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czytaj na str. 3

Szanowni Państwo,

P r a g n ę  p o d z i ę k o w a ć 
wszystkim mieszkańcom 
gminy Nasielsk, gmin są-
siednich oraz osobom gło-
sującym na „Podwórko 
Nivea” w Nasielsku. 
Dzięki Państwa zaangażo-
waniu udało nam się zająć 
miejsce premiowane wy-
budowaniem rodzinnego 
placu zabaw w Nasielsku. 
Wyra ż a m  wdzi ę c zn o ść 
i uznanie, gdyż wielu z Was 
poświęciło swój cenny czas, 
by wspierać akcję głosowa-
nia. Jest mi niezmiernie miło 
i jeszcze raz dziękuję za każ-
dy oddany głos na Nasielsk.

  Z poważaniem
  Bogdan Ruszkowski
  Burmistrz Nasielska
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Z MIASTA

Mamy podwórko NIVEA
Zwyciężyliśmy – po dwóch miesiącach głosowania, w które 
bardzo zaangażowali się mieszkańcy naszej gminy i sympa-
tycy tego pomysłu, udało się! Nasielsk znalazł się w gronie 
40 zwycięskich miejscowości, w których powstaną po-
dwórka NIVEA, czyli nowoczesne place zabaw dla dzieci. 
Do konkursu podwórka NIVEA zgłoszono ponad tysiąc lo-
kalizacji w całej Polsce. W wielu wypadkach od samego po-
czątku lokalne społeczności, których konkurs bezpośrednio 
dotyczył, zostały mobilizowane do głosowania. Tak też było 
i w Nasielsku... 
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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

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00

Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

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)

Dyżury aptek 
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

czerwiec 2015 r.
25.05. – 7.06.2015 r. – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
8.06. – 14.06.2015 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk
15.06. – 21.06.2015 r. – Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, 
Nasielsk

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Wybory do Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej
W niedzielę, 31 maja br. w nasielskim magistracie odbyły się wybory do 
Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskie-
go. Głosowało 140 osób. 
Spośród zgłoszonych trzech kandydatów najwięcej głosów i jednocze-
śnie mandaty radnych uzyskali: Dariusz Zaremba (Krzyczki-Pieniążki) 
i Dawid Obojski (Lubomin). 
Kadencja radnego w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izbie Rolniczej 
trwa cztery lata. 

(red.)

Ogłoszenie
Zarząd Koła Wędkarskiego w Nasielsku informuje,  

że z okazji Dnia Dziecka w dniu 7 czerwca br.  
w godz. 7.00–10.00 na stawie w Cegielni Psuckiej – Zieleń  

odbędą się zawody wędkarskie.  
Zapraszamy na nie członków koła.

Zapisy u skarbnika koła  
lub pod nr. tel. (23) 6930026, 519 485 388.

Z poważaniem 
prezes PZW Nasielsk

Piotr Buczyński

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalne-
go przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy, dot. lokalu nr 4 przy ul. Warszawskiej 20 w Nasielsku
- ZPN.7125.5.8.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 5 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Z UM

OGŁOSZENIE
Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich i ONW do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa upływa w dniu 15 czerwca 2015 roku. Ponadto informujemy, że 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku pomaga w wypełnianiu ww. wniosków (II piętro, pokój 203).

Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska

Z UM

Dofinansowanie  
z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki

Otrzymamy je w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na 
„Rozbudowę i przebudowę budynku klubu sportowego na stadionie miej-
skim w Nasielsku”. Nasze miasto znalazło się na liście pozytywnie zaopi-
niowanych wniosków. Otrzymamy 610 800 zł dotacji na przedmiotowe 
zadanie. Dofinansowanie będzie podzielone na dwie transze: w roku 2015 
i 2016.

(www.nasielsk.pl)
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Z MIASTA

Mamy podwórko NIVEA

WYBORY PREZYDENCKIE – II TURA

Andrzej Duda zdobył 63,55% poparcia w gminie
W drugiej turze wyborów prezydenc-
kich, która odbyła się w niedzielę, 24 
maja br., do urn w naszej gminie po-
szło łącznie 8123 osoby na 15 703 
uprawnionych, w związku z czym 
frekwencja wyniosła 51,73%. Tym 

samym była wyższa o 10,03% niż 
w pierwszej turze.
W ponownych wyborach Prezydenta 
RP w naszej gminie zwyciężył Andrzej 
Duda, uzyskując łącznie 5106 głosów, 
co dało mu poparcie 63,55% naszej 

społeczności, natomiast ustępujący 
prezydent Bronisław Komorowski 
zdobył 2928 głosów, czyli 36,45%. 
Na 16 okręgów wyborczych tylko 
w OKW nr 16 z siedzibą w Domu Po-
mocy Społecznej nieznacznie zwy-

ciężył Bronisław Komorowski, 
zdobywając poparcie 52,38% 
wyborców, czyli 22 osób.
Najwyższą frekwencję zanoto-
wano w okręgu wyborczym 
numer 2 z siedzibą w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Starzyńskiego – 58,1%, 
natomiast najniższą w okręgu 
wyborczym numer 9 (siedziba 
w Zespole Szkół Zawodowych 
przy ul. Lipowej) – 41,21%, czyli 
476 osób na 1155 uprawnionych, 
w jego skład wchodzą miejsco-
wości z północnej części gminy. 
Andrzej Sebastian Duda naj-
większe poparcie, aż 74, 46%, 
zdobył wśród mieszkańców 
okręgu wyborczego numer 
11 z siedzibą w Szkole Podsta-
wowej w Budach Siennickich. 
Niewiele mniejsze w okręgu nu-
mer 10 – 73,1%, z siedzibą w Szkole 
Podstawowej w Popowie Borowym 
oraz w okręgu numer 14 – 72,2%, 
z siedzibą w Szkole Podstawowej 
w Dębinkach.
Aż 89 głosów wrzuconych do urn 
w całej gminie było nieważnych. 
W powiecie nowodworskim fre-
kwencja wyborcza w II turze wy-
borów wyniosła 56,34% i podobnie 
jak w naszej gminie zwyciężył tam 

Andrzej S. Duda – 54,53% (19 076 
głosujących). Natomiast Bronisław 
M. Komorowski uzyskał poparcie 
45,47% wyborców (15 905). Spośród 
sześciu gmin wchodzących w skład 
naszego powiatu tylko w Nowym 
Dworze Mazowieckim Bronisław M. 
Komorowski cieszył się większym 
poparciem wyborców i zdobył 
więcej głosów (54,07%) niż Andrzej 
S. Duda (45,93%). 
Kadencja Prezydenta RP trwa 5 lat.

(MB, i.)

Zwyciężyliśmy – po dwóch mie-
siącach głosowania, w które bardzo 
zaangażowali się mieszkańcy naszej 
gminy i sympatycy tego pomysłu, 
udało się! Nasielsk znalazł się w gro-
nie 40 zwycięskich miejscowości, w 
których powstaną podwórka NIVEA, 
czyli nowoczesne place zabaw dla 
dzieci. 
Do konkursu podwórka NIVEA zgło-
szono ponad tysiąc lokalizacji w całej 
Polsce. W wielu wypadkach od sa-
mego początku lokalne społeczno-
ści, których konkurs bezpośrednio 
dotyczył, zostały mobilizowane do 
głosowania. Tak też było i w Nasielsku 
– od pierwszych dni grupa nasiel-
skich internautów i użytkowników 
Facebooka codziennie namawiała 
znajomych do głosowania. 
Polegało ono na oddawaniu jedne-
go głosu dziennie z jednego adresu 
e-mailowego na wybraną lokalizację. 

W propagowanie konkursu zaan-
gażowały się fan page’e związane z 
naszą miejscowością. Okazało się, 
Nasielsk ugruntował sobie dość szyb-
ko pozycję w pierwszej pięćdziesiąt-
ce, i tak już zostało. Była nawet szansa 
na wygraną w pierwszej turze, której 
głosowanie zakończyło się z końcem 
kwietnia, ale wtedy Nasielsk zakoń-
czył ten etap w drugiej dwudziestce. 
Nasielskim internautom pozostało 
głosować przez kolejny miesiąc, a 
konkurencja rosła w siłę. W połowie 
maja, kiedy nasze szanse na podwór-
ko zaczęły spadać i znaleźliśmy się 
poza pierwszą dwudziestką, do akcji 
niespodziewanie wszedł Jarosław Pa-
sha Jarząbkowski – znany zawodnik 
sportów elektronicznych, który na-
mówił zaprzyjaźnionego youtubera 
– Gimpera do pomocy w rozpro-
pagowaniu głosowania. Internauci z 
całej Polski masowo zaczęli głoso-
wać i wtedy Nasielsk trafił nawet na 

kilka dni na pierwsze miejsce. Później 
znów zaczęliśmy spadać. W ostatnich 
dniach głosowania ponownie mogli-
śmy liczyć na wsparcie Jarka Pashy 
Jarząbkowskiego, Gimpera, JP Armii 
i Hajsów, którzy nagłośnili temat, za-
chęcając do głosowania.
Gmina, która liczy niecałe 20 tysię-
cy mieszkańców, musiała zmierzyć 
się z miejscowościami, które liczą ich 
kilka–kilkanaście razy więcej. Osta-
tecznie udało się i to jest wielki suk-
ces przede wszystkim nasielskich 
użytkowników Facebooka, jak rów-
nież fanów i kibiców Jarka Pashy z 
całej Polski. Niebagatelne znaczenie 
miało też ogromne zaangażowanie 

wszystkich rodziców, którzy bardzo 
chcieli, by w naszym mieście powstał 
w końcu plac zabaw dla dzieci. Łącz-
nie Nasielsk zdobył 255 179 głosów.
Teraz rusza postępowanie admini-
stracyjne dotyczącej realizacji tego 
projektu. Organizatorowi konkursu 
zostaną dostarczone mapy i okre-
ślone w regulaminie dokumenty. 
Po spełnieniu wszelkich formalno-
ści Fundator, firma NIVEA Polska 
Sp. z o.o., ufunduje nagrodę, czyli 
plac zabaw. W jego skład wchodzić 
będą m.in.: multizestaw kaskada, 
tunel rurowy królicza norka, pia-
skownica z daszkiem, huśtawka 
ważka, kiwak dwuosobowy, gra ba-

lance, skakanka, gra w klasy, huśtaw-
ka wahadłowa, zjeżdżalnia, karuzela 
z siedziskami, huśtawka bocianie 
gniazdo, kosz na śmieci, ławki, tar-
cza do rzucania, stojak rowerowy, 
nawierzchnia piaskowa i trawiasta. 
Jednak Fundator zastrzega, iż skład 
placów zabaw, jego wyposażenie 
może się nieznacznie różnić i skła-
dać z odmiennych elementów w 
zależności od danej lokalizacji. Ro-
dzinny plac zabaw „Podwórko Ni-
vea” będzie zlokalizowany przy ul. 
Staszica. Mamy nadzieję, że zosta-
nie on oddany do użytku dzieciom 
najdalej za kilka miesięcy.

Michał B.
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

18.05. w Andzinie Damian W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował motorowerem pomimo za-
kazu sądowego.
23.05. w Wągrodnie Dariusz W., 
kierowca samochodu marki Ford 
Focus, w celu uniknięcia najecha-
nia na tył nn. samochodu zjechał na 
lewą stroję jezdni i doprowadził do 
czołowego zderzenia z samocho-
dem Ford Focus kierowanym przez 
Pawła S.
23.05. w wyniku przeszukania za-
budowań należących do Andrzeja J. 
policjanci ujawnili 7864 paczki pa-
pierosów bez polskich znaków ak-
cyzy, 84 pojemniki z zawartością 
alkoholu i około 50 kg tytoniu. Po-
stępowanie w tej sprawie prowadzi 

KP Nasielsk pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Pułtusku.
Pijani na drodze
22.05. w Morgach Arkadiusz W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał motorowerem pomimo zakazu 
sądowego i po spożyciu alkoholu 
(0,42 mg/l).
22.05. w Andzinie Sylwester Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego i po spożyciu alkoholu 
(0,94 mg/l).
26.05 w Konarach Stanisław Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.

Z NASIELSKA

Zdrowa Majówka
W  n i e d z i e l ę  2 4  m a j a  b r . 
w Nasielsku odbyła się ,,Zdrowa 
majówka”. Była to świetna okazja 
do zbadania swojego stanu zdro-
wia, ale także zdobycia informacji, 
jak profilaktycznie dbać o siebie.
Najpierw od godziny 11 do 13 
chętni mogli oddać krew w spe-
cjalnie przygotowanym do tego 
celu autobusie, który stanął przy 
nasielsk im kościele .  Najpierw 
jednak kandydat na krwiodawcę 
musiał przejść przez badania OB 
krwi, a dopiero później przystę-
powano do właściwej czynności. 
Akcję zorganizował Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK „Kro-
pelka” przy Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. Najbardziej poszuki-
waną grupą krwi jest 0, ze względu 
na to, że można podać ją najwięk-
szej grupie osób. Ile osób prze-
ciętnie oddaje krew? – Od 30 do 
46 podczas takiego jednego dnia. 
Każda osoba może oddać jedno-
razowo do 450 ml krwi – mówią 

organizatorzy. HDK w Nasielsku 
zachęca do oddawania życiodaj-

nego płynu, którego, niestety, 
brakuje w całej Polsce.
W ramach ,,Zdrowej majów-
ki ” SPZOZ Nasielsk zorgani-
zował wiele badań i  spotkań 
ze specjalistami. – Oferujemy 
porady lekarza POZ, porady 
reumatologa i badania denty-
sometryczne, czyli w kierunku 
osteoporozy, spirometrię, czyli 
badania pojemności i wydolno-
ści płuc w połączeniu z konsulta-
cją z pulmonologiem – wylicza 
część z nich Maria Michalczyk, dy-
rektor placówki. Dodaje, że takie 
badania mają być przeprowadzane 
na terenie przychodni częściej, raz 
na kwartał, ponieważ wiążą się ze 
schorzeniami, które dotykają co-
raz większej liczby mieszkańców 
naszej gminy. – Jest to duży pro-
blem, to tereny rolnicze i ludzie 
pracujący fizycznie są narażeni 
na schorzenia reumatologiczne – 
tłumaczy. 

W niedzielę pra-
cowało również 
l a b o r a t o r i u m 
S P Z O Z  i  z e -
spół pielęgnia-
rek. Obsługiwały 
one wykonywa-
nie spirometri i, 
a poza tym udzie-
l a ł y  p o r a d  n a 
temat zdrowe-
go  s t y l u  ż yc i a 
i  p o ra d  d i e te -
tycznych, szcze-

gólnie dla pacjentów z cukrzycą, 
otyłością i nadciśnieniem. 

W przygotowaniu ,,Zdrowej ma-
jówki” brał y udział:  f irmy Po-
lpharma, Takeda, Würwag Pharma, 
Convatec oraz Centrum Nowo-
czesnej Rehabilitacji i Fizykoterapii 
FizjoNova, sklep medyczny Nowy 

Dwór Mazowiecki, f irma Drogi 
i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Młyn 
Gąsiorowo, a także Akcja Katolic-
ka Nasielsk i Fundacja „Bądźmy 
Razem”. 
Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, czego dowodem jest 
statystyka przeprowadzonych ba-

dań i udzielonych porad. Przepro-
wadzono 270 pomiarów ciśnienia 
tętniczego, 73 pomiary antropo-
metryczne, 200 pomiarów pozio-
mu cukru, 75 pomiarów poziomu 
cholesterolu we krwi, 62 pomiary 

wydolności płuc, 54 pomiary gę-
stości kości, 80 badań laborato-
ryjnych (morfologia, cholesterol, 
cukier), wykonano 20 USG jamy 
brzusznej , 55 badań EKG oraz 
w sumie udzielono ponad 200 
porad specjalistów i 270 porad 
pielęgniarskich.

PK

Uderzyła w mur
W piątek, 22.05.br. ok. godz. 20.00 
kierująca f iatem punto kobieta 
uderzyła w mur bloku Na miejsce 
przy ulicy Młynarskiej. Na miej-
sce zdarzenia przyjechali policjan-

ci z nasielskiego komisariatu oraz 
funkcjonariusze z nowodworskiej 
drogówki. Do usunięcia plamy 
ropopochodnej wezwano OSP 
Nasielsk, oraz zastęp z JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki. Kierująca była 
trzeźwa i nie odniosła żadnych ob-
rażeń. Policjanci na kobietę nałożyli 
mandat karny. 

(za: nowodworski24.pl)
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Marek Jaroszewski
Co skłoniło Pana do kan-

dydowania w wyborach 

do Rady Miejskiej?

– Gmina Nasielsk po-

trzebuje zmian. Chciał-

bym, aby mieszkańcom 

żyło się lepiej. Uważam, 

że mogę być sprawcą 

tych przemian. Będę sta-

rał się walczyć o postęp.

Jak Pan postrzega funk-

cję radnego? Radny to…

– Uważam, że radny jest 

głosem ludu. Zabiega o to, czego potrzeba społeczeństwu. 

Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim 

będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?

– Nieprzerwanie staram się ulepszać i zmieniać infrastrukturę naszej 

gminy. Zaczynam od małych rzeczy, lecz każdy sukces ma swój po-

czątek.

Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla 

całej gminy? A jakie w Pana okręgu wyborczym?

– Bardzo istotnym aspektem jest budowa publicznego przedszkola w 

Nasielsku. Poprzedni budynek jest przestarzały, dlatego należy zainwe-

stować w nowe, bezpieczne miejsce dla naszych dzieci. W moim okrę-

gu wyborczym chciałbym zrealizować przyłączenie do sieci gazowej, 

odwodnienie ulic oraz poprawę stanu dróg i chodników. Kolejną istotną 

sprawą jest zrealizowanie przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Morgi.

Czy gmina Nasielsk jest Pana zdaniem dobrym miejscem do życia dla 

jej mieszkańców?

– Nasza gmina spełnia wszystkie warunki, by wieść w niej szczęśliwe 

życie, jednak nadal można wiele rzeczy zmienić na lepsze – by żyło 

się lepiej.

Jak można się z Panem skontaktować?

– Najszybszym sposobem jest kontakt telefoniczny (518 788 593) lub 

przez biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Radny prywatnie…

– Mam 56 lat. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Lubię 

kontakt z przyrodą, dlatego dbam o nią należycie.

Radny Marek Jaroszewski pracuje w następujących Komisjach Stałych 

Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Finansów (zastępca przewodniczącego 

komisji), Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz 

w Komisji Statutowej.

R E K L A M A

Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver

Krzyczkowa historia na finiszu

Firma AVIT- wiodący producent sałatek  
poszukuje pracowników do pracy na produkcji.

Pracujemy na dwie zmiany- książeczka sanepidu jest niezbędna.
Szukamy osób, które chcą na stałe związać się z firmą.

Stawka początkowa to 8pln/netto  
- po 3 miesiącach jest już możliwość podwyższenia tej stawki.

Zapraszam do współpracy!
Praca stała - umowa o pracę. Praca w warunkach chłodniczych.

Praca w miejscowości Załuski.
Zgłoszenie proszę przesyłać na adres: justyna.rytel@avit.com.pl 

lub pod numerem 665 111 991

14 czerwca br. na Farmie Krzyczki 
nastąpi podsumowanie realizowane-
go od roku projektu zatytułowanego 
„Krzyczkowa historia”. Bezpośrednim 
realizatorem jest Fundacja Inicjatyw 
Aktywnych Go Silver, specjalizują-
ca się w aktywizacji osób starszych. 
Fundacja duży nacisk kładzie na mię-
dzypokoleniową więź: relację osób 
starszych z osobami młodymi, często 
babć i dziadków z wnukami.
Fundacja Go Silver w 2014 r. zgłosiła 
swój akces do ogólnopolskiego kon-
kursu „Seniorzy w akcji”, ogłoszonego 
przez Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ę”.
Przygotowane przez Fundację zało-
żenia projektu i on sam znalazły uzna-
nie jurorów oceniających nadesłane 
projekty. Konkurencja była duża. Z 
całej Polski nadesłano wiele bardzo 
ciekawych prac. Projekt „Krzyczkowa 
historia” został zakwalifikowany do re-
alizacji oraz dofinansowany. 
Jego realizacja rozpoczęła się jesie-
nią 2014 r. Założenia projektu prze-
widywały, że „Krzyczkowa historia” 
w głównej mierze będzie utrwalała to, 
co zachowało się w pamięci ludzi star-
szych. W minimalnym stopniu miała 
być to wiedza zaczerpnięta z doku-
mentów archiwalnych czy podręcz-
ników historii. 
W tym właśnie tkwi urok tego po-
mysłu. Jest to ważne szczególnie w 
obecnych czasach, kiedy bliscy coraz 
rzadziej się spotykają, kiedy niewiele 
wiemy o członkach naszej rodziny, i 

to nie tylko tej dalszej, ale często i bar-
dzo bliskiej. Obecnie nawet miejsce 
urodzenia niewiele nam mówi o tym, 
gdzie tkwią nasze korzenie. 
Pierwszym zadaniem osób kierują-
cych realizacją projektu było znale-
zienie osób, które ze względu na wiek 
mają dużą wiedzę na temat przeszło-
ści Krzyczek, oraz osób młodych, 
które by ich opowiadań wysłuchały 
i ten przekaz utrwaliły dyktafonach. 
To kojarzenie par międzypokolenio-
wych odbywało się głównie w ro-
dzinach. Były jednak sytuacje, gdy 
parę międzypokoleniową stanowiły 
osoby, które – jak się nam wydawa-
ło – nie były ze sobą spokrewnione. 
Często jednak, kiedy wymieniano 
imiona dziadków i pradziadków, cio-
cie i wujków, okazywało się, że po-
krewieństwo istnieje. 
Krzyczki to specyficzna wieś. Mię-
dzy innymi dlatego, że jest to właści-

wie jedna wieś, ale podzielona na trzy 
sołectwa: Szumne, Pieniążki, Żabiczki. 
Do niedawna były jeszcze Krzycz-
ki Karasie, o czym młode pokolenie 
już nie pamięta. A nawet obecne Glice 
dawniej nazywały się „Krzyczki Glice”. 
I jeszcze jeden aspekt krzyczkowej hi-
storii – Krzyczki to wieś szlachecka. 
Dumę ze szlacheckiego pochodze-
nia można dostrzec wśród starszych 
mieszkańców. 
Realizatorom projektu udało się 
przygotować 16 słuchowisk ra-
diowych, w których seniorzy – 
krzyczkowianie wspominają dawne 
czasy, tj. wybuch II wojny świato-
wej, budowę lotniska w Chrcynnem 
czy naukę w powojennej szkole w 
Krzyczkach.
Kolejnym produktem projektu są 
foldery, w których przedstawiono 
sylwetki uczestników projektu i ich 
historie.

3 czerwca, 20 lat temu powiedzieliście sobie „TAK”. 
Z okazji porcelanowych Godów  

Iwony i Cezarego 
Czyżewskich,  
szczerze życzymy, 

aby kolejny rok 
przyniósł Wam radość 
ze wspólnego życia, 

byście dalej się kochali 
mimo upływających dni i lat!
   Rodzice

Z okazji 60. rocznicy ślubu 
Kochanym Rodzicom 

Sabinie i Ryszardowi Popielarskim z Nasielska

gratulacje  
i najserdeczniejsze życzenia zdrowia  

i miłości składają  
dzieci wraz z rodzinami

S E R D E C Z N O Ś C I

R E K L A M A
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

RECENZJA DKK

Perfekcja  
w niedoskonałości
Literatura science fiction to ciężki orzech do zgryzienia. I nie mówię 
o bajkach, których akcja roz-
grywa się w kosmosie, w ro-
dzaju Gwiezdnych Wojen, 
ale o prawdziwie wizjoner-
skich i głębokich tworach.
Ludzie od zawsze pragnęli 
być doskonali, wiecznie mło-
dzi, wiecznie sprawni. Kiedyś 
swoje fantazje umieszcza-
li w baśniach, czasami tylko 
dodając odpowiedni morał 
przestrzegający przed po-
żądaniem czegoś, czego 
nie można urzeczywistnić. 
Dzisiaj wystarczy posłuchać 
naukowców, którzy coraz 
śmielej przekonują, że grani-
ce naszych możliwości, jeśli 
chodzi o długość życia, bę-
dziemy przekraczać coraz 
bardziej, a nieśmiertelność jest w zasięgu… no, może nie naszej ręki, 
ale na pewno możemy patrzeć na nią jak na konkretny cel naukowych 
badań. Czyli możemy uzyskać raj już na ziemi. Ale czy to na pewno do-
bra wiadomość?
W Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja mamy daleką przyszłość. 
Umieszczenie akcji w XXIX wieku pozwala snuć jeszcze przed lekturą 
rozważania, jakie cuda może przynieść ten przyszły świat. A cuda rze-
czywiście są. Ludzie są tutaj ludźmi właściwie z przyzwyczajenia, egzy-
stują głównie na zasadzie „frenu”, przebywającej w rozległej bazie danych 
wirtualnej tożsamości, którą przesyła się do sztucznie stworzonego ciała. 
Niektórzy całkiem rezygnują z cielesności i stają się „phoepe”, istotą cał-
kowicie wirtualną, która pojawia się w tym świecie za sprawą pól plateau, 
lokalnej wirtualnej rzeczywistości na żywo. 
To zaledwie fragment uniwersum, które wymyślił Dukaj, ale pokazuje, jak 
pomysłowym jest autorem. Niestety, dla niektórych może być to wada, 
ponieważ wyjaśnienia terminologii pojawiają się małymi fragmentami, 
ot, po 50 stronach poznamy jeden używany stale termin, po kolejnych 
50 inny. Perfekcyjna niedoskonałość NIE JEST przystępną książką (co 
warto podkreślić).
Czym kierował się autor, tworząc fascynujący świat i jednocześnie 
utrudniając czytelnikom zanurzenie się w niego? Często pozycje scien-
ce fiction, które posługują się własnym nazewnictwem, oferują pod 
koniec książki solidny słowniczek. W Perfekcyjnej niedoskonałości nie 
ma mowy o takich luksusach. Może chodziło o to, że mamy razem 
z wskrzeszonym XXI-wiecznym kosmonautą i głównym protagonistą 
odkrywać to, co się dzieje wokół, łowić strzępy informacji i cieszyć się, 
że zrozumieliśmy kolejny fragment układanki? Jeśli tak, to ten zamysł 
w stu procentach udał się Dukajowi.
Podsumowując, jeśli ktoś ma dużo cierpliwości i chęci, może spróbować 
zagłębić się w świat przyszłości widziany okiem Jacka Dukaja. Perfekcyj-
na niedoskonałość, choć trudna, to jednak sprawiedliwie nagradza za 
trud, jaki włożymy w jej zrozumienie. Warto podjąć to wyzwanie.

Paweł Kozłowski

Konkurs Fotograficzny  
„Widokówka z Nasielska”
Nasielski Ośrodek Kultury zapraszamy do udziału w konkursie fotogra-
ficznym. Czekamy na niebanalne ujęcia, na których znajdą się ciekawe 
miejsca znajdujące się na terenie gminy Nasielsk. Konkurs jest otwarty, 
bez podziału na kategorie wiekowe. Jego celem jest stworzenie wido-
kówki promującej naszą gminę. Każdy uczestnik może przesłać mak-
symalnie 2 fotografie. Termin zgłoszeń upływa 8 czerwca 2015 r.
Fotografie zgłoszone do konkursu zostaną poddane ocenie jury, 
a najlepsze zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury na portalu Facebook i poddane głosowaniu internau-
tów. Uczestnik konkursu, którego praca zdobędzie najwięcej „polu-
bień”, otrzyma nagrodę.
Więcej informacji w regulaminie, który można pobrać ze strony stronie internetowej organizatora: www.noknasielsk.pl.

K.T.

BIBLIOTEKA w NASIELSKU 
zaprasza na WYCIECZKĘ Z CYLKU

„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”
tym razem

ZDOBYWAMY TWIERDZĘ MODLIN

Data: 14 czerwca 2015 r. (niedziela)
zbiórka przed biblioteką o godz.1200

Dojazd: autokar – liczba miejsc ograniczona
Informacje i zapisy: 
Izabela Mazińska, 

Biblioteka, tel. 23 69 12 552

Poznamy historię Twierdzy Modlin;
Zwiedzimy najciekawsze miejsca  

w Twierdzy oraz Muzeum;
Zejdziemy do podziemnych korytarzy  

– potrzebne będą latarki;
Zapewniamy autokar – liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY

BIBLIOTEKA w NASIELSKU 
zaprasza na 

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYLKU
„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”

!!! Udział bezpłatny !!!
Data: 21 czerwca 2015 r. (niedziela)

Zbiórka: Biblioteka, ul. Piłsudskiego 6
Informacje i zapisy:  

Izabela Mazińska, Biblioteka, tel. 23 69 12 552

Tempo przejazdu dostosowane będzie  
do najmłodszych uczestników.

Postoje w najciekawszych miejscach  
ziemi nasielskiej.

Na zakończenie ognisko i piknik.
Zapewniamy transport zastępczy  

na wypadek awarii lub osłabnięcia.
ZAPRASZAMY

Kolejna wystwa  
w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej 

Mija 950 lat od sporządzenia 
pierwszej zapisanej informacji do-
tyczącej nasielskiego grodu, którą 
zamieszczono w tzw. „falsyfikacie 
mogilieńskim”. Jest to zatem do-
skonała okazja, aby przybliżyć 
współczesnym, jak ongiś wyglądał 
Nasielsk i jak żyli jego mieszkańcy. 
Służyć temu będzie wystawa „Śre-
dniowieczny Nasielsk” zorganizo-
wana w bibliotece. Tego trudnego 
dzieła podjęli się lokalni badacze 
w osobach dr. Zdzisława Suwiń-
skiego i dr. Stanisława Tyca. Na wy-
stawie będą prezentowane obiekty 
archeologiczne z nasielskiego 
grodziska oraz byłego podgrodzia 
pozyskane podczas badań prze-
prowadzonych w latach 2000–
2007 przez doc. dr. hab. Marka 
Dulinicza i mgr. Mariusza Błońskie-
go z Zakładu Archeologii i Etnologii 
Mazowsza i Podlasia Polskiej Aka-
demii Nauk.
Już dziś zapraszam wszystkich na-
sielszczan, a zwłaszcza dzieci i mło-
dzież, do odwiedzenia biblioteki 
i obejrzenia interesującej wystawy. 
Dla zachęty podam ciekawostkę, 
że mamy fragment grodu datowa-
ny na 863 r. Osobliwością wystawy 
będą również wierne rekonstrukcje 
wojów i rycerzy z okresu średnio-
wiecza, charakterystyczne dla pół-
nocnego Mazowsza, pieczołowicie 
odtworzone przez nieocenionego 
dr. Suwińskiego.
Planowany termin otwarcia wysta-
wy to 15 czerwca br. godz.13.00.

Stanisław Tyc

Z DKK 

Spotkanie z literaturą science fiction
Nasze kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, było – chyba po raz pierwszy – okazją do zapoznania się z litera-
turą science fiction. 
Mowa o Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja. Autor jest jednym z najważniejszych współczesnych polski pisarzy 
nurtu fantastyki naukowej. Tworzy w swoich powieściach światy, których podstawy zazwyczaj mocno osadza w teoriach 
naukowych. Dzięki temu można snuć wizje, że nasza przyszłość może się potoczyć właśnie w ten sposób, w jaki proro-
kuje to Dukaj. 
Nie inaczej jest z omawianą przez nas lekturą, w której ludzie pokonali przeszkody swojego ciała i stali się wręcz nieśmiertel-
ni. Pozostały w nich jednak typowo ludzkie żądze, a jedna z nich, pragnienie władzy, stanie się przyczyną wybuchu wojny. 
Trzeba przyznać, że książka Jacka Dukaja wzbudziła w klubowiczach gorące emocje. Chociaż znakomita większość z re-
zerwą odnosi się do dzieł science fiction, to jednak pomysł świata stworzonego przez pisarza stał się przyczynkiem do 
dyskusji m.in. na temat istoty człowieczeństwa i odwiecznego pragnienia wiecznej młodości (którą ludzie u Dukaja zdo-
bywają). Wiele osób zadawało sobie dodatkowo pytanie, jak technologia wpływa na nas, czy nas nie odczłowiecza, a jeśli 
tak, to czy nie ma w tym nawet jakichś korzyści dla nas. Możliwe, że w dzisiejszych czasach bycie chłodnym i analitycz-
nym pomaga w życiu. 
Następne, ostatnie już spotkanie przed wakacjami, odbędzie się 27 czerwca br. Tematem rozmów będą Dzienniki Jerzego 
Pilcha. Zapraszamy.

Paweł Kozłowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Świętowaliśmy!
Tak, to już rok działalności naszego szczepu. W dniu 9 maja 
2014 r. został powołany 3. Szczep Drużyn Harcerskich i Gro-
mad Zuchowych w Nasielsku. Przez ten okres pracy udało 
nam się uzyskać imię „Bratnich Ognisk”, wzór logo i naszyw-
ki. Zyskaliśmy tożsamość, rozbudowujemy nasz program 
oraz relacje wewnętrzne i zewnętrzne. To był rok pełen za-
baw, zbiórek, biwaków i innych atrakcji. Odnosząc się do ubie-
głorocznej tradycji, Święto Szczepu rozpoczęliśmy od rajdu.
Rajd miał na celu integrację naszego środowiska oraz poka-
zanie, że nie trzeba wcale wyjeżdżać daleko, bo nawet w naj-
bliższej okolicy można znaleźć coś ciekawego. Część piesza 
zaczęła się przy stacji PKP Nasielsk, skąd uczestnicy przeszli 
w stronę Mogowa, Wągrodna, Paulinowa, następnie Siennicy, 
by zakończyć część turystyczną znowu w Mogowie. Podczas 
podróży pokonaliśmy około 10 km, zwiedzając po drodze 

aleję wierzb, bagno, żwirownię i głazy narzutowe z epoki lo-
dowcowej. Razem z harcerzami podróżowali także rodzice, a 
najmłodszy uczestnik miał niecałe 6 lat! Odbyło się też ogni-
sko z kiełbaskami, które pozwoliło zregenerować siły piechu-
rów.
Ale jako że nasz szczep nosi imię „Bratnich Ognisk”, harcer-
skiego ognia nigdy za wiele. Po dotarciu do mety rajdu w 
Mogowie uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ognisku ob-
rzędowym. Przy trzech niewielkich ogniskach symbolizują-
cych nasze środowiska wspólnie śpiewaliśmy, bawiliśmy się  
i wspominaliśmy ubiegły rok. Wszystko podczas gawędy pro-
wadzonej przez druha Radka.
Chciałbym podziękować całej kadrze 3. Szczepu DHiGZ  
im. „Bratnich Ognisk” za energię i czas, które poświęcają  
w prowadzenie swoich środowisk. Dziękuję także phm.  
Radosławowi Nowak za organizację Święta Szczepu.

phm. Daniel Nowak

Z NOK. Projekt „Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców”

Spotkania z aktywnymi mieszkańcami
Nasielski Ośrodek Kultury realizu-
je projekt „Mam patent na kulturę 
– inicjatywy mieszkańców”. Jego 
celem jest „oddanie” kultury w ręce 
społeczności lokalnej, aby wspólnie 
zrealizować wiele ciekawych i po-
trzebnych działań kulturalnych. 
W związku z projektem NOK zor-
ganizował spotkania dla aktywnych 
nasielszczan, aby dowiedzieć się, ja-
kie są potrzeby mieszkańców gminy 
Nasielsk. Wstępem do tych spotkań 
były ankiety badające oczekiwania 
lokalnej społeczności. Dzięki nim 
dowiedzieliśmy się o wielu odważ-
nych pomysłach, wyobrażeniach 
bądź też brakach w dziedzinie kultu-
ry. Ankiety pozwoliły na przybliżenie wielu aktualnych problemów i pozwoliły na organizację spotkań, dzięki 
którym możemy poznać oczekiwania mieszkańców gminy.
Pierwsze ze spotkań odbyło się we wtorek, 26 maja. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele jednostek oświa-
towych, stowarzyszeń i lokalni twórcy, czyli osoby działające w sferze kultury i na rzecz lokalnej społeczności. 
Kolejne spotkania odbyły się 1 czerwca. Tym razem o swoich oczekiwaniach mówiła młodzież z gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Spotkania były prowadzone przez animatorów z Fundacji 
„Obserwatorium”. W pierwszej kolejności diagnozowano potrzeby mieszkańców. Uczestnicy mówili o tym, co 
robią w czasie wolnym, co chcieliby robić, czego im brakuje. Nakreślili także wizję wymarzonego domu kultu-
ry. W drugiej części spotkań omawiano konkurs NOK na innowacyjne inicjatywy/pomysły działań kulturalnych. 
Od 1 do 15 czerwca br. do Nasielskiego Ośrodka Kultury można zgłaszać swoje projekty działań kulturalnych na 
terenie gminy Nasielsk. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 projektów, które uzyskają dofinansowanie 
na realizację. NOK zapewnia także wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne. Maksymalna kwota dofinansowania 
pomysłu wynosi 5000 zł. Szczegółowe informacje o zasadach naboru inicjatyw oraz formularz zgłoszeniowy 
można znaleźć na stronie internetowej www.noknasielsk.pl.

K.T.

SKAFANDER. Seniorzy z Cieksyna

I Biesiada Twórczości Seniorów w Łochowie
W sobotę 23 maja br. gościliśmy w Łochowie 
na I Biesiadzie Twórczości Seniorów. 
Spotkanie integracyjne rozpoczęliśmy od 
zwiedzania kompleksu pałacowego w Łocho-
wie. Największe wrażenie zrobiła na nas Wyspa 
Poetów i Pisarzy oraz zbiór obrazów malarzy 
takich jak: Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiń-
ski, Józef Wilkoń i Franciszek Starowieyski. 
Po obiedzie rozpoczęły się występy zespołów: 
kabaretowi Łochowianie, ludowe Gwizdalan-
ki i Kapela Łochowska. Naszą cieksyńską gru-
pę reprezentowali Romuald i Daria Popłonyk 
„Magic Band”, którzy zagrali oryginalny koncert na własnoręcznie wykonanych instrumentach i przedmiotach 
użytkowych, takich jak washtub bass, kazu, tara do prania czy walizka. Na zakończenie wystąpiła grupa Cała 
Praga Śpiewa ze swoimi sztandarowymi warszawsko-praskimi szlagierami, a swój sceniczny debiut miał zespół 
Młodzieżówka z Sulejówka. Wszystkie koncerty zostały wspaniale przyjęte przez publiczność, która tańczyła do 
utraty tchu! 
Dziękujemy zespołowi Cała Praga Śpiewa za zaproszenie nas do udziału w wydarzeniu, Panu Bogdanowi Rusz-
kowskiemu, burmistrzowi Nasielska, za sfinansowanie transportu, Miejskiemu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
w Łochowie oraz pałacowi w Łochowie za gościnę. 
Zapraszamy Seniorów na cykliczne warsztaty muzyczne do Zakątka Rozmaitości w Cieksynie.

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM”  
wraz ze studentami LUTW z Filią w Nasielsku

zapraszają Mieszkańców

na uroczyste zakończenie roku akademickiego
w dniu 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 do NOK – kino NIWA

Prezes Fundacji „BĄDŹMY RAZEM”  
i starosta LUTW mgr Teresa Skrzynecka 

Program uroczystości:
1. Powitanie gości
2. Część artystyczna
– występ chóru LUTW „BELCANTO” pod dyrekcją Maestro Marka Pawłowicza
– minikoncert skrzypcowy ucznia SP w Nasielsku Sebastiana Gogolewskiego
– występ Romualda Popłonyka, artysty i organizatora Międzynarodowych 
Festiwali Sztuki Ulicznej
3.Prezentacja działań Fundacji „BĄDŹMY RAZEM” i UTW w Nasielsku 
4. Wystąpienia zaproszonych gości
5. Poczęstunek:
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ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Szlakiem rodziny Borukowskich

Nasielski PROMIEŃ 2015

Biesiada cygańska
PIKNIK 

Dzień Dziecka na wesoło
W  s o b o t ę ,  
30 maja 2015 r. 
na terenie Farmy 
Krzyczki odbył 
się kolejny pik-
nik z okazji Dnia 
Dziecka.
Ten dzień spędzi-
ły w niezwykłej 
atmosferze dzie-
ci i ich rodzice.  
Na uczestników 
imprezy czekało wiele atrakcji. Przy dźwiękach muzyki można było 
skosztować potraw z grilla oraz cukrowej waty. Podczas pikniku każ-
de dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. Wyspy: artystyczna, sporto-
wa, zwierząt oraz odkrywców przyciągały wielu chętnych. Dmuchana 
zjeżdżalnia i basen z piłeczkami, których sponsorem była Rada Miejska 
w Nasielsku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Malowanie twarzy, zabawy z chustą oraz 
przeróżne konkursy zapewniły dzieciom i ich rodzicom doskonałą za-
bawę. Ogromną radość sprawili motocykliści z księdzem Grzegorzem 
Walczakiem na czele, którzy fundowali chętnym przejażdżki po terenie 
Farmy. Sobotnie popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy i ro-
dzinnej atmosfery.
Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Nasielska, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Farma Krzycz-
ki, Fundacja „Go Silver” oraz Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju 

Edukacji.
O r g a n i z a to r z y 
dziękują za za-
a n g a ż o w a n i e 
wsz ystk im wo-
l o n t a r i u s z o m . 
W sposób szcze-
gólny dziękują 
sponsorom, a byli 
nimi: STHIL Auto-
ryzowany Dealer 

Pniewo 18c, Rada Miejska w Nasielsku, Pracownia Reklamy Jarki, Pan 
Krzysztof Frączkiewicz ARTBIUR FHU w Nasielsku, Mary Kay, Twoje Fi-
nanse – Niezależny Operator Finansowy. Dziękujemy Radnym Powiatu 
Nowodworskiego: Pani Annie Łapińskiej, Pani Renacie Włodarskiej, Panu 
Radosławowi Kasiakowi, Panu Grzegorzowi Paczewskiemu, oraz Skarb-
nikowi Nasielska – panu Rafałowi Adamskiemu.

(UM)

Po raz dziewiąty już odbyła się 
w Nasielsku impreza zorganizowa-
na przez Dom Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II. Jej myślą prze-
wodnią od początku jest cygański 
obyczaj, muzyka i taniec z natu-
rą w tle. Od kilku już lat impreza ta 
odbywa się w plenerze na terenie 
Ogrodu Terapeutycznego, a ostat-
nio mniej wykorzystywana jest es-
trada, a więcej teren wokół ogniska. 
To także nawiązanie do cygańskie-
go obyczaju.
Impreza ta od początku cieszy się 
dużym uznaniem zarówno władz 
samorządowych województwa, po-
wiatu i gminy, jak i placówek, które 
uczestniczą w organizowanym 
przez nasz DPS przeglądzie-festi-
walu. Dla nich udział w przeglądzie 
i przygotowania do niego są waż-
nym elementem terapeutycznym 
– przedmiotem działań terapeu-
tycznych w domach pomocy spo-
łecznej i placówkach opiekuńczych 
północno-wschodniej Polski.
Ogólną nazwą corocznych spotkań 
jest „Promień”. Tegoroczne spotka-
nie to PROMIEŃ 2015, a jego myśl 
przewodnią zawarto w słowach: 
„Gdzie ty jesteś, Cyganeczko?”. 
Motto to jest końcowym fragmen-
tem wiersza mówiącego o cygań-
skim życiu, a napisanego przez 
mieszkankę nasielskiego DPS-u pa-
nią Magdalenę Pietrzak.
W tegorocznym przeglądzie wzięło 
udział 19 placówek. Uczestnicy ar-
tystycznego cygańskiego spotkania 
przyjechali z Nowego Miszewa, Ha-
merni, Ostrołęki, Łodzi, Płocka, Ko-
wali Oleckich, Bądzynia, Nowej Wsi 
Ełckiej, Karolinowa, Łomży, Warsza-
wy, Międzylesia, Giżycka, Bramek, 
Ciechanowa i Jasionej. Nasielsk i po-

wiat reprezentowały grupy z nasiel-
skiego DPS u i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Starych Pieścirogach. 
To, co pokazały poszczególne ze-
społy, było dowodem na to, jak bar-
dzo tematyka spotkania wzbogaciła 
warsztat pracy poszczególnych pla-
cówek, jak bliska jest ich podopiecz-
nym, a sam przebieg spotkania miał 
prawdziwie biesiadny charakter. Po-
goda na szczęście dopisała i biesia-
da odbyła się od początku do końca 
„pod sufitem nieba”. 
Przez cały dzień 27 maja obszerny 
Ogród Terapeutyczny rozbrzmie-
wał cygańską pieśnią, mieniły się 
cygańskie stroje, zwłaszcza w cza-
sie tańców. Ważny i cenny jest wy-
stęp każdego zespołu, kryje się 
bowiem za nim wytężona praca 
samych artystów, jak i tych, którzy 
program przygotowywali. Najważ-
niejszym momentem tej imprezy 
jest jednak od samych jej począt-
ków występ Don Vasyla Szmidta 
i Gwiazd Cygańskiej Pieśni. Praw-
dziwych Cyganów. 
Don Vasyl do śpiewania cygańskich 
pieśni i tańca zapraszał wszystkich 
obecnych. A na koniec wspólnie 
z obecnymi zaśpiewał pieśń Jed-

no jest niebo dla wszystkich… Ar-
tysta po raz kolejny powiedział, że 
w Polsce są dwa prawdziwie cy-
gańskie festiwale: pierwszy to ten 
w Ciechocinku, a drugi to festiwal 
w Nasielsku.
To chyba najcenniejsza nagroda dla 
pomysłodawczyni nasielskiego fe-
stiwalu dyrektor DPS-u w Nasielsku 
Agaty Nowak. Ona, wraz z miesz-
kańcami swej placówki i jej zało-
gą, podejmuje olbrzymi trud, aby 
impreza osiągała zamierzone cele 
artystyczne, zabezpieczała cała lo-
gistykę przedsięwzięcia i tworzyła 
sprzyjającą atmosferę dla ludzi, dla 
których los nie był łaskawy. W jej 
działaniach wspierają ją samorzą-
dy województwa, powiatu i gminy 
oraz liczni sponsorzy. Przedstawi-
ciele tych jednostek byli obecni na 
imprezie i byli jej gośćmi honoro-
wymi. W roku przyszłym przypada 
jej dziesiąta, jubileuszowa, edycja.
Imprezie, na której królowały cy-
gańskie tańce i pieśni, towarzyszyły 
też warsztaty plastyczne i konkursy. 
Były też nagrody i podziękowania. 
Przy pożegnaniach często padały 
słowa: „Do zobaczenia za rok”. 

andrzej zawadzki

Po raz kolejny nasielscy biblioteka-
rze zaprosili nas na wyprawę rowe-
rową z serii „W krainie nasielskiego 
Prawdzica”. Tym razem, włączeni 
w ogólnopolską akcję „Odjazdowy 
Bibliotekarz”, ruszyliśmy w drogę 
w niedzielę, 24 maja, pod hasłem 
„Szlakiem rodziny Borukowskich 
– z historią do przyrody”. Trasa 
prowadziła nas bocznymi drogami 
przez podnasielskie zielone pola 
i wioski: Kosewo, Konary, Malczyn, 
Cieksyn, później Borkowo, aż do 
gościnnej rodziny państwa Kowal-
skich w Winnikach, gdzie zostali-
śmy zaproszeni na piknik.
Zbiórka o godzinie 13 pod budyn-
kiem biblioteki. Pogoda jest przy-
jazna rowerzystom, więc zbiera się 
duża grupa uczestników. Wśród nas 
sporo dzieci. Każdy dostaje spe-
cjalny znaczek. Jeszcze parę minut 
dla spóźnialskich i startujemy. 
Przejeżdżamy Rynek i zaglądamy 
na Zdrową Majówkę zorganizo-
waną obok naszego kościoła para-
fialnego. Krótkie powitanie, dzieci 
mają parę minut na zebranie re-
klamowych gadżetów ze stoisk fir-

mowych i ruszamy dalej. Jedziemy 
ulicami Cmentarną, Lipową, Ko-
ściuszki i już mijamy Kosewo. Za 
chwilę jesteśmy w Konarach. Czas 
na krótki postój. Zachęca do tego 
miejsce specjalnie przygotowa-
ne dla odpoczynku. Wita nas tu 
przedstawicielka sołtysa i stał y 
mieszkaniec – królik. Obok klatki 
przygotowano parę marchewek. 
Nasz przewodnik po historii wy-
głasza do nas parę słów. Za chwilę 
wiemy już, kto mieszkał tu przed 
wiekami i gdzie znajduje się stary 
cmentarz ewangelicki w Konarach. 

Królik jest najedzony, przeczytali-
śmy, że w świetlicy są prowadzone 
warsztaty ceramiczne, i jedziemy 
dalej. 
Następny przystanek to Cieksyn. 
Ksiądz, powiadomiony wcześniej 
o naszym przyjeździe, zmienił 
swoje wyjazdowe plany i otwiera 
dla nas zabytkowy kościół. Pozna-
jemy patronów i historię kościoła, 
który jest jednym z najstarszych 
na Mazowszu. Jedziemy dalej, naj-
młodsi wstawiają rowerki na przy-
czepkę awaryjną i wsiadają do busa. 
Dzielnie przejechali 11 km. 

Zahaczamy o Bor-
kowo. Przewodnik 
wspomina burzliwą 
historię przeprawy 
przez Wkrę i bitwę 
1920 r. 
Przez Cieksyn, An-
dzin i Gawłowo je-
dziemy do Winnik. 
Czeka tu na nas 
ognisko, boisko do 
siatkówki i poczę-
stunek, czyli piknik, na który zapro-
sili nas państwo Hanna i Krzysztof 
Kowalscy. Prowadzą oni gospo-
darstwo, którego wyroby, m.in. 
olej lniany, były wielokrotnie na-
gradzane. Mamy okazję zobaczyć, 
jak olej jest wytłaczany z nasion lnu. 
Za chwilę dzieciaki kończą mecz 
piłki nożnej, dorośli mecz siatkówki 
i wsiadamy na rowery. Już wracamy 
do Nasielska. 
Droga trochę wyboista, jedzie-
my zwartą grupą, ale na asfalcie 
w Konarach nasz peleton moc-
no się rozciąga. Na chwilę zwal-
niamy, czekamy na wolniejszych 
rowerzystów i za parę minut naj-

szybsi wjeżdżają już do Nasielska. 
Wszyscy szczęśliwie docierają do 
domów. Pogoda dopisała, uczest-
nicy, w liczbie przeszło 70 osób, 
również. Najmłodsi jechali dzielnie, 
zdyscyplinowanie i bezpiecznie. 
Czekamy na następne wycieczki.
Nasielscy bibliotekarze planu-
ją kolejne wyprawy: na 14 czerw-
ca zapraszają do Twierdzy Modlin 
(wyjazd autokarem, konieczne 
wcześniejsze zapisy), a na 21 czerw-
ca jest planowana wycieczka ro-
werowa po „krainie nasielskiego 
Prawdzica”. Po szczegółowe infor-
macje zapraszamy do naszej biblio-
teki.

Łukasz Kraszkiewicz
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NOK

6. edycja Festiwalu  
„O złotą nutkę”
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany przez Nasielski 
Ośrodek Kultury już na stałe zagościł w kalendarzu imprez odbywających się 
na terenie naszej gminy. W tym roku odbyła się szósta edycja przeglądu. I po-
dobnie jak w latach ubiegłych zainteresowanie festiwalem było bardzo duże.
21 maja br. scena w Nasielskiem Ośrodku Kultury należała do małych i dużych 
wokalistów reprezentujących różne placówki z terenu gminy Nasielsk. Artyści 
występowali w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 
klas I–III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV–VI, gimnazjaliści oraz ucznio-
wie szkół średnich. Najwięcej wokalistów pojawiło się w kategorii najmłodszej. 
Mieliśmy okazję posłuchać zarówno zespołów, jak i solistów. Uczestników Fe-
stiwalu oceniało jury w składzie: Joanna Ostaszewska, Dawid Domała i Ka-
tarzyna Tyc. Kryteria oceny, jakie brano pod uwagę, to: dobór repertuaru, 
indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność, wyczucie ryt-
mu, dykcja i ogólny wyraz artystyczny. 
Wyniki zmagań o „Złotą Nutkę”:
Kategoria: przedszkole i klasy 0
I miejsce ex aequo:  Zespół ŚPIEWAJĄCE ŻABKI z Samorządowego Przed-
szkola w Nasielsku (Już wiosna przyszła do nas), Karolina Stachowicz z Samo-
rządowego Przedszkola w Nasielsku (Laleczka z saskiej porcelany)

II miejsce ex aequo: Duet: Zuzanna Józefowicz i Oliwia Jakubowska ze Szko-
ły Podstawowej w Starych Pie-
ścirogach (Na majówkę), Izabela 
Jaskólska z Niepublicznego Przed-
szkola „Pod Fiołkami” (Nie ma jak 
u mamy)
III miejsce ex aequo: Zespół MO-
TYLKI z solistką Oliwią Jastrzębską 
z Niepublicznego Przedszkola SA-
KOLANDIA (Katarynka), Zespół 
SÓWKI z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” (Mój dom)
WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna Tyc, Zuzanna Sołtys, Amelia Gumowska i Karolina Truchel z Sa-
morządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach (Kundel bury), Zespół 
Motylki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” (Calineczka)
Kategoria: klasy I–III
I miejsce: Marysia Brzezińska ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieściro-
gach (W moim ogródecku)
II miejsce: Natalia Kicka ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Miejcie na-
dzieję)

III miejsce: Marta Borkowska ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Czerwone jagody)
Kategoria: klasy IV–VI
I miejsce ex aequo : Zespół VIVO ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Połą-
czyła nas muzyka), Klaudia Niezgoda ze 
Szkoły Podstawowej w Dębinkach (Jeśli 
tylko chcesz to mieć)
Kategoria: gimnazjum i szkoły średnie
I miejsce: Paulina Fiedorczyk z Gimna-
zjum w Cieksynie (Wrecking ball)
II miejsce: Natalia Łyczkowska z Gim-
nazjum w Starych Pieścirogach (Ale je-
stem)
III miejsce: Adam Falęcki z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 
(Tons)
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Tradycyjnie laureaci Festiwalu „O Złotą 
Nutkę” będą mieli okazję zaprezentować się na dużej scenie podczas tegorocznych Dni Nasielska, które odbędą się 21 
czerwca na Stadionie Miejskim. Podczas Dni Miasta odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród.

K.T.

R E K L A M A
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Niepełnosprawny też sprawny
W Szkole Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku w dniu  
20 maja 2015 r. odbyła się 
uroczystość podsumowu-
jąca II edycję szkolnego 
projektu o niepełnospraw-
ności i tolerancji „Inni to 
także my”, w tym roku 
szkolnym 2015, pod ha-
s łem „Niepe łnospraw-
ny też sprawny”. Projekt 
jest kontynuacją działań 
podjętych we wrześniu 
2013 r. Zaangażowała się 
w nie cała społeczność 
uczniowska, a w sposób 
szczególny klasy integra-
cyjne. Działania do zre-
alizowania zaplanowano 
na kilka miesięcy. W tym 
roku szkolnym 2014/2015 w ra-
mach projektu zorganizowano:
– Konkurs plastyczny „Pomoc-
na dłoń”, w którym wzięło udział 
ponad 70 uczniów z klas 0–III. 
Nagrodzone prace zaprezentowa-
no podczas uroczystości, a jedną 
z prac, która zdobyła szczególne 
wyróżnienie, otrzymał na pamiąt-
kę nasz gość – pan Łukasz Szeliga.
– Konkurs  in format yczny na 
broszurę lub ulotkę o tematyce 
niepełnosprawności pt. „Niepełno-
sprawny też sprawny”. Konkurs był 
adresowany do uczniów klas I–III, 
IV–VI oraz do uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. 
Najlepsze prace rozdawane były 
zaproszonym gościom podczas 
uroczystości.
Ponadto z okazj i Dnia Drzewa 
uczniowie klas integracyjnych I b 
i II b posadzili na dziedzińcu szkol-
nym dwa klony podarowane przez 
Urząd Miasta. Uczniowie z klas in-
tegracyjnych wyjeżdżali na Warsz-
taty Terapii Zajęciowej i wspólnie 
korzystali z arteterapii – tworzy-
li rękodzieła. Przeprowadzono na 
godzinach wychowawczych zaję-
cia o tematyce związanej z toleran-
cją, empatią i integracją społeczną. 

W dniu 20 maja br. podsumowano 
dwuletni projekt. W ubiegłym roku 
zaproszonymi gośćmi byli para-
olimpijczycy, szpadziści z Fundacji 
„Akademia Integracji – Praca, In-
tegracja, Sport” – Radosław Stań-
czuk i Arkadiusz Jałoński. W tym 
roku naszą szkołę odwiedził kolej-
ny sławny paraolimpijczyk, prezes 
Polskiego Związku Sportu Nie-
pełnosprawnych „Start” Łukasz 
Szeliga, który przybliżył uczniom 
zagadnienia związane z niepełno-
sprawnością. Gość z wielkim entu-
zjazmem przedstawił nowe oblicze 
niepełnosprawności jako szansy na 
własny rozwój. Pan Łukasz z prze-
konaniem twierdził, że większość 
ograniczeń jest w naszej głowie. 
Niepełnosprawność nie jest prze-
szkodą w realizacji marzeń, a je-
dynie dążeniem do pokonywania 
własnych słabości.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, se-
kretarz gminy Marek Maluchnik 
oraz kierownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Bogumiła Szlaska wraz 
ze swoimi podopiecznymi. Dy-
rektor szkoły Agnieszka Mackie-
wicz przywitała gości, a następnie 
wręczyła im honorowe statuetki na 
pamiątkę podsumowania projektu 

„Niepełnosprawny też sprawny”, 
po czym zaproszony gość w skró-
cie powiedział o sobie, przedstawił 
swoje osiągnięcia i kilka dyscyplin 
z olimpiad paraolimpijskich w po-
staci prezentacji multimedialnej. 
Uczniowie byli pod ogromnym 
wrażeniem dokonań narciarza al-
pejskiego i zadawali wiele pytań. 
Następnie uczniowie klasy VI b 
integracyjnej zaprezentowali ko-
laż słowno-muzyczny pt. „Jeste-
śmy sobie potrzebni”. Najmłodsi 
uczniowie pokazali swoje zdolności 
taneczne i aktorskie. Dopełnieniem 
uroczystości była prezentacja mul-
timedialna składająca się z obrazów 
przypominających tegoroczne 
i ubiegłoroczne działania podej-
mowane w ramach projektu, a tak-
że wyświetlono nagrodzone prace 
laureatów. 
Finaliści konkursów otrzymali na-
grody i dyplomy z rąk burmistrza 
Nasielska, naszego gościa pana Łu-
kasza oraz dyrektor Agnieszki Mac-
kiewicz.
Całe spotkanie przebiegało w mi-
łej atmosferze i zapadło wszystkim 
w pamięci. To była piękna lekcja to-
lerancji i integracji społecznej.

Beata Kownacka
Ilona Dygus

PIKNIK PRZY ZSO

Atrakcje dla całej rodziny
W niedzielę, 24 maja br., po raz drugi odbył się „Szkolny piknik rodzinny” 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
Przybyłych na imprezę gości powitała dyrektor placówki Danuta Białoruc-
ka. Przypomniała o tym, że organizowanie szkolnego pikniku rodzinnego 
staje się tradycją szkoły i okazją do wspólnej zabawy. Powitała również 
przybyłych gości, w tym przedstawicieli władz lokalnych: starostę powiatu 
nowodworskiego Magdalenę Biernacką i przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nasielsku Jerzego Lubienieckiego.

Po części oficjalnej aż do końca pikniku trwała zabawa. Uczniowie z ZSO 
prezentowali swoje umiejętności wokalne, aktorskie oraz taneczne. Tak jak 
przed rokiem, odbyła się również aukcja, podczas której można było po-
walczyć o atrakcyjne przedmioty oddane na licytację. Wśród nich można 
było znaleźć książki, zabawki, a nawet kilka tortów w różnych smakach. Na 
szkolnym boisku z kolei toczyła się zażarta rywalizacja w piłkę nożną mię-
dzy połączonymi siłami rodziców i nauczycieli przeciw uczniom. Chętni 
sprawdzenia swojego szczęścia mogli z kolei spróbować zdobyć ciekawą 
nagrodę na loterii fantowej.

Jak na każdej imprezie ple-
n e rowe j ,  n i e  m o g ł o  z a -
braknąć różnorakich stoisk. 
Najefektowniej prezentowało 
się stoisko Światowego Związ-
ku Polskich Żołnierzy Łącz-
ności. Odwiedzający je chętni 
mogli zobaczyć wiele auten-
tycznych urządzeń zapew-
niających łączność w wojsku. 
Oprócz tego były przygoto-
wane miejsca do posilenia się. 
Można też było wziąć udział 
w różnych konkursach czy 

kupić książki w przystępnej cenie.
Gwiazdą wieczoru był nasielski zespół TheSperados. Podczas „Szkolne-
go pikniku rodzinnego” można było dodatkowo, podpatrzeć jak jeden 
z uczniów szkoły tworzy na specjalnie przygotowanej ścianie graffiti po-
święcone temu wydarzeniu. Tegoroczny piknik był więc równie atrak-
cyjny co poprzedni i mamy nadzieję, że ta nowa tradycja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących będzie kontynuowana, również za rok.

Paweł Kozłowski

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Festyn rodzinny 
Złośliwa aura nie zdołała popsuć 
humorów uczestnikom festynu ro-
dzinnego w Cieksynie, który odbył 
się 23 maja br. Było wesoło, cieka-
wie, beztrosko i smacznie.
Tradycyjnego powitania doko-
nała dyrektor Justyna Nowacka. 
Następnie zaprosiła wszystkich 
uczestników na uroczyste otwar-
cie ścieżki ekologicznej, pracowi-
cie przygotowywanej w ramach 
projektu przez uczniów klasy II 
gimnazjum. Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi można było po-
dziwiać ścieżkę zmysłów, ogródek 
ziołowy, łąkę kwietną, zieloną klasę, 
boisko do gry w bule i kuba. 
Następnie uczestnicy projek-
tu w formie prezentacji multime-
dialnej dokonali opisu wszystkich 
działań, które doprowadziły do tak 
znakomitego efektu. 

Kolejnym punktem programu 
było spotkanie z fizjoterapeutkami 
z Centrum Nowoczesnej Fizjotera-
pii i Rehabilitacji „FizjoNova”. Scha-
rakteryzowały one podstawowe 
wady rozwojowe kręgosłupa i opi-
sały niektóre metody przeciwdzia-
łania im oraz leczenia. 
Serca widzów zdobyli tancerze 
z klas młodszych szkoły podstawo-
wej i raperzy z klasy III gimnazjum.
Dzięki przedstawicielowi pogoto-
wia ratunkowego można było do-
konać badania ciśnienia tętniczego 
i poziomu cukru we krwi.
Można było też kup ić  c ieka-
we  p ra c e  p l a s t yc z n e  w yko -
n a n e  p r z e z  c z ł o n kó w  ko ł a 
plastycznego. Z zainteresowa-
niem obejrzano piękny pokaz 
woltyżerki w wykonaniu uczen-
nic z naszej szkoł y. Dużym za-
i n te re s owa n i e m c i e sz ył a  s i ę 

prezentacja pracy sapera. Jak co 
roku, gościliśmy strażaków, któ-
rzy opowiedzieli o swojej pracy.
Ważnym punktem dnia były dwa 
mecze: drużyna dziewcząt po-

konała reprezentację mam w pił-
kę siatkową, natomiast tatusiowie 
wygrali z drużyną chłopców.
Pozostałą część festynu uczest-
nicy spędzili na rozmowach oraz 

delektowaniu się smakoł ykami 
przygotowanymi przez uczniów 
i ich rodziców.

M.M.
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ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Z MIASTA

Byle dalej - autostopem przez świat
Chociaż dzisiaj możemy korzystać z wielu różnych środków transportu, to jednak żaden sposób podróżowania nie jest chyba tak interesujący jak autostop. Autostopowicze jeżdżą, 
przemieszczając się okazjonalnie zatrzymanymi samochodami. Takim podróżnikiem jest Grzegorz Ciężkowski. Pochodzi z Trójmiasta. Tam studiuje informatykę i pracuje w zawodzie. 
Przyjechał „stopem” do Nasielska, aby przejechać się czołgiem. Znalazł w internecie informacje, że w Chrcynnie można odbyć taką przejażdżkę, złapał „okazję” i jest. Poznaliśmy się, gdy 
przyszedł do redakcji ŻN zapytać o ciekawe miejsca, które warto u nas zobaczyć. Zaintrygowała mnie kartonowa tabliczka z napisem „BYLE DALEJ” i tak zaczęliśmy rozmawiać. Przy oka-
zji napił się kawy i podładował telefon.

– Planuję, ale rzeczywistość ten plan 
weryfikuje. Nie zawsze docieram tam, 
gdzie powinienem, albo zbyt długo 
przebywam w jednym miejscu. Zimą 
planowałem z koleżanką wyjazd do 
Wenecji, potem zmieniliśmy miej-
sce docelowe na Wiedeń. W końcu, 
szukając noclegu, wylądowaliśmy 
w Brnie. To jest właśnie najpiękniejsze 
w takich podróżach.
Z tego, co mówisz, wynika, że Two-
je życie jest pełne przygód. Czy po-
znajesz ciekawych ludzi?
– Tak, ale nieciekawi też się zdarzają. 
Wolałbym o nich jednak nie wspo-
minać. Częściej spotykam fajnych 
ludzi. Kiedyś jechałem do Porto i za-
brał mnie niezwykły kierowca tira. Po 
drodze zawiózł mnie do przepiękne-
go zamku, który mogłem zwiedzić. 
Zabrał mnie też do siebie do domu 
na obiad. Bardzo przyjazdy człowiek. 
Mam do tej pory z nim kontakt na Fa-
cebooku.
Czy jest takie miejsce z Twoich 
podróży, które szczególnie Ci się 
podobało?
– Tak. To Szafszawan w Maro-
ko, czyli słynne niebieskie miasto. 
Wszystkie budynki są tam poma-
lowane na niebiesko. Mnie jednak 
najbardziej podobały się wodospa-
dy na obrzeżach miasta. 
A miejsce, które Ci się nie podo-
bało bądź masz złe wspomnienia 
z nim związane?
– Lizbona jest takim miastem. Tam 
wszyscy pędzą, biegną. Nie moż-
na spacerować. Nie lubię takiego 
zgiełku. Jestem przekonany jed-
nak, że Lizbona jest rajem dla foto-
grafów ze względu na architekturę.
Jakie są plusy podróżowania sto-
pem?
– Ma się cały czas kontakt z ludźmi, 
poznaje się nowych ludzi. Zazwy-
czaj osoby, które się zatrzymują, 
aby Cię podwieźć, chcą pogadać. 
Rzadko są to ludzie, którzy milczą. 
Dzięki takim podróżom pozna-
ję wspaniałe miejsca, kulturę róż-
nych krajów, zwiedzam za darmo. 
I jestem pewien, że nawet gdybym 
trafił szóstkę w totolotka, dalej bym 
podróżował „na stopa”.
A czy są minusy takiego podró-
żowania?
– Przede wszystkim potrzeba na 
to czasu. To nie jest zajęcie dla 
osób, które chcą mieć plan dnia. 
Tu wszystko może się zdarzyć. Nie 
wiem, co będę robił jutro o tej sa-
mej godzinie.
To w takim razie jak Ty sobie ra-
dzisz? Pracujesz i studiujesz…
– Mam elastyczny czas pracy. Ze 
studiami sobie radzę. Wiem, kiedy 
i na ile mogę sobie pozwolić.
Dla kogo zatem są podróże auto-
stopem?
– Dla ludzi, którzy chcą prze-
żyć przygodę, dla cieszących się 
z nowych doświadczeń. Warto 

spróbować, żeby się 
przekonać.
Dokąd chciałbyś po-
jechać w najbliższym 
czasie?
– Do Wielkiej Bry-
tanii, żeby zobaczyć 
forty wodne. Mam 
nadzieję, że znajdę na 
to czas. 
A Twoje marzenia?
– Jadąc na zachód, 
w y p a t r u j c i e  m n i e 
na wschodzie. Mó-
wię tak, bo ziemia 
się kręci i tak wiele 
chciałbym zobaczyć. 
A moim marzeniem 
jest wyjazd do Peru, 
żeby zobaczyć Wrota Bogów.
Wolisz podróżować sam czy z to-
warzystwem?
– Podróżując z kimś, radości mno-
żysz razy dwa, a trudności dzielisz 
przez dwa. Zatem z towarzystwem 
jest lepiej.

Co robisz po powrocie do domu?
– Pierwsze, co robię, to biorę prysz-
nic. Potem aktualizuję swoją stronę: 
https://celnamierzony.wordpress.
com Zachęcam do jej odwiedzenia. 
Zamieszczam na niej filmiki z moich 
podróży.

Dziękuję za rozmowę. Przyznam, że 
podziwiam Twoją odwagę. Życzę 
Ci, aby wszystkie Twoje marzenia się 
spełniły.
– Dziękuję za rozmowę i być może 
do zobaczenia w trasie. Wypatrujcie 
mnie z tabliczką „BYLE DALEJ”.

Rozmawiała: Katarzyna Tyc

K.T. Kiedy zacząłeś podróżować  
autostopem?
G.C. Od maja 2013 r. tak podróżuję.
Jak to się zaczęło? Ktoś Cię namówił?
– To był impuls. Postanowiłem, że  
21 grudnia 2012 r. jadę na koncert 
zespołu Koniec Świata (jest to gru-
pa grająca punk i ska). Nocleg znala-
złem w serwisie www.couchsurfing.
com. To portal dla podróżujących, 
ale można się tam również umówić 
na piwo. Zainspirowany historiami in-
nych autostopowiczów, postanowi-
łem spróbować własnych sił. Wsiąkłem 
w społeczność podróżniczą. 
Tak po prostu? A jakieś obowiązki, 
praca? 
– Tak po prostu. Zabrałem namiot, tor-
bę, śpiwór i trochę ubrań. Miałem je-
chać bez kasy, ale przy bankomacie 
znalazłem 50 zł. 
Miałeś też tabliczkę z napisem?
– Nie miałem. Machałem kciukiem. 
Wystartowałem do Wałcza, a po-
tem Kostrzyna nad Odrą. Odbiłem na 
Słubice, a potem do Poznania, gdzie 
mam siostrę. To był mój pierwszy wy-
pad. Przebyłem 300 km. Poznałem 
wielu wspaniałych ludzi po drodze.
A gdzie rozbijałeś namiot?
– Na polanie. Czasami słyszałem wy-
cie i zastanawiałem się, czy to psy, czy 
wilki.
Czułeś się bezpiecznie?
– Można powiedzieć, że tak, ale spa-
łem z dwoma metalowymi prętami.
Miałeś ze sobą telefon komórkowy?
– Tak, ale czasem nie mam, go jak 
podładować.
To może podłączysz sobie ładowar-
kę u nas w biurze?
– Chętnie, dziękuję. Zawsze, gdy mam 
taką okazję, to korzystam. Tak samo 
jest z prysznicem. Nigdy nie wiesz, 
kiedy weźmiesz następny.
Jak to jest z myciem, załatwianiem 
potrzeb? Jakoś ciężko jest mi to sobie 
wyobrazić…
– Jest w porządku. Zdarzają się bardzo 
życzliwi ludzie. Na przykład kiedyś 
w Szwecji poznałem Irańczyka, który 
zaprosił mnie i moją koleżankę auto-
stopowiczkę do domu, dał jeść i pić, 
przenocował i jeszcze dostaliśmy pie-
niądze na bilet autobusowy.
Ile kilometrów pokonałeś, jeżdżąc 
„na stopa”?
– Policzyłem: 33 000 km.
A co na to Twoi bliscy?
– Kiedy powiedziałem im, że chcę 
w ten sposób podróżować, usłysza-
łem wielkie NIE, czyli tysiąc argumen-
tów przemawiających za tym, żebym 
tego nie robił. Byłem jednak uparty 
i postawiłem na swoim. Już się przy-
zwyczaili, co nie oznacza, że się nie 
martwią. Jak tylko mogę, wysyłam im 
informacje o tym, gdzie się aktualnie 
znajduję.
Jak przygotowujesz każdą wyprawę? 
Układasz plan?

Na tropie przyrody Narwiańskiego Parku 
Narodowego
W dniach 11–15 maja br. uczniowie 
klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. 
Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich uczestniczyli w pięcio-
dniowych warsztatach w ramach 
projektu „Misja Przyroda – Zielo-
ne Szkoły w Parkach Narodowych”. 
Wyjazd został sfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Wsi Polskiej.
Pierwszego dnia, po zakwaterowa-
niu w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Strękowej Górze, poznawaliśmy 
najbliższą przyrodę wszystkimi zmy-
słami. Na nietypowych lekcjach ba-
wiliśmy się między innymi w „Paletę 
barw”, „Mapę skarbów” i „Dźwięki 
przyrody”. Każdy dzień dostarczał 
wielu atrakcji. Wspólnie uczestniczyli-
śmy w zajęciach w Narwiańskim Par-
ku Narodowym w Kurowie, gdzie 
obserwowaliśmy liczne gatunki ro-
ślin i ptaków, jak choćby symbol par-
ku – błotniaka stawowego. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się wielka 
wyprawa w poszukiwaniu skarbów 
przyrody. Młodzi detektywi z po-
mocą urządzenia GPS rozwiązywa-
li postawione przed nimi zadania. 
Uczestniczyliśmy także w zajęciach 
terenowych na ścieżce przyrodniczej 
„Kładka Waniewo – Śliwno”. W trakcie 
warsztatów uczniowie badali właści-
wości fizyczne i chemiczne wody, po-
znawali rośliny i bezkręgowce wodne 
typowe dla tamtejszego terenu. 
W ramach projektu odbyła się wy-
cieczka do Tykocina i Choroszczy, 
podczas której nie tylko podziwia-
liśmy przyrodę, ale również miej-

sca i postacie związane z historią 
Polski. Mieliśmy również okazję 
zwiedzić Pentowo – jedną z 11 eu-
ropejskich wsi bocianich.
Oprócz warsztatów przyrodni-
czych był także czas na zabawę, 
rozrywkę i sport. Miło spędzali-
śmy czas wolny na boisku, grając 
w piłkę, przy ognisku, na space-
rach oraz podczas śpiewu karaoke 
czy tańca.
Każdego dnia, po zakończonych 
zajęciach, uczniowie zamieszczali 
zdjęcia z przeprowadzonych zajęć 
i dzielili się wrażeniami na profilu 
Misja Przyroda na Facebooku oraz 
uzupełniali dzienniczki przyrodni-
ka. 

Podsumowanie Zielonej Szkoły od-
było się w formie questu w Kurowie. 
Zadaniem dzieci było uzupełnienie 
luk w tekście, podczas samodzielne-
go poruszania się po terenie siedziby 
parku. Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
a dla wszystkich uczestników Zielonej 
Szkoły przygotowano pamiątki-nie-
spodzianki. 
Pięć dni minęło szybko. Wróciliśmy 
z niezapomnianymi wrażeniami, bo-
gatsi o nowe doświadczenia. Zarówno 
uczniowie, jak i opiekunowie zgodnie 
stwierdzili, że chętnie powtórzyliby 
taką ekscytującą wyprawę przyrod-
niczą.

Bogumiła Rybicka,  
Renata Ostrowska
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PORADY

Niedobór żelaza
Kiedy ostatnio robiłeś sobie badanie morfologii krwi? Czy wiesz, że profilaktycznie powinniśmy je wykonywać 
raz do roku? Jeśli nasza morfologia nie jest najlepsza, to powinniśmy dodatkowo zrobić badanie poziomu żela-
za oraz ferrytyny, żeby sprawdzić, jakie mamy zapasy w organizmie. Żelazo transportuje tlen z płuc do tkanek 
– jest to jedna z jego głównych jego ról w organizmie. Dodatkowo wchodzi w skład enzymów odpowiedzial-
nych za procesy metaboliczne, reguluje także pracę układu nerwowego. Żelazo jest wchłaniane w dwunast-
nicy oraz górnych odcinkach jelita czczego, co zależy od jego stopnia utleniania. Produkty roślinne zawierają 
żelazo tzw. niehemowe, czyli słabiej przyswajalne, natomiast produkty zwierzęce zawierają żelazo hemowe 
– dobrze przyswajalne. Przyswajanie żelaza zależy m.in od: stanu przewodu pokarmowego, mikroflory jelito-
wej, odżywienia oraz istniejących chorób (celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita, alergia pokarmowa). Zalecane spożycie pierwiastka tego także zależy od wielu czynników, jak płeć, wiek, 
stan fizjologiczny, aktywność fizyczna, tempo wzrostu tkanek, syntezy hemoglobiny. Zapotrzebowanie wzra-
sta także w czasie ciąży, laktacji, podczas menstruacji, u młodzieży w wieku dorastania, ale także u osób star-
szych, u osób z chorobami wchłaniania, z przewlekłymi chorobami nerek. Niedokrwistość z niedoboru żelaza 
jest najczęściej diagnozowana spośród innych typów niedokrwistości. Są wówczas obniżone takie parametry, 
jak średnia masa hemoglobiny (MCH) oraz średnie stężenie hemoglobiny (MCHC). Jeśli dochodzi do poważnej 
niedokrwistości, możemy odczuć różne objawy, tj. zawroty głowy, szybkie zmęczenie, zaburzenia pamięci, 
nerwowość, zaburzenia rytmu serca, utratę apetytu, wzrost wrażliwości na zimno, podatność na infekcje, świąd 
skóry, zapalenie kącików ust, wypadanie włosów, bruzdy podłużne na paznokciach. Jak zwiększyć przyswaja-
nie żelaza? Dieta powinna być bogata w żelazo hemowe, czyli pochodzenia zwierzęcego, białko, kwas askor-
binowy (wit. C), witaminę B6, kwas foliowy, miedź (produkty zbożowe, owoce, rośliny strączkowe , wątroba) 
i kobalt (warzywa, owoce).
Wchłanianie żelaza utrudniają natomiast takie substancje, jak błonnik, szczawiany, teina (napar z herbaty), wapń, 
cynk, fityniany czy duża zawartość tłuszczu. Dlatego, jeśli spożywamy posiłek, nie należy go popijać herba-
tą, a np. świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy. Gdzie jest najwięcej żelaza? Znajdziemy je w podrobach, 
mięsie czerwonym, rybach, owocach morza, żółtkach jaj, warzywach strączkowych, chlebie z pełnego prze-
miału, otrębach, liściach pietruszki, szczypiorku, kakao. Tylko pamiętajmy, że żelazo z produktów pochodzenia 
zwierzęcego kilkanaście razy lepiej się przyswaja niż to pochodzenia roślinnego.
mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny, www.konsultacjedietetyczne.pl

Ogłoszenie o naborze pomysłów/inicjatyw
Nasielski Ośrodek Kultury ogłasza nabór pomysłów/inicjatyw, które zostaną 
dofinansowane w ramach Konkursu na oddolne Inicjatywy Lokalne „Mam 
patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców” realizowanego w ramach 
Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015  Narodowego Centrum Kultury.
Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami, odkrywanie i rozwijanie 
ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.
Przedmiotem Konkursu jest pomysł inicjatywy lokalnej, który zakłada wspieranie inicja-
tyw społeczno - kulturalnych, zwiększenie aktywności mieszkańców i upowszechnianie 
kultury. Ponadto, jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, przeprowadzanym we 
współpracy z Nasielskim Ośrodkiem Kultury, skierowanym do społeczności lokalnej 
i realizowanym na terenie gminy Nasielsk.
Termin realizacji pomysłów inicjatywy musi zawierać się w okresie od 17 sierpnia 
do 31 października 2015 roku.
Inicjatywy mogą składać mieszkańcy i osoby zamieszkujące gminę Nasielsk, wy-
stępujący jako:
- osoby indywidualnie, 
- grupy nieformalne ( min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),
- organizacje pozarządowe.
Nasielski Ośrodek Kultury zapewnia przy realizacji pomysłu inicjatywy wsparcie 
finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne.
Maksymalna kwota dofinansowania pomysłu wynosi 5000 złotych. Pomysły 
na udostępnionym Formularzu Zgłoszeniowym, składać należy osobiście w siedzibie 
NOK w godzinach 9:00 – 17:00 bądź drogą pocztową na adres: Nasielski Ośrodek 
Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk lub na adres mailowy: nok@noknasielsk.pl 
w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu). 
Do formularza składanego w formie papierowej należy obowiązkowo załączyć jego 
formę elektroniczną (płyta, pendrive, wysłanie formularza e-mailem).

Zasady Konkursu, formularz zgłoszenia do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów 
kwalifikowanych zostaną udostępnione 1 czerwca 2015 r. na stronie www.noknasielsk.
pl oraz siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Osoby zainteresowane składaniem projektu w razie pytań lub wątpliwości mogą 
się z nami skontaktować telefonicznie (23 69-12-343) bądź osobiście: Nasielski 
Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12. Koordynatorem projektu „Mam patent na kulturę 
- inicjatywy mieszkańców” jest  Janusz Zawadzki mail: jzawadzki@noknasielsk.pl.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

WETERYNARZ RADZI

O truciznach u zwierząt
Trucizna to substancja występują-
ca w postaci stałej, ciekłej lub ga-
zowej, która po dostaniu się do 
organizmu lub po zaaplikowaniu na 
powierzchnię ciała zaburza proce-
sy życiowe komórek. W toksyko-
logii trucizny dzielimy na naturalne 
i chemiczne. Na toksyczność sub-
stancji i jej wpływ na organizm mają 
takie czynniki, jak: gatunek, wiek, 
płeć zwierzęcia, ciąża, laktacja, 
pora roku, temperatura, wilgotność 
i wentylacja, jakość i ilość wody, kar-
my. Głównym czynnikiem wpły-
wającym na zakres wywołanych 
skutków jest stężenie toksyn i czas 
narażenia. U zwierząt do zatruć 
dochodzi najczęściej przez skórę, 
drogą doustną i przez układ odde-
chowy. 
Najczęściej zatruciom towarzyszą 
dreszcze, napady drgawek, śpiącz-
ka, wymioty, biegunka, drżenia 
mięśniowe, zaburzenia pracy serca, 
trudności oddechowe, krwawienia, 
słabość lub sztywność mięśni.  Zwie-
rzęta zatrute są zawsze traktowane 
jako nagłe przypadki i wymagają 
błyskawicznej interwencji właści-
ciela i lekarza weterynarii. Jeżeli nie 
upłynęły 3 godziny od kontaktu 
z trucizną, lekarze stosują leki wy-
miotne (oprócz stanów, gdy zwierzę 
jest nieprzytomne lub uszkodzeniu 
mógł ulec żołądek). Prawie zawsze 
wykonywane jest wielokrotne płu-
kanie żołądka. Drugim lekiem stoso-
wanym w celu zmniejszenia stężenia 
toksyn jest węgiel aktywny, który 
ma działanie adsorbcyjne. Zalecaną 
dawką do podania przez właścicie-
li, nim udadzą się do lecznicy, jest  
2–5 g/kg masy ciała zwierzęcia. 
Czasami, przy podejrzeniu toksyn 
kontaktowych, jest wykonywana 
kąpiel w celu zmniejszenia ekspo-
zycji na truciznę. Częstą trucizną 

u zwierząt jest glikol etylenowy 
znajdujący się w płynach chłod-
niczych, a mający słodki smak, co 
powoduje, że jest on chętnie wy-
pijany przez zwierzęta. Nierzadkimi 
pacjentami w lecznicy są zwierzę-
ta z objawami zatrucia ołowiem. 
Niestety, do psów i kotów ludzie 
strzelają z wiatrówki. Ma to częste 
następstwa w ostrych urazach po-
włok skórnych, mięśni, kości jamy 
brzusznej. W dodatku często ołów 
nieusunięty z tkanek daje obja-
wy zatrucia przewlekłego. Zatrucie 
ołowiem to też doustne wprowa-
dzenie ciężarków wędkarskich, oło-
wianych zabawek, baterii, farb, piłek 
golfowych, pokryć dachowych. Psy 
i koty mogą się również zatruć rtę-
cią z termometru starego typu (na 
szczęście są to coraz rzadsze przy-
padki).
Zwierzęta domowe są mocno na-
rażone na zatrucia pestycydami 
w związkach fosforoorganicznych 
i karbaminianach. Pestycydy te 
znajdują zastosowanie w zwalczaniu 
inwazji pcheł i kleszczy u zwierząt 
(preparaty powinny być dostoso-
wane do wieku, masy i gatunku 
zwierzęcia), ale też w preparatach 
używanych w gospodarstwie do-
mowym (insektycydy) i rolnictwie 
(herbicydy). 
Kolejną grupą toksyn chemicznych 
są rodentocydy antykoagulacyjne 
i cholekalcyfelor, zawarte w prepa-
ratach gryzoniobójczych. Zatrucia 
te prezentują się apatią, dusznością, 
smołowatym kałem, krwawieniem 
z nosa, dziąseł, krwiomoczem, wy-
miotów z krwią i są związane z za-
burzeniami krzepnięcia. Te objawy 
są często bardzo późno zauważane 
przez właścicieli, gdyż trutki te dzia-
łają z silnym opóźnieniem, nawet 
parodniowym.

Przypadkami nagłymi w weteryna-
rii są również ukąszenia i użądlenia, 
Za użądlenia u zwierząt odpowie-
dzialne są głównie osy, pszczoły 
i mrówki. Prawie zawsze, oprócz re-
akcji miejscowej, występuje reakcja 
uogólniona, anafilaksja, alergia. Nie-
zbędne jest zazwyczaj podanie le-
ków przeciwwstrząsowych w celu 
zapobieżenia zapaści naczyniowej. 
Do ukąszeń w całej Polsce najczę-
ściej dochodzi w okresie letnim 
przez żmiję zygzakowatą, a leczenie 
zwierząt jest analogiczne jak u ludzi 
(anatoksyna, leki przeciwwstrząso-
we). Powszechne jest również zatru-
cie dostępnymi „ludzkimi” lekami 
przeciwzapalnymi. Bez konsultacji 
z lekarzem weterynarii właściciele 
podają je często, gdy widzą, że ich 
zwierzę podupada na zdrowiu. Na-
sze leki apteczne wydawane bez 
recepty mogą być bardzo niebez-
pieczne dla funkcjonowania nerek 
i wątroby, a skutki tego, niestety, 
często widzimy w gabinecie. Ape-
lujemy więc o to, aby nie podawać 
żadnych ludzkich leków bez konsul-
tacji z lekarzem weterynarii. 
Toksynami u zwierząt są również 
rośliny domowe. Ich lista jest bar-
dzo długa, a na zatrucia narażone 
są młode i ciekawe wszystkiego, 
co je otacza, koty. Do najczęściej 
notowanych gatunków będących 
przyczyną zatruć należą: difenba-
chia (łodygi i liście), f ilodendron 
pnący (szczególnie niebezpiecz-
ny dla kotów – liście i sok), olean-
der pospolity (cała roślina, nawet 
po wysuszeniu), gwiazda betlejem-
ska, wilczomlecz lśniący (toksyczne 
mleczko zawarte w liściach i łody-
gach, nektar kwiatowy), bluszcz po-
spolity (liście dojrzałe owoce, sok 
roślinny) i rododendron (cała roślina). 

Pilnujmy więc naszych 
czworonogów przed 
możl i woś c ią  zatru-
cia wszechobecnymi 
toksynami, chowajmy 
nasze leki, nie ekspery-
mentujmy z leczeniem 
na własną rękę i szybko 
reagujmy, jeśli pojawi 
się podejrzenie tokse-
mii.

Małgorzata  
i Adam Rosłońscy
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Kino NIWA ZAPRASZA
3–7 czerwca godz. 17.00

Gorący pościg
Akcja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 27 min

To komedia o policjantce i więźniarce, które zo-

stają zmuszone do wspólnej ucieczki. W głów-

nych rolach występują Sofía Vergara oraz Reese 

Witherspoon.

3–7 czerwca godz. 19.00

Dziennik panny służącej
Dramat; Francja, Belgia; Czas trwania: 1 godz. 35 min.

Film opowiada historię młodej i ambitnej Celesti-

ne, która pracuje jako pokojówka w domach za-

możnych rodzin. Jej oczami oglądamy francuską 

klasę wyższą u progu XX wieku.

10–18 czerwca godz. 15.00

Kapitan Szablozęby  
i skarb piratów

Akcja, przygodowy, komedia; Norwegia; Czas trwania: 

1 godz. 36 min.

Film opowiada historię młodego, osieroconego 

chłopaka imieniem Pinky, który wyrusza z Ka-

pitanem w szaloną podróż pełną przygód i nie-

bezpieczeństw.

10–18 czerwca godz. 17.00

Mad Max: Na drodze  
gniewu 3D (z napisami)

Sensacyjny, sci-fi; Australia, USA; Czas trwania: 2 godz.

Max przyłącza się do grupy uciekinierek 

z Cytadeli - osady rządzonej przez Immortana  

Joe’ego. Tyran wraz ze swoją bandą rusza za nimi 

w pościg. 

10–18 czerwca godz. 19.00

Poltergeist
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 33 min.

Podmiejski dom rodziny Bowenów opanowują 

złe duchy. Po zniknięciu córki domownicy jed-

noczą siły, by ją odzyskać.

24–28 czerwca godz. 17.00

Jak zatrzymać ślub
Melodramat; Szwecja; Czas trwania: 1 godz. 12 min.

Dwoje nieznajomych z pociągu zmierza na to samo wesele. Oboje planują 

nie dopuścić do ślubu.

Baran 21.03–20.04
Zaplanowane przez Ciebie przedsięwzięcia 
zawodowe na najbliższy tydzień są wręcz 
niemożliwe do wykonania. Musisz doko-
nać wyboru. Zapomnij o sprawach, które 
Cię denerwują. Regularnie spaceruj.

Byk 21.04–20.05
Nastrojowa huśtawka będzie Ci utrudniać 
dobre kontakty z otoczeniem. Osoby, z któ-
rymi pracujesz, mogą Ci się sprzeciwiać. Ich 
zachowanie trochę Cię zaskoczy i skłoni do 
myślenia. Takt i dyplomacja będą niezbędne. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Zajmij się porządkowaniem swoich spraw. Nic 
nie będzie Ci teraz zakłócało spokoju w pracy. 
Korzyści, które osiągniesz, mogą być znacz-
ne. W życiu uczuciowym możliwe będą waż-
ne zmiany. Zaufaj intuicji. 

Rak 22.06–22.07
Istnieje prawdopodobieństwo, że kłopoty 
Cię nie ominą. Ze strony współpracowników 
nie oczekuj pomocy ani zrozumienia. Prze-
ciwnie, większość z nich zrobi wszystko, aby 
utrudnić Ci życie i pokrzyżować plany. 

Lew 23.07–23.08
Pewnych spraw nie możesz już dłużej odwle-
kać. Raz jeszcze przemyśl je na spokojnie i po-
dejmij odpowiednie decyzje. Niektóre zadania, 
które wymagają cierpliwości i poświęcenia, 
przyniosą Ci korzyści finansowe.

Panna 24.08–22.09
Teraz bez większego wysiłku uporasz się z każ-
dym problemem. W trudnych sytuacjach za-
wsze możesz liczyć na pomoc bliskich. Staraj się 
tylko utrzymać odpowiednie tempo pracy. Zre-
alizujesz swoje plany. 

Waga 23.09–23.10
Humor i dobry nastrój nie będą Cię teraz 
opuszczać. To, co teraz osiągniesz, będzie 
miało wpływ na Twoją dalszą przyszłość. Uni-
kaj wszelkich kłopotów i trzymaj się ludzi, któ-
rzy Ci dobrze życzą. 

Skorpion 24.10–22.11
Przed Tobą nerwowy czas. Na każdym kroku 
może dochodzić do konfliktów i nieporozu-
mień, zwłaszcza z bliską sercu osobą. Nie ufaj 
bezgranicznie współpracownikom. Nie rozpo-
czynaj też nowych przedsięwzięć. 

Strzelec 23.11–21.12
Zawodowe obowiązki będziesz wykonywać 
bez większego entuzjazmu. Konkurencja nie 
śpi. Musisz nauczyć się walczyć z przeciwno-
ściami, zachowując spokój i rozsądek. W spra-
wach uczuciowych wiele niespodzianek. 

Koziorożec 22.12–20.01
Postaraj się bardziej panować nad sobą 
i swoimi emocjami. Zbytni pośpiech i nie-
cierpliwość mogą się stać przyczyną nie-
potrzebnych konfliktów. Nie popędzaj i nie 
krytykuj innych. 

Wodnik 21.01–19.02
Zrezygnuj z podejmowania decyzji, któ-
re zawierają w sobie jakiekolwiek ryzyko. 
Bardzo pomocna będzie intuicja. Nie rób 
nic, co mogłoby się w przyszłości obrócić 
przeciwko Tobie. 

Ryby 20.02–20.03
Twój organizm jest coraz bardziej wyczerpa-
ny i domaga się wypoczynku. Dobrze Ci zro-
bi zmiana otoczenia. W sprawach sercowych 
także pojawi się trochę niepokojących zmian. 
Słuchaj tego, co mówią inni.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Z MIASTA.

Pieszo dookoła Polski
Mieszka w Nasielsku, ma 22 lata 
i bardzo odważne pomysły. Gdy 
się wsłuchuje w jego opowieść, 
nietrudno o zdziwienie. Po chwi-
li jednak ono znika i czujemy, że 
rozmawiamy z człowiekiem bar-
dzo pozytywnie nastawionym do 
życia, który chce czerpać z niego 
pełnymi garściami. Karol Grubecki 
wyrusza w pieszą podróż dookoła 
Polski. To nie żart! Na piechotę pla-
nuje przebyć ponad 3000 km.
Karol nie jest podróżnikiem, lubi 
jednak aktywny tryb życia. Swo-
ją wyprawę rozpoczyna z dniem 
1 czerwca 2015 r. Z jego wyliczeń 
wynika, że nie będzie go w domu 
3–4 miesiące: – Jeśli nie teraz to 
kiedy? Nie pracuję, podejmowa-
łem studia na dwóch kierunkach, 
ale czułem, że to nie było dla 
mnie. Obecnie nie mam więk-
szych zobowiązań. Jeśli więc znik-
nę na jakiś czas, nic się nie stanie. 
P r z ygo towa n i a  d o  w y p raw y 
trwały dwa miesiące. Trzeba było 
skompletować niezbędny ekwi-
punek: śpiwór, namiot, karimatę, 
porządne buty ze specjalistycz-
nymi wkładkami i ubrania na każ-
dą pogodę. W plecaku Karola na 
pewno nie zabraknie także leków 
przeciwbólowych i maści, kape-
lusza chroniącego przed słońcem 
oraz podróżnego zestawu do go-
towania. 
Nasielski piechur jest pełen opty-
mizmu. Zanim podjął decyzję 
o wędrówce, odwiedził lekarza: 
– Mój stan zdrowia jest idealny, 
mam świetną kondycję zarów-

no f izyczną, jak 
i  p s y c h i c z n ą . 
Wierzę w siebie. 
A  c z y  s i ę  b o i? 
–  Ty l k o  g ł u p i 
by się nie bał  – 
mówi. – Najbar-
dz i e j  o b awi a m 
się, że wydarzy 
się coś, co spra-
wi, że będę mu-
s i a ł  p r z e r w a ć 
wę d r ó wkę .  N a 
p r z yk ł a d  ko n -
tuzja . Nie mam 
bladego pojęcia, 
co s ię wydarzy 
po drodze. Mam 
nadzieję, że dam 
radę.
Ten „bardzo długi 
spacer” zacznie 
się w yprawą na 
wschód, a potem 
na północ w kie-
runku Pojezierza 
i dalej na Pomo-
rze. Noclegi będą 
m i a ł y  m i e j s c e 
tam, gdzie się da rozstawić na-
miot, jedzenie przyrządzane bę-
dzie na ognisku. 
Część z nas z pewnością puka się 
w głowę i zadaje pytanie: po co 
tak ryzykować? Tyle różnych nie-
bezpieczeństw czyha po drodze. 
Taka podróż z pewnością wyma-
ga wiele wysiłku i determinacji. 
Niektórzy ludzie jednak potrze-
bują w życiu wyzwań. To swo-
jego rodzaju odskocznia, może 

nawet rodzaj buntu, chęć zrobie-
nia czegoś wyjątkowego, wręcz 
szalonego. Tylko po co? Jakie 
będą rezultaty takich działań? Co 
da Karolowi jego piesza wyprawa 
dookoła Polski? Jedno jest pew-
ne – tę wędrówkę zapamięta na 
całe życie.
Bardzo mocno trzymamy kciuki 
za powodzenie wyprawy. Życzy-
my Karolowi ogromnej siły i nie-
zapomnianych doznań.

K.T.
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Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z dział-
ką 5800 m2. Tel. 602 550 852.

Sprzedam działkę z nowym dom-
kiem w ogródkach działkowych  
ul. Warszawska. Tel. 600 473 739.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Doradztwo, wypełnianie wniosków. 
Najbliższe nabory: Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik, 
Małe Gospodarstwa, tel. 795-931-529

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane. 
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam słomę w kostkach ze stodo-
ły z pszenżyta, żyta, owsa oraz prosa.  
Tel. 606 423 338.

Sprzedam owies. Tel. 606 423 338.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Firma stolarska k.Nasielska zatrudni 
lakierników meblowych z doświad-
czeniem. Zarobki ok. 15 zł/godz. Do 
uzgodnienia. Tel. 602 219 556.

Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2, 
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.

Sprzedam kurki, koguty, kaczki, gąski. 
Tel. 509 878 642.

Sprzedam działki z warunkami zabudo-
wy. Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Sprzedam działkę 4,19 ha w Chmielenie 
k/Nasielska z dostępem do asfaltu.  
Tel. 665 190 948.

Usługi ogólnobudowlane, wykończenia 
budynków, elewacje. Tel. 501 461 924; 
506 098 555.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 
– Kosewo k.Nasielska. Tel. 668 646 217.

Sprzedam dom 130 m2 (działka 2300 
m2) na ul. Kolejowej w Nasielsku.  
Tel. 606 103 153.

Sprzedam działkę 1200 m2 przy  
ul. Kolejowej w Nasielsku. Ogrodzona. 
Woda, prąd, kanalizacja. Tel. 606 103 153

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński 
zatrudni pracownika na stanowisko 
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce 
pracy – Nasielsk. Wymagania: prawo 
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy fizycznej i pracy 
na wysokościach. Oferujemy: umowę 
o pracę, wynagrodzenie uzależnione 
od doświadczenia. Kontakt: BUD MAR 
Nasielsk, tel. 509 175 901.

Szybka pożyczka już w Twoim mieście. 
Również z zajęciem komorniczym. 
Pieniądze od ręki. Zadzwoń: 734 422 581.

Sprzedam Quada 8-9 lat. Tel. 510 939 
376.

Szczeniaki malamut Haski 10 tyg.  
Tel. 510 939 376.

Oddam gruz z budowy. Tel. 68 524 113.

Sprzedam rozsiewacz do nawozów 
Amazone 400 l, kopaczkę do ziem-
niaków, sadzarkę i sortownik ręczny.  
Tel. 664 754 028.

Wynajmę mieszkanie do remontu 
na ul. Warszawskiej. Tel. (22) 772 
92 72, 503 405 156.

Sprzedam działkę budowlaną 990 
m2, Nasielsk, ul. Cisowa. Tel. 690 
563 852.

Sprzedam działkę 3300 m2 z domem 
(ok. Nasielska). Tel. 667 279 152; 
782 662 107.
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Sprzedam bydło mięsne. Tel. 667 279 152.

Do wynajęcia lokal w centrum Nasielska (k. Baszty). Tel. (23) 69 12 655.

Sprzedam siedlisko 43 ary, działkę rolną leśną 53 ary w Mogowie. 

Tel. 601 518 705.

Do wynajęcia kawalerka 35 m2, os. Płońska. Tel. 512 135 159.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 667 569 603.

Sprzedam 4 ha ziemi – Cegielnia Psucka. Tel. 665 777 357.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. Tel. 68 110 745; 668 397 638.

Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667 569 562.

Sprzedam dom w Latonicach. Tel. 507 619 346; 506 137 850.

Zatrudnię nianię do dzieci. Tel. 600 097 331.

OGŁOSZENIA DROBNE

Imię Nazwisko Funkcja Rada Sołecka

Jarosław Różalski Sołtys Sołectwa 
Aleksandrowo

Cezary Zaremba 
Marek Romanowicz 
Ewa Zaremba

Bogusława Jadczak Sołtys Sołectwa 
Andzin

Ewa Mazurkiewicz 
Łukasz Gortat 
Andrzej Malon

Kamil Krawczyk Sołtys Sołectwa 
Borkowo

Mieczysław Romiński 
Jan Hegemajer 
Agata Błaszkiewicz

Marek Osiński Sołtys Sołectwa 
Broninek

Sławomir Wiśniewski 
Jolanta Mossakowska 
Ryszard Gołucki

Tomasz Tomczyk Sołtys Sołectwa 
Budy Siennickie

Tomasz Pawłowski      
Wiesław Borzym 
Dariusz Romanowski

Wiesław Suska Sołtys Sołectwa 
Cegielnia Psucka 

Anna Suska, Marek 
Rzepkowski, Krystyna 
Romanowska 

Czesław Żołnierzak Sołtys Sołectwa 
Chechnówka

Iwona Bednarska 
Jerzy Żołnierzak 
Małgorzata Wawrzyńska

Halina Kamińska Sołtys Sołectwa 
Chlebiotki

 Agnieszka Skrzeczkowska 
Elżbieta Wieczorkowska 
Wiesław Chojnacki

Jerzy Wierzbicki Sołtys Sołectwa 
Chrcynno 

Lidia Włodarz 
Agnieszka Śmietana 
Wiktor Drwęcki

Irena Kuch Sołtys Sołectwa 
Cieksyn 

Kinga Szczypek 
Andrzej Sztabnik  
Andrzej Sosnowski

Hanna Rosocha Sołtys Sołectwa 
Czajki

Kwiatkowski Stanisław 
Śliwińska Barbara 
Czapla Kamila

Wiesław Świercz Sołtys Sołectwa 
Dąbrowa 

Elżbieta Świercz 
Robert Świercz 
Sylwester Świercz

Bogdan Ziemiecki Sołtys Sołectwa 
Dębinki

Mirosław Kasiak 
Małgorzata Niezgoda 
Wojciech Kasiak

Dariusz Kosiński Sołtys Sołectwa 
Dobra Wola

Agnieszka Rogowska 
Stablewska Katarzyna 
Zakrzewska Katarzyna

Piotr Gogolewski Sołtys Sołectwa 
Głodowo 

Sawicki Grzegorz 
Wojciech Roman 
Bogdan Kalinowski

Renata Włodarska
Sołtys Sołectwa 
Jackowo 
Dworskie

Katarzyna Kosewska 
Halina Witosław 
Justyna Popielarska

Katarzyna Sekutowicz
Sołtys Sołectwa 
Jackowo 
Włościańskie

Adam Olbryś,  
Grzegorz Włodarski,  
Halina Burzyńska 

Bożena Nowosielska Sołtys Sołectwa 
Jaskółowo

Dębecka Małgorzata 
Wierzchoń Rafał 
Walkiewicz Ewa

Zdzisław Rutkowski Sołtys Sołectwa 
Kątne

Kazimierz Paczkowski  
Krzysztof Skrzypczyński 
Dorota Górecka

Edward 
Grzegorz Topczewski Sołtys Sołectwa 

Kędzierzawice

Janusz Chmielewski 
Hanna Wolińska 
Arkadiusz  Banach

Jarosław Rudnik Sołtys Sołectwa 
Konary

Adam Rudnik 
Piotr Jechalik 
Jadwiga Popielarska

Hanna Rusin Sołtys Sołectwa 
Kosewo

Romuald Mazurek  
Mirosław Strzelczak  
Danuta Olszewska

Andrzej Osiński Sołtys Sołectwa 
Krogule

Marcin Kuczyński            
Jan Strzeszewski  
Włodzimierz Osiński

Danuta Rosłońska
Sołtys Sołectwa 
Krzyczki-
Pieniążki

Wojciech Królak,  
Dariusz Zaręba,  
Wiesław Górek

Sławomir Krzyczkowski Sołtys Sołectwa 
Krzyczki Szumne

Wojciech Ostrzeniewski 
Waldemar Jaworski  
Andrzej Siekierski

Andrzej Dłutowski Sołtys Sołectwa 
Krzyczki Żabiczki

Jacek Sadowski 
Marek Zalewski 
Katarzyna Kutra

Jerzy Lubieniecki Sołtys Sołectwa 
Lelewo

Piotr Myśliński 
Jarosław Wiśniewski 
Beata Kurpiewska

Zbigniew Grzymkowski Sołtys Sołectwa 
Lorcin

Katarzyna Grzymkowska  
Piotr Żbikowski  
Stanisław Zawadzki

Teresa Pasztak Sołtys Sołectwa 
Lubomin

Banulski Walenty 
Popielarski Mieczysław 
Górski Edward

Dawid Obojski Sołtys Sołectwa 
Lubominek

Iwona Obrebska 
Marta Witkowska 
Grzegorz Szmyt

Daniel Miśkiewicz Sołtys Sołectwa 
Malczyn

Dalecki Zenon 
Jolanta Gajewska  
Janina Ostrowska

Dorota Krajewska
Sołtys Sołectwa 
Mazewo 
Włościańskie

Tadeusz Błoński 
Wiesława Strzelczak 
Mirosław Karolak

Krzysztof Niesiobęcki
Sołtys Sołectwa 
Mazewo 
Dworskie

Jolanta Ziemak 
Krzysztof Trojan 
Ewa Bogońska

Iwona Wróblewska Sołtys Sołectwa 
Miękoszyn

Marcin Siwek 
Michał Zalewski 
Monika Rutkowska

Marek Sielczak Sołtys Sołectwa 
Miękoszynek

Agnieszka Czop 
Wioletta Słomińska 
Lange Marcin

Teresa Borzyńska Sołtys Sołectwa 
Młodzianowo

Waldemar Silczuk 
Tomasz Borzyński 
Tomasz Fabisiewicz

Krzysztof Fronczak Sołtys Sołectwa 
Mogowo

Tomasz Rasiński 
Andrzej Zamęcki 
Dariusz Gers

Teresa Szpygiel
Sołtys Sołectwa 
Mokrzyce 
Dworskie

Radosław Szpygiel 
Łukasz Karabin 
Tadeusz Konsiewicz

Adam Kosewski
Sołtys Sołectwa 
Mokrzyce 
Włościańskie

Mirosław Borkowski 
Barbara Wrońska 
Grzegorz Zakrzewski

Barbara Krzeszewska Sołtys Sołectwa 
Morgi

Tomasz Pająk 
Chojnacki Krzysztof 
Zygmunt Menich

Urszula Dąbrowska Sołtys Sołectwa 
Nowa Wieś

Grzegorz Więcławski 
Michał Bordowski 
Katarzyna Branicka

Zygmunt Kantorowski Sołtys Sołectwa 
Nowa Wrona

Ireneusz Gajewski 
Lech Grąbczewski 
Marianna Sawicka

Eugeniusz Hegemajer Sołtys Sołectwa 
Nowiny

Monika Jasek 
Eryk Moniński 
Paweł Bieżuński

Wojciech Andrzej Królak Sołtys Sołectwa 
Nuna

Tomasz Jaskulski 
Tomasz Ruciński 
Łukasz Wyszyński

Wioletta Zawadzka Sołtys Sołectwa 
Paulinowo

Tomasz Kacperski  
Zawadzki Bogdan 
Romanowicz  Iwona

Dariusz Romański Sołtys Sołectwa 
Pianowo

Paweł Skierkowski 
Bożena Waśniewska 
Robert Słończewski

Marek Jaroszewski Sołtys Sołectwa 
Pieścirogi Nowe 

Beata Dalecka 
Antoni Szyc 
Teresa Lewandowska

Dariusz Sawicki Sołtys Sołectwa 
Pieścirogi Stare

Krzysztof Sawicki 
Podgrudny Benedykt 
Ewa Więckiewicz

Justyna Ostaszewska Sołtys Sołectwa 
Pniewo

Jerzy Smutkiewicz 
Maria Wróblewska 
Beata Smutkiewicz

Barbara Kosewska Sołtys Sołectwa 
Pniewska Górka

Jacek Ślaski, Marzena 
Krzyżewska, Anna 
Malinowska

Marzena Czernecka Sołtys Sołectwa 
Popowo Borowe

Wojciech Zasoński 
Gerard Balukiewicz 
Danuta Kazbieruk

Dariusz Załoga Sołtys Sołectwa 
Popowo Północ

Kazimierz Mieszkowski 
Grzegorz Wilski 
Grzegorz Załoga

Zbigniew Wóltański Sołtys Sołectwa 
Popowo Południe

Wiesława Rączka 
Bogdan Jastrzębski 
Grzegorz Smoliński

Tomasz Wrzosek Sołtys Sołectwa 
Psucin

Krzysztof Adamski 
Dawid Salwa 
Jadwiga Szymańska

Andrzej Wójcik Sołtys Sołectwa 
Ruszkowo

Waldemar Marszałek 
Zofia Biedrzycka 
Barbara Fabisiewicz

Mirosław Stelmach Sołtys Sołectwa 
Siennica

Ewa Domańska 
Michał Menich 
Jolanta Chmurska

Zbigniew Bucholc Sołtys Sołectwa 
Słustowo

Bogdan Wroński 
Agnieszka Bucholc 
Beata Mariańska

Renata Szpręgiel Sołtys Sołectwa 
Studzianki

Barbara Liwska,  
Jadwiga Leśniewska,  
Marcin Borowski

Krzysztof Rzepiński
Sołtys Sołectwa 
Toruń Dworski/ 
Włościański

Bożena Karasiewicz 
Alicja Fabisiak 
Wiesław Zamęcki

Urszula Kruszewska Sołtys Sołectwa 
Toruń Dworski 2

Robert Chmiel 
Łukasz Malinowski 
Krzysztof  Łuczak

Janusz Kopacz Sołtys Sołectwa 
Wągrodno

Zenon Niezgoda 
Michał Kuberski 
Marcin Borzyński 

Bożena Śmigasiewicz Sołtys Sołectwa 
Wiktorowo

Wiesława Strzelczak 
Krystyna Rydzlewska 
 Marcin Śmigasiewicz

Monika Szostak Sołtys Sołectwa 
Winniki

Tadeusz Kanigowski 
Bogumiła Żbikowska  
Józef Żbikowski 

Mirosław Ziółkowski Sołtys Sołectwa 
Zaborze

Marcin Kobuszewski 
Andrzej Paszewicz 
Włodzimierz Leśniewski

Paweł Sekutowicz Sołtys Sołectwa 
Żabiczyn

Anna Saracyn 
Grzegorz Rosiak 
Jolanta Wilim

NOWO WYBRANI SOŁTYSI i RADY SOŁECKIE 2015-2019
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PIŁKA NOŻNA

Stabilna pozycja Żbika w tabeli
Forma Żbika nie jest najwyższa. 
Nasza drużyna przegrywa me-
cze, których przegrać nie po-
winna.  Niek iedy dzieje s ię to 
seryjnie – nawet po trzy mecze. 
Ostatnie dwa tygodnie przynio-
sł y na szczęście punkty, i to aż 
cztery. Żbik pokonał w Nasielsku 
2:0 broniące się przed 
spadk iem Ma zowsze 
z Jednorożca (+3 pkt) 
i zremisował w Mako-
wie z miejscową Ma-
kowianką 1:1 (+ 1pkt). 
Nie zmieniło to pozy-
cji w tabeli naszych pu-
pilów. Od kilku kolejek 
zajmują w niej siódme 
miejsce.
W y g l ą d a  n a  t o ,  ż e 
miej sce to utrz yma-
j ą  do końc a rozg r y-
wek, chociaż łatwo nie 
będzie .  Pozosta ł y do 
końca jeszcze trzy ko-
lejk i .  Czyl i  zdobyć, ewentual-
nie stracić, można 9 punktów. 
P rob lem w t ym, że zdobycie 
punktów w ostatnich trzech me-
czach może być trudne. Gramy 
z dwiema drużynami aspirującymi  
do awansu. To Korona Ostrołę-
ka i CK Troszyn. Obydwa mecze 
gramy na własnym boisku, ale 
przeciwnicy są naprawdę groźni 
i mocno zmotywowani do walki. 

Ewentualna strata punktów przez 
drużynę z Troszyna może spra-
wić, że mecz w Nasielsku potrak-
tują ulgowo. 
Trzecim przeciwnikiem będzie 
Iskra Krasne. Z drużyną tą gramy 
w Krasnem. Podobnie jak nasze-
mu, tak i zespołowi z Krasnego 

ani awans, ani spadek nie grozi. 
Ale to drużyna ambitna i będzie 
chciała wykorzystać atut własne-
go boiska. 
Końcówka sezonu zapowiada się 
więc ciekawie. Wygląda na to, że 
naszym piłkarzom brakuje nie-
kiedy sił. Tak było też w ostatnich 
dwóch meczach. I nie zmienia 
tego stanu fakt, że zdobyliśmy 
cztery punkty. 

O tym, że potencjalny spadko-
wicz Mazowsze Jednorożec bez 
walki punktów nie odda, wiado-
mo było od dawna. Nasi zawod-
nicy wyszli na boisko skupieni, 
ale z respektem dla przeciwnika. 
Obydwie drużyny nastawiły się 
na defensywę i grę z kontry. Przez 

prawie pół godziny nie oddano 
nawet strzału na bramkę. Wresz-
cie jako pierwsi bardziej aktywnie 
zaczęli grać nasi piłkarze. Sławo-
mir Stańczak mocno uderzył pił-
kę i w 27. minucie prowadziliśmy 
1:0. Po tej bramce tempo znowu 
spadło i obraz gry nie zmienił się 
do przerwy. Po przerwie odważ-
niej ruszyli goście z Jednorożca, 
większego zagrożenia jednak nie 
stworzyli. W ostatnich piętnastu mi-

nutach do boju ruszyli znowu nasi 
zawodnicy. Odważniej zaczął grać 
Rafał Załoga. I to on wypracował 
sytuację, po której padła bramka. 
Uderzył potężnie. Lot piłki skiero-
wanej w światło bramki zmienił Ma-
teusz Ciborski, zdobywając w ten 
sposób drugą bramkę. Wynik 2:0 
utrzymał się do końca meczu.
Mecz z Makowianką w Makowie 
rozczarował kibiców zarówno jed-
nej, jak i drugiej drużyny. Brakowało 
szybkich i dobrze przygotowanych 
akcji. Pewną przewagę mieli mo-
mentami gospodarze, ale wyda-
je się, że więcej okazji na strzelenie 
bramki mieli nasi zawodnicy. Zawo-

dzili jednak pod bramką przeciwni-
ka. Troskliwie pilnowany był Marek 
Osiński. Gdy piłka była skierowana 
do niego, natychmiast znajdowało 
się przy nim dwóch, a niekiedy na-
wet trzech zawodników gospodarzy. 
Pierwszą bramkę strzelili gospodarze 
w 65. minucie meczu (Michał Paw-
lak). W niecałe dwie minuty później 
był już remis 1:1. Strzelcem był Marek 
Osiński. Niestety, po tej bramce tem-
po gry znowu spadło. Zawodnicy 
obydwu drużyn wyraźnie czekali na 
końcowy gwizdek sędziego, zado-
walając się podziałem punktów.

andrzej zawadzki 

SPORT. Puchar Polski w wyciskaniu sztangi leżąc

Nasielszczanie wśród zwycięzców  
i rekordzistów
W sobotę, 30 maja br. w hali sportowej przy uli-
cy Staszica 1 odbyły się ogólnopolskie zawody 
w wyciskaniu sztangi leżąc. Ich organizatorem 
był Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju  
Siłowego oraz nasz miejscowy klub Power 2005, 
prowadzony przez Dariusza Wdowińskiego. Na 
nim i na ludziach związanych z tym klubem sku-
pił się cały ciężar przeprowadzenia tak poważnej 
imprezy. Z przyjętych obowiązków wywiązali się, 
jak zawsze, znakomicie.
Impreza miała bardzo wysoką rangę, ponieważ 
były to zawody o Puchar Polski. Ponadto zawody 
te były jednocześnie eliminacjami polskich siła-
czy do Mistrzostw Europy. Do Nasielska przybyło 
wielu utytułowanych zawodników z całej Polski. 
W sumie w rywalizacji uczestniczyło 55 osób.
Ranga zawodów oraz wyścig o miejsca w reprezentacji Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy, które odbędą 
się w Czechach, sprawiły, że rywalizacja była bardzo zacięta. Uzyskano wiele znakomitych wyników. W 8 kate-
goriach ustanowiono rekordy Polski.
Z naszego klubu Power 2005 wystartowało tym razem tylko dwóch zawodników. Kilku innych nie mogło wziąć 
udziału w zawodach ze względu na kontuzje. Znakomicie w kategorii senior 120+ wypadł Robert Wargocki. 
Wygrał tę kategorię, uzyskując bardzo dobry wynik 315 kg.
Znakomicie spisał się również drugi z naszych reprezentantów – Bolesław Mąka. Startował w kategorii wetera-
nów, która rozgrywana była tym razem tylko w kategorii open. Kategorię tę wygrał zawodnik z Wrocławia Sta-
nisław Mentel. Uzyskał wynik 225 kg. Nasz reprezentant zajął w rozgrywanej kategorii drugie miejsce wynikiem  
150,5 kg. Pamiętać jednak nale-
ży, że w zawodach zawodnicy ci 
startują zazwyczaj w innych kate-
goriach wagowych i wiekowych. 
Nasz zawodnik jest od swego ry-
wala lżejszy o ponad 20 kilo-
gramów i starszy o ponad 10 lat. 
Wynik uzyskany przez Bolesława 
Mąkę (105,5 kg) jest nowym re-
kordem Polski.
Nasi zawodnicy mają więc power!

andrzej zawadzki


