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Z GMINY 

Czysty 
Nasielsk
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Ziemi w naszej gminie w dniach 
od 22 do 28 kwietnia br. odbywa-
ło się wielkie sprzątanie. Każda in-
stytucja, sołectwo, a nawet osoby 
prywatne mogły, po uprzednim 
zgłoszeniu w Wydziale Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich nasielskiego UM, posprzątać 
swoją najbliższą okolicę. Gmina 
zapewniała wszystkim chętnym 
rękawice, worki oraz odbiór ze-
branych śmieci. 

W akcji „Nasz czysty Nasielsk” 
udział wzięli: szkoły i przedszkola 
z terenu gminy Nasielsk, Warszta-
ty Terapii Zajęciowej w Starych 
Pieścirogach, Farma Krzyczki, 
oraz sołectwa: Borkowo, Budy 
Siennickie, Chlebiotki, Jackowo 
Dworskie, Kątne, Mazewo Włoś-
ciańskie, Mogowo, Mokrzyce 
Dworskie, Mokrzyce Włościań-
skie, Nowa Wieś, Nowa Wrona, 
Nowe Pieścirogi, Pniewska Gór-
ka, Psucin i Słustowo. 
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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. P. Kozłowski

Z UM

Czy burmistrz może nakazać 
wycięcie drzewa?

Z UM

Mirosław Łukowski pełniącym funkcję 
burmistrza Nasielska

OŚWIATA

Maturzyści wystartowali 
We wtorek, 7 maja br., w Nasielsku, podobnie jak w całej Polsce, rozpo-
czął się pisemny egzamin maturalny. Przystąpili również do niego ucz-
niowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych.
Ogółem z Liceum Ogólnokształcącego do matury podeszło w tym roku 
41 uczniów z dwóch klas, a z Zespołu Szkół Zawodowych 53 osoby (26 
z liceum ogólnokształcącego oraz 27 z technikum). Nie zabrakło również 
ubiegłorocznych absolwentów obu szkół pragnących ponownie spróbo-
wać swoich sił na maturze. W pierwszej ze szkół było ich 2, a w drugiej 4. 
Egzaminy pisemne tradycyjnie zaczęły się od przedmiotów obowiązko-

wych, czyli języka 
polskiego i mate-
matyki. Podobnie 
jak w ubiegł ych 
l a t a c h ,  j e d nym 
z podstawowych 
p r z e d m i o t ó w 
maturalnych jest 
język obcy nowo-
żytny. Uczniowie 
Liceum Ogólno-
kształcącego na 
s woj ej  maturze 

wybrali angielski, niemiecki i rosyjski, a uczniowie Zespołu Szkół Zawo-
dowych angielski i francuski. Dominował oczywiście angielski, zdarzały 
się również osoby chcące zdawać go na poziomie rozszerzonym.
Z dodatkowych przedmiotów uczniowie obu szkół wybierali: chemię, 
biologię, geografię, fizykę oraz wiedzę o społeczeństwie. Interesująca 
jest duża liczba chętnych do zdawania przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym, w tym przedmiotów ścisłych, czyli matematyki, biologii, chemii, 
a nawet fizyki. 

Po napisaniu egzaminów pisemnych maturzyści będą mieli trochę czasu 
na wzięcie oddechu przed egzaminami ustnymi. Wszystkim im życzymy 
powodzenia i dostania się na wymarzone kierunki studiów. 

(pk)

Z MIASTA

Postęp robót budowlanych na POW
Pierwszy etap budowy kanaliza-
cji na ulicy POW posuwa się dość 
sprawnie. Okoliczni mieszkańcy 
już przyzwyczaili się do pewnych 
utrudnień. Niestety, po opadach 
deszczu ulica Broniewskiego od 
strony Wyszyńskiego zamienia 
się w ogromną kałużę na całej 
szerokości drogi i długości ponad 
10 metrów. 
Bywa, głównie pod osłoną nocy, 
ale i przy okazji dni wolnych od 
pracy, że wielu kierowców skra-
cało sobie drogę, jeżdżąc roz-
kopanym odcinkiem POW lub 
chodnikiem dla pieszych! Czy 
ktoś to kontrolował? Choć objazd 
dla tirów i innych samochodów 
ciężarowych został wytyczony 
ulicą Poniatowskiego, to nieste-
ty część pojazdów nie respektu-
je znaków zakazu mówiących o 
tonażu.

Jednak, jak mówi Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji, 

Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych nasielskiego 

UM – Wszystko ulegnie zmianie 
po zakończeniu pierwszego eta-

pu b udowy kan al izacj i  (mię-
dzy ulicą Wyszyńskiego a Polną 
– red.). Etap ten zakończyć ma 
się pod koniec maja, a z począt-
kiem czerwca rozpocznie się etap 
drugi na odcinku od Polnej do 
Kościuszki. Wówczas, dla ruchu 
tranzytowego zostanie wytyczo-
ny objazd od Pniewa przez Dębe 
do Pomiechówka. Ruch lokalny 
będzie musiał odbywać się objaz-
dami, tak jak to dzieje się to teraz. 
W tym samym czasie, na obecny 
odcinek POW, na którym budo-
wana jest kanalizacja z przyłącza-
mi, wejdzie firma PHU TOWEMA z 
Otwocka, która wykona chodniki, 
krawężniki oraz 56-centymetro-
wą warstwę konstrukcyjną – tłu-
maczy kierownik wydziału.
Trzeba więc jeszcze trochę cierp-
liwie poczekać.

Michał B.

W czwartek, 2 maja br. w sali konfe-
rencyjnej nasielskiego UM odbyło 
się spotkanie Rady Miejskiej, urzęd-
ników magistratu, oraz kierowników 
i dyrektorów jednostek samorzą-
dowych z wojewodą mazowieckim 
Jackiem Kozłowskim. Wojewoda za-
witał do Nasielska w bardzo ważnym 
dla naszej społeczności celu – by 
przedstawić Mirosława Łukowskie-
go i oficjalnie wręczyć mu nomina-
cję Prezesa Rady Ministrów na osobę 
pełniącą funkcję burmistrza. 
Na wstępie tego oficjalnego spot-
kania Grzegorz Duchnowski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, powitał 
wszystkich zgromadzonych. Następ-
nie w kilku słowach przypomniał, 
że współpraca byłego burmistrza 
Nasielska z Radą Miejską okazała się 
niemożliwa, a oceny całej sytuacji 
dokonała nasza społeczność, od-
wołując G. Arciszewskiego w refe-
rendum. Zadeklarował, że dla dobra 
gminy Rada będzie współpracować 
z nowym burmistrzem wyznaczo-
nym przez wojewodę.
– Ta sytuacja pokazuje jedno, że de-
mokracja w naszym kraju nie jest de-
mokracją malowaną. Ludzie mają 
prawo podejmować decyzje, kto 
pełni obowiązki burmistrza czy wój-
ta – mówił wojewoda mazowiecki. 

Przypomniał, że nie jest to pierwszy 
taki przypadek na Mazowszu, po-
nieważ niedawno podobna sytuacja 
była w Raciążu. – Rzadko zdarza się, 
by władza centralna desygnowa-
ła osobę do pełnienia funkcji, którą 
normalnie obsadza się w drodze wy-
borów. Mam nadzieję, że ten okres 
trzech miesięcy do najbliższych wy-
borów będzie czasem, w którym 
osoba powołana przez Prezesa Rady 
Ministrów na pełniącego obowiązki 
burmistrza w gminie będzie mogła 
w pełni wykonywać wszystkie kom-
petencje burmistrza, a równocześnie 
wspomóc przygotowanie procesu 
wyborczego, tak aby wybory prze-
biegły sprawnie. Taką osobą, która 
w moim przekonaniu gwarantuje 
to w sposób bardzo wysoki, jest pan 
Mirosław Łukowski – podkreślił Jacek 
Kozłowski.
Następnie wojewoda wręczył Miro-
sławowi Łukowskiemu akt powoła-
nia przez Prezesa Rady Ministrów na 
funkcję burmistrza Nasielska.
Jak zapowiedział wojewoda mazo-
wiecki, nominacja pana Łukowskiego 
jest datowana na 2 maja 2013 r. i bę-
dzie on pełnił te obowiązki do czasu 
wyboru nowego burmistrza, czyli 
przez okres około trzech miesięcy 
lub nieco dłużej, jeśli wyboru nie uda 

się rozstrzygnąć w pierwszej turze. 
Niebawem powinien też być znany 
termin wyborów 
Przewodniczący RM złożył gratulacje 
nowemu burmistrzowi i podziękował 
wojewodzie, zapewniając powtórnie, 
że radni jako ludzie odpowiedzialni 
będą współpracować z Mirosławem 
Łukowskim.
– Będziemy realizować te zada-
nia, które są przewidziane w planie 
na rok bieżący, także w zakresie 
współdziałania i współpracy z Radą 
Miejską. Proszę o pomoc i wsparcie 
w tym zakresie także kierowników 
poszczególnych jednostek – mó-
wił nowy burmistrz Nasielska. Przy-
pomniał także o przypadających 
w tych dniach majowych świętach: 
Dniu Flagi i Święcie Konstytucji 3 
maja. 
Krótko na temat sytuacji naszej gmi-
ny mówiła także Maria Kowalska, se-
kretarz Nasielska, deklarując swoją 
pomoc i współpracę przy udziale 
kierowników poszczególnych wy-
działów urzędu oraz jednostek or-
ganizacyjnych. 
Następnie przewodniczący Rady 
Miejskiej podziękował wszystkim za 
przybycie i zakończył spotkanie. 

(red.)

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Często zwracacie się Państwo do 
Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z prośbą, żeby 
organ wydał decyzję nakazującą 
sąsiadowi wycięcie drzewa, gdyż 
drzewo to np. uszkadza gałęziami 
dach czy korzeniami fundament 
albo też w razie wichury i przewró-
cenia się spowoduje szkody lub np. 
zacienia działkę.
Czy taka decyzję może wydać bur-
mistrz? Krótka odpowiedz brzmi: 
NIE. 
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz.U.2009.151.1220 j.t.), usu-
nięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości może nastąpić, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzy-
skaniu zezwolenia wydanego 
przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta na 
wniosek. Czyli zgoda 
udzielana jest wy-
łącznie na wniosek 
złożony do burmi-
strza przez osobę 
uprawnioną. Oso-
bą uprawnioną do 
złożenia wniosku 
nie jest bez wątpienia sąsiad nie-
ruchomości, na której rośnie drze-
wo, o którego wycięcie chciałby on 
wystąpić. Nie można zmusić sąsia-
da do wycięcia drzew. Nie wolno 
też samowolnie wejść na sąsied-
nią działkę w celu ich wycięcia czy 
przycięcia do stosownej wysokości. 
Takie działanie jest czynem niedo-
zwolonym w rozumieniu kodek-
su cywilnego. Właściciel posesji, 
na której rosną drzewa, mógłby w 
takiej sytuacji domagać się napra-
wienia szkody, m.in. przez wypłatę 
odszkodowania. Potwierdził to Sąd 
Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 
1998 r. (sygn. II CKN 729/97).
Sąsiadowi wolno podejmować tyl-
ko takie działania, na jakie pozwalają 
przepisy tzw. „prawa sąsiedzkiego”. 
Podstawowym przepisem „prawa 
sąsiedzkiego” jest art. 144 kodeksu 
cywilnego, który brzmi: Właściciel 
nieruchomości powinien przy wy-
konywaniu swego prawa powstrzy-
mywać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miej-
scowych.
Pozostałe przepisy kodeksu cywil-
nego regulujące te sprawy to:
Art. 148. Owoce spadłe z drzewa 
lub krzewu na grunt sąsiedni stano-
wią jego pożytki. Przepisu tego nie 
stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest 
przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149. Właściciel gruntu może 
wejść na grunt sąsiedni w celu usu-

nięcia zwieszających się z jego 
drzew gałęzi lub owoców. Właści-
ciel sąsiedniego gruntu może jed-
nak żądać naprawienia wynikłej stąd 
szkody.
Art. 150. Właściciel gruntu może 
obciąć i zachować dla siebie ko-
rzenie przechodzące z sąsiedniego 
gruntu. To samo dotyczy gałęzi i 
owoców zwieszających się z sąsied-
niego gruntu; jednakże w wypadku 
takim właściciel powinien uprzednio 
wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni 
termin do ich usunięcia. 
W tym miejscu podkreślić należy, że 
lepiej gdy termin ten jest przekazany 
listem poleconym.
Usunięcie ga-

ł ę z i ,  a 
z właszcza ko r z e n i , 
może spo- wodować, 
że drzewo czy krzew 
uschną. S ko r o 
jednak sąsiad 
s k o - rzystał 
z prawa d o  i c h 
usunięcia, nie będzie ponosił odpo-
wiedzialności za tę szkodę. Przyjmu-
je się jednak, że usuwanie korzeni, 
gdy drzewo czy krzew nie zakłóca-
ją korzystania z nieruchomości, by-
łoby nadużyciem tego prawa. 
Warto pamiętać, że właściciel grun-
tu zawsze ma prawo na swej nieru-
chomości zakładać instalacje czy 
wykonywać potrzebne roboty (np. 
wykopać kanał energetyczny czy 
ściekowy), nawet gdyby w ich wy-
niku sąsiad poniósł szkodę. Jeśli 
przeprowadził te roboty zgodnie z 
przepisami (a jego działania nie są 
np. szykaną), to sąsiadowi żadna re-
kompensata się nie należy, choć-
by doszło do uszkodzenia korzeni 
drzew rosnących na jego działce i 
ich uschnięcia. Potwierdził to SN w 
wyroku z 6 lutego 2003 r. (sygn. IV 
CKN 173/00). 
Jeśli usunięcie korzeni przekracza-
jących granicę i zwieszających się 
gałęzi niewiele pomogło, bo na 
przykład drzewo jest bardzo wyso-
kie i silne, można na podstawie art. 
144 kodeksu cywilnego wystąpić 
przeciwko sąsiadowi do sądu. Prze-
pis ten nakazuje właścicielowi nie-
ruchomości powstrzymywanie się 
przy wykonywaniu swego prawa 
własności od działań, które zakłóca-
łyby korzystanie z nieruchomości 

sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych. 
Takim zakłóceniem jest także nad-
mierne zacienienie czy wyjałowie-
nie ziemi powodujące, że sąsiad nie 
może na przykład sadzić takich ro-
ślin jak poprzednio. Sąd może naka-
zać usunięcie drzew i krzewów albo 
takie ich przycięcie, by nie przeszka-
dzały sąsiadowi.
Podsumowując, nakazanie wycię-
cia drzewa sąsiadowi, który nie chce 
wystąpić do burmistrza ze stosow-
nym wnioskiem o wydanie zezwo-
lenia na wycięcie, leży wyłącznie w 

gestii sądów powszechnych.
Zaznaczyć należy, że nie ma 

również przepisów, któ-
re regulował yby 

rozmieszczenie 
d r ze w  c z y 
k r z e w ó w 
o d n o ś n i e 
d o  p o s e -
sj i  sąs iada . 

W celu unik-
nięcia możliwe-
go zamieszania 

powstały przepisy 
dotyczące rodzinnych ogrodów 
działkowych (ROD). Sądy często 
wspomagają się podczas procesów 
tymi właśnie ustaleniami:
• drzewa owocowe i karłowe – 
ogólna zasada nakazuje, aby sadzić 
je w odległości co najmniej 2 me-
trów od granicy. W zależności od 
rodzaju owoców, które wypuszcza-
ją, odległość ta może być większa. 
Przykładowo orzech włoski wyma-
ga minimalnej odległości o zasięgu 
5 metrów;
• krzewy owocowe – wymagają 
sadzenia w odległości 1 metra od 
granicy. Szczegółowe wytyczne 
dotyczące drzew i krzewów owo-
cowych znajdują się w 118 paragra-
fie regulaminu;
• paragraf następny dopuszcza sa-
dzenie na terenach działkowych 
słabo rosnących odmian drzew i 
krzewów ozdobnych. Wymagana 
odległość to minimum 2 metry.
Odległość zielonego ogrodzenia 
(żywopłotu) od granicy z sąsiadami 
musi wynosić połowę (minimum) 
jego wysokości.
Niezależnie od tego, po której ze 
stron przyjdzie nam się znaleźć, naj-
ważniejsze to umieć się porozumieć 
z sąsiadem. W końcu jesteśmy tylko 
ludźmi, nie utrudniajmy sobie ży-
cia zbędnymi kłótniami. Sąsiad jest 
osobą, z którą będziemy dzielić 
„podwórkowe życie” prawdopo-
dobnie przez wiele lat.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Z PRAC RADY

Sytuacja 
patowa
W  ś r o d ę ,  24  k w i e t n i a  b r . 
w nasielskim UM odbyła się ko-
misja infrastruktury Rady Miej-
skiej z udziałem Marii Kowalskiej 
sekretarza Nasielska, Ludwiny 
Turek skarbnika miasta, Jadwi-
gi Szymańskiej, kierownika Wy-
działu Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Radosława 
Kasiaka, kierownika Wydziału In-
westycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych oraz 
Alberta Kołodziejskiego, dyrek-
tora Zarządu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Tematem 
spotkania był m.in.: dramatycz-
ny stan dróg gminnych zarówno 
asfaltowych, jak i gruntowych. Za-
stanawiano się nad tym z jakiego 
działu w budżecie gminy wziąć 
pieniądze na ich remont oraz 
w jaki sposób je przekazać do 
ZGKiM, skoro nie ma burmistrza, 
a więc osoby mogącej podpisać 
stosowne zlecenia. Jak zauważył 
G. Duchnowski przewodniczący 
RM jeszcze w kwietniu poprzed-
ni burmistrz Nasielska zdążył roz-
strzygnąć przetarg na budowę 
dróg na osiedlu Krupka i ogłosić 
przetarg na budowę targowicy, 
zaś nie podjęto żadnych działań 
związanych z bieżącym utrzy-
maniem dróg. Radni interesowa-
li się inwestycją drogową w ulicy 
POW-u i utrudnieniami dla miesz-
kańców związanymi z objazdami. 

Ponadto dyskutowano także nad 
wprowadzeniem w naszej gmi-
nie tzw. ustawy śmieciowej, która 
obowiązywać będzie już od 1 lip-
ca br. i kwestią wyboru odbiorcy 
odpadów. Rozważano czy należy 
ogłosić przetarg czy też wyko-
nawcą tych usług może być ko-
munalny zakład budżetowy, czyli 
w naszym przypadku ZGKiM. 
Nie podjęto żadnych wniosków 
uznając, że dopiero pojawienie się 
osoby pełniącej funkcję burmi-
strza Nasielska pozwoli na wspól-
ną weryfikację budżetu gminy 
i podjęcie skutecznych działań.
Z dniem 2 maja br. w nasielskim 
Urzędzie Miejskim rozpoczął pra-
cę Mirosław Łukowski pełniący 
obowiązki burmistrza Nasielska. 
Najbliższa sesja RM zwołana zo-
stała na czwartek, 9 maja br. 

(red.) 
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
24.04. OSP Nasielsk wyjechała 
do pożarów traw przy ulicy War-
szawskiej i Ślepej.
26.04. strażacy z Nasielska i Ciek-
syna wyjechali do pożaru traw w 
Kosewie.
30.04. OSP Nasielsk i OSP Nuna 
wyjechały do pożaru w Popowie 
Borowym. Zgłoszenie okazało się 
fałszywym wezwaniem.
01.05. zastęp z Nasielska wyjechał 
do pożaru traw w Nowych Pieści-
rogach.
03.05. OSP Nasielsk gasiła palący 
się samochód przy ulicy Armii 
Krajowej.

R E K L A M A

R E K L A M A

OGŁOSZENIE
Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny ogłasza o ustanowie-
niu na mocy art. 144 kpc kuratora procesowego w osobie Mirosławy 
Wierzbickiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce, do zastę-
powania pozwanego Tarega Abdallah ostatnio na stałe zamieszkałego 
05-191 Nasielsk, Nowe Pieścirogi, ul. Szmaragdowa 7, którego aktualne 
miejsce pobytu nie jest znane, w sprawie o rozwód sygn. IC 1/12, do 
czasu zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej 
zastępowania.

Z GMINY

Rekrutacja w przedszkolach 
30 marca br. zakończyła się rekrutacja do przedszkoli samorządowych 
na terenie gminy Nasielsk. W wypadku obydwu placówek, w Nasielsku 
oraz w Starych Pieścirograch, zasady przyjmowania maluchów są po-
dobne. Pierwszeństwo mają dzieci zameldowane i zamieszkałe na terenie 
gminy Nasielsk; 5-latki, które mają obowiązek odbyć roczne przygoto-
wanie przedszkolne, następnie dzieci matek i ojców samotnie je wycho-
wujących i dzieci obojga rodziców pracujących.

Do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku do końca marca wpłynęło 
155 kart zgłoszeń. Do placówki przyjęto 137 dzieci. Nie zostały przyję-
te maluchy poniżej 2,5 roku życia. Zostały one jednak wpisane na li-
stę rezerwowych. Jak mówi dyrektor nasielskiego przedszkola Hanna 
Szumska: – Zawsze zdarza się tak, że ktoś rezygnuje. Rodzicom tych 
dzieci pozostaje jedynie czekać, aż zwolni się miejsce. Przyjęliśmy dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat, w tym jedno dziecko z orzeczeniem niepełno-
sprawności o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych indywi-
dualnych. Rekrutacja przebiegła spokojnie, bez zakłóceń. Karty zgłoszeń 
udostępniliśmy na naszej stronie internetowej www.przedszkole.nasielsk.
pl. Rodzice jednak musieli je złożyć w placówce osobiście. 

W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach zostaną utwo-
rzone 3 grupy: 3-, 4- i 5-latków. Na 82 dzieci zgłoszonych 76 zostało 
przyjętych. Są to w większości dzieci 2,5-letnie. – Jeśli nie powstanie peł-
na grupa 3-latków, wtedy możemy je przyjąć. Tymczasem ich nazwiska 
widnieją na liście rezerwowych – mówi p.o. dyrektor Bożena Zawadzka-
-Nowak. Przedszkole w Pieścirogach prowadziło rekrutację elektronicz-
ną. Na stronie placówki www.piescirogi.nasielsk.pl można było pobrać 
kartę zgłoszeń, a także przesłać ją e-mailem. Ale jak mówi pani dyrektor, 
większość rodziców osobiście dostarczała karty.

W samorządowym przedszkolu na terenie gminy Nasielsk pobyt dzie-
cka jest bezpłatny w godzinach 8.00–13.00. Opłata za każdą rozpoczętą 
godzinę poza podstawą programową wynosi 2 zł. Opłata całodzienna za 
posiłki to koszt 6 zł.

Przy Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie istnieją oddziały przedszkolne. 
W nowym roku szkolnym zostaną utworzone dwie grupy 5- i 6-latków, 
po 25 osób każda.

Nieco inaczej rekrutacja na najbliższy rok szkolny przedstawia się w pry-
watnych przedszkolach. „Pod Fiołkami” rekrutacja trwa nadal. Do koń-
ca kwietnia 2013 r. do placówki przyjęto 60 dzieci w wieku 3–6 lat, co 
oznacza, że wszystkie zgłoszone maluchy zostały przyjęte. Zostało jesz-
cze 10 wolnych miejsc. Czesne za przedszkole kształtuje się od 400 zł w 
górę  i koszt ten ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby godzin 
przebywania dziecka w placówce. Wszelkie informacje dla rodziców do-
stępne są na stronie internetowej: www.cewir.nasielsk.pl. 

W „SAKOLANDII” również zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Są one 
przeznaczone dla dzieci z rocznika 2009 oraz maluchów powyżej 6. 
miesiąca życia, które będą uczęszczały do żłobka. Rodzice, którzy chcą 
zapisać swoje dziecko do „SAKOLANDII”, znajdą wszystkie potrzebne 
materiały na stronie: www.przedszkolesakolandia.pl.

Podstawowa miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu „SKO-
LANDIA” to koszt 480 zł. W ramach czesnego dzieci uczęszczają do 
klubu naukowego i sportowego, na zajęcia z rytmiki, gimnastykę ogól-
norozwojową z elementami korektywy, warsztaty plastyczne, teatralne, 
twórczego myślenia, język angielski oraz na spotkania ze sztuką. Koszt 
wyżywienia to 6 zł za jeden dzień.

K.T.

19.04. w Andzinie Paweł Z., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, skradł samo-
chód osobowy marki Ford Escord 
o wartości 4500 zł na szkodę Mał-
gorzaty M. Sprawca w chwili zatrzy-
mania miał 1,47 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

22.04. na ul. Warszawskiej Mariusz 
H., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
pomimo zakazu sądowego kiero-
wał rowerem.

24.04. w Chrcynnie Kazimierz K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, został 
zatrzymany na gorącym uczynku 
kradzieży przewodu elektryczne-
go o wartości 1000 zł na szkodę 
Krzysztofa G.

27–29.04. w Mogowie nieznany 
sprawca z pojazdu marki Mercedes 
skradł 500 litrów paliwa. Straty wy-
noszą 2500 zł na szkodę Tomasza 
C.

Pijani na drodze
23.04. na ulicy Szkolnej Adam P., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, pomi-
mo zakazu sądowego kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,08 mg/l).

23.04. w Pniewie Zbigniew A., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał samochodem po spożyciu al-
koholu (0, 63 mg/l).

25.04. w Psucinie Leszek A., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,79 
mg/l).

01.05. w Krogulach Jan Ż., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,66 
mg/l).

Z GMINY

Dewastacja 
zapomnianej hydroforni

W drugiej połowie kwietnia br. do sołtys Nowej Wsi Urszuli Dąbrowskiej 
zaczęły dopływać informacje o uszkodzonym, prawdopodobnie przez 
złomiarzy, zaworze w hydroforni znajdującej się przy ulicy Łąkowej. Od 
wielu miesięcy rozkradano tam już różne metalowe urządzenia i rury. 
Zniknęły też blaszane drzwi.
Teraz woda zalała niemal cały teren wokół nieczynnego i dość mocno 
zdewastowanego już obiektu, a także dodatkowo nawadniała (zupełnie 
niepotrzebnie) pole jednego z rolników, sąsiadujące z tym miejscem. Pani 
sołtys zgłosiła sprawę do nasielskiego GS-u. Wkrótce zjawili się tam pra-
cownicy i po wyburzeniu ściany budynku zabrali ogromne metalowe 
zbiorniki, ale i także klapę od głębokiej na mniej więcej 3 metry studzien-
ki obok obiektu, która pozostała otwarta.

Jak mówią oko-
liczni mieszkań-
cy, latem często 
chodzą bawić 
s ię tam dzieci 
– teraz miejsce 
stało się niebez-
pieczne. Co bę-
dzie, jeś l i  ktoś 
tam wpadnie? 
Może warto za-
bezpieczyć ja-
koś to miejsce, 
zanim wydarzy 
się nieszczęście.

Michał B

Z GMINY 

Nasz czysty Nasielsk
Z GMINY

Palić, nie palić
– Kiedy chciałem 
u p o r z ą d k o w a ć 
swoją działkę i spa-
lić gałęzie, które na 
niej powycinałem 
przyjechała policja. 
Ktoś interweniował 
u nich kilkakrotnie, 
że na mojej dział-
ce pali się ognisko, 
a nie wolno tego 
robić. To jak to jest 
w końcu, można 
czy nie można wy-
palać gałęzi? – pyta pan Janusz Pacocha i dodaje – Dym sąsiadom nie 
przeszkadzał, zresztą byli bardzo zdziwieni, że ktoś zadzwonił po policję.
Działka pana Pacochy znajduje się tuż obok nasielskiego cmentarza, nie 
jest ogrodzona, częściowo porastają ją zarośla. 
– Wszystkie śmieci, które tu leżały zostały zebrane do worków, a ogni-
sko było pod kontrolą moich trzech pracowników, była też przygotowana 
woda do ugaszenia ognia. A dym nikomu nie powinien przeszkadzać, bo 
wiatr go kierował w stronę strugi– zapewnia mieszkaniec naszej gminy. 
– Chciałem posprzątać działkę, bo mam w planach ją zagospodarować 
i ogrodzić, nie spodziewałem się takich atrakcji – stwierdza rozgoryczony. 
Pan Pacocha mandatu nie dostał, ale interwencja policji mocno go zde-
nerwowała dlatego trafił do naszej redakcji.
Oto proste wyjaśnienie całej sytuacji jakie otrzymaliśmy w Wydziale Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego UM zgodnie z obowią-
zującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Nasielsk” można spalać gałęzie drzew bez zadymiania miejsc publicznych 
i sąsiednich nieruchomości oraz nie naruszając przepisów przeciw pożaro-
wych. Natomiast zabronione jest: spalanie odpadów na powierzchni ziemi 
oraz w instalacjach grzewczych budynków, wszystkich rodzajów odpadów 
w tym odpadów niebezpiecznych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, gumy, 
mebli, odpadów zielonych, zaoliwionych szmat itp. 

(i.)

Z GMINY

Strażacy ochotnicy 
W naszej, nasielskiej gminie, jest ich około 200. Nasi strażacy są strażakami 
ochotnikami. Skupieni są w 7 jednostkach OSP. Jednostki te zarejestrowane 
są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czołowymi postaciami w tych jednost-
kach są ich prezesi i naczelnicy. 
Są nimi w poszczególnych jednostkach (w zaprezentowanej kolejności): 
Nasielsk – Mirosław Klimczewski i Edward Ostaszewski; Psucin – Marcin 
Śmietański i Piotr Kiliś; Cieksyn – Bogdan Cnotek i Paweł Wrocławski; Ja-
skółkowo – Józef Wierzchoń i Tomasz Wierzchoń; Nuna – Roman Jaskól-
ski i Łukasz Ostaszewski; Jackowo – Daniel Włodarski i Wiesław Włodarski; 
Krzyczki – Wojciech Królak i Jerzy Rosłoński. Jednostki z Nasielska i Psucina 
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Działania straży na terenie gminy koordynuje Zarząd Miejsko Gminny OSP. 
Jego prezesem jest Kazimierz Drabik, a sekretarzem Zarządu MG OSP Ka-
tarzyna Bagińska. Nasielska gmina potrzebuje dość dużej grupy dobrze 
wyszkolonych i przygotowanych do pełnienia różnych funkcji im przypi-
sanych strażaków. Dzisiejszy strażak nie kojarzy się nam już tylko z sikawką 
i beczkowozem. Dzisiejszy strażak to człowiek pierwszej linii na froncie wal-
ki z przeróżnymi zagrożeniami. A tych na terenie naszej gminy jest wiele. 
Świadczy o tym i to, że Gmina Nasielsk została zakwalifikowana do kategorii 
gmin o średnim zagrożeniu. Decydowała o tym m.in. lokalizacja dużej bazy zajmującej 
się dystrybucją gazu płynnego (Baza ta to zakład zwiększonego ryzyka.), znaczna lesi-
stość Gminy oraz dobrze rozwinięta sieć dróg o dużym natężeniu ruchu. Rzeczą oczy-
wistą jest to, że siły i środki, jakimi dysponują nasze straże są zbyt małe, aby zapewnić 
bezpieczeństwo na terenie Gminy. Pierwszoplanową rolę w całym systemie zajmuje Pań-
stwowa Straż Pożarna. O potrzebie funkcjonowania jednostek OSP najlepiej świadczy ilość 
akcji, w których wzięli udział nasi strażacy. I tak w roku 2012 do pożarów wyjeżdżali 120 
razy. Uczestniczyli w likwidacji 67 zagrożeń. Wartość uratowanego mienia oszacowano 
na 334,3 tys. zł (to przy pożarach) i 33 tys. zł. w miejscach, gdzie wystąpiły zagrożenia. 
Z okazji Święta Strażaka, które przypada 4 maja życzymy im, aby mieli jak najmniej po-
wodów do interwencji, a gdy już takie interwencje są potrzebne, aby zawsze zdążyli na 
czas przy ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców. To już jednak nie zawsze od 
nich zależy. 
W dniu patrona strażaków św. Floriana odbyła się skromna uroczystość w Nunie. Znacz-
nie większa uroczystość odbędzie się wkrótce. Nasi strażacy będą w niej uczestniczyli 
wspólnie z innymi strażakami z powiatu nowodworskiego.

a. zaw. 

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Ziemi w naszej gmi-
nie w dniach od 22 do 28 
kwietnia br. odbywało się 
wielkie sprzątanie. Każda in-
stytucja, sołectwo, a nawet 
osoby prywatne mogły, po 
uprzednim zgłoszeniu w Wy-
dziale Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich nasiel-
skiego UM, posprzątać swoją 
najbliższą okolicę. Gmina za-
pewniała wszystkim chętnym 
rękawice, worki oraz odbiór 
zebranych śmieci. 
W  a k c j i  „ N a s z  c z y s t y 
Nasielsk” udział wzięli: szko-
ły i przedszkola z terenu gmi-
ny Nasielsk, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Starych Pieści-
rogach, Farma Krzyczki, oraz sołe-
ctwa: Borkowo, Budy Siennickie, 
Chlebiotki, Jackowo Dworskie, 
Kątne, Mazewo Włościańskie, Mo-
gowo, Mokrzyce Dworskie, Mok-
rzyce Włościańskie, Nowa Wieś, 
Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi, 
Pniewska Górka, Psucin i Słustowo. 
– Do akcj i  zaprosi l i śmy także 
wszystkich zarządców dróg po-
łożonych w gminie Nasielsk oraz 
Polskie Linie Kolejowe S.A., któ-
re przyłączyły się do sprzątania 
swoich terenów. Ponadto wezwa-
liśmy pisemnie właścicieli bardzo 
zanieczyszczonych nieruchomo-
ści do ich uprzątnięcia. Tak na-
prawdę zdajemy sobie sprawę, że 
większość sprzątanych przez nas 
terenów ma swoich właścicie-

li, na których zgodnie z prawem 
ciąży obowiązek utrzymania czy-
stości i porządku. Jednak więk-
szość naszego społeczeństwa nie 
dba o ład i porządek, szczegól-
nie terenów publicznych, czego 
przykładem są znowu mocno 
zanieczyszczane gniazda do se-
gregacj i  – informuje Jadwiga 
Szymańska kierownik Wydziału 
Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich UM Nasielsk. – W sumie 
wspólnymi siłami zebrano około 
1000 worków śmieci . Dlatego 
serdecznie dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy przyłączyli się do 
naszej akcji – dodaje.
Niestety jak się okazało nie do 
wszystkich dotarły informacje na 
temat prowadzonej przez nasielski 

UM akcji. Dlatego może warto na 
przyszłość rozpropagować ją sze-
rzej, bo choć teraz niektóre tereny 
zielone uprzątnięto, to niebawem 
zapewne będzie to trzeba zrobić 
ponownie. Chyba nikt nie ma wąt-
pliwości, co do tego, że w naszej 
gminie generalne sprzątanie po-
winno odbywać się częściej.
Warto dodać, że w czwartek, 25 
kwietnia br., młodsze dzieci szkol-
ne oraz przedszkolne z okazj i 
Dnia Ziemi uczestniczyły w ak-
tywnej lekcji ekologii, którą w ki-
nie „Niwa” przeprowadził dla nich 
teatr „Pozytywka” z Krakowa. 
W przedstawieniu pt. „A to ci Ha-
łas” wzięło w sumie około 500 
dzieci wraz z opiekunami. 

(red.)
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Duchowe witaminy
Horacy z Mazowsza
Horacy – a któż to taki? Znawcom literatury kojarzy się z kręgiem naj-
większych poetów rzymskich w I wieku przed Chrystusem. Jego twór-
czość to szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki cesarza Augusta, 
która wywarła następnie piętno na poezji europejskiej. Skąd w takim 
razie wziął się chrześcijański Horacy z Mazowsza? 

Zacząłem się temu bliżej przyglądać w związku z zaproszeniem, które 
otrzymałem na IX Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego, odbywające się w dniach 
10–12 maja br., by przez twórczość literacką reprezentować płockich 
księży poetów w hołdzie Sarbiewskiemu. 

Wracając do Horacego z Mazowsza, chodzi o jezuitę Macieja Kazimie-
rza Sarbiewskiego (1595–1640), który był najwybitniejszym łaciński poe-
tą XVII w., cenionym teoretykiem poezji, lirykiem baroku. Jako pierwszy 
reprezentował w Europie poezję polską i pierwszy, przed Sienkiewiczem, 
był tak popularny autorem polskim. Dzięki używaniu łaciny już za życia 
osiągnął w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę Polski w stopniu 
później nie spotykanym. Ogłoszono go jako równego Horacemu, naj-
większemu poecie starożytności. Niektórzy uważali, że Sarbiewski nie 
tylko dorównuje Horacemu, lecz niekiedy go przewyższa. Pisane w ję-
zyku Rzymian utwory „chrześcijańskiego Horacjusza” były czytane na 
uniwersytetach europejskich, również w Oksfordzie.

Europejską sławę przyniósł mu już pierwszy zbiór poezji „Lyricorum libri 
tres”, a jego poszerzone wydanie doczekało się około 60 wydań. Już 
w XVII–XVIII w. przełożono je kolejno na języki zachodnie, a na język 
polski w XIX–XX w.). Poezja „chrześcijańskiego Horacego” była długo 
wzorem dla niezliczonych poetów łacińskich oraz piszących w języ-
kach rodzimych, uczniami Sarbiewskiego byli także Adam Mickiewicz 
oraz Czesław Miłosz. Maciej Kazimierz Sarbiewski był też „noblistą” swo-
ich czasów – podczas pobytu w Rzymie został uwieńczony poetyckim 
laurem przez ówczesnego papieża Urbana VIII, dorównując tak samo 
uhonorowanym Dantemu i Petrarce.

A co z Mazowszem? Biografie „chrześcijańskiego Horacego” ujmują 
jego związki z Mazowszem przeważnie dość oszczędnie. Stwierdzają je-
dynie, że urodził się w Sarbiewie (obecnie gmina Baboszewo). Nie po-
dają natomiast, że Sarbiewo to wieś położona nad rzeką (motyw rzek 
wraca potem często w jego twórczości), że poeta wychował się i dora-
stał w pobliżu kościoła (co nie było bez znaczenia dla wyboru duchowej 
drogi oraz języka łacińskiego w twórczości), a najpierw przez kilka lat 
uczył się w rodzinnym domu, sarbiewskim dworze szlacheckim. I wresz-
cie, że wyjechał z rodzinnej wsi dopiero w wieku dwunastu lat do kole-
gium jezuickiego w Pułtusku. Pięć lat później wstąpił do zakonu jezuitów 
w Wilnie. Studiował w kolegium jezuickim w Braniewie, gdzie spotkał św. 
Andrzeja Bobolę, i na Akademii Wileńskiej. 

W 1622 r. Sarbiewski został wysłany przez swoich zakonnych przełożo-
nych na studia do Rzymu. Na dworze papieża-poety Urbana VIII stał 
się jednym z grona czołowych intelektualistów europejskich. Z jego rąk 
otrzymał najwyższą nagrodę literacką świata – laur poetycki – złoty na-
szyjnik z medalem Ojca Świętego, wyróżniony tą nagrodą jako trzeci 
polski poeta po Klemensie Janickim i Adamie Schroeterze. Rok później 
otrzymał w Rzymie święcenia kapłańskie. W 1625 r. Sarbiewski powrócił 
do Polski w wielkim stylu, w aureoli sławy, już nie tylko jako „noblista”, 
ale znany uczony i krasomówca. Przebywał w Nieświeżu, został pro-
fesorem teologii i retoryki na Akademii Wileńskiej. Wykładał w kole-
giach w Krozach i w Połocku oraz na Akademii Wileńskiej, gdzie uzyskał 
w 1632 r. doktorat z filozofii, a w 1636 z teologii. W 1635 r. został królew-
skim kaznodzieją nadwornym Władysława IV w Warszawie. Zmarł nagle 
w Warszawie, w trakcie ostatniego, pożegnalnego kazania wygłoszone-
go w katedrze św. Jana Chrzciciela. 

Dzisiaj, kiedy narody na całym świecie poszukują swoich korzeni i toż-
samości, okazuje się, że Horacy z Mazowsza, pomimo iż istnieje niemal 
we wszystkich podręcznikach historii literatury polskiej, na swojej ziemi 
jest prawie kompletnie zapomniany. Może warto byłoby więc sięgnąć 
po jego twórczość? W końcu znają go na świecie, więc czy mamy być 
gorsi? Czyżby łatwiej było chwalić cudze, a nie znać swojego? 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
WARTO PRZECZYTAĆ

Taniec ze śmiercią
Chciel ibyśmy, aby tak 
właśnie wyglądały anio-
ły: tłuste, uśmiechnię-
te dzieciaczki z aureolą 
nad głową, które nam 
błogosławią. A co, jeżeli 
świat aniołów jest równie 
skomplikowany jak ludz-
ki? Jeżeli są dobre i złe, 
niebezpieczne i życzliwe?
Johnatan Carroll to jeden 
z ciekawszych twórców 
fantastyki. Jego powieści 
to mieszanka różnych gatunków literackich, przesycona specyficzną 
wizją realizmu magicznego. Jego książki można znaleźć w nasielskiej bi-
bliotece.
Na pastwę aniołów nie jest co prawda najwybitniejszym osiągnięciem 
Carrolla, ale zawiera wszystkie najważniejsze cechy jego twórczości i jest 
dobrą zaprawą przed innymi, ważniejszymi dziełami. Fabułę tworzą trzy 
historie: Ian McGann spotyka we śnie śmierć, która obiecuje odpowie-
dzieć na każde jego pytanie, jednak za niezrozumienie jej odpowiedzi 
zapłaci życiem. Gwiazda filmowa, Arlen Ford, ucieka ze zgiełku Holly-
wood, rezygnując z kariery, domu, wspaniałego stylu życia, i wyjeżdża 
do Europy. Tam poznaje mężczyznę swojego życia. Śmiertelnie chory 
Wyatt Leonard odkrywa nagle, że posiadł zdolność wskrzeszania zmar-
łych. Losy całej trójki splatają się w Wiedniu, do którego z różnych po-
wodów każde z nich przybywa (swoją drogą, w tym właśnie mieście 
mieszka od wielu lat Carroll).
Wspomniałem, że twórczość Carrolla przesycona jest dużą dozą re-
alizmu magicznego? Jednak nie jest on, jak to często bywa, nachalny 
i infantylny. Nie! W jego książkach zdarzenia paranormalne występują 
z rzadka, jakby niespodziewanie wybijając bohaterów z ich dotychczaso-
wego życia, czasem, jak u nudnego pracownika biura podróży McGan-
na, burząc wewnętrzny spokój, czasem, jak u Wyatta, dając nadzieję na 
odmianę losu. We wszystkich jednak przypadkach bohaterowie muszą 
odpowiedzieć na ważne egzystencjonalne pytanie. Tu: czym jest śmierć? 
I czy można z nią wygrać? 
Trzeba jednak przyznać, że metoda narracji, jaką prowadzi w tej książ-
ce autor, nie każdemu przypadnie do gustu. Ekspozycja bohaterów jest 
baaardzo długa. Jeśli ktoś oczekuje czarów i cudów, zdziwi się, że dostaje 
obszerny opis ich życia, które, choć ciekawe, nie jest niczym niezwy-
kłym. Jednak, gdy coś zaczyna się już dziać, to nie można oderwać się 
od lektury, czekając na finał całej opowieści. 
Największą zaletą książki jest to, że jej lektura pozwala przez moment ina-
czej spojrzeć na otaczający nas świat. Najlepiej oddaje to przytoczony na 
jej kartach fragment wiersza:
Wszystko, czego nie pojmujesz, Czyni cię takim, jakim jesteś. Nieznajo-
mi, Których spojrzenia chwytasz na ulicy, Obserwują cię. Być może są 
wszystkowidzącymi Prorokami? Wiedzą to, czego ty nie wiesz, I pozo-
stawiają cię zdręczonego jak po dziwnym Śnie...

Paweł Kozłowski

Z KART HISTORII

ZAPROSZENIE

DKK w maju
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w sobotę, 
18 maja br. w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
przy ul. Piłsudskiego 6. Początek, jak zwykle, o godz. 11.30. Omawiać bę-
dziemy powieść Ireny Matuszkiewicz pt. Modliszka.
Zapraszamy wszystkich, którzy znajdą czas i chęci, by rozmawiać o lite-
raturze. 

(red.)

Społeczeństwo żydowskie w Nasielsku
Religia żydowska nie jest dla naszej 
religii „zewnętrzna”, lecz w pewien 
sposób „wewnętrzna”. Jesteście 
naszymi umiłowanymi braćmi 
i w pewien sposób, można by po-
wiedzieć, naszymi starszymi brać-
mi. 

Jan Paweł II

Musimy pamiętać, że organiza-
cje kupieckie nie były najważniej-
szymi instytucjami skupiających 
wyznawców religii mojżeszowej. 
Najistotniejsza była jednak reli-
gia, którą starozakonni wyznawali 
w domu modlitwy zwanym syna-
gogą, gdzie także toczyło się życie 
duchowe oraz podejmowano waż-
ne decyzje wobec współbraci. 
W Nasielsku pierwszą synago-
gę, której budowniczym miał być 
Simche Weiss, syn Szlomo z Łu-
cka, według przekazów wybudo-
wano 1650 r. Do dnia dzisiejszego 
uważana była i jest za jedną z naj-
piękniejszych synagog w Polsce. 
Mogła pomieścić przeszło 1000 
wyznawców. W zachowanych opi-
sach z końca XIX i początku XX 
w. możemy przeczytać, że przy-
patrując się tej lekkiej i kształtnej 
budowli, pokrytej blachą o trzech 
piętrzących się, coraz węższych 
kondygnacjach, o dwóch, po jej 
bokach umieszczonych niby wie-
żach, o daszkach spoczywających 
na pięknie rzeźbionych gzymsach, 
tym długim frontowym krużganku, 
o lekko snycerską robotą zdobio-
nej balustradzie, łatwo pojąc moż-
na, że dom ten Boży, niewątpliwie, 
na widzu pewne wrażenie wywo-
łał. Nie znamy rzeczywiście drugiej 
tego rodzaju drewnianej bóżnicy, 
któraby tak licznemi i różnorodne-
mi rzeźbami była przyozdobiona. 
Wszystkie podpory, filary, gzym-
sy, odrzwia i okna są tu rzeźbione, 
przyznać trzeba, że skromne ale 
dość gustowne. Bóżnica nasiel-
ska miała w swoim czasie około 
30 metrów długości na 22 metry 
szerokości. Zdobił ją pięknie rznię-
ty o poważnym kształcie ołtarz, był 

i duży pulpit rzeźbiony oraz inne 
okazałe sprzęty. Lecz z wszystkiego 
tego bardzo mało pozostało w ta-
kim stanie, aby mogło być przenie-
sione do nowej bóżnicy, obecnie 
stojącej na miejscu dawnej. Były 
podobno i artystycznie wykonane 
różne naczynia i ozdobna rodały 
ze srebra, okazałe świeczniki i tym 
podobne przedmioty. Lecz pod-
czas wojny szwedzkiej najezdnik 
uchodząc, zabrał z sobą wszystkie 
kosztowności z bóżnicy i domów 
prywatnych. 
Zubożenia wojenne był y także 
kością niezgody pomiędzy na-
sielskimi wyznawcami a kahałem 
w Tykocinie, któremu synagoga 
podlegała. W wyniku zawieruchy 
wojennej związanej z potopem 
szwedzkim u nasielskich Żydów 
znalazła schronienie grupa ucieki-
nierów i wygnańców wraz z dzieć-
mi, która następnie tu się osiedliła. 
Na ich utrzymanie powinien łożyć 
kahał w Tykocinie, utrzymywany 
także z podatków składanych przez 
nasielskich wyznawców religii moj-
żeszowej. Jednakże tykocińska ad-
ministracja żydowska nie wywiązała 
się z nałożonego na nią obowiąz-
ku, co wzbudziło protest współ-
braci z Nasielska, w wyniku czego 
zaprzestali płacenia składek. 
Sporna sprawa trafiła przed sąd ży-
dowski (waad ) w Lublinie, który 
wydał w 1671 r. niekorzystny wy-
rok dla nasielskich Żydów, odrzu-

cając ich roszczenia 
finansowe. Nieprzy-
chylny werdykt są-
dowy spowodował 
na długie lata wielkie 
kłopoty f inansowe 
nasielskich wyznaw-
ców, także w okre-
sie usamodzielnienia 
się tutejszego kahału. 
Zmuszeni do wzięcia 
pożyczki, aby spłacić 
zobowiązanie, nara-

zili się Żydom z Serocka. Siedem 
rodzin, które mieszkało w tym 
mieście, przyłączono do nasiel-
skiego kahału. Nie chcąc spłacać 
długów zaciągniętych przez Ży-
dów z Nasielska, za wszelką cenę 
dążyli do oderwania się od tutej-
szej administracji braci starozakon-
nych i utworzenia własnej. W tym 
celu wystosowali pismo do Komi-
sji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Porządku oczerniające nasielski 
kahał, zarzucając mu zabicie szlach-
cica i malwersacje finansowe przy 
opłaceniu rzekomego procesu. 
Powyższe doniesienia nie znalazły 
potwierdzenia i uznano je jako bez-
zasadne. 
Problemy finansowe gminy ży-
dowskiej stały się także tematem 
obrad specjalnej komisji powoła-
nej przez króla Stanisława Augu-
sta, na prośbę właściciela Nasielska 
Stanisława Wessla, starosty golub-
skiego. Król udziela protekcji star-
szyźnie kahalnej i poszczególnym 
Żydom, którzy na skutek różnych 
przeciwności losu utracili swe ma-
jątki i towary. Komisja na miejscu 
miała ustalić wysokość zadłużenia 
i przedstawić propozycję wybrnię-
cia z kłopotliwej sytuacji wobec 
naciskających wierzycieli. Prawdo-
podobnie sprawa rozwiązała się za 
pośrednictwem samego właścicie-
la miasta, który udzielił starozakon-
nym pożyczki. 
O zainteresowaniu właściciela mia-
sta Stanisława Wessla losem swej 
własności i osób nim żyjących 
może świadczyć zaufanie do ra-
bina Haskiela, który cieszył się 
uznaniem starosty golubskiego, 
z powodu swych mądrych rządów 
oraz roztropności. W wystawionym 
dokumencie czytamy: Stanisław na 
Nasielsku y Czerwinie Wessel, Sta-
rosta Kapinoski etc. etc. wiadomo 
czynię, komu o tem wiedzieć na-
leży, mianowicie żydom moim 
w miasteczkach mieszkającym, 
iż Haskiela Rabina w Nasielsku, 
miasteczku dziedzicznem, z woli 
moiej wyraźney postanawiam, 
aby według prawa żydowskiego 
Rza należyty exercitował. O tym, 
aby wszyscy wiedzieli, tym przywi-
lejem utwierdzam, dając moc do 
Sądów y czynienia porządku cum 
dependenta. Któremu, gdy tego 
trzeba będzie, pomoc na złych dać 
nie omieszkam. Co dla pewności y 
Wagi wiekszey, ręką moją własną 
przy pieczeci podpisuję. 
CDN

D. Dalecki 

MOIM ZDANIEM

Majowe wspomnienia
Dorosło już pokolenie, które 
nie pamięta, jak w czasach PRL 
u świętowano 1 Maja. A świę-
towano okazale i radośnie. 
Także w Nasielsku. I wiele dóbr, 
niedostępnych na co dzień, 
można było tego dnia kupić. 
Ale nie o pochodach i tam-
tych latach będę pisał. Przybliżę 
pierwszomajowe wydarzenie 
z czasów nam bliższych, bo 
z roku 2005.
Ten dzień zapisał się wydarze-
niem może mniej znaczącym, 
ale jednak wartym zapamię-
tania. Tego dnia w godzinach 
przedpołudniowych torami 
kolejki wąskotorowej po raz ostatni przejechał pojazd szynowy. Nie był wprawdzie poruszany siłą pary, lecz siłą 
ludzkich mięśni. Pojazdem tym była bowiem drezyna. Przechował ją kolejarz małej kolejki Józef Zawadzki. 
A stało się to za sprawą grupy ludzi, którzy chcieli uratować kolejkę. Prym wiodło Towarzystwo Miłośników Na-
sielskiej Kolejki Wąskotorowej. Utworzyli je młodzi ludzie z Warszawy. Doprowadzili nawet do tego, że kolejka zo-
stała wpisana do rejestru zabytków, a co się później stało, że wolno było ją unicestwić, dzisiaj trudno powiedzieć. 
Wracając do ostatniego przejazdu torami kolejki, warto zwrócić uwagę na jedną z osób, która 1 maja 2005 r. 
wytrwale, siłą swych rąk, napędzała drezynę. To Zbigniew Tucholski. Dla naszej „pogrzebanej już” kolejki to wy-
jątkowo zasłużony człowiek. To on sprawił, że przechodząc w niebyt, kolejka będzie żyła, bo na trwałe wpisał ją 
w historię Nasielska. Wpisał dosłownie, opracowując jej dzieje i wydając drukiem (Zbigniew Tucholski, Nasielska 
kolej wąskotorowa).
Otóż Zbigniew Tucholski, autor książki o naszej nasielskiej kolejce wąskotorowej, jest synem znakomitej pio-
senkarki Anny German, której losy mieliśmy możność śledzić dzięki serialowi pokazywanemu w TVP 1. I chyba 
utkwił nam w pamięci ten mały smyk pokazany w przedostatnim odcinku serialu, który uwielbiał swą mamę. 

To nieprawda, co czyta się i słyszy w me-
diach, że wszyscy o niej zapomnieli. Ona 
żyła w pamięci zwłaszcza starszych lu-
dzi, przypominało też o niej i „Życie 
Nasielska” w latach, kiedy Zbyszek Tu-
cholski mozolił się nad dziejami naszej 
ciuchci. Wtedy też padły znamienne sło-
wa, że słuchając piosenki Człowieczy los, 
niektórzy z nasielszczan myśleli o losie 
naszej kolejki.
W tej refleksji warto wspomnieć o jesz-
cze jednym aspekcie związanym z Anną 
German i Nasielskiem. Tu łącznikiem 
jest poetka, dyrektor Biblioteki Gminnej 
w Jabłonnie, Anna Czachorowska (z domu 
Prusik). To ona na wiele lat przed serialem 
zorganizowała w swej bibliotece spot-
kanie z autorką książki o Annie German. 
W spotkaniu tym wzięło też udział wielu 
nasielszczan. Gościem specjalnym spot-
kania był Zbigniew Tucholski, mąż Anny 
German. W najbliższą sobotę o godzinie 
17.00 w Domu Kultury w Jabłonnie odbę-
dzie się kolejne spotkanie z autorką książ-
ki o Annie German. Nasza pani Ania liczy, 
że będą obecni na nim również, zresztą jak 
zawsze, nasielszczanie. 

andrzej zawadzki

KULTURA. Książka o Nasielsku

Wpisani w dzieje  
miasta i regionu
Informujemy, że prezentowaną 
na łamach ŻN najnowszą książkę 
o naszym mieście pt. „Nasielsk. 
Wpisani w dzieje miasta i regionu” 
można nabyć w Miejsko Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Nasielsku.
Przypomnijmy, że praca zosta-
ła przygotowana przez Nasiel-
skie Towarzystwo Kultury przy 
wydatnej pomocy pracowni 
Dokumentacji Dziejów Miasta 
i Regionu w Nasielsku. 
A jej autorami są Krzysztof Ma-
cias, Regina Olszewska, Stanisław 
Tyc i Magdalena Suwińska – So-
kolnicka. W publikacji znalazły 
się biogramy jedynie osób nie-
żyjących, które na ogół zapisały 
się w historii Nasielska i regionu złotymi zgłoskami. Wśród nich dominują 
osoby, które w Nasielsku lub okolicach się urodziły. Niektóre z biogramów 
poświęcono osobom, które z ziemi nasielskiej pochodziły, a znane były 
z działalności w różnych częściach Polski. 

(red.)
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fot. M. Stamirowski

NASZE DZIECI

Festiwal Piosenki o Zdrowiu
W piątek, 26 kwietnia 
br. w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury odbył 
s ię Powiatowy Fest i-
wal Piosenki o Zdrowiu, 
zorganizowany przez 
Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Wśród jego 
uczestników były także 
dzieci z placówek oświa-
towych z naszej gminy. 
Nasielsk reprezentowały 
przedszkolaki z Samo-
rządowego Przedszkola 
w Nasielsku oraz solist-
ka z Samorządowego 
Przedszkola w Starych 
P i e ś c i rogac h .  N ato -
miast w kategorii szkół 
podstawowych byli to 
uczniowie Szkoły Pod-
s t awowej  w  S t a r yc h 
Pieścirogach i Szkoły Podstawowej w Dębinkach. W kategorii gimna-
zjum wystąpiły uczennice z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie oraz solistka 
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Występy podzielone zostały według kategorii wiekowych. Po zakoń-
czeniu prezentacji każdej z nich zbierało się jury festiwalu i wybierało 
zwycięzcę danej kategorii wiekowej. W jury zasiadała m.in. Elżbieta Ro-
manowska – aktorka telewizyjna i teatralna, znana choćby z takich seriali, 
jak: Na dobre i na złe, Na Wspólnej czy Pierwsza miłość. 

Reprezentacja na-
szej gminy spisa-
ła  s ię  doskonale, 
godnie reprezen-
t u j ą c  n a s  n a  z e -
wnątrz. Widać było 
d u ż e  z a a n g a ż o -
wa n i e  u c z e s t n i -
ków, jak również 
znaczny potencjał 
muz yczny. S łowa 
podziękowania za 
ogromną pracę na-
leżą się opiekunom, 
którzy przygoto-
wal i  przedszkola-
ków i uczniów do 
scenicznego w y-
s tę p u .  A  był y  to 
panie: Danuta Leś-
n i a k  ( S P  w  S t a -
rych Pieścirogach), 
H a n n a  S o t o w i c z 
(SP w Dębinkach), 
Wanda Wyszomir-
ska i Irena Jaworska 

(Samorządowe Przedszkole w Nasielsku), Anna Karkowska (Samorządo-
we Przedszkole w Starych Pieścirogach) oraz Zofia Wypniewska (Zespół 
nr 3 w Cieksynie). 
Każdy z uczestników reprezentujących naszą gminę otrzymał drobny 
upominek ufundowany przez władze samorządowe Nasielska, natomiast 
opiekunowie – pamiątkowe podziękowania. 

(km)

Z NOK

Rockowe brzemienia
CIEKSYN

JARE ŚWIĘTO, czyli jak witano wiosnę
W poniedziałek, 22 kwietnia br. 
o godz. 11.00 przed Zespołem 
Szkół nr3 w Cieksynie wylądo-
wali Galaktyczni Przybysze za-
proszeni przez Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społeczne „ Ska-
fander”, by wspólnymi „kosmicz-
nymi” siłami przywołać wiosnę. 
Zima w tym roku rozgościła się 
na dobre i uniemożliwiła dwu-
krotnie przeprowadzenie biegu 
pt. „Ile można stać?!”. 
Punktualnie o godz. 11.00 wystar-
towała parada prowadzona przez 
Mirka Szczypka pilotującego We-
hikuł Czasu i Wahadłowiec z człon-
kami i przyjaciółmi Stowarzyszenia 
„Skafander” na pokładzie. 
W paradzie przez Cieksyn 
uczestniczyli: goście z różnych 
planet, dzieci i młodzież z ZS nr 3 
w Cieksynie, nauczyciele, przed-
szkolaki z niepublicznego przed-
szkola „Pod Fiołkami” z Nasielska 
oraz mieszkańcy Cieksyna i oko-
lic. 
Od samego początku paradzie 
towarzyszyło słońce. Happening 
obfitował w okrzyki na cześć 
wiosny, transparenty i flagi, a ko-
lorowo przebrane osoby niosą-
ce Marzanny ubarwiły wiosenną 
paradę. Główna cześć „Jarego 
Święta” odbyła się na boisku pił-
karskim w Cieksynie. Na plene-
rowej scenie wystąpiły dzieci i 
młodzież z ZS nr 3 w Cieksynie, 
prezentując piosenki i wiersze o 
tematyce wiosennej. 
Następnie Galaktyczni Goście doko-
nali wyboru najciekawszych przebrań. 
Ich twórcy: Aleksandra Szpygiel, We-
ronika Strzelczak, Angelika Marszałek, 
Małgosia Pepel i Damian Strzelczak, 
otrzymali nagrodę – wycieczka do 
Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie. Tradycją Jarego Święta jest przy-
gotowanie i palenie Marzanny. W tym 
roku wyboru najciekawszej Marzanny 
dokonali Kosmici, którzy byli zachwy-
ceni niespotykanymi na ich planetach 
kukłami. Po burzliwej dyskusji w nie-
znanym dla nas języku wskazali zwy-
cięzców – klasę 0 c, która za pracę 
zbiorową (Marzannę) otrzymała bile-

ty do kina Niwa w Nasielsku. Za indy-
widualnie przygotowane Marzanny 
członkowie Stowarzyszenia „Skafan-
der” i przyjaciele wręczyli zwycięz-
com upominki. 
Nowością tegorocznego Jarego 
Święta był wiosenny bieg „Ile można 
stać?!”. Bieg odbył się czterech katego-
riach wiekowych na czterech różnych 
dystansach. W biegu na 120 m, przed-
szkole i zerówka, zwyciężyli: 
I miejsce – Bartek Ordak, II miejsce 
– Dominik Łukasiewicz, III miejsce – 
Marcel Ziemiński, IV miejsce – Mate-
usz Myszkowski. 
W biegu na 200 m, klasy I–III, zwy-
ciężyli:

I miejsce – Patryk Ostrowski, II miej-
sce – Łukasz Sztabnik, III miejsce – 
Hubert Mikołajewski, IV miejsce – Julia 
Ostrowska.
W biegu na 400 m, klasy IV–VI, zwy-
ciężyli:
I miejsce – Michał Szpygiel, II miej-
sce – Patryk Zieliński, III miejsce 
– Arek Hegemajer, IV miejsce – 
Mariusz Klepczyński.
W biegu na 800 m, gimnazjum, 
zwyciężyli:
I miejsce – Michał Ziemiecki, II 
miejsce – Emil Chęcik, III miejsce 
– Kajetan Kucharski, IV miejsce – 
Adrian Bobiński.

K a ż d y  u c z e s t-
nik biegu otrzy-
mał pamiątkową 
przypinkę z na-
zwą biegu, a zwy-
cięzcy otrzymali 
statuetki, medale 
i dyplomy oraz 
upominki. Pod-
czas lekkoatle-
tycznej zabawy 
był o  m n ó s t wo 
e m o c j i ,  w a l -
k i  z  c z a s e m,  a 
wszystko to dzię-
ki wspaniałemu 
dopingowi pub-

liczności. 
Na zakończenie Jarego Święta stra-
żacy z OSP w Cieksynie rozpalili 
ognisko, w którym spłonęły Ma-
rzanny – symbol zimy. Tak powita-
na Wiosna w Cieksynie rozgościła 
się na dobre.
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne „Skafander” dziękuje za 
przygotowanie i zrealizowanie Ja-
rego Święta:
– Panu Grzegorzowi Arciszew-
skiemu, Burmistrzowi Nasielska, za 
wsparcie finansowe;
– Pracownikom Nasie lsk iego 
Ośrodka Kultury za obsługę tech-

niczną (scena i nagłośnienie) oraz 
ufundowanie nagrody – biletów 
do kina dla zwycięskiej klasy;
– Pani Justynie Nowackiej, Dyrek-
tor ZS nr 3 w Cieksynie, i nauczy-
cielom;
– Strażakom z OSP w Cieksynie; 
– Monice Olczak, Monice Sitkie-
wicz, Basi Krawczyk, Ewelinie i Da-
mianowi Sitkiewiczom, Mariuszowi 
Szotowi i Stanisławowi Stankiewi-
czowi;
– Galaktycznym Przybyszom (Teatr 
Legendarium z Koziebród);
– Tomaszowi Zawadzkiemu za do-
kumentację fotograficzną;
– Wszystkim uczestnikom Jarego 
Święta.

PZW Koło Cieksyn

Zawody wędkarskie 

W środę 1 maja br. o godzinie 7:00 rozpoczęły się inauguracyjne zawody 
wędkarskie cieksyńskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
Dwudziestu pięciu zawodników wystartowało w trzech kategoriach: ka-
detów, juniorów i seniorów. Nie zabrakło też licznie przybyłych gości, to-
warzyszących zawodnikom. Tego dnia nie było łatwo, bowiem ryby mało 
brały – wędkarze nie tracili jednak przez to dobrego humoru. Przy okazji 
zorganizowano także zawody rzutowe do tarczy Arenberga, w których 
wspaniałą klasę pokazał najmłodszy, 3-letni zawodnik.
Po zakończeniu rywalizacji odbyło się ognisko, a wszyscy uczestnicy do-
stali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez sponsorów. W ręce 
zwycięzców poszczególnych kategorii trafił sprzęt wędkarski.
W kategorii kadetów zwycięzcami zostali: Bartłomiej Prusik, Arkadiusz 
Kasiak, Paweł Białecki. W kategorii juniorów: Paweł Pałka, Luiza Pyrzyń-
ska, Kamil Wójtowicz. W kategorii seniorów: Elżbieta Brzozowska, Marcin 
Ochocki, Leszek Binko. W zawodach rzutowych najlepsi byli: Arek Ka-
siak Patryk Krawczyń, Leszek Binko. Puchar Wiktoria Park w zawodach 
rzutowo-spławikowych zdobył Arek Kasiak.
Kolejne Mistrzostwa Spławikowe Koła już 18 maja na terenie Wiktoria Park. 
Zapraszamy zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Opłata 
startowa tylko dla seniorów 20 zł. Zapisy tel. 601-242-691 lub 600-146-
746. Osoby nie zapisane nie będą dopuszczone do startu.

Michał B.

Wtorek, 30 kwietnia 2013 
r. w Nasielsku upłynął pod 
znakiem muzyki rocko-
wej. W Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbył się Festiwal 
Rockowy. Impreza ta już 
od 15 lat wpisuje się w har-
monogram wydarzeń kul-
turalnych naszej lokalnej 
s p o ł e c zn o ś c i .  Z o s t a ł a 
stworzona z myślą o pro-
mocji muzyki rockowej, 
szczególnie młodych wy-
konawców.
Jako pierwszy na scenie 
NOK zaprezentował się ze-
spół RAGGABARABANDA, 
czyli Dawid Domała (wokal, 
teksty), Radosław Wierzbi-
cki (gitara rytmiczna), Tomek Suwiń-
ski (gitara basowa), Paweł Zakrzewski 
(perkusja) oraz gościnnie Emilia Wit-
kowska (śpiew). Rytmy rapowane-
go reggae z rockowym pazurem 
i świetna energia grupy rozgrzały 
nasielską publiczność. W wykonaniu 
RAGGABARABANDY usłyszeliśmy 
m.in. Palimy Babilon, Uwolnijcie 
marihuanę oraz Kac day.
Po młodych muzykach przyszedł 
czas na nieco starszą młodzież, 
czyli SZOK FRONT, którego mot-
tem mógłby być cytat z utworu 
grupy DEZERTER: Czterdziestolet-
nia młodzież znowu atakuje! SZOK 

FRONT to czworo doświadczonych 
życiem ludzi: Katarzyna Jakubiak 
(śpiew), Fryderyk Laskowski (gitara), 
Jacek Gawroński (bas) i Bartosz Świ-
goniak (perkusja). Podczas Festiwalu 
pokazali żywiołowość ognia i świet-
ne rockowe brzmienie. 
Ostatni lokalny zespół tegorocz-
nego Festiwalu Rockowego to 
LOCK HEAD, czyli ostrzejsze gra-
nie w stylu Illusion czy Hatebreed: 
ciężkie brzmienie gitar, basu oraz 
dynamiczna perkusja. Hard rock 
i melodyjne riffy w stylu Lipali 
przypadły do gustu publiczno-
ści zebranej w sali widowiskowej 
NOK.

Na zakończenie rockowego wie-
czoru zagrał zespół PANTEON, 
którego muzyka w stylu lat 70. 
(Deep Purple, Rainbow, Black 
Sabbath) z pewnością na długo 
pozostawi ślad w pamięci nasiel-
skiej publiczności. 
Kolejna edycja Fest iwalu Ro-
ckowego w Nasielskim Ośrodku 
Kultury przeszła do historii. Na-
stępna taka impreza dopiero za 
rok. 

K.T.

fot. M. Stamirowski

PROŚBA DO BYŁEGO JUŻ BURMISTRZA NASIELSKA
My, mieszkańcy Gminy Nasielsk, zwracamy się z ogromną prośbą do Pana G.A.  

aby nie ubiegał się już o fotel ani żaden inny mebel przynależny burmistrzowi Nasielska.
Prośbę swą motywujemy tym, że w referendum 7 kwietnia 2013 r.  

pytanie referendalne skonstruowane było w sposób jasny i logiczny.  
Wszyscy je przeczytaliśmy i dla nas nie ma wątpliwości, że TAK znaczyło to, co miało znaczyć.

To nie my nie zrozumieliśmy pytania.
TO PAN NIE ZROZUMIAŁ ODPOWIEDZI!!!

Nadchodzące wybory są dla nas szansą na wybranie odpowiedniejszego kandydata.
To prawda, że jest Pan zatwardziały, uparty i arogancki oraz że konfabuluje Pan bez mrugnięcia okiem.

I właśnie taki człowiek nie jest nam potrzebny na tym stanowisku.  
Jesteśmy przekonani, że następny burmistrz będzie dbał o interesy naszej Gminy,  

współpracując z Radą Miejską, nie oczerniając poszczególnych jej członków. 
PROSIMY, BY NIE KANDYDOWAŁ PAN W WYBORACH NA BURMISTRZA! 

Pana wiernym wyborcom proponujemy, aby zamiast na demonstrację  
wybrali się na wiosenny spacer, co służy zdrowiu i urodzie.  

Tragikomicznie już było. TERAZ NIECH BĘDZIE NORMALNIE!
Podpisy Pana zwolenników i przeciwników od 7 kwietnia spoczywają w bezpiecznych kopertach.

        Z poważaniem
        K&K

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E    P  Ł  A  T  N  E
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RUBRYKA HARCERSKA

Grunwald  
– czy to tylko legenda?

Czerpiąc z tradycji,  
chcemy kształtować czas nam współczesny i przyszłość.

W dawnych czasach Polska była niezwyciężona, ponad 600 lat temu 
słynęliśmy jako niepokonana siła starego kontynentu. Niecałe 150 km 
od nowodworskich ziem rozgrywała się największa bitwa średniowiecz-
nej Europy. Jeśli zapytamy, kto o niej słyszał, zapewne podniesie się wie-
le rąk. Bitwa pod Grunwaldem – przecież wszyscy znają takie postaci 
jak król Władysław Jagiełło, wódz krzyżacki Urlich von Jungingen czy 
chociażby nasz polski rycerz, sławny na całym świecie Zawisza Czarny. 

A jeśli zadamy kolejne pytanie: kto był na Grunwaldzie? Tu już w gó-
rze pozostaną nieliczne ręce – a będą między nimi dłonie harcerzy z 7. 
Nowodworskiej Wielopoziomowej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej 
i Zuchowej „Dziabąg”.

Co roku w połowie lipca odbywają się Dni Grunwaldu organizowane 
przez gminę Grunwald, Związek Harcerstwa Polskiego, reprezentowany 
przez „Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich”, wojsko i bractwa rycerskie. 
Uroczystościom patriotycznym i rekonstrukcji bitwy towarzyszy zlot 
harcerzy i skautów. Przez 6 dni, od wtorku do niedzieli, przenosimy się 
w czasie o kilka wieków, aby poczuć klimat średniowiecza i zatopić się 
w dawnych czasach. Dla jednych to zabawa, dla innych to wypoczynek, 
czasem też sposób bycia, a dla jeszcze innych – bardzo ciężka praca. 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak złożoną i trudną rzeczą jest 
organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia.

Nasuwa się pytanie: co harcerze robią tam tyle czasu? W ciągu całe-
go roku każda jednostka ze wspólnoty stara się o tytuł „Drużyny Grun-
waldzkiej”. Aby tego dokonać, poznaje historię ziemi, na której działa, 
szuka własnej tożsamości i pomaga w wystroju miasteczka zlotowego. 
Lipcowy wyjazd na zlot jest więc ogromną nagrodą za poświęcony czas 
i włożony trud w doskonalenie siebie i pomaganie innym. Przez prawie 
tydzień odwiedzamy inne gniazda znajdujące się na zlocie, uczestni-
czymy w turniejach, jarmarkach, tańcach, ucztach i innych średnio-
wiecznych zabawach – wszystko przy dźwiękach muzyki i w pięknych, 
kolorowych średniowiecznych strojach. 

Jednak zlot to nie tylko zabawa. To także obowiązek podtrzymywania 
i rozpowszechniania naszej polskiej historii i tradycji. Pod koniec tygodnia 
zawsze uczestniczymy w defiladzie oraz uroczystym apelu, podczas 
którego nadawane są tytuły i inne wyróżnienia oraz składane podzięko-
wania. Po południu przychodzi czas na bitwę, gdzie mnóstwo z nas od-
grywa rolę ratowników medycznych lub służby porządkowej. Późnymi 
wieczornymi godzinami odbywa się ogniobranie, zachęcające nas do 
refleksji nad minionym rokiem, planami na kolejny, a wszystko to pod 
przepięknym, gwieździstym mazurskim niebem.

Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji uczestniczyć w corocznych obchodach 
Dni Grunwaldu, to ma ku temu okazję w najbliższe wakacje. Na miej-
scu można zwiedzić m.in. ruiny kaplicy pobitewnej, Kopiec Jagiełły oraz 
pozostałości krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, zburzonego przez 
hitlerowców w 1939 r. Serdecznie polecamy to miejsce i zachęcamy 
do chociaż jednodniowego poczucia tego klimatu i przeniesienia się na 
średniowieczne tereny ziemi mazurskiej.

druhna Anna Traczyk
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NASZE SPRAWY

Nasielsk gra  
dla Andżeliki…
Akcja charytatywna „GraMy dla Andżeliki” nabiera coraz większego 
tempa i rozgłosu. Dzięki pomocy uczniów ZSZ w Nasielsku do skrzynek 
mieszkańców miasta i okolic trafiło kilka tysięcy ulotek informacyjnych. 
Nie wszyscy przeszli obok tego obojętni. Znalazło się wiele osób, firm, 
instytucji, które postanowiły wesprzeć nasze działania. Na dzień dzisiej-
szy zebraliśmy sporo fantów, prezentów, ofert, które będziemy licytować 
podczas koncertu finałowego. 
Impreza ta odbędzie się 9 czerwca (niedziela) w godzinach 14:00–21:00 
w kinie Niwa w Nasielsku. Na scenie zaprezentują się takie zespoły, jak: 
Zdready, Metro Cover Band, Niepotrzebni Mogą Odejść, White Highway, 
Lock Head, Jacek Biernacki i przyjaciele (czekamy na kolejne zgłoszenia 
od artystów). 
Oprócz muzyki będziemy mogli podziwiać pokaz tańca break dance (gru-
pa Cojones Grandes). Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Skafander” z Cie-
ksyna szykuje się również wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników tej 
imprezy. Za budynkiem NOK-u pojawi się także ścianka wspinaczkowa 
(dzięki grupie Dartom 4x4). Będzie można podziwiać kultowe samochody 
garbusy oraz wyczynowe samochody off-roadowe. Powstanie również 
graffiti, które będzie można wylicytować. Więcej atrakcji i szczegółów już 
niebawem.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy 
postanowili wesprzeć naszą akcję i podarowali od siebie, co tylko mogli. 
Mamy nadzieję, że Wasza postawa i wsparcie pobudzi do działania innych. 
Są to:
Firma Aio-finanse z Nasielska (druk ulotek); firma Jarki z Mazewa (druk pla-
katów); uczniowie i samorząd szkolny Zespołu Szkół Zawodowych przy 
ul. Lipowej 10 w Nasielsku (pomoc w roznoszeniu ulotek i zbiórkach); 
przedszkole Sakolandia z Nasielska (karnety na pobyt dziecka w przed-
szkolu i nie tylko); „The English Expert” Iwetta Rębecka (wakacyjny kurs 
języka angielskiego); firma Kompol (motolotnie.pl) z Chmielewa (przelot 
motolotnią); przedszkole Pod Fiołkami (karnety na pobyt dziecka w przed-
szkolu i nie tylko); Magda Piechowicz (wykonanie tatuażu); salon odnowy 
biologicznej Sunset z Nasielska (karnety na fitness i zabiegi); Tomasz Zie-
miecki i grupa X4x4 (jednodniowy udział w rajdzie samochodem off-
-roadowym); Radosław Rosiak (wideofilmowanie uroczystości); Krzysztof 
Miller (fotograficzna sesja plenerowa); drukarnia Partner Druk z Pułtuska 
(zestaw głośników komputerowych); sklep PSB Mrówka z Nasielska (prze-
kazanie 1% podatku na rzecz Andżeliki); firma KaBa Leszek Kaczyński 
(wsparcie finansowe); Stajnia Brodowo (karnety na jazdę konną); Zbyszek 
Żabik (przejazd kultowym „ogórkiem”); Jacek Biernacki (piłka z mistrzostw 
Euro 2012 z autografem Jakuba Błaszczykowskiego); salon kosmetyczny 
„Strefa Piękna i Urody” z Nasielska (karnety na masaże i zabiegi); firma 
„STIHL” z Nasielska (3 piły mechaniczne dla dzieci); Monika Ostrowska 
(karnety na stylizację paznokci i manicure). Catering dla artystów, którzy 
tego dnia wystąpią, zapewni lokal „Garden Pub” z Nasielska. 
Mamy nadzieję, że znajdą się jeszcze inne osoby, firmy, instytucje, któ-
re zechcą wesprzeć tę akcję. Wierzymy, że mieszkańcy naszego małego 
miasteczka będą potrafili się zintegrować i znajdą czas i chęci, by odwie-
dzić budynek kina Niwa 9 czerwca i wziąć udział w tej imprezie. Liczymy, 
iż oprócz skorzystania z wielu atrakcji artystycznych, jakie dla was szyku-
jemy, weźmiecie także udział w licytacjach przedmiotów, karnetów, ofert 
itp., ponieważ każda zebrana w ten sposób złotówka to szansa na urato-
wanie i polepszenie życia małej pięcioletniej Andżeliki, której postanowi-
liśmy pomóc.
Więcej o akcji na: www.facebook.com/GraMyDlaAndzeliki.
Kontakt: Dawid Domała (tel. 795-507-746, e-mail: domalak@o2.pl)
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Certyfikat dla naszej szkoły
Bezpieczeństwo uczniów to jedno z priorytetowych zadań szkoły. Każdego roku dokładamy wszelkich 
starań, aby to było ono na jak najwyższym poziomie. Dlatego też ten rok szkolny jest dla nas szczegól-
ny: zostaliśmy uhonorowani tytułem Bezpiecznej Szkoły oraz włączeni do Ogólnopolskiego Klubu Bez-
piecznych Szkół. 

Obok codziennej troski o bezpieczeństwo naszych uczniów mieliśmy wiele zadań, których realizacja 
pozwoliła uzyskać ten ważny tytuł. Od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. Szkoła Podstawowa w Po-
powie Borowym włączyła się do Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ. Tegorocznym 
hasłem projektu było „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”. Realizacja wytyczonych zadań polegała na przepro-
wadzeniu wielu debat, konwersatoriów i konkursów we wszystkich oddziałach klasowych. W spotkaniach 
tych brali udział zaproszeni goście – przedstawiciele Policji KP Nowy Dwór Maz., pedagog z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku i kurator Sądu Rejonowego w Pułtusku. 

Uczniowie włączyli się aktywnie do organizowanych konkursów i spotkań. Poznali różne aspekty bez-
piecznego funkcjonowania państwa i jego obywateli, jak również omawiali kwestie bezpieczeństwa 
w społeczności szkolnej, grupie rówieśniczej czy w rodzinie. 

W szkole zorganizowany został Dzień Profilaktyki, podczas którego o najważniejszych zagrożeniach 
w życiu codziennym mieli okazję dowiedzieć się zarówno nasi uczniowie, jak i ich rodzice. Podczas 
spotkania z psychologiem i prowadzącą spotkanie panią A. Rojek, specjalistą Pracowni Profilaktycznej 
„KROKUS”, rodzice zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez dzieci z kom-
putera i internetu. W szkole wystawiono również spektakl teatralny, którego treści pokazały uczniom, 
jak cennym źródłem wiedzy oraz pożytecznym sposobem spędzeniem czasu jest czytanie książek. Dla 
wielu z nas książka staje się alternatywą dla internetu i gier komputerowych, choć nie tak dawno odkry-
wanie tych ostatnich było wielką atrakcją. Realizacja tego przedsięwzięcia była również dobrą okazją, aby 
kształtować postawy akceptujące odmienność innych ludzi, postawy asertywne oraz inne, dzięki którym 
nasi uczniowie będą dobrymi kolegami, obywatelami, ludźmi. 

Dla pedagogów przeznaczona była także część teoretyczna, ściśle związana z kwestiami bezpieczeństwa 
w szkole, dzięki której zyskaliśmy wiele materiałów dotyczących tego tematu. 

Uzyskanie certyfikatu Bezpiecznej Szkoły jest dla naszej placówki ogromnym wyróżnieniem i zachętą 
do rozwijania działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. Koordy-
natorem projektu była pani Iwona Łyczkowska. 

Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku jest jed-
na z 12 placówek oświatowych na 
Mazowszu, które posiadają krajo-
wy certyfikat Lokalnego Centrum 
Aktywności Ekologicznej (LCAE) 
przyznawany w ogólnopolskim 
programie „Szkoły dla Ekorozwo-
ju”. Wyróżnienie to można otrzy-
mać na okres jednego roku w 
wyniku wykazania się nieprzecięt-
nym zaangażowaniem na rzecz 
ochrony środowiska. Nasielska 
szkoła ma już kolejne trzy takie 
certyfikaty, a w tym roku zamierza 
ubiegać się o najwyższe wyróżnie-
nie międzynarodowe – certyfikat 
Zielonej Flagi.
W związku z proekologicznymi 
działaniami w szkole prowadzony 
jest profesjonalnie audyt w zakresie 
właściwego gospodarowania ener-
gią elektryczną, gazem, odpadami, 
wodą, papierem oraz realizowane 
są ciekawe zajęcia edukacyjne z 
ekologii. 
W tym roku odbywają się szkol-
ne kampanie ekologiczne: „Dzieci 
zbierają elektrośmieci”, „Smacz-
nie, zdrowo jemy – nie tyjemy”, 
„Moda na rower”,„Zostań przyja-
cielem zwierząt”, „Z przyrodą za 
pan brat”. Priorytetowa jest kam-
pania dotycząca elektroodpadów. 
Stąd też szkolna uroczystość zwią-
zana z Dniem Ziemi w kwietniu 
wypełniona była tematyką „śmie-
ciową”. Zebrani na apelu uczniowie 
nie tylko mogli obcować z wykre-
owanymi przez siebie bohaterami, 
takimi jak: Agnieszka Makulatura, 
Konrad Szkiełko, Remigiusz Meta-
lik, Roksana Bateria, Andrzej Plastik, 
ale również dowiedzieli się o moż-
liwości wykazania się konkretnym 
czynem ekologicznym. 
Po zakończeniu inscenizacji zosta-
ły bowiem podane informacje do-
tyczące włączenia się społeczności 
szkolnej do gminnej akcji „Nasz 
Czysty Nasielsk” oraz szczegóły 
ogłoszonego szkolnego konkursu 
plastycznego „ELEKTROŚMIEĆ(i)
MY”, którego celem jest podnie-

sienie świadomości na temat zu-
żytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE). Prace kon-
kursowe mają nawiązywać do or-
ganizowanej majowej zbiórki ZSEE 
na terenie gminy Nasielsk. Została 
ona ogłoszona dla mieszkańców 
przez Urząd Miejski, a wszystkie 
szkoły zaproszono do czynnego 
udziału w tym przedsięwzięciu. 
Zorganizowano bowiem konkurs, 
w którym trzy z placówek, które 
uzyskają największy odzysk w ki-
logramach na jednego ucznia w 
danej szkole, zostaną nagrodzone 
w postaci sprzętu sportowego. 
W związku z przyłączeniem się na-
sielskiej szkoły podstawowej do 
gminnej zbiórki ZSEE regulamin 
konkursu został tak opracowany, 
aby na plakatach konkursowych 
uczniowie informowali również o 
miejscu i terminie przyjmowania 
elektrośmieci (w piątek, 10 maja, w 
szkole lub w bazie ZGKiM, a w so-
botę, 11 maja, przed posesjami na 
terenach wiejskich). Dla uczniów 
chcących pomagać swoim sołty-
som zaangażowanym również w 
gminną zbiórkę ZSEE przewidziano 
specjalne wyróżnienia. 
W nasielskiej ekoszkole opracowa-
no ulotkę o zasadach postępowania 
z elektroodpadami oraz ankietę dla 

rodziców na temat ekonawyków. 
Na kilka dni przed planowaną zbiór-
ką uczniowie przekażą je w swoich 
domach. Mamy nadzieję, że wspól-
nie uda nam się przekonać nasiel-
ską społeczność, jak dużą rangę 
mają „proste rady na elektroodpa-
dy”. Chcielibyśmy naszym zaanga-
żowaniem sprostać obowiązkowi 
unijnego prawa, które nakłada zbie-
ranie 4 kg zużytego sprzętu rocz-
nie na jednego mieszkańca. W 2011 
r. w Polsce zebrano 3,55 kg, a dla 
porównania – w Norwegii aż 16 kg. 
Właściwe postępowanie ze zuży-
tym sprzętem to ochrona środo-
wiska, troska o zdrowie i kondycję 
człowieka oraz oszczędność su-
rowców naturalnych potrzebnych 
do produkcji nowych urządzeń. 
Istotny jest przekaz – zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny to od-
pad niebezpieczny i jako taki nie 
może być wyrzucany z innymi od-
padami do śmietnika. Warto więc, 
aby dorośli i dzieci dobrze się ro-
zumieli w krainie elektrośmieci, a 
nasielska ekoszkoła głosząca ha-
sło „Bliżej Siebie i Natury” poprzez 
swoje zaangażowanie w tegorocz-
ną majową zbiórkę ZSEE znacznie 
zbliżyła się do Zielonej Flagi.

Koordynator LCAE
Elżbieta Wróblewska
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Przygotowujemy Dzień Patrona
W roku 2012/2013 w naszej szkole po raz kolejny od-
będzie się prezentacja projektów edukacyjnych. Tra-
dycją jest, iż drugie klasy gimnazjum przez cały rok 
przygotowują się, a później przed wszystkimi uczniami 
przedstawiają wyniki swojej pracy na wybrany przez 
siebie temat. W tym roku jednak zasady uległy pew-
nej zmianie. 
Tematem przewodnim będą Obchody Dnia Patrona – 
księcia Józefa Poniatowskiego. Naszym tegorocznym 
celem jest poszerzenie wiedzy o tym wspaniałym 
Polaku oraz wzbogacenie Dnia Patrona o indywidu-
alne propozycje uczniów naszej szkoły. Poszczególne 
grupy zinterpretowały ten pomysł bardzo różnie. Jedna z nich zaprezentuje nam wspaniałe przedstawienie, inna 
piosenkę, a jeszcze inna – okresową wystawę – rekonstrukcję salonu z epoki, z prezentacją kolekcji numizma-
tycznej. Oprócz tego podczas obchodów obejrzymy prezentację multimedialną, a za pomocą licznych albu-
mów, folderów oraz map zostanie nam przybliżona rezydencja Poniatowskiego w Jabłonnie. 
Ostatnia z grup zajmuje się podsumowaniem tego interesującego dnia oraz zamieszczeniem artykułu w prasie 
lokalnej i na naszej stronie internetowej. 
Z pewnością wszyscy z rosnącym napięciem wyczekują tego podniosłego wydarzenia. Miejmy nadzieję, że wy-
siłek i zaangażowanie klas drugich gimnazjum zaowocują ciekawą i pouczającą rozrywką.

Anna Smukowska

W dniu 19 kwietnia 2013 
r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Popowie Bo-
rowym uczestniczyli we 
wspaniałej wycieczce do 
Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. 
Miejsce, które ma wiele 
do zaoferowania odwie-
d z a j ąc ym,  n i e  rozc z a -
r owa ł o  n i ko g o .  K a ż d e 
z dzieci mogło bowiem 
usiąść na latającym dywa-
nie, stworzyć gigantyczną 
bańkę mydlaną, poznać 
tajemnice ludzkiego ciała 
czy poskakać na księży-
cu. Ci bardziej dociekliwi 
mogli sprawdzić, na jakiej 
zasadzie wykonuje się ba-
danie USG nienarodzonego dzie-
cka, czym różnią się substancje 
ciekłe, jak dziale szkielet czło-
wieka, który jeździ na rowerze. 
Mogl i śmy również podziwiać 

wspaniale obrazy malowane …
pęcherzykami powietrza. 
Moc atrakcji, mnóstwo zabawy 
oraz bogactwo eksponatów – 
to wszystko sprawiło, że już nic 
nie mogło nas zaskoczyć. A jed-

nak… Organizatorzy, Rada Ro-
dziców, nauczyciele oraz pan 
L . Chojnowski, właściciel f irmy 
„Lech DRUK”, przygotowali jesz-
cze jedną niespodziankę, którą 
była wizyta w planetarium. Wi-

dowiskowy spektakl najpierw 
wcisnął  nas w fotele,  żeby 
potem unieść nas w prze-
stworza i pozwolić nam po-
sz yb ować w towarz yst wie 
znanych i nieznanych gwiazd 
oraz obserwować „z bliska” 
planety. 
Mimo że zobaczyliśmy wie-
le, to i tak pozostało jeszcze 
dużo do obejrzenia w CN Ko-
pernik. Zatem już teraz z nie-
c ierp l iwośc ią  czekamy na 
powrót do tego zaczarowa-
nego świata nauki. 
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Kino NIWA ZAPRASZA
15-19 maja godz. 15.00

Gdzie jest Nemo 3D
Animacja, familijny, przygodowy; Australia, USA;  
czas: 1 godz. 40 min

Błazenek Merlin rusza na pomoc swojemu je-
dynemu synkowi Nemo, który został wyło-
wiony z Rafy Koralowej. W poszukiwaniach 
towarzyszy mu zapominalska rybka Dory. 

15–19 maja godz. 17.00

Panaceum
Dramat, kryminał, thriller; USA; czas: 1 godz. 46 min.

Cierpiąca po utracie męża, który trafił do wię-
zienia, Emily ratuje się terapią u psychiatry. Ten 
przepisuje jej eksperymentalne antydepresan-
ty, które zmieniają jej życie w piekło. 

15–19 maja godz. 19.00

Intruz
Thriller, romans, sci-fi; USA; czas: 2 godz. 5 min.

Przyszłość. Ludzkie ciała i umysły opanowu-
ją Dusze, które choć dobre, nie potrafią czuć. 
Melanie udaje się nauczyć tego swoją Waga-
bundę. 

22–26 maja godz. 15.00

Dzwoneczek i sekret 
magicznych skrzydeł 3D

Animacja, familijny, fantasy; USA; czas: 1 godz. 16 min.

Wybierz się w podróż do zakazanego, tajemni-
czego Zimowego Boru razem Dzwoneczkiem 
i jej przyjaciółmi. Ciekawość i żądza przygód 
prowadzą Cynkę do niesamowitego odkrycia, 
które może zmienić jej świat na zawsze… 

23–26 maja godz. 17.00

Oszukane
Dramat; Polska; czas: 1 godz. 30 min.

Film, który pokazuje jak nieprawdopodobną 
siłę potrafi w sobie znaleźć człowiek, gdy los 
wystawia go na wielką próbę. Przypadkowe 
spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie 
nastolatek prowadzi je do odkrycia niepraw-
dopodobnej pomyłki sprzed lat. Historia sióstr 
podmienionych w jednym ze szpitali, nagłoś-
niona przez media wzbudziła ogromne emo-
cje. Wstrząsnęła życiem dwóch rodzin, które 
od tego momentu nie było już takie samo… 

22–26 maja godz. 19.00

28 pokoi hotelowych
Dramat; USA; czas: 1 godz. 22 min.

Ona jest mężatką. On ma dziewczynę. Zaczyna 
się od niewinnego spotkania w hotelowej re-
stauracji podczas podróży służbowej, a później 
wspólnej nocy w pokoju hotelowym. Jeszcze 
nie wiedzą, że ta noc powtórzy się 28 razy i że 
za każdym razem będzie inaczej…

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03 – 20.04
Tydzień spokojny i pomyślny. Powiodą się 
interesy i sprawy finansowe. Zwłaszcza zwią-
zane ze sztuką. Sukcesy w tych dziedzinach 
Twego życia przełożą się na zawodową ka-
rierę i życie osobiste. Twoje sprawy są na do-
brej drodze. 

Byk 21.04 – 21.05
Aspekty planet podobnie jak w ubiegłym 
tygodniu,wpływają na Ciebie destabilizująco. 
Relacje ze współpracownikami i z rodziną po-
gorszą się. Postaraj się spokojnie przetrwać te 
trudne chwile. Przyda Ci się więcej dyplomacji.

Bliźnięta 22.05 – 20.06
Sytuacja w domu i w pracy może być napię-
ta. Wystąpią nieprzewidziane trudności i bloka-
dy, które będzie trzeba pokonać. Bądź mądry 
i ostrożny w każdym swoim działaniu. Nie ule-
gaj niczyim wpływom.

Rak 21.06 – 22.07
Trudny początek tygodnia. Złe wpływy szyb-
ko przeminą, a gwiazdy zaczną Ci sprzyjać. 
Wykorzystaj to do załatwienia własnych 
spraw. Zyskasz sukces zawodowy i odwza-
jemnioną miłość. Dzień sprzyja podróżom.

Lew 23.07 – 22.08
Drogi Lwie tydzień mniej spokojny, ale wciąż miły. 
Możliwe też pogorszenie wzajemnych stosunków 
z otoczeniem. W przyszłym tygodniu radość 
sprawi Ci impreza towarzyska. Nie mów za dużo.

Panna 23.08 – 22.09
Czas zapowiada się bardziej spokojnie. Zorganizuj 
więc sobie jakiś miły i skuteczny wypoczynek. 
Jeśli już musisz coś robić, to zajmij się tym, co 
lubisz i umiesz najlepiej. Znaj swoje możliwości. 

Waga 23.09 – 2210
Dobry moment dla realizacji planów oso-
bistych. W tych sprawach gwiazdy Ci teraz 
sprzyjają. Odzyskasz dobre samopoczucie 
i zdolność porozumiewania się z otoczeniem. 
Tak trzymaj! Nie trać zdrowego rozsądku. 

Skorpion 23.10 – 22.11
Pomyślnie ułożą się teraz sprawy dotyczące 
sfery osobistej Twego życia. Unikaj tylko nie-
potrzebnych konfliktów i sytuacji stresowych. 
Obowiązki nie będą męczące.

Strzelec 23.11 – 21.12
Bądź  bardziej otwarty na problemy swoich bli-
skich. Staraj się im pomagać, jeśli tej pomocy 
oczekują. Merkury stwarza teraz dobre szanse 
do nauki i zdobywania wiadomości. Gwiazdy 
będą Ci sprzyjać

Koziorożec 22.12 – 19.01
Tydzień tylko z pozoru wydaje się być udany. 
Nie na wszystkie zadania starczy Ci sił. Dużym 
problemem może być brak porozumie-
nia z otoczeniem. Nie rób nic pod wpływem 
emocji. Nie dyskutuj ze współpracownikami. 

Wodnik 20.01 – 18.02
Twoja sytuacja zawodowo-finansowa ma 
szansę się poprawić. Wykorzystaj tylko od-
powiednio swoje koneksje i wpływy. Odważ-
nie i szczerze porozmawiaj z szefem o swoich 
pomysłach. 

Ryby 19.02 – 20.03
Tydzień nie sprzyja zajmowaniu się ważnymi 
sprawami. Nie angażuj się w nie, jeśli tylko nie 
musisz. Rozejrzyj się raczej za kimś, kto Ci po-
może odzyskać radość życia i równowagę we-
wnętrzną. Staraj się podejmować trafne decyzje.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Wielkie grillowanie
Za nami długi majowy weekend, który przeważnie ot-
wiera sezon grillowania. W tym roku pogoda nie sprzy-
jała ucztowaniu na świeżym powietrzu przy grillu. Od 
kilku lat spędzanie czasu ze znajomymi w ten sposób stało się bardzo 
popularne. Niestety, takie spotkania dla jednych są przyjemnością, a dla 
innych – osób będących na diecie – zgrozą. Coraz częściej na szczęś-
cie na grillu oprócz tłustej kiełbasy czy karkówki pojawiają się warzywa, 
kurczak i ryby. 
Dodatkowo do wysokoenergetycznych potraw dochodzą trunki, 
wszystko to może przyczynić się do kilku dodatkowych kilogramów 
oraz do bólu wątroby lub trzustki. Aby tego uniknąć, należy przestrze-
gać kilku zasad:
• – Przygotowując się do sezonu, pamiętaj o wyczyszczeniu grilla, zaku-

pie węgla drzewnego lub brykietu. Do podpalania natomiast nie stosuj-
my kolorowych gazet ani różnego rodzaju podpałek, z których podczas 
spalania wytrącają się substancje chemiczne.

• – Aby nadać aromat grillowanym potrawom, możemy do węgla dodać 
suche gałązki winorośli, suszone gałązki tymianku, rozmarynu czy bazylii.

• – Nie zapominajmy również o stosowaniu specjalnych tac do grillowania, 
które zapobiegają powstawaniu szkodliwych węglowodorów aromatycz-
nych, poprzez uniknięcie bezpośredniego kontaktu tłuszczu z ogniem.

• – Jakie mięso wybierać? Najlepiej chude mięso z kurczaka czy indyka, 
które należy zamarynować w zalewach. Marynaty i zalewy także chronią 
mięso przed wysoką temperaturą oraz wytwarzaniem się szkodliwych 
substancji. Mięso ponadto staje się wtedy kruche oraz nie wymaga dłu-
gotrwałego pieczenia. Na grillu nie może zabraknąć również ryb ani wa-
rzyw. Grillowana papryka czy bakłażan stanowią doskonały dodatek.

• – Starajmy się unikać gotowych mięs już zamarynowanych – jest to pro-
ste i wygodne, ale nigdy nie mamy pewności, czy mięso jest pierwszej 
świeżości. Zawiera ono mnóstwo konserwantów, soli oraz wzmacniaczy 
smaku. Zawsze lepiej kupić kawałek np. chudszej karkówki czy kurczaka 
i samemu je zamarynować.

• – Marynata do drobiu: 1/2 szklanki oleju wymieszać z sokiem i skórką 
startą z jednej cytryny. Dodać 3 łyżki posiekanych świeżych ziół (orega-
no, rozmaryn, szałwia, natka, koperek).

• – Nieodłącznym bohaterem grillowania jest kiełbasa. Niestety, większość 
kiełbas przeznaczonych na grill jest niskiej jakości. Dlatego zwróć uwagę 
na to, ile kiełbasa zawiera w swoim składzie mięsa, a ile wody i tłuszczu. 
Pamiętaj, unikaj kiełbas z MOM – mięsa oddzielonego mechanicznie, do 
którego produkcji są używane zmielone części ciała zwierząt, takie jak 
pazury, ścięgna, skóra, ogony. Mięsa, niestety, jest tam najczęściej jak na 
lekarstwo.

• – Ciekawym pomysłem na potrawę z grilla są również szaszłyki z kurcza-
ka czy indyka z dużą ilością warzyw, posypane ziołami.

• – Pamiętajmy również, że połączenie tłustych potraw z napojami alko-
holowymi dla niektórych może skończyć się nawet w szpitalu z ostrym 
zapaleniem trzustki. 

Gdy przygotowujemy się do grilla, ze sklepowych półek znikają również 
różnego rodzaju słodkie kolorowe napoje. Szczególnie osoby na die-
cie powinny ich unikać. Lepiej przygotować różnego rodzaju domowe 
wody smakowe (plasterki pomarańczy, cytryny, limonki z listkami mięty). 
Jak zaoszczędzić zbędne kalorie podczas grillowania? 

karkówka grila (100 g) – 389 kcal 
kiełbasa śląska z grilla (100 g) – ok. 200 kcal 
sałatka jarzynowa z majonezem (200 g) 
– ok 300 kcal 
piwo (0, 5l) – 350 kcal 
szklanka coli 240 ml –100 kcal 
razem 1339 kcal 

Zdrowsza wersja: 
piersi kurczaka grilowana (100g) – 90 kcal 
pstrąg (100g) – 97 kcal 
papryka grillowana (200 g) – 64 kcal 
kieliszek wina (125ml) – 96 kcal 
szklanka wody z plasterkami cytryny ok. 
5 kcal
łyżeczka musztardy 10 g– ok 20 kcal 
razem 372 kcal 

Stosując alternatywne menu, zaoszczędzisz aż 967 kcal. Podczas kilku-
godzinnego grillowania różnica ta będzie znacznie większa. Gdy weź-
mie się pod uwagę powyższe porównanie, widać, że grillować mogą 
również osoby na diecie. Zatem należy pamiętać, aby przyrządzać na 
grillu świeże mięsa dobrej jakości, najlepiej wcześniej zamarynowane 
z oliwą, czosnkiem, solą oraz musztardą. Oprócz mięsa czy kiełbas na 
talerzach powinny królować warzywa i owoce w postaci sałatek i suró-
wek, które chronią przed szkodliwymi związkami dzięki zawartym w nich 
witaminom. Ponadto dzięki nim zjemy mniej tłustych, wysokoenerge-
tycznych grillowanych potraw mięsnych. Dlatego warto o nich pamiętać 
przy przygotowywaniu potraw na spotkanie przy grillu. 
Wrócimy do domu z dobrym humorem, bez uczucia przejedzenia i ze 
świadomością, że udało nam się obronić przed spożyciem w nadmier-
nej ilości kalorii. 

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny 506-958-184 

dietetyk_iwona@wp.pl 
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Akcja „5 minut dla książki”
WIEŚCI ZPRZEDSZKOLA
W  d n i u  2 2  k w i e t -
nia w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku 
obchodzil iśmy Święto 
Ziemi. Z tej okazji przed-
szkolaki obejrzały teatrzyk 
pt . Mały przedszkolak 
wie, co ekologią się zwie, 
w wykonaniu dzieci z gru-
py 4- i 5-latków. 
Potem, po krótkiej poga-
dance na temat nieodpo-
wiedniego zachowania się podczas wycieczki, przedszkolaki przystąpiły 
do pokazu segregacji śmieci do odpowiednich pojemników z napisami 
i kolorami. Następnie została przeprowadzona rozmowa z panią Wandą 
Wyszomirską na temat zagrożeń, jakie niesie dla środowiska rozwój cy-
wilizacji. 
Kolejnym punktem w naszym ekologicznym świętowaniu było uroczyste 
ślubowanie i dzieci zostały strażnikami przyrody. Dyrektor Hanna Szum-
ska na koniec całej pogadanki poczęstowała dzieci słodkimi upominkami. 
Następnego dnia, 23 kwietnia przedszkolaki i ich nauczyciele włączyli się 
do akcji ,,Moje miasto – czysty Nasielsk”, sprzątając śmieci wokół terenu 
przedszkola. Celem akcji jest kształtowanie zachowań proekologicznych 
u dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem po-
czucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego człowieka. Na-
sze dzieci wiedzą, jak należy pielęgnować przyrodę i dbać o środowisko, 
wiedzą, że razem mogą dużo zdziałać dla naszej gminy.

(SP)

Jedynie prawdziwy człowiek  
zauważy potrzeby  
innego człowieka. 

Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń.

Dyrekcja oraz wychowankowie 
Samorządowego Przedszkola w 
Nasielsku serdecznie dziękują za 
zakupienie pomocy dydaktycz-
nych i zabawek do naszej placówki. 
Zadowolenie i uśmiech dzieci niech 
będzie największym podziękowa-
niem za okazaną pomoc. Oto nasi 
darczyńcy:

WIN- BUD H.E. Winnicy  
Dom Handlowy „Majster”, 

Biuro Rachunkowe „Ekspert”  
Hanna Borkowska,

KaroleX Transport i Spedycja  
Monika Lubiak,

Notariusz  
Grażyna Jarmołowicz-Zaremba,

Ubój zwierząt, rzeźnia  
Elżbieta i Cezary Słonczewscy,

Agencja Ubezpieczeniowa  
Adam Ostaszewski,

WIKPOL Roman Duszyński,
ART-CAR Artur Szymański,

RBUDMED Ryszard Gąsiorowski,
Biuro Usług Rachunkowych, doradz-

two podatkowe Sabina Trzaska,
P.H.U. REMONT Jarosław Zalewski,

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowe  

Prezes Robert Parzonka,
BEJAR-2 Beata Bieżuńska,
P.P.H.U. Bożena Słupecka,
INSTAN Andrzej Siemla,
DC AUTO Paweł Piekut,

WODMAR Mariusz Komoński.
Dziękując za okazane wsparcie, 
życzymy wielu sukcesów zawo-
dowych oraz szczęścia w życiu 
osobistym 
Z poważaniem

Hanna Szumska 
Dyrektor Samorządowego 

przedszkola w Nasielsku

We wtorek, 23 kwietnia 2013 r. 
uczniowie Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Nasielsku uczestni-
czyli w akcji „5 minut dla książki” 
podczas Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich. 
To do ro c zn e ś w i ę to  zo s t a -
ło ustanowione w 1995 r. przez 
UNESCO, a ma na celu promocję 
czytelnictwa, edytorstwa i ochro-
ny własności intelektualnej pra-
wem autorskim. Pomysł święta 
zrodził się w Katalonii. W 1926 
r. wystąpił z nim wydawca, Vi-
cente Clavel Andres. 23 kwietnia 
jest tam hucznie obchodzonym 
świętem narodowym, jako dzień 
jej patrona – świętego Jerzego. 
Zgodnie z długą tradycją w Kata-
lonii obdarowywano w ten dzień 
kobiety czerwonymi różami, ma-
jącymi symbolizować krew poko-
nanego przez św. Jerzego smoka. 
Z czasem kobiety zaczęł y od-
wzajemniać s ię mężcz yznom 
podarunkami w postaci książek. 
Obecnie Światowy Dzień Książ-

ki i Praw Autorskich celebrowany 
jest na całym świecie. 
Nasza szkoła również pamiętała 
o tym święcie i po raz drugi wzię-
ła udział w akcji „5 minut dla książ-
ki”. Tym razem grupa uczniów 
z klasy II a wybrała się z wizytą 
do Samorządowego Przedszko-
la w Nasielsku, Niepublicznego 
Przedszkola „Sakolandia” oraz 
Niepublicznego Przedszkola „Pod 
F io łkami ”, by tam przeczytać 

przedszkolakom bajki oraz poroz-
mawiać z dziećmi o ich ulubio-
nych książeczkach. Cała grupa, by 
uatrakcyjnić spotkanie, była prze-
brana za różne postacie z bajek. 
Reakcje, takie jak radość, podziw, 
zachwyt, pojawiające się na bu-
ziach maluchów mówiły same za 
siebie. Aby również i pozostałym 
mieszkańcom Nasielska zasyg-
nalizować, jak ważna jest książ-
ka i czytanie, porozwieszaliśmy 
w różnych miejscach miasta cy-
taty dotyczące książek i czytania. 
Jak napisał Arturo Pérez-Reverte: 
Książki są bramą, przez którą wy-
chodzisz na ulicę (...). Dzięki nim 
uczysz się, mądrzejesz, podróżu-
jesz, marzysz, wyobrażasz sobie, 
przeżywasz losy innych, swoje 
życie mnożysz razy tysiąc. Cie-
kawe, czy ktoś da ci więcej za tak 
niewiele. Pomagają też odpędzić 
różne złe rzeczy – samotność, 
upiory i tym podobne. Czasem 
się zastanawiam, jak możecie 
znieść to wszystko wy, którzy nie 
czytacie.

CIKESYN

Dzień Strażaka
W niedzielę, 5 maja br. 
w  r e m i z i e  s t ra ż a c k i e j 
w Cieksynie ochotnicy 
zorganizowali dzień ot-
warty. Doskonałą okazją 
do zaproszenia mieszkań-
c ó w  b y ł o  s t a ra ż a c k i e 
święto. Tego dnia całe ro-

dziny wraz z dziećmi mogły odwiedzić strażaków i skorzystać 
z wielu atrakcji. Składało się na nie oglądanie wozów straża-
ckich i specjalistycznego sprzętu oraz pozowanie do zdjęć 
w stroju strażackim. Dla dzieci były także słodycze. 
Dzień otwarty w OSP Cieksyn sprawił, że zarówno młodsi, jak 
i starsi mieli okazję posłuchać wielu ciekawych historii na te-
mat trudnej pracy strażaków. Gratulujemy ciekawego pomy-
słu na promocję OSP.

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

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

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

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

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

Lokal do wynajęcia na dzia-
łalność – centrum Nasielska.  
Tel. 694 743 297.

Usługi budowlane – małe remon-
ty, 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.

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

Sprzedam działki budowlane 
o pow. 1000 m2 w miejscowości 
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. 507 037 312.

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

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

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

Sprzedam działki. Tel. 500 138 
106.

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

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

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

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

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

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 
490.

CSM Mińsk maz. ogłasza rozpo-
częcie kursu w Jahrance – kopar-
ki, koparko-ładowarki, ładowarki 
i równiarki. Tel. 606 436 876.

Wapno magnezowe luzem 
z transportem 26 t. Tel. 606 
436 876.

Zatrudnię na stanowisko kierow-

nicze osobę z wykształceniem 

min. średnim – okolice Nasielska. 

CV na e-mail: robo1804@wp.pl

Praca dla kobiety w gospodar-

stwie ogrodniczym, możliwość 

mieszkania. Tel. 782 064 931.

Sprzedam czarnoziem oraz 

tłuczeń z nasypu kolejowego.  

Tel. 506 672 515.

Sprzedam 7000 m2 odrolnionych 

w Nasielsku. Tel. 692 687 401.

Sprzedam ubranka dziecięce od 

0 do 9 miesięcy (80 szt. 350 zł). 

Tel. 500 341 979.

Sprzedam ciągnik C 355, zbiornik 

do mleka 600 l i sianokiszonkę. 

Tel. 507 656 498.

Sprzedam suchą słomę w belach. 

Tel. 889 610 477.

Pilnie sprzedam dom jednoro-

dzinny blisko PKP Nasielsk, ewen-

tualnie w rozliczeniu 2 pokoje 

(kawalerka) w Nasielsku. Tel. (23) 

693 16 88.

Zlecę budowę ogrodzenia.  

Tel. 538 109 373.

Przyjmę ziemię z wykopów.  

Tel. 538 109 373.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 

250.

Wynajmę pokoik. Tel. 668 524 

131.

Sprzedam bardzo tanio garni-

turki: jasny 3-częsciowy rozm. 

146 (dodatkowo buty rozm. 37) 

i ciemny rozm. 128. Tel. 510 643 

810.

Na działalność, sprzedam, wynaj-

mę: Hala 190 m rampa, mieszka-

nie 40m, garaż, działka 1h, okolice 

Nasielska Tel. 502 221 470.

Zatrudnimy Kierownika w no-

wej Aptece z doświadczeniem 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Kontakt pod nr tel.: 502-355-949 

lub karierandm@gmail.com

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.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego” 26.04.2013 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   163 pkt (56,60%)
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal    154 pkt (53,47%)
3. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki    153 pkt (53,13%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   150 pkt (52,08%)
5. Mariusz Figurski  – Krzysztof Turek   141 pkt (48,96%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  130 pkt (45,14%)
7. Stanisław Sotowicz – Piotr Turek    117 pkt (40,63%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra      50 pkt
2. Janusz Muzal     43 pkt 
3-4. Piotr Kowalski       42 pkt
 Grzegorz Nowiński     42 pkt
5. Kazimierz Kowalski    41 pkt 
6. Krzysztof Morawiecki     32 pkt
7. Mariusz Figurski     30 pkt
8. Krzysztof Michnowski    28 pkt
9. Paweł Wróblewski     25 pkt
10. Waldemar Gnatkowski    23 pkt

Następny turniej odbędzie się w piątek 10 maja o godz. 19.00. „U Kabana”. Zapraszamy! 
PK

PIŁKA NOŻNA

W Pucharze dobrze, w lidze źle
Jesień była nasza. Żbik przewodził 
stawce drużyn w lidze okręgowej, 
grupie ciechanowsko-ostrołęckiej. 
Wyrażaliśmy więc przekonanie, że 
nasza będzie i wiosna. Zazwyczaj 
bowiem nasi piłkarze wiosną zdo-
bywali więcej punktów i nadrabia-
li to, co stracili jesienią. Niestety, 
wszystko wskazuje, że w sezonie 
rozgrywkowym 2012/2013 bę-
dzie inaczej. 
W rozegranych pięciu kolejkach 
ligowych rundy wiosennej nasza 
drużyna zdobyła zaledwie 7 punk-
tów, tracąc jednocześnie osiem. To 
sprawiło, że aktualnie Żbik zajmuje 
szóste miejsce. Dobre, ale dalekie 
od naszych oczekiwań. Może za-
braknąć punktów w ostatecznym 
rozrachunku – bo w nim liczy się 
tylko miejsce pierwsze, ewentual-
nie jeszcze drugie.
W ostatnich dwóch tygodniach 
Żbik rozegrał trzy mecze mi-
strzowskie. Trzej przeciwnicy na-
szej drużyny należą do słabszych 
drużyn w naszej grupie ligi okrę-
gowej. Dwaj z nich prawdopodob-
nie w tym roku spadną do klasy A. 
W wyjazdowym meczu w Jedno-
rożcu drużyna zdobyła tylko punkt, 
remisując z tamtejszym Mazow-
szem 2:2 (1:2). Zdobywając za ten 
remis jeden punkt, straciła jedno-
cześnie dwa. Wszystko wskazuje 
obecnie, że ta strata zadecyduje 
o tym, że nie zdobędziemy awan-
su.
Mecz w Jednorożcu nie był wiel-
kim widowiskiem. Rywale przystą-
pili do niego z wielkim respektem 
w stosunku do naszej drużyny. 
Przez pierwsze piętnaście minut 
Żbik rządził na boisku. Mazowsze 
wyraźnie się broniło i tylko spora-
dycznie przechodziło na naszą po-
łowę, aby nie narazić się na kontrę. 
Kiedy jednak przeciwnicy zauwa-
żyli, że nasi piłkarze zawodzą w sy-
tuacjach podbramkowych, a nasza 
obrona nie stanowi monolitu, pod-
jęli bardziej zdecydowane ataki. Już 
po drugim z nich zdobyli bramkę. 
Strzelił ją nam w 18. minucie meczu 
Piotr Wróbel. 
Na wyrównanie musieliśmy cze-
kać aż do 35. minuty, kiedy bramkę 
strzelił Marek Osiński. Gospoda-
rze odpowiedzieli dwoma kontra-
mi i w pięć minut później znowu 
wyszli na prowadzenie. Tę, czy-
li drugą bramkę dla gospodarzy, 
zdobył jeden z naszych zawodni-
ków, który dość niefortunnie in-
terweniował pod naszą bramką po 
rzucie rożnym. W drugiej połowie 
nasi zawodnicy nadal nie potrafi-
li wykorzystać swych większych 
umiejętności. Zawodzili zwłaszcza 
w sytuacjach podbramkowych. 
Honor drużyny uratował w 53. mi-
nucie meczu Przemysław Wysocki, 
strzelając wyrównującą bramkę. 
Niestety, nasza drużyna nadal gra-
ła schematycznie, wolno i niesku-
tecznie. I stąd remis. 
Kolejny przeciwnik, a była nim 
drużyna ze Strzegowa, również 
czuł respekt przed nasielskim Żbi-
kiem. Początkowo nie angażował 

się „w wymianę ciosów”. Po pierw-
szych próbach odważniejszych 
ataków został skarcony i po nieca-
łych 30 minutach gry miał już na 
swym koncie trzy stracone bramki. 
Strzelili je: Marek Osiński (17’), Ka-
rol Szczepkowski (24’) i ponownie 
Marek Osiński (27’). Czwartą bram-
kę dla naszej drużyny zdobył w 65. 
minucie meczu Rafał Załoga, który 
otrzymał piłkę od Karola Szczep-
kowskiego. Od tego czasu nasza 
drużyna zagrała wyraźnie trenin-
gowo, aby zaoszczędzić siły na 
środowy mecz pucharowy z trze-
cioligową drużyną z Ursusa. Trene-
rzy zdjęli też z boiska czołowych 
naszych zawodników – Wysockie-
go, Szadkowskiego i Osińskiego, 
dając tym samym szansę gry mło-
dym piłkarzom.
Trzeci przeciwnik w tym okresie 
był zdecydowanie groźniejszy od 
dwóch wcześniejszych. To Sona 
z Nowego Miasta. Tradycyjnie, 
mecze z tym zespołem są bardzo 
zacięte. Szczególnie zmotywowa-
ni byli zawodnicy, którzy wcześniej 
występowali w Żbiku, jak np. Marcin 
Szwejkowski, Cezary Prusinowski, 
Radosław Cytloch i Marcinowie – 
Szwejkowski i Macias. Grali dla swej 

aktualnej drużyny niezwykle ofiar-
nie. I o to w piłce chodzi. Tu nie ma 
miejsca na żadne układy czy sen-
tymenty. 
Żbik wygrał ten mecz w stosun-
ku 2:1 (bramki dla Żbika: Daniel 
Szadkowski i Przemysław Wyso-
cki, dla Sony Marcin Chyczewski). 
O ten wynik w Nasielsku bardzo 
się obawiano. Jesienią Żbik prze-
grał w Nowym Mieście 2:0, a teraz 
dodatkowo 3 dni przed meczem 
rewanżowym stoczył ciężki po-
jedynek z trzecioligową drużyną 
z Otwocka.

Mecz pucharowy  
z OKS Otwock (III liga)
Mecz ten odbył się w środę, 24 
kwietnia w Nasielsku. Faworytem 
byli oczywiście goście, chociaż, 
co warto wiedzieć, nie przyjecha-
li w swym najsilniejszym składzie. 
Mimo wszystko wszelkie porów-
nania wskazywały, że to oni przej-
dą do następnej rundy. Dla wielu 
obserwatorów tego pojedynku, 
nawet tych mocno związanych 
z naszą drużyną, niewiadomą był 
tylko rozmiar porażki. 
Może nawet honorowa poraż-
ka byłaby na rękę naszej drużynie. 

Kłopoty z pogodą sprawiły, że dru-
żyna amatorów musi rozgrywać 
mecze ligowe dwa razy w tygo-
dniu. Brakuje już terminów, a do-
chodzą jeszcze mecze pucharowe. 
Pozostawała jeszcze kwestia formy. 
Pierwsze ligowe pojedynki pokaza-
ły, że z tą w naszej drużynie nie jest 
najlepiej. A jednak papierowe wyli-
czenia się nie sprawdziły.
W tym meczu Żbik okazał się dru-
żyną z charakterem. Wygrał po 
dogrywce 4:2 (2:2). A co ważniej-
sze, wygrał po zaciętej walce. Jesz-
cze raz okazało się, że w naszej 
drużynie tkwi olbrzymi potencjał, 
że mamy dobrych piłkarzy. Waż-
ne, żeby podjęli walkę, starali się 
być pierwsi przy piłce, realizowali 
przedmeczowe założenia, „czytali” 
sytuację na boisku, celnie podawali, 
żeby chciało im się chcieć. I tak na-
sielski Dawid pokonał otwockiego 
Goliata. Zwycięstwo jest tym cen-

niejsze, że goście z Otwocka wło-
żyli wiele wysiłku, aby ten mecz 
wygrać. Pokazali naprawdę dobry 
futbol. Gdyby Żbik tak grał w każ-
dym meczu, to pewnie wkrótce 
pukalibyśmy nie tylko do wrót IV 
ligi.
W meczu z Otwockiem Żbik wy-
stąpił w swym aktualnie najlepszym 
składzie. I z pewnością to też ode-
grało dużą rolę. Gole w kolejności 
zdobywali: Marek Osiński (1:0), Jew-
gienij Romanow (1:1), Przemysław 
Wysocki (2:1), Jewgienij Romanow 
(2:2).  W regulaminowym cza-
sie mecz zakończył się remisem. 
W pierwszej części dogrywki żad-
nej z drużyn nie udało się zdobyć 
gola. W drugiej części gole strze-
lali tylko nasi zawodnicy. Najpierw 
celnie do bramki trafił Rafał Zało-
ga (3:2), a wkrótce po tym bramkę 
zdobył Marek Osiński (4:2). 

a. zaw.

fot. T. Zawadzki


