąd prosilibyśmy o drugą szansę,  
o możliwość zagłosowania na Pana w tych wyborach,  

w których będziemy wybierać nowego burmistrza.
Mamy nadzieję, że zostanie nim właśnie PAN,  

ponieważ tylko w Panu widzimy nadzieję  
na lepszą przyszłość w naszej gminie. Nie chcemy,  

żeby korupcja i układziki znowu zagościły w naszym mieście!
Mimo, że jest Pan „twardy jak granit”,  

i że zarzucają Panu, że jest nieugięty, arogancki, i że mówi Pan prawdę 
prosto w oczy, to właśnie taki człowiek jak Pan jest nam potrzebny na 

to stanowisko, „miękki” nic nie wskóra  
z tą grupą tzw. „dobrych radnych”, którzy dbają wyłącznie  

o swoje interesy, a nie nasze gminne!!!!!!!!!!!
ŻĄDAMY OD PANA KANDYDOWANIA  

W WYBORACH NA BURMISTRZA!
Jeżeli będzie trzeba to zrobimy demonstra-

cję o to, żeby Pan znowu kandydował, 
a drugą o odwołanie rady.

Niech Ci, którzy teraz tak bardzo się cieszą, nie cieszyli się zbyt długo!
Mimo, że jest wielu Pana zwolenników,  

to załączamy tylko część podpisów osób, 
które tak bardzo na Pana liczą.

Z poważaniem
WIERNI WYBORCY!

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

W poniedziałek, 22 kwietnia zakończył się, organizowany przez Nasielski Ośrodek Kultury, 
konkurs fotograficzny "Tropem Wiosny".W głosowaniu internetowym zwyciężyło zdjęcie 
wykonane przez Ewę Ostrowską pt. „Biedroneczka".
Ponadto Jury w składzie: Janusz Zawadzki, Katarzyna Tyc i Iwona Pęcherzewska przyznało 
I miejsce exe quo SARZE RUDZIŃSKIEJ za fotografię pt. „Nadchodzi wiosna".
Poniżej publikujemy zdjęcia wszystkich laureatów.

Ewa Ostrowska - „Biedroneczka" - I miejsce

Sara Rudzińska - „Nadchodzi wiosna"
- I miejsceAda Sitek - wyróżnienie

Monika Ostrzeniewska - wyróżnienie

Dominika Malinowska - wyróżnienie

Julia Mandykowska - wyróżnienie

Kacper Kosewski - wyróżnienie
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RUBRYKA HARCERSKA

Folklor
Etnologa powinna cechować głównie cie-
kawość ludzi i świata oraz pasja poznawania. 
Oznacza ona chęć kontaktu z ludźmi, zainte-
resowanie nimi oraz otwartość na człowieka. 
Etnolog musi również umieć obserwować i do-
konywać interpretacji życia zbiorowego.

Do tego potrzebna jest mu umiejętność rozmowy z ludźmi i wejścia do 
cudzego świata – do domu, mieszkania, kręgu, rodziny.
Wiosna w pełni rozwinęła swoje skrzydła i oblekła ziemię zielonym 
płaszczem. Wszystko rozkwita i budzi się do życia, pomimo kapryśnej 
marcowej i kwietniowej pogody jest to dobra pora także na nasze po-
rządki. Dla uczestników Wiosennej Akcji Szkoleniowej „Folklor”, odby-
wającej się w dniach 15–17 marca oraz 5–7 i 12–14 kwietnia 2013, była to 
okazja do uporządkowania swojej harcerskiej wiedzy. Pierwsze pytanie, 
jakie się nasuwa, to dlaczego „Folklor”?

Sprawcą całego zamieszania jest komendantka akcji phm. Kornelia Mę-
drzykowska z Pruszkowa. W tradycji Międzyhufcowego Zespołu Kadry 
Kształcącej każda akcja szkoleniowa zabiera kadrę i uczestników na wę-
drówkę w ciekawe zakątki świata. Jest to poniekąd element obrzędo-
wy MZKK, dlatego przy planowaniu WAS 2013 nie chciano odstąpić od 
tradycji i długo zastanawiano się nad celem kolejnej wędrówki. Zazwy-
czaj były to miejsca egzotyczne i odległe, jednakże tym razem komen-

da nie znalazła takiego, które by urzekało na tyle, aby budować wokół 
niego obrzędowość kursu. Przez przypadek jednak narodził się pomysł 
podróży po krainach etnograficznych Polski. Folklor coraz bardziej za-
nika w naszej ojczyźnie, a dawne tradycje zaczynają często wymierać 
nawet na wsiach. Na szczęście jest pewna grupa osób, które je jeszcze 
pielęgnują. Tym samym uczestnicy mieli okazję zwiedzić 7 regionów 
– podhalański, kurpiowski, kaszubski, wielkopolski, krakowski, łowicki 
i kujawski. 

Cała akcja szkoleniowa została podzielona na odrębne kursy. Były to 
tzw. nakładki metodyczne, podzielone na kategorie „zuchy”, „harcerze”, 
„harcerze starsi”, które są niezbędne do prowadzenia drużyny w danym 
pionie, a także kurs przybocznych, dla osób pomagających w prowa-
dzeniu drużyn. W całym szkoleniu brali udział harcerze z hufców war-
szawskich oraz podwarszawskich, głównie z Chorągwi Stołecznej ZHP. 
Przed rozpoczęciem WAS został nagrany ciekawy filmik uatrakcyjnia-
jący całość i wywołujący na twarzach uczestników pierwsze uśmiechy. 
Oprócz przydatnej dla przyszłej kadry wiedzy prowadzący starali się tak-
że przemycać treści związane z tematyką akcji poprzez wprowadzanie 
elementów obrzędowych. Dzięki temu kursanci mogli bardziej utożsa-
miać się z całym szkoleniem i łatwiej integrować. Nie zabrakło typowych 
strojów oraz motywów etnograficznych. Największym wyzwaniem dla 
wszystkich były tańce ludowe, które uczestnicy wraz z kadrą wytrwale 
ćwiczyli, kończąc każdy zjazd, by potem sfinalizować swoje wysiłki wiel-
kim balem na ostatnim zjeździe całej akcji szkoleniowej.

Wiosenna akcja szkoleniowa to na pewno wielkie wyzwanie zarówno 
dla uczestników, jak i kadry. Trzy napięte, pełne pracy, czasem nieprze-
spanych nocy weekendy. Warsztaty, masa przydatnej wiedzy, prace za-
liczeniowe i rozmowy instruktorskie. Z własnego doświadczenia mogę 
jednak powiedzieć, że pomimo zmęczenia po takim kursie człowiek 
czuje się bogatszy o wiele doświadczeń i znajomości oraz zostaje wy-
posażony w masę wiadomości, i już tylko od niego zależy, jak to wyko-
rzysta. Oprócz pracy harcerskiej jest to także doskonała podwalina pracy 
zawodowej, umiejętności, których inni młodzi ludzie nie mają szansy 
zdobyć poza organizacjami pozarządowymi, bo często ciężko o taką 
wiedzę i umiejętności nawet w szkole.

pwd. Daniel Nowak

ROZMAITOŚCI

SPOŁECZNIE

GraMy dla Andżeliki
GraMy dla Andżeliki to akcja charytatywna mająca na celu pomoc fi-
nansową dla pięcioletniej Andżeliki Zalewskiej z miejscowości Krzyczki 
(k. Nasielska), która od urodzenia zmaga się z porażeniem mózgowym. 
W marcu tego roku przeszła zabieg polegający na rozluźnieniu części 
mięśni kończyn dolnych i górnych. Po tym zabiegu konieczna jest dalsza 
systematyczna rehabilitacja, która pozwoli na utrzymanie lub dalszy roz-
wój sprawności ruchowej. Zabiegi te pozwolą także na zmniejszenie bólu, 
z którym Andżelika zmaga się od urodzenia. Rozpoczęła się akcja mająca 
na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy małej Andżelice. Apelujemy 
do wszystkich firm, przedsiębiorstw, instytucji, osób prywatnych i wszyst-
kich mieszkańców naszej (i nie tylko naszej) gminy o pomoc.

Jak możecie to zrobić?
1) Andżelika jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 
dzięki czemu ma otworzone konto, na które można wpłacać pieniądze 
tzw. darowizny. Nr konta to 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. W ty-
tule przelewu prosimy koniecznie wpisać – 6793 Andżelika Zalewska pod-
opieczna Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Można także przekazać 
1% z rozliczenia z podatku na konto Andżeliki. Nr KRS to 0000037904.
2) Szukamy rzeczy materialnych, bonów, karnetów, ofert, gadżetów itp., 
które moglibyśmy zlicytować. Licytacje zebranych przez nas fantów od-
będą się podczas koncertu finałowego w budynku Nasielskiego Ośrodka 
Kultury (szczegóły niebawem). Jeśli macie jakiś pomysł na podarowanie 
czegoś od siebie, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
3) Do akcji oficjalnie przyłączyły się wszystkie nasielskie szkoły, przed-
szkola, lokalne firmy, osoby prywatne. Uczniowie szkół będą przeprowa-
dzać zbiórki pieniężne (i nie tylko) na terenie naszej gminy. Nie zamykajcie 
swoich drzwi i serc, wrzućcie do puszki ile będziecie w stanie. Pamiętajcie, 
że każda złotówka to szansa na bardziej normalne życie tego dziecka.
4) Już dziś zapraszamy na koncert finałowy, który odbędzie się w budynku 
NOK-u (szczegóły niebawem). Dochód z biletów oraz przeprowadzonych 
licytacji zostanie w całości przeznaczony na akcję „GraMy dla Andżeliki”. 
Nie może was tam zabraknąć. Zaproście rodzinę, znajomych, posłuchajcie 
dobrej muzyki i bądźcie tam z nami. 
Cała akcja będzie przeprowadzona pod nadzorem Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. Każdy podarowany grosik dla Andżeliki trafi do 
oznakowanej, szczelnie zamkniętej puszki. Środki uzyskane z całej zbiór-
ki zostaną przekazane na ręce przedstawicieli fundacji, po czym zostaną 
otwarte i zliczone, następnie przelane na konto Andżeliki, ale dopiero po 
udokumentowaniu wydatków na leczenie i dalsze zabiegi dziewczynki. 
Po zakończeniu kwesty poinformujemy Państwa o kwocie uzyskanej ze 
zbiórki.
Liczymy, że los malutkiej mieszkanki naszej gminy nie będzie Państwu 
obojętny i weźmiecie udział w koncercie i zbiórce publicznej. Otworzycie 
swoje serca i sumienia i wspomożecie tę akcję, jak tylko będziecie potrafili. 
Ta mała cierpiąca każdego dnia istotka może mieć lepsze, bardziej normal-
ne życie i to każdy z nas może się do tego przyczynić. Spróbujcie choć 
na tych kilka chwil zatrzymać się w tym pędzącym świecie, spójrzcie na 
swoje dzieci, wnuki i pomyślcie, ile byście oddali, aby im pomóc w takiej 
sytuacji. Pamiętajcie, że nie jest to wirtualna pomoc nieznanym osobom 
czy instytucjom, kiedy to często nie wiecie do końca, gdzie ostatecznie 
lądują wasze często ciężko zarobione i oddane komuś pieniądze. 
W każdej chwili możecie odwiedzić dom i rodzinę państwa Zalewskich 
w Krzyczkach, by przekonać się, z jakim cierpieniem zmaga się ich ma-
lutka córeczka i cała rodzina, która walczy o nią każdego dnia już od po-
nad pięciu lat.
Z ogromnym szacunkiem i uznaniem dla wszystkich ludzi dobrej woli 

rodzina państwa Zalewskich 
osoba kontaktowa:
Dawid Domała tel. 795-507-746
Mail: domalak@o2.pl 
Szczegóły na: www.facebook.com/GraMy dla Andżeliki

ZE SZÓŁ. Projekt II klasy gimnazjum przy LO w Nasielsku

Kopciuszek na wesoło
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej 
wszyscy uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych mu-
szą brać udział w realizacji gimnazjalnego projektu edu-
kacyjnego. Dotyczy to wszystkich uczniów kończących 
naukę w gimnazjum w czerwcu 2012 r. i kolejnych rocz-
ników. Projekt: 
1. Musi być wykonywany przez zespół uczniów pod opie-
ką nauczyciela.
2. Główne działania podejmują uczniowie samodzielnie, 
rolą nauczyciela jest inspirowanie i motywowanie uczniów, 
nadzorowanie ich pracy, pomoc w przypadku pojawiają-
cych się trudności. 
3. Musi mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
Projekt z języka polskiego został zrealizowany przez klasę II gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku: Natalię Bogońską, Cezarego Ceglińskiego, Julię Kosakowską, Patryka Kosewskiego, Huberta Kowalskiego, 
Mateusza Łepkowskiego, Ewelinę Mrówczyńską, Patryka Ostrowskiego, Sebastiana Ostrowskiego, Jakuba Świerczew-
skiego, Klaudię Turek, Dominikę Żołnierzak, Natalię Roszkowską, Kacpra Ćwika i Adama Kosewskiego. Opiekunem 
projektu była nauczycielka języka polskiego Agnieszka Wyrwich-Kosela.
Praca nad naszym projektem trwała około dwóch miesięcy. Przez cały ten czas nasza klasa zbierała różnego rodza-
ju stroje, dekoracje i rekwizyty. W związku z przedsięwzięciem, jakiego się podjęliśmy, konieczne były liczne próby, 
w których każdy uczeń przynależący do projektu miał obowiązek uczestniczyć. Próby odbywały się nawet kilka razy 
w tygodniu, z czego każdy z nas był zadowolony, ponieważ mogliśmy wszyscy razem spędzić miło czas, współpra-
cując ze sobą. W nasze próby włączane były także układy taneczne, których niektórzy uczyli się nawet poza lekcjami. 
Projekt został przedstawiony naszym uczniom i pracownikom 21 marca, z okazji Dnia Wiosny, zaś uczniom VI klas 
szkół podstawowych, których gościliśmy w szkole w związku z Dniami Otwartymi – 25 marca. Nasz ostatni występ 
miał miejsce 27 marca, tym razem dla najmłodszych widzów, a mianowicie dla przedszkolaków z Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku, Niepublicznego Przedszkola ,,Pod Fiołkami oraz Niepublicznego Przedszkola ,,Sakolandia”. 
Spektakl przedstawiał nowoczesną wersję opowieści o Kopciuszku, który maluje ścianę i układa cegły, zamiast oddzie-
lać ziarna i sprzątać. Zaskoczeniem dla wszystkich było wykorzystanie nowatorskich, współczesnych przebojów oraz 
układów tanecznych. Nasza ciężka praca na pewno się opłaciła, ponieważ każdemu bardzo podobało się przygoto-
wane przez nas przedstawienie. Jesteśmy z niego bardzo dumni i zadowoleni.

Julia Kosakowska, Klaudia Turek, Ewelina Mrówczyńska 

ZS SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Młodzi czytelnicy 
My, uczniowie klasy pierwszej, uroczyście 
przyrzekamy kochać i szanować książki oraz 
wypełniać obowiązki czytelnika. Te uroczy-
ste słowa przysięgi wypowiedzieli pierw-
szoklasiści Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym. 18 kwietnia 2013 r. odbyło się 
uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej 
na czytelników biblioteki szkolnej. W zorgani-
zowanie uroczystości włączyli się uczniowie 
klas II i III, przygotowując ciekawą insceniza-
cję pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza. 
Inscenizacja była wprowadzeniem do części 
zasadniczej, czyli pasowania pierwszaków 
na czytelników. Bardzo ważną rolę odegrały 
przygotowane dla poszczególnych postaci 
stroje i rekwizyty, które urozmaiciły występy oraz rozwijały wyobraźnię dzieci. 
Uczniowie klasy pierwszej nie byli tylko biernymi widzami, ale poprzez zadawanie im pytań przez prowadzących mogli 
aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu. Bardzo chętnie odpowiadali na pytania np. związane z bohaterami bajek czy 
z zasadami poszanowania książek. Punktem kulminacyjnym punktem spotkania było złożenie przez pierwszoklasistów 
uroczystego przyrzeczenia uczniowskiego – w obecności Teresy Przybysz, dyrektor szkoły, nauczycieli i starszych ucz-
niów – że będą szanować książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na pamiątkę tej uroczystości nasi nowi 
czytelnicy otrzymali upominki: dyplomy, książki i zakładki. W podziękowaniu starszym kolegom pierwszaki zaprezento-
wały cześć artystyczną – recytowały wiersze Juliana Tuwima. 
Nie bez powodu wybrano utwory tego poety, bowiem rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. W bieżącym 
roku przypada stulecie poetyckiego debiutu i 60. rocznica śmierci poety, który zmarł 27 grudnia 1953 r. Obie rocznice 
stanowią okazję do oddania mu hołdu. Jest on znany jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, które 
kształtują język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc zarazem poczucia humoru i ukazując 
optymizm codziennego życia. 
W celu uświetnienia obchodów Roku Juliana Tuwima uczniowie klas 0–VI wzięli udział w szkolnym konkursie plastycz-
nym ogłoszonym przez bibliotekę. Konkurs przebiegał pod hasłem „Twórczość Juliana Tuwima – pędzlem malowana”. 
Do komisji konkursowej zostało złożonych 60 prac. Prace przygotowane przez uczniów przedstawiały najbardziej zna-
nych i lubianych przez dzieci bohaterów wierszy: Murzynka Bambo, Zosię Samosię, Grzesia z dziurawym workiem, Słonia 
Trąbalskiego. 
Zwycięzcami konkursu zostali:
W kategorii klas 0–III: I miejsce – Weronika Zaremba kl. III, II miejsce – Milena Leleń kl. I, III miejsce – Wiktoria Zawadzka 
W kategorii klas IV–VI: I miejsce – Sebastian Bednarski kl. V, II miejsce – Natalia Mielczarska kl. VI, III miejsce – Karolina 
Tyczyńska 
Wyróżnienia: Nikola Tyczyńska, Natalia Biedrzycka, Alicja Flader, Natalia Mikulska, Natalia Reszczyńska, Julia Grzymkowska, 
Angelika Przybysz i Natalia Grzymkowska. 
Głównym celem tej imprezy czytelniczej było zaproszenie do biblioteki szkolnej i zachęcenie najmłodszych czytelników 
do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka w szkole powinna kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, 
gdzie uczniowie i dorośli są mile widziani.

Joanna Prusik

U NAS. Badanie internetowe część II

Ocena potrzeb inwestycyjnych
W poprzednim numerze zaprezentowana została część pierwsza wyników internetowej ankiety przeprowa-
dzonej na próbie 103 internautów poprzez portale społecznościowe skupiające mieszkańców gminy Nasielsk. 
W tym numerze analizie zostały poddane pomysły inwestycyjne.
Istotą każdej inwestycji na terenie danej miejscowości jest dobro ogółu mieszkańców oraz poprawa jakości 
i komfortu ich życia w danym miejscu. Inwestycje są istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego, podnoszącym 
walory użytkowe gminy, a tym samym przyciągającym nowych mieszkańców i inwestorów. Literatura facho-
wa mówi, iż podejmując temat rozwoju lokalnego na bazie konkretnych inwestycji, powinno się je realizować 
za aprobatą i przy współudziale lokalnej społeczności. Planowanie inwestycji jest kształtowaniem przyszłości 
obrazu danej gminy. Ważne są nie tylko warunki bytu materialnego, ale i rozwoju duchowego, takie jak wy-
poczynek, obcowanie z kulturą, rozrywką oraz zachowanie środowiska naturalnego, czyli otoczenia przy-
rodniczego, w jakim położona jest każda miejscowość – lasy, cieki i zbiorniki wodne. 
Ankieta zawierała osiem różnych publicznych propozycji inwestycyjnych, które mogłyby poprawić w róż-
nych aspektach jakość życia mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. Prawie wszystkie propozycje inwestycyjne 
spotkały się z dużym (ponad 40-procentowym) poparciem u internetowych respondentów.
Oceniając każdy pomysł inwestycyjny, internauci mieli do wyboru pięć odpowiedzi: „bardzo ważna”, „ważna”, 
„mało ważna”, „nieważna” i „nie mam zdania”.

Inwestycje drogowe
Stan i jakość nasielskich ulic i chodników pozostawia wiele do życzenia, dlatego chyba najbardziej wycze-
kiwaną inwestycją w Nasielsku jest remont ulicy POW, który zaczął się w drugim tygodniu kwietnia. Aż 93% 
ankietowanych zaznaczyło, iż jest to ważna inwestycja (w tym 68%, że bardzo ważna). Mieszkańcy ponadto 
mają także ogromne oczekiwania wobec nowych chodników – aż 91% respondentów wskazało, iż jest to waż-
na inwestycja, z czego niemal 60%, że jest bardzo ważna. Pozostali stwierdzili, iż jest to kwestia mało ważna.

Kanalizacja
Na trzecim miejscu znalazła się inwestycja poprawiająca warunki bytowe ludności – a mianowicie rozbudowa 
kanalizacji, a co za tym idzie, w przyszłości poprawa jakości środowiska i czystości wód. Dokładnie 3/4 re-
spondentów uważa tę kwestię za ważną dla rozwoju naszej gminy. Natomiast 14% określiło, że ma to dla nich 
małe znaczenie.

Place zabaw
Na czwartym miejscu znalazł się pomysł, co może być zaskoczeniem, budowy placów zabaw dla dzieci. 
Można powiedzieć, prozaiczna sprawa, jednak po głębszych przemyśleniach nasuwają się wnioski, że dzieci 
w Nasielsku nie mają zbyt wielu miejsc do bezpiecznego i kreatywnego spędzania czasu z rodzicami. Place 
zabaw służą także do integracji rodziców i nawiązywania kontaktów międzyludzkich, gdyż okazuje się, że to 
są często miejsca, gdzie nikt się nie śpieszy, stąd wysokie oczekiwania aż 2/3 respondentów. Tylko niecałe 
20% określiło taką inwestycję jako mało ważną, a 10 % jako zupełnie nieważną.

Ścieżki rowerowe
Oczekiwane są także ścieżki rowerowe, które propagują zdrowy tryb życia w społeczeństwie i są coraz mod-
niejsze w całej Polsce, a także znacząco uatrakcyjniają miejsca, w których są wybudowane, przyciągając także 
turystów i poprawiając bezpieczeństwo na ulicach. Niestety, co roku dochodzi do kilku śmiertelnych potrąceń 
rowerzystów w nasielskich okolicach. Ścieżkom rowerowym zielone światło daje 52% internautów, w tym 36% 
wskazuje, że jest to inwestycja bardzo ważna. Jednak tyle samo osób zaznaczyło, że jest to inwestycja mało 
ważna, a dla pozostałych 11% zupełnie nieważna.

Budowa basenu
Nasielscy internauci mają duże oczekiwania, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb związanych z aktywnością 
sportową i poprawą kondycji fizycznej, gdyż na szóstej pozycji, za budową ścieżek rowerowych, znalazła się 
budowa miejskiego basenu. Obiekt taki to również realizacja potrzeb dotyczących nawiązywania kontaktów 
społecznych. Jego budowy oczekuje 46% respondentów, ale aż 28% wskazuje, że jest to inwestycja mało 
ważna w Nasielsku, a 22%, iż zupełnie nieważna. Zdania w tej kwestii widać są podzielone.

Budowa obwodnicy
Duże rozbieżności pojawiły się przy ocenie potrzeby budowy obwodnicy Nasielska. Być może wyniknęły 
z niewiedzy na temat pozytywnych aspektów realizacji tej inwestycji: przede wszystkim odciążenia od ruchu 
tranzytowego centrum miasta, a co za tym idzie obniżenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń. Dla 24% inter-
nautów obwodnica jest bardzo ważna, a dla 20% ważna. Jednak 31% ocenia taką inwestycję jako mało ważną, 
a 16% jako zupełnie nieważną.

Targowica
Najmniejszym poparciem cieszy się budzący najwięcej emocji w ostatnich miesiącach w naszej gminie po-
mysł budowy nowej targowicy przy ulicy Lipowej. W ocenie większości internautów, bo 54%, jest to inwesty-
cja zupełnie nieważna, a dla 23% mało ważna. Jedynie 17% wskazało wyższe wartości.
Nie od dziś wiadomo, że Nasielsk jest przede wszystkim „sypialnią” aglomeracji warszawskiej, co znaczy, że 
znaczna część mieszkańców pracuje w Warszawie i okolicach, codziennie dojeżdżając do pracy. 

Z ankiety wynika, iż spełnianie 
oczekiwań rekreacyjno-relak-
sacyjnych mieszkańców może 
wpłynąć na napływ i osiedlanie 
się ludności z innych gmin czy 
powiatów, zwłaszcza że nasielskim 
atutem jest dogodna infrastruktu-
ra komunikacyjna (pomijając stan 
POW). 
Jednak bez atrakcyjnych inwesty-
cji, mających na celu zaspakajanie 
potrzeb mieszkańców, każdemu 
miastu grozi zastój, a nawet rece-
sja.

Michał B.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Obiecanki drogowe
Jest XXI wiek. A tak wygląda 
moja droga do domu. 
Każda władza obiecuje, że tę 
drogę zreperuje. Żadna sło-
wa nie dotrzymuje. 
Jak tu mają dojechać służby 
ratownicze?

Elżbieta Antosik
Jackowo Dworskie
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Kino NIWA ZAPRASZA
2-5 maja godz. 15.00

Dino Mama 3D
Animacja, familijny, komedia; USA, Korea Południowa; 
czas: 1 godz. 26 min.
Troje ciekawskich dzieciaków przez przypa-
dek cofa się w czasie o 65 milionów lat, w 
efekcie trafiają w sam środek gniazda dino-
zaura. 

2–5 maja godz. 17.00

Mój rower
Dramat, komedia; Polska; czas: 1 godz. 30 min.
Dziadek, ojciec i syn, mieszkający w innych 
częściach Europy, spotykają się po latach, by 
odnaleźć zaginioną babcię. Zadanie będzie 
okazją do pokoleniowego pojednania.

2–5 maja godz. 19.00

Ostatni egzorcyzm 2
Horror; USA; czas: 1 godz. 28 min.
Nell Sweetzer próbuje wrócić do normalnego 
życia, po tym jak została odnaleziona z obja-
wami amnezji. Wkrótce odzywa się zła moc, 
która ją opętała.

8–12 maja godz. 15.00

Frankenweenie 3D 
Animacja, czarna komedia; USA; czas: 1 godz. 27 min.
To opowieść o małym chłopcu i jego psie, 
stworzona przez mistrza wyobraźni - Tima 
Burtona (Alicja w Krainie Czarów, Miasteczko 
Halloween). Wiktor nagle traci swojego uko-
chanego przyjaciela - Sparky’ego. Chłopiec 
wykorzystuje potęgę nauki, by przywrócić 
swego przyjaciela do świata żywych… wpro-
wadzając kilka drobnych modyfikacji.

8–12 maja godz. 17.00

Jack pogromca 
olbrzymów 3D

Fantasy, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 54 min.
Film jest alternatywną wersją bajki o Jasiu i ma-
gicznej fasoli w reżyserii Bryana Singera. Sta-
ry pokój między ludźmi a olbrzymami zostaje 
zagrożony, gdy ktoś porywa następczynię tro-
nu. Młody rolnik Jack staje na czele wyprawy 
do królestwa olbrzymów, w nadziei na ocala-
nie porwanej księżniczki…

8–12 maja godz. 19.00

Olimp w ogniu
Thriller, akcja; USA; czas: 2 godz.
Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 
Domem, biorąc Prezydenta Stanów Zjedno-
czonych jako zakładnika. Przebywający przy-
padkowo w pobliżu były agent Secret Service, 
Mike Banking, który w oblężonym budynku 
czuje się jak ryba w wodzie, staje się oczami 
i uszami, obserwujących rozwój sytuacji, ludzi 
ze sztabu kryzysowego.

www.noknasielsk.pl

BARAN 21.03–20.04
Początek maja to dla Ciebie czas, kiedy spra-
wy zawodowe należy odłożyć na dalszy 
plan. W działaniach związanych ze zmianą 
pracy zachowaj wzmożoną czujność i roz-
sądek. Upór i zachłanność mogą Cię zgubić. 
Dbaj o zdrowie. 

BYK 21.04–21.05
Sprawy zawodowe obrały bardzo dobry kieru-
nek. Upór i konsekwencja w działaniu dopro-
wadzą Twoje plany do szczęśliwego końca. 
Dobry nastrój przeniesie się na życie prywatne. 
Praca zespołowa przynosi większą satysfakcję.

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Koniec kwietnia upłynie w napiętej atmosfe-
rze. Trudno będzie o spokój i porozumienie 
z bliskimi. Warto więc ważyć wypowiadane 
słowa, a także zachować konieczną ostroż-
ność w innych sprawach. 

RAK 21.06–22.07
To będą wyjątkowo udane dwa tygodnie. Z ła-
twością uporasz się ze wszystkimi przeciwnoś-
ciami losu. W każdej dziedzinie życia sprawy 
ułożą się gładko i po Twojej myśli. Otwartość to 
dobry prognostyk na przyszłość.

LEW 23.07–22.08
Drogi Lwie, będziesz mieć skłonność do wywo-
ływania konfliktów. Unikaj więc wszystkiego, co 
powoduje niepotrzebny stres. Zadbaj o spokojne 
relacje z rodziną. Nie bądź dla nikogo tyranem.

PANNA 23.08–22.09
Zajmij się od dziś sprawami domu i rodziny. 
Postaraj się doprowadzić do harmonii Wasze 
wzajemne relacje. Absolutnie nie pozwól się 
wciągnąć w żadne towarzyskie intrygi czy gierki.

WAGA 23.09–2210.
To będą miłe tygodnie . Możesz liczyć na po-
wodzenie w wielu sprawach i działaniach. Od 
razu zabierz się więc energicznie do pracy. Nie 
pozwól wyprzedzić się innym na drodze do 
kariery.

SKORPION 23.10–22.11
Nie myśl obecnie o sprawach zawodowych. 
Nie usiłuj też rozwiązywać swoich problemów 
za wszelką cenę. Jesteś fantastą, lecz spróbuj do-
pasować rzeczywistość do marzeń.

STRZELEC 23.11–21.12
W najbliższych tygodniach da się odczuć zmę-
czenie i spadek sił. Na dobrych kontaktach 
z otoczeniem zaważy emocjonalna huśtawka. 
Staraj się rozwiązać problemy rodzinne, by nie 
stały się przyczyną poważnych nieporozumień.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
W najbliższych dniach możesz liczyć na po-
wodzenie wielu planów. Podróże i współpraca 
z innymi mogą być w tym pomocne. Sprawy 
zawodowe przedstawiają się obiecująco.

WODNIK 20.01–18.02
Koniec kwietnia nieco spokojniejszy od mi-
nionych tygodni. W dalszym ciągu należy 
jednak zachować kontrolę nad swoim postę-
powaniem. Nadal będziesz mieć skłonność 
do awantur.

RYBY 19.02–20.03
W nadchodzącym czasie musisz być ostrożny 
w swoich działaniach. Tylko wtedy znajdziesz to, 
czego szukasz i co pomoże Ci pokazać się z do-
brej strony. Osoby, z którymi się zetkniesz, będą 
dla Ciebie bardzo życzliwe. Popchną Twoje plany 
do przodu.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Dieta bezglutenowa
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” pisałam o celiakii. 
Dziś poruszę problem alergii na gluten oraz kwestię sposo-
bu leczenia obu schorzeń, czyli diety bezglutenowej. Celia-
kia oraz alergia na gluten to odrębne problemy zdrowotne. Gluten u 10–20% 
osób z alergią na pokarm wywołuje objawy uczulenia. Możemy wyróżnić re-
akcję uczuleniową:
–  n a t yc h m i a s t o w ą  –  w y s t ę p u j e  w  c i ą g u  k i l k u  m i n u t  
(zależna od przeciwciał IgE),
– opóźnioną – występuje po kilku godzinach lub dniach (niezależna od prze-
ciwciał IgE).
Pierwsza reakcja może objawiać się przez: pokrzywkę skórną, wstrząs anafilak-
tyczny, biegunkę, wymioty, katar, skurcz oskrzeli. Druga natomiast objawia się 
biegunką lub zaostrzeniem atopowego zapalenia skóry.
Dieta bezglutenowa
Po zdiagnozowaniu omawianych problemów należy wprowadzić bezwzględ-
ną dietę bezglutenową. U osób chorych i bardzo wrażliwych posmarowanie 
tym samym masłem i nożem pieczywa zwykłego, a potem bezglutenowego 
może wywołać reakcję. Podobnie do niedawna było z przyjęciem komunii 
świętej. U osób wrażliwych przyjęcie raz w tygodniu komunii niweczyło całą 
dietę. Na szczęście problem został rozwiązany, gdyż wprowadzono niskoglu-
tenowe komunikanty. 
Podstawową zasadą jest unikanie wszystkich produktów zawierających pszeni-
cę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, orkisz oraz wszystkiego, co jest wytwo-
rzone z tych zbóż. Choć owies wymieniłam w produktach zabronionych – jest 
to sprawa dyskusyjna. W niektórych krajach jest on w niewielkich ilościach 
dopuszczony do spożycia przez osoby na diecie bezglutenowej. Naukowcy 
uważają, że białko owsa nie wywołuje reakcji immunologicznej typowej dla 
celiakii. Problem jednak tkwi w częstym zanieczyszczaniu owsa innymi zbo-
żami, co może zniweczyć dietę. Niestety, jest wiele produktów, które mogą 
zawierać gluten, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Grupa produktów Mogą zawierać 
gluten 

Zawierają gluten

Produkty zbożowe Płatki kukurydziane zawiera-
jące słód jęczmienny, mąka 
kukurydziana, gryczana, 
ryżowa mogą być zanie-
czyszczone

Każde pieczywo, które nie 
jest oznaczone jako bez-
glutenowe, 
wszystkie produkty z psze-
nicy, żyta, owsa, jęczmie-
nia, pszenżyta, orkiszu

Mięso, ryby, jaja Wędliny, konserwy, podroby Panierki do mięs i ryb
Mleko, produkty mleczne Produkty mleczne o niskiej 

zawartości tłuszczu, jogurty 
owocowe, maślanki, śmie-
tana, serki topione, tanie 
sery żółte

Napoje mleczne z dodat-
kiem słodu jęczmiennego, 
sery z niebieską pleśnią

Tłuszcz Majonezy, gotowe sosy
Warzywa Sałatki z majonezem i sosa-

mi, przeciery pomidorowe, 
kotlety, pasztety sojowe

Warzywa smażone, pa-
nierowane

Owoce Owoce suszone (są czasami 
posypywane mąką zapo-
biegającą sklejaniu), wsady 
owocowe

Cukier, słodycze Guma do żucia, żelki, na-
dziewane cukierki, batony, 
gotowe budynie, lody, cze-
kolada, chipsy

Ciasta z niedozwolonych 
mąk oraz proszku do pie-
czenia i ze słodem jęcz-
miennym

Napoje Niektóre kawy rozpuszczal-
ne, alkohole smakowe

Kawa zbożowa, kakao 
owsiane, napoje słodzone 
słodem jęczmiennym, piwo

Przyprawy Mieszanki przyprawowe 
typu Vegeta, jarzynka, 
ketchup, musztarda, sosy 
w proszku

Zupy Zupy instant, buliony Zupy z makaronem, mąką
Leki i preparaty farmakolo-
giczne

Niektóre leki, witaminy, pre-
paraty do odchudzania

Hydrolizaty białka roślin-
nego, także komunikanty 
z mąki pszennej

Dieta ta nie należy do łatwych, jednak można ją zaakceptować. Najważniejsze 
jest czytanie etykiet produktów, które zamierzamy kupić, i wybieranie tych 
sprawdzonych. Poza tym osoby na diecie bezglutenowej powinny także sto-
sować podstawowe zasady zdrowego odżywiania:
– jeść 4–5 posiłków dziennie, niewielkich, co 3 godziny;
– ostatni posiłek spożywać na 2–3 godziny przed snem;
– dbać o urozmaicenie diety;
– spożywać odpowiednią ilość płynów;
– stosować regularnie aktywność fizyczną.
Coraz częściej także dieta ta jest stosowana u osób z autyzmem oraz ADHD,  
u których odpowiednie żywienie również jest bardzo istotne w leczeniu.
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie lub Twoich bliskich celiakię bądź alergię na glu-
ten – wprowadź odpowiednią dietę, aby zapobiec późniejszym komplikacjom 
zdrowotnym.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny    506-958-184

dietetyk_iwona@wp.pl      www.konsultacjedietetyczne.pl

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Bal Połowinkowy 2013

11. 04. 2013 r. w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 odbył się Bal 
Połowinkowy zorganizowany 
przez uczniów klas 2a, 2b, 2c 
i 2d oraz ich rodziców. Mło-
dzież świętowała połowę na-
uki w szkole. 
Zabawa rozpoczęła się o go-
dzinie 17.00. Wszyscy bawili 
się świetnie już od pierwszych 
minut imprezy. Do tańca ru-
szyli również nauczyciele. 
Szczególną uwagę przyciągnął 
„Harlem Shake” w wykonaniu 
rozbawionych drugoklasistów. 
Opiekunowie dołożyli wszel-
kich starań, aby zabawa była 
bezpieczna i równocześnie 
udana. Wspólnie przygotowali kanapki i pyszny poczęstunek dla młodzieży. Uśmiech z twarzy nie znikał, a mu-
zyka rozbrzmiewała do późnych godzin wieczornych. Pięknie udekorowana sala wyśmienicie oddawała nastrój 
imprezy. 
Wszyscy wspominają ten dzień bardzo miło i z niecierpliwością oczekują balu w trzeciej klasie. 

Anna Wawrzyńska
Aleksandra Filipiak 

ZE SZKÓŁ

Planowanie kariery z profesjonalistą
W piątek, 12 kwietnia w nasielskiej bi-
bliotece odbyło się spotkanie w ra-
mach projektu „Link do przyszłości. 
Młodzi. Internet. Kariera”. 
Program zakłada, że jego uczestni-
cy mają okazję spotkać się z mło-
dym, inspirującym profesjonalistą, 
poznać przebieg jego kariery za-
wodowej, a także dowiedzieć się, 
na jakie zawody będzie zapotrze-
bowanie w przyszłości. W spotkaniu 
w bibliotece uczestniczyli uczniowie 
z pierwszej i drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza. Mieli oni okazję 
spotkać się z Rafałem Flisem, naj-
młodszym Kierownikiem Projektu 
w PKN ORLEN SA. Opowiedział on 
zebranym, jak wyglądała jego droga 
zawodowa i jak doszedł do swojego 
obecnego stanowiska. Nie było to 
proste, dość powiedzieć, że Rafał musiał na rok wyjechać do Londynu i tam pracować jako fryzjer! 
Spotkanie miało bardzo nieformalny charakter. Rafał Flis swoją prezentację przedstawił na slajdach i ze swadą od-
powiadał na zadawane pytania. Dodatkowo zebrani mieli do wypełnienia dwie ankiety od organizatorów „Linku 
do przyszłości”. Jedna dotyczyła ich planów zawodowych, a w drugiej należało odpowiedzieć na pytanie, jak to 
spotkanie wpłynęło na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. 
Dobrze, że takie inicjatywy pojawiają się w naszym mieście i pomagają młodzieży zaplanować dalszą karierę 
zawodową. Oby było ich jak najwięcej.

(pk)

Dzień Ziemi

Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa
Tymi, między innymi, słowami prze-
konywały dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego w 
Nasielsku, biorące udział w szkolnym 
spektaklu, swoje koleżanki i kolegów, 
żeby dbać o środowisko i w przemy-
ślany sposób walczyć z wszechobec-
nym „królem śmieciem”. 
W inscenizacji, której mottem było 
hasło: „Bliżej natury, bliżej siebie”, na-
wiązywano do konkretnych sytuacji 
pokazujących, jak łatwo zanieczysz-
czamy środowisko, wskazując jed-
nocześnie, jak je chronić. Zwrócono 
zwłaszcza uwagę na to, co robić z 
określonymi odpadami. W skrócie 
można powiedzieć, że zachęcano 
do ich segregacji.
Widowisko szkolne, które przygoto-
wały dzieci razem ze swymi nauczy-
cielkami: Joanną Wiśniewską, Kingą 
Żabik i Jadwigą Michnowską, było tyl-
ko jednym z elementów wielu dzia-
łań, jakie podjęła szkoła w związku z 
obchodzonym Międzynarodowym 
Dniem Ziemi. A było ich tyle, że ten 
dzień trzeba było rozszerzyć na cały 
Tydzień i jeszcze jeden dzień dłu-
żej. Koordynatorką wszystkich dzia-
łań proekologicznych jest Elżbieta 
Wróblewska.
Dzieci z tej szkoły biorą udział w licz-
nych konkursach proekologicznych 
inicjowanych we własnym zakresie, 
jak i przyłączają się do konkursów i 
działań inicjowanych przez inne pod-
mioty, np. przez Wydział Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego czy or-
ganizacje o zasięgu ogólnopolskim.
Działania te to nie tylko konkur-
sy rysunkowe, widowiska na tema-
ty ekologiczne, lecz także udział w 
sprzątaniu miasta i gminy. Szkoła ma 

wyznaczony rewir w mieście, zosta-
ła przez Urząd Miejski zaopatrzona w 
rękawice i torby foliowe i wykonuje 
konkretną pracę przy usuwaniu za-
nieczyszczeń. 
Dwie klasy pojechały też na Farmę 
Krzyczki i wzięły udział w oczysz-
czaniu jej terenu. Zajęcia na farmie 
były korzystne dla obydwu stron, a 
dzieciom dostarczyły ponadto wielu 
niezapomnianych wrażeń. Tu też zo-
baczyły, jak pięknie komponuje się 
przyroda z wytworami rąk ludzkich, 
i przekonały się, że działalność czło-
wieka może nie tylko nie szkodzić 
naturze, ale ją wzbogacać.
Dużym przeżyciem był też wyjazd 
do szkoły w Nowym Mieście, gdzie 
dzieci oglądały na urządzonej tam 
wystawie trofea myśliwskie i spot-
kały się z myśliwym. A znakomita 
większość z nich nie wiedziała, że 
ich dyrektor Mariusz Kraszewski 
także jest myśliwym. Dzieci usły-
szały o tym od pana myśliwego 
Świtalskiego, który oprowadzał je 
po wystawie. Dowiedziały się też, 
że myśliwi działają na rzecz ochro-
ny przyrody. I wtedy niektóre dzie-
ci przypomniały sobie, że z panem 

dyrektorem zasiedlał y okolice 
szkoły kuropatwami i rozkładały 
pokarm dla zwierząt.
Jednym z najpoważniejszych za-
dań, jakie podjęła szkoła w tym 
roku, jest udział w akcji zbierania 
elektrośmieci. Drobny, niepotrzeb-
ny już sprzęt elektryczny i elektro-
niczny dzieci przyniosą do szkoły, 
a poza tym rozpropagują w swoim 
otoczeniu akcję zbierania większe-
go rozmiarowo sprzętu w określo-
nych dniach i miejscach w pobliżu 
miejsca swego zamieszkania.
Tegoroczne działania proekolo-
giczne społeczności szkolnej ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
nie są tylko jednorazową dorocz-
ną akcją, mającą na celu dbałość 
o czyste środowisko. Szkoła już 
po raz trzeci została wyróżniona 
ogólnopolskim certyfikatem po-
twierdzającym jej aktywność eko-
logiczną. Jest też jedną z 12 szkół w 
województwie mazowieckim, któ-
re otrzymały certyfikat „Lokalnego 
Centrum Aktywności Ekologicz-
nej”, i ma przyznaną na tę okolicz-
ność flagę.

a. zaw.
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DROBNE
Instalacje elektryczne – komplek-
sowo – uprawnienia. Systemy 
alarmowe, monitoring/kame-
ry. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nowej Wsi – pow. 1900 m2. 
Tel. 513 270 089.

Sprzedam żużel (szlaka) – TANIO. 
Tel. 695 163 726.

Sprzedam działkę budowlaną – 
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam tanio halę 1497 m2, 
Pieścirogi. Tel. 518 335 985.

Sprzedam działkę 800 m2 przy 
ul. Miodowej Nasielsku. Tel. 513 
024 557.

Sprzedam działkę budowla-
ną 3600 m2 we wsi Głodowo 
k.Nasielska. Tel. 787 665 892.

Sprzedam mieszkanie 63 m2 przy 
ul. Piłsudskiego, na parterze. Tel. 
501 772 818.

S p r z e d a m  m i e s z k a n i e  –  
ul. Warszawska (2 pokoje, kuch-
nia). Tel. 509 654 563.

S p r z e d a m  k a w a l e r k ę ,  
ul. Piłsudskiego. Tel. 514 044 629.

Do wynajęcia piętro domu – 
Mogowo. Tel. 668 302 813.

Lokal do wynajęcia na działalność 
– centrum Nasielska. Tel. 694 743 
297.

Usługi budowlane – małe remonty, 
docieplenia, struktura. Tel. 507 
720 444.

Sprzedam lub zamienię na 
mniejsze mieszkanie 72 m2, os. 
Warszawska. Tel. 660 769 452.

Sprzedam działkę budowlaną, 
Nasielsk ul. Cisowa. Tel. 501 622 
325.

Kupię części, Syrena, Warszawa, 
Fiat, WSK, WFM. Tel. 539 803 589.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku 
67 m2. Tel. 511 848 639.

Sprzedam dom w Nasielsku.  
Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki – Głodowo.  
Tel. 502 343 122.

Mieszkanie do wynajęcia w cen-
trum Nasielska. Tel. 516 127 903.

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

Sprzedam działki budowlane 
o pow. 1000 m2 w miejscowo-
ści Popowo Borowe. Tel. 519 194 
902 lub 506 926 999 - cena do 
uzgodnienia.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku o pow. 1068 m2 
przy ul. Cisowej. Cena 97 zł za 
m2. Małgorzata tel. 507037312.

Sprzedam tanio ladę chłodniczą 
na wędliny, stojaki metalowe do 
sklepu z tanią odzieżą. Tel. 880 
665 665.

Tanie kwatery pracownicze 
w Nasielsku i Starych Pieścirogach. 
Tel. 788 628 665.

Sprzedam tanio garaż blaszany 4,5 
x 3 m. Tel. (23) 69 30 563.

Sprzedam siewnik Poznaniak, agre-
gat uprawowy 3,20; przyczepę sa-
mozbierającą do wożenia kiszonki. 
Tel. 608 748 213.

Logopedia – dojazd. Wady wymo-
wy, trudności w czytaniu, pisaniu, 
liczeniu, dysleksja. Tel. 504 984 957.

Sprzedaż działek – osiedle Krupka, 
Nasielsk. Tel. 692 196 139.

Sprzedam działki i cegłę używaną. 
Tel. 692 122 772.

Sprzedam działki. Tel. 500 138 106.

Zakład stolarski KONDOR zatrudni 
stolarza z doświadczeniem oraz 
mężczyzn w wieku 21-30 lat do 
przyuczenia. Siennica k.Nasielska. 
Tel. 602 219 556.

Zakład stolarski KONDOR zatrud-
ni lakiernika z doświadczeniem. 
Siennica k.Nasielska. Tel. 602 219 556.

Sprzedam działkę 1600 m2 – Kosewo. 
Tel. 501 136 623.

Tynki cementowo-wapienne, ele-
wacje, układanie kostki brukowej. 
Tel. 507 756 118.

Wynajmę mieszkanie – Czajki – 40 
m2. Tel. 507 697 619.

Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 
w Nasielsku. Tel. 501 518 937.

Sprzedam działki budowlane lub 
rolne w Nasielsku. Tel. 605 827 917.

Sprzedam działkę budowlaną 2100 
m2. Tel. 518 445 613.

Zawiozę do śłubu Mercedesem klasy 
S. tanio! Tel. 792 096 796.

Sprzedam sadzeniaki Irga. Tel. 663 
341 423.

Sprzedam stemple drewniane.  
Tel. 694 483 709.

Grzejnik Purmo 60x60, słupki ogro-
dzeniowe + siatka, stolarka budow-
lana, plexa zielono-brązowa. Tel. 692 
020 023.

Sprzedam 60 ton obornika. Tel. (23) 
69 16 141.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.

Pożyczki pozabankowe dla firm.  
Tel. 600 297 409.

CSM Mińsk maz. ogłasza rozpo-
częcie kursu w Jahrance – koparki, 
koparko-ładowarki, ładowarki i rów-
niarki. Tel. 606 436 876.

Wapno magnezowe luzem z trans-
portem 26 t. Tel. 606 436 876.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Wycinanie drzew, 
prace porządkowe 

oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCh”  
w Nasielsku
INFORMUJE

że sklep gospodarstwa domowego 
(przy postoju TAXI)

został przeniesiony do pawilonów
przy ul. Warszawskiej 15/17. 
Jest połączony ze sklepem 

odzieżowym.
Zapraszamy na zakupy.

Szkoła Podstawowa w Nasielsku organizuje  

wyjazd do Anglii  
pod patronatem biura podróży „4 You Travel"  

w dniach 7 - 13 lipca br.
W programie wycieczki zwiedzanie Londynu i okolic.

Cena wyjazdu dla dzieci 1270 zł + 100£ na wstępy,  
dorośli 1370 zł + 100£ na wstępy.

Tel. kontaktowy: 698 030 609.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego” 12.04.2013 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  63 pkt (65,63%) 
2. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  60 pkt (62,50%)
3. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki   50 pkt (52,08%)
4. Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek  50 pkt (52,08%)
5. Janusz Wydra – Janusz Muzal   48 pkt (50,00%)
6. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek  48 pkt (50,00%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  39 pkt (40,63%)
8. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  38 pkt (39,58%)
9. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   36 pkt (37,50%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra     44 pkt
2. Kazimierz Kowalski   39 pkt
3–4. Piotr Kowalski      38 pkt
 Grzegorz Nowiński    38 pkt
5. Janusz Muzal    37 pkt 
6. Krzysztof Morawiecki    30 pkt
7. Mariusz Figurski    27 pkt
8. Paweł Wróblewski    25 pkt
9. Marek Olbryś    22 pkt
10–11. Józef Dobrowolski    20 pkt
 Krzysztof Michnowski   20 pkt
 PK

fot. T. Zawadzki

PIŁKA NOŻNA

Żbik w opałach
Liga wreszcie ruszyła. Niestety, nie 
mamy nic dobrego do przekazania. 
Żbik przegrał dwa pierwsze mecze, i to 
bardzo wysoko. Z Koroną Szydłowo 
aż 4:0 (2:0), a z Makowianką Maków 
Maz. 3:1 (2:0). 
Utrata, związana z tymi porażkami, 
sześciu punktów boli, ale jeszcze bar-
dziej boli to, co pokazali nasi piłkarze 
na boiskach w Szydłowie i Makowie 
Mazowieckim. Były to żenująco słabe 
widowiska. Szczególnie w wykonaniu 
naszej drużyny. 
Ci, którzy obserwowali mecze Żbi-
ka w rundzie jesiennej, a zwłaszcza 
w końcowej jej części, teraz ze zdu-
mieniem przecierali oczy. Nie po-
znawali swojej drużyny. Wyglądało 
na to, że piłkarze u progu sezonu są 
już przemęczeni. Jak powiedział je-
den z zagorzałych kibiców Żbika, 
nie widać było charakterystycznego 
w takim momencie głodu piłki, lecz jej 
przesyt, znudzenie piłką. Z pewnością 
wiele w tym stwierdzeniu jest praw-
dy. Analizując przebieg przygotowań, 
wskazywano, że w przedłużonym 
z konieczności okresie przygotowaw-
czym, ale w stosunkowo krótkim cza-
sie, rozegrano 15 spotkań kontrolnych, 
czyli tyle, ile rozgrywa się w okresie 
dwukrotnie dłuższym w trakcie roz-
grywek. To mogło być przyczyną 
pewnego rodzaju wypalenia.
Wydaje się jednak, że jeszcze jest za 
wcześnie, aby negatywnie oceniać 
cały wysiłek Zarządu klubu, kadry 
szkolącej i samych zawodników. Nie 
jest dobrze, to fakt. Faktem jest rów-
nież to, że właściwie do zera zmalały 
szanse naszej drużyny na awans do  
IV ligi, choć mimo wszystko jeszcze 
są. Podobne do naszych kłopoty mają 
również inne drużyny. Wystarczy za-
uważyć, że cieszący się komforto-
wymi warunkami do przygotowań 
(własne boisko ze sztuczną nawierzch-
nią) i obecnie liderujący w lidze cie-
chanowski MKS ma również poważne 
kłopoty i wcale nie może być pewny 
awansu. Też stracił cztery punkty.
Analizując grę poszczególnych for-
macji, zwraca się uwagę na brak 
współpracy między nimi. Brakuje 
dwóch zawodników w środku pola, 
którzy potrafiliby w odpowiednim 
momencie wesprzeć linię ataku lub 
obrony i co najważniejsze być reży-
serami gry. To w połączeniu z niezbyt 
celnymi podaniami sprawia, że grze 
brakuje płynności i zespół bardzo ła-
two traci piłkę. Brakowało też ważnego 
elementu zdobywania pola poprzez 
grę z kontrataku. A ten element dawał 
kiedyś duże korzyści naszej drużynie.
Jest jeszcze jedna kwestia, która od 
dłuższego już czasu powoduje, że 
nawet przy przewadze naszej druży-
ny nie potrafimy udokumentować 
tej dominacji bramkami. Brakuje sku-
teczności. To ten element był w dużej 
mierze przyczyną porażki w drugim 
meczu, z Makowianką Maków Maz. 
Drużyna ta nie grała wcale lepiej niż 
nasz zespół. Miała jednak skutecznego 
napastnika, Andrzeja Szczepańskiego, 
który strzelił wszystkie trzy bramki. 
Trzeba dodać, że strzelił je przy bier-
nej postawie naszej obrony. Wskazy-
wano też, że przy dwóch pierwszych 

bramkach zawinił nasz bramkarz. 
Może mógł skuteczniej reagować, ale 
bramkarz niewiele pomoże, gdy na-
pastnikowi drużyny przeciwnej nikt 
nie przeszkadza. I te bramki należy za-
liczyć na konto obrony.
Na jeden element warto zwrócić 
jeszcze uwagę. To skład naszego ze-
społu. Aż 11 z 17 wpisanych do skła-
du zespołu na mecz z Makowianką 
zawodników to młodzieżowcy, czyli 
właściwie jeszcze starsi juniorzy. Sześ-
ciu z nich przebywało cały czas na 
boisku. Dobrze, że mamy młodziut-
kich zawodników, ale jeszcze są zbyt 
młodzi i mało doświadczeni, aby na 
nich opierać siłę drużyny. W ostatnim 
meczu wynikało to z konieczności 
zastąpienia bardziej doświadczonych 
zawodników.
W meczu z Makowianką nie wystąpili 
trzej nasi czołowi zawodnicy. To Mar-
cin Gumowski, Rafał Załoga i Marek 
Osiński. Wydaje się, że ich brak miał 
duży wpływ na wynik spotkania. Ra-
fał Załoga i Marek Osiński pauzowali za 
kartki. Rafała zabraknie również w bar-
dzo ważnym i trudnym meczu z Soną 
Nowe Miasto. Czy nasz as atutowy, 
Przemek Wysocki, wsparty już przez 
Marka Osińskiego potrafi rozmonto-

wać obronę Sony i dać zwycięstwo 
Żbikowi?
Zanim dojdzie do meczu z Soną w so-
botę, Żbik rozegra w środę spotkanie 
w ramach rozgrywek pucharowych 
z trzecioligowym OKS-em Otwock. 
Dobry wynik byłby mile widziany, ale 
dla Żbika ważniejsza jest liga. Opóź-
niony początek rozgrywek sprawił, że 
mocno zagęścił się terminarz spotkań. 
Może stwierdzenie, że korzystniej dla 
Żbika byłoby odpaść z dalszych roz-
grywek pucharowych, jest nieco nie-
sportowe, ale taka jest rzeczywistość.
W meczu z Makowianką grali: Dawid 
Kulpa (M), Daniel Szadkowski, Adrian 
Giżyński, Łukasz Szwejkowski (46’ 
Mateusz Ciborowski M), Łukasz Wasiak 
(46’ Karol Szczepkowski M), Mateusz 
Kozłowski (M), Mateusz Dzięgielew-
ski (M), Przemysław Wysocki, Daniel 
Skolimowski (M) (80’ Łukasz Ostro-
wski M), Rafał Milewski (M) (46’ Tomasz 
Choroba), Adam Brzyski (M). Pozostali 
rezerwowi: Sebastian Chmielewski (M) 
i Mateusz Pałka (M).

az

MINIPIŁKA NOŻNA
W piątek, 19 kwietnia 2013 r. na nasielskim Orliku odbył się gminny turniej 
piłkarski w minipiłkę nożną. Udział w zawodach wzięły reprezentacje na-
stępujących szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, 
Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów 
i gospodarze z nasielskiej podstawówki. Po losowaniu i ustaleniu kolejności 
meczów przystąpiono do rozgrywek. Zwycięzca tego turnieju będzie re-
prezentował gminę Nasielski w zawodach powiatowych. Wyniki poszcze-
gólnych spotkań wyglądały następująco:
Końcowa klasyfikacja - kategoria dziewcząt
I miejsce SP Dębinki  4 punkty (1:0)
II miejsce SP Budy Siennickie  3 punkty (1:0)
III miejsce SP Nasielsk  1 punkt (0:1)
Klasyfikacja końcowa - kategoria chłopców:
I miejsce  SP Nasielsk  7 punktów (9:2)
II miejsce SP Budy Siennickie 7 punktów (3:1)
III miejsce SP Stare Pieścirogi 3 punkty (3:5)
IV miejsce SP Dębinki  0 punktów (1:8)
Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcom puchary.

Sport szkolny w skrócie:
• 26 marca 2013 r. chłopcy z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku zajęli  
II miejsce w rejonowym turnieju piłki siatkowej. Zawody odbyły się w Wołominie.
• 5 kwietnia 2013 r. chłopcy i dziewczęta z nasielskiej podstawówki wygrali 
gminne drużynowe zawody w tenisa stołowego, wyprzedzając reprezentację 
Szkoły Podstawowej ze Starych Pieścirogów. Zawody odbyły się w nasielskiej 
podstawówce.
• 9 kwietnia 2013 r. chłopcy z nasielskiego gimnazjum przy ul. Staszica za-
jęli IV miejsce w rejonowym turnieju piłki ręcznej. Zawody odbyły się w Zielonce  
k. Warszawy.
• 15 kwietnia 2013 r. dziewczęta i chłopcy z nasielskiej podstawówki wzięli 
udział w zawodach powiatowych w tenisa stołowego. Chłopcy zajęli I miejsce, 
natomiast dziewczęta miejsce IV. Zawody odbyły się w SP nr 5 w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
• 18 kwietnia 2013 r. dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
wzięły udział w turnieju siatkarskim z okazji Święta Wojciechowego w Serocku. 
Dziewczęta ostatecznie zajęły II miejsce na siedem startujących drużyn.
• 19 kwietnia 2013 r. chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli V miejsce w rejono-
wych zawodach w tenisa stołowego. Turniej odbył się w hali sportowej w Serocku.


