
Z GMINY

Jest 400 
metrów!
To niemal historyczna chwila – 
400-metrowy odcinek ulicy Si-
korskiego w Siennicy został w 
końcu wyremontowany!
Ulica powiatowa, która od wielu 
lat była utrapieniem dla wszyst-
kich przejeżdżających tamtędy 
kierowców, wyglądająca jak tor 
przeszkód, doczekała się remon-
tu. Niestety, tylko na krótkim, bo 
zaledwie 400-metrowym odcin-
ku, od firmy JAN-POL do piekarni 
GS-u. 

DODATEK TV

EKOROBERT

TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

 SKUP
Surowców wtórnych

MAKULATURA - 0,20 zł/kg

FOLIA BIAŁA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14
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Wybory burmistrza Nasielska
W najbliższą niedzielę, 7 lipca br., odbędą się przedterminowe wybory 
burmistrza Nasielska. 
Przypominamy, że możemy oddać swój głos na jednego spośród sześ-
ciu kandydatów. W wyborach startują: Magdalena Biernacka, Katarzyna 
Świderska, Bogdan Ruszkowski, Andrzej Pacocha, Marek Gerasik i od-
wołany w referendum – Grzegorz Arciszewski.
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach: 8.00–22.00.

OBRADOWAŁA RADA

Bez absolutorium
W czwartek, 26 czerwca br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadziła Katarzyna 
Świderska, wiceprzewodnicząca RM. Po przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali informacji wiceprzewodni-
czącej RM oraz Mirosława Łukowskiego, pełniącego obowiązki burmistrza Nasielska, z działań podejmowanych 
przez nich pomiędzy sesjami Rady. Następnie radni zadawali pytania m.in.: o możliwość zorganizowania dowozu 
mieszkańców na przedterminowe wybory burmistrza Nasielska (radny Henryk Antosik), o sposób spłaty kredy-
tów; trudności z inwestycją w osiedlu Krupka; informację na temat zawiadomień złożonych przez byłego bur-
mistrza do prokuratury; wyrok w sprawie inwestycji Paulinowo–Siennica; parking i zniszczone słupki przy ulicy 
Młynarskiej (przewodniczący Rady Grzegorz Duchnowski), opłaty za przyłączenie do kanalizacji w Pieścirogach 
oraz zwrot podatku VAT związany z tą inwestycją (radny Jerzy Lubieniecki). 
Następnie Rada przyjęła raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nasielsk na lata 2007–
2014 za lata 2011 i 2012 oraz wysłuchała informacji Witolda Urbańskiego z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Pomiechówku na temat gospodarstw rolnych znajdujących się 
na terenie naszej gminy. 
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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

dokończenie ze str. 1

O B W I E S Z C Z E N I E
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 29 maja 2013 roku
Na podstawie 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.) i 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) w związku z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
Obwodowych Komisji Wyborczych, dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów 
Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 roku. 

Nr ob-
wodu 
głoso-
wania

Granice obwodu głosowania
Siedziba 

Obwodowej Komisji 

1

Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, 
Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska 
Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska, 
Wierzbowa.

Liceum Ogólnokształcące 
w Nasielsku, 

ul. Starzyńskiego 10

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, 
Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, 
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema,  
Gen. Władysława Andersa, Grabowa, Henryka 
Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, 
Jaworowa, Jodłowa, Juliana Tuwima, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa 
Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego, 
Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, 
Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, 
Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, 
Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, 
Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.

Publiczne Gimnazjum Nr 
1 w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny 
Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Broninek, 
Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, 
Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, 
Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, 
Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej Bony, Królowej 
Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, 
Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, 
Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, 
Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, 
Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława 
Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury. 

Szkoła Podstawowa  
im. St. Starzyńskiego 

w Nasielsku,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23

(lokal dostosowany do 
potrzeb 

 wyborców niepełno-
sprawnych)

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce 
Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi.

Zespół Szkół Nr 2 
w Starych Pieścirogach,  

ul. Kolejowa 65

5

Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, 
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”, 
Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, 
Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo, Winniki.

Zespół Szkół 
Zawodowych 
w Nasielsku, 
ul. Lipowa 10 

(lokal dostosowany 
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych)

6
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, 
Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-
Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.

Filia Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Nasielsku, ul. 
Warszawska 48

7
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, 
Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo, Nuna, 
Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.

Szkoła Podstawowa 
w Budach Siennickich

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Ośrodek Zdrowia 

w Starych Pieścirogach,  
ul. Sikorskiego 1

9
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, 
Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń 
Włościański, Zaborze.

Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa 
Wrona, Nowiny, Wiktorowo.

Zespół Szkół Nr 3 
w Cieksynie

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Dom Pomocy Społecznej 

w Nasielsku, 
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA!
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 2 lipca 2013 r. (wtorek) mogą składać wniosek o do-
pisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 7 lipca 2013 r. (niedziela) będą otwarte 
w godz. 8.00-22.00.

Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska
/-/ Mirosław Łukowski

R E K L A M A
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Jest 400 metrów!
To niemal historyczna 
chwila – 400-metrowy 
odcinek ulicy Sikorskie-
go w Siennicy został w 
końcu wyremontowany!
Ulica powiatowa, któ-
ra od wielu lat była utra-
pieniem dla wszystkich 
przejeżdżających tam-
tędy kierowców, wyglą-
dająca jak tor przeszkód, 
doczekała się remon-
tu.  Niestet y,  t ylko na 
krótk im, bo zaledwie 
400-metrowym odcin-
ku, od firmy JAN-POL do 
piekarni GS-u. 
– Zgodnie z umową nr 
ZP.273.63.2013 z dnia 
22.05.2013 r., zawar-
tą pomiędzy Powiatem 
Nowodworskim, a firmą 
Drogi i Mosty Jan Kacz-
marczyk, koszt realiza-
cji zadania wynosi 340 
696,90 zł – mówi Dorota Dziedzic-Zuj z Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Jak się dowiedzieliśmy, w zakres prac remontowych weszły roboty pomiarowe, rozbiórka przepustów, rozbiór-
ka torów kolejowych, następnie wykonanie podbudowy grubości 18 cm z kruszywa łamanego, położenie na-
wierzchni (warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm i warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego o 
grubości 5 cm). Ponadto odwodniony zostanie korpus drogi przepustami na odcinku w km 0+396,11, a pobocza 
zostaną wyprofilowane i zagęszczone. 
Niestety, okazuje się, że nie wiadomo, czy w najbliższym czasie planowany jest dalszy remont ulicy Sikorskiego 
w kierunku stacji PKP Nasielsk. Nie wiadomo też, kiedy doczekamy się budowy drogi na całym nieco ponadki-
lometrowym jej odcinku. 

Michał B. 

Z UM

System gospodarki 
odpadami 
W czwartek, 27 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg na 
„Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na te-
renie gminy Nasielsk”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BŁYSK-Bis 
z Makowa Mazowieckiego. 
Przypominamy, że odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jedno-
rodzinnej będzie odbywał się dwa razy w miesiącu, w wielorodzinnej 
dwa razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych odbywał się 
będzie jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i co najmniej 
jeden raz w tygodniu w wielorodzinnej.
Pojemniki lub worki na odpady zmieszane będziecie musieli Państwo 
zapewnić we własnym zakresie. Firma odbierającą odpady zaproponuje 
tym, którzy nie mają swoich pojemników, zakupienie lub wydzierżawie-
nie pojemnika. Worki do segregacji otrzymacie Państwo bezpłatnie od 
firmy odbierającej odpady. W lipcu firma odbierze od Państwa prawid-
łowo posegregowane odpady w workach, które zakupicie we własnym 
zakresie (niekoniecznie dostosowane kolorystycznie) i przy odbiorze 
pozostawi komplet na wymianę. 
W związku z tym, że opłata wyliczona w deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od tego, 
czy deklarujecie się Państwo gromadzić selektywnie odpady wytwo-
rzone na nieruchomości – i oplata wynosi wtedy 7 zł od osoby za 
każdy miesiąc, czy też wszystkie odpady z nieruchomości przeka-
zywać będziecie jako zmieszane – i opłata wtedy wynosi 13 zł od 
osoby za każdy miesiąc.

Opłaty
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić 
należy bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalenda-
rzowe (kwartał) w terminach:
do 15 stycznia za I kwartał danego roku,
do 15 kwietnia za II kwartał danego roku,
do 15 lipca za III kwartał danego roku,
do 15 października za IV kwartał danego roku. 
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku 
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Niewniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek. Numer konta, na jakie należy dokony-
wać wpłat: 18 8226 0008 00001746 2000 0002, Urząd Miejski 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na 
poczcie, w banku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elek-
tronowa 3 (parter). Kasa jest czynna w godz. 8.00–15.00.

Segregacja
W nowym systemie gospodarki odpadami obowiązują określone zasady 
segregacji, których należy przestrzegać. Np. trzeba będzie oddawać czy-
ste butelki, zarówno szklane, jak i plastikowe. Czyste muszą być również 
wszystkie pojemniki plastikowe czy puszki metalowe. Z butelek trzeba 
będzie tylko zdejmować metalowe obrączki i plastikowe korki. Plastiko-
we odpady oraz puszki ponadto muszą być zgniecione. W przypadku, 
gdy w zmieszanych odpadach będą się znajdowały odpady podlegają-
ce segregacji lub w segregacyjnych zmieszane (w ilościach ponad 20%), 
gmina po powiadomieniu o tym fakcie przez firmę odbierająca odpady 
naliczy wyższe koszty, tj. 13 zł od osoby. Przypominamy, że w każdej 
chwili możecie Państwo zmienić zapisy deklaracji poprzez złożenie ko-
rekty deklaracji – i te obecne druki już są na taka korektę przygotowane 
– punkt B: „Obowiązek i cel złożenia deklaracji”. 
W najbliższych dniach na stronie urzędowej, na tablicach ogłoszeń u soł-
tysów oraz w prasie lokalnej ukażą się szczegółowe informacje dotyczą-
ce funkcjonowania systemu (w tym harmonogram odbioru). 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dalsza część sesji poświęcona była sprawozdaniu z działalności finansowej 
i gospodarczej gminy za 2012 rok oraz rozpatrzeniu udzielenia z tego tytułu 
absolutorium burmistrzowi Nasielska. W pierwszej kolejności skarbnik Lu-
dwina Turek odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawo-
zdaniu z wykonaniu budżetu za 2012 rok. Opinia była pozytywna, ale RIO 
wskazała w uwagach: ujemny stan konta ZGKiM oraz niski procent wydat-
kowania środków z tzw. funduszu korkowego. Przewodniczący komisji rewi-
zyjnej Radosław Skrzynecki przedstawił negatywną opinię komisji w sprawie 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z wnioskiem o nieudzielenie 
absolutorium dla burmistrza Nasielska. Negatywna była również opinia RIO 
odnosząca się do wniosku komisji rewizyjnej. Opinie pozostałych komisji 
merytorycznych Rady były pozytywne, ale większością głosów radni zde-
cydowali o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz nie udzielili burmistrzowi 
Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
Przyjęto szereg uchwał, w tym m.in.: dotyczących zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2012 r. i statutu SP ZOZ w Nasielsku, uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk 
obejmującego obszar wsi Andzin i przyjęcia Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami. Radni przyjęli też opinię komisji rewizyjnej w sprawie skar-
gi na dyrektor PG nr 1, część zarzutów podniesionych w skardze uznano 
za zasadne, a część za bezzasadne. Natomiast uchwałę w sprawie skargi na 
dyrektora ZGKiM wycofano z porządku obrad. Radni przyjęli też zmiany 
w uchwale budżetowej na rok 2013 (zwiększono o 100 tys. zł środki na re-
alizację tzw. ustawy śmieciowej, z zaplanowanych 630 tys. zł do 730 tys. zł)
i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
W ramach odpowiedzi na zapytania radnych burmistrz M. Łukowski powie-
dział, że Państwowa Komisja Wyborcza nie przewiduje finansowania dowo-
zu mieszkańców do lokali wyborczych. Pani skarbnik wyjaśniła, że gmina 
spłaca obecnie 9 kredytów i 1 pożyczkę, przy czym pożyczka jest spłacana 
kwartalnie, a kredyty co miesiąc. Natomiast planowane zadłużenie na ko-
niec roku to ok. 18 mln zł. Przewodniczący RM zaznaczył jednak, że w chwili 
obecnej jest ono większe i wynosi ok. 20 mln zł. Burmistrz stwierdził, że 
nie ma zgłoszeń na temat problemów technicznych w prowadzonych na 
Krupce inwestycji. W kwestii doniesień do prokuratury głos zabrała Maria 
Kowalska, sekretarz Nasielska, która wyjaśniła, że do urzędu dotarła informa-
cja na temat umorzeń trzech spraw: odnośnie budowy drogi do Sakolandii, 
oświetlenia i budowy SkateParku w Pieścirogach oraz propozycji dotyczącej 
bezprzetargowego zbycia apteki przy ulicy Kilińskiego. 
Jak wyjaśnił Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM, problemy 
z parkingiem w ulicy Młynarskiej oraz zniszczenia słupków odgradzających 
chodnik od ulicy zostały zgłoszone do odpowiedniego wydziału w staro-
stwie powiatowym. W temacie wpłat za przyłącza kanalizacyjne w Pieści-
rogach wyjaśnień udzielała pani skarbnik, podkreślając, że wpływają powoli 
na urzędowe konto.
Następnie odczytano pisma kierowane do Rady i udzielono głosu miesz-
kańcom gminy. Na tym obrady zakończono.

(red.)

Bez absolutorium



55–18 lipca 2013 AKTUALNOŚCI4 5–18 lipca 2013AKTUALNOŚCI

KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
17 czerwca o godz. 16.20 w Psu-
cinie na ul. Lipowej strażacy zo-
stali wezwani do usunięcia wody 
z piwnicy. Pęknięta rura wodocią-
gowa spowodowała zalanie. Wy-
pompowywanie wody trwało 2,5 
godziny. W akcji brała udział jed-
nostka OSP Psucin.
19 czerwca w Dębinkach strażacy 
zabezpieczali lądowanie oraz start 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Akcja trwałą 1 go-
dzinę i 11 minut. Brały w niej udział 
dwie jednostki: OSP Psucin i OSP 
Nasielsk.
25 czerwca w Jackowie Dw. do-
szło do zalania tunelu pod stacją 
PKP. Strażacy wypompowywali z 
niego wodę 4 godziny i 46 minut. 
W akcji uczestniczyła jednostka 
OSP Jackowo.
2 lipca w Chrcynnie zapaliło się 
poszycie leśne. Akcj i gasze-
nia rozpoczęła się o godz. 14.11 i 
trwała 1 godzinę i 44 minuty. Bra-
ły w niej udział dwie jednostki: 
OSP Nasielsk i OSP Psucin. 

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z EW SKRÓCIE

Nasielskie ulice w remoncie 
Wielokrotnie pisal iśmy na łamach 
ŻN o zł ym stanie ulic w Nasielsku. 
Z braku środków finansowych na ten cel 
w budżecie gminy Nasielsk nie udało się 
przeprowadzić modernizacji wiosną. 
Dopiero po wprowadzeniu zmian w bu-
dżecie i przeniesieniu środków przezna-
czonych na budowę targowicy gmina 
ogłosiła przetarg na remont najbardziej 
zniszczonych ulic w mieście. 
Prace remontowe zostały już wyko-
nane lub będą wykonane niebawem 
w ulicach: Lipowa, Cmentarna, Szkol-
na, Kościelna, Folwark, Rynek. Zakres 
prac obejmuje remonty nawierzchni, 
wyprofilowanie spadków ulic, a także 

malowanie pasów i ustawianie znaków 
poziomych. 
Przetarg na prace modernizacyjne wygra-
ła firma P.H.U. TOWEMO z siedzibą w Ot-
wocku. Koszt remontu nasielskich ulic to 
445 tys. zł. 
Równocześnie trwają prace związa-
ne z budową kanalizacji deszczowej 
na osiedlu Krupka (ul. Anny Jagiellonki 
i Królowej Jadwigi). Przypomnijmy, że ten 
przetarg udało się rozstrzygnąć jeszcze 
na początku kwietnia br. Po zakończeniu 
prac wykonawca, firma ORPA z Wołomi-
na, przystąpi do ustawienia krawężników, 
wykonania podbudowy drogi z kruszywa 
łamanego oraz położenia warstwy wiążą-
cej asfaltu. Koszt prac to 525 tys. zł.

(pk)

Z MIASTA

Zapomnieli odebrać?
Śmietnik obok bloków przy 
ulicy Piłsudskiego jest prze-
p e ł n i o n y,  i  to  o d  d a w n a . 
W kontenerach do segregacji 
odpadów od kilku tygodni jest 
ich cała sterta. Nie wygląda to 
estetycznie. Mieszkańcy na-
rzekają. – Zaczęły się wakacje 
i codziennie widzę, spacerując 
z dzieckiem, że śmieci nikt nie 
odbiera. A przecież tu jest dużo 
dzieci i często bawią się w tym 
miejscu – mówi pani Aneta. – 
Czy po wejściu ustawy śmie-
ciowej śmieci znikną? 

Michał B. 

Z MIASTA

Kontrowersje związane  
z modernizacją ulicy POW
Legalne czy nielegalne 
przyłącza kanalizacyjne? 
Ten problem dotyczy nie 
tylko ulicy POW. Przyłą-
cza do starej i w większości 
budowanej jeszcze przez 
Niemców sieci kanalizacyj-
nej istnieją w wielu innych 
miejscach w Nasielsku. 
Także w Mogowie. Jest ich 
jeszcze dużo zwłaszcza 
w okolicach rynku i wzdłuż 
całej starej części ulicy 
Kościuszki, Warszawskiej, 
Kilińskiego.
Wykony wal i  je jeszcze 
Niemcy, a kiedy skończyła się ich władanie w Nasielsku, robiły to kolejne ekipy sprawujące władzę w naszym 
mieście. Każda z nich robiła to na miarę swoich czasów, potrzeb i możliwości. I właśnie ten ostatni element był 
tym hamulcem, który powodował, że obecnie zostaliśmy w tej dziedzinie daleko w tyle nie tylko za Europą, ale 
i większością polskich miast. 
Od początków budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie minęło już 70 lat. Wiele w tym czasie się zmieni-
ło, także standardy techniczne i wymagania cywilizacyjne. W tamtych czasach normą były systemy kanalizacji 
ogólnospławnej. Co to było – tu odsyłam do literatury, można też na ten temat wiele przeczytać w internecie.
Na tamten czas kanalizacja ogólnospławna była oznaką postępu. Mijał czas wychodków, sławojek i tym podob-
nych urządzeń i budowli. A że było to jeszcze niedawno, niech posłuży informacja w jednym z pism, w której 
czytamy, że w Nasielsku (koniec lat 30. XX w.) jeden z właścicieli posesji położonej przy ulicy POW wybudował 
murowany budyneczek, w którym mieściła się wzorcowa ubikacja. Do tego obiektu prowadzano młodzież szkol-
ną, i to nie tylko z Nasielska, ale i z miejscowości ościennych, aby zobaczyła, jak takie miejsce powinno wyglądać. 
To był znak czasu. Żyją jeszcze świadkowie tych wydarzeń.
Znaczącym punktem zwrotnym w tej dziedzinie była budowa w kilkanaście lat po wojnie na tzw. świńskim ryn-
ku namiastki oczyszczalni, zwanej Biokonem, czy osadników przy SP nr 2 i Spółdzielni Mieszkaniowej. Osadniki 
przy spółdzielni zostały już za Polski samorządowej zmodernizowane, stając się namiastką oczyszczalni ścieków. 
Później przyszła budowa oczyszczalni ścieków spełniająca wymogi końca XX wieku, przełączenie do niej bloków 
i kilku osiedli mieszkaniowych, a ostatnio skanalizowanie Pieścirogów. 
Postęp, chociaż powolny, był, o czym warto pamiętać. A temat „legalnie czy nielegalnie podłączeni” ma charak-
ter zastępczy. Myślmy po prostu, co zrobić, aby jak najszybciej przyłączyć do oczyszczalni ścieków liczne wciąż 
jeszcze budynki, które do tego odbiornika nie są podłączone.
Aktualnie dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy POW. Było trochę utrudnień, 
ale przy tak dużej inwestycji jest to nieuniknione. Pracownicy firmy wykonującej prace starali się uwzględniać 
potrzeby mieszkańców ulicy i osób korzystających z firm przy niej działających.
Teraz na plac budowy wejdzie firma z Otwocka P.H.U. „Towemo”, która wykona drogowe prace budowlane (m.in. 
chodniki, nawierzchnia). W ostatnich dniach nasielszczanie mieli możność obserwować tę firmę w akcji, gdy wy-
konywała nakładki asfaltowe na kilku ulicach naszego miasta. Z napływających informacji wynika, że mieszkańcy 
są zadowoleni z jej pracy.

andrzej zawadzki

Z GMINY

Lokalna 
twórczość 
Przejścia podziemne na stacji PKP 
Nasielsk istnieją zaledwie od dwóch 
lat, ale już zaczynają przypominać 
mało przyjemne, patologiczne za-
ułki, gdzie nie można czuć się bez-
piecznie. Z obserwacji wynika, że 
Straż Ochrony Kolei pojawia się 
w przejściach podziemnych spora-
dycznie, zazwyczaj w momentach 
przyjazdu pociągu, i prędzej man-
dat może dostać rowerzysta, który 
po wyjściu z pociągu przejedzie się 
peronem do przejścia podziemne-
go, niż wandal niszczący mienie 
PKP!

Michał B.

18 czerwca
Mieszkaniec Legionowa zgłosił 
nasielskim policjantom kradzież z wła-
maniem do budynku gospodarczego 
w Zaborzu. W wyniku zdarzenia skra-
dziono narzędzia ogrodnicze. Straty 
oszacowano na kwotę 100 zł.
18 czerwca
W Starych Pieścirogach Damian G. 
skradł mieszkańcowi gminy Nasielsk 
skuter Piaggio. Sprawca został zatrzy-
many na gorącym uczynku.
21 czerwca
W Nasielsku na ul. Rynek nieznany 
sprawca skradł mieszkance Nasielska 
portfel wraz z dokumentami.
21 czerwca
Wydział Komunikacji w Nasielsku 
zgłosił nasielskim policjantom do-
wód rejestracyjny z fa ł sz y wą 
pieczątką dotyczącą przeglądu tech-
nicznego samochodu. Mieszkanka 
gminy Nasielsk chciała zezłomować 
pojazd i podczas sprawdzania doku-
mentów przez urzędników ujawnio-
no fałszywą pieczątkę. 
22 czerwca
W Lorcinie doszło do wypadku dro-
gowego. Kierujący Seatem nie zacho-
wał należytej ostrożności i podczas 
manewru skręcania zderzył się z po-
jazdem marki Rover. Kierowcę Ro-
vera z obrażeniami przewieziono do 
szpitala.
22 czerwca
W Nasielsku doszło do kradzieży 
oleju napędowego ze zbiornika ko-
parki. Skradziono 100 l paliwa o war-
tości 1000 zł na szkodę mieszkańca 
Nasielska.
22 czerwca
W Paulinowie nasielscy funkcjonariu-
sze policji zatrzymali mieszkańców 
gminy Nasielsk, którzy udzielali nielet-
niej środków odurzających. Osobom 
tym Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 
postawiła zarzut posiadania i udzielania 
małoletniej środków odurzających.
24 czerwca
Nasielscy policjanci otrzymali zgło-
szenie o samobójstwie, którego do-
konał mieszkaniec Mogowa.
28 czerwca
Nasielscy policjanci otrzymali zgło-
szenie pobicia przez członków ro-
dziny. Obecnie prowadzone jest w tej 
sprawie postępowanie.
29 czerwca
W Nasielsku, w budynku Komisariatu 
Policji, mieszkaniec gminy Nasielsk 
usiłował wręczyć funkcjonariuszom 
korzyść majątkową w zamian za od-
stąpienie od czynności służbowych. 
Sprawcy, który próbował wręczyć 
łapówkę, grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności.
Pijani na drodze
20 czerwca
W Miękoszynie Zbigniew O. kierował 
Fiatem Uno w stanie nietrzeźwości – 
2,37 ‰.
20 czerwca
W Nasielsku Józef S., mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości – 1,51 ‰.
22 czerwca
W Nasielsku na ul. Kościuszki Kazi-
mierz S., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – 2,39 ‰.
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

W kolorach lata 
Wakacje rozpoczęte. To właściwy sygnał, aby zwolnić tempo życia, od-
począć i zregenerować siły. Wysoka temperatura powietrza, emocje 
związane z poszukiwaniem atrakcyjnych ofert letniego wypoczynku, se-
zonowe obniżki w popularnych sieciówkach – to wszystko tworzy letni 
koloryt. Dla jednych to barwy radości i szczęścia, dla innych źródło za-
kłopotania. Powód? Jednych nie stać na spędzenie wypoczynku daleko 
poza domem, korzystanie z letnich wyprzedaży, inni natomiast mogą 
sobie pozwolić na długie i kosztowne wypady do znanych kurortów czy 
odbyć podróż marzeń. 

Wielu młodych z ponad 200 krajów świata uda się w dniach 23–28 
lipca br. na 28. Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro w Brazy-
lii. Słowa, które przyświecają tegorocznemu spotkaniu, brzmią: „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody”. Jak wyjaśnia refren przygotowanego na 
tę okazję hymnu: „Chrystus nas zaprasza! Przyjdźcie przyjaciele! Chry-
stus nas posyła – bądźcie misjonarzami”. Spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym skłania wszystkich do wypełnienia Jego nakazu misyjnego. Maria 
Magdalena widzi pusty grób, więc głosi świadectwo. Piotr i Jan, ujrzawszy 
płótna oraz chustę, wierzą i również zaczynają świadczyć. Uczniowie 
z Emaus rozpoznają Chrystusa przy łamaniu chleba i dają świadectwo 
o tym, że Chrystus żyje. 

Hasło ŚDM Rio 2013 ma zadziałać w sercu każdego młodego pielgrzy-
ma i sprawić, by pozwolił on światłu Chrystusa Zmartwychwstałego roz-
proszyć mrok strachu i wątpliwości, które go paraliżują. Zachęca także 
młodych, aby byli misjonarzami nawet w sytuacjach konfliktowych, 
w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani, w zsekularyzowa-
nym świecie, pośród ludzi, którzy nie chcą żyć wedle wartości chrześ-
cijańskich.

28. ŚDM w Rio są szczególnym czasem modlitwy za współczesnych 
Misjonarzy Męczenników, którzy ofiarą swego życia przypieczętowali 
posługę i świadectwo wiary. Po raz pierwszy będzie im przewodniczył 
papież Franciszek. 26 lipca Ojciec Święty wyspowiada pięciu młodych 
różnych narodowości, trzech mężczyzn i dwie kobiety. Spotkania mło-
dych z całego świata są w dużej mierze zasługą bł. Jana Pawła II, który 
je zapoczątkował. Jak sam mówił: „To nie ja, tylko Wy – młodzi wymy-
śliliście ŚDM, a najlepiej Duch Święty, który sprawił, że młodzież pro-
wadzi mnie od jednego krańca ziemi do drugiego, abym był razem 
z Wami”. W programie Festiwalu Młodych, w ramach Światowych Dni 
Młodzieży Rio 2013, znajdzie się musical „Związek – Przed sklepem ju-
bilera”, adaptacja dramatu napisanego przez Karola Wojtyłę w 1960 
r., kiedy był on jeszcze biskupem krakowskim. W roku opublikowania 
tekstu papież skończył 40 lat. Dramat został już wydany drukiem w Bra-
zylii. Wychodząca poza tematy religijne i sięgająca po refleksję egzy-
stencjalną sztuka opowiada o miłości między mężczyzną a kobietą, jej 
zróżnicowanych formach i stopniach intensywności oraz o jej blaskach 
i cieniach, o złączeniu i rozstaniu, o nadziejach i obawach. Jest to humo-
rystyczny musical, w którym przeplatają się ze sobą trzy historie miłos-
ne, pełne liryzmu i piękna, a ich bohaterowie są świadkami kluczowych 
momentów w historii Polski ubiegłego wieku.

Zanim w Rio wybrzmią pierwsze rytmy brazylijskiej samby, zanim papież 
Franciszek skieruje swoje pierwsze słowa do młodych, zanim 2 tysiące 
młodych Polaków stanie u stóp Chrystusa z Corcovado – wstępem do 
tego wydarzenia będzie ogólnopolski Festiwal Młodych „Polska Copa-
cabana” w Płocku, w dniach 5–8 lipca. To święto młodzieży i zarazem 
ostatni etap przygotowań, dla tych, którzy wyjadą do Rio. Festiwal od-
będzie się na plaży nad Wisłą w Płocku. Młodzież weźmie udział w war-
sztatach tematycznych, spotkaniach. Będzie miała możliwość wspólnej 
modlitwy i zabawy. Wydarzenia wieczorne, czyli koncerty na plaży, 
będą otwarte dla wszystkich chętnych. Ostatniego dnia organizatorzy 
spotkania chcą zorganizować namiastkę karnawału z Brazylii na pło-
ckiej plaży.

Wciąż aktualne pozostaje hasło: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. 
Może warto, nawet przy niezbyt wielkim budżecie i w klimatach polskiej 
przyrody, zorganizować zwiedzanie najbliższej okolicy, by poczuć się 
jak na „wyspie skarbów”, zwłaszcza w odniesieniu do nieznanych za-
kątków i walorów przyrodniczych? Plenerowe wypady zawsze bywają 
korzystne, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Wszystko po to, aby nie 
ograniczyć się jedynie do „słodkiego lenistwa”, bo do straconego czasu 
nie da się już powrócić. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Podróż do Indii
Ech, Indie. Tadż Mahal, Karakorum i piękne Himalaje… stop! Paweł Ska-
wiński zabierze was prosto do dzielnic nędzy, do slumsów, do bezdom-
nych i zbieraczy śmieci. Będzie to bardzo pouczająca lekcja.
Paweł Skawiński jest debiutantem, niemniej jego pierwsza książka po-
kazuje, jak wrażliwym i przenikliwym jest reporterem. Przy okazji cał-
kiem odważnym, ponieważ nie bał się w trakcie swojej podróży zagłębiać 
w najnędzniejsze zakamarki Indii, by pokazać ludzi, o których mówi się 
rzadko. W efekcie przedstawia nam obraz przygnębiający, ale jednocześ-
nie budujący. 
Obok wielkiej biedy zawsze pojawia się równie ogromna determinacja 
i chęć przeżycia a także walki o swoją godność. Skawiński pokazuje praw-
dziwe Indie. Prawdziwe, czyli jakie? Ale właśnie te biedne Indie, których 
wstydzi się, którymi gardzi tamtejsza klasa średnia, to Indie prawdziwe. 
A ile jest w nich entuzjazmu! Niewyczerpanych pokładów przedsiębior-
czości i woli walki, żeby odmienić swój los – pisze. 
Wędrówkę ze Skawińskim zaczynamy od bombajskiej dzielnicy Ka-
mathipura, gdzie poznamy losy prostytutek; ledwie kilku, bo w samym 
Bombaju jest ich blisko 200 tysięcy! Kończymy ją w Nepalu, tak her-
metycznie zamkniętym na Europejczyków i jednocześnie tak bardzo 
Europejczyka fascynującym. Co pomiędzy? Wiele wiarygodnych i fa-
scynujących opowieści. Dużo tematów trudnych i kontrowersyjnych. 
Sporo wnikliwości oraz liczne punkty widzenia na wiele spraw. Frapujący 
obraz państw niezwykłych i wciąż mało znanych. 
Gdy nie nadejdzie jutro to fascynująca książka, nawet jeśli opowiada o lu-
dziach żyjących w nieciekawym (co najmniej) świecie. Pokazuje, że moż-
na żyć w każdych warunkach. A przynajmniej spróbować.

Paweł Kozłowski

HISTORIA REGIONU

Kiedy słońce już nie było Bogiem  
– początki osadnictwa w Nasielsku

Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość.  
Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.

Victor Marie Hugo

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

W świecie poezji…
Od wielu już lat Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
bierze udział w Wojewódzkim Kon-
kursie na Tomik Literacki Młodych 
Autorów o tematyce przyrodniczej, 
który organizowany jest przez Szkołę 
Podstawową w Izabelinie. Zakończyła 
się właśnie XIII edycja tego konkursu. 
Aby wziąć w nim udział, dzieci mu-
szą napisać co najmniej 5 wierszy  
lub 2 opowiadania o tematyce przy-
rodniczej oraz przygotować odpo-
wiednią szatę edytorsko-plastyczną 
tomiku. Prace oceniane są w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej 
i edytorskiej, z uwzględnieniem wieku uczestników – oddzielnie ucznio-
wie klas I–III i IV–VI. 
Cieszymy się bardzo, że dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie rywa-
lizacji. Weronika Tomaszewska z klasy Vb zdobyła w tym roku w kategorii 
literackiej III miejsce, a Natalia Basiewicz z klasy Va wyróżnienie w kategorii 
plastycznej. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ w konkursie brało udział 
kilkuset uczniów z całego województwa.
Weronika przygotowała tomik pod tytułem: Wierszyki panny Weroniki. 
Oto jeden z nich:
	 	 MAJ
  Majowy ogród,
  sielanka błoga,
  najpiękniejszy dar dla ludzkości
  od samego Boga.
  Wokół piękny zapach,
  szum wiatru, śpiew ptaków, 
  a pośrodku ja…
  leżę na hamaku.
  Patrzę w niebo poprzez kwitnące
  gałęzie jabłoni,
  myśli krążą zawrotnie,
  nikt ich nie dogoni.
Cieszy fakt, że w dobie internetu i dominacji przekazu obrazkowego nadal 
żywe jest zainteresowanie poezją. Dzieci w swoich wierszach pokazują 
ponadczasową potęgę SŁOWA. Ze słów jak z klocków budują własne fi-
gury znaczeniowe, zamykają w nich kawałek siebie, swojego świata, swo-
jej wrażliwości. Dzielą się tym ludźmi, z czytelnikami, wzbogacając siebie 
i innych.

B.K.

MOIM ZDANIEM

Burmistrz Nasielska to nie samotny szeryf 
zaprowadzający porządek na Dzikim Zachodzie… 
W niedzielę, 7 lipca w przedter-
minowych wyborach będziemy 
wybierać Burmistrza Nasielska. 
Miejska Komisja Wyborcza za-
rejestrowała 6 kandydatów pre-
tendujących do tej funkcji, w tym 
dwie kobiety. Zapewne każdy 
z nas zastanawia się, któremu 
z nich powierzyć fotel . Wybra-
ny kandydat, już jako Burmistrz 
Nasielska, będzie zasiadał w tym 
fotelu do jesieni 2014 r., kiedy 
to ponownie pójdziemy do urn 
wyborczych, by dokonać wybo-
ru i burmistrza, i rady miejskiej, 
ale już na pełną czteroletnią ka-
dencję. 
Wyb i e ra j ą c ,  p a m i ę ta j my,  że 
p rz ys z ł y  b u r m i s t rz  n a s t a n i e 
w specyficznej sytuacji finanso-
wej, inwestycyjnej i społecznej. 
Będzie musia ł  real izować już 
ustalony budżet gminy, mając 
niewielkie możliwości jakiego-
kolwiek manewru. Przynajmniej 
jeszcze w tym roku będzie mu-
s i a ł  dokon ać oc eny re a l izo -
wanych czy też zamierzonych 
inwestycji i wraz z Radą Miejską 
ustalić w tym zakresie priorytety. 
B ę d z i e  m u s i a ł  s i ę  z m i e rz yć 
z ważnymi dla naszej społecz-
ności problemami szkolnictwa, 
kultury, opieki zdrowotnej, spra-
wami rozbudowy sieci gazowej, 
kanalizacyjnej czy odwodnie-
niowej,  utrzymania porządku 
i czystości w gminie. Nie są to 
zadania łatwe, a każda decy-
zja władz może dziel ić miesz-
kańców naszej gminy. Przyszły 
burmistrz – moim zdaniem – po-
winien być realistą twardo stąpa-
jącym po ziemi, utożsamiać się 
z naszą gminą, „czuć ją i mieć 
ją we krwi”. Ale ponad wszystko 
powinien być to człowiek umie-
jący rozmawiać, nawet ze swoim 
oponentem, posiadający umie-
jętność słuchania innych, czło-
wiek, dla którego burmistrzowski 
fotel nie jest celem samym w so-
bie. 
Myślę, że gmina Nasielsk zasłu-
guje na dobrego gospodarza. 

Zaczynamy być społecznością 
obywatelską, nie chcemy być 
miejscem rozgrywek politycz-
nych. Świadczy o tym fakt, że 
na sześciu kandydatów czterech 
z nich nie jest związanych z żad-
ną partią polityczną. 
W kontekście zbl iżających się 
wyborów Kandydatom na Bur-
mistrza, Radnym oraz Wybor-
c o m  c h c i a ł a b ym ,  w  b a r d z o 
uproszczony sposób, przybliżyć 
przepisy ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594). A mianowicie:
1) najważniejsi w gminie jeste-
śmy MY, jej mieszkańcy, a więc 
potencjalni wyborcy;
2) wybieramy i odwołujemy rad-
nych oraz burmistrza, poprzez 
udział w głosowaniu powszech-
nym (w referendum lub w wybo-
rach), by w ten sposób wyrazić, 
jakich zmian oczekujemy, jak 
o c e n i a my p ra c ę wyb ra nyc h 
przez nas przedstawicieli; 
3) organem stanowiącym i kon-
trolnym w gminie jest rada miej-
ska, którą tworzą wybrani przez 
nas radni;
4) przewodniczący rady miej-
skiej jest wybierany przez rad-
nych ze swego grona, a jego 
zadaniem jest wyłącznie orga-
nizowanie pracy rady oraz pro-
wadzenie jej obrad; 
5 )  o r g a n e m  w yko n a wc z ym 
w gminie jest burmistrz;
6) ustawa określa prawa i obo-
wiązki rady miejskiej oraz bur-
mistrza; 
7) rada miejska i burmistrz mają 
ustawowy	obowiązek	współ-

działania	i	współpracy przy re-
alizacji zadań, które składają się 
na tzw. „zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty” (jak 
mówi ustawa), nie ma tu więc 
miej sc a n a dz i a ł an ie w s tylu 
„każdy sobie rzepkę skrobie”;
8) burmistrz, kierując bieżącymi 
sprawami gminy, reprezentując 
ją na zewnątrz, real izując za-
dania nałożone na niego przez 
ustawę, musi mieć na uwadze, 
że wszys tkie 	 jego	 dz iałan ia	
podlegają	ocenie	 rady	miej-
skiej	i	może	poruszać	się	jedy-
nie	w	granicach	wyznaczonych	
jej	uchwałami; 
9) burmistrz jest organem wyda-
jącym decyzje w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji 
publicznej (tzw. decyzje admini-
stracyjne), stosując prawo po-
wszechnie obowiązujące, i w tej 
części swojego władztwa jest sa-
modzielny, niezależny od rady, 
ale podejmując rozstrzygnię-
cia w indywidualnych sprawach 
mieszkańców gminy, musi mieć 
jednak na uwadze dobro gminy;
10) statut gminy (a takowy Gmi-
n a N as ie l sk pos i ada)  okreś l a 
szczegółowy sposób działania 
organów w gminie, a więc „kto?, 
co?, kiedy? i jak?”.
Życ zę  ka ż d e m u  z  Ka n dyd a -
tów powodzenia w wyborach, 
a  n a m ,  Wyb o r c o m ,  o d wa g i 
w podejmowaniu decyzji. Wszy-
scy p amiętajmy,  że wyb rany 
burmistrz, obejmując urząd, de-
klaruje wierność prawu, dzia-
ł an i e  d l a  dob ra p ub l i czn e go 
i pomyślności mieszkańców. 

Anna Fronczak

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w ostatnim numerze ,,Ży-
cia Nasielska'' a dotyczącego realizacji projektu ,,Samorząd-Włącz się" 
autorki napisały, że przeprowadziły pogadankę w Szkole Podstawowej  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Pisząc artykuł miałyśmy takie 
plany, które nie zostały zrealizowane. Chciałybyśmy sprostować i prze-
prosić Panią Dyrektor za błędnie podaną informację.
  Klaudia Olbryś i Małgorzata Dąbrowska
  uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku

O G Ł O S Z E N I E

Szukając w dzisiejszych czasach 
informacji o naszym regionie, 
w dobie internetu i powszech-
nych informacji w Google, moż-
na z całą pewnością stwierdzić, 
że nie tak łatwo znaleźć coś no-
wego, co nie byłoby powszech-
nie znane. Wielu z nas zastanawia 
się, skąd czerpać wiadomości do-
tyczące historii naszego regionu. 
Wszak poza wydanymi i na obec-
ną chwilę trochę przestarzał y-
mi Szkicami z dziejów Nasielska 
i Ziemi Zakroczymskiej nie uka-
zała się pełna monografia miasta 
i gminy. Co prawda wielu lokal-
nych historyków w sposób prze-
krojow y i  z  odniesieniem do 
określonych przedziałów histo-
rycznych prezentuje historię zie-
mi nasielskiej, lecz ta wiedza jest 
na ogół w udostępniona w nauko-
wych periodykach, książkowych 
monograf iach histor ycznych. 
A więc dla wielu niedostępna.
Dziś chciałbym zachęcić do po-
dróży w najdawniejsze dzieje 
Nasielska, o których wiadomości 
przekazuje archeologia, bo wów-
czas słowo pisane było mało roz-
powszechnione i znali je nieliczni. 
Wielu z nas wie, że w Nasielsku 
było historyczne grodzisko, lecz 
jak się okazuje, już nie każdy 
potraf i powiedzieć, gdzie ono 
było zlokalizowane oraz w jakim 
okresie funkcjonowało. Położone 
wśród łąk w dawnej dolinie rzeki 
Nasielnej, po jej prawej stronie, 
z daleka widoczne jest pagórko-
wate wzniesienie, górujące nad 
porośniętym trawą i zielskiem 
dawnym zalewiskiem. Dwukrot-
nie prowadzono na nim badania 
archeologiczne. Ostatnie z nich, 
pod k ierunk iem nież yjącego 
już doc. Marka Dulinicza, a przy 
znacznym udziale ówczesnego 
dyrektora liceum ogólnokształ-
cącego Zdzisława Suwińskiego, 
miały miejsce na przestrzeni se-
zonu 2004 oraz 2005 r. Opra-
cowanie i  wyniki badań miał y 
znaleźć się w pracy doktorskiej 
Mariusza Błońskiego, a ich spek-
trum na obecną chwilę owiane 
jest mrokiem tajemnicy. 
Wcześniejsze prace archeolo-
giczne na nasielskim „Kopcu”, 
bo tak nasze grodzisko zosta-
ło nazwane, był y prowadzone 
w końcu lat 60. XX w. W czasie 
badań określono, że warstwa kul-
turowa ma około 1 metra grubo-
ści (miąższości). W czasie trwania 
prac archeologicznych udało się 
odtworzyć orientacyjny wygląd 
nasielskiego grodziska. Ustalono 
także średnicę majdanu (podwó-
rza, podgrodzia), która wynosiła 
ok. 30 metrów. Nasielskie gro-
dzisko otaczała fosa. Dostępu 
do niego broniły podwójne wały 
o konstrukcji kamienno-ziemnej. 
Z całą pewnością można stwier-
dzić, że drewnem użytym do bu-

dowli umocnień był dąb, którego 
znaczne fragmenty pozyskano do 
badań dendrochronologicznych. 
Metoda ta ma swoje zastosowa-
nie m.in. do badania znalezisk 
archeologicznych. Polega na ana-
lizie wzrostów przyrostów rocz-
nych słojów drzew, co pozwala 
na określenie wieku z próbek 
drewna z dokładnością do roku, 
a z czasem także co do sezonu. 
Nasielskie grodzisko usytuowa-
ne na terenie podmokłym wy-
magało dodatkowych zabiegów 
pozwalających na jego użytko-
wanie. Jednym z nich mogło być 
zastosowanie w pobliżu wałów 
oraz na pozostałej części majdanu 
bruków kamiennych. Taki system 
został poza Nasielskiem odkryty 
także w Brudzeniu, Mokrzku oraz 
Pieścidłach i jak dotąd jest on spe-
cyficzny dla północnego Mazow-
sza, a nieznany z innych regionów 
Polski. Warto zadać sobie pyta-
nie, jakie funkcje i przeznaczenie 
miały grodziska położone na pół-
nocnym Mazowszu. Przypadały 
im przede wszystkim funkcje po-
legające na administrowaniu, za-
rządzaniu i sprawowaniu nadzoru 
nad podległym terenem, a także 
były miejscem ochrony i obrony 
przed nieprzyjacielem. Ale czy 
tylko? 
Analizując znaleziska z nasielskie-
go grodu, możemy stwierdzić, że 
samo grodzisko dostarcza nam 
wielu informacji o swoim prze-
znaczeniu i  formie użytkowa-
nia. Znalezienie na Kopcu żużla 
i szlaki świadczy o występowa-
niu na majdanie warsztatu ko-
walskiego, z którego pochodziły 
te artefakty. Jego istnienie i dzia-
łalność daje świadectwo o pro-
dukcji rzemieślniczej, co pozwala 
sądzić, że jedną z dodatkowych 
funkcji nasielskiego grodu były 
czynności związane z produk-
cją wytwórczą. Kolejnym dobrze 
znanym przeznaczeniem, a ra-
czej wykorzystywaniem miejsca 
jest targowisko, które dostarcza-
ło możliwości wymiany towaro-
wo- materiałowej. Warto zwrócić 
uwagę, że przeciętnie tego typu 
obiekty w okresie średniowiecza 
były oddalone od siebie o 20–
30 km. W ówczesnym czasie 
dystans ten można było poko-
nać w ciągu jednego dnia. Po-
nadto warto pamiętać, że jeden 
ze szlaków handlowych prowa-
dził do Serocka, więc siłą rzeczy 
do Nasielska również docierały 
kupieckie karawany. Być może 
znalezienie pierścionka z blaszki 
brązowej jest dosadnym dowo-
dem, że właśnie ta ozdoba zo-
stała zakupiona od wędrującego 
kupca i nieszczęśliwie zgubiona 
na placu przygrodowym. Wyżej 
wspomniane artefakty nie był y 
jedynymi, które zostały odnale-
zione podczas pierwszych badań 

archeologicznych na nasielskim 
Kopcu. Oprócz fragmentów ce-
ramiki obtaczanej wydobyto tak-
że noże żelazne, fragment okucia, 
wiadra, miniaturowe szydło rogo-
we oraz przęślik gliniany.
Znalezienie tych rzeczy, które 
świadczą, że gród w Nasielsku tęt-
nił życiem, nie było jednym z klu-
czowych zadań dla archeologów, 
którzy także starali się poznać 
czas wzniesienia i funkcjonowa-
nia nasielskiej warowni, co realnie 
pozwoliłoby na jego osadzenie 
w przestrzeni historycznej pań-
stwa polskiego. Przeprowadzo-
ne badania pozwalają datować 
nasielskie grodzisko na XII–XIII 
stulecie (lata 1100–1200). Bada-
nia archeologiczne potwierdzają 
istnienie grodziska – i Nasielska 
– w okresie powstania zapisu 
w tzw. falsyfikacie mogileńskim. 
Dokument ten, rzekomo wysta-
wiony w Płocku w 1065 r., jest 
także pierwszym pergaminem 
w historiografii wzmiankującym 
o Nasielsku. Faktycznie powstał 
w połowie XII w. (ok. roku 1155), 
czyli w okresie funkcjonowania 
zwartego i rozwiniętego osadni-
ctwa na Kopcu. Potwierdzał na-
dania uczynione dla klasztoru 
benedyktynów w Mogilnie, które 
objęły także nasze miasto. 
Jednym z dodatkowych zadań 
grodzisk była funkcja umacnia-
nia nowej religii, co przejawiało 
się w wznoszeniu wśród grodu 
kaplicy chrześcijańskiej . Z całą 
pewnością miało to również miej-
sce w Nasielsku. Za takim stanem 
rzeczy przemawiają dwie rzeczy. 
Pierwsza to nazwa wsi położonej 
w administracyjnych granicach 
Nasielska – Popowo, która to na-
zwa jest przez historyków utożsa-
miana z rolą służebną wynikającą 
z obowiązku płacenia i pracy na 
rzecz popa – księdza znajdujące-
go się w ośrodku kultu. Drugim 
cz ynnik iem przemawiając ym 
za istnieniem kaplicy grodowej, 
a następnie kościoła, jest nadanie 
jej za patrona świętego Wojcie-
cha, którego kult w ówczesnym 
czasie przeżywał szczyty popu-
larności.
Nasielsk i jego gród stanowił y 
ważny element w osadnictwie 
północnego Mazowsza. Pełniąc 
funkcje administracyjne, gród 
rozwijał się, korzystając z do-
godnego położenia w niewielkiej 
odległości od szlaku handlowe-
go, gdzie na miejscowym targu 
dochodziło do wielu transakcji. 
Ów element związany z funk-
cjonowaniem targu był czynni-
kiem miastotwórczym, któremu 
zawdzięczamy powstanie same-
go miasta, jako że napędzał ko-
niunkturę i prowadził do rozwoju 
miejscowości. Ten wątek zasługu-
je jednak na oddzielny opis. 

D. Dalecki
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materiał wyborczy KWW Bogdan Ruszkowski

R E K L A M A

Dni Nasielska 2013 PAMIĄTKA Z CIEKSYNA
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie na najciekawszą pamiątkę z Cie-
ksyna. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy, że własnoręcznie wykona lub przerobi dowolny przedmiot tak, by stał się oryginalnym 
gadżetem. Technika i użyte do wykonania prac materiały są dowolne.

Gotowe prace należy dostarczyć lub przysłać do „Zakątka Rozmaitości” przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 63 w Cieksynie do dnia 5 sierpnia br. 
Każda praca będzie oceniana pod względem kreatywności i estetyki wykonania. Najwyżej ceniona będzie pomysłowość i niebanalność. Rozstrzyg-
nięcie konkursu i wystawa prac odbędzie się 11 sierpnia o godz. 13.00 
w „Zakątku Rozmaitości”. Prace wykonane z drewna będą sygnowane 
pieczęcią „Pamiątka z Cieksyna”, zaś pozostałe etykietą z takim samym 
napisem. Wszystkie nadesłane prace stanowią własność wykonawców. 
Najciekawsza pamiątka zostanie nagrodzona.
Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 
„Skafander” (adres do korespondencji: ul. Księżycowa 5, 05-192 Ciek-
syn) będzie organizować w „Zakątku Rozmaitości” różne wydarzenia 
kulturalne i artystyczne, a także pragnie promować lokalnych artystów. 
Można tu zatem, po wcześniejszym ustaleniu warunków, wstawiać swo-
je autorskie wyroby rzemieślnicze. Oprócz rękodzieła artystycznego 
można tu także kupić tani ciuszek. Jest to również miejsce pomocy i in-
formacji.
Jednym z celów Stowarzyszenia „Skafander” jest pokazanie nowego ob-
licza starych, zapomnianych przedmiotów, zawodów, rzemiosł, ożywie-
nie wspomnień, podkreślenie znaczenia dla społeczeństwa lokalnego 
ludzkich umiejętności i talentów, jak również pokazanie nowatorskiego 
spojrzenia na rzemiosło i rękodzieło XXI w. 
– Do działania zainspirowała nas obserwacja otoczenia i życia co-
dziennego mieszkańców Cieksyna, naszych sąsiadów – mówi Mirek 
Szczypek, współzałożyciel „Skafandra”. – Odnaleźliśmy wśród nich za-
równo osoby o ogromnym potencjale twórczym, ludzi pełnych ener-
gii i pomysłów, jak i przedstawicieli ginących umiejętności i idących 
w zapomnienie rzemiosł, takich jak kowalstwo, pszczelarstwo, koron-
karstwo, poezja ludowa pisana „do szuflady” czy wytwórstwo przed-
miotów użytkowych. Ginące zawody, będące świadectwem naszych 
korzeni, przechodziły z pokolenia na pokolenie, łączyły ludzi różnych 
generacji i różnych czasów. Stanowią zatem ciągłość naszej tradycji, 
a kultura polska do dzisiaj zawdzięcza im swoją odrębność, swoje je-
dyne i niepowtarzalne barwy – wyjaśnia. 
Stowarzyszenie „Skafander” poszukuje również starych fotografii Ciek-
syna i jeśli ktoś takie posiada, prosimy o kontakt z Kingą Szczypek, pre-
zesem Stowarzyszenia pod nr. tel. 694 441 810. 
Serdecznie zapraszamy.

Z PCK

Ambulans  
w Nasielsku
Dobrą tradycją Nasielska stał się 
przyjazd ambulansu do pobo-
ru krwi Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie na początku lata. 
Autokar przycumował na parkin-
gu parafii św. Wojciecha 
I tym razem nasielszczanie nie 
zawiedli. Ponad 40 osób zgłosi-
ło chęć podzielenia się z chorymi 
najcenniejszym lekiem – krwią, 
a ostatecznie zakwalif ikowano 
i krew oddało 30 osób. Członko-
wie klubu HDK „Kropelka”, który 
w roku bieżącym obchodzi ju-
bileusz 20-lecia istnienia, dawali 
przykład, stając w kolejce do pie-
lęgniarek pobierających krew. 
Serdecznie dziękujemy Probosz-
czom i Księżom Wikarym parafii 
z terenu dekanatu nasielskiego za 
propagowanie akcji poboru krwi 
w swych parafiach, a wszystkim, 
którzy przyszli oddać krew, za 
olbrzymie wspaniałe serce. Ser-
decznie dziękujemy i zaprasza-
my na spotkanie przy następnym 
ambulansie, który zawita do nas 
ponownie już we wrześniu br.

M.W.

Tegoroczne uroczystości związane 
ze świętem miasta obchodziliśmy 22 
czerwca br. Z tej okazji na Stadionie 
Miejskim odbył się piknik, podczas 
którego bawili się zarówno najmłodsi 
mieszkańcy gminy Nasielsk, jak i do-
rośli. 
Imprezę rozpoczął występ Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej OSP z Jońca. 
22 młodych muzyków wykonało 
dla nas m.in. utwory: New York, New 
York, Let’s do the Jive i Way Down 
Blues. Zaraz potem na scenie poja-
wiła się młoda wokalistka, Agnieszka 
Sobiesiak. Niezwykle taneczne utwo-
ry ubarwione choreografią dwóch 
utalentowanych tancerek przyciąg-
nęły pod scenę wielu nasielszczan. 
Zabawę najmłodszym uczestnikom 
Dni Nasielska zapewnił Motylek Emi-
lek – przedstawienie teatralne opo-
wiadające o motylku, który uczył 
się tańczyć. Dzieci razem z aktorami 
poznały podstawowe kroki cza-czy, 
walca, rock’and’rolla i zorby. W tym 

samym czasie na płycie boiska odby-
wały gry i zabawy sportowe dla dzieci 
i młodzieży szkolnej.
Już od czterech lat obchody Dni Mia-
sta uświetniają występy laureatów 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej organizowanego przez 
Nasielski Ośrodek Kultury. Również 
w tym roku zdobywcy „Złotej Nutki” 
zaprezentowali się na dużej scenie. 
Nagrody i dyplomy laureatom Festi-
walu wręczał burmistrz Nasielska Mi-
rosław Łukowski oraz dyrektor NOK 
Marek Tyc. Mieliśmy okazje usły-
szeć Zuzannę Goszczyńską, Zespół 
„Ala i przedszkolaki”, Marysię Brze-
zińską, duet: Annę Rzepkę i Zuzię 
Józefowicz, Martę Rutkowską, Ade-
lę Malon, Zuzię Smutkiewicz, Natalię 
Łyczkowską, Paulinę Skurczyńską, 
Justynę Rutkowską, Łukasza Ołda-
ka, Ewelinę Wilską oraz duet: Martę 
Kalicka i Oliwię Dylewską. Wspaniałe 
przeboje usłyszeliśmy także w wyko-
naniu Ogniska Wokalnego działające-

go w NOK. Zespół prowadzony przez 
Ewelinę Babiarz wykonał utwory Re-
medium, Nie ma jak pompa oraz Ale 
to już było. 
Potem przyszedł czas na małych 
tancerzy. Laureaci przeglądu Mini 
Dance Show, organizowanego przez 
Niepubliczne Przedszkole SAKO-
LANDIA, zaprezentowali niezwy-
kle dopracowane układy taneczne. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Nasielsku świetnie zatańczyli Krako-
wiaka, przedszkolaki z SAKOLANDII 
przez kilka minut byli piratami, a ca-
łość dopełnił fantastyczny występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Popowie Borowym. 
Podczas obchodów Święta Miasta nie 
zabrakło sportowych emocji. Pod-
czas imprezy można było obejrzeć 
pokaz karate, wspiąć się po ściance 
wspinaczkowej lub obejrzeć mecz 
piłki nożnej ŻBIK Nasielsk – WKRA 
Bieżuń. Mecz zakończył się wyni-
kiem 8:3 dla nasielskiej drużyny.

Dni Nasielska to również 
okazja do tego, abyśmy 
poznali najzdolniejszych 
uczniów z terenu naszej 
gminy. Burmistrz Nasielska 
M. Łukowski oraz dyrek-
tor ZOSiP Hanna Pietrzak 
wręczyli nagrody najlep-
szym uczniom oraz po-
dziękowania rodzicom. 
Nagrody za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie odebrało 34 
uczniów.
Następnie przyszedł czas 
na spora dawkę śmie-
chu. O dobry humor na-
sielszczan zadbał Kabaret 

SPINACZ z Iłowa, który bawił pub-
liczność zarówno piosenkami, jak i 
skeczami o różnorodnej tematyce. 
Przed sceną zrobiło się tłoczno, gdy 
na scenie pojawił się zespół SKA-
LARS wraz z tancerkami. Publicz-
ność bawiła się przy przebojach 
zespołu: Sama, sama, Nieprzespa-
na noc i Hymn singla. Jeszcze wię-
cej muzycznych wrażeń dostarczyła 
grupa DIADEM, w której wykonaniu 
usłyszeliśmy m.in. utwory Samolo-

ty, Kochasz wariatki czy Zakochany 
klaun. Na zakończenie wystąpiła LA 
TIJA, której towarzyszyli tancerze. 
Publiczność bawiła się przy utwo-
rach Hej lato, lato, Gdzie jesteś gdzie 
i Słodkie babe. 
Tak Dni Nasielska dobiegły koń-
ca. Pogoda dopisała, nie zabrakło 
tez atrakcji dla mieszkańców naszej 
gminy. Sponsorem tegorocznej 
imprezy była firma GAZ SYSTEM.

K.T.

R E K L A M A

Z GMINY

Jak łączą tradycję  
z nowoczesnością
W  c z wa r t e k  27 
czerwca br. gospo-
darstwo rolno-pro-
dukcyjne państwa 
Hanny i Krzysztofa 
Kowalskich odwie-
dziła grupa austria-
ckich rolników, która 
przyjechała do Polski 
na zaproszenie Spo-
łecznego Instytutu 
Ekologii. 
G ośc ie z  Austr i i 
działają w międzynarodowej organizacji Via Campesina, która propaguje tra-
dycyjne i zrównoważone rolnictwo oraz dba o interesy drobnych rolników. 
– W Austrii jest 12% ekologicznych gospodarstw, a w Polsce zaledwie w 1,5%. 
Tamtejsi rolnicy od lat stawiają na regionalne produkty tradycyjne, które cha-
rakteryzują się bardzo wysoką jakością – mówiła podczas spotkania Elżbieta 
Priwieziencew ze Społecznego Instytutu Ekologii. – U nas taż mamy przykła-
dy gospodarstw, które dobrze sobie radzą i stawiają na tradycyjne produkty. 
Doskonałym tego przykładem jest rodzinne gospodarstwo państwa Kowal-
skich – dodała. 
W Winnikach austriaccy rolnicy mogli zwiedzić gospodarstwo państwa Ko-
walskich. Mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób odbywa się produkcja oleju 
lnianego i rzepakowego, hodowla starej rasy świń złotnicka biała, oraz dowie-
dzieć się, jak polscy rolnicy wykorzystują fundusze unijne dla rozwoju swojej 
działalności. Austriacy chętnie obejrzeli wyjątkową rzadkość, czyli pole kwit-
nącego na niebiesko lnu. O wykorzystaniu tej rośliny w gospodarstwie cieka-
wie opowiadał pan Krzysztof: – Właściwie wszystko jest przydatne, z nasion 
lnu tłoczymy olej, pozostałe z tego procesu makuchy są pożywieniem dla 
naszych świnek, a łodygi wykorzystujemy jako podściółkę dla nich.
Ważnym elementem spotkania była wymiana informacji na temat funkcjono-
wania małych gospodarstw rolnych w obu krajach. Sporo emocji wywołała 
dyskusja o dopłatach z UE oraz interpretacji unijnych przepisów przez polskie 
instytucje, które, jak się okazało, są dość restrykcyjne. 
W spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolni-
ctwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Zenona Szostak i Małgorzata 
Niemirska z MODR Poświętne oraz Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału 
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Warto wiedzieć, że państwo Kowalscy kilka dni temu uczestniczyli w finale 
regionalnej XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”, który odbywał się podczas Mazowieckich Dni 
Rolnictwa 22 czerwca br. w Płońsku. Za najlepszy produkt żywnościowy 
otrzymali w tym konkursie nominację do nagrody Perła 2013 r. oraz wyróż-
nienie za płatki róży w cukrze. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(i.)
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RUBRYKA HARCERSKA

Połączeni ogniem
Od najdawniejszych czasów ludzie za szczególne uważali okresy przesi-
leń i równonocy. W tradycji słowiańskiej ważnym świętem były obchody 
Nocy Kupały, czyli przesilenie letnie. W najkrótszą noc roku Słowianie 
spotykali się przy ogniskach i nad wodą, by czcić święto oczyszczenia 
i miłości. 
Już po raz kolejny nasielscy harcerze z różnych środowisk spotkali się 
przy wspólnym ogniu, by razem cieszyć się nadchodzącymi wakacjami 
i żegnać mijający rok harcerskiej pracy, tym razem właśnie w noc sobót-
kową. Mimo bogatej tradycji związanej z Kupalnocką nie puszczaliśmy 
na wodę wianków ani nie skakaliśmy przed ognisko. W gronie kilkudzie-
sięciu zuchów, harcerzy i instruktorów skupiliśmy się na oczyszczaniu 
naszych myśli i postaw. 
Oprócz śpiewów przy dźwiękach gitary i dobrej zabawy organizatorka 
– druhna Karolina Teklińska z 3. DH „Przypadek” – przygotowała także 
rozważania dotyczące naszej harcerskości, tego, jak trafiliśmy do orga-
nizacji harcerskich i dlaczego chcemy być harcerzami. Wśród uczestni-
ków padało wiele ciepłych i dojrzałych słów, nie zabrakło odważnych 
wyznań, wspomnień i ciekawych historii. Organizatorka w swojej gawę-
dzie zwróciła także uwagę na to, że jeśli chcemy czegoś dokonać w ży-
ciu, być dobrymi i świadomymi obywatelami, to powinniśmy wykazać 
się pewną odwagą. Odwagą polegającą na utrzymywaniu właściwych 
postaw, niepoddawaniu się wszechobecnym trendom i podejmowaniu 
ryzyka przy zmienianiu świata na lepsze. Tylko dzięki temu biała karta 
naszego życia może stać się prawdziwym dziełem, w innym przypadku 
jest szansa, że zostanie tylko kupką szarej papki. Ognisko harcerskie ma 
niezwykły klimat, ogień wprowadza atmosferę przyjaźni, radości i ak-
ceptacji oraz wykuwa nasze postawy i dobrą zabawę. 
Rok harcerski powoli się kończy, ale nie oznacza to dla nas końca pracy, 
my działamy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przed nami 
kolejne wyzwania i przygody, zaczynają się obozy, wędrówki i inne wa-
kacyjne atrakcje. Koniec roku szkolnego to odpowiedni czas na pod-
sumowanie dotychczasowej pracy, zastanowienie się nad zmianami 
i przygotowanie się do następnego roku. Mamy nadzieję, że wspólne 
harcowanie przy ogniu podobało się i za rok znów spotkamy się jeszcze 
w większym gronie.

pwd. Daniel Nowak

ROZMAITOŚCI

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo,
W nawiązaniu do listu Pani Anny Zielińskiej zamieszczonym na łamach 
„Życia Nasielska” nr 13 z dnia 21.06.2013 r. w rubryce „Listy do Redakcji”, 
pragnę odnieść się do kwestii likwidacji zieleni na terenie otaczającym 
dawny pub Pana Gąsiorowskiego.
Po pierwsze:
– nie jestem właścicielem ww. terenu;
Po drugie:
– usunąłem jedynie pień drzewa, które, o ile i wiadomo, nie miało statusu 
pomnika przyrody;
Po trzecie:
– „stylowa ławeczka”, która została zabrana z terenu, okazała się jedynie 
spróchniałą ławką piwną.
Stąd uważam, że Pani Anna Zielińska, stawiając bezpodstawnie zarzuty, 
powinna najpierw upewnić się, co do racji przedstawianej sprawy.
Czując się niesłusznie pomówionym, oczernionym przez ww. osobę, pro-
szę, a wręcz żądam przeprosin na łamach naszej gazety. W tym miejscu 
pragnę zaznaczyć, że tak jak Pani Zielińska jestem nasielszczaninem od 
urodzenia i wygląd mojego miasta jest również bliski mojemu sercu. 
     Z poważaniem 
      Marek Olbryś
P.S.
Zapraszam panią Annę Zielińską z wizytą po zakończeniu remontu pubu 
Pana Gąsiorowskiego, aby dopiero wtedy mogła ocenić wygląd zieleni 
przy pubie.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2

Zakończenie roku  
w gimnazjum

W ostatni czwartek w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach odbyło 
się zakończenie roku III klas gimnazjum.
Jak co roku, uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów koń-
czących naukę. Do tańca przygotowywali ich Agata Woźniak i Piotr Ko-
walski. Następnie przyszedł czas na przemówienia dyrektor Barbary 
Markowicz i przewodniczącej Rady Rodziców Anny Kozłowskiej. Obie 
panie ciepło wyrażały się o uczniach. Poprosiły ich o pielęgnowanie 
wspomnień z lat przeżytych w szkole, które za jakiś czas będą bezcenne. 
Przypomniały również, że choć edukacja jest rzeczą trudną, to wiedza 
wyniesiona ze szkoły przyda się w dalszej edukacji. Ten dzień był rów-
nież pożegnaniem przewodniczącej, która przez kilka lat kierowała pracą 
Rady Rodziców. Swoje słowa do młodzieży skierowała również sekretarz 
Nasielska Maria Kowalska. 
Po przemówieniach wręczono dyplomy i nagrody dla uczniów z naj-
wyższymi średnimi. Szkoła w Pieścirogach zawsze miała ich wielu, ale 
ten rocznik był wyjątkowy – aż piętnastu uczniów otrzymało świadectwa 
z czerwonym paskiem. Niemało osób dostało również wyróżnienia za 
osiągnięcia sportowe. 
Nie mogło zabraknąć części artystycznej. Absolwenci gimnazjum przygo-
towali przedstawienie, w którym dedykowali pani dyrektor, nauczycielom 
i pozostałym pracownikom zabawne scenki, jak np. parodie ich lekcji czy 
przeróbki znanych piosenek. Nikogo nie pominięto! Na końcu przekazali 
rady dla młodszych koleżanek i kolegów obecnych na uroczystości. „Po-
żyteczne” wskazówki dotyczyły zachowań w szkole i postępowania wo-
bec nauczycieli. Program artystyczny wraz z uczniami przygotowywały 
Beata Rączka i Zofia Truszkowska. 
Po części oficjalnej młodzież, pracownicy szkoły i goście udali się na po-
częstunek. Dla wielu była to okazja do wspomnień, łez i wzruszeń. Drugiej 
szansy spotkania się w takim gronie, jak powiedziała w swoim przemówie-
niu Anna Kozłowska, już nie będzie.

(pk)

Zebraliśmy 27 280 zł dla Andżeliki
Akcja charytatywna na rzecz pięcio-
letniej Andżeliki Zalewskiej z Krzy-
czek, która trwała przez pewien czas w 
Nasielsku, dobiegła końca. Do pomocy 
zaangażowało się wiele osób prywat-
nych, firm, instytucji, szkół, przedszko-
li, artystów i ludzi dobrej woli. Wszelkie 
nowinki i informacje na temat przebie-
gu akcji można było śledzić na oficjal-
nej stronie utworzonej specjalnie dla 
Andżeliki (www.facebook.com/Gra-
MyDlaAndzeliki). 
W szkołach odbywały się wewnętrz-
ne zbiórki, młodzież kwestowała także 
przy kasach nasielskich supermarke-
tów. Finałem całej akcji była impreza, 
która odbyła się 9 czerwca 2013 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury i jego obrębie. W niedzielne popołudnie na 
placu za kinem Niwa, dzięki wsparciu miłośników starych aut z klubu „Garbiarnia”, pojawiły się pojazdy z innej 
epoki. Długim korowodem stare garbusy, fiaty czy „ogórki” krążyły po ulicach naszego miasta, nawołując i re-
klamując imprezę i akcję „GraMy dla Andżliki”. Prócz zabytkowych już dziś samochodów można było obejrzeć 
wyposażenie straży pożarnej z Nuny, która przyjechała wozem strażackim, a także zasmakować przygody z 
ekipą „X4x4”, która proponowała ekstremalne przejażdżki samochodami off-roadowymi. 
Dla bardziej odważnych grupa „Dartom 4x4” przygotowała ściankę wspinaczkową, na której można było spraw-
dzić swoje fizyczne umiejętności. Informacje i praktyczne porady, jak udzielać pierwszej pomocy, prezentowała 
grupa ratownictwa medycznego z Fundacji „Anikar”, która zjawiła się ambulansem. Na specjalnie przygotowa-
nych płytach, przy słodkich muzycznych rytmach i zapachu kiełbasek z grilla, powstawało piękne graffiti z nazwą 
akcji, wykonywane przez grupę „Precedens” z Warszawy. Natomiast wiele atrakcji dla najmłodszych zaserwowało 
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” z Cieksyna. 
W holu NOK-u odbywał się kiermasz zabawek, a na gości czekały przepyszne ciasta, torty, lody i napoje, które 
można było konsumować do woli. By z kolei zrzucić kilogramy, do wspólnego tańca i zabawy namawiała Małgo-
rzata Stecka, instruktorka tańca Zumba. Dla miłośników muzyki granej na żywo atrakcje czekały w sali kinowej na 

górze. Od ciężkich rockowych brzmień 
po lekkie przyjemne ballady czy stare 
polskie przeboje. Na scenie zaprezento-
wały się takie zespoły, jak: Metro Cover 
Band, Zdready, Horr, Niepotrzebni Mogą 
Odejść, White Highway, Lock Head oraz 
Jacek Biernacki i Przyjaciele. Na ekranie 
filmowym co chwilę pojawiały się na-
zwy sponsorów i wszystkich tych, którzy 
w jakikolwiek sposób pomogli i wparli tą 
akcję. 
Pomiędzy występami poszczególnych 
kapel odbyły się licytacje karnetów i 
fantów przekazanych przez ludzi dobrej 
woli. Rzeczy, których nie udało się zli-
cytować podczas koncertu, można było 
kupić przez internet jeszcze przez kilka 

dni po zakończeniu imprezy za pośrednictwem strony Andżeliki. Po koncertach i występach odbyły się oficjal-
ne podziękowania – wręczono symboliczne dyplomy przekazane przez Dawida Domałę, który był współor-
ganizatorem i głównym dowodzącym całą akcją i niedzielną imprezą. Rodzina państwa Zalewskich wraz z małą 
Andżeliką, w geście podziękowania, także wręczyła symboliczną statuetkę – na ręce pana Dawida za pomoc w 
organizacji całego przedsięwzięcia. Nie obyło się bez łez wzruszenia i gromkich oklasków. 
Na zakończenie imprezy pokaz tańca z ogniem za budynkiem kina Niwa zaprezentowała grupa tancerzy ognia 
„Fire of Children”. Zdjęcia, oraz oficjalne wideo z finału akcji znajdziecie na stronie Andżeliki. Dzięki zaangażo-
waniu wielu uczniów szkół, właścicieli i pracowników firm, sklepów, artystów, instytucji, przedszkoli, osób pry-
watnych i ludzi dobrej woli, których jak widać nie brakuje w naszym mieście i jego okolicach, udało się zebrać 
niebagatelną sumę 27 280,00 
zł! 
Kwota ta składa się ze zbiórek 
publicznych, które przepro-
wadzali uczniowie szkół w na-
sielskich sklepach, ze zbiórek 
wewnętrznych, jakie przepro-
wadzały szkoły i przedszkola, 
z biletów na koncert finałowy, 
z puszek, które wypełniały się 
podczas niedzielnej imprezy, 
oraz z licytacji gadżetów i kar-
netów przekazanych przez dar-
czyńców, a zakupionych przez 
mieszkańców i uczestników 
koncertu finałowego. – Nie ma słów, by wyrazić wdzięczność, jaką darzymy każdą osobę, która w jakikolwiek 
sposób nam pomogła. Słowo „dziękuję” w tym wypadku to o wiele za mało. To dzięki Wam nasza córeczka ma 
szanse na powrót do zdrowia i zmniejszenie bólu, z jakim zmaga się każdego dnia… – tak ze łzami w oczach 
mówią o całej akcji i jego finale rodzice małej Andżeliki. 
Zebrana kwota w całości została przelana na konto Andżeliki, która jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”. 
Na oficjalnej stronie (www.facebook.com/GraMyDlaAndzeliki) będą na bieżąco dodawane informacje, na co 
konkretnie zostanie przeznaczona każda złotówka przekazana na rzecz małej Andżeliki. W planach jest kolejna 
operacja oraz dalsza rehabilitacja i leczenie małej mieszkanki Krzyczek, która od urodzenia zmaga się z poraże-
niem mózgowym. Można śmiało powiedzieć, że Nasielsk zagrał dla Andżeliki, i to z pełną werwą oraz hucznym 
finałem.

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk
Biedni muszą wiedzieć, że ich kochamy

Matka Teresa z Kalkuty

Kiermasz ciast
Papieskie Dzieło Mi-
syjne Dzieci, do któ-
rego należą uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku prze-
żyło 23 czerwca br. 
pracowitą niedzielę.
Na cmentarzu prz y 
kościele został zor-
ganizowany kiermasz 
ciast. Od godz. 8.00 
przeróżne domowe 
wypieki „kusi ł y” do 
zakupu sporego ciast-
ka za zaledwie 3 zł. Za-
interesowanie było tak 
duże, że już po pierw-
szej mszy św. zostało 
pustych 11 blach. Akcja 
trwała do godz. 13.00 i została zakończona sprzedaniem ostatniej porcji 
i policzeniem pieniędzy przez dzieci. A było co liczyć, bo suma wyniosła 
aż 1417 zł. Opiekunowie koła – katechetki Teresa Wrońska i Małgorzata 
Komorowska – dziękują wszystkim rodzicom, którzy pomogli dzieciom 
upiec i dostarczyć tak smaczne i piękne ciasta. 
Dziękujemy państwu Strefnel , którzy rozstawili nam swój namiot, i pań-
stwu Szostak za opakowania – tacki i torebki. Bóg zapłać wszystkim kupu-
jącym, którzy byli bardzo ofiarni i czynem odpowiedzieli na słowa Matki 
Teresy biedni muszą wiedzieć, ze ich kochamy. 
Suma 1417 zł na prośbę ks. proboszcza T. Pepłońskiego została przekazana 
do Zambii na konto misji, której opiekunem jest nasz rodak pochodzący 
z Pułtuska ks. Adam Pergół. Nad całością czuwał duchowy opiekun koła 
ks. M. Pszczółkowski.

T.W.

Nasielsk, dnia 25.06.2013 r.
ZPN.6840.6.4.2012.2013

Na podstawie ar t .  35  ust .  1  i  2 ustaw y z dnia 21 s ierpnia 1997 roku o gospodarce n ieru-
chomościami /Dz . U z 2010 r.  nr 102, poz .  651 ze zm./ oraz Uchwał y Nr X X X VII/268/13  
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej 
podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym

Położenie Nasielsk

Numer działki 403/9

Powierzchnia działki 244 m2

Numer Księgi Wieczystej OS1U/00018577/0

Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r.  przedmiotowa nieruchomość  
leży w kompleksie planistycznym 5.2 PBSUHRz/M- teren przemysłu, 
baz, składów, handlu detalicznego i rzemiosła, wraz z elementami infra-
struktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą z możliwością realizacji 
mieszkania dla właściciela.

Opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Nasielsku pomiędzy ul. Płońska  
i Przemysłową. Jest to na obszarze zabudowy miejskiej. 
W sąsiedzt wie kompleks o przeznaczeniu przemysłow ym,  
w większości wykorzystywany na ten cel. Przedmiotowa działka sta-
nowi fragment dawnej nie urządzonej drogi, która stała się zbęd-
na ze względu na przeobrażenie struktury zagospodarowania terenu  
w związku z lokalizacją na tym obszarze zakładu przemysłowego.  
Ze względu na kształt, działka nie może być racjonalnie samodziel-
nie zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem. Po obu jej stro-
nach znajdują się grunty jednego właściciela. Działka nie ma obecnie 
połączenia z publicznym układem komunikacyjnym. Teren przyległy 
jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną  
i gaz sieciowy.

Cena nieruchomości 11.800,-  złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.  
od 26 czerwca 2013 r. do16 lipca 2013 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZ NASIELSKA 
Mirosław Łukowski

Nasielsk, dnia 01.07.2013 r.
ZPN.6845.3.1.2013

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 
czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Położenie miasto Nasielsk

Numer działki 748

Powierzchnia dzierżawy 10 m2

Numer Księgi Wieczystej OS1U/00021808/3

Opis 

P r z e d m i o t e m  d z i e r ż a w y  j e s t  c z ę ś ć  n i e r u c h o m o ś c i   
z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii,
na okres 5 lat
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona  
z g o d n i e  z  Z a r z ą d z e n i e m  B u r m i s t r z a  N r  2 4 /1 2  
z dnia 20 lutego 2012 r. (+ VAT)

Nin iej sz y w ykaz zosta ł  w y wieszony na tab l ic y og łoszeń Urzędu Miej sk iego w Nasie l sku  
na okres 21 dni tj. od 2 lipca 2013 r. do 23 lipca 2013 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZ NASIELSKA 
Mirosław Łukowski
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Kino NIWA ZAPRASZA

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. 

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. 

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. 

24-28 lipca godz. 15.00

Uniwersytet potworny 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 
20 min.

Mike Wazowski i James P. Sullivan są praktycz-
nie nierozłączni. Ale nie zawsze tak było. Po 
pierwszym spotkaniu wprost nie mogli ze sobą 
wytrzymać. Uniwersytet Potworny opowiada 
historię wielkiej przyjażni Mike’a i Sully’ego. 

24-28 lipca godz. 17.00

Kac Vegas 3
Komedia; USA; czas: 1 godz. 30 min.

Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug posta-
nawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą 
Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną 
w tarapaty.

24-28 lipca godz. 19.00

Dziewczyna z lilią
Dramat; Francja; czas: 2 godz. 05 min.

Historia kobiety cierpiącej na niespotykaną 
chorobę, którą powoduje rozwijający się w jej 
płucach kwiat. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
G wiazdy poskąpią C i  poz yt y wnej 
energii. Odczujesz jej spadek i trud-
ności w zmaganiach zawodowych. 
W najbliższym czasie ważne sprawy 
załatwiaj rano.

Byk 21.04–21.05
Możesz być w nie najlepszej kondycji. 
Oszczędzaj się i nie przesadzaj z wysił-
kiem fizycznym. Więcej uwagi poświęć 
sprawom, od których zależy Twoja 
przyszłość. Trudno Ci o koncentrację.

Bliźnięta 22.05–20.06
Czas sprzyja ogólnej harmonii i nawią-
zywaniu kontaktów towarzyskich. Waż-
na jest umiejętność porozumienia się 
z bliskimi. Od tego zależy, czy tydzień 
upłynie bez napięć i wstrząsów. 

Rak 21.06–22.07
Nadchodzące dni przyniosą z sobą 
pomyślność i zadowolenie. Gwiazdy 
obiecują więcej szczęścia w miłości 
i w innych sprawach. Dobry moment na 
wdrażanie życiowych planów. 

Lew 2307–22.08
Nadchodzące aspekty są pomyślne. Nie 
sprzyjają jednak zbytniej pewności siebie. 
Niechętnie też raczej odniesiesz się do 
dodatkowych obowiązków. Bądź opty-
mistycznie nastawiony do pracy.

Panna 23.08–22.09
Nie będziesz miał teraz żadnych prob-
lemów z wypełnianiem swoich zawo-
dowych obowiązków. Powinieneś tylko 
liczyć się bardziej z opinią innych. Masz 
szansę na sukces finansowy.

Waga 23.09–2210.
Staraj się kontrolować swoje postępo-
wanie. Wszelkie nieprzemyślane decyzje 
mogą Cię narazić na straty. Kontakty to-
warzyskie będą wyjątkowo miłe i liczne. 
Zainwestuj w siebie.

Skorpion 23.10–22.11
To będzie wydajny i spokojny tydzień. 
Musisz się tylko kontrolować i nie ulegać 
nadmiernym emocjom. Otaczać Cię będą 
ludzie życzliwi. Niewykluczone nowe 
znajomości.

Strzelec 23.11–21.12
Mogą nastąpić komplikacje w stosun-
kach z bliskimi. Również Twoje plany 
okażą się zbyt trudne i mogą nie wypa-
lić. Staraj się postępować rozważnie.

Koziorożec 22.12–19.01
Najbliższe dni przeznacz na odpoczy-
nek. Świat wcale się nie zawali, jeżeli 
pośpisz dłużej. Trudne sprawy odłóż na 
inny, lepszy termin. Nie absorbuj nimi 
uwagi swojej ani swoich bliskich. 

Wodnik 20.01–18.02
Nadchodzi  n iezbyt c iekaw y czas, 
ale nie będziesz miał powodów do 
zmartwień. Wszystkie Twoje sprawy 
i zamierzenia zakończą się pomyślnie. 
Myśl pozytywnie i otaczaj się pogod-
nymi ludźmi. 

Ryby 19.02–20.03
Działaj aktywnie, a wyniki Twojej pracy 
dadzą Ci sporo satysfakcji. Rozwijaj też 
swoje zainteresowania zawodowe i inte-
lektualne. Realizuj się z większym rozma-
chem.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

DUB
BIN

G

PORADY

Słodzić czy nie słodzić? Oto jest pytanie
Osoby chcące zadbać o linię znają ten dylemat: słodzić czy nie słodzić? A jeśli słodzić, to czym? Cukier czy 
słodzik? Cukier brązowy czy syrop z agawy? A może stewia? A może warto wybrać miód? I jak to dokonać 
odpowiedniego wyboru?

Jeśli tylko jesteśmy gotowi na takie zmiany, to najlepiej postarać się stopniowo zmniejszać ilości słodzenia np.: 
jeśli słodzimy 2–3 łyżeczki, to stopniowo codziennie słodząc coraz mniej, staramy się dojść do jednej łyżeczki, 
a później do zera. Jeśli natomiast nie wyobrażamy sobie życia bez słodzenia, to mamy kilka możliwości. Wszyst-
ko tak naprawdę zależy, ile w ciągu dnia słodzimy. 

Cukier jest to substancja prosta, która oprócz energii nie dostarcza nam innych substancji odżywczych. Dlatego 
czasami warto rozważyć inne substancje naturalne do słodzenia. 

Miód – jest to produkt naturalny złożony z łatwo przyswajanych cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Jed-
nak dodatkowo zawiera właściwości odżywcze i lecznicze, w tym składniki mineralne, kwasy organiczne oraz 
enzymy. Miód ma dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy, wątrobę, nerki, serce, poprawia odporność. 
Należy jednak pamiętać, żeby miodu nie dokładać do gorących napojów czy potraw, ponieważ traci swoje 
właściwości. 

Syrop z agawy – syrop jest trzykrotnie słodszy od cukru, a jednocześnie ma 4–5 razy niższy indeks glikemicz-
ny niż miód. Syrop składa się w większości z fruktozy, która rozkładana jest w organizmie wolniej od glukozy. 
Jest ponadto źródłem inuliny, czyli probiotyku, który powoduje wzrost korzystnej flory bakteryjnej w jelicie 
grubym. Syrop z agawy może być stosowany również przez wegan, którzy nie używają miodu. 

Syropy klonowy – to gęsty syrop o jasnobrązowej barwie, pobierany z pnia klonu cukrowego lub srebrzyste-
go. Jest mniej kaloryczny od cukru i miodu. Zawiera wiele składników mineralnych m.in.: wapń, magnez, fosfor 
i mangan, oraz witaminy z grupy B. 

Melasa trzcinowa – powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru trzcinowego. Występuje w po-
staci ciemnobrązowego gęstego syropu lub bryłek. Jest źródłem wielu witamin i składników mineralnych, w 
tym kompletu witamin z grupy B oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT. Ma ponadto 
właściwości antyoksydacyjne.

Fruktoza należy do grupy cukrów prostych. Występuje naturalnie w różnych produktach spożywczych, głów-
nie w owocach, jej to właśnie zawdzięczają one swoją słodycz. Ze względu na niski indeks glikemiczny zalecana 
jest ona często jako alternatywna substancja dla cukru. Natomiast fruktoza w nadmiernej ilości ma negatywny 
wpływ na metabolizm tłuszczów, regulację masy ciała, a także zwiększa stres oksydacyjny, co może prowadzić 
do pojawienia się komplikacji cukrzycowych. 

Stewia – od niedawna dopuszczona do stosowania w naszym kraju, wykorzystywana jako roślina wspomaga-
jąca odchudzanie, obniżająca nadciśnienie, lecząca zgagę, a także wzmacniająca serce. Obecnie dowiedziono, 
że ekstrakt z tej rośliny zwiększa tolerancję organizmu na glukozę i obniża jej stężenie we krwi bezpośrednio 
po posiłku, co jest szczególnie ważne dla ludzi chorych na cukrzycę. Suszone liście są 30–45 razy słodsze 
od sacharozy – jedna łyżeczka sproszkowanych liści odpowiada szklance cukru. W przeciwieństwie do wielu 
sztucznych słodzików, słodkość stewii pozostaje bez zmian także w wysokich temperaturach, nadaje się, więc 
do gotowania i pieczenia. Nie powoduje próchnicy zębów, a wręcz przeciwnie – działa bakteriobójczo i grzy-
bobójczo. Najlepiej kupić liście i je zmielić, wtedy mamy pewność, że nic nie jest do niej dodane i nie ma gorz-
kiego smaku. Stewia ma zero kalorii, jednak, jeśli kupujemy ją przetworzoną w proszku, tabletkach lub płynie, 
może mieć ponad 300 kcal z powodu dodania innych substancji słodzących dla poprawy jej smaku. Dlatego 
lepiej ją wysiać w doniczce samemu w domu lub kupić świeży krzaczek w sklepie.

Aspartam – słodzik budzący wiele kontrowersji. Produkty, w których występuje, to: multiwitaminy, guma do 
żucia bez cukru, rozpuszczalne kakao, leki, drinki, słodziki, napoje z herbatą, polewy, jogurt, galaretki, napoje 
owocowe i mleczne, napoje dietetyczne, rozpuszczalna, kawa i herbata, środki przeczyszczające, mrożone 
desery, napoje kawowe, miętowe, odświeżacze oddechu itp. Przez część naukowców uważany jest za neu-
rotoksynę zaburzającą syntezę białek, przewodzenie impulsów w synapsach i strukturę DNA. Inni zaprzeczają 
doniesieniom o szkodliwości tego słodzika. 

Ksylitol (alkohol cukrowy) jest to cukier pochodzenia naturalnego pozyskiwany najczęściej z brzozy. Jest tak 
samo słodki jak zwykły cukier, jednakże zawiera 40% mniej kalorii. Przede wszystkim ksylitol nie fermentuje 
w przewodzie pokarmowym jak laktoza, sacharoza, fruktoza czy glukoza. Tak jak cukier stosować go można 
w wysokich temperaturach. Ksylitol jest powoli przetwarzany w organizmie z minimalnym udziałem insuliny, 
wskutek czego ma ponad 14-krotnie niższy indeks glikemiczny niż cukier. Dzięki temu mogą go stosować 
w rozsądnych ilościach diabetycy. Ksylitol ponadto ma działanie alkalizujące, a nie zakwaszające jak cukier. 
Zmniejsza ryzyko próchnicy. W nadmiarze jednak ma działanie przeczyszczające. 

Cukier brązowy – powszechnie uważany za zdrowszy, jednak proces produkcji brązowego cukru jest dokład-
nie taki sam jak białego, a brązową barwę nadaje mu się poprzez dodanie wcześniej usuniętej melasy i ponowne 
osuszenie kryształów.

Cukier nierafinowany – w przemyśle nazywany cukrem surowym. Kolor brązowy kryształów zawdzięcza się 
melasie, która nie jest usuwana, tak jak w wypadku cukru białego. Pominięcie etapu oczyszczania sprawia, że 
ten rodzaj cukru nie jest czystą sacharozą. Zawiera np. żelazo, wapń, magnez czy potas. W porównaniu z bia-
łym cukrem można powiedzieć, że jest zdrowszy. Jednak często jest mylony ze zwykłym cukrem brązowym.

A jak wygląda wartość energetyczna tych produktów?

cukier biały – 387 kcal/100 g; miód – 304 kcal/100 g; melasa trzcinowa – 290 kcal/100 g ; syrop klono-
wy – 261 kcal/100 g; syrop z agawy – 286 kcal/100 g; ksylitol 240 kcal/100g; stewia 0 kcal/100g; fruktoza 
400kcal/100g; cukier brązowy 400kcal/100g; cukier nierafinowany 400kcal/100g; aspartam 400 kcal/100g

I czym teraz będziecie słodzić? A może zrezygnujecie ze słodzenia? Czasami warto zastanowić się i porów-
nać kilka produktów, ponieważ często wydaje nam się, że oszczędzamy sobie kalorii, a jest wręcz przeciwnie.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Wakacje w NOK-u
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na wakacyjne spektakle teatralne. 

24 lipca 2013 r. (środa) godz. 12.00 „Latający kufer”
Adaptacja teatralna baśni Hansa Christiana Andersena. Egzotyczna opo-
wieść o synu bogatego kupca, który roztrwoniwszy cały majątek ojca, 
dostaje od sąsiadów kufer. Okazuje się, że podarunek jest niezwykły. 
Magiczny prezent przenosi chłopca do odległego kraju. Znalezienie się 
w nowej sytuacji wymaga od Błażeja nie lada sprytu. Wszystko kompli-
kuje się, gdy młodzieniec zakochuje się w pięknej księżniczce…
Opowieść uczy, że udawanie kogoś, kim się nie jest, nie popłaca, a 
nawet za „niewinne” kłamstwa płaci się wysoką cenę. Czas trwania:  
40 min.

9 sierpnia 2013 r. (piątek) godz. 12.00 „Dwie Dorotki”
Adaptacja mniej popularnej baśni braci Grimm, znanej też pod 
tytułem „Pani Zima”. Opowieść o wdowie, która ma dwie córki. 
Rodzona jest leniwa, pasierbica pracowita. Pasierbicy wysłanej po 
wodę prąd rzeki porywa wiadro. Dorotka, bojąc się gniewu maco-
chy, postanawia za wszelka cenę je odnaleźć. Na jej drodze jawią 
się mówiące jabłoń i piec chlebowy. Pomagając im, Dorotka za-
skarbia sobie ich wdzięczność. Spotkana na dalszej drodze tajem-
nicza staruszka również wynagradza Dorotkę za jej dobre serce. 
Macocha z zazdrości wysyła w drogę swoją rodzoną córusię…
Spektakl uczy, że człowiek dobry, uczynny i pracowity, w prze-
ciwieństwie do leniwego i chciwego, może być szczodrze wyna-
grodzony przez los. Czas trwania: 40 min.

26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 
„Żółw i zając”
Pełna humoru historia powolnego Żółwika Bogdanka, który postana-
wia zmierzyć się w wyścigu ze sprytnym i bardzo szybkim Zającem. 
Wydaje się, że Żółw nie ma szans na zwycięstwo, ale… Adaptacja 
sceniczna wiersza dla dzieci, ubarwiona zabawnymi dialogami i cha-
rakterystycznymi postaciami zwierząt (Sroka Krysia – artystka leśna , 
Miś – Śpioch, Lis Zenon – leśny menedżer, i Baran, któremu się nigdy 
nigdzie nie spieszy). Czas trwania: 40 min.

Cena biletu na każdy ze spektakli – 5 zł.

Kino Niwa także przygotowało kilka propozycji dla najmłodszych. Od 
3 do 7 lipca na ekranie „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta” 3D, 
czyli połączenie kina przygodowego ze szczyptą humoru. A od 24 do 28 lipca „Uniwersytet potworny”, rów-
nież w 3D.  Aktualny repertuar można sprawdzić na stronie www.noknasielsk.pl.

K.T.

U SĄSIADÓW

Spływ kajakowy 
Doliną Wkry 

W sobotę, 29 czerwca, już po raz szósty w sąsiednim Pomiechówku wła-
dze tej miejscowości oraz fundacja AVE zorganizowały rodzinny spływ 
kajakowy pod hasłem „Wianki w Dolinie Wkry”. Wzięło w nim udział łącz-
nie 50 osób wraz z ratownikami. Koszt dla uczestnika wynosił bagatela 
– tylko 10 zł od osoby, dlatego miejsca zostały szybko zarezerwowane. 

Celem tej imprezy jest promocja turystyczno-rekreacyjo-przyrodniczych 
walorów Doliny Wkry, integracja mieszkańców gminy Pomiechówek oraz 
zachęta do aktywnego wypoczynku nad Wkrą i wykorzystania walorów 
przyrodniczych rzeki. 

Tym razem trasa spływu obejmowała odcinek Wkry od Jońca do Pomie-
chówka – czyli ponad 20 km. W poprzednich latach trasy te były krótsze. 
Spotkanie uczestników odbyło się przy Restauracji Magnolia. Stąd busy za-
wiozły ich do Jońca, gdzie rozpoczęła się wodniacka przygoda. W spływie 
brały udział dzieci, młodzież, dorośli oraz dziadkowie. Spływ trwał nieco 
ponad sześć godzin i warto podkreślić, że po drodze był tylko jeden po-
stój. Na mecie przy moście drogowym w Pomiechówku uczestników po-
witał Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek, a dla wszystkich odbyło 
się ognisko z kiełbaskami. 

Spływ odbył się bardzo bezpiecznie, nie doszło ani razu do żadnej wy-
wrotki kajaku, co podobno zdarzało się w poprzednich latach. 

(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 
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.

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

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

Sprzedam mieszkan ie, os. 
Warszawska – parter, po re-
moncie. Tel. 604 337 062.

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

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

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

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

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.

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.

Sprzedam przyczepę jednoosio-
wą, przedwojenną młockarnię, 
ladę, grabarkę, maszynę do szy-
cia. Tel. 606 409 569.

Sprzedam mieszkanie 46 m2 po 
remoncie. Tel. 607 269 885.

OL-GAZ – wymiana i legalizacja 
zbiorników LPG, montaż i ser-
wis. Przyjmę ucznia na praktykę.  
Tel. 606 248 809.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk. Tel. 519 840 059.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk. Tel. 508 903 803.

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

Sprzedam słomę w kostkach ze 
stodoły 200 szt. i żyto. Tel. 606 
423 338.

Sprzedam M3 os. Warszawska, 
parter 56 m2. Cena 168 000 zł. 
Tel. 787 665 892.

Sprzedam działkę budowlaną 
3600 m2, Głodowo. Tel. 787 665 
892.

Kupię części samochodowe: 
Syrena, Warszawa, Fiat. Tel. 608 
763 451.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 
490.

Sprzedam książeczkę mieszka-
niową i 0,5 ha ziemi. Chrcynno 
85.

S p r z e d a m  j a ł ó w k ę  c i e l n ą .  
Tel. 885 013 097.

Sprzedam silnik i skrzynię biegów, 
części i akcesoria Volkswagen 
Passat 1,8 benzyna. Tel. 662 045 
765.

Sprzedam Ford Focus 1,8 90 kM, 
r. 1999. Tel. 604 561 031.

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

wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm

Mieszkanie 32 m2 2p. ul. Starzyńskiego 1/8 (Nasielsk) sprzedam lub 
wynajmę. Tel. 785 484 339.

Pożyczki pozabankowe. Tel. 600 297 409.

Zatrudnię elektromechanika samochodowego, ul. Płońska 55/57. Tel. 
512 333 283; 501 237 173.

Wynajmę powierzchnię magazynowo-biurową z placem (Dantex). 
Tel. 501 237 173.

Sprzedam trampolinę roczną. Tel. (23) 69 31 273.

Sprzedam Ford Galaxy 2,3, rok prod. 1999, gaz, benzyna, siedmiooso-
bowy. Tel. (23) 69 31 273

Sprzedam pomnik z placem na starym cmentarzu. Tel. 606 497 593.

Sprzedam działkę rolną siedliskową, w większości zadrzewioną 7 ha 
w Prusinowicach 14 km od Nasielska. Cena 230 tys. zł. Tel. 609 
329 373.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego” 28.06.2013 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  163 pkt (56,60%)
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal   160 pkt (55,55%)
3. Jacek Jeżółkowski – Piotr Turek    158 pkt (54,86%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  150 pkt (52,08%)
5. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  139 pkt (48,26%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 127 pkt (44,10%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 111pkt (38,54%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra      65 pkt
2-3. Piotr Kowalski       63 pkt
 Grzegorz Nowiński     63 pkt
4. Janusz Muzal     62 pkt
5. Kazimierz Kowalski    45 pkt 
6. Krzysztof Michnowski    42 pkt
7-8. Waldemar Gnatkowski    41 pkt
 Mariusz Figurski     41 pkt
9. Krzysztof Morawiecki     39 pkt
10. Jerzy Krzemiński     37 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

  PK

Trwa dobra passa nasielskich siłaczy

Trzy zwycięstwa 
w Pucharze Polski
Siłacze z naszego nasiel-
skiego klubu Power 2005, 
uprawiający wyciskanie 
sztangi leżąc, wciąż zdo-
bywają wysokie lokaty na 
różnego rodzaju zawo-
dach. 8 czerwca startowali 
w Tarnobrzegu. Odbywały 
się tam zawody o Puchar 
Polski w wyciskaniu sztan-
gi leżąc w kategoriach se-
niorów, juniorów do lat 20 
i 23 oraz weteranów. Zdo-
byli tam trzy pierwsze miejsca, jedno drugie, jedno trzecie i jedno czwarte. 
To niewątpliwy sukces naszych siłaczy.
Pierwsze miejsca zdobyli: Janusz Dzieciątkowski w kategorii masters II 
(+50lat) – wynik 250 kg; Bolesław Mąka w kategorii masters IV (+70 lat) 
– wynik 135 kg; Dariusz Wdowiński w kategorii masters I (+40 lat) – wy-
nik 290 kg. 
Wynik uzyskany przez Dariusza Wdowińskiego (290 kg) w kategorii se-
niorów o wadze ciała +120 kg dał mu miejsce drugie. Wycisnął ten sam 
ciężar, który uzyskał zwycięzca, ale zajął niższe miejsce, ponieważ ważył 
nieco więcej (przegrana wagą ciała). Tuż za panem Dariuszem w kategorii 
senior +120 kg uplasował się Robert Wargocki. Wycisnął 270 kg. IV miej-
sce zajął Łukasz Krzyżewski. Startował w kategorii junior do lat 23, kate-
goria wagowa +93 kg. Wycisnął 205 kg. 
Zawody w Tarnobrzegu były jednocześnie eliminacjami w kategorii se-
niorów i weteranów do drużyny narodowej na Mistrzostwa Europy. Na 
mistrzostwach seniorów w Bratysławie Polskę reprezentować będzie tylko 
Dariusz Wdowiński, a na zawodach mistrzowskich w Bułgarii w kategorii 
weteranów wystąpi aż trzech naszych zawodników: Dariusz Wdowiński, 
Janusz Dzieciątkowski oraz Bolesław Mąka. 

a. zawadzki

PIŁKA NOŻNA. Żbik Nasielsk – Wkra Bieżuń 8:3 (4:1)

Zwycięstwo na otarcie łez
Piłkarski sezon rozgrywkowy 
2012/2013 zakończony. Nie-
stety, dla naszych piłkarzy nie 
był on udany. Żbik zajął w li-
dze okręgowej dalekie, jak na 
przedsezonowe oczekiwania, 
miejsce w tabeli, bo szóste. 
Wkra Andzin w klasie A zna-
lazła się ostatecznie na miej-
scu aż dwunastym. Żbik nie 
awansował, a Wkra uratowała 
wprawdzie swój byt w klasie, 
tyle że w tej klasie rozgryw-
ki ukończyło tylko dwanaście 
drużyn – dwunastą była nasza 
Wkra. 
Ostatni mecz w ligowym se-

zonie Żbik rozegrał z Wkrą Bieżuń. 
Po rundzie jesiennej wydawało się, 
że to spotkanie będzie decydowało 
o awansie naszej drużyny do IV ligi. 
Stało się jednak inaczej. Był to mecz 
o symboliczną pietruszkę. Zarówno 
bowiem nasz zespół, jak i drużyna 
z Bieżunia wiosną wyraźnie spuści-
ły z tonu i nie uczestniczyły w osta-
tecznej rozgrywce o awans. 
Główną przyczyną słabszej posta-
wy naszego zespołu były zmiany 
kadrowe. Odeszło dwóch piłkarzy, 
których obecność na boisku mia-
ła duży wpływ na grę drużyny. To 
Fabian Kotarski i Łukasz Wolf. Swą 
życiową szansę widzieli w klubie 
wyższej klasy. Tyle tylko, że z ich 
oczekiwań nic nie wyszło.
Na meczu Żbika z Wkrą Bieżuń  
22 czerwca było wyjątkowo dużo 
widzów. Tego samego dnia odby-
wały się bowiem na naszym stadio-
nie imprezy zorganizowane z okazji 
Dni Nasielska. Ci, którzy przeszli od 
estrady w pobliże boiska i ogląda-
li mecz, mogli czuć się usatysfak-
cjonowani. Nasi wysoko pokonali 
przeciwników (8:3). Pokazali przy 
tym niezły futbol. Już sam wynik 
mówi, że byli lepsi od przeciwni-
ków. 
Różnica w poziomie gry była wi-
doczna. Nie można przy tym po-
wiedzieć, że piłkarze z Bieżunia 
byli aż tak słabi, jak by to sugerował 
wynik. Nasi przeciwnicy zaprezen-
towali się z dobrej strony. Pokaza-
li wiele pomysłowych zagrań. Byli 
groźni. Każdy moment nieuwagi 
naszych zawodników groził utratą 
bramki. I goście strzelili ich aż trzy 
(Dariusz Petrykowski 37’, Michał 
Dzięgielewski 67’, 90’).
Cieszy też wysoka skuteczność na-
szych piłkarzy. Świadczy o tym aż 
osiem bramek strzelonych przez 

nich w tym me-
czu oraz to, że 
na l i s tę strzel-
ców wpisało się 
aż  sześ c iu za-
wodników. Nie 
ma tu większego 
znaczenia fakt, 
że bramki Wkry 
bronił jej rezer-
wowy bramkarz. 
Sytuacja w ta-
beli sprawiła, że 
przed tym me-
czem w obydwu 

drużynach nie było przewidywanej 
wcześniej mobilizacji. W obydwu 
zespołach zabrakło kilku dobrych 
zawodników. Bardziej osłabiona 
była jednak Wkra. Nie umniejsza to 
jednak wartości zwycięstwa naszej 
drużyny.
Bramki dla Żbika w tym meczu 
strzelili: Marek Osiński (16, 65, 87’), 
Adrian Giżyński (8”), Rafał Milew-
ski (26”), Rafał Załoga (38”), Da-
niel Szadkowski (50”), Dawid Kulpa 
(60”).

a. zawadzki


