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TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

 SKUP
Surowców wtórnych
MAKULATURA - 0,15 zł/kg

FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14

DBAMY O ŚRODOWISKO

TO NIEPRAWDA!

Naprawdę myślałeś... 

KREDYT GOTÓWKOWY 
że
można wziąć tylko 

w banku??czytaj na str. 3
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NAGRODY

Perła 2013  
dla oleju lnianego
W niedzielę, 22 września br., podczas odbywających się w Poznaniu tar-
gów Smaki Regionów wręczone zostały nagrody za najlepsze produkty 
i potrawy regionalne, które zwyciężyły w tegorocznym konkursie w „Na-
sze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”. Organizatorem tego kon-
kursu odbywającego się pod patronatem ministra rolnictwa i marszałków 
województw jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz 
Związek Województw RP. 
W finałach regionalnych do konkursu głównego nominowano 60 pro-
duktów i dań z 15 regionów. Ale nagrody, czyli Perły 2013, zdobyło  
35 produktów. Miło nam poinformować, że wśród czterech laureatów 

z Mazowsza znalazł się „Słoneczny olej lniany” wytwarzany w gospo-
darstwie państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich w Winnikach, gmina 
Nasielsk. W Poznaniu „Perłę” odebrali także Zbigniew Aksamit z Gawłowa 
(gmina Nowe Miasto) za „Żurek babci Lodzi”, panie Anna Gajewska, Te-
resa Krzyczkowska i Janina Jakubowska ze Wspólnoty Lokalnej Powiatu 
Legionowskiego za „Sandacza zegrzyńskiego w śmietanie” oraz Martyna 
Częścik z Żulina za „Szynkę dębową z Tynki”. Ponadto nagrodę „Klucz do 
polskiej spiżarni” otrzymali państwo Wioletta i Dariusz Macinowscy z Gra-
biny Radziwiłłowskiej.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(i.)

Z MIASTA

Zapomniany zaułek
Ulice Kozia, Mała, czy część Kościuszki przy budynku, w którym przed 
laty mieścił się komisariat policji, choć położone w centrum miasta, wyda-
ją się być zapomniane przez nasielskie władze. Okoliczni mieszkańcy od 
dawna już utyskują na ich kiepski stan, niestety bezskutecznie. 
 – Ostatnio powstała w tym rejonie nowa pizzeria, coraz więcej ludzi tędy 
chodzi i podziwia te nasze dziury w drogach. A przecież to nasze cen-
trum, w którym powinno się dziać wiele fajnych rzeczy i powinno ono 
ładnie wyglądać – mówi pan Krzysztof z Nasielska. – A co mamy? Dziury 
w byle jakim asfalcie, wystające kocie łby, ruiny budynków i delikwentów, 
którzy w tych zakamarkach piją alkohol i załatwiają swoje potrzeby fizjo-
logiczne. Czy jest szansa by to zmienić? – pyta.
O wizerunku tej części naszego miasta nowa restauracja na pew-
no świadczy na plus, ale nawierzchnia ulic i niektóre znajdują-
ce się tu obiekty są mało atrakcyjne. Na Kościuszki i Koziej widać 
skutki niedokończonego remontu, zrobiono przekop, zasypano go 
ziemią i zapomniano go załatać asfaltem.  
 

„Na sielsko” w Nasielsku

str. 9

Raz na wozie,  
raz pod wozem

str. 16
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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. 23 691–22–20

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Przyjmuje interesantów  
w sprawach różnych  

we wtorki w godz. od 8.00 do 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro,  

tel. 23 69 33000)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Pani Katarzyna Świderska 
dyżuruje w poniedziałki  

w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione  

w pokoju radnych nr 113  
( I piętro Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku)

Z PRAC RADY

Spotkanie komisji 
infrastruktury
Zmiana zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy Nasielsk, powołanie nowego składu Komisji Inwenta-
ryzacyjnej oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2013 były 
głównymi tematami obrad Komisji Infrastruktury, która odbyły się w piątek, 20 
września br.
Ponadto omówiono pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej od Bożeny No-
wosielskiej, sołtys Jaskółowa, w sprawie bieżących problemów wsi oraz zwrotu 
kosztów podróży do Urzędu Miejskiego i uposażenia sołtysów, a także od pani 
Pietrzak z Nowych Pieścirogów w sprawie przesunięcia murowanego płotu. 
Korzystając z obecności na posiedzeniu komisji Bogdana Ruszkowskiego, bur-
mistrza Nasielska, radni poruszyli także temat prowadzanych obecnie inwestycji 
drogowych na Krupce i w ulicy POW, gdyż zbliża się termin zakończenia tych 

prac, a warunki pogodowe coraz mniej im sprzyjają. Burmistrz zapowiedział, że 
w wypadku ulicy POW możliwość przesunięcia terminu nie wchodzi w grę, na-
wet z przyczyn pogodowych, i po upływie 31 października będą wyciągane 
konsekwencje wobec firmy realizującej tę inwestycję.

Michał B.

Z PRAC RADY

Komisja oświaty o finansach
W czwartek, 19 września br. odby-
ło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, w którym poza rad-
nymi pracującymi w tej komisji udział 
wzięli: Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, Ludwina Turek skarbnik 
Nasielska oraz Hanna Pietrzak dy-
rektor Zespołu Ekonomiczno Ad-
ministracyjnego Szkół, Marek Tyc 
dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury i Stanisław Tyc dyrektor Miejsko 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Dyrektorzy jednostek podległych 
gminie Nasielsk przedstawili radnym 
sprawozdanie z wykonania budże-
tu za pierwsze półrocze 2013 roku. 
Okazało się, że koszty funkcjono-
wania biblioteki są większe, niż środki 
finansowe przewidziane tej placów-
ki w budżecie na ten rok. NOK zaś 
mimo ograniczenia dotacji podmio-
towej na ten rok, został zobligowany 
do poniesienia niezaplanowanych 
kosztów w związku z organizacją 
gminnych imprez plenerowych. 
Dyrektor NOK wspomniał również 
o zmianach w funkcjonowaniu kina 
po zamontowaniu nowego cyfrowe-

go projektora. Kino jest czynne przez 
5 dni w tygodniu, a na skutek wpro-
wadzonych zmian zdecydowanie 
zwiększyło się zainteresowanie ofer-
tą filmową oraz wpływy z biletów.
Rozmawiano także o f inansach 
gminnych, które są przeznaczone 
na funkcjonowanie poszczególnych 
placówek oświatowych. Na komisję 
przybyli także przedstawiciele Rady 
Rodziców ze szkoły podstawowej 
w Popowie Borowym, którzy przy-

pomnieli radnym o braku sali gim-
nastycznej przy tej szkole prosząc 
jednocześnie o jej budowę. Rodzice 
otrzymali zapewnienie od radnych 
i burmistrza, że jeśli wniosek o dofi-
nansowanie tej inwestycji ze środków 
zewnętrznych zostanie rozpatrzony 
pozytywnie to istnieje realna szan-
sa, że sala powstanie. Na spotka-
niu pojawiły się także pomysły 
utworzenia gimnazjum przy szko-
le podstawowej w Dębinkach oraz 
utworzenia gimnazjum przy szko-
le podstawowej w Budach Sienni-
ckich. 

(red.)
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Z UM

Zebranie z sołtysami
Na spotkaniu zorganizowa-
nym przez Bogdana Ruszkow-
skiego, burmistrza Nasielska, 
16 września w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
pojawiło się około 40 sołty-
sów z naszej gminy. Włodarz 
na zebranie zaprosił również 
przedstawicieli instytucji po-
wiązanych z rolnictwem. 
Na spotkaniu przedstawicielka 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasienni-
ctwa, Danuta Ostaszewska, 
przekazała informacje doty-
czące przeprowadzonych kontroli 
kukurydzy w 20 gospodarstwach 
na obecność materiału siewne-
go odmian GMO – której nigdzie 
nie wykryto. Zapowiedziano także 
w kontrolę ziemniaków w 25 wy-
branych gospodarstwach na obec-
ność bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka. 
Przedstawiciele KRUS-u omówi-
li zagadnienia związane z nowymi 
zasadami przyznawania świadczeń 
emerytalno-rentowych, ubezpie-
czeniami i bezpieczeństwem pracy 
w rolnictwie.
Albert Jaworski z TZD Pomiechó-
wek Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Warszawie 
zaprosił rolników na szkolenia: 3 
października do kina Niwa o go-
dzinie 10:00 dla rolników, którzy 
planują założyć działalność gospo-
darczą, a 11 października o godz. 
11:00 dotyczące produktów lokal-
nych, regionalnych i tradycyjnych.
Witold Urbański z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
podkreślił duże znaczenie nasiel-
skiego rolnictwa na tle powiatu. 
Temat groźnej, zakaźnej choroby 
zwierzęcej – afrykańskiego pomo-
ru świń – omówiła dr Magdalena 
Stępień z Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Sprawa ta pojawi-
ła się w związku z przypadkami tej 
choroby u wschodnich sąsiadów 
– na terytorium Białorusi, Ukrai-
ny oraz Rosji – i apelem, by po-
dejmować maksymalnie środki 
zapobiegawcze, gdyż jej wystąpie-
nie na terenie Polski może narazić 
na ogromne straty ekonomicz-
ne w przemyśle mięsnym i duże 
koszty związane z likwidacją og-
nisk choroby.
Tomasz Piątkowski, jako przedsta-
wiciel Okręgowej Stacji Rolniczo-
-Chemicznej w Warszawie, omówił 
temat istoty badań gleby na terenie 
gminy Nasielsk celem określe-
nia wielkości nawożenia wapnem. 
Koszt jednego badania wyno-
si 11,56 zł, jest ono ważne przez 4 
lata, a na jego wyniki czeka się 2 
tygodnie.
Zastępca Komendanta Komisaria-
tu Policji w Nasielsku wspomniał, 
że nadal aktualny jest problem 
wyłudzeń na tzw. „wnuczka”, oraz 
ostrzegł przed witrynami interne-
towymi łudząco przypominające 
strony naszych banków. Zaprosił 
też na spotkanie dotyczące bez-
pieczeństwa, które odbędzie się 
30 września.

Z sołtysami spotkała się również 
Jadwiga Szamańska, kierownik 
Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, która odpo-
wiadała na liczne pytania związa-
ne z nowym systemem odbierania 
odpadów. Pani kierownik zapo-
wiedziała, że w związku z licznymi 
skargami mieszkańców na nieod-
bieranie śmieci przez firmę Błysk, 
na jej samochodach zamonto-
wane zostaną kamery rejestrują-
ce faktyczne wystawianie śmieci 
przed posesje. Ostrzegła również 
przed pozostawianiem w altanach 
śmieciowych rowerów, kosia-
rek i innych sprzętów, gdyż przez 
pracowników firmy odbierającej 
śmieci mogą zostać potraktowane 
jako śmieci do zabrania. Proszono 
także, by uczulić mieszkańców na 
problem braku tabliczek z nume-
racją budynków – niestety, należy 
postarać się o nie we własnym za-
kresie, a za ich brak grozi poucze-
nie lub mandat.
Natomiast burmistrz Ruszkow-
ski zapowiedział przygotowanie 
w najbliższym czasie mapek po-
szczególnych miejscowości znaj-

dujących się na terenie gminy 
celem powieszenia ich na tabli-
cach sołeckich. Wspomniał także 
o aktualizacji planu zagospoda-
rowanie przestrzennego i coraz 
intensywniejszym rozwoju agrotu-
rystyki w aspekcie kulinarnym, re-
habilitacyjnym i kwestii związanych 
z dziećmi na terenie gminy. Zapo-
wiedział również wprowadzenie 
w życie pomysłu pobierania opłat 
za śmieci przez sołtysów. Podkre-
ślił także, iż cały czas realizowane 
są projekty i pomysły z funduszów 
sołeckich. 
Sołtysi natomiast mieli wątpliwości 
co do nagród dla samorządowców, 
zaznaczając, że o nich samych od 
wielu lat się zapomina. Zauważyli 
również, że pomimo otrzymania 
licznych materiałów reklamowo-
-promocyjnych w postaci plakatów 
na temat nadchodzących wyda-
rzeń, m.in. badań mammograficz-
nych, organizowanych imprez, 
debat i szkoleń, nie otrzymali żad-
nych pinezek do ich przymoco-
wania na tablicach informacyjnych. 

Michał B.

TRZY PYTANIA  
DO BURMISTRZA
Na pytania dotyczące bieżących spraw naszej 
gminy odpowiada Bogdan Ruszkowski,  
burmistrz Nasielska.
Mieszkańcy narzekają na tempo 
prac inwestycyjnych, szczególnie 
na Krupce, ul. Królowej Jadwigi 
oraz niezmiennie, w ulicy POW. 
Czy to niepotrzebne obawy, czy 
rzeczywiście mogą pojawić się 
komplikacje z ich ukończeniem? 
 – Wszystkie inwestycje drogowe 
są przez nas na bieżąco monito-
rowane. W sprawie ulicy POW już 
skierowaliśmy pismo do wykonaw-
cy, że pomimo sprzyjającej pogo-
dy nie wykonywano podbudowy 
jezdni, a nie przewidujemy przedłużenia terminu realizacji tego zadania. 
Ponadto interweniowaliśmy wielokrotnie o poprawę stanu nawierzchni 
ulic: Wyszyńskiego i Broniewskiego, którymi obecnie odbywa się objazd. 
Jeśli firma tego nie zrobi, my poprawimy nawierzchnię objazdu na ich 
koszt. Do planowego zakończenia tych inwestycji jest jeszcze miesiąc, 
więc mamy nadzieję, że jednak uda się je zakończyć na czas. 
Jakie zmiany personalne na kluczowych stanowiskach w Urzędzie Mia-
sta planuje Pan w najbliższym czasie i dlaczego?
 – Prawdopodobnie od października nastąpi zmiana na stanowisku 
skarbnika. Nowym skarbnikiem będzie pan Rafał Adamski, który ma od-
powiednie wykształcenie oraz staż pracy. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że zmiana nastąpi również na stanowisku sekretarza Nasielska. Pani 
Maria Kowalska, która pełni tę funkcję obecnie przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. Jeśli odejdzie na emeryturę będę musiał powołać nowego se-
kretarza Nasielska. 
W sierpniu i we wrześniu w naszej gminie odbywa się w tym roku sze-
reg imprez plenerowych. Ciągle słyszymy o problemach finansowych 
gminy, czy stać nas na taką liczbę festynów? Kto je finansuje i w jakim 
zakresie?
– Większość imprez plenerowych, które odbywają się w ostatnim cza-
sie w naszej gminie jest efektem złożonych w ubiegłym roku wniosków. 
W związku z tym są one w dużej części finansowane w ramach tzw. ma-
łych projektów ze środków Unii Europejskiej przekazywanych nam za 
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. 

Notowała: Iwona Pęcherzewska

Pojazdom o niskim podwoziu trud-
no przejechać również przez ulicę 
Kozią, na której po prostu „wyrósł” 
wysoki grzbiet. 
Jak st wierdza Bogdan 
Ruszkowski burmistrz 
Nasielska: – W tym bu-
dżecie ze względu na 
brak ś rodków nie ma 
szans na modernizowa-
nie tych ulic. Ale na pew-
no o inwestycjach w tym 
rejonie miasta będziemy 
dyskutować przy tworze-
niu budżetu na przyszły 
rok. Moim zdaniem są 
one konieczne.
Na pewno warto się za-
stanowić nad przyszłością 

Z MIASTA

Zapomniany zaułek
tego miejsca i zadać sobie pyta-
nie czy ta część Nasielska musi być 
taką mało atrakcyjną wizytówką? 
Może warto powoli, małymi frag-

m e n t a m i , 
z ac ząć od-
nawiać nasze 
miasteczko.
Michał B., (i)

ul. Kozia ul. Mała
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Kronika OSP
17 września w Nasielsku na ul. Koś-
ciuszki zapaliła się komora silnika 
w samochodzie Polonez Truck. W 
akcji gaśniczej brała udział jednostka 
OSP Nasielsk.

19 września strażacy dostali zgło-
szenie z Żabiczyna. W studni na 
głębokości ok. 2 metrów znajdował 
się mężczyzna. Na miejsce przyby-
ło pogotowie. Jak się okazało, oso-
ba ta nie żyła prawdopodobnie od 
dwóch dni. W akcji wydobycia de-
nata ze studni brała udział jednostka 
z Nowego Dworu Maz. Na miejscu 
ustawiono znak mówiący o zakazie 
korzystania ze studni do czasu prze-
badania wody przez Sanepid.

R E K L A M A

INTERWENCJE

Fatalny objazd

Od kilku miesięcy trwa modernizacja ulicy POW w Nasielsku. W związku 
z tym wyznaczono objazd. Nie był idealny, ale w letnie dni dało się nim jeź-
dzić. Jednak ostatnio zmienił się on w prawdziwy koszmar. Dziury na drodze 
powiększyły się, do tego stoi w nich woda. Kierowcy bardzo skarżą się na 
objazd, m.in. na to, że prędkość muszą zredukować niemal do zera, żeby nie 
zniszczyć podwozia samochodu. 
Można wprawdzie skorzystać z alternatywnego objazdu przez ulicę Krupki. 
ale tutaj także nawierzchnie piaszczystych dróg są już mocno zniszczone. 
Termin ukończenia prac remontowych upływa 31.10.2013 r. Czy do tego 
czasu nie można byłoby nieco zadbać o stan dróg wytyczonych jako ob-
jazd?

pk

Z MIASTA

Pożar samochodu  
na ul. Kościuszki
We wtorek, 17 września 
br. około godziny 13 na 
ulicy Kościuszki (w oko-
licy starego posterunku 
MO) zapalił się samo-
chód dostawczy marki 
FSO Polonez Truck. Pa-
liła się komora silnikowa. 
Prowadząca samochód 
właścicielka pojazdu 
początkowo nie zauważyła pożaru. Powiadomili ją o nim przechodnie, którzy 
dostrzegli wydobywający się spod samochodu dym. Natychmiast zatrzymała 
pojazd i przystąpiła do akcji gaśniczej. Powiadomiono straż pożarną. 
Zastęp druhów z jednostki OSP w Nasielsku pod dowództwem druha Edwarda 
Ostaszewskiego przybył na miejsce pożaru bardzo szybko. Ci, którzy obserwo-
wali zdarzenie, zauważyli, że strażacy z remizy wyjechali prawie natychmiast po 
wybrzmieniu dźwięków syreny.
Po przyjeździe na miejsce błyskawicznie uruchomili dwie linie wodne dostępne 
w samochodzie gaśniczym. Pożar został ugaszony. Szybkie i profesjonalne dzia-
łania zapobiegły rozprzestrzenieniu się ognia. Nie została objęta ogniem skrzy-
nia bagażowa i kabina kierowcy. Zniszczenia w komorze silnikowej były jednak 
bardzo duże i samochodu z pewnością nie będzie się opłaciło odbudowywać.
Każdy pożar samochodu niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo. Wynika to 
głównie z tego, że w bakach samochodu znajduje się paliwo: ropa, benzyna lub 
gaz. Dlatego ważne jest natychmiastowe powiadomienie straży. Opisywany 
pojazd miał instalacje zarówno na paliwo płynne, jak i gaz.

a. zawadzki

Z POLICJI

Ugodzony 
nożem
W poniedziałek, 23 września br., 
w centrum miasta, w jednym z 
nasielskich lokali gastronomicz-
nych w późnych godzinach po-
południowych został ugodzony 
nożem 39 letni mężczyzna. 
Jak mówi nam Szymon Koź-
niewski, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Pol icj i  w 
Nowym Dworze Mazowieckim 
– Policja otrzymała informację 
od pogotowia ratunkowego po 
godz. 17.00, o tym, że przewieźli 
do szpitala osobę z ranami za-
danymi nożem. Kiedy policjan-
ci przybyli do lokalu, w którym 
zajście miało miejsce, ustalili, 
że doszło tam do szarpaniny, 
po czym zamaskowany męż-
czyzna wyjął nóż i dwukrotnie 
ugodzi ł nim 39-latka. Już po 
blisko 30 minutach policjan-
ci z Pomiechówka zatrzymali 
tam dwóch podejrzanych. Zna-
leziono przy nich przedmioty, 
które mogły być wykorzystane 
podczas zajścia. Jak się oka-
zało, rany nie zagrażały życiu 
poszkodowanego. Wstępnie 
policja zakwalifikowała ten czyn 
jako uszkodzenia ciała. Obec-
nie trwają czynności z udziałem 
prokuratora, który może zmie-
nić tę kwalifikację.
Jak s ię dowiedzie l i śmy,  po-
dejrzani mają 18 i  20 lat i  są 
mieszkańcami powiatu nowo-
dworskiego. W sprawnie i szyb-
ko przeprowadzonej akcji policji 
brali udział funkcjonariusze z kil-
ku jednostek naszego powiatu.

(red.)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Kto i kiedy wykona remont 
bramy wejściowej na cmentarz 
parafialny?
Od lat obserwuję, jak brama główna cmentarza, przez którą są odprowa-
dzani na wieczną wartę mieszkańcy Nasielska i okolicznych parafii, jest za-
pomniana przez osoby odpowiedzialne za jej wygląd. Corocznie odbywają 
się uroczystości państwowe, przychodzą delegacje z wieńcami i sztandara-
mi i nikogo nie razi wygląd tego wejścia. 
Może lepiej zamiast wydawać pieniądze na wieńce, wydać na pomalowa-
nie bramy i usunięcie zielska itp. Na Wszystkich Świętych przyjeżdżają byli 
mieszkańcy Nasielska i stwierdzają, jaka brama, jaki porządek w Nasielsku. 
Liczę na szybką reakcję osób odpowiedzialnych.

 Mieszkaniec Nasielska, nazwisko znane Redakcji

FOTOOBSERWATOR

W końcu obietnice zostały spełnione i na terenie miasta pojawiło się 36 
nowych koszy ulicznych. Kolejnych 10 pojawi się niebawem, także poza 
centrum miasta i w Pieścirogach. Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim 
magistracie będzie można tam zgłaszać jeszcze konieczność dostawie-
nia kolejnych koszy. 

(red.)
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Z UM

Podsumowanie XX akcji  
„Sprzątanie świata” 
„Odkrywamy czystą Polskę” – pod takim hasłem odbyła się te-
goroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypadł 
jak zwykle na trzeci tydzień września, czyli dni od 20 do 22 tego 
miesiąca. Akcja ta polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci za-
legających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. 
Każda taka akcja to realna pomoc na rzecz utrzymania w czysto-
ści najbliższego otoczenia. Niemal każda nasza aktywność wiąże 

się z powstawa-
niem odpadów. 
Ale zawsze mo-
ż e m y  p r ó b o -
wać postępować 
w tak i  sp osób, 
aby było ich jak najmniej, a te, które już powstały, właściwie 
zagospodarować, czyli segregować. Celem przedsięwzięcia 
było zwrócenie uwagi na czystość najbliższego otoczenia 
oraz wyrobienie nawyku sprzątania po sobie wszędzie, gdzie 
się znajdujemy i koncentrujemy swoją aktywność: w pracy, 
w domu, w otoczeniu domu, podczas dłuższych wycieczek 
w teren. 

Zadania towarzyszące tegorocznej akcji to 
propagowanie unikania tworzenia odpadów 
i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmie-
cenie”, odkrywanie lasów i promocja zbió-
rek ZSEE. ZSEE – Zużyty Sprzęt Elektryczny 
i Elektroniczny – są to odpady, które zagrażają 
środowisku w sposób szczególny, ze względu 
na obecność w nich niebezpiecznych substan-
cji chemicznych. ZSEE to także cenne surow-
ce, które po właściwej obróbce w zakładach 
przetwarzania można ponownie wykorzystać. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy ze 
szkół, sołectw oraz instytucji na terenie nasze-
go miasta i gminy ruszyły w teren, likwidując 
dzikie wysypiska, sprzątając lasy, tereny przy 
szkołach i ulice. Jak corocznie gmina zapew-
niała wszystkim chętnym, którzy 
się zgłosili do akcji, rękawice, wor-
ki oraz odbiór zebranych śmieci.
W akcji udział wzięli:
– Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie wraz ze 
Stowarzyszeniem Artystyczno-
-Społecznym „Skafander”;
– Szkoła Podstawowa im. Barona 
Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich;
– Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym;
– Zespół Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach;
– Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku;
– Zespó ł  Szkó ł  Zawodow ych 
w Nasielsku;
– P ub l iczne G imna zjum nr  1 
w Nasielsku;
– Fundacja „Centrum Ochrony 
Środowiska” Pożytku Publiczne-
go w Nasielsku;
– Niepubliczne Przedszkole „Sa-
kolandia” w Nasielsku; 
oraz sołectwa: Lubominem, Toruń 
Dworski, Nowa Wrona, Jackowo 
Włościańskie i Jackowo Dworskie. 
Wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie do przyłącze-
nia się do akcji, bardzo serdecznie 
dziękujemy. Zachęcamy wszyst-
kich o dbanie o środowisko każde-
go dnia, abyśmy jak najmniej mieli 
do sprzątania w ogólnoświatowych 
akcjach i żeby gminne hasło „NASZ 
CZYSTY NASIELSK” dzięki nam 
wszystkim nabrało realnego wy-
miaru.

 Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

O G Ł O S Z E N I E
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Warto przeczytać

KULTURA

RECEZNZJA DKK

Z miłości do dziecka
Do czego posunie się kobieta, która prag-

nie dziecka? Szczególnie ta bezpłodna? 

Mowa o bohaterce książki Jodi Picoult 

Tam gdzie ty, Zoe Baxter. Zoe od dzie-

więciu lat stara się, z mężem, Maxem, o 

dziecko. Ale od początku… 

Zoe jest muzykoterapeutką i pewnego 

wieczoru śpiewała w zastępstwie na wese-

lu Reida – brat swojego przyszłego męża 

Maxa. Tak też się poznali. Byli bezdzietni. 

Po długotrwałym leczeniu metodą in vi-

tro, dwóch poronieniach, a także urodzeniu przez Zoe martwego dziecka 

– Daniela, Max ma dość i odchodzi. Mężczyzna, szukając pocieszenia w 

alkoholu ma wypadek. To powoduje przełom w jego życiu, dlatego Max 

szuka wsparcia w Kościele Wiecznej Chwały. Zoe w tym czasie poznaje 

Vanessę, lesbijkę, i we dwie starają się zbudować wspólną przyszłość. Ale 

czy kobiecie uda się mieć upragnione dziecko? Zoe i Max mają zamro-

żone jeszcze trzy zarodki. Gdy mężczyzna dowiaduje się, że jego była 

żona chce je wykorzystać i wychować dziecko wraz z Vanessą – on ma 

inny plan. Nie chce, by jego dziecko wychowywały kobiety żyjące w 

grzechu. Postanawia oddać zarodki bratu Reidowi i Liddy. Max sam nie 

chce mieć dzieci, ale nie może dopuścić do tego, by dziecko trafiło w 

ręce pary lesbijskiej, podaje więc Zoe do sądu o… odebranie nienaro-

dzonych dzieci. Sprawa nabiera tempa, ale jaki będzie wyrok sądu? Roz-

prawa zamienia się w wojnę. 

Tam gdzie ty to przeplatające się relacje trzech postaci; narracja prowa-

dzona w pierwszej osobie przypomina nieco pamiętnik, ale o tyle jest 

ciekawsza, że widzimy sytuację z perspektywy trzech różnych bohate-

rów – uczestników zdarzeń: Zoe, Maxa i Vanessy. Z początku nie wiedzia-

łam, czego spodziewać się po tej książce. Tam gdzie ty porusza ważne 

i trudne tematy, a mimo to, czyta się tę powieść szybko i przyjemnie. 

Książka trafia prosto w serce. Serdecznie polecam. 

Marta Czeremurzyńska

KULTURA. Książka o Nasielsku

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

(red.)

DKK 

O ludzkich wyborach

Z BIBLIOTEKI

Spotkania  
z pasjami
Do tej pory w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Nasielsku odbyły się już dwa „Spotkania 
z pasjami” organizowane przez Fundację Orange.
„Spotkania z pasjami” to 12 spotkań on-line w for-
mie wideokonferencji skierowanych do starszych 
osób. Jak piszą organizatorzy na swojej stronie in-
ternetowej: Chcemy stworzyć przyjazną prze-
strzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych 
kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. Ce-
lem jest również aktywizacja tej grupy ludzi do po-
dejmowania różnych form aktywności.
Do tej pory w ramach projekty zainteresowani mo-
gli online „spotkać” się z rodzeństwem Agniesz-
ką i Marcinem Kręglickimi oraz z Krystyną Jandą. 
Pierwsi z gości są kucharzami oraz właścicielami 
restauracji, w związku z czym opowiadali o swojej 
pasji kulinarnej i dzielili się przepisami na wyśmienite 
przystawki. Poza tym część potraw przygotowali na 
żywo na wizji. Z kolei Krystyna Janda szczegółowo 
opowiadała o swojej pasji aktorskiej (oraz reżyser-
skiej) i dawała praktyczne rady, np. jak stworzyć w 
swojej miejscowości kółko teatralne. 
Na formułę „Spotkań z pasjami” składają się rów-
nież pytania do gości. Uczestnicy spotkań w naszej 
bibliotece mieli dużo ciekawych pomysłów, o co 
pytać. Niestety, póki co żadne z pytań nie padło 
na wizji. Miejmy nadzieję, że uda się przy następ-
nej okazji. Gościem będzie wtedy Teresa Lipowska, 
aktorka znana z roli Barbary Mostowiak w serialu M 
jak miłość.

pk

Z NOK

Nieme kino z muzyką w tle
W czwartek, 12 września br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się projekcja filmu pt. Nosferatu – symfonia 
grozy z muzyką graną na żywo.
Fabuła filmu nawiązywała do książki Drakula autorstwa irlandzkiego XIX-wiecznego pisarza Brama Stokera. Hrabia 
Orlok, znany jako Nosferatu, jest wampirem, który dla utrzymania życia musi odżywiać się ludzką krwią. Do jego 
zamku w Karpatach przybywa młody handlowiec. Nosferatu widzi miniaturkę pięknej Ellen, żony swojego gościa. 
Urzeczony jej wizerunkiem opuszcza zamek i przypływa do miasta, gdzie żyje ta młoda piękność. Wraz z jego 
przybyciem wybucha w mieście epidemia dżumy. Całość skończy się w tragiczny sposób, bowiem do pokonania 
wampira należy złożyć straszną i makabryczną ofiarę…
Film Nosferatu miał swoją premierę w 1922 r., czyli powstał w czasach kina niemego. Jeśli aktorzy ze sobą rozma-
wiali, to na ekranie pojawiały się tablice z dialogami, a muzyka była na żywo odtwarzana przez orkiestrę lub piani-
stę. Właśnie taki klimat zespół „Czerwie” postanowił stworzyć 
w nasielskiej sali kinowej. Oczywiście instrumentarium uległo 
zmianie, podobnie jak liczba muzyków. W Nasielsku pojawiła 
się czwórka muzyków, którzy do stworzenia nastroju grozy 
używali perkusji, gitary basowej czy akordeonu. Nowoczes-
na aranżacja muzyczna ożywiła archaiczny już obraz kinowy. 
W kilku momentach filmu, np. gdy Nosferatu się zbliża w stro-
nę ekranu, a muzyka robi się coraz głośniejsza i coraz bardziej 
kakofoniczna, można się było naprawdę przestraszyć!
Niestety, jak to już u nas wcześniej bywało, nie było zbyt 
wielu chętnych. Sala kinowa świeciła pustkami, dobrze, 
że ci, którzy jednak przyszli, nagrodzili starania muzyków 
gromkimi brawami. Po zakończeniu występu można było 
zresztą kupić płytę ze ścieżką dźwiękową do filmu. Warto 
jeszcze na koniec nadmienić, że grupa „Czerwie” gra mu-
zykę do innych klasycznych obrazów kina niemego, np. ko-
medii Charliego Chaplina. Jeśli nadarzy się jeszcze okazja, 
by uczestniczyć w ich występie, serdecznie zachęcam do 
wzięcia udziału w takiej imprezie.

Paweł Kozłowski 

Wakacje się skończyły, pora więc 
wrócić do comiesięcznych spot-
kań naszego klubu i zdawać relację 
z przeczytanych lektur. Czy klu-
bowicze wykorzystali wakacyjny 
okres na to zadanie?
Na szczęście tak, dzięki czemu 
tematów do dyskusji było dużo. 
Pomógł też fakt, że książki, które 
dostaliśmy do czytania, były bar-
dzo ciekawe i dotyczyły aktual-
nych tematów. 
Pierwszą lekturą, o której dyskuto-
waliśmy w sobotę 14 września br., 
była książka pt. Adieu. Przypad-
ki księdza Grosera autorstwa Jana 
Gregorczyka, katolickiego pisa-
rza, współpracownika dominikań-
skiego pisma „W drodze”. Książka 
odpowiada na pytanie, jak wyglą-
da prywatne życie przeciętnego 
polskiego księdza. No, może nie 
tak przeciętnego, ponieważ ksiądz 
Groser jest pisarzem, taternikiem i 

bardzo niespokojną duszą. Jedno-
cześnie to charyzmatyczny kapłan 
budzący szacunek również wśród 
niewierzących. Klubowicze do-
cenili realistyczne odwzorowanie 
polskiej rzeczywistości. Poza tym 
przedstawieni w niej bohaterowie 
nie są wolni od wad, a sam autor 
nie unika trudnych tematów: alko-
holizmu, homoseksualizmu czy 
rozwiązłości. Ważna jest również 
kwestia konfliktu wewnętrznego 
kapłana: między jego własnymi 
poglądami a potrzebą podporząd-
kowania i pokory tzw. wyższej in-
stancji. 
Druga książka również podejmu-
je tematy ostatnio obecne w me-
diach. Jodi Picoult to amerykańska 
autorka bestsellerów. Motywem 
przewodnim jej powieści pt. Tam 
gdzie ty jest młoda para, która sta-
ra się o potomstwo. Gdy zawodzi 
nawet metoda in vitro, on odcho-

dzi, a ona… nieoczekiwanie wikła 
się w lesbijski związek. Dalej fabu-
ła komplikuje się jeszcze bardziej. 
Klubowiczom książka ogólnie się 
podobała, jednak wysunięto lo-
giczne pytanie, czemu para tak 
bardzo pragnąca dziecka nie de-
cyduje się adopcję. To nieco kła-
dzie się cieniem na dramatycznie 
skonstruowanej fabule. Niemniej 
książka jest dobrze napisana i nale-
ży docenić ciekawy pomysł autorki 
polegający na dodaniu do swojego 
dzieła płyty z piosenkami swojego 
autorstwa.
Następne spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki odbędzie się już 
w sobotę 19 października br. jak 
zwykle o godz. 11.30. Omawianą 
książką będzie Zwycięzca jest tyl-
ko jeden Paulo Coehlo. Czy autor 
Pielgrzyma zdoła zachwycić klu-
bowiczów nasielskiego DKK? Zo-
baczymy! 

Paweł Kozłowski

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W POPOWIE BOROWYM 

serdecznie dziękują

PRZEDSIĘBIORSTWU  
BUDOWLANO-MONTAŻOWEMU  

„LACHENDROWICZ”;
FHU „MALTA”  

MALWINA TADEUSZ LISIECCY
RBUDMED RYSZARD GĄSIOROWSKI
TOPELECTRIC ROBERT PIOTROWSKI

za trud włożony w przeprowadzenie akcji  
na pozyskanie funduszy dla naszej placówki,  

zaangażowanie, za czynny udział  
w naszych przedsięwzięciach.

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

W dialogu
Choć minęły czasy nawracania „ogniem i mieczem”, to jednak dość 
często można spotkać nadgorliwych wyznawców Chrystusa, którzy na 
siłę chcieliby zaszczepiać innym wiarę. Swoim sposobem postępowa-
nia zaprzeczają jednak wyznawanym wartościom. Bo jak można ko-
goś namówić, aby chodził do kościoła na mszę świętą, samemu będąc 
okazjonalnym uczestnikiem życia parafialnego? Nie wystarczą słowa, 
potrzebny jest przykład życia. Podobnie dzieje się w odniesieniu do 
młodzieży, którą rodzice próbują zmuszać do wiary, zamiast zachęcać 
i ukazywać jej piękno. 

Chociaż sprawy wiary należą do najważniejszych, wszak życie wieczne 
jest dla uczniów Chrystusa priorytetem, to chodzi o to, by ukazać je we 
właściwej perspektywie. A do tego zbyteczne wydają się wszelkie me-
tody siłowe, owocny zaś dialog. Także w odniesieniu do tych, którzy 
deklarują się jako niewierzący. Na początku września br. ukazał się we 
włoskiej gazecie „La Repubblica” bezprecedensowy list papieża Fran-
ciszka. Tekst stanowi odpowiedź na pytania, które Ojcu Świętemu za-
dał zdeklarowany ateista („niewierzący od wielu lat, ale zainteresowany 
i zafascynowany przepowiadaniem Jezusa z Nazaretu”), założyciel tej 
gazety 89-letni Eugenio Scalfari w artykule z 7 lipca. 

Papież Franciszek przypomniał, że wiara rodzi się z osobistego spotka-
nia z Jezusem, które porusza serce i nadaje nowy kierunek i nowy sens 
życiu. Jednocześnie jest to spotkanie, które jest możliwe dzięki wspólno-
cie wiary, „w której żyję i dzięki której znalazłem dostęp do zrozumienia 
Pisma Świętego, do nowego życia, które niczym tryskająca woda wy-
pływa z Jezusa przez sakramenty, do braterstwa ze wszystkimi i posługi 
ubogim, będąca prawdziwym obrazem Pana. Bez Kościoła – proszę 
mi wierzyć – nie mógłbym spotkać Jezusa, choć mając świadomość, 
że ten wielki dar, jakim jest wiara, jest przechowywany w kruchych gli-
nianych naczyniach naszego człowieczeństwa. To właśnie wychodząc 
stąd, z tego osobistego doświadczenia wiary przeżywanej w Kościele, 
mogę swobodnie wysłuchać Pańskich pytań i wraz z Panem poszukiwać 
dróg, które być może pozwolą nam rozpocząć wspólnie przemierzanie 
jakiegoś etapu drogi”.

Mówi się już w mediach o tzw. efekcie Franciszka. Jest on doskonale 
widoczny na placu Świętego Piotra, gdzie na spotkania z papieżem 
przybywają ogromne tłumy. Ma też mniej widowiskowe, ale bardzo 
skuteczne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do masowego napływu 
wiernych do Kościoła, w Polsce do seminariów duchownych wstąpiło 
w tym roku o stu kandydatów więcej niż w roku ubiegłym. Jak zauważył 
przełożony wspólnoty karmelitów ojciec Alberto Compagnucci, Fran-
ciszek zbliżył duża liczbę wiernych do sakramentu spowiedzi, pokazując, 
że jej niezbędnym elementem musi być dialog. To wszystko dzieje się 
dzięki wrażliwości i miłosierdziu, z jakimi papież otwiera na oścież drzwi 
Kościoła. W ten sposób upadają mury nieufności. 

O co w tym wszystkim chodzi? Niektórzy uważają, że o tani populizm, 
zbijanie kapitału dla tracącego autorytet społeczny Kościoła. Jeszcze 
inni sterowane gdzieś od wewnątrz działania. Okazuje się, że papież ani 
nie zrewolucjonizował doktryny, ani nie zmienił nauki Kościoła. Ciągle 
pozostaje jej wiernym strażnikiem i głosicielem. Wprowadził natomiast 
inny klimat oraz styl otwarcia i słuchania, ale w sposób całościowy 
i z uwagą. Szkoda, że w wielu kręgach manipuluje się nauczaniem pa-
pieża, wybierając z niego tylko to, co pasuje do z góry postawionej tezy. 
. 

Jak podkreślił teolog Gianni Gennari, „Papież umieszcza kwestie dok-
trynalne w kontekście duszpasterskim sakramentalnej spowiedzi i co-
dziennego życia człowieka Kościoła. To przejście od moralizmu do 
moralności chrześcijańskiej”. Tę różnicę wyjaśnił następująco: „Mo-
ralista spotyka się z grzesznikiem i natychmiast rzuca mu w twarz, że 
zgrzeszył, potem odwraca się w drugą stronę. Ten zaś, kto jest moralny, 
słucha grzesznika, który sam i tak już wie, że nim jest, i okazuje gotowość 
towarzyszenia mu na drodze nawrócenia”. A Franciszek często powta-
rza w kazaniach, że jest grzesznikiem. „Ale to piękne, że kiedy uświada-
miamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, znajdujemy miłosierdzie Boga, 
który zawsze przebacza”.

Wiele dobra, także na płaszczyźnie wiary, dokonuje się w dialogu. Waż-
ny jest nie tylko wzajemny szacunek, stworzenie klimatu porozumienia 
i zaufania, ale także umiejętność słuchania i nienarzucania na siłę swo-
ich poglądów. 

ks. Leszek Smoliński

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Nasielsk – powrót starego
Przewidywany powrót do starego stylu sprawowania funkcji burmistrza i funkcjonowania Rady Miasta 
w Nasielsku po wyborach był tylko kwestią czasu. Znacznie, bo o blisko 3000 zł, wzrosła pensja burmistrza, 
wzrosły diety radnych, pensja sekretarza urzędu, a na organizowanych przez miasto uroczystościach zaczęli 
pojawiać się wyłącznie przedstawiciele koalicji rządzącej PO–PSL.
Jak pilnym uczniem swojego mistrza – Bernarda Muchy (PSL) jest obecny burmistrz, pokazały pierwsze tygo-
dnie jego urzędowania. Jedną z pierwszych decyzji, jakie podjęła Rada Miejska za aprobatą naszego burmi-
strza, było podniesienie jego wynagrodzenia o prawie 3000 zł, nie pominięto w tych podwyżkach oczywiście 
naszych radnych, dane co do kwot można znaleźć w „Życiu Nasielska”. W najbliższej przyszłości wróży to 
bezkonfliktową współpracę pomiędzy tymi organami i osobami, nie wiadomo tylko, czy z korzyścią dla 
mieszkańców Nasielska. A przecież jeszcze niedawno jako radny powiatowy chciał obniżać pensję zarządo-
wi i staroście, nazywając ich hipokrytami. Czy dzisiaj, w dobie kryzysu, należało bezzwłocznie podwyższać 
Radzie i burmistrzowi wynagrodzenie? I co będzie, jeśli ponownie zostanie wybrany nie na skróconą kadencję, 
a na czteroletnią? W mieście, gdzie tyle osób nie ma pracy? Jak te podwyżki przełożą się na dobro mieszkań-
ców? Czy aby przykład oszczędzenia i wsparcia dla bardziej potrzebujących nie powinien przyjść w góry od 
rządzących? Dlaczego „Życie Nasielska” nie podaje innych przykładów z sąsiednich gmin, np. wójt Leoncina 
obniżył sobie wynagrodzenie. Każdy może przecież bez najmniejszego problemu znaleźć pieniądze w kie-
szeniach innych – czyli nas, podatników. Niebawem więc możemy spodziewać się efektów tych podwyżek 
w postaci podniesienia podatków, uruchomienia procesu zadłużania miasta. A może zamiast płacić wszyscy 
na nasielskie „Bizancjum”, zechcą to zrobić zwolennicy Pana Burmistrza, wpłacając co miesiąc darowiznę na 
rzecz Urzędu Miejskiego w Nasielsku? Przyznanie takiego wynagrodzenia było pewnie nagrodą za dotychcza-
sową „ciężką pracę”, zwłaszcza za odmówienie rodzicom prawa do wolnego wyboru szkoły, do jakiej chcą 
posłać swoje dzieci. Na zaprzysiężeniu burmistrza nie zabrakło starych kolegów; był Pan Nalewajk – Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa z PSL, i pani Aksamit – senator Platformy Obywatelskiej. 
W dniu 24 sierpnia w czasie uroczystości 93. rocznicy Bitwy nad Wkrą przemawiała jako gość honorowy Pani 
Zakrzewska – posłanka Platformy Obywatelskiej. Jak widać, wszystko wróciło „do normy”. Następnym przy-
kładem powrotu do starych czasów była celebracja Sympozjum Agroturystycznego w Krzyczkach, które od-
bywało się w dniach 9–11 września. Wśród organizatorów nie zabrakło Burmistrza Gminy Nasielsk i Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, gdzie z-cą dyrektora jest Pan Bernard Mucha (PSL) – nasz były burmistrz. 
Obecni byli oczywiście wyżej wymienieni: Pan Nalewajk i Pani Aksamit. Działania te skłaniają do smutnego 
wniosku, z którego może warto sobie właśnie w tej chwili zdać sprawę. Stare wróciło, stare, od którego tak 
bardzo chcieliśmy uciec. Nie są istotne problemy edukacyjne, budowa kanalizacji czy utwardzanie dróg. Te 
przedsięwzięcia niestety mogły być realizowane przy użyciu pieniędzy, które są rozdysponowane na uposa-
żenia burmistrza i jego przyjaciół. W tym miejscu może wato jedynie przyjrzeć się przemianie Pana Burmistrza; 
jeszcze przed wyborem – z koalicyjnym PSL-em, wspierał utworzenie dodatkowej klasy gimnazjum przy lice-
um, ale w momencie, gdy został burmistrzem – już nie. Skąd ta przemiana? Czy można społeczną inicjatywę 
uznawać za słuszną lub nie w zależności od pełnionej funkcji? 
Te i podobne im pytania będą się pojawiały, zarówno w trakcie kadencji, jak i podczas wyborów. Chodzi o to, 
abyśmy chociaż w minimalnym stopniu interesowali się sprawami miasta, w którym przyszło nam żyć, wy-
chowywać dzieci i pracować. Sprawy poruszone tutaj mają wpływ na nasze życie, naszych dzieci – czyli ich 
przyszłość, naszą pracę i wiele innych kwestii, z których być może w chwili obecnej nie zdajemy sobie sprawy. 
Trudno nie zauważyć, że od pierwszych dni urzędowania burmistrz rozpoczął odbudowywanie starego układu 
wzajemnych powiązań i relacji. Służy temu rzekoma apolityczność? A wystarczy przeanalizować, jak głoso-
wał nasz burmistrz w radzie powiatu. Jeżeli tak samo jak koledzy z PSL – to jaka to apolityczność? Dobre roz-
wiązania dotyczące rozwoju miast i obszarów wiejskich funkcjonują w wielu miejscowościach naszego kraju, 
wystarczy być na nie otwartym, poszukiwać ich, zapraszać ekspertów, ludzi kultury, naukowców, polityków. 
Niestety, skończyły się takie czasy. Otaczając się ludźmi z obecnie rządzącej koalicji, wyraźnie demonstruje 
swoje poglądy polityczne. Głosując na takich ludzi, legitymizujemy działania rządu Donalda Tuska. Również 
ta koalicja rządzi w województwie mazowieckim. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze Strategią Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2013–2020 przygotowaną przez Sejmik Wojewódzki, w której to strategii 
wyrzucono naszą gminę jako jedyną z powiatów podwarszawskich z planu rozwoju aglomeracji warszawskiej. 
Strategia ta ogranicza możliwości rozwojowe naszej gminy. 
Kończąc, chciałbym zadać Wyborcom, mieszkańcom Nasielska, pytanie. Czy rzeczywiście, jako kryterium 
wyboru burmistrza powinna być znajomość kandydata? Czy biorąc pod uwagę działania jako radnego po-
wiatowego, tak trudno było przewidzieć postępowanie Pana Burmistrza? Czy w ogóle apolityczność na sta-
nowisku Burmistrza jest możliwa? 
          Andrzej Pacocha
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RESTAURACJA

OTWARCIE
5 października (sobota)

Nasielsk, ul. Tylna 1
1400–2100

W programie:
• konkurs na najpiękniejszy latawiec *
• ściana wspinaczkowa
• wystawa „Klubu Motolotni" z Chrcynna
• Degustacja wyrobów firmy „OLEWNIK" oraz gospodarstwa 

produkcyjno-usługowego „KOWALSKI"
• otwarcie „KARTOFLISKA" – godz. 1700

• ognisko

KONCERT ZESPOŁU  
WOLNA GRUPA BUKOWINA

* WARUNKI KONKURSU: zgłoszenie własnoręcznie wykonanego latawca w godz. 1500–1600 na placu przy sklepie „GULIWER"
NAGRODY: I m. – ROWER, II m. – WIEŻA STEREO, III m. – SMARTFON GALAXY MINI II.
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PKP NASIELSK

Lokomotywa w Nasielsku
W niedzielę, 15 września na nasielską stację kolejową zawitał prawdziwy po-
ciąg parowy wraz z wagonami. Była to duża atrakcja nie tylko dla fanów kolei.
Pociąg miał przyjechać na stację około godziny 10.30. O tej porze perony 
zapełniły się dużą liczbą mieszkańców naszej gminy zaopatrzonych w aparaty 
fotograficzne. Niestety, na przyjazd parowozu przyszło im jeszcze poczekać. 
Dopiero parę minut po godzinie 11 skład zajechał na stację, po czym natych-
miast strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku uzupełnili poziom 
wody w lokomotywie.
W trakcie tej czynności można było zwiedzać pociąg i wagony. A było co 
oglądać. Parowóz oznaczony jako „Ol12” jest obecnie jedynym znajdującym 
się w Polsce egzemplarzem austriackiego pociągu z 1912 r. Jest to najstarszy 
w naszym kraju parowóz używany w ruchu. Na stałe przebywa w skansenie 
kolejowym w Chabówce (województwo małopolskie). Do pociągu podcze-
piono 5 wagonów drugiej klasy (tzw. Bi), używanych przez PKP w latach 30. 
XX w. Każdy miał 20 ławek z miękkimi siedziskami, a także oświetlenie elek-
tryczne. Niektóre z tych wagonów były w użytku aż do lat 80. ubiegłego wie-
ku! Wszystko zachowało się w idealnym stanie, nic dziwnego, że wiele osób, 
szczególnie dzieci, robiło sobie zdjęcia, zarówno na zewnątrz, jak i w środku 
składu.
Pociąg wyruszył ze stacji Warszawa Gdańska a celem podróży był Sierpc. Po 
drodze zatrzymywał się na różnych stacjach, m.in. w Nasielsku. Organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych z Wrocławia. Jeśli 
ktoś nie zdążył na przyjazd parowozu przed południem, była jeszcze okazja, 
by zobaczyć go podczas powrotu z Sierpca do Warszawy około godz. 18.00.

(pk) 

Z MIASTA

„Na sielsko” w Nasielsku
W ostatnią niedzielę, 22 wrześ-
nia br., odbyło się w Nasielsku 
„Pierwsze Święto Ludowe na 
Nasielskim Rynku”. Nie zabra-
kło atrakcji dla każdego.
Imprezę rozpoczął Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
witając zebranych i wyrażając 
nadzieję, że „Pierwsze Święto 
Ludowe na Nasielskim Rynku” 
nie będzie ostatnim. – Będzie-
my się spotykać i wspólnie ba-
wić jeszcze nie raz – mówił. 
Dodał, że święto jest okazją do 
pożegnania lata, swego rodza-
ju ostatnim momentem, aby 
nabrać energii przed ponurym 
okresem jesieni i zimy.
Imprezę na nasielskim rynku poprowadzili Kinga i Mirosław Szczypkowie, znani wszystkim ze Stowarzyszenia 
„Skafander”, którzy tego dnia wcielili się w dwójkę wiejskich gospodarzy: Marynę i Jędrusia. Jędruś w zabawny 
sposób wytłumaczył ideę święta: – Słuchajta, Nasielsk miasto, a impreza ludowa. Jak ktoś się pyta czemu, to 
mu powim. Pomyślta, co za nazwę ma nasz gród. Teraz rozumieta? Będziemy się bawić nie na miastowo, tyl-
ko „na sielsko”, po ludowemu. Nasi gospodarze przygotowali wiele zabaw i konkursów dla publiczności. Wśród 
nich było piłowanie drewna we dwójkę, skubanie kurczaków czy ubijanie jajek trzepaczką. Okazji do wykazania 
się swoimi ludowymi umiejętnościami nie brakowało.
Scena na placu przy skwerze Jana Pawła II służyła jednak tego dnia przede wszystkim do występów wielu arty-
stów. Zaczęło się od pięknego koncertu Orkiestry Dętej z Nasielską pod batutą Joanny Ostaszewskiej. Później 
przyszła kolej na „Karniewiaków” – złożony z seniorów zespół ludowy, który poza piosenkami bawił publiczność 
skeczami i wierszowanymi monologami. Popisy wokalne dali również młodzi wykonawcy z ogniska wokalnego 
działającego przy Nasielskim Ośrodku Kultury. W dalszej części imprezy odbywały się koncerty zespołu cygań-
skiego Tabor oraz dwóch wspaniałych kapel grających muzykę folkową: Drewutni i Horpyny.
Atrakcji nie brakowało również poza sceną. Swoje stoisko rozstawiło Stowarzyszenie „Europa i My”, przy którym 
można było sobie zrobić zdjęcie z tabliczką „Nasielsk – moje miejsce”. Gdy ktoś zgłodniał, mógł uraczyć się re-
gionalnymi smakołykami przygotowanymi przez Kuźnię Kurpiowską z Pniewa. W tym samym czasie skwer Jana 
Pawła II zamienił się w stadninę koni i każde dziecko mogło się przejechać na koniach użyczonych przez Staj-
nię Stangret z Lorcina. Oprócz tego było wesołe miasteczko i wiele stoisk z jedzeniem, napojami i zabawkami.
„Pierwsze święto ludowe… było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Organizatorem imprezy była 
gmina Nasielsk.

Paweł Kozłowski

Z MIASTA

Pierwszy rok akademicki seniorów
Kilkakrotnie już informowaliśmy naszych czytelników o podjętych działaniach mających na celu utworzenie 
w Nasielsku Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). Inicjatywa ta podjęta przez Fundację „Bądźmy razem” spot-
kała się ze sporym oddźwiękiem w naszej Małej Ojczyźnie. 
Realizacja pomysłu jest już bliska finału. Znając nasielskie możliwości i oczekiwania społeczne, inicjatorzy po-
mysłu postawili na korzystanie z doświadczeń tych, którzy taki uniwersytet już mają i w tej dziedzinie odnieśli już 
sukces. Na szczęście wzorów Nasielsk nie musiał szukać daleko. Wzorcową w tej dziedzinie placówką jest Le-
gionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW). Wcześniej dostrzegli już to ludzie spragnieni wiedzy, z Nowego 
Dworu i Serocka. W miastach tych nie powołano samodzielnych uniwersytetów, ale przyłączono się do LUTW 
i utworzono jego filie. One już funkcjonują od pewnego czasu. 
Podobną drogę wybrali i nasi organizatorzy uczelni dla seniorów. Od października rozpocznie działalność w na-
szym mieście filia LUTW. Aktualnie trwa nabór słuchaczy. Już 26 września w sali widowiskowej legionowskiego 

Urzędu Miasta odbędzie się inaugura-
cja roku akademickiego dla słuchaczy 
LUTW i jego trzech filii (w tym i nasiel-
skiej). 
6 września w sali nasielskiego kina 
odbyło się spotkanie przyszł ych 
studentów LUT W z naszej gminy 
z dyrektorem LUTW dr. Romanem Bi-
skupskim. Poinformował on, że staro-
stą nasielskiej Filii LUTW będzie Teresa 
Skrzynecka, prezes Fundacji „Bądźmy 
Razem”. Na spotkaniu tym omówiono 
wiele spraw organizacyjnych oraz po-
informowano o ofercie uniwersytetu. 
A jest ona niezwykle bogata. Oprócz 

wykładów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin studenci będą mogli korzystać 
z wielu zajęć fakultatywnych, takich jak np. nauka języków obcych, warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne, 
manualne, muzyczne, terapeutyczne, komputerowe. Są to oczywiście tylko niektóre propozycje.
Istnieje jeszcze możliwość wpisania się na listę słuchaczy LUTW. Uczynić to można w siedzibie Fundacji „Bądźmy 
Razem” (mieści się ona w budynku GS w Kancelarii Prawnej państwa Kacperskich).
Oprócz inauguracji roku akademickiego dla całego LUTW w Legionowie odbędzie się także inauguracja roku 
akademickiego w naszej nasielskiej filii. Będzie ona miała miejsce 7 października w sali kina Niwa. I u nas zabrzmi 
więc pieśń Gaudeamus igitur. I zanim „nos habebit humus”, uczyć się warto. Bo na naukę nigdy nie jest za późno.

andrzej zawadzki

PODZIĘKOWANIE
Słowa podziękowania dla Sponsorów, Zespołów Artystycznych oraz 
Instytucji wspomagających organizację Parafialnych Dożynek w Nu-
nie. Dzięki Państwa okazanej pomocy tegoroczne Święto Plonów stało 
się uroczystością wyjątkową, pozwalającą w sposób atrakcyjny spędzić 
wolne chwile. 
LISTA SPONSORÓW
p. Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska
p. Ireneusz Górecki – Prezes BS w Nasielsku 
p. Hanna Frączkowska – GS Nasielsk
p. Henryk Witkowski – Piekarnia z Legionowa
p. Elżbieta i Cezary Słonczewscy
p. Monika Szostak, p. Mariusz Szostak – Hurtownia Spożywcza 
p. Zygmunt Szwejkowski
p. Grzegorz Arciszewski 
p. Andrzej Królak – Prezes SKR
ESTKOWSKI&SAWICKI „GULIWER” Centrum Handlowe Nasielsk
p. Adam Ostaszewski – Agencja Ubezpieczeniowa
Firma Jarki, z Mazewa, p. Wincenty Pawłowski, p. Leszek Chojnowski, p. 
Wiesław Suska, p. Zbigniew Piątkowski, p. Zenon Janecki
Stacja Patronacka MONREX z Nasielska, Firma STANGRET z Lorcina, 
Sabina i Adam Sekutowicz – Stacja Paliw Lorcin
p. Karolina Chmielewska Sklep Spożywczy z Nuny 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
Orkiestra Dęta z Nasielska, Zespół Surrexit z Nasielska, Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Popowie Borowym, Zespół Pieśni i Tańca z Golądkowa, 
Uczestnicy Terapii Zajęciowej z Pieścirogów Starych, Zespół Moja Ro-
dzina z Glinojecka, Zespół TheSperados

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE 
Urząd Miasta i Gminy Nasielsk, Nasielski Ośrodek Kultury, Komenda Po-
licji z Nasielska, Ochotnicza Straż Pożarna w Nunie

  Liczymy na dalszą owocną współpracę.
  Organizatorzy: Proboszcz Parafii Nuna, Rada Parafialna
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerski Start  
– musisz tu być!
Jeśli zapytacie mnie, czy łatwo zorganizować dużą imprezę plenerową, 
odpowiem wam, że trzeba włożyć w to sporo energii, czasu i zaanga-
żowania, ale jest to do zrobienia. Jestem świeżo po doświadczeniach 
organizacji „Harcerskiego Startu” i może dlatego, że realizowałem taki 
projekt pierwszy raz, wydawało mi się to tak dużym wysiłkiem. Oko-
ło trzydziestoosobowy zespół pracował zawzięcie około 2 miesięcy… 
i muszę przyznać, że udało nam się spełnić nasz sen.

Pogoda może nie była letnia, tak jak to potrafi być jeszcze we wrześniu, 
ale po tygodniowych opadach zajrzało do nas słońce, co nam bardzo 
pomogło. Tuż przed południem przy amfiteatrze Parku im. J Wybickie-
go stanęło Miasteczko Harcerskie w postaci 6 dużych namiotów woj-
skowych (typu podwyższana dziesiątka). W poszczególnych punktach 
znajdowały się: animacja muzyczna, gdzie wraz z animatorem można 
było pośpiewać piosen-
ki z harcerskiego śpiew-
nika, animacja ruchowa, 
gdzie można było się po-
bawić chustą animacyjną, 
przejść „pajęczynkę” lub 
zabawić się w gry har-
cerskie wraz z animatora-
mi. Ponadto chętni mogli 
porozmawiać z druhem 
i poznać podstawowe in-
formacje o funkcjonowa-
niu Hufca ZHP w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a także obejrzeć salę pamięci, w której znajdo-
wały się proporce, naszywki i butony pamiątkowe oraz pokaz zdjęć 
z życia hufca. Dzięki druhom Mariuszowi i Przemysławowi Ziółkowskim 
dobra zabawa na scenie trwała już od godziny 10.00 – harcerską i bie-
siadną muzykę oraz ciepłe słowa można było usłyszeć w całym parku. 
„Harcerski Start” zaczął się od apelu Hufca, na którym stawiły się wszyst-
kie jednostki podstawowe, komenda Hufca oraz przedstawiciele władz 
samorządowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Łomianek i Pomie-
chówka, a także przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP. Podczas 
apelu został odczytany rozkaz Komendanta Hufca oraz wykaz z rozkazu 
Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. Najważniejszą informacją było 
dołączenie do naszego Hufca Szczepu 462. Drużyn Harcerskich i Gro-
mad Zuchowych z Łomianek, tym samym nasza harcerska społeczność 
powiększyła się o blisko 150 osób, tworząc jedno z najsilniejszych pod-
warszawskich środowisk. 
Po apelu goście oficjalni wraz z komendą Hufca udali się na otwarcie 
nowej siedziby przy ul. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Dziękujemy Urzędowi Miasta za sfinansowanie remontu po-
mieszczenia. Pozostali uczestnicy spotkania mieli do wyboru korzystanie 
z atrakcji Miasteczka Harcerskiego lub udział w jednej z dwóch gier miej-
skich. Pierwsza zespołowa „Harcerskie tropy”, przeznaczona dla młod-
szych uczestników i rodzin, odbywała się w Parku im. J. Wybickiego. 
Gracze mieli do wykonania 7 drobnych zadań rozsianych na terenie par-
ku, za każde dostając naklejkę, którą należało wkleić do wlepki i stworzyć 
w ten sposób obrazek. Druga gra indywidualna „Nowodworskie dzie-
je”, zbliżona do Trasy Krajoznawczej Imprez na Orientację, przybliża-
ła uczestnikom historię miasta poprzez wykonywanie drobnych zadań 
związanych z obiektami historycznymi i pamiątkowymi. Za uczestnictwo 
w grach można było uzyskać pakiet końcowy ufundowany przez miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki, na który składała się smycz, długopis, folder 
o Twierdzy Modlin, znaczek pamiątkowy oraz słodka niespodzianka. 
Po zamknięciu biur startu uczestnicy wydarzenia mogli się wspólnie ba-
wić przy harcerskich zabawach, tańcach grupowych oraz zjeść ciepłą 
grochówkę i pączki. Słodkości były ufundowane przez piekarnię Szarow, 
za co serdecznie dziękujemy. Zabawa w Parku Wybickiego skończyła się 
o 15, następnie harcerze przeszli na plażę miejską, gdzie odbyło się og-
nisko kończące inaugurację. 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie i wyśmieni-
tą zabawę. Szczególne podziękowania składam na ręce swoich zastęp-
ców: pwd. Mariusza Ziółkowskiego i Sebastiana Sosińskiego, oraz szefów 
sztabów zadaniowych: ćwika Michała Antoniewicza, ćwika Dominika 
Dominiczaka oraz HO Karoliny Jędróźwiak. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji naszej imprezy – bez was nie byliby-
śmy w stanie przeprowadzić tak dobrej zabawy. Jesteśmy też wdzięczni 
Urzędowi Miasta za udostępnienie terenu i sfinansowanie pakietów koń-
cowych, a „Tygodnikowi Nowodworskiemu” za objęcie imprezy patro-
natem medialnym.

szef Zespołu Promocji i Informacji Hufca ZHP  
w Nowym Dworze Mazowieckim

pwd. Daniel Nowak

ZSZ Nasielsk. SALON MATURZYSTÓW

PERSPEKTYWY 2013
12 września 2013 r. drzwi w Gmachu 
Głównym Politechniki Warszawskiej 
zostały szeroko otwarte dla młodzie-
ży zdającej maturę w roku szkolnym 
2013/2014. W deszczowy wrześniowy 
poranek uczniowie trzech klas matu-
ralnych technikum i liceum wraz z wy-
chowawcami wyruszyli sprzed Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku w kie-
runku Warszawy. 
Tegorocznym maturzystom przyświe-
cały bardzo szczytne cele – nabycie 
wiedzy, niezbędnej każdemu maturzy-
ście, i uzyskanie odpowiedzi na dręczą-
ce pytania, które kłębią się w głowach 
każdego z nich: Jak zdać egzamin matu-
ralny z języka polskiego? Jaki kierunek 
studiów wybrać? Jakie są prognozy na 
rynku pracy? Tych wszystkich informacji dostarczyli uczniom przedstawiciele uczelni, wykładowcy, eksperci 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Podczas całego Salonu czynne były stoiska uczelniane, na których można zdobyć informację o wymaganiach 
rekrutacyjnych oraz o ofercie studiów. Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez Danutę 
Król, eksperta OKE, która zajęła się tematem egzaminu z języka polskiego. Podpowiadała, w jaki sposób się do 
niego przygotować, jakich błędów unikać. Informacje te były niezwykle cen-
ne, zwłaszcza, że język polski musi zdawać każdy, zarówno chłonny tej wiedzy 
umysł humanistyczny, jak i nieco oporny na nią umysł ścisły. Po krótkiej prze-
rwie uczniowie ZSZ udali się na spotkanie z pracownikiem Mazowieckiego Ob-
serwatorium Rynku Pracy. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o wynikach badań 
mazowieckiego rynku pracy. Wynika z nich, że w najbliższych latach wzrośnie 
zapotrzebowanie na zawody związane z medycyną: lekarzy, rehabilitantów, pie-
lęgniarki, opiekunów starszych osób, a to z powodu starzenia się społeczeństwa. 
Również zawody związane z transportem będą dawały większe szanse na prze-
trwanie w dobie kryzysu i ogólnego zastoju na rynku pracy. Najtrudniej będzie 
znaleźć pracę po kierunkach: turystyka, marketing, socjologia, pedagogika, ad-
ministracja, gdyż były to kierunki oblegane w ubiegłych latach, a rynek pracy 
jest, jak powszechnie wiadomo, ograniczony.
Generalnie trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć świadomość konieczności 
kształcenia ustawicznego, czyli nabywania wiedzy i umiejętności przez całe ży-
cie. Ponadto stale szukać i nieustannie się rozwijać, co sprzyja naszym szarym komórkom, bo dzięki temu ćwi-
czymy swój umysł i wolniej się starzejemy. Wniosek z tego, że nasz rząd i ograniczony rynek pracy troszczą się 
o nas i dbają o to, abyśmy poprzez ciągłe dokształcanie, myślenie twórcze i nieprzerwaną walkę o przetrwanie 
zbyt szybko nie zestarzeli się i cieszyli się, jak najdłużej szczęściem i zdrowiem. Czego życzę serdecznie wszyst-
kim, a w szczególności tegorocznym maturzystom!

Anna Łączyńska

ZE SZKÓŁ. PG nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Otrzęsiny gimnazjum
Jak co roku powitaliśmy w społeczności szkol-
nej nowych uczniów. Nauka w innej szkole niż 
dotychczas jest dla nich wielkim przeżyciem. 
Aby pomóc im się zintegrować, klasy II c i II d 
z wychowawcami – paniami Moniką Orłowską-
-Wiśniewską i Bożeną Gąsiorowską, przygoto-
wały otrzęsiny. 
Dnia 5 września już od 8.00 rano w naszym 
gimnazjum rozbrzmiewały śmiechy i wesołe 
rozmowy. Klasy II zorganizowały dla pierwsza-
ków zawody. Biegi w workach, jedzenie jabłka 
zawieszonego na nitce bez dotykania go ręko-
ma, taniec z balonem, śpiew, układanie wier-

szy – to tylko niektóre 
z zadań, jakie mieli do 
wykonania nasi młodsi 
koledzy. W rywalizacji 
pierwsze miejsce zajęła 
klasa I b z wychowaw-
czynią panią Ewą Wil-
czyńską.
M a m y  n a d z i e j ę ,  ż e 
wsz ysc y bardzo do-
brze się bawili. Życzymy 
p ier wszakom powo -
dzenia w nowym roku 
szkolnym. 

S. Borzyńska, kl. 2a
Koło Dziennikarskie 

PG nr 1
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PRAWO NA CO DZIEŃ

Co to jest mobbing?
Historia mobbingu. Jak podaje por-
tal Wikipedia, termin „mobbing” 
wywodzi się z języka angielskiego, 
a pochodzi od wyrazu „mob” ozna-
czającego tyle co tłum, natłok, banda, 
napastowanie, obleganie, atakowanie 
w tłumie. Mobbing „zrobił” na świecie 
i w Polsce istną niechlubną karierę. 
Naukowo odkryty, nazwany i zdefi-
niowany, panoszy się w środowisku 
pracowniczym, zaczyna szerzyć się” 
wśród uczniów i studentów, a jego 
symptomy i formy można dostrzec 
nawet w świecie polityki i stosunków 
międzynarodowych. 
O mobbingu w miejscu pracy,  
o mobberze i o mobbowanym
Mobbing w miejscu pracy jest okre-
ślany jako wrogie i nieetyczne za-
chowania czy działania pojedynczej 
osoby lub grupy ludzi wobec jednej 
lub kilku osób, występujące z dużą 
częstotliwością (statystycznie przynaj-
mniej raz w tygodniu), trwające przez 
długi okres czasu (statystycznie przy-
najmniej sześć miesięcy), które właśnie 
z tych powodów (dużej częstotliwości 
i długiego czasu trwania) prowadzą do 
negatywnych konsekwencji u ofiary: 
psychologicznych, psychosomatycz-
nych i społecznych urazów. 
Przyczyny mobbingu w pracy. W li-
teraturze podkreśla się, że zachowania 
mobbingowe pojawiają się najczęściej 
w strukturach organizacyjnych o au-
torytarnym stylu zarządzania, w któ-
rych sprawowanie władztwa odbywa 
się z pozycji siły, występuje wymusza-
nie wykonania zadań przez pracowni-
ków według narzuconego schematu, 
a jakiekolwiek innowacyjne ich działa-
nie – nawet służące firmie – jest przez 
przełożonych tłumione, krytykowane 
i odczytywane jako „atak na władzę”. 
Okoliczności sprzyjające mobbingo-
wi. Do klasycznych zalicza się: nieob-
sadzone stanowiska (istnienie wakatów 
lub okresowe, ale przedłużające się 
w czasie bycie „pełniącym obowiąz-
ki”) albo określanie wręcz nierealnych 
terminów realizacji zadań (np. zaopi-
niowanie na piśmie 70-stronicowe-
go projektu ustawy w ciągu 2 godzin), 
wydawanie przez przełożonych po-
leceń służbowych niejednokrotnie 
wewnętrznie sprzecznych albo pole-
ceń wykraczających poza obowiąz-
ki służbowe pracownika, obciążanie 
pracownika odpowiedzialnością za 
realizację zadania, przy jednoczesnym 
pozbawieniu go wpływu na jego re-
alizację, promowanie rywalizacji bez 
jasnego określenia jej kryteriów (tzw. 
„walka o pietruszkę”). Obok warunków 
środowiska pracy, a więc wspomnia-
nego stylu zarządzania, sposobu i kli-
matu wykonywania zadań przez kadrę 
kierowniczą i pracowników, istotną 
okolicznością sprzyjającą mobbin-
gowi jest psychofizyczna osobowość 
stron zjawiska. Może lepszym okre-
śleniem byłoby słowo „relacja”, al-
bowiem mobbing to proces, który 
ewoluuje. 
Jakie są stadia mobbingu? Podłożem 
pojawienia się zachowań mobbin-
gowych jest zwykle „konflikt” (wcale 
nie musi to być wydarzenie w sensie 
fizycznym), od którego wszystko się 
zaczyna. W przypadku mobbingu 
jest to najczęściej kategoria psycho-

logiczna. Na ogół „sprawca konflik-
tu” (ofiara mobbingu) nawet sobie 
nie uświadamia, jaką burzę wywołał. 
Zaczyna dopiero odczuwać jej skut-
ki, gdy zaczyna być wyśmiewany, 
poniżany, piętnowany, zniesławiany 
jako pracownik i jako prywatna oso-
ba, gdy pojawia się ostracyzm to-
warzyski w środowisku koleżanek 
i kolegów z pracy. W fazie tych prze-
śladowań „sprawca konfliktu” (de fac-
to jego ofiara) przeważnie poznaje 
swego „kata” (mobbera), ale nie zna 
i nie rozumie jego intencji, boi się 
zajmowanej przez niego pozycji za-
wodowo-towarzyskiej w pracy (np. 
zażyłości z prezesem firmy), więc po 
prostu się nie broni. A „kat” jest bez-
względny. Wytwarza wokół swej ofia-
ry pustkę. Ta izolacja skutkuje u ofiary 
mobbingu niejednokrotnie pogorsze-
niem stanu zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, koniecznością korzystania 
z długoterminowych zwolnień lekar-
skich. Tym samym utrwala się w świa-
domości innych współpracowników 
jego obraz jako nieudacznika, szkod-
nika, nieefektywnego, wręcz złego 
pracownika szkodzącego „fajnemu” 
zespołowi. Kulminacją mobbingu 
jest albo zwolnienie z pracy „ofiary 
mobbingu” w majestacie prawa, albo 
sytuacja, w której ofiara mobbingu 
sama z tej pracy rezygnuje. Obec-
nie najczęściej obiektem mobbingu 
w firmach są ludzie młodzi, kreatywni, 
dobrze wykształceni, swobodnie po-
sługujący się językami obcymi. Stano-
wią oni zagrożenie dla pracowników 
„zasiedziałych”, mobilizujących się do 
pracy tylko sporadycznie, którzy ma-
jąc w firmie powiązania funkcjonalno-
-personalne, zakulisowo pozbywają 
się tych młodych, wykorzystując do 
tego właśnie te powiązania lub prawo 
(np. umowy terminowe).
Kto może być sprawcą działań 
mobbingowych, czyli mobberem? 
W zhierarchizowanej strukturze or-
ganizacyjnej mobberem może być 
i przełożony (niejednokrotnie utoż-
samiany z pracodawcą), i współ-
pracownik, i podwładny. Szef może 
występować przeciwko pracowniko-
wi, pracownik przeciwko szefowi albo 
pracownik przeciwko pracownikowi. 
W dwóch pierwszych przypadkach 
osoby mobbująca i mobbowana znaj-
dują się na różnych poziomach struk-
tury organizacyjnej, w trzecim – obie 
znajdują się na tym samym poziomie. 
Mobber, zdaniem psychologów, to 
osoba której profil psychologiczny 
jest opisywany jako perwersyjno-nar-
cystyczny. Mamy więc do czynienia 
z osobnikiem targanym strachem 
przed utratą autorytetu lub władzy, lę-
kiem przed byciem słabszym, osob-
nikiem o silnym poczuciu zagrożenia 
własnej wartości i osiągniętego statu-
su, żądnym podziwu i akceptacji. Psy-
chologowie podkreślają, że przy tym 
wszystkim osoby te mają skłonność 
do zbytniej perfekcji, czym starają się 
ukryć braki w wiedzy merytorycz-
nej lub nieumiejętność w zarządzaniu 
i kierowaniu zespołem ludzi. Nie-
obce jest im także silne uczucia za-
zdrości i zawiści. Co więcej, mobber 
tkwi w przeświadczeniu, że postępu-
je słusznie, że jego ofiara zasługuje na 
takie traktowanie, a wręcz się sama 

o to prosi. Prześladując, nie ma żad-
nych skrupułów, często twierdzi, że 
to wszystko robi dla dobra pracowni-
ka. Nie ma więc z tego tytułu żadnych 
wyrzutów sumienia. Psychologowie 
są też zgodni, że mobbing jest dzia-
łaniem w dużej mierze świadomym 
i zamierzonym. 
Kto zostaje ofiarą mobbingu? Nie 
ma na to reguły, choć po części już 
wcześniej odpowiedziano na to pyta-
nie. „Inność” danej osoby w każdym 
przypadku mobbingu prowokuje 
mobbera do działania. Przełożony 
prześladuje pracownika, w więk-
szości przypadków, czując się za-
grożony jego profesjonalizmem 
zawodowym. Obawiając się utra-
ty autorytetu lub pozycji zawodo-
wej, mobber – w obecności innych 
pracowników lub klientów – zaczy-
na swoją ofiarę upokarzać, poniżać, 
zniesławiać, zastraszać, wyśmiewać, 
pomniejszać jej kompetencje, kryty-
kować sposób wykonywania przez 
nią pracy, grozić utratą pracy. Wspo-
mniany psycholog Heinz Leymann 
dorzuca do tego niechlubnego ze-
stawu inne zachowania, np.: ograni-
czanie możliwości wypowiadania 
się, krzyki, wyzwiska, groźby, trak-
towanie jak powietrze, izolowanie, 
rozsiewanie plotek, ośmieszanie, kry-
tykę życia osobistego, zlecanie zadań 
poniżej umiejętności lub prac bez-
sensownych czy też molestowanie 
seksualne, a nawet przemoc fizyczną. 
Obiektem mobbingu może stać się 
w grupie pracowników jeden z nich. 
W jaki sposób następuje wybór „ko-
zła ofiarnego”? Najczęściej do głosu 
dochodzą uczucia zazdrości, a także 
(jak obecnie ma to miejsce w Polsce) 
rywalizacja o zatrudnienie na stałe (za-
warcie umowy o pracę na czas nie-
określony). Najczęściej dotyczy to 
pracowników nowych, często mło-
dych, którzy zdaniem grupy narusza-
ją jej status quo. Punktem zapalnym 
jest najczęściej dostrzeżenie przez 
przełożonych zaangażowania w pra-
cę nowego pracownika. Tego grupa 
nie daruje. Izolacja (np. nieodzywanie 
się, wychodzenie z pokoju), utrudnia-
nie wykonywania pracy (np. odmowa 
współpracy przy realizacji zadań służ-
bowych), niewybredne żarty (np. pra-
ca za seks), wulgaryzmy mają na celu 
zdyskredytowanie „pracusia” wśród 
innych pracowników. 
Przełożony może być ofiarą mob-
bingu ze strony pracownika. Przy-
padki tego typu występują rzadziej, ale 
mają swoją dramaturgię. Zawistny(a) 
i zazdrosny(a) kolega lub koleżanka, 
której się nie udało awansować nawet 
do poziomu „pełniącego obowiązki”, 
jest w stanie zrobić wszystko aby znisz-
czyć osobę, której się powiodło. Osz-
czercze plotki na temat przełożonego 
dotyczące jego stylu pracy, nieporad-
ności, niezdecydowania, wręcz nie-
udacznictwa, co więcej – podważanie 
jego wykształcenia i kompetencji, wy-
jawianie zdarzeń z jego życia osobi-
stego (oczywiście z odpowiednim 
ubarwieniem), publiczne krytykowa-
nie wyglądu, utrudnianie wykonywa-
nia pracy (częste zwolnienia lekarskie, 
nieterminowe dostarczanie żądanych 
przez przełożonego materiałów albo 

niedostarczanie ich w komplecie itp.) 
to niezwykle skuteczne techniki mob-
bingu w tym przypadku. 
Czy grupie potrzebny jest „kozioł 
ofiarny”? Grupa jest na ogół zado-
wolona z obecności w niej tzw. „kozła 
ofiarnego”. Jest to sytuacja dla gru-
py niezwykle korzystna, albowiem 
to właśnie „kozioł ofiarny”, czyli oso-
ba mobbowana, skupia na sobie ne-
gatywne emocje członków grupy, 
a mobber (prześladowca) rozładowu-
je swoje frustracje, dając spokój innym 
członkom grupy. Taki stan pozornej 
równowagi w grupie jest milcząco ak-
ceptowany przez jej członków. 
Czy mobbing jest formą uzależnie-
nia? Naukowcy dostrzegają w relacji 
ofiara – prześladowca podłoże psy-
chologiczne. Te dwie osoby „niejako 
poszukują się nawzajem i uzupełniają”, 
a badacze tłumaczą to tym, że „ma-
sochizm potrzebuje sadyzmu i na 
odwrót”. Ofiara nie potrafi zostawić 
pracy, mimo nadarzających się okazji 
i postępujących u niej szkód zdrowot-
nych. Sprawca mobbingu natomiast 
może uzasadnia swoje postępowanie 
dobrem firmy, i tym samym czuje się 
oczyszczony. Więcej o relacji ofiara 
– kat można dowiedzieć się z opra-
cowań naukowych z zakresu wikty-
mologii.
Skutki mobbingu, niezależnie od jego 
przyczyn i form, są zawsze negatywne 
dla ofiary. Mobbing wyniszcza ją nie 
tylko psychicznie, ale także fizycznie. 
Zmiany zdrowotne mogą być niekie-

dy nieodwracalne, szczególnie w sfe-
rze psychicznej. Co ciekawe, skutki 
mobbingu są też odczuwalne w gru-
pie, firmie, organizacji. Następuje tam 
degeneracja procesów społecznych, 
zaczynają dominować różne formy 
manipulacji (np. oszukiwanie, kom-
binowanie, intryganctwo), szwankuje 
komunikacja pomiędzy członkami 
grupy lub organizacji czy też pracow-
nikami firmy. Niepowstrzymanie 
w porę zjawiska mobbingu w grupie, 
firmie, organizacji powoduje, że roz-
poczyna się w nich proces destrukcji 
(rozpadu, a nawet upadku). 
Mobbing jest zjawiskiem często 
trudnym do uchwycenia, albowiem 
obiektywne parametry jego istnienia 
są zmieszane z parametrami subiek-
tywnymi. Bo przecież, każda osoba 
mobbowana inaczej odbiera działa-
nia prześladowcy, każda inaczej prze-
żywa te same zdarzenia. Co więcej, 
nie wszyscy te same działania dane-
go sprawcy uważają za mobbing. Do 
pewnego stopnia granice mobbingu 
są więc płynne i zależą od subiektyw-
nego odbioru, od wrażliwości osoby 
mobbowanej.     CDN.

Anna Fronczak
(przy opracowaniu wykorzystano 
materiały dotyczące zjawiska mob-
bingu opublikowane na stronach in-
ternetowych Państwowej Inspekcji 
Pracy, Krajowego Stowarzyszenia An-
tymobbingowego, Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Antymobbingowego 
OSA oraz Wikipedii)

Nasielsk, dnia 24.09.2013 r.
ZPN.6840.13.7.2011.2013
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ 
oraz Uchwały Nr  XIV/123/11  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listo-
pada 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprze-
targowej  podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym

Położenie Nasielsk

Numer działki 2199/2

Powierzchnia 
działki 257 m2

Numer Księgi 
Wieczystej OS1U/00006441/1

Przeznaczenie 
nieruchomości

Nieruchomość  położona jest na terenie objętym Miejscowym 
Planem  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska.
Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji 
towarzyszących usług nieuciążliwych wraz z elementami  
infrastruktury technicznej.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest nieza-
budowana  nieruchomość położona w mieście Nasielsku, przy 
ul. Wiśniowej. Działka ze względu na swoje cechy nie może być 
zagospodarowania samodzielnie i dlatego została przeznaczona 
do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania 
przyległej działki od strony ul. Wiśniowej

Cena nierucho-
mości

    19 500,- złotych
 + podatek VAT

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 Miejskie-
go w Nasielsku na okres 21 dni tj. od dnia 25 września  2013 roku do dnia  
16 października 2013 roku

BURMISTRZ NASIELSKA 
Bogdan Ruszkowski

O G Ł O S Z E N I E
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ODPADÓW SELEKCJA – EKOLOGII LEKCJA
Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszech-
nienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji 
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów usta-
wy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworze-
nie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do 
osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie 
więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%). Obowiązek osiągnięcia pozio-
mów selektywnej zbiórki ustawa scedowała na gminy. W przypadku gdy gmina nie wykaże osiągnię-
cia właściwych poziomów, będzie zmuszona zapłacić kary. Dlatego tak ważne jest segregowanie 
odpadów. Gospodarowanie odpadami zaczyna się od świadomości a następnie decyzji każdego z nas.  
W naszej gminie funkcjonują dwa systemy segregacji, tj. system workowy (dla budynków jednorodzinny) 
oraz system z użyciem pojemników zbiorczych (dla budynków wielorodzinnych). Zasada w obu syste-
mach jest taka sama. Do recyklingu, to jest przetworzenia i ponownego użycia trafią tworzywa sztuczne, 
szkło, papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe.

RODZAJ ODPADU NALEŻY WRZUCAĆ

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
* należy gromadzić w pojemnikach lub workach 

na odpady zmieszane 
** wydzielić i przekazać na indywidualne zgło-

szenie

TWORZYWA 
SZTUCZNE

OPAKOWANIA 
WIELOMATE 
-RIAŁOWE

METALE

•  plastikowe butelki po napojach, wodach 
mineralnych, sokach,

• plastikowe opakowania po napojach i olejach 
spożywczych,

• opakowania po kosmetykach, płynach do 
mycia i chemii gospodarczej,

•  plastikowe opakowania po żywności (np. 
kubki po jogurtach, margarynach),

•  plastikowe wiadra, doniczki, koszyki po 
owocach,

•  folie opakowaniowe i worki, reklamówki,
•  kawałki rur lub złączek PCV lub PET
•  kartony po napojach, sokach,
•  kartony po mleku, po papierosach
•  opakowania po zupkach,
•  opakowania po przyprawach,
•  opakowania po lekach, pigułkach
• opakowania metalowe (puszki, pudełka, 

kapsle, nakrętki od słoików itp.)
•  zepsute narzędzia metalowe

• styropianu i innych odpadów, budowlanych**,
• opakowań po aerozolach**,
• puszek po farbach**,
• opakowań po olejach przemysłowych, silnikowych, 

płynach chłodniczych**,
•  opakowań po środkach chemicznych i środkach 

ochrony roślin**,
• opakowań po klejach i rozpuszczalnikach,
• kabli i przewodów elektrycznych**,
• baterii**

SZKŁO

• butelki po napojach i żywności
• słoiki po dżemach i przetworach,
• opakowania po kosmetykach,
• stłuczkę szklaną bez nakrętek, kapsli, korków 

• ceramiki,
• szkła żaroodpornego,
• szkła okiennego,
• szyb samochodowych,
• luster,
• żarówek, świetlówek, termometrów**
• bombek i ozdób choinkowych,
• ekranów telewizyjnych**

MAKULATURA

• gazety i czasopisma,
• prospekty, katalogi,
• kartony i tektura,
• zeszyty i książki,
• papier biurowy i kserograficzny,
• papier pakowy,
• koperty,
• papiery ozdobny i kotyliony

• kartonów po napojach, sokach, mleku, papie-
rosach,

• tapet,
• pieluch jednorazowych i innych artykułów hi-

gienicznych,
• papieru z folią,
• worków po cemencie, zaprawach,
• paragonów,
• resztek taśm z kas fiskalnych,
• papieru do pieczenia
• papieru fotograficznego,
• kalki technicznej,
• papieru ksero

Ze strumienia odpadów należy wysegregować również odpady biodegradowalne i zielone, tj. resztki 
żywności (bez opakowania), żywność przeterminowaną, odpady kuchenne z warzyw surowych i gotowa-
nych oraz owoców, części zielone roślin, trawę, liście, zużytą ściółkę zwierząt domowych. W zabudowie 
jednorodzinnej odpady te należy kompostować pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwo-
ści dla nieruchomości sąsiednich. Dopiero po dokładnie przeprowadzonej segregacji pozostałe odpady 
powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczy-
nimy się do poprawy stanu środowiska. Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu będzie punkt selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, który zapewni odbieranie od mieszkańców odpadów, które 
są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.
Od 1 stycznia 2014 r. na bazie ZGKiM w Nasielsku, ul. Płońska 43 utworzony zostanie Gminny Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego nieodpłatnie będzie można oddać 
następujące rodzaje odpadów: szkło, papier, tektura tworzywa sztuczne, metale, zużyte świetlówki, che-
mikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania 
po zużytych środkach ochrony roślin), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,  zielone, ogrodowe, inne 
odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

PORADY

Cukrzyca typu 2  
– choroba naszych czasów
Kiedy ostatnio badałeś poziom glukozy we krwi? Pewnie nie pamiętasz? 
A jednak warto, co najmniej raz w roku, zbadać jej poziom. Dlaczego? 
Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującym typem cukrzycy na 
świecie. 
W Europie w 2011 r. na cukrzycę chorowało ok 52,8 mln osób, a licz-
ba osób z nietolerancją glukozy wynosiła 63 mln. W Polsce natomiast 
wg raportu IDF w 2012 r. na cukrzycę chorowało 3,1 mln osób, z czego  
1 mln osób nie zdawał sobie sprawy z istnienia choroby. Dodatkowo po-
nad 5 mln osób miało nieprawidłową tolerancję glukozy, czyli tzw. stan 
przedcukrzycowy. 
Jakie są przyczyny cukrzycy typ 2?
Jedną z przyczyn są uwarunkowania genetyczne objawiające się za-
burzeniami wydzielania lub działania insuliny, natomiast drugą i główną 
przyczyną tego typu cukrzycy jest nadwaga i otyłość. Pierwsza przy-
czyna jest od nas niezależna, natomiast na drugą mamy wpływ, niestety 
mimo to ona właśnie głównie przyczynia się do występowania cukrzy-
cy typ 2. Cukrzyca ta dawniej występowała jedynie u osób starszych, 
niestety ze względu na coraz powszechniejsze występowanie otyłości 
obecnie dotyka już dzieci i młodzież. Jest to choroba dziedziczna, za-
tem jeśli w Twojej najbliższej rodzinie występuje, jesteś w grupie ryzyka.
Jak rozpoznać cukrzycę?

Prawidłowy 
poziom

Stan 
przedcukrzycowy Cukrzyca

glikemia  
na czczo

< 100 mg% 
(5,6 mmol/l)

100–125 mg% 
(5,6–6,9 mmol/l) 

nieprawidłowa 
glikemia na czczo

≥ 126 mg% 
(7,0 mmol/l)

glikemia  
po 2 godz. 
doustnego 

testu 
tolerancji 
glukozy

< 140 mg% 
(7,8 mmol/l)

140–199 mg% 
(7,8–11,0 mmol/l) 

nieprawidłowa 
tolerancja glukozy

≥ 200 mg% 
(11,1 mmol/l)

Zanim zrobisz badania, możesz odczuwać pewne objawy wskazujące na 
cukrzycę. Objawy charakterystyczne to: wzmożone pragnienie, oddawanie 
dużych ilości moczu, senność, osłabienie, zmniejszenie masy ciała, zmiany 
ropne na skórze czy stany zapalne narządów moczowo-płciowych. Jednak 
w początkowym stanie nietolerancji glukozy objawy te mogą nie wystę-
pować.
O corocznym badaniu glukozy powinny szczególnie pamiętać:
– osoby z nadwagą BMI ≥ 25 kg/m2;
– osoby, których rodzice lub rodzeństwo choruje na cukrzycę;
– osoby mało aktywne fizycznie;
– osoby, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy;
– kobiety, które przebyły cukrzycę ciężarnych;
– kobiety, które urodziły dziecko o masie > 4 kg;
– osoby z nadciśnieniem tętniczym;
– osoby z nieprawidłowym poziomem HDL < 40 mg/dl (<1mmol/l) lub 
podwyższonym stężeniem trójglicerydów >250 mg/dl (2,85 mmol/l);
– kobiety z zespołem policystycznych jajników;
– osoby z chorobą układu krążenia.
Osoby z cukrzycą typ 2 według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego powinny również dbać o inne wskaźniki, tj.:
– wartość HbA1c poniżej 7%,
– ciśnienie tętnicze krwi poniżej 130/80 mm Hg,
– stężenie cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dl.
Nieleczona lub źle leczona cukrzyca może również wiązać się z wieloma 
powikłaniami, jak:
• zwiększone ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu;
• niewydolność nerek;
• uszkodzenie wzroku;

amputacja kończyn dolnych (należy bardzo uważać na obtarcia, odciski, ja-
kiekolwiek inne rany, szczególnie w obrębie stopy).
Jak zapobiegać cukrzycy typ 2?
Skoro jej przyczyną jest nadmierna masa ciała i niezdrowy styl życia, to naj-
lepszym sposobem zapobiegania jest zmiana diety i regularna aktywność 
fizyczna. Zmiany te mogą zapobiec pojawieniu się cukrzycy, nawet gdy już 
występuje nietolerancja glukozy. Za dwa tygodnie natomiast omówię do-
kładnie, na czym powinna polegać zmiana nawyków żywieniowych osób 
z cukrzycą typu 2.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA

25-29 września godz. 15.00

Rycerz Blaszka.  
Pogromca smoków. 3D

Animacja, familijny; Niemcy; czas: 1 godz. 18 min.

Blaszka, najsympatyczniejszy rycerz Zardze-
zii, pada ofiarą spisku złego księcia. Oskarżo-
ny niesłusznie o kradzież, pozbawiony zamku 
i tytułu rycerskiego, zostaje wygnany z kró-
lestwa. Jedynym sposobem na odzyskanie 
dobrego imienia jest pokonanie groźnego cy-
bersmoka. A nie będzie to łatwa misja, bo zie-
jąca ogniem dwugłowa poczwara zamieszkuje 
ciemną pieczarę na dnie starej kopalni.

25-29 września godz. 17.00

Wszystkie kobiety 
Mateusza

Komedia obyczajowa; Polska; czas: 1 godz. 44 min.

Mateusz Kłos, stolarz artysta, birbant kochający 
życie, wino, kobiety i śpiew, umiera banalnie, 
jakby przypadkiem, dławiąc się ością ryby. Ale 
nawet po śmierci nie zamierza jednak zaprze-
stać podbojów sercowych i odwiedza we śnie 
kobiety w miasteczku. 

25-29 września godz. 19.00

Riddick
Thriller, akcja, sci-fi; USA, Wielka Brytania; czas: 1 godz. 
59 min.

Zdradzony, walczący o przetrwanie na opusz-
czonej planecie Riddick staje się jeszcze bar-
dziej niebezpieczny. Tymczasem na ziemię 
spaloną słońcem przybywają dwa statki.  

2-6 października godz. 17.00

PINOKIO
Animacja, Fantasy;    Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy;  
czas: 1 godz. 15 min.

Animowana wersja bajki Carla Collodiego 
o drewnianym chłopcu, który ciągle wpada 
w tarapaty. 

2-6 października godz. 17.00

Elizjum
Akcja, sci-fi; USA; czas: 1 godz. 49 min.

Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji or-
bitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach 
zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, 
próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.

2-6 października godz. 19.00

Ostra randka 3D
Sensacyjny, thriller; Polska; czas: 1 godz. 32 min.

Po sprzeczce z chłopakiem Gosia zostaje porwa-
na przez niebezpiecznego przestępcę. Sama bę-
dzie musiała walczyć o życie. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Waż wypowiadane słowa. Jeśli działasz na 
dużą skalę, wszystko trzymaj pod kontrolą. 
Zamiast chodzić po rozżarzonych węglach, 
wybierz utwardzony grunt. Na szczęście ze 
zdrowiem wszystko w porządku.

Byk 21.04–20.05
W żadnym wypadku nie okazuj teraz swo-
jej słabości. W najbliższym czasie ktoś bę-
dzie próbował coś na Tobie wymusić. Pokaż 
swoje stanowcze oblicze. Całej rodzinie do-
brze zrobi kontakt z przyrodą. Wszyscy lubi-
cie grzybobranie. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Nie ma sensu pokazywać swojej wyższo-
ści w grupie. Obecnie Twój biznes to małe 
poletko. Jeśli ma się rozrastać, dobrze je pie-
lęgnuj. Także Twój związek wymaga więcej 
Twojej uwagi. By w tym tygodniu nie złapać 
kataru, ubieraj się stosownie do pogody. 

Rak 22.06–22.07
Ostatnio Twój umysł zajmuje się bardziej 
tym, co było, niż tym, co jest teraz. Porzuć 
historię i idź po nowe doświadczenia. W tym 
tygodniu otrzymasz dobrą wiadomość 
związaną z pracą. Twoje relacje z rodziną 
także się poprawią. 

Lew 23.07–23.08
W tym tygodniu poświęcaj więcej czasu, by się 
odprężyć. Naucz się techniki oddychania. Już 
mała zmiana w Tobie uwolni pokłady energii. 
W domu pośród bliskich także nie działaj jak 
automat. Niestety, mogą się dać o sobie znać 
problemy żołądkowe. 

Panna 24.08–22.09
Nie bój się odrzucać nieciekawych propo-
zycji. Szkoda na nie czasu. Nie zapominaj 
o dobrych relacjach partnerskich. Pamiętaj, że 
dobrym towarzystwie wiele możemy zyskać. 

Waga 23.09–23.10
Ostatnio wyłącznie czekasz na sprzyjają-
cy moment. To fakt, że niełatwo jest po-
dejmować decyzje samodzielnie. Nie bój 
się. W krytycznym momencie pojawi się 
ktoś Ci niezwykle życzliwy. 

Skorpion 24.10–22.11
To może być dla Ciebie trudny czas. Mogą 
się załamać Twoje finanse. Zastanów się, 
czy nie mierzysz zbyt wysoko, i działaj 
rozsądnie. Jeszcze raz przemyśl swoje de-
cyzje. Działaj etycznie. 

Strzelec 23.11–21.12
Obecnie jest dobra koniunktura dla Two-
jego biznesu. Działaj w ciszy. Nie szukaj 
rozgłosu ani poklasku. Taka postawa za-
decyduje o powodzeniu. Działaj z wy-
czuciem, by innych nie krzywdzić. 

Koziorożec 22.12–20.01
Pamięta j ,  że  amb ic j e  p owinny i ść 
w parze z rozsądkiem. Niestety, Twój 
cel leży daleko poza horyzontem Two-
ich możliwości. Póki czas wycofaj się. 
Na początku tygodnia zacznij wszystko 
od nowa. 

Wodnik 21.01–19.02
Minione lato mocno nadwątliło Twoje 
zdrowie. Szaleństwa wpisane są w Twoją 
osobowość. Zmień dietę na lekkostraw-
ną, a szybko wróci Ci pozytywny stosu-
nek do życia. Mogą pojawić się dylematy 
partnerskie. W pracy nie licz na przełom. 

Ryby 20.02–20.03
W najbl iższym czasie w pracy musisz 
podnieść wydajność. Trendy na rynkach 
szybko się zmieniają. By nie wypaść z gry, 
trzeba za nimi nadążyć. Pamiętaj, że zmia-
ny na lepsze nie przychodzą nagle. Uwa-
żaj na infekcje gardła.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Kabaret literacki w Nasielsku
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 13 października br. o godz. 
19.00 na spotkanie z cyklu Scena Zaułek. Tym razem na na-
szej scenie będziemy gościć znanego aktora i satyryka Stefana 
Friedmanna. 
Jest on odtwórcą głównej roli w serialu TVP Na kłopoty… 
Bednarski. W latach 2001 i 2002 prowadził emitowany w TVP 
teleturniej Poszukiwacze skarbów. Wraz z Jonaszem Koftą 
stworzył radiowy duet satyryczny (cykle: Dialogi na cztery 
nogi, Fachowcy). Występował też w radiowym magazynie 
60 minut na godzinę. W latach 90. prowadził w autorski ma-
gazyn Korek (Program Trzeci Polskiego Radia). S. Friedmann 
ma na swoim koncie książki i płytę satyryczną, na której znala-
zły się m.in. piosenki: Cienki Bolek, Dziadek Prokop robi pod-
kop, Przemysłowa straż, Jak pies w studni”, Country, country 
to mój kraj.
Gospodarzem Sceny Zaułek jest bard i kompozytor Wojtek 
Gęsicki, któremu tym razem będzie towarzyszył wybitny 
akordeonista Rafał Grząka.
Bilety na koncert do nabycia w kasie kina Niwa od 23 września 
br. Cena biletu: 25 zł w przedsprzedaży; 35 zł w dniu koncertu.
Rezerwacj i b i letów można dokonać bezpośrednio 
w Nasielskim Ośrodku Kultury lub pod nr. tel. (23) 69 12 343.

K.T.

Naszej kochanej Mamie  

Danucie Machczyńskiej  
w 80. rocznicę urodzin i z okazji imienin 

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Z okazji Twojego Święta, Mamo,  

życzymy Ci zdrowia, sił i codziennej radości  
wraz ze słowami największej wdzięczności  

za trudy dla nas i starania  
składamy Ci podziękowania.

    Córki i Synowie z Rodzinami 

S E R D E C Z N O Ś C I



14 27 września–10 października 2013OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Instalacje elektryczne – kom-
pleksowo – uprawnienia. 
Systemy alarmowe, monito-
ring/kamery. Profesjonalnie 
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 518 529 925.

Wapno magnezowe z dowozem 
na miejsce – 26 ton. Tel. 606 
436 876.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 300 m2 zabudowaną 
w Janopolu, gm. Nowe Miasto. 
Tel. 500 225 351.

Młoda, uczciwa, odpowiedzial-
na szuka pracy w Nasielsku lub 
okolicy. Tel. 532 583 676.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. 
Cisowa, Nasielsk. Tel. 501 622 
325.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów 
– Jahranka Nowa 45 – ogłasza 
nabór. Tel. 606 436 876.

Korepetycje z języka angielskie-
go. Tel. 693 299 405.

Sprzedam 2 lub 3 ha ziemi – 
Stare Pieścirogi, woda, gaz, 
światło. Tel. 797 118 443.

Zbiór i suszenie ziarna kukury-
dzy. Tel. 660 527 035.

Sprzedam suszarnię podłogową 
z piecem olejowym. Tel. 660 
527 035.

Wynajmę lub sprzedam dom 
z Mogowie. Tel. 668 302 813.

Wynajmę dom w Nasielsku.  
Tel. 512 342 545.

Usługi dekarskie i ogólnobu-
dowlane. Biliński Artur. Tel. 607 
800 748; 517 099 737.

Ta n i o  s p r z e d a m  d o m 
w Nasielsku. Tel. 500 896 250.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku, pow. 811 m2, oko-
lice ul. Ogrodowej, niedaleko 
Urzędu Gminy. Tel. 502 076 594.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Studentka anglistyki udzieli ta-
nio korepetycji z języka angiel-
skiego. Tel. 509 708 992.

Sprzedam działki os. Pniewska 
Górka – TANIO!. Tel. 693 861 
544.www.noknasielsk.pl

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

w Nasielsku przy ul. Brzozowej 

– 50 zł/m2. Tel. 506 700 266.

S p r z e d a m  k a w a l e r k ę  

35 m2, II piętro w Nasielsku,  

ul. Warszawska. Tel. (23) 69 30 

806.

Sprzedam działki. Tel. 500 138 

106.

Sprzedam tuje Szmaragd.  

Tel. 500 138 106.

Sprzedam działki na os. Krupka. 

Tel. 692 196 139.

Sprzedam spacerówkę dzie-

cięcą w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 534 200 085.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 

firankę. Tel. 604 142 990.

Język angielski – KOREPETYCJE 

– zakres szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Tel. 501 137 264.

Sprzedam siewnik AMAZONE 

D7, D8, przetrząsarki do siana, 

zgrabiarki. Tel. 510 611 893; (24) 

276 65 65.

Sprzedam siedlisko na działce 50 

arów, dom, obora – gm. Raciąż, 

okolice Gralewa. Tel. (23) 679 

32 46.

Do wynajęcia w Nasielsku 3 

pokoje, kuchnia, łazienka, od-

dzielne wejście. Tel. 602 793 

096; 784 672 567.

Korepetycje – język angielski – 

Nasielsk. Tel. 667 246 407.

Sprzedam urządzenie wielo-

funkcyjne – xero, fax. Tel. 784 

808 863.

Partner Enea S.A. poszukuje 

handlowców sprzedaży energii 

elektrycznej. Mile widziane do-

świadczenie. CV na mail:biuro.

nasielsk@enea-energia.pl 

Tel.668 184 583.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Wycinanie drzew, 
prace porządkowe 

oczyszczanie rynien.
Tel. 517 675 932

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 na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

Nasielsk, dnia 09.09.2013 r.
ZPN.6845.4.2013

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze 
zm.) oraz Uchwały Nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 
sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z dotych-
czasowym dzierżawcą, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  

w trybie bezprzetargowym 

Położenie miasto Nasielsk

Numer działki 673/2

Powierzchnia dzierżawy 43 m2

Numer Księgi Wieczystej OS1U/00021804/5

Opis Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość,  
z przeznaczeniem na polepszenie korzystania 
z sąsiedniej nieruchomości, na okres 3 lat
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie 
ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 
24/12 z dnia 20 lutego 2013r.  (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 10 września 2013 r. do 30 
września 2013 r.

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski
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fot. T. Zawadzki

PIŁKA NOŻNA

Raz na wozie, raz pod wozem
W ostatnich dwóch tygodniach 
Żbik rozegrał dwa ważne mecze li-
gowe, obydwa na wyjazdach. Naj-
pierw spotkał się w miejscowości 
Łyse z tamtejszą Tęczą, a w ostat-
nim tygodniu w Kuczborku z miej-
scowym Borutą. Niestety, spotkania 
te nie przyniosły naszej drużynie 
kompletu punktów. W Łysych wy-
graliśmy 2:1 (1:0), a w Kuczborku 
przegraliśmy 3:1 (3:1), tracąc w ten 
sposób trzy punkty. Waga tych 
spotkań wynika stąd, że obydwie 
drużyny należą do czołówki naszej 
grupy i są potencjalnymi kandyda-
tami do awansu.
Strata trzech punktów oddala nas 
od upragnionego awansu. Na pół-
metku rozgrywek Żbik zajmuje od-
ległe, bo aż ósme miejsce w lidze. 
To wprawdzie miejsce w środku 
tabeli, ale w przypadku reorgani-
zacji rozgrywek piłkarskich (a taka 
możliwość jeszcze istnieje) znaleź-
libyśmy się w dolnej części tabeli. 
Sytuację taką przeżywaliśmy już, 
kiedy nasza drużyna grała w czwar-
tej lidze. Efekt był taki, że drużyny, 
które grały na równi z naszą, po re-
organizacji znalazły się o dwie kla-
sy wyżej.
Obydwaj nasi rywale są trudnymi 
przeciwnikami. Tęcza wprawdzie 
przeżywa pewne kłopoty, ale na 
swoim terenie jest groźna dla naj-
lepszych drużyn. Wygrywa też na 
wyjeździe. Pokonała na przykład 
w Makowie Mazo-
wieckim Makowian-
kę ,  a  w  B i e ż u n i u 
bardzo silną Wkrę.
Żbik w Łysych stoczył 
bardzo wyrównany 
pojedynek. O zwy-
cięstwo musiał ciężko 
walczyć. Gospodarze 
twierdzili, że Żbik miał 
dużo szczęścia. Są-
dzili, że ich zespół za-
służył przynajmniej 
na remis. Tak uważa-
ło też kilku obserwa-
torów tego meczu 
z Nasielska. Ważne 
jest to, że w tym meczu Żbik po-
kazał się z dobrej strony. Walczył, 
a na brak waleczności w obecnych 
rozgrywkach narzekało wielu fa-
nów nasielskiej drużyny. Skutecz-
ność w tym meczu była wprawdzie 
mniejsza niż w rozegranych ostat-
nio spotkaniach. Wtedy jednak 
przeciwnicy byli wyraźnie słabsi. 
W meczu tym gole zdobyli dwaj 
najlepsi ostatnio nasi strzelcy: Da-
niel Szadkowski i Marek Osiński. 
Gole obydwu snajperów to swe-
go rodzaju majstersztyki. Daniel 
Szadkowski wyspecjalizował się 
w strzelaniu goli bezpośrednio 
z rzutów wolnych wykonywanych 
spoza pola karnego. Uderza po-
tężnie i bramkarz, jeżeli nawet wy-
czuje zamierzenia przeciwnika, nie 
ma czasu na reakcję. W tym meczu 
bramkę z rzutu wolnego zdobył 
z 30. metra już w drugiej minucie. 
Wynik 1:0 utrzymał się przez 60 
minut. 
Od pierwszej minuty po przerwie 
gospodarze ostro atakowali. To 

przyniosło im bramkę w 15. minu-
cie drugiej połowy. Wyrównującą 
bramkę strzelił Tomasz Bednar-
czyk. Nasi zawodnicy, widząc, że 
może powtórzyć się to, czego do-
świadczyli w Szydłowie, bardziej 
konsekwentnie cofali się pod swoją 
bramkę. Nie zapominali przy tym 
o błyskawicznym wyprowadzaniu 
kontr. 
Szczęście uśmiechnęło się do na-
szych zawodników na 15 minut 
przed końcem meczu. Wtedy to 
piłka wrzucana na wysokości pola 
karnego przez Przemysława Wy-
sockiego trafiła na głowę Marka 
Osińskiego. Ten dopełnił tylko for-
malności, a jego gol zapewnił Żbi-
kowi zwycięstwo.
Równie zacięty był mecz w Kucz-
borku. Tym razem, inaczej niż było 
to w Łysych, optyczną przewagę 
mieli nasi piłkarze. Działo się tak za-
równo w pierwszej, jak i w drugiej 
połowie. Na to, że mimo wszystko 
zeszli z boiska pokonani, złożyło się 
kilka przyczyn. Pierwszą był brak 
koncentracji. Dało się to zauważyć 
przy wszystkich trzech bramkach 
zdobytych przez przeciwników. 
Kuriozalne jest to, że nasi zawod-
nicy dali je sobie strzelić w cią-
gu 14 minut. Wszystkie trzy gole 
padły po stałych fragmentach gry 
(pierwsza po wolnym strzelanym 
zza pola karnego, 12’, druga z rzu-
tu karnego, 22’, a trzecia po rzucie 

rożnym, 24’). Te czternaście minut 
mniej uważnej gry naszej drużyny 
zadecydowały o porażce naszej 
drużyny.

Dopiero po trzeciej 
straconej bramce 
nasi pi łkarze za-
częli grać bardziej 
uważnie i zdecy-
dowanie szybciej. 
To przyniosło efekt 
w postaci bramki. 
Piłkę, odbitą przez 
k u c z b o r s k i e g o 
bramkarza, do siat-
ki skierował Marek 
Osiński (42’). To, że 
bramkarz nie był 
w stanie wyłapać 
piłki, było zasługą 
Daniela Szadkow-
sk iego.  Uderz ył 
piłkę bardzo moc-
no, tak mocno, że 
bramkarz nie był w stanie nic zrobić.
Po przerwie przewaga naszej dru-
żyny była jeszcze bardziej wi-
doczna, ale nasi piłkarze zawodzili 
pod bramką przeciwnika. Szukając 
przyczyn porażki w Kuczborku, 
warto wskazać na taki element jak 
boisko. To w Kuczborku jest wy-
jątkowo krótkie i wąskie, i do tego 
spadziste. Miejscowi zawodnicy są 
do niego przyzwyczajeni. Stąd ich 
zdecydowane wybijanie piłki spod 
własnej bramki i szukanie szczęścia 
pod bramką przeciwnika. Nasi za-
wodnicy grają inną piłkę, bardziej 
techniczną. Jest ona wprawdzie 
milsza dla oka, ale mniej skutecz-

na na tego typu boiskach, z jakim 
mieli do czynienia na przykład 
w Kuczborku. Jednak umiejętność 
przystosowania się do warunków 

miejscowych to także jeden z ele-
mentów piłkarskiego rzemiosła. 
Tłumaczenie porażki stanem boi-
ska jest więc raczej nie na miejscu.
Na jeden jeszcze element kucz-
borskiego fatum wiszącego nad 
naszą druż yną warto z wrócić 
uwagę i postawić sobie pytanie, 
dlaczego z tą drużyną nie może-
my sobie po raz kolejny poradzić. 
Otóż w drużynie tej gra Rafał Mar-
kiewicz. Doskonale zna atuty i bra-
ki naszej drużyny. W niej przecież 
grał i ją trenował. Teraz zaś swoją 
wiedzę i umiejętności wykorzy-
stuje w walce ze swoimi poprzed-
nimi drużynami.

Spotkania w najbliższych dwóch 
tygodniach będą równie trudne 
jak rozegrane w ostatnim czasie. 
Nadnarwianka Pułtusk i Wkra Bie-
żuń to kolejni kandydaci do wal-
ki o awans. Nam, jeśli myślimy 
o awansie, więcej punktów tracić 
już nie wolno.
Warto odnotować też mecz naszej 
drużyny rozegrany w środę ubie-
głego tygodnia z Orłem Sypniewo. 
Był to mecz nowej edycji Pucha-
ru Polski. Spotkanie pucharowe 
w Sypniewie zakończyło się wy-
graną naszej drużyny 6:2.

andrzej zawadzki 


