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Broniewskiego czeka w kolejce

 – Kiedy nasza ulica doczeka się 
w końcu kanalizacji? Była zapla-
nowana na ten rok. Sąsiednie ulice 
są już podłączone: Wyszyńskiego, 
POW-u i Polna, a co z Broniew-
skiego? – pytała radnych podczas 
komisji infrastruktury pani Iza Kra-
szewska przedstawicielka miesz-
kańców ulicy Broniewskiego.
Z jej wyjaśnień wynikało, że miesz-
kańcy ulicy Broniewskiego od 
wielu lat zabiegają o tę inwestycję. 
Pieniądze na projekt zebrali w 1996 
r., ale od tamtej pory nic nie zro-
biono.
 – W 2007 roku wykonano nowe 
plany, które stracą ważność w li-
stopadzie 2013 r. Nadal nie widać 
konkretnych prac – mówiła pani 
Iza. – Wielokrotnie chodziliśmy do 
burmistrza Grzegorza Arciszew-
skiego, z prośbą o uwzględnienie 
naszej ulicy w inwestycjach na 
2012 r. lub 2013 r., przychodziliśmy 
na sesje Rady Miejskiej. Podpisali-
śmy nawet oświadczenia, że wnie-
siemy dobrowolną opłatę na rzecz 

gminy, obiecywano, że na pewno 
w 2013 roku będzie wykonana ka-
nalizacja. Dlaczego w takim razie 
nic się nie dzieje? – dodała.
Jak wyjaśnił obecny na komisji Ra-
dosław Kasiak, kierownik wydziału 
inwestycji, zamówień publicznych 
i programów strukturalnych nasiel-
skiego UM – Inwestycja w ulicy 
Broniewskiego będzie przebiegać 
na ok. 270 m2. Do wykonania tam 
są aż trzy projekty: kanalizacja sa-
nitarna, deszczowa i wodociąg. 
Natomiast kosztorys inwestor-
ski opiewa na 1 mln zł, ale z pew-
nością zostanie zweryfikowany 
w przetargu.
Niestety, choć rzeczywiście inwe-
stycja ta widniała jeszcze w grudniu 
2012 r. w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej na rok 2013 r., już 
w styczniu 2013 r. pozostał jedy-
nie zapis dotyczący budowy ka-
nalizacji w ulicy POW-u. Na ulicę 
Broniewskiego, gdzie są raptem 
22 posesje, najwyraźniej zabra-
kło środków. Mieszkańcy, którzy 

od kilku tygodni z powodu objaz-
du mają „autostradę” przed swoimi 
oknami, kompletnie już zdewasto-
waną ulicę i nawet po najmniej-
szym deszczu taplają się w błocie 
jak kaczki obiecują, że teraz tematu 

już nie odpuszczą. Będą przypomi-
nać o obiecywanej od lat inwestycji 
zarówno radnym, jak i nowo wy-
branemu burmistrzowi Nasielska.
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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

OBWIESZCZENIE 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku 

z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nasielska 

w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska  
zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r. 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.  
Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podaje informację  
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nasielska w przedterminowych wyborach 
Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r. 
 

1. ARCISZEWSKI Grzegorz, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Nasielsk 
zgłoszony przez KWW GRZEGORZA ARCISZEWSKIEGO 
nie należy do partii politycznej 

2. BIERNACKA Magdalena, lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk 
zgłoszona przez KWW MAGDALENY BIERNACKIEJ 
członek PSL 

3. GERASIK Marek, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Cieksyn 
zgłoszony przez KWW LWS 
nie należy do partii politycznej 

4. PACOCHA Andrzej, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
członek Prawo i Sprawiedliwość 

5. RUSZKOWSKI Bogdan, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Mazewo Dworskie B 
zgłoszony przez KWW BOGDAN RUSZKOWSKI 
nie należy do partii politycznej  

6. ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk 
zgłoszona przez KWW K. ŚWIDERSKIEJ 
nie należy do partii politycznej 

  
Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku 
/-/ Aneta Sierzputowska 

 

Z UM

Podsumowanie akcji 
„Elektroodpady – proste zasady”
W maju 2013 r. Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wspól-
nie z Firmą MB Recycling, Piekoszów (woj. świętokrzyskie), ul. Czarnow-
ska 56, zorganizował akcję „Elektroodpady – proste zasady”. Ogółem ze 
szkół, które włączyły się w akcję, oraz z bazy ZGKiM i Składowiska Od-
padów w Jaskółowie przekazaliśmy 22 600 kilogramów ZSEE.
Wyniki konkursu:
W kategorii wiekowej „przedszkola”: 
I miejsce – Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach,
II miejsce – Samorządowe Przedszkole w Nasielsku.
W kategorii wiekowej „szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach,
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre’a de Coubertina w Bu-
dach Siennickich,
III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Wyróżnienia za udział w akcji otrzymują:
Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach,
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
Zespół Szkół nr 3 Mikołaja Kopernika w Cieksynie.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie i mieszkańcy obwodu 
szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach. Uczniowie 
zgromadzili w szkole aż 1793 kg ZSEE, a obwód szkolny Dębinek zebrał 
348 kg – co łącznie dało 21,85 kg w przeliczeniu na jednego ucznia.
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach zebrano 14,52 
kg w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, a w Samorządowym  Przed-
szkolu w Nasielsku 7,16 kg w przeliczeniu na jedno dziecko. 
W Szkole Podstawowej im. Barona Pierre’a de Coubertina w Budach Sien-
nickich zebrano 3,72 kg w przeliczeniu na jednego ucznia, w Zespole Szkół 
Zawodowych w Nasielsku 3,23 kg w takim samym przeliczeniu, zaś w ZS 
nr 2 w Starych Pieścirogach – 2,94 kg w przeliczeniu na jednego ucznia. 
Pozostałe placówki uzyskały wynik poniżej 2 kg w przeliczeniu na jedne-
go ucznia. Podczas obchodów Dni Nasielska na Stadionie Miejskim w dniu 
22 czerwca br. wszystkie placówki szkolne biorące udział w akcji otrzymają 
nagrody, które ufundowała Firma MB Recycling, Piekoszów.
Dziękujemy za troskę o środowisko naturalne, zarówno uczniom przed-
szkoli, szkół, jak i sołtysom oraz mieszkańcom miejscowości, które włą-
czyły się w akcję.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych ekologicz-
nych działaniach organizowanych na terenie naszej gminy. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA NR 7/2013
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU

Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 
w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska, 

zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), art. 
2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz § 2 ust. 1-4, § 
11 ust. 1, 5 i 6 oraz § 14 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. 
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru 
zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.) 
w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza 
w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1.
W przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 
7 lipca 2013 r., powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych okre-
ślonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
i w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych oraz poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku

/-/ Aneta Sierzputowska
 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2013 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 
w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 7 

lipca 2013 roku.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10:
1) SZYCH Sławomir, zam. Nasielsk,
2) PAWLAK Sylwia, zam. Nasielsk,
3) WITKOWSKI Mariusz Ryszard, zam. Nasielsk,
4) MIERZEJEWSKA-PAWLUK Justyna, zam. Nasielsk,
5) ŻOCHOWSKA Ewa, zam. Jackowo Dworskie,
6) LESZKIEWICZ Jolanta, zam. Nasielsk,
7) BIAŁORUCKA Danuta, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum  
Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1:
1) SZYCH Anna, zam. Nasielsk,
2) KACZYŃSKI Tadeusz, zam. Nasielsk,
3) ZAWADZKI Józef, zam. Nasielsk, 
4) RACZKOWSKA Krystyna, zam. Nasielsk, 
5) ŁUKOWSKI Lech, zam. Nasielsk, 
6) KRASZEWSKA Natalia, zam. Nasielsk, 
7) ZAWADZKA-ROSZCZENKO Bożenna, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej  
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 23
1) FATEK Karolina, zam. Nasielsk, 
2) WRÓBLEWSKA Renata, zam. Nasielsk, 
3) RUTKOWSKI Edward, zam. Nasielsk, 
4) WIŚNIEWSKI Cezary, zam. Nasielsk, 
5) MOSAKOWSKA Aneta, zam. Nasielsk, 
6) MENICH Joanna, zam. Nasielsk,
7) MARGIEL Krzysztof, zam. Siennica.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 z siedzibą w Zespole Szkól Nr 2 w Starych 
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65:
1) ŻURAWIŃSKA Beata, zam. Nowe Pieścirogi, 
2) SKOCZYLAS Beata, zam. Nasielsk, 
3) MORAWSKA Elwira, zam. Stare Pieścirogi, 
4) KŁOS Paweł, zam. Nowe Pieścirogi, 
5) OBOJSKA Iwona, zam. Jackowo Dworskie, 
6) JÓŹWIAK Sylwia, zam. Nowe Pieścirogi, 
7) MARKOWICZ Barbara, zam. Nowe Pieścirogi.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych 
w Nasielsku, ul. Lipowa 10:
1) BRODZIKOWSKA Janina, zam. Jackowo Włościańskie, 
2) SMOLIŃSKA Marianna, zam. Nasielsk, 
3) GONDER Iwona Ewa, zam. Nasielsk, 
4) ZADROŻNA Katarzyna, zam. Nasielsk, 
5) MACIĄTEK Emilia, zam. Nasielsk, 
6) SMAKULSKA Magdalena, zam. Nasielsk, 
7) ĆWIK Anna, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 z siedzibą w Filii Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Warszawska 48:
1) ARCISZEWSKA Teresa Agnieszka, zam. Nasielsk, 
2) WINNICKA Wioletta, zam. Nasielsk, 
3) RZEŹNICZAK Renata, zam. Nasielsk, 
4) ŚWIDERSKI Mirosław, zam. Nasielsk, 
5) SEPEŁOWSKA Patrycja, zam. Nasielsk, 
6) WÓJCIK Aleksandra, zam. Ruszkowo, 
7) SIERZPUTOWSKA Maria, zam. Nasielsk.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej 
w Budach Siennickich:
1) ANTOSIK Adam, zam. Nasielsk, 
2) STAMIROWSKI Marek, zam. Nasielsk, 
3) MIŚKIEWICZ Daniel, zam. Malczyn, 
4) GŁUCHOWSKA Martyna, zam. Nasielsk, 
5) OBIDZIŃSKI Mariusz, zam. Mogowo, 
6) WÓJCIK Agata, zam. Ruszkowo,
7) STRZELCZAK Ewa, zam. Pomiechówek.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1:
1) KRYNICKA Hanna, zam. Mogowo, 
2) GRONOWSKA Marzena, zam. Nasielsk, 
3) ZAWADZKA Izabela, zam. Morgi, 
4) JAKUBOWSKI Piotr, zam. Mogowo, 
5) SECH Krystyna, zam. Mogowo, 
6) ŁUBIŃSKA Małgorzata, zam. Dobra Wola,
7) KRZYŻANOWSKA Barbara, zam. Nasielsk. 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej 
w Dębinkach:
1) MALINOWSKA Hanna, zam. Toruń Dworski, 
2) DUCZMAN Justyna, zam. Nasielsk, 
3) MIŚKIEWICZ Ewelina, zam. Malczyn, 
4) BĄCIK Wanda, zam. Nasielsk, 
5) BOROWSKI Michał Przemysław, zam. Nasielsk,
6) GAWĘDA Krzysztof, zam. Borkowo, 
7) MENICH-MASANOWSKA Grażyna, zam. Mogowo.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie:
1) STRZELCZAK Wiesława, zam. Wiktorowo, 
2) RĘBECKA Iwetta Luiza, zam. Nasielsk, 
3) WROCŁAWSKI Paweł, zam. Borkowo, 
4) ZIELIŃSKA Dorota, zam. Borkowo, 
5) BRZEZIŃSKA Iwona, zam. Nowe Pieścirogi, 
6) ŚMIGASIEWICZ Marian, zam. Wiktorowo,
7) OSTASZEWSKA Agnieszka, zam. Andzin.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 25:
1) FATEK Kinga, zam. Nasielsk, 
2) AMBROSEWICZ Teresa, zam. Nasielsk, 
3) WIKTOROWICZ Tadeusz, zam. Nasielsk, 
4) BOGUSZEWSKA Beata, zam. Nasielsk, 
5) ZAŁOGA Ewa, zam. Nasielsk, 
6) KRASZEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk, 
7) DRWĘCKA Maria, zam. Nasielsk.

KRÓTKO

Najlepsi  
na Mazowszu
Wśród laureatów etapu wojewódz-
kiego XVII edycji Inicjatywy Po-
zytywistycznej „Polski Producent 
Żywności w 2013 roku” znalazło 
się aż dwóch producentów żyw-
ności z naszej gminy. Są to: Gospo-
darstwo P-HU „Kowalski” Krzysztof 
Kowalski, które zgłosiło do konkursu 
olej lniany tłoczony na zimno, oraz 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, w tym wypadku uznanie 
zdobył, znany doskonale mieszkań-
com Nasielska, chleb pszenny. 
W tym roku do konkursu z tere-
nu województwa mazowieckiego 
zgłosiło się 25 firm. Swoje produkty 
dostarczyły 22, z nich zaś 8 zosta-
ło nominowanych do etapu krajo-
wego, który odbędzie się w lipcu 
w Poznaniu. 
Przedsięwzięcie promuje produkty 
najlepszych, najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się polskich pro-
ducentów żywności działających 
na terenie Polski, w tym Mazow-
sza. Rangę projektu podkreśla fakt, 
że odbywa się on pod patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(red.)
więcej: www.mazovia.pl 

Z MIASTA

Nie ma placu zabaw
–  W  p i ą t e k ,  1 4 
czerwca br. wybra-
łam się z moim dzie-
ckiem na plac zabaw 
do parku przy kinie. 
N iestety,  okaza ło 
się, że placu zabaw 
n i e  m a .  N i e  był o 
huśtawek, bujaków, 
zjeżdżalni ani pia-
skownicy. Został sam 
płotek i pusty plac. 
Gdzie się to wszystko 
podziało i kiedy wró-
ci na swoje miejsce? 
–  in ter wen iowa ła 
u nas w redakcji pani 
Magda, mieszkanka 
Nasielska. 
P o s t a n o w i l i ś m y 
sprawdzić to w Za-
kładzie Gospodarki 
Komunalnej i Miesz-
kaniowej, który zaj-
m u j e  s i ę  p l a c e m 
zabaw przy ul. Koś-
ciuszki. Jak poinfor-
mował nas Wojciech 
Suwiński, urządzenia, które się tam 
znajdowały, zostały zdemontowa-
ne, ponieważ nie spełniają odpo-

wiednich wymogów. Część tych 
urządzeń potrzebuje remontu, 
a część nadaje się do wymiany. 
Jak podkreślił pracownik ZGKiM, - 
Urządzenia te zostały zabrane, po-
nieważ zagrażały bezpieczeństwu 
dzieci . Nie wiemy jednak kiedy 
wrócą one na swoje miejsce. Oka-
zuje się, że ZGKiM nie ma środków 

ani na ich renowację, ani na zakup 
nowych sprzętów. 
Plac zabaw w parku przy ul. Koś-
ciuszki w Nasielsku to jedyny miej-
ski plac zabaw w mieście. Korzystali 
z niego zarówno miejscowi, jak 
i przyjezdni. Obecnie wiele mniej-
szych miejscowości ma dużo le-
piej wyposażone place zabaw. Nie 

trzeba daleko szukać. Wystarczy 
zajrzeć do Psucina, Starych Pieści-
rogów czy Cieksyna. W Nasielsku 
niestety rodzice nie mają zbyt wie-
lu miejsc, gdzie mogą spędzać czas 
ze swoimi dziećmi. Wakacje za pa-
sem. Szkoda maluchów, którym 
zabrano huśtawki. Dla nich to naj-
większa strata.

K.T.
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
05.06. OSP Nasielsk została we-
zwana na ulicę Lipową w celu 
wypompowania wody z piwnicy 
budynku mieszkalnego.
07.06. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru traw przy ulicy Warszaw-
skiej.
07.06. strażacy z Nasielska zo-
stali wezwani na ulicę Kościuszki 
w celu usunięcia gniazda os z bu-
dynku jednorodzinnego.
13.06. OSP Nasielsk i OSP Psucin 
brały udział w poszukiwaniu zagi-
nionej osoby.
16.06. strażacy z Psucina zostali 
wezwani do wypadku drogowe-
go w Psucinie. Wezwanie okazało 
się fałszywym zgłoszeniem.
17.06. OSP Psucin została we-
zwana do wypompowania wody 
z budynku mieszkalnego w Psu-
cinie.
18.06. OSP Cieksyn wyjechała do 
pożaru dzikiego wysypiska śmieci 
na polanie leśnej w Andzinie.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Z UM

EKOpunkt 
na Dniach 
Nasielska
P o d c z a s  o b c h o d ó w  D n i 
Nasielska w sobotę, 22 czerw-
c a b r. ,  na S tadionie Miej sk im 
w Nasielsku, ul. Sportowa, Wy-
d z i a ł  Ś r o d o w i s k a  i  Ro z wo j u 
Obszarów Wiejskich będzie pro-
wadził EKOpunkt. Będzie w nim 
można skorz ystać z fachowej 
pomocy przy wypełnieniu de-
klaracj i o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, złożyć wypełnioną 
deklarację oraz uzyskać infor-
macje na temat nowego syste-
mu śmieciowego. 
P rowa d zo na b ę d z i e  równ i e ż 
zbiórka zużytego sprzętu elek-
t r yc z n e g o  i  e l e k t r yc z n e g o . 
(Przypominamy: sprzęt musi być 
kompletny bez wymontowanej 
elektroniki – inny nie będzie od-
bierany). 
W zamian za przekazany ZSEE 
otrz ymaj ą  Pań st wo sad zon k i 
drzew lub kwiatów.
Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Z MIASTA

Mostek potrzebuje pilnego remontu

O dziurach w mostku na rzece Nasielnej na ulicy Podmiejskiej – łączącego Krupkę z Nową 
Wsią – pisaliśmy niejednokrotnie. Ostatnio – po częściowym zamknięciu ulicy POW w związ-
ku z rozpoczęciem budowy kanalizacji. 
Minęło kilka tygodni, a stan mostku ulega dalszej degradacji wskutek wzmożonego ruchu sa-
mochodowego – również, mimo zakazów, ciężarowego. Jedna z dziur jest już tak duża, że 
swobodnie można wsadzić rękę z profesjonalnym aparatem fotograficznym lub może do niej 
wpaść męska noga!
Widoczne pęknięcie widoczne jest także w fundamentach przeprawy od strony Krupki. 
– Tu powinno być ograniczenie ruchu pojazdów do 3 ton – powiedział jeden z przypadko-
wych kierowców, przejeżdżających drogą.
Ponadto od strony Nowej Wsi tuż przed mostkiem utworzyły się dwie ogromne wyrwy – 
wypełnione wodą (przy obecnie częstych opadach deszczu) sprawiają, że kierowcy nie zdają 
sobie sprawy, że wjeżdżając w nie, narażają podwozia aut na uszkodzenia. 
Mostek potrzebuje pilnego remontu – zwłaszcza że nic nie zapowiada szybkiego zakończe-
nia prac w ulicy POW.

(Michał B.)

W okresie 03–08.06. w Głodowie 
Wielkim nieznany sprawca skradł 12 
szt. tregry stropowych. Straty wyno-
szą 3000 zł.
07.06. w Morgach Zbigniew M., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
rowerem pomimo zakazu sądowego.
08.06. na ulicy Kolejowej nieznany 
sprawca skradł z samochodu 230 l 
ON. Straty wynoszą 1200 zł.
11.06. w Kosewie funkcjonariusze KP 
Nasielsk zatrzymali Tomasza R. i Zbi-
gniewa O., którzy usiłowali skraść złom 
aluminiowy.
11.06. w Chrcynnie funkcjonariusze 
KP Nasielsk zatrzymali Janusza G., któ-
ry skradł szlaban na szkodę Nadleśni-
ctwa w Płońsku.
13.06. na ulicy Grabowej nieznany 
sprawca z niezamkniętego samocho-
du skradł portfel z pieniędzmi i do-
kumentami na szkodę mieszkańca 
powiatu legionowskiego.
14.06. w Lorcinie nieznany sprawca 
skradł z posesji 12 szt. tui i 12 szt. jałow-
ca. Straty oszacowano na 720 zł.

Pijani na drodze
10.06. w Pieścirogach Wiesław R., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,02 mg/l).
10.06. na ulicy Warszawskiej Alek-
sandra S., mieszkanka gminy Nasielsk, 
kierowała samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,15 mg/l).
13.06. w Andzinie Sławomir B., miesz-
kaniec gminy Joniec, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (0,32 mg/l).
14.06. na ulicy Kilińskiego Andrzej H., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,35 
mg/l).
14.06. w Studziankach Robert S., 
mieszkaniec gminy Pomiechówek, 
kierował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,84 mg/l).
16.06. na ulicy Staszica Marcin Rz., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
skuterem po spożyciu alkoholu (0,72 
mg/l).

TROPEM ŚMIECIOWISK

Małe wysypiska śmieci
Od mieszkańców cały czas 
napływają do redakcji syg-
nały o nielegalnych wysy-
piskach śmieci, które od lat 
są niechlubnym elemen-
tem naszego codziennego 
krajobrazu.
Nieco ponad rok temu 
zlikwidowano całkowicie 
tory kolejowe i nasyp po 
wąskotorówce. Fakt likwi-
dacji rodził nadzieje wielu 
mieszkańców, że powsta-
nie tam może ścieżka ro-
werowa – na razie jednak 
pas po wąskotorówce staje 
się wysypiskiem śmieci! 
I tak w odległości oko-
ło 150 m od ulicy POW w 
kierunku ulicy Piłsudskiego 
mamy wysypisko. Ktoś na pewno odnowił sobie łazienkę, a przy okazji remontu pozbył się wanny, materiałów 
budowlano-remontowych, ale i opakowań spożywczo-przemysłowych, a nawet zabawek.
Półtora kilometra dalej, w Siennicy, na tyłach GS-u, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przy transforma-
torze zlokalizowana jest ogromna sterta śmieci. Obecnie okryta bujnie rozrośnięta roślinnością, m.in. pokrzy-
wami. Jak informuje jeden z mieszkańców – To po prostu „syf, malaria”, nikt tego nie sprząta! Tam jest śmietnik 
– potencjalne ognisko epidemii. Śmieciowy Armagedon dzieje się na odcinku 200 metrów, między skrzyżo-

waniem ulic Ogrodowej i 
Siennickiej a ulicą Sikor-
skiego. Od lat nikt tam 
nie sprzątał, ogrodzenie z 
siatki dawno się rozsypa-
ło z powodu rdzy, ludzie 
skracają sobie tamtędy 
drogę do przychodni w 
Instalu i do pracy, bo na 
terenie bazy GS mieści 
się kilka firm. Kogo wi-
nić? Najemców? Zarząd-
cę? Przechodniów? – pyta 
czytelnik Jacek.
Nie tak dawno miel i-
śmy akcję „Nasz czysty 
Nasielsk” – jak widać nie 
wszyscy się do niej przy-
łączyli. Można skomen-
tować to tylko jednym 
słowem – wstyd.

(Michał B.)

Szanowni Państwo,
Kandyduję w wyb orac h n a b urmi s trza 
Nasielska. W związku z tym chciałbym zachę-
cić Państwa do zapoznania się zarówno z moją 
osobą jak również z programem, który chciał-
bym Państwu zaprezentować. 

Zdecydowałem się do kandydowania z komi-
tetu Prawa i Sprawiedliwości, partii z którą się 
identyfikuję. Zaskoczeniem dla mnie jest brak 
rejestracji komitetów innych liczących się par-
tii, w szczególności tych sprawujących obec-
nie władzę, przedstawicieli koalicji PO-PSL. 
W związku z wyborami planuję kilka spotkań, 
na które zaprosiłem czołowych polityków Pra-
wa i Sprawiedliwości. Przedmiotem spotkań 
będzie prezentacja programu wyborczego który, za Państwa pozwoleniem byłby rea-
lizowany. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach. Uczestni-
ctwo to pozwoli Państwu świadomie zadecydować o naszej wspólnej przyszłości.

Kalendarz spotkań
• 21 czerwca o godz. 18.00 Pomiechówek ul. Szkolna 3 Spotkanie z posłem Anto-

nim Macierewiczem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do zbadania 
przyczyn katastrofy smoleńskiej

• 22 czerwca godz. 13.00  -  spotkanie zaplanowane w kinie Niwa w Nasielsku Zbi-
gniew Kuźmiuk, poseł na Sejm, dr nauk ekonomicznych.  

• 5 lipca godz. 17.00, w kinie Niwa w Nasielsku Mariusz Kamiński, poseł na Sejm RP, 
wiceprezes PiS.

• 24 czerwca godz. 17.30 – Cieksyn, ul. Floriańska 1, budynek OPS, Mariusz Błasz-
czak, poseł na Sejm RP, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Każda z wizyt będzie poprzedzona odrębnym ogłoszeniem w formie plakatów lub ulo-
tek, dlatego też prośba o zwrócenie uwagi również na ogłoszenia w innej formie.

      Z wyrazami szacunku

       Andrzej Pacocha
materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Zalana droga w Paulinowie
Początek czerwca przy-
niósł duże opady desz-
czu. Na terenie gminy 
Nasielsk wystąpiło wiele 
podtopień. Woda zale-
wała podwórka, piwnice, 
pola i drogi. 
Od naszych czytelni-
ków dostaliśmy infor-
mację o tym, że droga 
prowadząca do Krogul 
w dniach 4–5 czerw-
ca wyglądała jak rzeka. 
Mimo wcześniejszych 
z a b i e g ów  m a j ą c yc h 
na celu poprawę stanu 
drogi, nawożenia gru-
zu i żwiru obf ite opa-
dy deszczu zamieniły ją 
w potok. 
Zalana droga przyspo-
rzyła wielu problemów mieszkańcom. Obecnie sytuacja w Paulinowie wygląda dobrze. Droga wyschła i wresz-
cie można odetchnąć. 

K.T.
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Duchowe witaminy

Niebiańscy 
dziennikarze 
Z racji „Roku Wiary” ożywa nauczanie Soboru Watykańskiego II (1962–
1965), w czasie którego zaakcentowano ważną prawdę, że „wszyscy są 
powołani do świętości”, a nie tylko garstka. Ten swoisty przewrót koper-
nikański w dotychczasowym myśleniu spowodował, że większy nacisk 
położono na wyszukiwanie przykładów nie tylko duchownych i osób 
zakonnych, ale również katolików świeckich, którzy mogą uświęcać się 
w normalnych warunkach życia codziennego. Pokazują tym samym, 
że świętość się nie starzeje, a więc nic nie traci na swojej aktualności. 
Mamy więc przykłady świętych małżonków, a także ludzi różnych pro-
fesji, w tym również dziennikarzy. 

15 czerwca br. we włoskim mieście Carpi odbyła się beatyfikacja Edwar-
da Focheriniego, urodzonego tam 6 czerwca 1907 r., męczennika cza-
sów II wojny światowej. Wychował się on w rodzinie głęboko katolickiej 
i od najmłodszych lat był związany z Kościołem. W młodości należał do 
organizacji skautów, potem nawiązał współpracę z regionalnym oddzia-
łem wydawanego w Bolonii katolickiego dziennika „Avvenire”, później 
współpracował z watykańskim „L’Osservatore Romano della Domeni-
ca”. Jako mąż i ojciec siedmiorga dzieci aktywnie uczestniczył w życiu 
społecznym, m.in. działał w Akcji Katolickiej. W tym czasie pracował 
w katolickim stowarzyszeniu ubezpieczeniowym, doczekał się nawet 
papieskiego Orderu św. Sylwestra.

Bł. Edward wielokrotnie wyszydzał ideologię faszystowską, którą uwa-
żał za sprzeczną z zasadami chrześcijańskimi. Mimo to w wieku 28 lat 
wstąpił do Narodowej Partii Faszystowskiej, otwarcie mówiąc, że zrobił 
to wyłącznie po to, aby mieć pracę i móc utrzymać liczną rodzinę. Bar-
dzo szybko jednak zaczął czynnie zwalczać ową szkodliwą ideologię 
promującą rasizm. Na przełomie 1940–1941 bł. Edward zaangażował się 
w ratowanie Żydów. Z właściwą sobie energią i zaangażowaniem pod-
jął się niebezpiecznego zadania i do marca 1944 r. udało mu się, przy 
pomocy zaufanych ludzi, przerzucić do Szwajcarii ponad stu Żydów 
(nie tylko polskich), ratując ich w ten sposób od zagłady. Działalność ta 
wymagała nie tylko poświęcenia, ostrożności i odwagi, ale również np. 
sprzedania części klejnotów rodzinnych, aby mieć pieniądze na opła-
cenie przewodników i żołnierzy.

Podczas jednej z takich akcji, 11 marca 1944 r., organizując przerzut 
kolejnego ukrywającego się Żyda, w okolicach szpitala w Carpi został 
aresztowany. Po dwudniowym pobycie w więzieniu w Bolonii trafił naj-
pierw do obozu koncentracyjnego w Fossoli, skąd 5 lipca tegoż roku 
przewieziono go do Bolzano, następnie do Flossenburga w Niemczech, 
a potem do podobozu Hersbruck. Tam też zmarł 27 grudnia 1944 r. 
w wyniku ciężkiej nieleczonej choroby nogi. Focherini pozostawił po 
sobie liczne pisma i listy, zwłaszcza do rodziny, które ukazują go jako 
człowieka mężnego, mocno zakorzenionego w wierze katolickiej, a za-
razem jako troskliwego i kochającego męża i ojca. Pamięć o 37-letnim 
dziennikarzu nie zaginęła. 17 kwietnia 1955 r. Żydzi włoscy uczcili go 
złotym medalem, a 5 sierpnia 1969 r. Instytut Yad Vashem w Jerozoli-
mie obdarzył go pośmiertnie tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata”. W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, uwieńczony 
obecną beatyfikacją.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 12 czerwca 2010 r. w hiszpańskim 
Linares odbyła się beatyfikacja Manuela Lozano Garrido (1920–1971). 
Chociaż 28 lat życia spędził na wózku inwalidzkim, brał czynny udział 
w działaniach Akcji Katolickiej, pracował też jako dziennikarz i tworzył 
grupy modlitewne. Przez całe życie Manuel odznaczał się umiłowaniem 
Eucharystii i Maryi. Gdy miał 16 lat, w okresie prześladowań religijnych 
w Hiszpanii, został aresztowany za potajemne roznoszenie Komunii św. 
Za jedno z najpiękniejszych wspomnień uważał noc Wielkiego Czwart-
ku, gdy razem z innymi współwięźniami adorował Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie przemyconym przez siostrę w bukiecie kwiatów. Po 
skończeniu studiów został dziennikarzem, co uważał za swoje życiowe 
powołanie. Publikował w pismach religijnych, był autorem 9 książek i se-
tek artykułów prasowych.

Bł. Manuel może być przewodnikiem „dla dziennikarzy i pisarzy, którzy 
chcieliby postawić Ewangelię w centrum swojej pracy”. Z kolei świeccy 
mogą na jego przykładzie „zobaczyć, jak codzienna praca może być 
źródłem uświęcenia, dzięki mocy Eucharystii i pomocy Matki Bożej”. 
Cierpiący zaś „mogą w nim ujrzeć chorego, który z cierpienia uczynił 
drogę uświęcenia i apostolstwa”.

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
U SĄSIADÓW

Gmyz  
w Zakroczymiu
Cezary Gmyz to dziennikarz po-
pularny w ostatnich czasach z po-
wodu „afery trotylowej”. W ostatnią 
niedzielę, 16 czerwca br., promował 
w Zakroczymiu swój wywiad rzekę 
pt. Zawód: dziennikarz śledczy. 
Na spotkaniu obecny był również 
Piotr Gociek, który jest autorem 
wywiadu z Cezarym Gmyzem. Po-
wiedział o książce, że jest ona „the 
best of ” Gmyza, czyli człowieka, 
który dziennikarstwem śledczym 
zajmuje się od wielu lat. Przytoczył 
śledztwo smoleńskie, inf iltrację 
Kościoła czy korupcję na szczeb-
lach władzy. To przy okazji opo-
wieść o człowieku, którego zna już 
trzy dekady. Cezary Gmyz opo-
wiedział o kilku swoich spektakular-
nych sprawach, którymi zajmował 
się na długo przed jego słynnym 
tekstem Trotyl na wraku Tupolewa. 
Jedna z nich związana była z ujaw-
nieniem działalności Tomasza Tu-
rowskiego, byłego ambasadora RP 
w Rosji, a wcześniej agenta wywia-
du PRL przy Watykanie. 
Inna bulwersująca afera odkryta 
przez redaktora Gmyza dotyczy-
ła tzw. art. 585. Chodziło o jeden 
z artykułów kodeksu spółek han-
dlowych, który miał zostać usu-
nięty na korzyść toczącego się 
śledztwa w sprawie afery z udzia-
łem biznesmena Ryszarda Krauze. 
Obie z tych spraw zostały opisane 
w książce Gmyza i Goćka. 
Gościom można było również 
zadawać pytania. Obecni na sali 
szczególnie mocno byli zaintere-
sowani różnymi wątkami śledz-
twa smoleńskiego, a także kwestią 
uzyskania dostępu do telewizji 
Republika. To tam Cezary Gmyz 
prowadzi swój program Kuchnia 
polska, w którym łączy rozmowy 
z politykami oraz gotowanie. 
Spotkanie pokazało, że wśród kon-
serwatywnych dziennikarzy zda-
rzają się osoby, które swoje kariery 
opierają na solidnym warsztacie, 
a nie na populizmie i obrażaniu in-
nych.

(pk) 

DKK dla dzieci i młodzieży

Spotkanie z pisarzem 
W  p o n i e d z i a ł e k  u c z-
niów Szkoły Podstawo-
wej w Nasielsku odwiedził 
Gregorz Kasdebke, jeden 
z najpoczytniejszych pi-
sarzy dla najmłodszych. 
Zapewnił on dzieciom za-
bawne i pouczające spot-
kanie.
Kasdebke pisaniem dla 
dzieci zajmuje się od po-
nad 20 lat. Swoje pierwsze 
teksty publikował w ma-
gazynie „Świerszczyk”. Na 
swoim koncie ma ponad 
30 książek, z czego jedna 
trafiła właśnie do kanonu 
lektur szkolnych. 
Autor m.in. seri i o de-
tektywie Pozytywce to również dobry znawca psychologii dziecięcej, co pokazał dobitnie podczas rozmów 
z dziećmi. Wzbudzał salwy śmiechu wśród dzieci, czytając im fragmenty swoich książek czy opowiadając aneg-
doty ze swojego dzieciństwa. Ale chodziło tutaj nie tyle o zabawę, co o przekazanie pewnych ważnych spraw. 
Grzegorz Kasdebke zadawał prowokujące do myślenia pytania, takie jak: kim chcecie zostać w przyszłości, skąd 
się biorą dzieci czy co należy do obowiązków kobiet i mężczyzn. Szczególnie w ostatnim wypadku inwencja 
najmłodszych potrafiła zaskoczyć, ponieważ niektórzy chłopcy uważali, że panie służą np. do podrywania, ca-

łowania i tańczenia, a z kolei 
mężczyźni powinni przede 
wszystkim „pić colę i impre-
zować”.
Na zakończenie można było 
dostać autograf od pisarza 
i zrobić sobie z nim klasowe 
zdjęcie. W spotkaniu brały 
udział dzieci z klas I–III wraz 
ze swoimi nauczycielami. 
Grzegorza Kasdebke gościł 
w Nasielsku na zaproszenie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dzieci i młodzieży działa-
jącego przy Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece w Nasielsku.

Paweł Kozłowski

OGŁOSZENIE

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

W czasie wakacji od 19 do 24 sierpnia br.  
jest organizowany wypoczynek  

dla dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej.
W cenę pobytu wliczone są: wyżywienie,  

noclegi, transport, ratownik, ubezpieczenie,  
rejs statkiem, wycieczka do Gdańska. 

Wpisowe przy zapisywaniu uczestnika to 100 zł, 
natomiast koszt wyjazdu – 650 zł.  

Wszystkich zainteresowanych, rodziców,  
dzieci i młodzież prosimy o kontakt  

z ks. Jarosławem Kowalczykiem.  
Liczba miejsc ograniczona.

OGŁOSZENIE

Zgubione klucze
W niedzielę, 16 czerwca br., zgubiono w Nasielsku  

(cmentarz, okolice marketu Tesco, sklep „Majster”) pęk kluczy.  
Uczciwego znalazcę kluczy prosimy o ich zwrot.  

Nagroda dla osoby, która je odnajdzie i odda właścicielowi!

Kontakt tel. 509 981 275.  
W sprawie kluczy można także kontaktować się z redakcją ŻN.

Z NOK

FORUM i Baczyński
W dniach 4–6 czerwca 2013 r. w Zakopanem odbywało się doroczne spotkanie branży kinotechnicznej – XXXV 
Forum Wokół Kina. Organizatorzy – Stowarzyszenie Kina Polskie, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, PISF oraz To-
warzystwo „Sokół” w Zakopanem – zaprosili dystrybutorów filmów i przedstawicieli kin z całej Polski, by przed-
stawić nowości sprzętowe oraz omówić stan cyfryzacji kin, a także podyskutować na temat edukacji filmowej 
młodzieży. 
Wśród bogatego programu Forum, zaplanowanego na trzy dni, znalazło się też ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród w konkursie frekwencyjnym, jaki dla kin ogłosiła firma wprowadzająca na ekrany film pt. Baczyński. 
Przypomnijmy, że film ten można było zobaczyć także w naszym kinie Niwa. Dlatego miło nam poinformować, 
że wśród 171 kin wyświetlających ten tytuł nasze kino zostało sklasyfikowane na 4. miejscu (liczba widzów w sto-
sunku do liczby ludności), wyprzedzając np. kina warszawskie, i otrzymało wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim szkołom oraz osobom, które swoją obecnością na seansach Baczyńskiego pomogły nam osiągnąć 
tak wspaniały wynik.

(red.)

PODZIĘKOWANIE
MLKS Żbik Nasielsk  

z prezesem Aleksandrem Góreckim  
oraz trenerem Tomaszem Czajkowskim  

składa podziękowania  
radnym Rady Miejskiej w Nasielsku  

za dofinansowanie zakupu strojów sportowych 
dla chłopców z rocznika 1999 i młodsi.

Serdeczne podziękowania 
– lekarzom Annie Łapińskiej  
i Kamilowi Kotnarowskiemu  

z NZOZ Centrum Medycznego w Nasielsku  
oraz pielęgniarkom ze Stacji Caritas  

w Nasielsku, a szczególnie  
paniom Ewie Zalewskiej i Hani Więczarek,  
za zaangażowanie, serce, profesjonalną,  

pełną empatii opiekę podczas ciężkiej choroby 
naszej Mamy Śp. Aleksandry Moczek 

składają  
Marian i Agnieszka Wasierzyńscy z Rodziną

Z DKK

Imperium wczoraj i dziś
Rosja to niezwykły kraj. Taki wniosek można było wyciągnąć po przeczytaniu książki 14.57 do Czyty. Reportaże 
z Rosji, którą omawiali nasi klubowicze podczas ostatniego spotkania. 
Książka Igora T. Miecika to nieco powierzchowny, ale za to fascynujący przekrój współczesnej Rosji. Autor opi-
suje wszystkie warstwy społeczne, odkrywając kraj niezwykłych kontrastów, biedy i patologii, ale również pełen 
uroku. Kraj, w którym wszystko się może zdarzyć, zarówno dobrego, jak i złego. To wreszcie kraj, nad którym 
wisi widmo zdarzeń przeszłych, ale i wielkich aspiracji na przyszłość. Rosja u Miecika jest smutnym i ponurym 
miejscem do życia, ale przy okazji zupełnie innym niż jakakolwiek kraina na ziemi.
Na klubowiczach książka zrobiła duże wrażenie. Niektórzy przyznawali, że ciężko było powstrzymać emocje 
podczas czytania. W spotkaniu uczestniczyła pani S. Rychlik, która opowiadała o Rosji i podróżach koleją transsy-
beryjską, będącej „bohaterem” jednego z reportaży. Jej wspomnienia dotyczące zarówno rosyjskich pociągów, 
jak i mieszkańców tego ogromnego kraju i ich mentalności były fascynujące.
Dyskusyjny Klub Książki w lipcu i sierpniu będzie miał przerwę wakacyjną, a do omawiania książek wrócimy do-
piero we wrześniu. Wtedy w pierwszej kolejności dyskutować będziemy o pozycjach Adieu. Przypadki księdza 
Grosera Jana Greogorczyka i Jodi Picoult Tam, gdzie ty. 

(p)

RECENZJA DKK

Rosja i Rosjanie  
spoza gazet…
Książka Igora T. Miecika zatytułowana 14:57 do Czyty. Reportaże z Rosji to 
podróż do Rosji, ale nie tej oficjalnej, przedstawianej w mediach (gazety, 
telewizja), a do tej codziennej, zwykłej, ludzkiej. W dwunastu reportażach 
udało się autorowi nakreślić poruszający obraz Rosji i Rosjan. I choć jest 
to obraz sprzed prawie dziesięciu lat, a reportaże, które złożyły się na tę 
książkę, były już publikowane w „Polityce” w latach 2002–2005 i obec-
nie mają wydźwięk historyczny, to wydaje się, że niewiele straciły na ak-
tualności. 
Igor T. Miecik nie ocenia Rosji ani Rosjan. On relacjonuje wydarzenia, opi-
suje je, a ich ocenę pozostawia czytelnikowi. I co ciekawe, przy lekturze 
każdego reportażu nagle okazuje się, że siedzimy obok autora w wagonie 
kolei transsyberyjskiej i słuchamy opowieści jej pasażerów, że odwiedza-
my z nim „dom na nabierieżnoj” w Moskwie, będący symbolem władzy, 
luksusu i śmierci. Wysłuchujemy opowieści weteranów Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej (dla Polaków II wojny światowej), poznajemy losy weteranów 
wojny afgańskiej (1979–1989) i wojen czeczeńskich (1994–1996, 1999–
2009). Następnie, autor prowadzi nas do zeuropeizowanych, wykształ-
conych, „czyściutkich” i eleganckich zwolenników Demokratycznego 
Antyfaszystowskiego Ruchu Młodzieżowego o zabarwieniu nacjonali-
stycznym…, bo to też Rosja i Rosjanie. 
Odwiedzamy, niegdyś tętniące życiem, a teraz pustoszejące i upadające 
miasto-widmo Murmańsk, spotykamy jego mieszkańców, którzy jesz-
cze stąd nie uciekli, bo nie mają dokąd. Przeżywamy rozpaczliwą bezsil-
ność rodzin marynarzy z okrętu atomowego „Kursk”. Jesteśmy w Biesłanie 
w okresie tzw. czterdziestu dni żałoby, po ataku terrorystycznym na szkołę. 
Obserwujemy konkurs piękności więźniarek – morderczyń i narkomanek, 
siadamy w ławce żeńskiego gimnazjum w Krasnojarsku dla panienek z do-
brego domu oraz poznajemy kadetów i wykładowców reaktywowanego 
Dońskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Aleksandra III w Nowoczer-
kawsku, by wreszcie spotkać się z kobietami terrorystkami zwanymi „narze-
czonymi Allacha”. Ten rosyjski koktajl nie jest łatwy do wypicia. 
Rosja i Rosjanie, w tych dwunastu reportażach Igora T. Miecika, znajdują się 
w okresie przemian ekonomicznych, społecznych, narodowościowych. 
Te przemiany przekładają się niekiedy tragicznie na życie zwykłych ludzi. 
Jedni zdobywają fortuny, innym zagląda w oczy skrajna bieda. Jedni pławią 
się w luksusie i ich jedynym zmartwieniem jest dobór kolorystyki glazury, 
inni wchodzą do żelaznej klatki walczyć „bez reguł” o przetrwanie, o lepsze 
życie. Ci „rosyjscy gladiatorzy” to w większości weterani wojen afgańskiej 
i czeczeńskich, którzy cali i zdrowi przeżyli ich koszmar. Wyszkoleni przez 
armię rosyjską, w jednej z najbardziej niebezpiecznych na świecie sztuk walki 
wręcz, zwanej Rosyjskim Narodowym Systemem Samoobrony, gwaran-
tują organizatorom, że „walki bez reguł” będą widowiskowe, bezwzględne 
i krwawe, a przede wszystkim przyniosą im bajońskie zyski. Na szczyt boga-
ctwa okupionego bólem docierają nieliczni „gladiatorzy”. 
Rosja i Rosjanie, to kraj spętany strachem krwawych konfliktów narodowoś-
ciowych, to ludzie dyszący żądzą zemsty i odwetu, gdzie śmierć jest jedyną 
odpłatą za śmierć, gdzie karę wymierza się, nie czekając na osądzenie przez 
odpowiednie organy. Zastanawiamy się, dlaczego Rosja i Rosjanie szczegól-
nym kultem otaczają weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a weterani 
z Afganistanu i Czeczeni dla Rosji i Rosjan nie istnieją. 
Z książki Igora T. Miecika wieje też optymizmem. Do Rosji wkracza Europa, 
„wielki świat” i trudno dziwić się, że Rosjanie pragną zmian na lepsze w swoim 
życiu, w swoim mieście, w państwie. Poszukiwanie dróg do szczęścia i dobro-
bytu wiedzie dziewczęta do szkoły „kształcącej” je na „panienki z dobrego 
domu”, na „światowe damy”, chłopców zaś do elitarnego Korpusu Kadeckie-
go Imperatora Aleksandra III, gdzie przysięgają wierność nowej Rosji, zobo-
wiązują się dla niej żyć i jej służyć, choć nie wiedzą, jaka ma ona być. Właściwie 
nie ma to dla nich specjalnego znaczenie, bo Rosja to matka, więc matkę ko-
cha się miłością bezgraniczną. 
Autorowi udało się pokazać nam Rosję i Rosjan bez pudru i makijażu. Zaletą 
książki jest to, że opisywane wydarzenia są pozbawione komentarza autora. 
Każdy czytelnik ma więc możliwość osobistej ich oceny. Ale jedno jest pew-
ne, reportaże robią na czytelniku wrażenie. 
Recenzenci książki Igora T. Miecika trafnie zauważają, że autor ukazuje nam 
Rosję, jako kraj skrajności i kontrastów. Od opublikowania w 2005 r. ostatniego 
reportażu minęło już trochę czasu. Kolej transsyberyjska funkcjonuje, choć 
może teraz już nie cieszy się popularnością wśród turystów z Polski. Ale co 
warto zauważyć, gdy w Polsce i w innych krajach europejskich przy mrozie 
minus 10 stopni zamarzają szyny i pociągi, gdy opady śniegu traktuje się jak 
klęskę żywiołową, to pociągi „mknące” magistralą transsyberyjską punktualnie 
docierają do miejsc przeznaczenia, choć mróz przekracza minus 40 stopni, 
a i śniegu nie brakuje. Moim zdaniem, ta kolej utożsamia symbolicznie Rosję 
i Rosjan. Proponuję sięgnąć po książkę Igora T. Miecika, by dowiedzieć się, czy 
Rosja to potężne mocarstwo, czy tylko kolos na glinianych nogach. 

Anna Fronczak 
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Gala Piosenki 
Żołnierskiej

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

materiał wyborczy KWW Bogdan Ruszkowski

W czwartek, 6 czerwca 2013 r. 
w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku odbyła się 
druga edycja Gali Piosenki Żołnierskiej 
pod patronatem burmistrza Nasielska 
Mirosława Łukowskiego. Konkurs na-
zwany został od tytułu jednej z piose-
nek – Gdy piosenka szła do wojska. 
W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie, rodzice oraz dyrekcja i pracow-
nicy szkoły. Nie mogło się obyć bez 
zaproszonych gości. Wśród nich byli 
żołnierze z X Warszawskiego Pułku 
Samochodowego im. Stefana Sta-
rzyńskiego, z którym placówka szkol-
na współpracuje od wielu lat, oraz 
członkowie Fundacji Bankowej im. 
Leopolda Kronenberga w Warszawie 
pod przewodnictwem Ewy Topczew-
skiej.
Organizatorkami przedsięwzięcia, któ-
re trzymały pieczę nad konkursem, 
były nauczycielki: Elżbieta Hyży, Anna 
Tomasińska, Justyna Duczman i Moni-
ka Paluszek, scenografią zaś zajęły się: 
Jolanta Sobiecka i Anna Modzelew-
ska. W tym roku szkolnym uczestni-
kami zmagań były dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 

naszej gminy. Uroczystość zapocząt-
kowała przemowa Agnieszki Mackie-
wicz – dyrektor placówki. Powitała 
ona zebrane osoby, zwracając uwagę 
na duże zainteresowanie, jakim cieszy 
się Gala Piosenki Żołnierskiej. Następ-
nie przedstawieni zostali członkowie 
jury, które miało oceniać konkursowi-
czów. Na jurorów zostali wybrani m.in. 
Izabela Mazińska, Joanna Ostaszewska, 
Katarzyna Tomasińska i Marek Tyc. 
Jako pierwsi na scenie pojawili się wy-
szli ubiegłoroczni laureaci z piosenką 
Rozszumiały się wierzby płaczące. 
Po nich na scenę weszły dzieci z od-
działów przedszkolnych z układem 
tanecznym, który uatrakcyjnił to wy-
darzenie. W pierwszym występie tań-
czyły same dziewczynki, w drugim 

przedszkolaki zaprezentowały w pa-
rach polski taniec ludowy. 
Część konkursowa zaczęła się od 
pierwszej kategorii – klas I–III. Piosen-
kę Sanitariuszka Małgorzatka zaśpie-
wały Kinga Kolasa i Natalia Poznańska. 
Kolejna uczestniczka, Weronika Wap-
niewska, zmierzyła się z piosenką 
Rozkwitały pąki białych róż. Ostatnią 
uczennicą w tym przedziale wieko-
wym była Marta Rutkowska, która wy-
konała piosenkę Pierwsza brygada. Po 
pierwszej turze przesłuchań na scenie 
pojawił się Sebastian Gogolewski, któ-
ry swoim minikoncertem na skrzyp-
cach zachwycił publiczność. 
Następnym etapem konkursu była ka-
tegoria klas IV–VI. Utwór Serce w ple-
caku zaprezentowało troje wokalistów 
– Natalia Jaskulska, Patrycja Jaskulska 
i Daniel Romanowicz ze Szkoły Pod-
stawowej im. Pierre’a de Couberti-
na. Swoim talentem wykazały się też 
uczennice szkoły w Dębinkach – We-
ronika Czop i Martyna Giszczak, które 
przyjechały z piosenką Najpiękniej-
sza jest moja Ojczyzna. Trzeci występ 
należał do Dominiki Domały – za-
śpiewała ona utwór Rozszumiały się 

wierzby płaczące. 
Kolejna solistka, 
Natalia Komendar-
ska, zaprezentowa-
ła się w piosence 
Rozkwitały pąki 
białych róż . Julia 
Bielecka, Weronika 
Mostowska i Jakub 
Będowski z 424. 
Drużyny Harcer-
skiej „Pogodna Fe-
rajna” postawili na 

piosenkę Major Ponury. 
Druga faza konkursu dobiegła koń-
ca. W przerwie na scenę wbiegły 
cztery tancerki, które wykonały ta-
niec współczesny. W kategorii szkół 
gimnazjalnych jako pierwsze poja-
wiły się uczennice Zespołu Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach, które za-
prezentowały utwór Ojczyzna. Na-
stępnym uczestnikiem był Krzysztof 
Żmijewski z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Zaśpiewał on piosenkę 
Gdy piosenka szła do wojska. Z pio-
senką Nie żałujcie serca dziewczy-
ny wystąpili Krystian Kopański, 
Cezary Ruciński i Cezary Ujazda. 
Jako ostatnie na scenę wyszły Na-
talia Hegemajer i Aleksandra Stawi-
cka, reprezentantki Zespołu Szkół nr 

3 im. Mikołaja Kopernika w Cieksy-
nie. Przedstawiły one swoją wersję 
utworu Wolność. Po tym wykona-
niu jury zaczęło obradować.
Pod nieobecność jurorów szkolny 
chór pod kierownictwem Lucyny 
Pawlak umilał nam czas, śpiewając 
inne znane patriotyczne pieśni. Ucz-
niowie klasy III a zatańczyli dla ze-
branych dostojnego poloneza. 
Grono oceniających wyłoni ło 
zwycięzców. W pierwszej katego-
rii trzecie miejsce zajęła Marta Rut-
kowska, drugie – duet Kinga Kolasa 
i Natalia Polańska, a zdobywczynią 
pierwszej nagrody została Weroni-
ka Wapniewska. Na poziomie klas 
IV–VI wyróżnienia dostali: tercet 
Natalia Jaskulska, Patrycja Jaskulska 
i Daniel Romanowicz oraz duet We-
ronika Czop i Martyna Giszczak. Na 
podium znaleźli się odpowiednio: 
Dominika Domała, Natalia Komen-
darska oraz tercet z 424. Druży-
ny Harcerskiej „Pogodna Ferajna”. 
Układ zwycięzców w najstarszym 
przedziale wiekowym przedstawia 
się następująco: wyróżnienie dla 
Krzysztofa Żmijewskiego, trzecie 
miejsce zajęły Natalia Hegemajer 
i Aleksandra Stawicka, drugie – ter-
cet uczniów z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących a najwyższy laur 
zdobyły Magdalena Podgrudna, 
Magdalena Sawicka i Natalia Łycz-
kowska ze szkoły w Starych Pieści-
rogach. 
Ogłoszone zostały również wyniki 
konkursu plastycznego pt. „Wojsko 
widziane oczami dziecka”. W kate-
gorii klas I–III wyróżnienie zdobył 
Maciej Namielski, trzecie miejsce 
– Weronika Sternik, drugie – Jo-
anna Otoska, zaś pierwsze – Jakub 
Ignatowski. W klasach wyższych 
wyróżniona została Martyna Kró-
lak, trzecią lokatę zajęła Julia Janecka, 
drugą – Alicja Malinowska, najlepsza 
okazała się Aleksandra Dąbrowska. 
Burmistrz Nasielska nagradzał lau-
reatów dyplomami i upominkami. 
Agnieszka Mackiewicz pogratulo-
wała zwycięzcom, serdecznie po-
dziękowała za przybycie wszystkim 
obecnym na sali oraz zaprosiła na 
poczęstunek. Trzeba przyznać, że 
atmosfera spotkania sprzyjała pod-
trzymaniu i rozbudzaniu kontaktu 
z tańcem i piosenką. Była też do-
skonałą lekcją patriotyzmu. 

Izabela Kołodziejska

ROZMOWA Z…

Z ludźmi i dla ludzi
Katarzyną Świderską, kandydującą na stanowisko Burmistrza Nasielska

Z DPS

Cygańska Biesiada
Od siedmiu już lat nasz nasielski Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pa-
wła II jest organizatorem przeglądów twórczości artystycznej osób nie-
pełnosprawnych. Króluje piosenka, taniec i strój, ale jest też wiele innych 
elementów kojarzonych z Romami, jak chociażby cygańskie obrzędy 
i zwyczaje. 
Zespoły biorące udział próbują to wszystko naśladować. Po prostu, jak 
można to z przymrużeniem oka powiedzieć, cyganią, bo z cygańskością 
niewiele mają wspólnego. Wyjątkiem jest w tym towarzystwie członek 
zespołu z DPS w Obrytem Czesław Kaczmarek. Połowa % jego krwi to 
krew cygańska. Co wy wiecie o Cyganach – śpiewa zawsze na począt-
ku występu swego zespołu Don Vasyl, zachęcając w dalszej części pio-
senki do poznania ich życia. A uczestnicy Przeglądu chyba poznali je już 
nieźle i „cyganią”, jak się wydaje, wyśmienicie, skoro Don Vasyl zaprasza 
ich w czasie występu swojego zespołu do wspólnego tańczenia i śpiewa-
nia. Ważną zaletą tego przeglądu są przygotowania do niego i sam udział 
w nim, ponieważ stanowią doskonałą formę terapii osób niepełnospraw-
nych,
W tym roku w ramach festiwalowej rywalizacji wystąpiły na scenie i przy 
ognisku w Ogrodzie Terapeutycznym DPS 22 zespoły reprezentują-
ce Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze z 5 województw 
– mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
i łódzkiego. Na zakończenie wystąpił prawdziwy cygański zespół: „Don 
Vasyl i jego gwiazdy”. To ozdoba tego festiwalu. Było barwnie, głośno, 
wesoło i radośnie.
Pozytywne zdanie o nasielskim festiwalu ma sam Don Vasyl. Powiedział, że 
w Polsce, więcej, w Europie, są dwa cygańskie festiwale. Jeden w Ciecho-
cinku, drugi to ten w Nasielsku. I komplementując dalej nasielską imprezę, 
powiedział, że jest ona nawet lepsza od jego ciechocińskiego festiwalu. 
Dlatego też dziękował dyrektor DPS Agacie Nowak za wspaniały pomysł. 
Niejako odpowiadając na stwierdzenia cygańskiego barda, dyrektor Aga-
ta Nowak powiedziała, że owszem, to ona ten festiwal wymyśliła, ale to, 

że osiągnął on taki sukces, jest zasługą całego zespołu jej pracowników 
i pensjonariuszy, wsparcia władz samorządowych województwa i powiatu 
oraz sponsorów.
VII Przegląd Kultury Cygańskiej otworzył starosta powiatu nowodworskie-
go Krzysztof Kapusta. Starostwo jest organem założycielskim nasielskiej 
placówki. Asystowali mu wicestarosta Henryk Mędrecki, przedstawicielka 
sejmiku mazowieckiego Maria Kowalska, przedstawiciel marszałka woje-
wództwa – pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Artur Po-
zorek, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Duchnowski, burmistrz 
Mirosław Łukowski i gospodarz imprezy dyrektor Agata Nowak.
Impreza w nasielskim Domu Pomocy Społecznej ma jeszcze jeden cieka-

wy walor. Brały w niej udział aż 
22 zespoły, było bardzo dużo 
gości, ale nie widać było żadnych 
podziałów. Kiedy jedni występo-
wali na scenie lub przy ognisku, 
inni wspierali ich, tańcząc przed 
sceną. Do tańca porywano 
wszystkich, nie darowano nawet 
burmistrzowi Mirosławowi Łu-
kowskiemu. Bo była to prawdzi-
wie cygańska biesiada.
W sprawnym przebiegu impre-
zy swój udział miały osoby ją 

prowadzące: Rafał Centkowski i Agnieszka Chodyna na scenie oraz Michał 
Grubecki i Marcin Wyszomirski przy ognisku. Warte docenienia jest zaan-
gażowanie całej załogi DPS. Każda z osób znała swoje miejsce „w szeregu” 
i przyczyniała się do tego, że imprezę można uznać za udaną. Panią Dy-
rektor, która miała wiele obowiązków, dzielnie też wspierała Maria Jolanta 
Drwęcka.
Od początku istnienia przeglądu nasz DPS wspiera Nasielski Ośrodek Kultury. 

andrzej zawadzki 

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Jest Pani wiceprzewodniczącą 
Rady Miejskiej i jedną z osób, któ-
re miały odwagę przeciwstawić się 
działaniom byłego burmistrza i zai-
nicjować referendum. Czy nie warto 
było poczekać na wybór nowego 
burmistrza i po prostu liczyć na do-
brą z nim współpracę?
– Jestem człowiekiem czynu i nie 
wyobrażałam sobie braku działań 
ze strony radnych w sytuacji, kiedy 
zerwanie współpracy przez byłego 
burmistrza z Radą Miejską przyno-
siło już realne szkody gminie. Nie 
mogłam sobie pozwolić, by sądzo-
no, że z obawy o utratę funkcji nie 
podejmę żadnych działań. Inicjując 
referendum, wierzyłam w rozsądek 
i odpowiedzialność mieszkańców 
naszej gminy. Jeszcze raz dziękuję Im 
za oddane głosy.
Jako radna kolejnej kadencji zna Pani 
pracę samorządu gminnego. Czy to 
wystarczy, by być dobrym burmi-
strzem? 
– W samorządzie pracuję 7 lat, nato-
miast w Nasielsku urodziłam się i żyję 
lat 49. Pracowałam w różnych insty-
tucjach: ośrodku pomocy społecz-
nej, szkołach, przedszkolu. Poznałam 
specyfikę i problemy różnych środo-
wisk, w mieście i na wsiach, poprzez 
pracę w wolontariacie na rzecz ludzi 
starszych, chorych i potrzebujących. 
Zdobyte doświadczenie, cechy oso-
bowościowe oraz zaangażowanie 

w sprawy mieszkańców gminy gwa-
rantują, że sprostam stawianym bur-
mistrzowi zadaniom. 
Kandyduje Pani w wyborach na 
stanowisko burmistrza, ponie-
waż…
– Zależ y mi na mojej  gminie 
i jej mieszkańcach, czyli miejscu, 
w którym mieszkam, i ludziach, 
wśród których żyję. Mam wiele za-
pału do działania i marzenie o uak-
tywnieniu społeczeństwa, przede 
wszystkim ludzi młodych, którzy 
są kreatywni, otwarci na nowoś-
ci i mogą być skuteczni w różnych 
dziedzinach życia społecznego. 
Pragnę łączyć odwagę młodych 
z doświadczeniem ludzi dojrzałych 
oraz dbać o poprawę sytuacji ży-
ciowej wszystkich, zarówno miesz-
kańców wsi, jak i miasta.
To czas składania przedwybor-
czych obietnic. Co może Pani 
obiecać swoim wyborcom?
– Obiecuję sumienną i ciężką pra-
cę na rzecz społeczności lokalnej. 
Przestrzeganie prawa, szacunek dla 
ludzi, także tych o odmiennych 
poglądach. Rzeczową dyskusję 
i rozsądne decyzje. Pora uspokoić 
w gminie sytuację, która w ostat-
nim czasie była dość nerwowa. 
Czas skończyć z oskarżeniami, 
pomówieniami i plotkami. Doce-
niam profesjonalizm i fachowość, 
po prostu uczciwą pracę. 

Przed nami wyjątkowo krótka 
kadencja, dlatego najważniej-
sze zadania dla nowo wybra-
nego burmistrza to…
– Przygotowanie realnej kon-
cepcji rozwoju naszej gminy, 
jednocześnie bez przekre-
ślania dotychczasowych do-
konań. Przez pół tora roku 
z obecnym budżetem nie 
uda się zaspokoić wszyst-
kich potrzeb mieszkańców. 
Jest ich wiele, a najważniejsze 
moim zdaniem to : popra-
wa infrastruktury drogowej, 
odwodnienia terenów, kon-
tynuowanie budowy kanali-
zacji, unormowanie sytuacji 
w oświacie i służbie zdrowia, 
współpraca z przedsiębiorca-
mi w celu poszerzania ofert 
na rynku pracy. Potrzeba też 
kobiecej ręki w kwestii troski 
i dbałości o estetykę naszego 
miasta i całej gminy. Ten te-
mat od lat, niestety, pozosta-
wia wiele do życzenia.
Dlaczego mieszkańcy gminy 
powinni oddać głos na Kata-
rzynę Świderską?
– Silny charakter, twardy negocja-
tor, rozważna, umiejąca słuchać 
ludzi, empatyczna, ale nie naiwna, 
odważna i niedająca się zastraszyć 
– taka jest Katarzyna Świderska. 

W demokratycznym kraju każdy 
głosuje, jak uważa za stosowne. Za-
kładam, że każdy wyborca podej-
muje świadome decyzje i liczy się 
z ich konsekwencjami, wierząc, że 
popierany kandydat najlepiej spełni 

jego oczekiwania. To, jak w ostat-
nich dwudziestu latach naszą gminą 
rządzili mężczyźni i jakie mamy dziś 
skutki tych rządów, widzą wszyscy, 
myślę, że nadszedł już czas, by bur-
mistrzem Nasielska została kobieta. 

„Władza zbyt często zapomina, że jest zatrudniona 
przez lud na umowę (na czas określony) i że to lud 
płaci jej pensje (całkiem wysokie)”.
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RUBRYKA HARCERSKA

Jedziemy  
na Zlot Grunwaldzki!
Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jest najstarszym i najprężniej dzia-
łającym ruchem programowo-metodycznym w Związku Harcerstwa 
Polskiego. Wspólnota wraz z Chorągwią Warmińsko-Mazurską są orga-
nizatorami XLII Zlotu Drużyn Grunwaldzkich.
Celem działania Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich jest wzajemne wspie-
ranie się tworzących ją drużyn, które chcą wzbogacać swój program 
o wartościowe, atrakcyjne działania z dziedziny wychowania patrio-
tycznego i obywatelskiego. Formą naszego śródrocznego działania jest 
współzawodnictwo o Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej i Odznakę Grunwal-
dzką, przyznawane drużynom co roku przez Naczelnika ZHP za wyko-
nanie różnorodnych zadań.
Zlot Grunwaldzki to największe przedsięwzięcie harcerskie lata. Jest ono 
organizowane w połowie lipca na Polach Grunwaldu (pow. ostródzki). To 
niepowtarzalne spotkanie ponad tysiąca harcerzy z całej Polski, to rów-
nież okazja do uczestnictwa w ciekawych zajęciach. Mają one różnorod-
ny charakter, dotyczą m.in. tradycji rycerskich, kultury, sportu. Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia jest wręczenie drużynom odznak grun-
waldzkich przez Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego oraz udział 
w rekonstrukcji bitwy i wielkie harcerskie świętowanie w miasteczku zlo-
towym.
W dotychczasowych zlotach brało udział od 1000 do 2500 harcerzy 
oraz skautów z Polski, ale też z Ukrainy, Litwy, Irlandii, Białorusi, Łotwy 
oraz Stanów Zjednoczonych.
Zlot to przede wszystkim podsumowanie całorocznej pracy drużyn, któ-
re wykonują zadania, by zdobyć Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej. 
Po wykonaniu zadań drużyna sporządza kronikę ich realizacji. 
Atmosfera podczas zlotu jest niepowtarzalna – mówi hm. Marzena Sko-
nieczna, wiceprzewodnicząca Wspólnoty. – Nasz Ruch to jedna wielka 
rodzina, która działa z dewizą: „Nieważne, skąd przychodzisz – ważne, 
czego chcesz wspólnie z nami dokonać” – dodaje druhna Marzena.
W tym roku weźmiemy udział już w XLII Zlocie Drużyn Grunwaldzkich. 
Każdy zlot to nowe, wspaniałe doświadczenia i przygody.

phm. Ewelina Dżugan, sekretarz Wspólnoty

ZE SZKÓŁ

Bal Gimnazjalny 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1

W czwartek, 13 czerwca 2013 r., w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku tradycyjnie odbył się Bal Gimnazjalny klas III. 
Była to ostatnia szansa dla przyszłych absolwentów szkoły, aby się wspól-
nie pobawić. Bal przypominał również, że zbliża się zakończenie roku 
szkolnego i koniec pewnego etapu w życiu uczniów klas III. 
Impreza miała być niezatartym wspomnieniem wspólnie spędzonych lat 
w szkole. Jak stwierdzili sami uczniowie, wiele zawdzięczają Gimnazjum, 
które było dla nich nie tylko budynkiem, w którym trzeba było się uczyć, 
ale także miejscem odznaczającym się miłą atmosferą, w którym zawią-
zują się przyjaźnie. Młodzież bawiła się świetnie. Serdeczne podziękowa-
nia pani dyrektor  kierowała pod adresem wychowawców oraz rodziców, 
którzy byli organizatorami przyjęcia. 
Szczególnie dziękujemy paniom: Marioli Cybie i Małgorzacie Sitek, a tak-
że Anecie Smolińskiej, Bogumile Frączkiewicz, Agnieszce Królak, Danu-
cie Ampulskiej, Renacie Skłuckiej, Bożenie Romańskiej, Renacie Kowalik, 
Wandzie Ostrzeniewskiej, Iwonie Pomaskiej, Kamili Bromie, Grażynie Ty-
buchowskiej oraz państwu Annie i Bernardowi Milewskim i panu Jackowi 
Wyszyńskiemu.

mgr Justyna Kownacka

Dębinki w finale konkursu „Policjanci  
są wśród nas”
3 czerwca 2013 r. w Komen-
dzie Stołecznej Pol icj i  od-
był się finał II edycji konkursu 
„Policjanci są wśród nas”, or-
gan i zowanego p rzez Wy-
dzia ł  P rewencj i  Komendy 
Stołecznej Policji, Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, Biuro 
Edukacji Urzędu m.st. Warsza-
wy oraz Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka. 
Wśród uczestników znalazła się 
po raz drugi drużyna ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Dębinkach w składzie: Klau-
dia Niezgoda, Sandra Chrza-
nowska i Jan Wyrzykowski, wraz 
z opiekunem Rafałem Markiewiczem. Drużyna ta została wyłoniona w etapie szkolnym oraz zwyciężyła w zawo-
dach rejonowych, dzięki czemu miała zaszczyt reprezentować Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim w zawodach finałowych.
Konkurs „Policjanci są wśród nas” był kierowany do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych, a jego celem 
było budowanie zaufania do służb mundurowych u dzieci oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejęt-
ności korzystania z pomocy policjantów i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
W finałowej rozgrywce turnieju zmierzyło się 16 drużyn. Każdy zespół musiał odpowiedzieć na pytania oraz wy-
konać zadania (łącznie było ich 25). Turniej oceniało jury składające się z przedstawicieli organizatorów. W ocze-
kiwaniu na wyniki uczniowi zwiedzili Komendę Stołeczną Policji, m.in. laboratorium kryminalistyczne, wysłuchali 
ciekawego wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy, wzięli też udział w pikniku zorganizowanym z okazji 
Dnia Dziecka.
Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 
Zwycięzcy otrzymali puchar i tablety ufundowane przez Komendanta Stołecznego Policji, wszyscy uczestnicy 
zostali zaś nagrodzeni dyplomami i pamiątkowymi medalami. Na zakończenie dla finalistów oraz zwycięzców 
konkursu trębacze Orkiestry Reprezentacyjnej Policji wykonali uroczyste fanfary.

Aneta Kicka

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Festyn rodzinny 
Piknik rodzinny w Zespo-
le Szkół nr 3 w Cieksynie na 
trwałe wpisał się w tradycje 
naszej szkoły, stał się wydarze-
niem, na które czekają ucz-
niowie, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy szkoły. W tym 
roku to ważne, bo integrujące 
nasze środowisko spotkanie, 
odbyło się 29 maja. 
Wszystkich uczestników fe-
stynu powitała wicedyrektor 
szkoły Kinga Majchrzak. Na-
stępnie zaprezentowały się 
rezolutne i uzdolnione malu-
chy z klasy „0”. W programie 
zatytułowanym „Dzień Mamy 
i Taty” recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki – było to 
zabawnie, to wzruszająco, to 
refleksyjnie. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycielki klas „0”: Justynę Patrzykowską, Katarzynę Żo-
chowską i Wiolettę Pędzich. Tradycyjnym elementem pikniku były zawody sportowe: piłka nożna (gimnazjum, 
szkoła podstawowa w klasach IV–VI, „0”) i dwa ognie (szkoła podstawowa I–III). 
Dzięki poszczególnym klasom gimnazjum i szkoły podstawowej uczestnicy spotkania mogli posilić się prze-
pysznymi sałatkami, kiełbaskami z grilla, kanapkami, tortillą oraz ciastem. W czasie biesiadowania można było 
do woli rozmawiać, co szczególnie cieszy i pozwala odpocząć od pracowitej szkolnej codzienności, zacieśniać 
przyjaźnie, budować dobre relacje. 
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska z książkami i wyrobami plastycznymi wykonanymi przez uczniów na-
szej szkoły. Atrakcje (m.in. prezentację wozu strażackiego) przygotowali też przedstawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Cieksynie. Dzieci z klas „0”–III wzięły udział w slalomie rowerowym prowadzonym przez przedsta-
wicieli Powiatowej Komendy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Miały też okazję zdobyć nagrody książ-
kowe w konkursie dotyczącym przepisów ruchu drogowego. 
Dyrekcja szkoły, pracownicy i uczniowie składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji pikniku: 
panu Markowi Bazylewskiemu, właścicielowi firmy Baz-Bruk w Nasielsku; państwu Winnickim, właścicielom fir-
my Win Bud dom handlowy „Majster” w Nasielsku; Monice i Marcinowi Chrustowskim, właścicielom sklepu 
Berta w Nasielsku; Krzysztofowi Frączkiewiczowi, właścicielowi firmy ArtBiur w Nasielsku; Albertowi i Barbarze 
Arciszewskim, właścicielom sklepu spożywczego w Nasielsku; Monice Chełchowskiej i Mariuszowi Szostakowi 
z firmy P.H. Mark; Arlecie Zawadzkiej z firmy Kacper; Jerzemu Pilińskiemu, właścicielowi sklepu spożywczego 
w Cieksynie, Powiatowej Komendzie Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieksynie.

M.M.

ZE SZKÓŁ

Kolorowe święto rodziny  
w Popowie Borowym
1 czerwca w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym połączono obchody Dnia 
Matki i Dnia Dziecka pod pięknym hasłem „Kolorowe Święto Rodziny”. Ten dzień nie 
mógł być szary! 
Już od samego rana na placu szkolnym pojawili się nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Przygotowano wesołe i kolorowe dekoracje, wiele konkursów i niespodzianek dla dzieci i ich 
rodziców. I tak dzień zaczął się od „smacznego” konkursu klasowych potyczek kulinarnych, 
których efekty można było nie tylko obejrzeć, ale również skosztować. Konkursy, które 
angażowały zarówno starszych i młodszych, również przypadły wszystkim do gustu. 
Rodziny mogły zmierzyć się w takich konkurencjach, jak przeciąganie liny, skoki w wor-
kach, rowerowy tor przeszkód i inne. Jak zwykle nie mogło zabraknąć konkursu wiedzy, 
który umożliwił dzieciom sprawdzenie swoich wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i 
pierwszej pomocy przedmedycznej. W wyniku starań pani dyrektor udało się zaprosić na 
ten dzień grupę teatralną, która swoim występem uświetniła nasz piknik rodzinny. Dzięki 
Radzie Rodziców nasi podopieczni mieli do dyspozycji zjeżdżalnie pneumatyczne, watę 
cukrową oraz możliwość pomalowania swoich twarzy w przepiękne wzory. 
Dlatego wszystkie buzie były kolorowe i uśmiechnięte. Rodzice przygotowali smacz-
ne przekąski z grilla, ciasta i lody. Po raz kolejny, w tym roku szkolnym, impreza była 
sponsorowana przez Pana Lecha Chojnowskiego, właściciela firmy „Lech DRUK”, za co 
serdecznie dziękujemy. Dzień zakończył się podsumowaniem konkursów i rozdaniem 
nagród uczestnikom. Choć zmęczeni, to jednak szczęśliwi wróciliśmy do domu. 

Iwona Łyczkowska

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Dzień Patrona szkoły

SAMORZĄD – WŁĄCZ SIĘ
Jesteśmy uczennicami III klasy gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku. Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie skiero-
wanym do młodych ludzi pt. „Samorząd – Włącz się”. W ramach tego 
zadania postanowiłyśmy przybliżyć mieszkańcom naszej gminy zagad-
nienia związane ze świadomością obywatelską. 
Świadomość obywatelska daje człowiekowi możliwość zrozumienia włas-
nej roli w życiu społecznym i zrozumienia zasad demokracji. Świadomość 
obywatelska nie wymaga ani tytułów naukowych, ani inteligencji, tylko ot-
wartości przejawiającej się poszukiwaniem najlepszych, niesiłowych roz-
wiązań oraz przekonaniem graniczącym z bezwarunkową wiarą, że one 
istnieją. Wysoki poziom świadomości obywatelskiej wyzwala potrzebę ak-
tywności społecznej. Przejawia się ona m.in. zaangażowaniem w życie lo-
kalnej społeczności, budowaniem relacji społecznych na podstawie tego, 
co łączy, a nie tego, co dzieli. Właśnie to jest naszym głównym celem. 
My, jako młodzież, chcemy ukazać społeczności lokalnej, że świadomość 
obywatelska jest niezbędna do decydowania o swojej gminie. Świadomy 
obywatel to obywatel, który czynnie włącza się w życie swojej gminy. 
Może to również przejawiać się udziałem w wyborach, gdyż obywatel, 
który chce decydować o swojej gminie i mieć realny wpływ na jej rozwój, 
powinien iść na wybory i zagłosować na najbardziej kompetentnego kan-
dydata. W związku z nachodzącymi przedterminowymi wyborami nowe-
go burmistrza Nasielska staramy się jak najlepiej zachęcać wszystkich do 
wzięcia w nich udziału. Przypominamy mieszkańcom, że poprzez udział 
w wyborach budują obywatelskie i demokratyczne społeczeństwo, speł-
niają moralny i obywatelski obowiązek oraz mają realny wpływ na rozwój 
swojej okolicy. 
Przez blisko miesiąc przeprowadzałyśmy wywiady z radnymi, wykonały-
śmy ankietę przedwyborczą, zorganizowałyśmy w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego pogadankę na temat władz samorządowych w 
klasach I oraz nagrałyśmy serię filmików pt. Nasielsk i TY promujących 
naszą gminę. 
Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco naszych pozostałych dzia-
łań na naszym blogu www.samorzadwlaczsie.pl/obywatelnasielsk! Mamy 
nadzieję, że nasze działania będą miały wpływ na decyzję mieszkańców 
gminy Nasielsk w sprawie nadchodzących wyborów oraz że mieszkańcy 
zdadzą sobie sprawę, jak ważna w dzisiejszym świecie jest świadomość 
obywatelska i angażowanie się w życie swojej gminy.

Klaudia Olbryś i Małgosia Dąbrowska

Szanowna Redakcjo,
Nawiązuję do listu „Czytelnika” sprzed kilku tygodni, a dotyczącego m.in. 
znikających pojemników na śmieci.
Ponieważ rodzinny Nasielsk odwiedzam ostatnio sporadycznie i to samo-
chodem, nie dostrzegłam specjalnych zmian w estetyce miasta, ba, znik-
nęły gdzieś bezpańskie psy, a odnowione elewacje kamienic i efektowne 
witryny sklepów sprawiały wrażenie, że idzie ku lepszemu. Do czasu. Po-
czątek maja, wychodzę z budynku poczty, koło sklepu ogrodniczego 
mija mnie dwóch chłopców. Jeden z nich bezceremonialnie rzuca opa-
kowanie po chipsach na chodnik. W tym momencie odezwała się we 
mnie natura pedagoga. Podchodzę i mówię: „Chłopcze, a nie można tak 
wyrzucić do kosza na śmieci?”. Dziecko zatrzymało się i spokojnie odpar-
ło: „To niech mi Pani najpierw pokaże ten kosz – to zaniosę”. Rozejrzałam 
się i zrobiło mi się głupio. W zasięgu wzroku żadnego pojemnika na nie-
czystości. Dopiero teraz spostrzegłam zalegające śmieci na popękanych 
płytach trotuaru, po drugiej stronie złamany konar lipy. 
Kieruję się na parking przy Rynku (po dawnym przystanku PKS). Przecho-
dząc na skróty, przez klatkę schodową kamienicy przy ul. Warszawskiej, 
nabieram powietrza i slalomem omijam kałuże ludzkiego moczu z pły-
wającymi w nim petami. Dopiero gdy docieram do celu, koło apteki P. 
Świgoniaka, spostrzegam pierwszy pojemnik na śmieci.
Swoimi spostrzeżeniami nie dzieliłam się z nikim, aby nie wyjść na osobę 
czepialską, ale po ww. artykule zauważyłam, że w swych obserwacjach 
nie jestem odosobniona, a bliscy z Nasielska informują mnie jeszcze o in-
nych tego typu „kwiatkach”, np. na terenie otaczającym dawny pub Pana 
Gąsiorowskiego nowy właściciel zlikwidował wszystko, co było zielone, 
a także stylową ławeczkę. Teren prywatny, niby jego sprawa. Ale tam padł 
też modrzew, który miał status pomnika przyrody. I to już chyba problem, 
który dotyczy nie tylko jego.
Władze każdego miasta dbają na ogół, aby jego centrum było swoistą wi-
zytówką, częścią reprezentatywną danej miejscowości. Dlaczego zatem 
w moim rodzinnym mieście dzieje się na odwrót – ktoś likwiduje pojem-
niki na śmieci, inny przyzwala na wycinkę drzewa – pomnika przyrody.
Może komuś z szanownej Redakcji uda się dotrzeć do osób odpowie-
dzialnych z ww. stan miasta?
    Z poważaniem
    Anna Zielińska, 

Ciechanów 11.06.2013 r.

LISTY DO REDAKCJI

Za hart ducha Patronowi hołd
28 maja 2013 r. dla Zespołu Szkół 
nr 2 w Starych Pieścirogach był 
wyjątkowy. Tego dnia klasy II 
gimnazjum w ramach realizacji 
projektów edukacyjnych zapre-
zentowały wyniki swojej pracy. 
Tematem przewodnim była po-
stać Patrona naszej szkoły – księ-
cia Józefa Poniatowskiego oraz 
przygotowana z tej okazji uro-
czystość i obchody Dnia Patrona. 
Po uro c z yst ym rozp o c zę c iu 
naszego spotkania przez panią 
dyrektor i przywitaniu gości od-
była się prezentacja multimedial-
na przybliżająca postać naszego 
Patrona. Jej autorami byli: Anna 
Dzikowska, Łukasz Muzal,  Ja-
kub Morawski, Kacper Krajew-
ski, Mateusz Ostrowski, Piotr Szyc 
i Bartosz Wierzchoń wraz z opie-
kunami: p. Radosławem Skrzyne-
ckim oraz p. Anetą Kopańską. Bez 
wątpienia dzięki tym młodym lu-
dziom mogliśmy bardzo wiele 
dowiedzieć się na temat ks. Józe-

fa Poniatowskiego. 
Drugim punktem programu była 
prezentacja multimedialna doty-
cząca rezydencji ks. Józefa Po-
niatowskiego w Jabłonnie. W jej 
tworzeniu udział wzięli: Radosław 
Popielarski, Michał Kruszewski, 
Krzysztof Makowski, Łukasz Łem-
picki i  Sebastian Jeżewski oraz 
opiekunowie: p. Piotr Kowalski i p. 
Zofia Truszkowska. Są oni również 
autorami folderu oraz mapy z na-
niesionymi najważniejszymi miej-
scami z życia Patrona. 
Kolejny projekt uczniowie zreali-
zowali w formie piosenki. Człon-
kow i e  g r u p y  s ko m p o n owa l i 
melodię, napisali tekst o Ponia-
towskim, a następnie wykonali 
piosenkę przed całą szkołą. Mło-
d z i  m u z yc y  t o :  J o a n n a  D ą -
b rowska,  K i n ga Karaś ,  K in ga 
Siemaszko, Kamil Kołodziejski 
oraz Lidia Agata Kongiel – autor-
ka tekstu piosenki. Dzięki pomo-
cy opiekunów: p. Hanny Sotowicz 
oraz p.  Katarz yny Kowalcz yk 
rozpowszechni l i  ut wór wśród 
społeczności szkolnej, co było 
niełatwym, ale przyjemnym za-
daniem. Z powodzeniem podbili 
serca zarówno uczniów, jak i na-
szych gości. 
Po wspaniałej prezentacji piosenki 
rozpoczęło się przedstawienie pt. 
Rozterki księcia . Jego realizacją 
zajęli się: Radosław Ciosek, Mar-
ta Jędrzejewska, Natalia Dąbrow-
ska, Magdalena Sawicka, Mateusz 
Śliwiński, Wiktor Bendowski oraz 
Magdalena Podgrudna, pod czuj-

nym okiem p. Bo-
żeny Majewskiej 
i  p. Jolanty Piór-
kowskiej. Ucznio-
wie w niezwykle 
barwny i ciekawy 
sposób opowie-
dziel i  nam mało 
z n a n ą  l e g e n d ę 
dotyczącą Ponia-
towsk iego.  Wy-
wołało to niemały 
zachwyt wśród naszej publiczno-
ści. Przedstawieniu towarzyszyły 
piękne dekoracje wykonane sa-
modzielnie przez aktorów oraz 
we współpracy z kolejną grupą 
projektową naszej szkoły. Przy-
gotowan i e m dekorac j i  z a j ę l i 
się: Patrycja Marszałek, Martyna 
Zwierzyńska, Dominika Andrze-
jewska, Justyna Morawska oraz 
Katarzyna Obojska, pod opieką 
p. Doroty Sierzputowskiej i p. Jo-
anny Maluchnik. 
Stałą atrakcją dnia była wystawa 
numizmatyczna w zrekonstru-

owanym salonie 
z epoki przygoto-
wana przez kolejną 
grupę g imnazja-
l i s t ó w.  P o  t y m 
mał ym muzeum 
oprowadzi l i  nas: 
Joanna Sterbicka, 
D om i n i ka  D an i-
s z e w s k a ,  K i n g a 
B i e l e c k a ,  A l i c j a 
Z a r ę b a ,  N a t a l i a 
S z y m c z a k ,  Ad a 

Olechowicz i Natalia Kwiatkow-
ska, wspomagani przez p. Ewę 
Tylińską oraz p. Agnieszkę Ty-
lewski. Po obejrzeniu wystawy 
poświęconej patronowi szkoł y 
rozstrzygnięto szkolne konkursy 
i wyłoniono zwycięzców. 
Ostatnim punktem uroczysto-
ści było podsumowanie wieloty-
godniowych przygotowań oraz 
obchodów Dnia Patrona. Człon-
kowie ostatniej z grup z godną 
podziwu wytrwałością i deter-

minacją uczęszczali nie tylko na 
swoje spotkania, lecz towarzyszyli 
również pracy każdego z zespo-
łu. Uważnie obserwowali proces 
przygotowań, robili notatki, zdję-
cia, kręcili f ilmiki. Na podstawie 
zgromadzonych materiałów na-
pisali w kwietniu artykuł do prasy 
lokalnej, gazetki szkolnej oraz za-
mieści go na stronie internetowej. 
Dzięki ich pracy goście otrzymali 
dziś broszurkę informacyjną opi-
sującą każdy z projektów. 
Nakręcili również krótki reportaż, 
dokumentujący prz ygotowa-
nia innych grup do Dnia Patro-
na. W rolę dziennikarzy wcielili 
się: Wioletta Idzikowska, Wero-
nika Kamińska, Marcin Rajkow-
ski, Karolina Strzelczak, Patrycja 
Gogolewska oraz autorka arty-
kułów – Anna Smukowska. Dzię-
ki żmudnej pracy i pomocy p. 
Magdaleny Ogrodowskiej oraz p. 
Beaty Rączki udało im się ukazać 
wewnętrzne spojrzenie uczniów 
na projekt y edukac yjne oraz 
utrwalić wysiłek, jaki w nie wło-
żyli. 
Okazało się to niełatwym zada-
niem, gdyż efekty ich pracy były 
ściśle uzależnione od etapu prac 
poszczególnych grup, a niniejszy 
artykuł – efekt końcowy, tworzył 
się na bieżąco w trakcie trwania 
dzisiejszej uroczystości. Mamy 
nadzieję, że przybliżyliśmy Pań-
stwu kulisy przygotowań projek-
tów i ukazaliśmy ogrom pracy 
włożony przez naszych kolegów 
i koleżanki. 

Anna Smukowska
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Kino NIWA ZAPRASZA
26-30 czerwca godz. 15.00

Thor ratuje przyjaciół
Animacja, familijny, komedia, przygodowy; Irlandia, 
Islandia, Niemcy; czas: 1 godz. 40 min.

Pewien siebie nastolatek, Thor mając jako oręż 
magiczny młot i wsparcie niezbyt doskonałych 
bogów, wyrusza na wielką wyprawę przeciw 
złej królowej i jej armii gigantów, którzy zagra-
żają wiosce Thora. Czy uda mu się ich poko-
nać?

26-30 czerwca godz. 17.00

Dziewczyna z szafy
Dramat, komedia; Polska; czas: 1 godz. 29 min.

Gdy wezwany na spotkanie biznesowe Jacek 
poprosi pewnego dnia skrytą sąsiadkę o opiekę 
nad genialnym bratem, nie podejrzewa nawet, 
że to nieoczekiwane spotkanie da początek 
głębokiej więzi dwojga zagubionych ludzi. 

26-28 i 30 czerwca godz. 19.00

Uciekinier
Dramat; USA; czas: 2 godz. 15  min.

Uciekający przed wymiarem sprawiedliwości 
Mud trafia na dwóch chłopców, którzy posta-
nawiają mu pomóc. 

3-6 lipca godz. 15.00
7 lipca 14.00

Tedi i poszukiwacze 
zaginionego miasta 3D

Animacja, przygodowy; Hiszpania; czas: 1 godz. 30  min.

W wyniku zbiegu okoliczności marzący o by-
ciu łowcą skarbu Tedi Stones wyrusza z przy-
jaciółmi na poszukiwania Zaginionego Miasta 
Inków. Ich tropem podąża czarny charakter. 

3-4 i 6 lipca godz. 17.00

7 lipca 18.00

Szybcy i wściekli 6
Kryminał, akcja; USA; czas: 2 godz. 10  min.

Grupa świetnie wyszkolonych kierowców po-
rywa transport wojskowej broni. W zamian za 
całkowitą abolicję, Dom i jego grupa zgadzają 
się pomóc agentowi Hobsowi przy powstrzy-
maniu najemników. 

3-4 i 6 lipca godz. 19.15

7 lipca 16.00 i 20.15

Iluzja
Kryminał, thriller; USA; czas: 1 godz. 55  min.

Agenci FBI śledzą grupę iluzjonistów, którzy 
napadają na banki w czasie ich przedstawień 
i ukradzione pieniądze rozdają publiczności. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Gwiazdy nie poskąpią Ci pozytywnej ener-
gii ani korzystnych wpływów. Będziesz 
kreatywny i twórczy. Z powodzeniem do-
kończysz stare sprawy i rozpoczniesz kilka 
nowych przedsięwzięć. Zaspokoisz swoje 
zawodowe ambicje. 

Byk 21.04–21.05
Gwiazdy nadal dbają o Twoje interesy. Nie 
bój się podejmować decyzji, z którymi nie 
wszyscy się zgadzają. Rób tak, aby niedo-
wiarków i oponentów przekonać do swoich 
racji. Postaraj się dobrze rozegrać tę partię.

Bliźnięta 22.05–20.06
Zakończ wszystkie rozpoczęte wcześniej 
sprawy. Później pewne wydarzenia mogą po-
krzyżować Twoje plany. Wszystko, co robisz, 
musi być wykonane z zachowaniem ostroż-
ności. Uda Ci się zadowolić zwierzchników.

Rak 21.06–22.07
Korzystny czas dla uczuć i spraw finanso-
wych. Masz duże szanse posunąć się naprzód 
ze swoimi planami. Zachowaj tylko ostroż-
ność i nie podchodź do pewnych proble-
mów zbyt emocjonalnie. Bądź gotowy na 
nowe wyzwania.

Lew 23.07–22.08
Nie powinieneś mieć teraz kłopotów. Wiele za-
leży od tego, w jaki sposób wszystko zaplanu-
jesz. Godziny dopołudniowe bardziej sprzyjają 
załatwianiu ważnych spraw. Wykorzystaj dobrze 
ten czas.

Panna 23.08–22.09
Najbliższe dni przeznacz w całości na wypo-
czynek. Zainteresuj się też sprawami domu 
i problemami bliskich. Wszelkie konflikty i nie-
porozumienia mogą tylko niepotrzebnie za-
kłócić Wam spokój. Nie rób nic na siłę.

Waga 23.09–2210.
Dobrze ułożą się sprawy osobiste i kontakty 
z nowo poznanymi ludźmi. Twoje ambicje 
mają szansę się spełnić. Większa aktywność 
pozwoli Ci optymistycznie spojrzeć na nie-
które sprawy. 

Skorpion 23.10–22.11
Kolejne dni nie zapowiadają się rewelacyjnie. 
Niosą ze sobą nieporozumienia i komplikacje 
życiowe. Najlepiej zaszyj się w jakimś spokoj-
nym kącie i skoncentruj swoją uwagę na dobrej 
lekturze. Miej wszystko pod kontrolą.

Strzelec 23.11–21.12
Musisz być teraz delikatny i rozsądny. Kontak-
ty z otoczeniem nie będą łatwe. W związkach 
uczuciowych dojdzie do nieporozumień. 
Wykaż więcej zrozumienia dla innych. Prze-
analizuj swoje błędy.

Koziorożec 22.12–19.01
Czas sprzyja Twoim zawodowym planom 
i przedsięwzięciom. Możliwe są jednak nie-
porozumienia w kontaktach ze współpra-
cownikami. Opanuj swoją chęć dominacji 
nad innym. 

Wodnik 20.01–18.02
Przewodnikiem Twojego postępowania po-
winno być obecnie umiarkowanie. Staraj się 
temu podporządkować, a unikniesz kłopo-
tów. W pracy zawodowej możesz liczyć na 
pomyślne zakończenie spraw. Twoje pro-
jekty znajdą solidne oparcie.

Ryby 19.02–20.03
Gwiazdy obdarzą Cię uporem i dodadzą sił do 
walki. Wykorzystaj okazję do zdrowej rywali-
zacji i powiększenia stanu swego bankowego 
konta. Żadne zadanie nie powinno sprawić Ci 
trudności. Twoje wysiłki zostaną uwieńczone 
sukcesem.
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Truskaweczki, poziomeczki
Sezon truskawkowo-poziomkowy w pełni. 
Jest ich pod dostatkiem, choć pogoda na po-
czątku sezonu nie była odpowiednia do właś-
ciwego dojrzewania tych pysznych owoców. 
Słońce sprzyja dojrzewaniu, a wtedy truskaw-
ki i poziomki są znacznie smaczniejsze i słod-
sze. 
Poziomki to małe, niepozorne owoce ja-
godowe rosnące na niewielkich krzacz-
kach. Można je spotkać głównie na polanach i w lasach oraz w przydomowych 
ogrodach. Poziomki bardzo łatwo jest hodować: lubią zarówno słoneczne, jak 
i cieniste miejsca. Jeśli macie ogródek, zachęcam do posadzenia poziomek, ze 
względu na niełatwy dostęp do nich w sklepach. Poziomki oprócz smaku mają 
także wiele walorów zdrowotnych. Zawierają: fosfor, wapń, żelazo; witamina C 
(w 100 g poziomek znajduje się ok 60 mg witaminy C, czyli jej dzienna dawka);  
witaminy z grupy B (B1 i B2), K oraz niewielkie ilości beta-karotenu; kwasy or-
ganiczne: cytrynowy, jabłkowy i salicylowy (mające działanie przeciwzapalne); 
antocyjany – silne przeciwutleniacze; cenny błonnik pokarmowy.
Bardzo ważne szczególnie dla osób dbających o linię jest to, że poziomki oraz 
truskawki są niskokaloryczne. Właściwości zdrowotne poziomek docenili rów-
nież zielarze, którzy oprócz owoców wykorzystują również liście.
Poziomki są cenione przede wszystkim, dlatego, że: działają moczopędnie; mają 
właściwości odtruwające; zwiększają ilość wydalanych toksyn i szkodliwych pro-
duktów przemiany materii; regulują przemianę materii; działają przeciwzapalnie 
i ściągająco; wykazują działanie przeciwbiegunkowe; spowalniają procesy sta-
rzenia. Czy wiecie, że truskawki powstały właśnie ze skrzyżowania dwóch ga-
tunków poziomek? Dzięki temu możemy rozkoszować się również smakiem 
truskawek. Dostęp jest bardzo łatwy w maju i czerwcu. Coraz częściej możemy 
również kupić nasze polskie truskawki aż do września, ze względu na pojawienie 
się i coraz częstszą uprawę późnych odmian. Truskawki, podobnie jak poziomki, 
to bogate źródło witamin i innych wartościowych składników. Niestety, zdarzają 
się osoby uczulone na truskawki. 
Objawami alergii pokarmowej na truskawki najczęściej są różnego rodzaju 
pokrzywki, a także bolesne biegunki. Truskawek powinny także unikać oso-
by z nadwrażliwością na salicylany, bowiem owoce te zwierają duże ich ilości. 
Truskawki, tak jak poziomki, są bardzo bogate w witaminę C, zawierają składniki 
mineralne, tj.: żelazo, wapń, fosfor, magnez i mangan. Dzięki właściwościom za-
sadotwórczym i moczopędnym mogą być polecane osobom cierpiącym na 
reumatyzm i choroby nerek. Trwają również badania nad ich właściwościami 
ochronnymi przed nowotworami czy starzeniem się. Jeśli chcemy kosztować 
truskawek przez cały rok, warto owoce te zamrozić lub przetworzyć np. w po-
staci pysznych domowych dżemów, konfitur, nalewek, wina, soków. Zamro-
żone owoce możemy dodawać do jogurtów czy koktajli. W sezonie najlepiej 
natomiast spożywać jak najwięcej świeżych owoców. Zastosowanie truskawek 
jest bardzo szerokie: sałatki owocowe, warzywne, surówki, dodatek do mięs, 
deserów, sosów, ciast, napojów. Korzystajmy z ich smaku, dopóki można je po-
wszechnie dostać. Smacznego! 

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny 506-958-184 

U HARCERZY

Cudownych rodziców mam…
Ta k i m i  s ł owa m i  h a rc e r ze 
i harcerki z 424. Drużyny Har-
cerskiej „Pogodna Ferajna” 
przywitali rodziców w dniu 
ich święta. Obchody Świę-
ta Mamy i Taty odbyły się 4 
czerwca 2013 r. w Szkole Pod-
stawowej im. S. Starzyńskiego 
w Nasielsku. 
Rodzice mogl i  w ys ł uchać 
wierszy przeplatanych piosen-
kami oraz obejrzeć przygoto-
waną na tę okazję prezentację. 
Dowodem wdzięczności za 
miłość, jaką otrzymujemy od 
rodziców, było wręczenie im 
własnoręcznie przygotowa-
nych laurek. Nie zabrakło łez 
wzruszenia. Dzieci swymi malutkim serduszkami dziękowały rodzicom za ich ogromne serca oraz za najwięk-
szy skarb, jaki od nich otrzymali – życie. 
Akademia zakończyła się wystąpieniem dyrektor Agnieszki Mackiewicz oraz podziękowaniem za wieloletnią 
współpracę, jakie złożyła druhna drużynowa rodzicom harcerzy odchodzących z drużyny. Po zakończeniu 
części artystycznej dzieci zaprosiły rodziców na słodki poczęstunek. 
Uroczystość ta była przede wszystkim dobrą okazją, by się spotkać i wspólnie spędzić czas. Dzieci w tym szcze-
gólnym dniu wierszem i piosenką wyraziły swój szacunek, wdzięczność i miłość, bo przecież : Miłość świadczona 
innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości (ks. 
kard. Stefan Wyszyński).

U HARCERZY

Już za parę dni, za dni parę…
14 czerwca 2013 r. harcerze z Nasielskiego Szczepu „Quercus” spotkali się na ognisku, by podsumować pracę 
w minionym roku szkolnym. Spotkanie rozpoczęło się rajdem, który przygotowali harcerze starsi i wędrownicy. 
Miejscem startu było Liceum Ogólnokształcące, a metą Fundacja Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie. 
Na poszczególnych punktach trasy harcerze wykonywali zadania, za które otrzymywali koperty z zamieszczony-
mi w nich fragmentami hasła. Zadania sprawdzały wiedzę merytoryczną, a także sprawność i zwinność uczestni-
ków rajdu. Harcerze musieli na czas rozłożyć namiot, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanej osobie, ułożyć 
ognisko, trafić bilami do celu, wykazać się sprytem na torze przeszkód oraz znać symbolikę harcerską. 
Na zakończenie rajdu wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” pod opieką 
druhny Moniki Kozarzewskiej, II miejsce 424. Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” pod opieką druhny Kingi 
Żabik, a III miejsce „Kasztaniaki pod opieką druhny Beaty Góreckiej. 
Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, podczas którego druhna 
Ewa wręczyła nagrody, a druhna Kinga podziękowania oraz upominki dla swoich zastępowych i harcerek, które 
w nowym roku szkolnym rozpoczną przygodę harcerską w drużynie harcerzy starszych. 
Miniony rok obfitował w wiele atrakcji, ciekawych przygód, odnajdywania siebie i pokonywania własnych słabo-
ści. Wspólnie mogliśmy przekonać się, jak bardzo możemy na siebie liczyć i jak ogromną moc ma w sobie nasza 
organizacja. Niech naszą myślą przewodnią podczas wakacji będą słowa, które udało nam się ułożyć podczas 
rajdu: „Nie bierz życia zbyt serio, ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz”. 
Na zbliżające się wakacje wszystkim harcerzom i harcerkom życzę słońca, radości, niezapomnianych wrażeń 
oraz nawiązania nowych znajomości i wartościowych przyjaźni. 

Czuwaj! 
druhna Kinga

NA WAKACJE

Rowerowe atrakcje
Rower to niewątpliwie jedna z najbardziej 
atrakcyjnych i najbardziej popularnych 
form aktywnego spędzania wolne-
go czasu z rodziną czy przyjaciółmi w 
okresie wiosenno-letnim.
Koleje Mazowieckie, jak co roku, przy-
gotowały promocję darmowego prze-
wozu jednośladów – a więc mał y 
wyjazd za miasto i powrót na rowerach, 
a może na odwrót? 
W najb l i ższ ych numerach „ Życ ia 
Nasielska” postaramy się przybliżyć i 
spopularyzować tematykę rowerową 
oraz zachęcić do tej formy aktywnego 
wypoczynku. Poruszymy tematy doboru odpowiedniego roweru dla siebie, najczęściej dokonywanych napraw 
oraz niezbędnego wyposażenia jednośladu. Opisane zostaną miejsca przystosowane do pozostawienia rowerów, 
a także niedające takiej możliwości. Nie zabraknie też informacji o ciekawych trasach rowerowych – zarówno 
dla tych, którzy wolą krótsze przejażdżki, jak i dłuższe, trudniejsze dla wielbicieli kilkugodzinnych wyjazdów.
Cykl artykułów zostanie przygotowany wraz z lokalnymi pasjonatami rowerowego sportu – panami Mirosławem 
Gąsiorowskim i Maciejem Waśniewskim. Mamy nadzieję, że zainspirują one wiele osób do częstej jazdy na dwóch 
kółkach, ale i przyczynią się do pomysłów zbudowania ścieżek rowerowych w naszej gminie.

(Michał B.)
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DROBNE
Instalacje elektryczne – kom-
p l e k s o w o  –  u p ra w n i e n i a . 
Systemy alarmowe, monitoring/
kamery. Profesjonalnie z gwa-
rancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518 
529 925.

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

Sprzedaż działek – os iedle 
Krupka, Nasielsk. Tel. 692 196 
139.

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

Sprzedam 7000 m2 odrolnionych 
w Nasielsku. Tel. 692 687 401.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Zespół EVERYDAY. Wesela, im-
prezy okolicznościowe. Tel. 692 
823 434.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. (22) 671 46 79.

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

Sprzedam dom+budynki gospo-
darcze na działce o pow. 2170 m2 
w Nasielsku. Tel. 662 460 223.

Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Piłsudskiego. Tel. 662 
460 223.

Sprzedam działki budowlane – 
Miękoszynek. Tel. (22) 794 33 87.

Sprzedam działki w Kosewie 
(prąd, gaz, woda). Tel. 500 
138 106.

Sprzedam tuje Szmragd. Tel. 500 
138 106.

Wynajmę dom – Mogowo.  
Tel. 668 302 813.

W y n a j m ę  p o k ó j ,  u l . 
Broniewskiego 16. Tel. 668 524 
131.

Sprzedam kawalerkę o pow. 
28 m2 na osiedlu Warszawska.  
Tel. 507 024 587; 784 487 408.

Budowa domów garaży obór, 
więźby dachowe. Tel. 516 450 
987.

Zatrudnię kombajnistę, praca 
sezonowa, operator maszyn 
rolniczych. Tel. 602 303 143.

Usługi dla rolnictwa: orka, siew 
z agregatem uprawowym, pry-
skanie. Tel. 602 365 759.

Sprzedam mieszkan ie, os. 
Warszawska – parter, po re-

moncie. Tel. 604 337 062.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.

Działka 2500 m2 (250 m od rzeki 
Wkry) z widokiem – Krajęczyn. 
Tel. 601 143 362.

Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie w Nasielsku 67 m2. Tel. 511 
848 639.

Usługi Geodezyjne, ul. Kilińskiego 
13. Tel. 604 179 447.

Sprzedam siewnik zbożowy 
3m Amazone D7, rozsiewacz 
lej, rozrzutnik 2-osiowy 6 t.  
Tel. 664 754 028.

Sprzedam dz ia łkę  budow-
laną w Nas ie lsku 1015 m 2,  
ul. Elektronowa 13, altana z bala, 
domek gospodarczy ogrzewany 
gazem ziemnym, fundamenty 
pod dom jednorodzinny z pod-
daszem użytkowym 140 m2, me-
dia. Cena 315 000 zł. Tel. 511 
767 552.

Sprzedam telewizory SONY, 
SAMSUNG, radiootwarzacz CD. 
Tel. 518 445 745; 518 736 126.

Sprzedam drewno opałowe ko-
minkowe brzoza. Tel. 795 445 
701.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. 
Tel. 661 781 415; 694 294 294.

Sprzedam słomę suchą w belach. 
Tel. 605 173 262.

Przyjmę ziemię w każdej ilości 
bez gruzu, Strzegocin. Tel. 601 
805 546.

Usługi ogrodnicze – koszenie 
trawników, koszenie kosą spa-
linową, wycinanie drzew i krze-
wów. Tel. 503 042 099.

Sprzedam zestaw mebli młodzie-
żowych i łóżko – wersalkę, stan 
bardzo dobry. Tel. 664 340 922.

Zatrudnię opiekunkę do dwójki 
dzieci. Tel. 661 777 807.

Sprzedam działki  30-arowe 
wzdłuż ul. Płońskiej. Tel. 889 
520 347.

Sprzedam siedlisko z budynkami 
+ 1 ha ziemi. Tel. 508 199 510.

Przyjmę ziemię z wykopów.  
Tel. 538 109 373.

Tynk i  t radycy jne, so l idn ie.  
Tel. 606 90 55 81.

Znaleziono psa rasy Haski w 
Popowie Borowym -11.05.br. 
Tel. 665 533 616.

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

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

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

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

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego” 14.06.2013 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   77 pkt (61,11%)
2. Adam Banasiuk – Józef Dobrowolski   74 pkt (58,73%)
3. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś   73 pkt (57,94%)
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal    66 pkt (52,38%)
5. Adam Duczman – Stanisław Sotowicz   58 pkt (46,03%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   54 pkt (42,86%)
7. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki    51pkt (40,48%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  51pkt (40,48%)
 

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra      69 pkt
2. Janusz Muzal     62 pkt 
3-4. Piotr Kowalski       59 pkt
 Grzegorz Nowiński     59 pkt
5. Kazimierz Kowalski    48 pkt 
6. Mariusz Figurski     42 pkt
7. Krzysztof Michnowski    41 pkt
8-9. Waldemar Gnatkowski    39 pkt
 Krzysztof Morawiecki     39 pkt
10. Marek Olbryś     34 pkt

PK

fot. T. Zawadzki
Boruta – Żbik 2:2 (1:1)     Żbik – Kryształ 1:1 (0:0)     Wieczfnianka – Żbik 1:3 (0:3)

Ojciec i syn siłą Żbika
Dariusz Kulpa lat 43 (ojciec) i Da-
wid Kulpa lat 20 (syn) są w chwili 
obecnej ostoją Żbika. Gra starsze-
go z Kulpów wynika najczęściej 
z potrzeby chwili. Duża liczba kar-
tek, kontuzje i absencja wynikają-
ca z kolizji zajęć (szkoły lub praca) 
i spotkań ligowych sprawiają, że 
niekiedy z trudem udaje się zebrać 
pełną jedenastkę.
Sytuację skomplikowała też prze-
dłużająca się zima. Spowodowała 
ona, że wiele spotkań trzeba było 
przekładać. Skutkiem tego w jed-
nym tygodniu trzeba było niejed-
nokrotnie rozgrywać dwa mecze. 
Sytuacja w tym względzie jest już 
jednak opanowana, chociaż jesz-
cze niedawno, do ostatniej soboty, 
nadrabiano zaległości. I tak mecz 
z Kryształem Glinojeck, który Żbik 
miał rozegrać 6 kwietnia, i mecz z 
Borutą Kuczbork w planowym ter-
minie przewidziany do rozegrania 
13 kwietnia zostały rozegrane do-
piero teraz, w czerwcu. 
O p róc z t ych dwóch sp otkań 
w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni, Żbik rozegrał mecz wyjaz-
dow y w Wieczfni  z tamtejszą 
Wieczfnianką. Pocieszające jest 
to, że Żbik mimo pewnej „zadysz-
ki” żadnego z tych trzech spotkań 
nie przegrał. Dwa z nich (z Borutą 
i Kryształem) zremisował, a ostat-
nie, z Wieczfnianką, wygrał. W ten 
sposób zdobył 5 punktów, tracąc 
jednak tym samym 4 punkty.
We wszystkich tych trzech spot-
kan iac h z ag ra ł  Ku l p a  se n ior. 
W wypadku meczów wyjazdo-
wych wynikało to z konieczno-
ści, jako że trzeba było uzupełnić 
skład. W wypadku meczu z Krysz-
tałem chciano dać satysfakcję pił-
karzowi, na którego zawsze można 
liczyć.
Mimo że Darek Kulpa występuje 
zazwyczaj w sytuacjach awaryj-
nych, to jego obecność na boisku 
nie powoduje osłabienia drużyny. 
Można chyba też powiedzieć, że 
jest wskazana ze względów szko-
leniowych. Decydują o tym jego 
wysokie umiejętności techniczne 
i taktyczne oraz doświadczenie. 
Nasza młodzież, która w sposób 
nieco przyspieszony weszła do 
składu seniorskiego, wiele może 
się od profesora nauczyć.
Pierwsze ze spotkań rozegranych 
w omawianym okresie odbyło 
się w Kuczborku. Drużyna z tej 
miejscowości jest niżej notowa-
na od naszego zespołu, ale ma 
duży potencjał i zajmuje zazwy-
czaj miejsce w górnej części tabe-
li. Jej atutem jest (jeszcze) boisko 
– krótkie, wąskie, niezbyt równe. 
Drużyny grające piłkę techniczną, 
czyli te z górnej części tabeli, mają 
tu duże trudności. Żbikowi też nie 
grało się tu nigdy dobrze. Podob-
nie było w opisywanym meczu. 
Kłopoty wynikały w dużej mierze 
z tego, że w meczu z Borutą za-
brakło kilku czołowych zawodni-
ków Żbika.
Atutem tej drużyny jest też grają-
cy w niej trener Rafał Markiewicz. 

Przed laty grał w Żbiku i Żbika tre-
nował. Ma doskonałe rozeznanie, 
jeśli chodzi o możliwości naszej 
drużyny, i wie, jak zneutralizować 
wyższe umiejętności naszych pił-
karzy. 
Wynik remisowy 2:2 odzwier-
ciedla w zasadzie to, co działo się 
na boisku, i nie krzywdzi żadnej 
z drużyn. Gospodarze dwukrotnie 
obejmowali prowadzenie (5’ Mi-
chał Golian, 68’ Arkadiusz Ławi-
cki) i dwukrotnie je tracili (najpierw 
w 35’ wyrównał Mateusz Pałka, 
a następnie w 86’ Łukasz Wasiak).
Scenariusz z Kuczborka powtórzył 
się w dużym stopniu w Nasielsku, 
gdzie Żbik podejmował dobrą 
drużynę z Glinojecka. I tu też Żbik 
najpierw stracił bramkę, a później 
musiał „gonić” przeciwnika. Losy 
meczu rozstrzygnęły się w drugiej 
połowie. W 70. minucie meczu 
bramkę dla gości zdobył pięknym 
strzałem Sławomir Jóźwiak (to też 
były zawodnik Żbika), a wyrów-
nującą bramkę na 9 minut przed 
końcem spotkania zdobył Ra-
fał Załoga. Została ona strzelona 
z karnego.
Spotkanie Żbika z Kryształem 
mog łoby zadowol ić  wid zów, 

g d y b y  b y ł o  p r o -
wa d zo n e w n i e c o 
większ ym tempie . 
O byd wi e  dru ż yny 
grają podobną, tech-
niczną, p i łkę.  Ł ad-
n ie ją  rozg r y wają, 
zwłaszcza gdy przy-
gotowują szybki atak. 
Były to takie piłkar-
sk ie szachy. Publ i-
ce brakowało nieco 
zadziorności i spor-
towej walki. Nieco le-
piej zaprezentowała 
się w tym meczu na-
sza drużyna.
Po dwóch, a właściwie trzech ko-
lejnych remisach Żbik doczekał 
się wreszcie zwycięstwa. Jest ono 
tym cenniejsze, że zostało od-
niesione w meczu wyjazdowym 
i w dodatku z drużyną, która miała 
o co walczyć, bo o ligowy byt. To 
z pewnością motywowało gospo-
darzy. 
Żbik „załatwił” sprawę bez więk-
szego angażowania sił. Przebieg 
meczu przypominał nieco popu-
larną grę szkoleniową w obronę 
i atak. Rolę ataku przez cały mecz 
odgrywali gospodarze z Wieczfni, 

w rolę obrony weszła nasza druży-
na. W grze szkolnej zazwyczaj wy-
grywają napastnicy, tu natomiast 
zwycięstwo odnieśli „obrońcy”. 
Optyczna przewaga nie oznacza-
ła, że Wieczfnianka była drużyną 
lepszą. Bardziej doświadczony ze-
spół mieliśmy my. Nasi piłkarze nie 
szarpali się, grali spokojnie i czekali 
na odpowiedni moment na kontrę. 
Już pierwsza, wyrównana połowa 
zakończyła się wysokim naszym 
prowadzeniem 3:0 (Chmielewski 
25’, Osiński 30’, Ostrowski 35’). 
Tych bramek mogło być jeszcze 
więcej . Raz Marek Osiński tra-
f i ł w wewnętrzna część słupka, 
a w chwilę później ten sam zawod-
nik, będąc w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem i nie mając nikogo 

z przeciwników, nie potrafił skiero-
wać piłki do siatki. 
Ataki gości przyniosły im wresz-
cie upragnioną bramkę w drugiej 
połowie (70’ Borkowski). I chociaż 
jeszcze bardziej zwiększyli tempo 
i gra toczyła się prawie przez cały 
czas drugiej połowy na naszej czę-
ści boiska, to wynik nie uległ już 
zmianie. To, że gospodarze zdo-
byli zaledwie jedną bramkę, jest 
zasługą pary stoperów, wymie-
nionego już Dariusza Kulpy i gra-
jącego tego dnia na obronie Rafała 
Załogi. Pozostali zawodnicy zagrali 
również poprawnie i w ten sposób 
nasza drużyna zrobiła w Wieczfni 
dobre wrażenie.

andrzej zawadzki


