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NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI KRS  0000295564

FUNDACJA „BĄDŹMY RAZEM”  KRS 0000404737

FUNDACJA AZYLU KOCI ŚWIAT  KRS 0000208157

R E K L A M A

ZOSTAW 1% W GMINIE NASIELSK

Z MIASTA

Kolizja za kolizją
W piątek, 15 kwietnia br., około godz. 18.00 na skrzyżowaniu ulicy POW z ulicą Kościuszki, tuż pod budynkiem 
kina Niwa, doszło do kolejnej już kolizji. Tym razem wzięły w niej udział dwa auta osobowe: volkswagen i ford. 
Podobna sytuacja miała miejsce w marcu br. Wtedy w zdarzeniu uczestniczyły volkswagen i opel. Na szczęście 
w obu przypadkach nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 
Jak widać, skrzyżowanie, gdzie ruch uliczny jest podporządkowany sygnalizacji świetlnej, też nie jest bezpiecz-
ne. Prosimy więc kierowców po-
ruszających się po naszym mieście 
o więcej ostrożności i zdrowego 
rozsądku. 
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zabytkiem
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Cała gmina nigdy  
nie zostanie 
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Dzień Patrona Szkoły 
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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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Dyżury aptek 
W  dni  powszednie,  niedziele,  dni  świąteczne  oraz  inne  dni wolne  od  pracy  

dyżur rozpoczyna  się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
11.04.-24.04.2016 r. – Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

25.04.-1.05.2016 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
2.05.-8.05.2016 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk.Na 

podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

Z UM

Akcja „Nasz czysty Nasielsk”
22 kwietnia setki milionów 
ludzi na całym świecie będą 
ś wi ę tować D z i e ń Z i e m i .  
W Polsce jest on obchodzo-
ny od 1990 r. W roku 2009 
dzień 22 kwietnia został ogło-
szony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ Międzynarodo-
wym Dniem Matki Ziemi.
Jak co roku, z okazji Świato-
wego Dnia Ziemi zapraszamy 
uczniów szkół, przedszkoli, 
jak i wszystkich mieszkańców 
naszej gminy (sołectwa, sto-
warzyszenia i instytucje), do 
wzięcia udziału w akcji „Nasz czysty Nasielsk” i do uporządkowania swo-
jego otoczenia i miejsc publicznych. Sprzątanie planujemy przeprowadzić 
w dniach od 22 do 30 kwietnia. 
Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału w akcji, zapewniamy worki, 
rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów. Zdajemy sobie sprawę, 
że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale 
może jeśli wspólnie posprzątamy nasze otoczenie, to później wspólnie 
będziemy też dbać o nasz mały nasielski kawałek Ziemi. 
Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 206 i 201), telefonicz-
nie:/23/ 69 33 101, /23/ 69 33 077 lub e-mailowo: srodowisko@nasielsk.
pl (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić liczbę 
worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Straty w uprawach rolnych 
Burmistrz Nasielska informuje, że 8.04.2016 r. Wojewoda Mazowiecki 
powołał komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spo-
wodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – ujemne skutki 
przezimowania, na terenie gminy Nasielsk. Wnioski przyjmowaliśmy do 
15.04.2016 r.
W sumie wpłynęło 40 wniosków o oszacowanie szkód. Ze złożonych in-
formacji wynika, że w największym stopniu uległy zniszczeniu uprawy 
jęczmienia i rzepaku – ok. 80%, pszenicy i pszenżyta – ok. 60% i żyta 
– ok. 35%.
Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego pracuje zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w „Regulaminie działania terenowych komi-
sji w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem nieko-
rzystnego zjawiska atmosferycznego”. Zgodnie z ww. Regulaminem ko-
misja ustala wysokość szkody do czasu zbioru plonu bądź jego likwidacji. 
Wobec powyższego brak jest możliwości dokonania szacowania strat np. 
po przeoraniu uprawy. Do Wojewody Mazowieckiego zostaną przesłane 
protokoły szacowania strat, w których straty wyniosą powyżej 30% ogółu 
gospodarstwa, wliczając do ogółu również zwierzęta gospodarskie. 
Według naszych informacji na dzień dzisiejszy poszkodowani producenci 
rolni, także ci, których straty wyniosą powyżej 30% lub mniej, będą mogli 
ubiegać się o kredyt na preferencyjnych warunkach.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z GMINY

Cała gmina nigdy  
nie zostanie skanalizowana!
Taką tezę wysnuł projektant Zbigniew Kaiser, który podjął się przygotowa-
nia opracowania ekofizjograficznego, sporządzanego na potrzeby studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasielska. Kilka 
miejscowości z gminy ma też szansę na kanalizację, ale za 50 lat. Jakie 
czynniki na to wpływają?
Celem opracowania, które przygotował Zbigniew Kaiser dla gminy 
Nasielsk, jest udokumentowanie uwarunkowań ekofizjograficznych 
w celu kompleksowej ochrony środowiska na potrzeby wykonania pro-
jektu zmiany do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nasielsk”. Dokument obejmuje m.in. charaktery-
stykę podstawowych elementów środowiska przyrodniczego z uwzględ-
nieniem ich walorów i zasobów, analizę powiązań przyrodniczych gminy 
z otoczeniem i uwarunkowań zewnętrznych, a także wzajemne oddziały-
wanie podstawowych elementów środowiska przyrodniczego, z ujawnie-
niem degradacji, zagrożeń i konfliktów. Jak poinformowano Radę Miejską, 
projektant ze swoimi współpracownikami skupił się głównie na najważniej-
szym problemie, który powoduje, że pewne tereny powinny być wyłą-
czane z zabudowy, a ten problem – to ich podmokłość.
– Ekofizjiografia to plansza zbiorcza, wyznaczyliśmy na niej koryta-
rze pierwszego rzędu. One w poprzednim studium nie były aż tak wy-
znaczone, a są to obszary, w których trzonem będą tereny podmokłe 
wzdłuż rzek, tam gdzie znajdują się torfowiska. Są gminy gdzie występu-
ją inne problemy, np. autostrady przecinające teren. Z danych z urzędu 
w Nasielsku i z wizyt w terenie wnioskujemy, że fakt, iż gdzieś kogoś zalało, 
to jedna z najbardziej uciążliwych spraw w gminie – mówił podczas obrad 
komisji infrastruktury Zbigniew Kaiser.
Według koncepcji projektanta to akcent wodny, a nie np. leśny, powinien 
być bardziej brany pod uwagę podczas tworzenia nowego studium dla gmi-
ny Nasielsk. Lasy bowiem mają swoją ochronę prawną, gdyż m.in. uzyska-
nie pozwolenia na wylesienie jest praktycznie niemożliwe. Ważny jest za 
to problem podtopień, które zazwyczaj mają miejsce wiosną bądź jesienią. 
Tego, że gmina ma problem z terenami zagrożonymi powodziami, dowodzi 
także fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż radni gminy Nasielsk 
złamali prawo, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego dla Lele-
wa. Wojewoda mazowiecki dowodzi, że tereny wyznaczone pod zabudo-
wę należą do obszarów zagrożonych powodzią. Nowe studium ma być tak 
skonturowane, aby więcej nie dochodziło do takich sytuacji.

Kanalizacja za 50 bądź 100 lat
Jak informuje projektant Zbigniew Kaiser, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków można robić na całym obszarze gminy. Nieznacznie więcej mogą 
one kosztować mieszkańców Słustowa, Mazewa i Siennicy. Mimo wszyst-
ko oni też mogą je posiadać. Oczyszczalnie, co warto wiedzieć, można 
też zakładać na terenach podmokłych, choć lepiej ich tam unikać. Bardziej 
skomplikowana jest sprawa jeżeli chodzi o kanalizację. Tereny, które pro-
jektant proponuje skanalizować, to: miasto, Pniewo, Paulinowo, Siennica, 
Pieścirogi, Mogowo, Budy Siennickie, Miękoszynek przy stacji, Dębinki 
i Czajki.
– Pozbawię złudzeń pozostałych mieszkańców. Dojście do innych miej-
scowości byłoby możliwe za 50 czy 100 lat. Może za 20–30 lat kanali-
zacja dotrze jeszcze do Studzianek – mówił projektant.
Na razie 8 kwietnia br. 
została podpisana umo-
wa z Zakładem Instalacji 
Sieci Gazowych, Wod-
no-Kanalizacyjnych, 
Energetycznych, Handlu 
i Usług M. M. Młyńscy, 
na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Nasielsku 
przy ulicach: Polnej, 
Szkolnej, Tuwima, Baj-
kowej. Koszt inwestycji 
to ok. 575 tys. złotych. Prace mają zakończyć się do 30 czerwca br. 
Jak zapewnia burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, będzie on dążył do 
skanalizowania gminy, jednak priorytetem, co wielokrotnie podkreślał, jest 
dla niego miasto. Dużym wyzwaniem, którego ma się urząd podjąć, jest 
chociażby skanalizowanie terenu wokół parku znajdującego się przy ul. 
T. Kościuszki. Jakie obszary będą w dalszej kolejności skanalizowane? Na 
razie nie ma takich informacji.

E.G.
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Z GMINY

Odbiór śmieci dwa razy w miesiącu

Z GMINY. Mazewo Dworskie A

Dawny Dom Modlitwy zabytkiem
Przez dłuższy czas mieszkańcy 
Mazewa Dworskiego A domagali 
się, aby Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków uznał daw-
ny Dom Modlitwy za zabytek. Jak 
zauważali, argumentów mieli dużo, 
ale nie były one brane pod uwagę. 
Gdy po odmowach konserwato-
ra zapadła decyzja mieszkańców 
o zburzeniu obiektu i wybudowa-
niu nowej świetlicy, 11 kwietnia br. 
nagle obiekt ogłoszono zabytkiem. 
Skąd zmiana zdania i jakie są tego 
konsekwencje?
Dawny Dom Modlitwy pamię-
tała jedna z mieszkanek Mazewa 
Dworskiego A, Helena Garbuliń-
ska. Jak opowiadała, dawniej wieś 
zasiedlali Niemcy, a jej rodzina 
była jedyną rodziną polską. W pa-
mięci pani Heleny utkwił szczegól-
nie jeden z Niemców – Gar, który 
dał ludziom do dyspozycji swoją 
działkę. Teść Heleny Garbulińskiej 
ponad 100 lat temu wybudował 
tam kościół dla Niemców – kirchę. 
Wnętrze było całe drewniane, nie 
zabrakło także pięknego chóru. 
Po wojnie kiedy Niemcy opuścili te 
tereny, a działkę z budynkiem prze-
jęli Polacy. Od tego czasu budynek 
pełnił funkcję świetlicy wiejskiej, 
w której zbierano się, aby potań-

czyć, spotkać ze znajomymi czy 
też aby wziąć udział w zebraniach 
soleckich. W dawnym Domu Mo-
dlitwy mieściła się też siedziba ob-
wodowej komisji wyborczej. Życie 
w klubie zamarło 17 lat temu, kiedy 
to sołtysem został Krzysztof Nie-
siobęcki, pełniący tę funkcję do tej 
pory. Ten stan rzeczy postanowio-
no jednak zmienić. Tym bardziej że 
do mieszkańców dochodziły po-
głoski, iż burmistrz Bogdan Rusz-
kowski przymierza się do oddania 
obiektu, a w zamian miałby od jed-
nego z rolników pozyskać działkę 
rolną. I faktycznie tak było. Do-
szło jednak w ubiegłym roku do 
spotkania z mieszkańcami, którzy 
większością głosów podjęli decy-
zję, że nie dopuszczą do żadnej 
zamiany. Zagłosowali, aby obiekt 
zburzyć i wybudować nowy, tak 
aby posłużył wszystkim mieszkań-
com. Tym bardziej że wieś w roku 
2014 przekazała swój fundusz so-
łecki w kwocie 10 316 zł na opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
budowy świetlicy wiejskiej.
– Nasze dzieci mają komunie, 
osiemnastki. Nie ma gdzie tego 
zrobić . Zburzmy ten budynek 
i wbudujmy nowy, z którego bę-
dziemy mieli pożytek – apelowała 

w zeszłym roku pod-
czas zebrania Agniesz-
k a  B u c h o l c ,  ż o n a 
sołtysa Słustowa, która 
zapewniała, że sąsied-
nia wieś dołoży się do 
inwestycji z funduszu 
sołeckiego.
C o jednak dalej  ze 
świetlicą, skoro kon-
s e r w a t o r  o g ł o s i ł  
11 kwietnia br., że dawny 
Dom Modlitwy w Ma-
zewie Dworskim A jest 
zabytkiem? Przypo-
mnijmy, że pod koniec 
roku 2014 konserwa-
tor uważał, że brak jest przesłanek 
do włączenia tzw. Domu Modlitwy 
w Mazewie Dworskim do gminnej 
ewidencji zabytków.
– Zwróciliśmy się do Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa o opinię 
ekspercką, która rozpoznała hi-
storię obiektu, dotąd zapomnianą. 
Nie mieliśmy karty ewidencyjnej 
dawnego domu modlitwy, a opi-
nia NID potwierdziła jego wartość. 
Informuję jednocześnie, iż prace 
adaptacyjne tego miejsca będą 
musiały być uzgadniane z MWKZ, 
więc planowana świetlica nie jest 
wykluczona – mówi Agnieszka 

Żukowska, rzecznik prasowy kon-
serwatora zabytków.
A zatem koncepcja mieszkańców, 
którzy planowali wyburzyć obiekt 
i wybudować nową świetlicę, bez-
apelacyjnie upadła. Pozostaje je-
dynie adaptacja dawnego domu 
modlitwy, która na pewno pochło-
nęłaby znaczne środki. Trzeba za-
uważyć, że budynek ma już swoje 
lata i jako nieużywany od dawna 
wymaga generalnego remontu. 
Tym bardziej teraz, kiedy został 
wpisany do ewidencji gminnych 
zabytków, wszystkie prace przy nim 
będą bardzo kosztowne i fundusze 
sołeckie na pewno nie wystarczą. 

M i e szkań c y,  c h o ć wc ze ś n i e j 
ubiegali się o to, by budynek stał 
się, zabytkiem, kiedy dowiedzie-
li się o konsekwencjach takiego 
stanu rzeczy, tj. o wzrastających 
kosztach jego renowacji, zdecy-
dowanie zdanie zmienili i cieszyli 
się, że jednak zabytkiem nie jest. 
A teraz klamka zapadła, dawny 
Dom Modlitwy sta ł  s ię obiek-
tem zabytkowym. Czy marze-
nia o wiejskiej świetlicy w tym 
miejscu będą mogły się spełnić? 
Na pewno ten cel będzie o wie-
le trudniej osiągnąć, niż sądzono 
przed rokiem.

E.G.

Koniec z pomyłkami i  wysta-
wianiem przed posesję śmieci 
w innym dniu niż ten, w którym są 
faktycznie odbierane. Dla ułatwie-
nia życia mieszkańców Nasielska 
odpady komunalne segregowane 
i niesegregowane już od 1 lipca br. 
będą odbierane z zabudowy jed-
norodzinnej dwa razy w miesiącu.
Jak tłumaczy Jadwiga Szymań-
ska, kierownik Wydziału Środowi-
ska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, do 
tej pory nasielszczanie często my-
lili się jeżeli chodziło o wystawianie 
przed posesje śmieci segregowa-
nych bądź niesegregowanych do 
odbioru przez firmę obsługującą 
naszą gminę. W związku z tym nie-
jednokrotnie mieszkańcy dzwo-
nili do urzędu i składali reklamacje 
o nieodebraniu odpadów. Często 
reklamacja okazywała się nieza-
sadna, ponieważ przygotowywa-
li nie te odpady, które trzeba było 
na dany dzień. Firma natomiast 
nie mogła sobie pozwolić na od-
bieranie wszystkich śmieci razem, 
ponieważ poniosłaby za to kary 
pieniężne. Powtarzanie się takich 
sytuacji skłoniło do refleksji nasze 
władze samorządowe i teraz za-
równo odpady segregowane, jak 
i niesegregowane będą odbiera-
ne dwa razy w miesiącu. Nasilone 
zostaną również kontrole syste-
mu i prawidłowość prowadzonej 
segregacji, głównie, czy w odpa-
dach zmieszanych nie znajdują się 
odpady, które można poddać od-
zyskowi czy recyklingowi. Dzię-
ki wzmożonej częstotliwości ich 
odbioru wszystkie osoby niepo-

siadające np. pomieszczeń, w któ-
rych przez cały miesiąc można by 
gromadzić pełne worki z plastikami 
czy szkłem, w końcu pozbędą się 
tego problemu. 

Dodatkowe zmiany
Poza zwiększeniem częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych 
Rada Miejska uchwaliła także, że 
gmina Nasielsk przejmie wszystkie 
odpady komunalne wytworzo-
ne na jej terenie. Podjęto decy-
zję o objęciu gminnym systemem 
odbioru również nieruchomo-
ści niezamieszkałe. Oznacza to, że 
do tej pory nieodbierane odpady 
z działek letniskowych, wszelkiego 
typu instytucji pracy, oczywiście 
poza odpadami poprodukcyjnymi, 
przejmie gmina i będzie nimi go-
spodarować w zamian za uiszczo-
ną opłatę. Oddzielne umowy będą 
miały tylko targowiska i cmentarze, 
ponieważ strumień w tych obiek-
tach jest nieregularny, specyficzny 
i generujący duże koszta. Jak czy-
tamy w uzasadnieniu do uchwały, 
zaletą wprowadzonych zmian jest 
zapewnienie większego wpływu na 
sposób zagospodarowania pełnego 
strumienia odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy, 
co z kolei ułatwi osiągnięcie od-
powiednich poziomów recyklin-
gu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metoda-
mi oraz ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania. Na co zwraca także 
uwagę kierownik Jadwiga Szymań-
ska, mimo że od 1 lipca 2013 r. nie-

ruchomości zamieszkałe objęto 
systemem gospodarki odpadami, 
to wciąż można lasy i miejsca pu-
bliczne pozostają zaśmiecone. 
Częstszy odbiór śmieci, podobnie 
jak planowane ścisłe kontrole, mają 
doprowadzić do wyeliminowania 
wciąż istniejących dzikich wysy-
pisk odpadów. 

Komu ile przysługuje
Poniżej prezentujemy szczegóło-
wy opis dotycząc odpadów komu-
nalnych, Według uchwały podjętej 
przez Radę Miejską w Nasielsku, 
które należy gromadzić w pojem-
nikach o minimalnej pojemności 
uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l 
na mieszkańca, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 l na każdą nie-
ruchomość, odpady segregowane 
można gromadzić w workach o po-
jemności co najmniej 60 l,
2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na 
każdego ucznia (studenta) i pracow-
nika,
3) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na 
każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 50 l na każ-
de 10 m2 powierzchni całkowitej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l na lokal,
5)dla punktów handlowych poza 
lokalem 50 l na każdego zatrudnio-
nego, jednak co najmniej jeden po-
jemnik 120 l na każdy punkt,
6)  d l a  l o k a l i  g a s t r o n o m i c z-
nych – 20 l na jedno miejsce kon-
sumpcyjne, dot ycz y to tak że 
miejsc w tzw. ogródkach zlokali-
zowanych na zewnątrz lokalu,

7) dla ulicznych punktów szyb-
kiej konsumpcji co najmniej je-
den pojemnik 120 l,
8)dla zakładów rzemieślni-
czych, usługowych i produk-
cyjnych w odniesieniu do 
p o m i e s z c z e ń  b i u r o w yc h 
i socjalnych – pojemnik o po-
jemności 120 l na każdych 10 
pracowników,
9) dla hoteli, pensjonatów, do-
mów opieki – 20 l na jedno 
łóżko,
10) dla domków letniskowych 
oraz innych nieruchomości wy-
korzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe – 20 l na 
mieszkańca, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 l  na każdą 
nieruchomość, odpady segrego-
wane można gromadzić w workach 
o pojemności co najmniej 60 l,
11 )  d l a  o g r ó d k ó w  d z i a ł k o -
w yc h  – 20 l na każdą działkę 
w okresie sezonu turystycznego 
i 5 l poza sezonem.
Jakie pojemniki
1)  pojemniki o pojemności 120  l, 
240 l, 1100 l przystosowane do 
opróżniania sprzętem specjalistycz-
nym,
2) worki z tworzywa sztucznego 
koloru czarnego o pojemności do 
120 litrów,
3) kosze uliczne o pojemności od 
10 do 70 l,
4) pojemniki o pojemności od 
800 l do 1500 l, przystosowane do 
opróżniania sprzętem specjalistycz-
nym, przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów,

5) półprzeźroczyste worki o po-
jemności od 60 l do 120 l, prze-
znaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów.
Jako pojemniki w gminie Nasielsk 
przyjęto zarówno pojemniki spe-
cjalistyczne, jak też worki o odpo-
wiedniej pojemności. Ponadto, tak 
jak dotychczas, worki na odpady 
segregowane dla nieruchomości 
zamieszkałych, jednorodzinnych 
zapewni gmina w ramach wnoszo-
nej opłaty, natomiast pojemniki na 
odpady, zarówno zmieszane, jak 
i segregowane, dla nieruchomości 
niezamieszkałych właściciele tych 
nieruchomości będą musieli za-
pewnić na własny koszt.
Dobrą wiadomością dla mieszkań-
ców gminy jest to, że dotychczaso-
we stawki opłat 7 i 13 zł pozostaną 
na dotychczasowym poziomie. 
Stawki natomiast dla nierucho-
mości niezamieszkałych zosta-
ną ustalone od pojemnika i będą  
zróżnicowane w zależności od 
tego, czy odpady będą segrego-
wane, czy też wszystkie przekazy-
wane jako zmieszane.

E.G., i.
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KRONIKA 

POLICYJNA

KRONIKA OSP
05.04. OSP Nasielsk wyjechała 
do pożary trawy przy ulicy Ko-
lejowej.

06.04. zastęp straży pożarnej 
z Nasielska gasił pożar trawy przy 
ulicy 11 listopada.

07.04. strażacy z OSP Nasielsk, 
Psucin, Nuna i JRG Nowy Dwór 
Maz .  w yjechal i  do w ypadku 
drogowego w Popowie Boro-
wym. Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i wydobyciu uwięzionej osoby 
z samochodu przy użyciu sprzę-
tu hydraulicznego.

08.04. strażacy z OSP Nasielsk, 
Psucin, Cieksyn i JRG Nowy Dwór 
Maz. gasili pożar trawy na nasypie 
kolejowym i nieużytkach w Sta-
rych Pieścirogach.

11.04. strażacy z Nasielska i Ciek-
syna gasili pożar trawy na nieużyt-
kach w Nowych Pieścirogach.

12.04. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru trawy w Krzyczkach-Pie-
niążkach. Zgłoszenie okazało się 
fałszywym alarmem.

15.04. zastęp OSP Nasielsk i dwa 
zastępy JRG Nowy Dwór Maz. za-
bezpieczały miejsce kolizji dro-
gowej przy ulicy Kościuszki.

R E K L A M A

16.04. na ulicy Warszawskiej Patryk 
B., mieszkaniec Nasielska, uszko-
dził samochód Opel Vectra powo-
dując straty w wysokości 1000 zł. 
Na szkodę Mariusza D.

15–18.04. w Mogowie niezna-
ny sprawca włamał się do dwóch 
garaży i skradł mienie o wartości 
8000 zł. Na szkodę PKP. W toku 
wykonywanych czynności zatrzy-
mano Jacka J., mieszkańca gminy 
Nasielsk, podejrzanego o dokona-
nie włamań.

18.04. w Lelewie Jarosław K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem pomimo za-
kazu sądu.

18.04. przed sklepem Tesco nie-
znany sprawca uszkodził samo-
chód Fiat Ducato. 

Straty wynoszą 3000 zł. Na szkodę 
Zbigniewa K.

19.04. w Mogowie Radosław Sz. 
kierował samochodem pomimo 
zakazu sądu.

Pijani na drodze

08.04. w Nunie Sebastian S. kiero-
wał motorowerem po spożyciu al-
kohlu (0,90 mg/l).

09.04. w Kątnych Sławomir D., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,67 mg/l) i pomimo za-
kazu sądu.

Z GMINY. Kosewo

Kiedy przestanie 
śmierdzieć?
Jak mówił Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, zdaje on sobie sprawę z uciążliwości nieprzyjemnego zapachu, jaki 
od dłuższego już czasu unosi się nad miastem. Mieszkańców za to przeprasza 
i zapowiada, że „śmierdząca sprawa” odejdzie w zapomnienie wraz z końcem 
kwietnia br.
Pomimo dotychczasowych starań gminy Kosewo wciąż o sobie przypomina 
mieszkańcom Nasielska. O to, jakie działania podjęto, aby zniknął odór pocho-
dzący ze stawu tam zlokalizowanego, dopytywali się radni podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. Nie zabrakło też kilku komentarzy, o które np. pokusił się radny 
Henryk Antosik. Zauważył on, że nieprzyjemny zapach wciąż czuć na wiadukcie 
łączącym Nasielsk z Pieścirogami, a nawet dochodzi do Krupki.
– Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ba-
dania (wody pochodzącej ze stawu w Kosewie – red.) jeszcze w tamtym roku. 
Natomiast wyznaczony termin mieliśmy na pierwszy kwartał 2016 r. We wtorek 
po świętach wielkanocnych pobrano próbki, żeby podjąć ewentualnie jakieś 
działania. Organoleptycznie jednak wiadomo, że ta woda jest zanieczyszczona. 
Będziemy na pewno robili wszystko, żeby tę uciążliwość zakończyć – mówiła 
Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Jak się jednak okazuje, prywatny właściciel stawu, z którego pochodzi nieprzy-
jemny zapach, doczekał się możliwości wprowadzenia swoich planów w życie. 
Od początku, gdy zrodził się problem, tj. gdy nieczystości z terenu po byłym 
wysypisku należącym do gminy przedostały się do sąsiadującego stawu, właści-
ciel wnioskował o wydanie mu pozwolenia na zasypanie stawu. Burmistrz zde-
cydowanie nie chciał się zgodzić, podkreślając, że na prywatnym terenie nie 
może mieć kontroli nad tym, czym rzeczywiście staw zostanie zasypywany. 
Gdy jednak problem zapachu zaczął być bardzo dotkliwy, a mieszkańcy wy-
rażali kategoryczny sprzeciw wobec tej sytuacji, burmistrz zmienił zdanie. Jak 
mówił podczas ostatniej sesji, prawdopodobnie wyda pozytywną ocenę środo-
wiskową, aby prywatny właściciel stawu mógł go zasypać. Natomiast na terenie 
byłego wysypiska, które należy do gminy Nasielsk, prawdopodobnie zostanie 
użyty chlor. 
– Chcemy ten temat zamknąć. Nieważne są teraz środki, trzeba je przezna-
czyć z budżetu. Nie możemy pozwolić, żeby te utrudnienia dalej trwały – mó-
wił Bogdan Ruszkowski.
Czy jednak w czasie tegorocznej majówki nasielszczanie rzeczywiście będą już 
mogli ze spokojem oddychać świeżym powietrzem? Czas pokaże.

E.G.
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Z GMINY

Aleksandrowo w dowodach osobistych
Do tej pory mieszkańcy kolonii Aleksandrowo dokumentach wpi-
sywali adres zamieszkania, podając nazwę „Cegielnia Psucka”. Soł-
tys wsi Jarosław Różalski wystąpił w imieniu mieszkańców z prośbą 
o zmianę tego stanu rzeczy i wnioskował o zmianę urzędowej na-
zwy miejscowości „Cegielnia Psucka sołectwo Aleksandrowo” na 
nazwę „Aleksandrowo”. 
Jak informuje sołtys Aleksandrowa, wcześniej miało dojść do skła-
dania przez niego i mieszkańców kolonii do Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku już dwóch wniosków z prośbą o zmianę nazwy miejsco-
wości. Niemniej nie poczyniono żadnych działań w tym kierunku. 
Sołtys postanowił nie ustępować i w tym roku także złożył do urzę-
du pismo. Tym razem podpisał się pod nim sam, bez mieszkańców. 
– Nazwa „Aleksandrowo” w spisie nazw miejscowości istnieje tylko 
jako kolonia wsi Cegielnia Psucka. Nie wiem jednak, czy pan sołtys 
uzmysłowił mieszkańcom, że są to ogromne koszta. Nie chodzi tyl-
ko o zmianę dowodu, ponieważ w tej chwili w dowodzie nie ma już 
miejsca zamieszkania, ale wszelkie inne dokumenty związane np. 
z działalnością gospodarczą, z prawem jazdy czy dowodem reje-
stracyjnym. A ponadto księgi wieczyste nieruchomości tych ludzi, którzy nie byliby już z Cegielni Psuckiej, tylko 
w obrębie Aleksandrowa – mówiła podczas obrad stałych komisji Bożena Strzelecka, kierownik Wydziału Za-
gospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Zmiana, o którą wnioskuje sołtys, nie ma jedynie charakteru kosmetycznego, i aby do niej doszło, trzeba ściśle 
trzymać się procedur. Najpierw powinny odbyć się konsultacje społeczne. Te, jak się okazuje, miały miejsce tuż 
po świętach wielkanocnych. Zapytany o zdanie mieszkańców sołtys zapewnia, że są oni jednomyślni i popierają 
jego wniosek. Na zabraniu był też obecny Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Teraz Rada Miejska musi podjąć uchwałę o tym, że widzi potrzebę utworzenia obrębu z nazwą „Aleksandrowo”. 
Następnie gmina musi wystąpić o taki obręb do starostwa oraz o opinię do wojewody. Ten w imieniu gminy wy-
stępuje do Ministerstwa Administracji również o uzyskanie opinii. Tam Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych opiniuje taki wniosek.
– Rozmawiałam z panią z tej komisji. Zwróciła uwagę, że musi to być społecznie uzasadnione. Musi być odpo-
wiednia liczba mieszkańców, bo na dobrą sprawę nie wiemy, czy tam będzie 5 gospodarstw i załóżmy 15 osób. 
Musimy mieć szczegółowe informacje. My, jako gmina, będziemy musieli wyłożyć pieniądze na utworzenie 
tego obrębu – mówiła Bożena Strzelecka.
Jarosław Różalski tłumaczy, że zmiany obejmowałyby 12 gospodarstw liczących ponad 50 mieszkańców. Sprawa 
jest rozwojowa, a sołtys po odbytych konsultacjach ma nadzieję, że tym razem uda się przeforsować złożony 
wniosek.

E.G.

FOTOOBSERWATOR

Uwaga na przeszkody
Na ul. Józefa Piłsudskiego na wysokości ulicy Elektronowej, która pro-
wadzi do nasielskiego magistratu, zapadła się studzienka kanalizacyjna. 
To już nie pierwsza tego typu niemiła niespodzianka, na jaką na swojej 
drodze natrafiali kierowcy. Przypomnijmy, że ul. Piłsudskiego jest droga 
powiatową, tak jak i ul. POW, na której także dochodziło już do zapada-
nia się wielu studzienek. Tym razem nadpęknięty był także asfalt i dziura 
stwarzała duże niebezpieczeństwo dla kierowców. 

e.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Piosenkarki  
w Polsce Ludowej
Moda na powracanie do zna-
nych i mniej znanych osobisto-
ści z historii Polski nie mija. Na 
ten temat pojawiają się kolejne 
publikacje. Do tego zbioru na-
leży również dołączyć Piosen-
karki PRL-u Emilii Padoł.
Autorka książki jest dzienni-
karką, antropolożką literatu-
ry i doktorantką na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz dziennikar-
ką piszącą dla portalu Onet. 
Swoje szlify pisarskie zbierała 
podczas swoich poprzednich 
publikacji: Damy PRL-u i Dżen-
telmeni PRL-u . Można więc 
powiedzieć, że tematyka ludzi, 
którzy próbowali żyć i tworzyć 
w okresie Polski powojennej, jest jej dobrze znana. W Piosenkarkach 
PRL-u Emilia Padoł sięga po sylwetki piosenkarek, których nazwiska za-
pewne niewiele dzisiejszej publiczności by powiedziały. Warto jednak 
sięgnąć po lekturę.
Marta Mirska, Maria Koterbska, Regina Bielska, Natasza Zylska, Rena 
Rolska, Ludmiła Jakubczak, Hanna Rek i Joanna Rawik. Swego czasu 
wielbione i wspaniałe piosenkarki. Ilu z nas słyszało o każdej z nich? Po-
dejrzewam, że znajdziemy więcej osób, którym żadne z tych nazwisk nic 
nie mówi. Może któreś z ich wielkich szlagierów jedynie wpadły kiedyś 
podsłuchane przypadkiem w ucho. Dlatego więc w swojej pasji opisy-
wania ciekawych postaci PRL-u Emilia Padoł kreśli osiem świetnych, wy-
razistych sylwetek, pełnych wspomnień sprzed lat, dokłada sporą dawkę 
niepublikowanych i nieznanych dotychczas opowieści, nie szczędzi 
anegdot. I nawet jeśli nie znamy tych piosenkarek, to jednak tło anegdot 
dotyczy wielu znanych osobistości, jak np. Mieczysława Fogga, który 
miał ponoć „podebrać” Marcie Mirskiej pierwszy wielki przebój.
Sama autorka pisze we wstępie do książki o swoich bohaterkach tak: „To 
one. Swingujące, jazzujące, dorównujące dramatyzmem, talentem i mu-
zykalnością koleżankom z Nowego Jorku czy Paryża”, dodając później, 
że dźwięki ich muzyki wraz z nurtem Wisły płyną od gór aż po plaże Bał-
tyku. Jak sama przekonuje, dla niej osobiście historie tych piosenkarek to 
spojrzenie na kobiecość w społeczeństwie rodzącej się Polski Ludowej. 
Bo choć artystki mogły mieć talent na miarę Nowego Jorku, to jednak 
otaczała je o wiele bardziej brutalna rzeczywistość.
Piosenkarki PRL-u Emilii Padoł to bardzo dobra książka. Nie jest ani prze-
gadana, choć autorka chciała podzielić się każdą posiadaną informacją, 
ani tym bardziej lakoniczna czy mętna, by z kolei ukryć niedostatki wie-
dzy. Jest dobrze wyważona i dzięki talentowi autorki czyta się łatwo 
i przyjemnie. Polecam.

Paweł Kozłowski

DDK

Francuska o Moskwie
W sobotę, 16 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem spotkania była 
powieść Simone de Beauvoir Pewnego razu w Moskwie. 
Ta książka to zaledwie sto stron tekstu, więc spotkanie również długie nie było. Ale w tej krótkiej formie znajdu-
jemy ogrom treści. Książka dotyczy najważniejszych aspektów życia człowieka. Zaczynając od miłości, przez 
politykę, kończąc na starości. 
Bohaterami utworu Simone de Beauvoir są przeważnie ludzie po sześćdziesiątce. A jakie przesłanie niesie ze sobą 
ta pozycja? Wspólnie uznaliśmy, iż traktuje o tym, że dialog, zarówno w związku, jak i w życiu, jest najważniejszy, 
zaś starzenie się jest wzbogacające. Dowodem na to jest cytat zaznaczony przez jedną z uczestniczek DKK: „To 
wielkie szczęście móc ze sobą rozmawiać. […] Nieporozumienia par, które nie potrafią posługiwać się słowami, 
zmieniają się w wielką śniegową kulę, która ostatecznie niszczy wszystko, co było między nimi” (s. 108).
Na koniec jednomyślnie stwierdziliśmy, że Pewnego razu w Moskwie to ciekawa propozycja literacka na wieczór; 
nie trzeba się przy niej szczególnie skupiać, a przecież wnosi wiele do naszego życia. U niektórych czytelników 
wywołała nawet nostalgiczny nastój. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się  
28 maja br. o godzinie 11:30. Co będzie tematem spotkania? Niezwykła autobiografia Udawajmy, że to się nie 
wydarzyło (przeważnie prawdziwa autobiografia) Jenny Lawson.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI. Lekcja historii 

Diaspora żydowska w Nasielsku
W środę, 13 kwietnia br. czytelnia nasielskiej biblioteki pękała w szwach. Zgromadziło się w niej bowiem czterdzie-
ścioro tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych z ulicy Lipowej. Nauczyciele: Iwona Górecka i 
Stanisław Sotowicz przyprowadzili do biblioteki swoich uczniów, aby mogli oni wysłuchać wykładu dr. Stanisława 
Tyca dotyczącego dziejów nasielskiej diaspory żydowskiej. 
Prelegent przybliżył na wstępie genezę żydowskiego osadnictwa na ziemi nasielskiej, omówił dynamikę i mo-
bilność terytorialną wyznawców judaizmu, przedstawił również główne źródła utrzymania nasielszczan na prze-
strzeni dziejów, podkreślając dominującą rolę Żydów w handlu i rzemiośle. Wskazane zostały współczesne 
miejsca związane z kultem religijnym starozakonnych, z szeroko pojętą kulturą i oświatą. Spora część wykładu 
dr. Tyca dotyczyła szczegółowego omówienia lokalizacji obiektów handlowych, warsztatów rzemieślniczych 
oraz punktów usługowych. Jako ciekawostkę należy uznać fakt, że niektóre nazwiska żydowskie odpowiadały 
wykonywanej profesji i tak np. Szachel Kubeł sprzedawał naczynia kuchenne i wiadra, a Fajga Guzik był sprze-
dawcą pasmanterii i guzików. 

Na uwagę zasługuje duża liczba funkcjonujących 
w okresie II RP w Nasielsku restauracji, herbaciarni, 
piwiarni i winiarni. Przedwojenny Nasielsk tętnił ży-
ciem, było tu gwarno i tłoczno. Żydowska aktyw-
ność w handlu, rzemiośle i usługach powodowała, że 
dochód na głowę mieszkańca Nasielska był wyższy 
niż w innych ośrodkach miejskich Mazowsza Pół-
nocnego, takich jak Ciechanów, Nowy Dwór Ma-
zowiecki czy Grodzisk. Nasielscy Żydzi, wykonując 
typowo miejskie zawody, przyczynili się do aktywi-
zacji ekonomicznej naszego miasta i regionu. 
Słuchając ciekawego, ze swadą przekazanego wy-
kładu, można było odczuć czar dawnego Nasielska, 

tym bardziej że prezentowane były również dawne fotografie nasielszczan o proweniencji żydowskiej, pozy-
skane od Gleena Kurtza, nowojorczyka o nasielskich korzeniach, z którym dr Tyc pozostaje w bliskim kontakcie. 
Na zakończenie prelegent podziękował za tak gremialny udział oraz za zainteresowanie i wnikliwe wysłuchanie 
wykładu, a także zachęcił do lektury książki Gleena Kurtza pt. Trzy minuty w Polsce, która znajduje się w zaso-
bach nasielskiej biblioteki. 

Bib.
WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Wizyta w bibliotece
Wiek przedszkolny jest doskona-
łym czasem na rozbudzanie zainte-
resowań czytelniczych. 12 kwietnia 
br. przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku z grupy 4-, 
5-latków, w ramach programu Cała 
Polska czyta dzieciom, udały się na 
wycieczkę do Miejsko- Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 
W bibliotece dzieci przywitał y 
Izabela Mazińska i Jolanta Budzi-
szewska-Rogalska i zaprosiły je do 
zwiedzania. 
Dzieci podczas wizyty zapozna-
ły się z pomieszczeniami bibliote-
ki: czytelnią, oddziałem dla dzieci 
i dorosłych oraz gabinetem dyrek-
tora. Przedszkolaki z wielkim za-
interesowaniem przyglądały się 
książkom znajdującym się na pół-

kach, a szczególnie książeczkom 
dla dzieci. 
Wszystkim bardzo spodobały się 
kolorowe i bogato ilustrowane 
książki, które z chęcią oglądały i ko-
mentowały oglądane obrazki. Panie 
pracujące w bibliotece w przystęp-
ny sposób opowiadały o tej pla-
cówce, o zbiorach znajdujących 
się na półkach. Dzieci zobaczy-
ły, jak wygląda karta czytelnika, 
oraz poznały zasady wypożycza-
nia książek.  Wielką atrakcją, jak 
i niespodzianką była możliwość 
zwiedzenia w bibliotece wysta-
wy „Nasielsk w średniowieczu”. 
Oprowadził po niej przedszkola-
ków dyrektor biblioteki Stanisław 
Tyc i z wielkim zaangażowaniem 
przekazał im wiele ciekawych in-
formacji na temat dawnego życia 

ich przodków. Dzie-
ci z zainteresowaniem 
słuchały jego opowie-
ś c i .  D ziewcz ynkom 
bardzo podobała się 
gablota z biżuterią, któ-
rą wykonywano w śre-
dniowieczu, natomiast 
chłopcy byli zafascy-
nowani strojami rycer-
skimi. 
Potem panie b ib l io-
tekark i  przecz yta ł y 
przedszkolakom zagad-
ki, które były bardzo 
chętnie rozwiązywane. 
Na koniec dzieci po-
dziękowały dyrektorowi i paniom 
pracującym w bibliotece za cieka-
wą lekcję historii i niezwykle miło 
spędzony czas. Każdy przedszko-

lak wyszedł z biblioteki nie tylko 
z uśmiechem na twarzy i koloro-
wanką otrzymaną na pamiątkę, ale 
przede wszystkim z obietnicą, że 

wróci do biblioteki, aby móc się 
zapisać i korzystać z bogatej oferty 
książek dla dzieci.

Opracowała: Marta Żbikowska
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Sezon rowerowy rozpoczęty
W niedzielę, 17 kwietnia br., po zi-
mowej przerwie, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
zorganizowała rajd rowerowy – już 
czwarty, z serii „Od wschodu do za-
chodu”. 
I tym razem powitała nas słonecz-
na pogoda. Na placu przed bibliote-
ką o godz. 12.00 zebrało się ponad 
70 osób. Stąd ruszyliśmy w po-
naddwudziestokilometrową trasę, 
odwiedzając tym razem Mazewo 
Włościańskie, Kątne, Winniki, Ko-
nary, Chlebiotki i Kosewo. 
Miłym zaskoczeniem dla uczest-
ników rajdu była obecność na nim 
burmistrza Nasielska wraz z żoną. Do-
łączyli oni do peletonu w Mazewie 
Wł., w miejscu swojego zamieszkania. 
Pierwszy postój odbył się u sołtys 
Doroty Krajewskiej. Na podwórku 
czekał nas stół suto zastawiony cia-
stem własnego wyrobu, napojami 
oraz słodyczami. Nasz przewodnik 
po historii dr Stanisław Tyc przesta-
wił dzieje miejscowości, natomiast 

pani sołtys, wspomagana przez 
burmistrza, opowiedziała o współ-
czesności swojej wsi, zapraszając 
jednocześnie wszystkich do zaku-
pu ekologicznych owoców z tam-
tejszych sadów. 
Następnie kolorowy peleton z pra-
wie 20 dziećmi, prowadzony dalej 
przez burmistrza, ruszył w kierun-
ku wsi Kątne, gdzie oczekiwał na 
nas Zdzisław Rutkowski – sołtys. 
Ponownie garść informacji histo-
rycznych dostarczył Stanisław Tyc, 
a kilka zdań o współczesnych Kąt-
nych dodał pan Zdzisław. Opusz-
czając tę miejscowość, ruszyliśmy 

w stronę położonej w zaciszu ma-
zowieckich pól wsi Winniki. Tu 
przywitała nas Monika Szostak – 
sołtys tej miejscowości. Poinfor-
mowała zebranych, iż wieś ta składa 
się z 7 gospodarstw, a mieszka tu 27 
mieszkańców. Po krótkiej prelekcji 
ruszyliśmy do Konar. Tym razem 
rowerzyści mogli się przekonać, jak 
wygląda jazda prawdziwymi polny-
mi drogami, wśród malowniczych 
wierzb, które przy-
wodziły na myśl mu-
zykę Chopina. Droga 
kamienista, wyboista, 
a miejscami piasz-
czysta na pewno za-
pisze się na długo 
w pamięci rowerzy-
stów. Trud jazdy wy-
nagrodził nam pobyt 
w Konarach, gdzie Ja-
rosław Rudnik – soł-
tys tej miejscowości, 
przygotował dla nas 
ognisko. Dzieci ucieszył plac za-
baw ze zjeżdżalnią linową oraz wie-

le innych atrakcji. Apetyt dopisywał 
wszystkim. Kiełbaski pieczone na 
ognisku przyjemnie skwiercza-
ły, a ich zapach roznosił się wkoło. 
Pan Rudnik poin-
formował nas, że 
świetlica wiejska 
i plac wokół niej 
powstały z fundu-
szy unijnych. Po 
nabraniu sił ruszy-
liśmy do gościn-
nych Chlebiotek, 
gdzie oczekiwała 
na nas Halina Ka-
mińska, również 
z suto zastawio-

nym stołem; pyszne ciasta wła-
snego wypieku, owoce, napoje 
oraz słodycze dla dzieci rekom-
pensowały trudy podróży. Warto 
w tym miejscu dodać, iż pani Hali-
na, oprócz tego, iż jest wieloletnim 
sołtysem (od 27 lat), jest również 
przewodniczącą nasielskiego koła 
Akcji Katolickiej oraz aktywnym 
samorządowcem. Stanisław Tyc 
przestawił historię wsi, a pani Halina 

opowiedziała o jej teraźniejszości.
Następnie ruszyliśmy do ostat-
niej w naszym planie wsi, do Ko-
sewa. W trakcie postoju najmłodsi 
uczestnicy otrzymali małe co nie-
co – pyszne batoniki. Kończyliśmy 
wycieczkę z poczuciem dobrze 
spędzonego czasu. Okazuje się, że 
historia naszego mikroregionu jest 
przebogata, pełna zaskakujących 
faktów związanych z ważnymi wy-
darzeniami i osobami w skali całej 
Rzeczypospolitej. To lekcja żywej 
historii, tym cenniejszej, bo naszej. 
Już dziś zapraszamy na kolejny rajd 
rowerowy, który odbędzie się 15 
maja, jak zwykle w samo południe. 
Szczegóły w następnym numerze 
„Życia Nasielska” oraz na stronie in-
ternetowej biblioteki. Do zobaczenia!

Organizatorzy: Stanisław Tyc, 
Izabela Mazińska,  

Jolanta Budziszewska-Rogalska

OŚWIATA

Wyniki rekrutacji
31 marca br. minął termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do przed-
szkoli samorządowych na terenie naszej gminy. 14 kwietnia komisje rekru-
tacyjne podały do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do edukacji 
przedszkolnej na nowy rok 2016/2017. 
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach w wyniku rekru-
tacji przyjęto 88 dzieci. Jak podkreśla dyrektor Kamilla Broma: – Wszyst-
kie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Każde dziecko zostało przyjęte. Są 
to jednak dane na dzień 19 kwietnia. Liczba przyjętych przedszkolaków 
może ulec zmianie, ponieważ rodzice kandydatów są zobowiązani do 
złożenia pisemnego oświadczenia woli, deklarując tym samym, że ich 
pociecha podejmie edukację przedszkolną w danej placówce. 
Do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku zostało przyjętych 275 dzie-
ci, z czego wynika, że utworzone zostanie 11 oddziałów przedszkolnych. 
– Są to dane na dzień 20 kwietnia. Mogą się one zmienić w związku ze 
składaniem deklaracji przez rodziców – mówi Hanna Szumska, dyrektor 
placówki.
Na ostateczne wyniki rekrutacji trzeba będzie zatem poczekać, ponieważ 
prowadzone jest jeszcze postępowanie uzupełniające. 

K.T.

Egzamin gimnazjalny
Od 18 do 20 kwietnia br. uczniowie trzecich klas gimnazjów w całym kraju 
pisali egzamin ze zdobytej wiedzy. Do testu przystąpiło także 177 gimna-
zjalistów ze szkół na terenie gminy Nasielsk (84 w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku, 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, 30 
w Cieksynie oraz 27 w Starych Pieścirogach).
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej, mate-

matyczno-przyrodniczej i języka obcego. Prace uczniów zostały za-
kodowane. Będą je sprawdzać egzaminatorzy z okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. Jak poszło gimnazjalistom, przekonamy się 17 czerw-
ca, kiedy to będą znane wyniki egzaminu. Trzymamy kciuki!

K.T.

fot. P. Pietruszczak
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UROCZYSTOŚCI

Dzień Patrona Szkoły w Budach Siennickich

Z NOK

Wieczór z kabaretem CIACH
8 kwietnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury wystą-
pił Kabaret CIACH. Najnowszy program kabaretu, 
czyli „Historie śmiechem pisane”, pełen był nietu-
zinkowego humoru, skeczy opartych na codzien-
nych zdarzeniach oraz elementów improwizacji. 
Kabaret CIACH gościliśmy w Nasielsku po raz pierw-
szy w 2013 r. Od tego czasu zmienił się nieco skład 
grupy. Dziś tworzą ją: Małgorzata Czyżycka, Tomasz 
Kowalski, Leszek Jenek oraz Mateusz Czechowski. 
Ich skecze to dobry poziom literacki plus humory-
styczny przegląd obyczajów i przywar Polaków.
Podczas występu w NOK przekonaliśmy się, że 
CIACH nadal z wielkim wdziękiem zjednuje sobie 
publiczność, wciągając widzów do zabawy. Bisom 
nie było końca. 

K.T.

Patronem Szkoł y Podstawowej 
w Budach Siennickich jest fran-
cuski arystokrata, baron Pierre 
de Coubertin, historyk i peda-
gog. Do światowej historii wszedł 
dzięki temu, że przywrócił nowo-
czesnemu światu ideały greckich 
olimpiad. Powszechnie uważany 
jest za ojca nowożytnych igrzysk 
olimpijskich.
Szkoła Podstawowa w Budach 
S i e n n i c k i c h  w k sz t a ł towa n i u 
umysłów i charakterów swoich 
uczniów w ykorz ystuje ideał y 
zawarte w olimpijskim przesła-
niu sformułowanym przez swe-
go patrona. Idee te są bliskie jej 
uczniom, dla których wzorem są 
polscy olimpijczycy. Niektórzy 
ze sportowców często goszczą 
w szkole. 
W tym roku w Dniu Patrona Szko-
ły gośćmi uroczystości byli: trzy-
krotna olimpijka (Monachium, 
Montreal, Moskwa), wielokrot-
na rekordzistka świata w biegach 

przez płotki Grażyna Rabsz-
tyn oraz pracownik nauko-
wy Akademii Wychowania 
Fizycznego, poeta i autor 
książek o sporcie Krzysztof 
Zuchora.
Obecni byli też przedstawi-
ciele samorządu gminnego: 

burmistrz Bogdan 
Ru szkowsk i ,  j e go 
zastępca Katarzy-
na Świderska i prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Lu-
bieniecki.
Corocznie obcho-
d z o n e m u  ś w i ę -
tu patrona nadano 
w tym roku wyjąt-
ko w o  u r o c z y s t y 
charakter, ponieważ 
obecny rok jest ro-
k iem ol impij sk im. 
Do udziału w świę-
cie szko ł y zapro-
s z o n o  k o l e g ó w 
i koleżanki z pozo-
stał ych szkół pod-
stawowych z gminy 
N a s i e l s k .  M o g l i 
o n i  u c z e s t n i c z yć 
wspólnie z gospo-
darzami w trzech konkursach: 
historycznym (wiedza o olimpia-

dach), recytatorskim 
i mult imedialnym. 
Z zaproszenia sko-
r z y s t a ł y  s z k o ł y 
w Nasielsku, Dębin-
kach i Starych Pie-
ścirogach. 
W centralnej części 
uroc z ystoś c i  w y-
stąpi ł y z „ol impij-
skim” widowiskiem 

słowno-muzycznym, połączo-
nym z pokazem multimedialnym, 
dzieci ze świętującej 
szkoł y. Nie zabra-
kło w nim elemen-
tó w  s p o r to w yc h . 
Olimpijska była też 
sc e n og raf ia ,  któ -
rej elementem był 
też symbol Igrzysk 
Olimpijskich – olim-
pijski znicz. Całość 
wzbogacono o sze-
reg innych olimpij-
skich i starogreckich 
akcentów.
Należał do nich mo-
ment nagradzania 
laureatów i  pozo-
stałych uczestników 
trzech konkursów. Na szyjach 
laureatów zawisły złote, srebrne 
i brązowe medale. Wręczali je go-

ście honorowi, uczniom stojącym 
na sportowym podium. 

Święto Patrona Szkoły było sta-
rannie przygotowane. Całością 
działań kierowała dyrektor szkoły 
Ewa Strzelczak. Ona też prowadzi-

ła całą imprezę. Koordynatorem 
poszczególnych poczynań była 

Katarzyna Burzyńska, wspierały 
ją panie: Ewa Majewska i Hanna 
Sotowicz oraz Mirosław Zaremba. 

andrzej zawadzki

fot. M. Stamirowski
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ZE SZKÓŁ.  
SP Budy Siennickie

Konkursowe  
zmagania 
uczniów 
14 kwietnia br. w Szkole Podstawo-
wej w Budach Siennickich obcho-
dzono Dzień Patrona – Pierre’a de 
Coubertaina. Do wspólnego świę-
towania zaproszono uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Nasielsk. Zgodnie z ideologią Co-
ubertaina, według której sport może 
być pięknym sposobem życia i po-
winien być traktowany jako źródło 
sztuki, dyrekcja oraz grono pedago-
giczne szkoły w Budach Siennickich 
zorganizowali dla uczniów z tere-
nu gminy Nasielsk kilka konkursów. 
Dzieci mogły wykazać się swoją 
wiedzą i umiejętnościami w konkur-
sie wiedzy olimpijskiej, konkursie re-
cytatorskim oraz multimedialnym.
Uczestników konkursu wiedzy olim-
pijskiej oceniali: Mirosław Zarem-
ba, Katarzyna Milewska oraz Rafał 
Markiewicz. Na podium znaleźli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich z wynikami: 
I miejsce: Damian Wawrzyński,II 
miejsce: Marcin Łuczak,III miejsce: 
Anna Borzyńska.
Wyróżnienia przyznano Weroni-
ce Pietrzak ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku oraz Weronice Gortat ze 
Szkoły Podstawowej w Dębinkach.
Uczniowie wzięli także udział w kon-
kursie recytatorskim, w którym ich 
zadaniem było wygłoszenie w spo-
sób artystyczny Ody do sportu Pier-
re’a de Coubertina. Uczestników 
oceniało jury w składzie: Krzysz-
tof Zuchora, Katarzyna Świderska 
oraz Katarzyna Tyc. W kategorii klas 
III–IV zwycięzcą okazał się uczeń 
Szkoły Podstawowej w Dębinkach 
– Igor Kulisiak. Pozostałe miejsca 
zajęły uczennice Szkoły w Starych 
Pieścirogach: II miejsce – Aleksan-
dra Strzelczak, III miejsce – Monika 
Ostrowska oraz wyróżnienie – Nina 
Skrzynecka.
W kategorii klas V–VI miejsce I zaję-
ła Oliwia Olszewska ze Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku. II miejsce 
przyznano Laurze Skoczylas, rów-
nież uczennicy szkoły podstawowej 
w Nasielsku, a III zdobyła Anna Su-
ska ze Szkoły Podstawowej w Dę-
binkach.
Z okazji Dnia Patrona odbyły się tak-
że zmagania uczniów w konkur-
sie multimedialnym. Ich rezultaty: 
Krzysztof Zuchora, Grażyna Rabsz-
tyn oraz Katarzyna Świderska. Komi-
sja konkursowa przyznała I miejsce 
uczniowi Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich, Kamilowi 
Krzyżewskiemu. II miejsce zaję-
ła Karolina Masanowska ze Szkoły 
w Dębinkach, a III – Laura Skoczylas 
ze Szkoły w Nasielsku. Wyróżnienia 
zdobyli: Dawid Fabianowicz ze Szko-
ła w Dębinkach, Patrycja Ślusarczyk 
ze Szkoły w Budach Siennickich oraz
Jakub Markowicz ze Szkoły w Sta-
rych Pieścirogach.
Wszyscy uczestnicy konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a dla najlepszych były medale i na-
grody. 

K.T.

Z OSP. Rocznicowe ognisko w Studziankach

Druhowie OSP uczcili Chrzest Polski
W czwartek, 14 kwietnia 2016 r. w Studziankach zabł ysnął ogień 
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Strażacy ochotnicy z naszej 
gminy, z jednostek OSP w Psucinie, Jaskółowie i Nasielsku, wzięli 
udział we wspólnej inicjatywie Związku OSP RP oraz Związku Podha-
lan w Polsce upamiętniającej rocznicę chrztu Polski. 
Jej głównym założeniem był „przemarsz” przez nasz kraj Ognisk Du-
cha Świętego. Strażacy w całej Polsce zapalali ogniska. Jako pierw-
szy zapłonął ogień przy krzyżu na Giewoncie o godz. 20.00, a jako 
ostatnie rozpalono ognisko nad Bałtykiem o godz. 20.35.
Według harmonogramu akcji w centralnej Polsce ogniska zapłonęły 
o godz. 20.20. W naszej gminie Ogień Ducha Świętego druhowie 
rozpalili we wsi Studzianki, na posesji Kazimierza Drabika, Miejsko-
-Gminnego prezesa OSP Nasielsk.

red. (za: www.facebook.com/Sołectwo Studzianki)
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NASZE SPRAWY

Terapia sztuką, czyli filmowo w DPS
NASIELSK BASZTA TEAM

Wieliszewski Crossing 
– Wiosna
Sezon sportowy zaczął się już na dobre 
i nasza nasielska grupa nie może narze-
kać na brak zajęć, bo już od początku 
roku kalendarz zawodów jest wypcha-
ny po brzegi. 
Ten rok zaczął się dla nas bardzo praco-
wicie i owocnie. Mamy już za sobą ma-
raton, półmaraton oraz kilka lokalnych 
krótkich biegów. Jednym z nich była ko-
lejna edycja Wieliszewskiego Crossingu 
– Wiosna w Skrzeszewie, która odbyła 
się 10 kwietnia.
Organizatorzy biegu postarali się o to, 
aby nie zabrakło atrakcji, głównie tych 
ekstremalnych. Trasa biegu była bardzo wymagająca. Do pokonania było 
13,7 km przez las pełen stromych zbiegów i podbiegów. Na szczęście po-
goda dopisała i obyło się bez deszczu. 
Na mecie jako pierwszy z nas pojawił się oczywiście Adam Zalewski, 
z czasem 00:56, zajmując 10. miejsce. Kolejno dobiegali do mety: Bartek 
Suwiński, Arek Żyła, Radek Jankowski, Łukasz Witkowski i Iwona Wawrzyń-
ska. W kategorii drużynowej zajęliśmy niezłe 7. miejsce. Ciekawostką jest, 
że nasi czołowi biegacze pokonali w tym biegu zawodnika, który wygrał 
Marriott Everest Run (Marriott Everest Run to 24-godzinny bieg po scho-
dach; aby osiągnąć wysokość Everestu – 8848 m – należy 65 razy po-
konać 42 piętra Hotelu Marriott).

Wieliszewski Crossing to 
nie tylko bieg, ale i kolar-
stwo MTB. Również w tej 
kategorii pojawił się akcent 
nasielski. Nasz kolega, któ-
ry obecnie aktywnie działa 
w klubie Legia MTB, Kamil 
Jankowski, pobił swoją ży-
ciówkę na tej trasie, zajmu-

jąc 76. miejsce z czasem 00:42:11. 
Liczymy na doping w kolejnych zawodach, jak również zachęcamy do 
przyłączenia się do naszej sympatycznej grupy. Zapraszamy stałych biega-
czy oraz nowych, którzy chcą spróbować swoich sił. Zmieniła się godzina 
zbiórki pod Basztą, teraz spotykamy się 15 minut później czyli o 20:15. Do 
zobaczenia pod Basztą!

(IW)

ZE SZKÓŁ. Popowo Borowe

Wróć synu, wróć
Przeżywamy Rok Miłosier-
dzia Bożego. Obchodzimy też 
1050. rocznicę chrztu Polski. 
Uroczystości te były inspira-
cją dla uczniów klasy IV Szko-
ły Podstawowej w Popowie 
Borowym do przedstawienia 
inscenizacji pt. Wróć synu, 
wróć. Spektakl pokazano naj-
pierw społeczności szkolnej, 
zaś w niedzielę 10 kwietnia br. 
także w kościele parafialnym 
w Nunie. 
Treść przedstawienia została zaczerpnięta z przypowieści o synu marno-
trawnym z Ewangelii św. Łukasza. Głównego bohatera – syna marnotraw-
nego – grał Jakub Charzyński, starszego syna – Damian Reszczyński, zaś 
w rolę ojca wcielił się Dawid Zaremba. Uczniowie ci pomogli widzom zro-
zumieć, na czym polega miłosierdzie Boga, ale też i miłosierdzie okazy-
wane innym. 
Obrazy medialne ukazujące Jezusa miłującego, przebaczającego i cier-
piącego za nasze winy wraz z pieśniami Wybacz mi, Jezu, modlitwa serca 
Tak mnie skrusz, tak mnie złam oraz utwór Ogrodzie Oliwny w wykonaniu 
Antoniny Krzysztoń pokazały, że miłosierdzie to droga, która łączy Boga 
z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na 
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Zmartwychwstały Jezus 
ukazany nad światem i pieśń Jezus zwyciężył w wykonaniu wszystkich ar-
tystów zakończyła nasz występ. 
Koleżance Iwonie Łyczkowskiej, wychowawczyni klasy Iv, dziękuję za ob-
sługę komputera zarówno w szkole, jak i kościele w Nunie.

katecheta T. Wrońska

Z pewnością nie wszyscy miesz-
kańcy naszej społeczności wie-
dzą,  że od 2011 r.  w Domu 
Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II w Nasielsku istnieje grupa 
filmowa. Wspólna praca miesz-
kańców DPS-u i ich opiekunów 
zaowocowała w 2014 r. nagrodą 
podczas Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmowego Mental Power 
Prague Film Festival.
Jak mówi Rafał Centkowski, tera-
peuta zajęciowy, który stworzył 
i do dzisiaj prowadzi zajęcia fil-
mowe w tej placówce, wszystko 
zaczęło się, gdy w 2011 r. w Domu 
Pomocy Społecznej „Przyjaznych 
Serc” w Płocku został zorgani-
zowany (coroczny od tej pory) 
„Dzień Przyjaznych Serc”. Udała 
się tam grupa muzyczna prowa-
dzona przez Michała Grubeckiego 
(także terapeutę zajęciowego), ale 
okazało się, że można tam rów-
nież zaprezentować swój film. Za-
jął się tym szybko Rafał Centkowski 
i z trójką swoich podopiecznych 
nagrali trwającą 7 minut „Psotną 
Sprzątaczkę”. Był to niemy skecz 
komediowy w chaplinowskim sty-
lu. Od tamtej pory nagrano już sie-
dem filmów, a w trakcie tworzenia 
jest kolejny.
Najbardziej znany i nagradzany jest, 
szósty w kolejności, „Robot i róża”. 
O czym opowiada? – Najczęściej 
staramy się przedstawiać coś za-
bawnego, krzepiącego i niosącego 
jakiś przekaz. Wymyśliliśmy więc 

zabawną historyjkę o Stelli, kobie-
cie-robocie. W jej życiu pojawia 
się pewien przystojny nieznajomy, 
który się w niej zakochał i posta-
nowił podarować różę swojej wy-
brance – mówi Rafał Centowski. 
Był to jak do tej pory najdłuższy 
film stworzony przez liczną gru-
pę mieszkańców i pracowników. 
Wspólny wysiłek twórczy dał rezul-
taty w postaci utytułowania jedne-
go z mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej, Zbigniewa Gałązki, sta-
tuetką za najlepszą drugoplanową 
rolę męską podczas Mental Po-
wer Prague Film Festival w czeskiej 
Pradze, a rok później film otrzy-
mał Łódzką Nagrodę Publiczności 
na Międzynarodowym Konkursie 
Aktywności Artystycznej Seniorów 
i Przyjaciół ROZŁOGI. Oprócz Zbi-
gniewa Gałązki w „Robocie i róży” 
wystąpili: Magdalena Pietrzak, gra-
jąca główną rolę, Piotr Kędzierski, 

Joanna Świątnicka, Sławomir Cisz-
kowski i nieżyjąca już niestety Mał-
gorzata Tuszakowska.
Działalność filmowa stanowi część 
zajęć Kółka Teatralnego, któ-
re w nasielskim Domu Pomocy 
Społecznej funkcjonuje niemal od 
początku istnienia placówki, a od 
2008 r. działa w stałym kilkuoso-
bowym składzie . – Staramy się 
rozwijać, eksperymentować z for-
mą i treścią. Realizujemy własne, 
autorskie scenariusze, czasami 
sięgamy do istniejącego już re-
pertuaru, czasami do repertuaru 
klasycznego. Bawimy się słowem, 
muzyką i pantomimą. Podczas 
występów korzystamy tylko z tych 
rekwizytów, które uda nam się wy-
konać samodzielnie – zaznacza 
Rafał Centkowski. Przedstawienia 
mają najczęściej wydźwięk humo-
rystyczny, chociaż zawsze twórcy 
i aktorzy chcą przekazać też po-
ważniejsze przesłanie, o znaczeniu 

przyjaźni, miłości i że najważniej-
sze w życiu jest okazywanie serca 
drugiemu człowiekowi. Sami akto-
rzy cieszą się z możliwości grania 
w scenkach i filmach. – Czujemy 
się dowartościowani dzięki panu 
Rafałowi i jego pomysłom. Poka-
zujemy innym, że można – mówi 
Magdalena Pietrzak.
Grupa występuje podczas uro-
czystości organizowanych w DPS: 
rocznicowych oraz świątecznych. 
Wyjątkową okazją do zaprezento-
wania umiejętności aktorskich jest 
coroczny Festiwal Muzyki Cygań-
skiej „PROMIEŃ” organizowany 
przy współudziale Stowarzyszenia 
Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych „Promień”. Poza swoją pla-
cówką artyści prezentują się też 
m.in. na takich imprezach jak Festi-
wal Sztuk Wszelakich – Przegląd Te-
atralno-Estradowy organizowany 
przez 5 Dom Pomocy Społecznej 

w Łodzi; Spotkanie z Twórczością 
Osób Niepełnosprawnych „IDŹMY 
W ŻYCIE Z WYOBRAŹNIĄ” or-
ganizowany przez Dom Pomocy 
Społecznej w Mrągowie czy Mię-
dzynarodowy Przegląd Zespołów 
Artystycznych Domów Pomocy 
Społecznej w Białymstoku. Reper-
tuar pokazywany bywał również na 
terenie naszego powiatu podczas 
Powiatowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz podczas Uro-
czystości Dożynkowych w Nunie. 
Wspólna działalność artystyczna 
jest ważna zarówno dla mieszkań-
ców Domu Pomocy społecznej, 
jak i ich opiekunów. To rodzaj te-
rapii, a przede wszystkim aktywi-
zacja podopiecznych. Począwszy 
od przydzielania ról, rozpoczyna 
się cały proces, który pozwala im 
przezwyciężyć swoje słabości. Jako 
ludzie inteligentni mają oni świado-
mość swojej niepełnosprawności, 
ale w czasie pracy artystycznej 
stawiają sobie za cel pokazanie, 
że „jestem niepełnosprawny, ale 
mogę pokonać swój lęk, strach, 
niemoc!”. W trakcie przedstawień 
podopieczni potrafią zdobyć się 
na rzeczy, które na co dzień byłyby 
trudne do pokonania. Ważna jest 
dla nich przestrzeń osobista, a tym-
czasem na potrzeby swojej roli po-
trafią np. przytulić drugą osobę, co 
wymaga sporo samozaparcia z ich 
strony. Jak podkreślają inni pra-
cownicy Domu Pomocy Społecz-
nej, Rafał Centkowski to instruktor 
z krwi i kości, pasjonat swojej pra-
cy, który wspólnie z mieszkańca-
mi potrafi stworzyć zgrany zespół, 
czego efektem są różne formy ar-
tystyczne. 
Obecnie grupa aktorska pracuje 
nad ósmym filmem, który będzie 
nosić tytuł „Akademia sportu cz. 3 
– Wyścig”. Opowiada on o rywa-
lizacji dwóch zawodniczek biorą-
cych udział w biegu dookoła świata. 
Film będzie dokończony w hołdzie 
dla Małgorzaty Tuszakowskiej, która 
grała jedną z ról, ale zmarła przed 
zakończeniem zdjęć. Grupa arty-
styczna stara się również o udział 
w Międzynarodowych Teatrach 
Wspaniałych w Tczewie. – Wysłali-
śmy już zgłoszenie i próbkę naszej 
twórczości, mamy nadzieję, że się 
zakwalifikujemy – dodaje Rafał 
Centkowski. 
Trzymamy kciuki i życzymy kolej-
nych wspaniałych spektakli i filmów 
tworzonych w nasielskim Domu 
Pomocy Społecznej.

Paweł Kozłowski
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Choroby odzwierzęce 
– włośnica
Włoś n ic a j e s t  j edną 
z najstarszych zoonoz, 
czyli chorób odzwie-
rzęcych, dotykających 
człowieka. Co jakiś czas 
słyszymy o przypad-
kach zachorowań u lu-
dzi, którzy zjedli mięso 
niewiadomego pocho-
dzenia. Dziś kilka słów 
na ten temat, ku prze-
strodze wszystkich smakoszy wędlin, którym zdarza się spożywać wy-
roby pochodzące z różnych nietypowych źródeł.
Chorobę wywołuje pasożyt o nazwie włosień. Głównym jego rezerwu-
arem są zwierzęta leśne – przede wszystkim dziki, a także trzoda chlewna 
hodowana przez człowieka. Świnie i dziki zarażają się pasożytem, spoży-
wając mięso z larwami. Larwy w takim mięsie są osłonięte specjalnymi 
otoczkami, a po jego spożyciu otoczki te są trawione przez soki żołąd-
kowe i kwasy żółciowe, w wyniku czego dochodzi do uwalniania się larw. 
Larwy osiągają w komórkach jelit dojrzałość płciową, a następnie na-
mnażają się, uwalniając nawet do 1500 larw potomnych. Larwy potom-
ne przenikają do naczyń krwionośnych, by wraz z krwią trafić do tkanek 
zarażonego zwierzęcia. Miejscem szczególnie upodobanym przez larwy 
są mięśnie, w tym mięśnie przepony. W tkance mięśniowej dochodzi do 
wytworzenia otoczki wokół larwy i w tej postaci tkanka mięśniowa staje 
się inwazyjna dla kolejnego osobnika.
Dziki zarażają się, głównie spożywając padlinę pochodzącą od zakażo-
nych zwierząt. Świnie domowe zwykle przez spożycie gryzoni – przede 
wszystkim szczurów. Źródłem zakażenia dla człowieka jest spożycie 
mięsa z larwami włośnia. Co ważne, na świecie istnieje około 150 gatun-
ków zwierząt mogących przenosić włośnia – oprócz dzika i świni w wa-
runkach naszego kraju jest to też konina.
W trakcie rozwoju larw, ich namnażania i migracji w zakażonym orga-
nizmie może dochodzić do licznych reakcji zapalnych, które objawiają 
się biegunką, mdłościami, utratą apetytu, gorączką, bólami mięśni (obja-
wy grypopodobne), zaczerwienieniem spojówek (tzw. oczy spawacza), 
a także tzw. drzazgami podpaznokciowymi, czyli wybroczynami pod 
paznokciami rąk i nóg. Przebieg choroby może mieć charakter bardzo 
ciężki, w dużej mierze zależy to od stadium rozwoju połkniętych larw.
Najważniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że jedyną 
skuteczną metodą wykrywania zakażenia produktu mięsnego jest ba-
danie próbki mięsa przez lekarza weterynarii. Takie badanie mogą prze-
prowadzić lekarze upoważnieni przez powiatowego lekarza weterynarii 
(a więc nie każdy praktykujący lekarz). Najskuteczniejszą metodą badania 
jest metoda wytrawiania, w której badaną próbkę mięsa wkłada się do 
mieszaniny kwasu solnego i pepsyny, co ma imitować warunki panujące 
w żołądku. Tak strawione fragmenty tkanki ogląda się na monitorze tri-
chinoskopu, szukając małych wijących się larw. Larwy mogą być obecne 
zarówno w całych fragmentach mięsa, jak i w wyrobach wędliniarskich. 
Niektóre gatunki larw nie są oporne na mrożenie, jednakże mięsa zaka-
żonego włośniem nie należy spożywać w żadnej postaci. Nie należy go 
także dawać zwierzętom gospodarskim ani zakopywać, gdyż sprzyja to 
szerzeniu się epidemii. Zwłoki zakażonego zwierzęcia powinny zostać 
poddane utylizacji.
Włośnica nie jest chorobą rzadką i egzotyczną, o czym świadczą moje 
osobiste doświadczenia. Jako córka myśliwego i osoba mająca stały kon-
takt ze środowiskiem łowieckim, przypominam sobie co najmniej kilka 
przypadków stwierdzenia włośnicy w pozyskanych przez tatę lub jego 
kolegów dzikach. Dlatego bardzo istotna jest świadomość myśliwych, 
a także hodowców i drobnych przetwórców, która sprawia, że każda 
sztuka dzika lub świni jest zbadana przez lekarza weterynarii. W przypad-
ku wybuchających niekiedy epidemii zawsze jako przyczynę upatruje się 
błąd ludzki – np. gdy są ubijane w gospodarstwie 3–4 świnie, badana jest 
tylko jedna, a wędliny wytwarzane są z wszystkich zmieszanych mięs. Za 
swoje zaniechania badań wysoką cenę płacą myśliwi spożywający mięso 
bez badania. Zdarza się też, że najskuteczniejsze metody badania są za-
stępowane tradycyjnymi, które jednak w związku z małą przydatnością, 
a jeszcze mniejszą wiarygodnością, pozwolę sobie pominąć.
Leczenie włośnicy jest trudne i nierzadko nie pozwala na przywrócenie 
stanu bez powikłań i sprzed zachorowania. Jak zatem w przypadku każdej 
choroby odzwierzęcej najlepiej postawić na profilaktykę.

Małgorzata Rosłońska

Językowe potyczki

„Zapraszamy na bufet”
Ogłoszenie zawierające tak ab-
surdaln ie sformułowane zda-
n i e  z n a j d u j e  s i ę  n a  t e r e n i e 
jednego z warszawskich szpitali. 
Zostało wywieszone na kilku tabli-
cach z informacjami dla pacjentów. 
Ktoś złośliwy mógłby się dopyty-
wać, na który to dach czy daszek 
szpitala należałoby się wspiąć, aby 
to zaproszenie przyjąć.
Oczywiście, prowadzącym ten 
punkt gastronomiczny zależało, 
by trafiło do tego miejsca jak naj-
więcej osób, najlepiej głodnych 
i w porze obiadowej. Efekt jednak 
pozostaje komiczny.
A jak należałoby przeredagować 
tekst tego zaproszenia, aby sta-
ło się poprawne? Można napisać 
„Zapraszamy do bufetu” czy „Za-
praszamy na smaczne obiady” 
lub podobnie, trzymając się jed-
nak zasady, że zapraszamy w ja-
kieś miejsce (do kina, do kawiarni, 
do Paryża) i na jakieś wydarzenie 
(na film, na kawę, na wspólną wy-
cieczkę). 
Błędy pojawiają się także w innych 
wyrażeniach przyimkowych, czyli 
połączeniach rzeczownika z przy-
imkiem. Typowy przykład to „na 
polu”, na przykład: „Rolnik pra-
cuje na polu”. Jednak poprawnie 
należy pracować „w polu”, tak 
jak mówimy, że „szukamy wia-
tru w polu” bądź że udało nam się 
kogoś „wyprowadzić w pole”, czyli 

o s z u k a ć ,  z w i e ś ć . 
C hyb a  ż e  c h o d z i 
o czyjeś konkretne 
pole, wtedy mówi-
my, że sąsiad pracu-
je na polu sołtysa.
„ N a  p o l u ”  m o ż -
na także przebywać 
w…  M a ł o p o l s c e , 
ponieważ w Krako-
wie i jego okolicach 
wyrażenie to, będą-
ce regionalizmem, 
oznacza tyle, co w polszczyźnie 
ogólnej: „na dworze”, w sensie „na 
zewnątrz”. Niektórzy próbują od-
różniać dwór szlachecki od prze-
strzeni na zewnątrz, mówiąc więc, 
że są „na dworzu” – jest to jednak 
błąd. Możemy przebywać na dwo-
rze królewskim miłościwie nam 
panującego Zygmunta III Wazy, we 
dworze szlacheckim lub na dworze 
na świeżym powietrzu. 
Studiujemy natomiast na uniwer-
sytecie, mimo powszechności 
błędnego wyrażenia „w uniwer-
sytecie”. Również wykładamy 
na uniwersytecie czy na uczelni. 
Przyimek „w” pojawia się tylko 
w oficjalnych sformułowaniach, że 
profesor taki a taki pracuje w tym 
a tym uniwersytecie. 
Co jeszcze sprawia nam trudno-
ści? Wybór „dla”/„do”, na przykład 
w sformułowaniach „podręcznik 
do języka polskiego do klasy 6”, nie 

zaś „dla klasy 6”, ale jednak: „prze-
znaczony dla uczniów klasy 6”. 
I ostatni przykład. Choć jest to błąd 
w języku ogólnopolskim, to jednak 
na Podlasiu wyrażenia „podaj to dla 
niego” już błędne nie jest. Spotyka-
my je tam często, ponieważ to re-
gionalizm charakterystyczny dla 
tamtej części Polski. Na Mazowszu 
powinniśmy powiedzieć „podaj to 
jemu”; „podaj mu to”. Inna rzecz, że 
od lat obserwuje się unikanie w ję-
zyku, szczególnie mówionym, ce-
lownika, na rzecz ekspansji w tym 
wypadku dopełniacza. „Dla jed-
nych daje powodzenie, dla innych 
przynosi strach i nieszczęścia” 
można usłyszeć w jednym z inter-
netowych horoskopów, choć aż 
prosi się, by powiedzieć „jednym 
daje…, innym przynosi…”. Wyglą-
da jednak, że celownik, trzeci z rzę-
du przypadek gramatyczny, staje 
się dla nas za trudny.

Agata Wojtko

PORADY

Zastosowanie przypraw
Coraz częściej w diecie Polaków, zamiast dużej ilości soli i gotowych mieszanek przypraw, których to sól jest 
podstawą, pojawiają się różnego rodzaju zioła i przyprawy. Nie zawsze jednak wiemy, do jakich produktów naj-
lepiej je zastosować. Przyprawy ziołowe nadają potrawom odpowiednie właściwości smakowe i zapachowe, ale 
jednocześnie korzystnie wpływają na organizm człowieka, m.in. ułatwiając trawienie, rozgrzewając, działając 
przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.
Oto kilka przykładów popularnych produktów ich zastosowania:

PRODUKTY PRZYPRAWY

pomidory bazylia, szczypiorek, rozmaryn, majeranek, tymianek, estragon, szałwia, 
koper, czosnek, kolendra 

szpinak czosnek, bazylia, estragon, gałka muszkatołowa

szparagi gałka muszkatołowa, estragon, bazylia, szczypiorek

ziemniaki tymianek, estragon, gałka muszkatołowa, imbir, goździki,  cynamon

marchewka imbir, kminek, szałwia, tymianek, majeranek, oregano

grzyby majeranek, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek, bazylia, szczypiorek, 
koper

cukinia i dynia oregano, rozmaryn, estragon, majeranek, czosnek, koper, kolendra, imbir, 
szczypiorek, bazylia

bakłażan tymianek, szałwia, oregano, majeranek, czosnek, bazylia

groch szczypiorek, bazylia, koper, majeranek, mięta, oregano, estragon

brukselka, kalafior, brokuły, kapusta curry, czosnek, imbir, majeranek, oregano, estragon, tymianek

jajka chili, szczypiorek, kminek, curry, estragon

indyk, kurczak, kaczka curry, liść laurowy, kolendra, bazylia, imbir, czosnek, majeranek, szałwia, 
oregano, rozmaryn, estragon, tymianek

wołowina bazylia, liść laurowy, chili, kminek, curry, czosnek, imbir, majeranek, oregano, 
tymianek, anyż

wieprzowina chili, kminek, kolendra, curry, koperek, czosnek, imbir, rozmaryn, szałwia, 
tymianek

ryż curry, czosnek, szałwia, estragon, szczypiorek, kminek, kurkuma

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny, konsultacjedietetyczne.pl



REPORTAŻ12 Życie Nasielska nr 9 (447); 22 kwietnia–5 maja 2016

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 08.04.2016 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  95 pkt (75,40%)
2. Zbigniew Michalski – Piotr Turek   71 pkt (56,35%)
3. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  71 pkt (56,35%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  64 pkt (51,39%)
5. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   64 pkt (51,39%)
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  48 pkt (38,09%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    46 pkt (36,51%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  45 pkt (35,71%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski     51 pkt
 Krzysztof Michnowski     51 pkt
3-4. Janusz Muzal      43 pkt
 Janusz Wydra      43 pkt
5.  Kazimierz Kowalski     36 pkt
6-7.  Mariusz Figurski      35 pkt
 Robert Truszkowski     35 pkt
8. Krzysztof Morawiecki     32 pkt
9-10. Piotr Kowalski      29 pkt
 Grzegorz Nowiński     29 pkt

PK

CIEKSYN. Zakątek Rozmaitości

WSK – Wiejska Scena Kulturalna 
Wraz z wiosną w Zakątku Rozma-
itości rozkwitnie nowa inicjatywa 
artystyczna pod nazwą Wiejska 
Scena Kulturalna. 
Na dobry początek proponujemy:
Międzypokolen iowe Warsz-
taty Muzyczne ,  na które za-
praszamy seniorów i młodzież 
z  C ieksyna i  okol ic ,  w każdy 
czwartek o godz.17.00. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 
o godz.17.00 w Zakątku Rozmaito-
ści.
Warsztaty poprowadzi Robert Lip-
ka – akordeonista współpracujący 
z wieloma zespołami muzycznymi, 
solistami i grupami teatralnymi.
Inspirowany wielogłosowymi pie-
śniami Polesia, Ukrainy i Białorusi 
tworzył zespół Goście z Nizin. Od 
2000 r. współtworzył zespół Swo-
ją Drogą. Występował w Polsce, 
Niemczech, Belgii, Norwegii, Rosji, 
we Włoszech, w Czechach, Koso-
wie, Serbii, na Ukrainie i Słowacji.
Obecnie występuje w zespołach: 
Czessband, Pompadur, Cała Pra-
ga Śpiewa, Swoją Drogą Trio, Olga 
Mieleszczuk, Księżycovo, Ple Ple 
Band. Współpracuje również z Bal-
kan Sevdah, Maćko Korba, Oshin-
ski, Desorient, Stowarzyszeniem 

Opowiadaczy Historii Studnia „O”, 
Teatrem MAKATA, Och-Teatrem, 
Teatrem ZNAK, a także z Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Od kil-
ku lat spełnia się także, prowadząc 
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz 
seniorów.
Warsztaty Teatra lne,  na któ-
re zapraszamy dzieci i młodzież 
z Cieksyna i okolic. Pierwsze spo-
tkanie odbędzie się 23–24 kwietnia 
w godz. 12.00–15.00 w Zakątku 
Rozmaitości.
Warsztaty poprowadzi Małgo-
rzata Szyszka – dyplomowany 
reżyser (ZASP), absolwentka Wy-
działu Wiedzy o Teatrze Akade-
mii Teatralnej im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie. Stypendystka Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej oraz Miasta St. Warszawy. 
Prowadzi własny teatr, w które-
go ramach wyreżyserowała m.in. 
spektakl na podstawie opowiadań 
Fiodora Dostojewskiego pt. Dwa 
razy dwa – cztery, czyli wszystko, 
co piękne i wzniosłe. Produkcja ta 
nagrodzona została podczas 32. 
OFTJA we Wrocławiu. Od kilku lat 
zajmuje się reżyserią filmów i re-
portaży.

Mirek Szczypek – aktor, konferan-
sjer, instruktor teatralny, konstruktor 
instalacji teatralnych, współtwórca 
Szlaku Kolorowych Drzew, współ-
twórca Stowarzyszenia Artystycz-
no-Społecznego „ Skafander” 
i wielu inicjatyw społeczno-kultu-
ralnych, naczelnik Instytutu Badań 
Ośrodka Tożsamości IBOT. 
Co może sprawić, żeby ki lka-
naście osób w różnym wieku, 
o różnych zainteresowaniach spę-
dziło ze sobą czas, świetnie się 
bawiąc? Odpowiedzi może paść 
pewnie wiele, ale my znamy jed-
ną sprawdzoną – to muzyka i teatr. 
A dokładniej wspólne śpiewanie, 
muzykowanie i tworzenie magii 
teatru.
Chcemy, aby Zakątek Rozmaitości 
stał się miejsce spotkań i wydarzeń 
kulturalnych. Na Wiejskiej Scenie 
Kulturalnej każdy może zaprezen-
tować swoją działalność artystyczną. 
Warsztaty zostały zrealizowane 
w ramach projektu „WSK– Wiej-
ska Scena Kulturalna”, współf i-
nansowanego przez Urząd Miasta 
w Nasielsku.
Zapraszamy!

Stowarzyszenie  
Artystyczno-Społeczne 

„Skafander”

NA SPORTOWO

Mistrzostwo powiatu dla ZSO 
W dniu 22 marca 2016 r. w nowodworskiej hali sportowej (NOSIR) odbył się 
turniej szkół ponadgimnazjalnych w koszykówkę chłopców. W zawodach 
wzięły udział reprezentacje sześciu szkół z powiatu nowodworskiego. 

Po oficjalnym rozpoczęciu przystąpiono do rozgrywek, które rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. Każda drużyna zagrała pięć meczów, które trwały 
po dwadzieścia minut. W końcowym rozrachunku uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku zostawili w tyle m.in. drużyny z Nowego 
Dworu i Pomiechówka. Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju odebrał 
uczeń ZSO – Radosław Paczkowski. Warto przypomnieć, że rok temu nasiel-
scy licealiści zajęli drugie miejsce, w tym zaś stanęli na najwyższym stopniu 
podium. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Skład zwycięskiej drużyny: Kacper Kamiński, Kamil Kaniecki, Krzysztof Ko-
morowski, Piotr Laskowski, Kamil Łuczyński, Paweł Prusinowski, Radosław 
Paczkowski, Cezary Ujazda. Opiekunem zespołu był Maciej Renkiewicz. 

Krzysztof Komorowski
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Kino NIWA ZAPRASZA
27 kwietnia–1 maja godz. 15.00

Kung Fu Panda 3 3D  
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia, przygodowy; Chiny, USA; 
Czas trwania: 1 godz. 35 min.
Złoczyńca Kai niszczy Chiny, pokonując najwięk-
szych mistrzów kung-fu. Po ma za zadanie wy-
szkolić swoich współbraci, a także chce stworzyć 
drużynę niepokonanych pand.

27 kwietnia–1 maja godz. 17.00

Seria Niezgodna: Wierna 
Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 1 min.
Beatrice i Tobias wyruszają w świat poza ogro-
dzenie miasta. Wkrótce zostają zabrani do aresz-
tu przez tajemniczą agencję.

27 kwietnia–1 maja godz. 19.15

Moje wielkie greckie wesele 2
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 34 min.
Po kilkunastu latach od wesela Toula i Iane wciąż 
bezskutecznie próbują uwolnić się od wszędo-
bylskich greckich krewnych. Gdy czasem zdo-
będą trochę wolności, zaraz nadarza się okazja, 
by kochający się rodzinny krąg ponownie zaci-
snął się jak pętla na szyi. Ich córka Paris wybiera 
się na studia, a rodzina oczywiście musi zatwier-
dzić wybór uczelni. Zanosi się na trzęsienie ziemi, 
bo dziewczyna pragnie opuścić rodzinne Chica-
go, a co gorsza jej nowy chłopak nawet nie udaje 
Greka. Jednak prawdziwe tsunami dopiero przed 
nami.

4–8 maja godz. 15.00

Ratchet i Clank 2D (dubbing)
Animacja, przygodowy; USA
Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyń-
ca Drek wraz z armią posłusznych mu Blargów 
wyrusza na podbój kolejnych światów. Nieocze-
kiwanie na jego drodze staje para najbardziej zdu-
miewających bohaterów, jakich kiedykolwiek 
widział kosmos. 

4–8 maja godz. 17.00

Łowca i Królowa Lodu  
(dubbing)

Fantastyczny, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 
54 min.
Dwie złe siostry przygotowują się do podboju 
Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać. 

4–8 maja godz. 19.00

Po tamtej stronie drzwi
Horror; Indie, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 
36 min.
Maria mieszka z rodziną w egzotycznych In-
diach. Wiedzie szczęśliwe życie do dnia, 
w którym jej kilkuletni syn ginie w wypadku sa-
mochodowym. Zrozpaczona Maria odkrywa, że 
istnieje odwieczny rytuał, który pozwala żywym 
nawiązać ostatni kontakt z umarłymi i pożegnać 
się z nimi. Wyrusza w podróż do starożytnej 
świątyni, w której tajemnicze drzwi pełnią funk-

cję portalu między dwoma światami. 

Baran 21.03–20.04
Zadbaj o swoje miejsce pracy. Dokończ 
to, czym ostatnio się zajmowałeś, i wes-
przyj kolegów w pracy. Zacznij częściej 
wychodzić z domu i spotykać się z ludź-
mi. Unikaj dyskusji o wydatkach.

Byk 21.04–20.05
Poczujesz się w końcu spełniony, z Two-
jego życia znikną smutki i spory. Zaczniesz 
doceniać swojego partnera. Wszelkie am-
bitne zadania w pracy wykonasz bez pro-
blemów. Ogranicz kalorie.

Bliźnięta 21.05–21.06
Przeznacz więcej czasu na projekty, któ-
re wymagają skupienia i cierpliwości. Nie 
daj się podejść konkurencji. Częściej prze-
bywaj na świeżym powietrzu. Kup kije do 
nordic walking lub rower.

Rak 22.06–22.07
Dokładnie czytaj wszystkie umowy, zwra-
caj uwagę na szczegóły i terminy, byś po-
tem nie musiał się nikomu tłumaczyć. 
Unikaj stresujących sytuacji i nie daj się 
wplątać w żadne intrygi. 

Lew 23.07–23.08
Nie odkładaj żadnych spraw urzędowych na 
później. Szczęście Ci sprzyja, więc z niego 
korzystaj. Nie pomagaj osobom, które na to 
nie zasłużyły. Zacznij o siebie bardziej dbać: 
jedz regularnie i więcej śpij.

Panna 24.08–22.09
Czeka Cię teraz huśtawka emocjonalna. Bę-
dziesz po wszystkich sprzątać, poprawiać, 
ścierać, układać ubrania. Nie zaczynaj więk-
szych porządków ani remontów, bo do-
mownicy będą na Ciebie wściekli. 

Waga 23.09–23.10
Panuj nad złością i nie daj się nikomu zde-
nerwować, bo przestaniesz myśleć logicz-
nie. Ktoś poznany w internecie okaże się 
nudziarzem albo podrywaczem. W spra-
wach finansowych bądź ostrożna.

Skorpion 24.10–22.11
Nie martw się na zapas i podejmuj się reali-
zacji trudnych zadań. Porozmawiaj z rodziną 
o pieniądzach, a potem ograniczcie wydatki 
na rzeczy, bez których da się żyć. Nie kon-
kuruj z silniejszymi od siebie.

Strzelec 23.11–21.12
Nie bagatelizuj pierwszych oznak choro-
by i zadbaj o swoje zdrowie. Jeśli marzysz 
o podwyżce, to nie chowaj się w kącie. 
Negocjuj z szefem warunki pracy. W week-
end idź do kina lub teatru.

Koziorożec 22.12–20.01
Czas sprzyja udanym randkom i znalezie-
niu partnera. Jeśli szukasz lepszej pracy, 
koniecznie podkreślaj swoje umiejętno-
ści i znajomość języków. Bądź kreatywny, 
a pokonasz każdą przeszkodę.

Wodnik 21.01–19.02
Nie wikłaj się w byle jakie znajomości, 
które nie niosą ze sobą niczego dobre-
go. W urzędach lub bankach spotkasz się 
z większą niż zwykle życzliwością. Bę-
dziesz mieć więcej obowiązków w pracy.

Ryby 20.02–20.03
Unikaj osób, których nie lubisz. Ich zjadliwe 
komentarze wywołają chandrę i poczucie 
osamotnienia. Możesz liczyć na pozytyw-
ne wiadomości w trudnej dla Ciebie sprawie. 
Zajmij się swoim hobby.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

ZSZ. Konkurs Piosenki i Poezji Francuskiej „Art Poetique”

Uczennice ZSZ w gronie nagrodzonych 
7 kwietnia br. w Pułtusku w Galerii „4 
Strony Świata” odbył się XI Konkurs 
Piosenki i Poezji Francuskiej ART 
POETIQUE. Jego organizatorkami 
były dyrektor Biblioteki Publicznej 
im. Joachima Lelewela Bożena Po-
tyraj oraz dyrektor Liceum Piotra 
Skargi w Pułtusku Barbara Meredyk. 
Konkurs odbył się pod honorowym 
patronatem starosty pułtuskiego 
Jana Zalewskiego i burmistrza Pułtu-
ska Krzysztofa Nuszkiewicza.
W konkursie wzięła udział młodzież 
gimnazjalna oraz ze szkół ponadgim-
nazjalnych, jak również uczniowie 
szkół podstawowych, którzy uczą 
się języka francuskiego. Uczestnicy 
to głównie mieszkańcy powiatu puł-
tuskiego, choć już w ubiegłym roku 
w konkursie wzięły udział uczennice 
ZSZ z Nasielska: Klaudia Tybuchow-
ska oraz Justyna Rutkowska, które 
zajęły kolejno II i III miejsce. W tym 
roku zaproszono również uczniów 
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja 
z Nasielska oraz uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. C.K. Norwi-
da w Wyszkowie. Konkurs cieszy się, 
jak widać, coraz większą popularno-
ścią i uczestników przybywa.
Na tej wspaniałej uroczystości, któ-
ra odbywa się w Galerii „4 Strony 
Świata”, miejscu wystaw rękodzie-
ła artystów ziemi pułtuskiej oraz 
dziedzictwa kulturowego innych 
narodów, pojawiło się wielu zna-
mienitych gości. 
Uczestnicy konkursu zmaga-
li się w trzech kategoriach: recy-
tacja w języku polskim, recytacja 
w języku francuskim oraz piosenka 
francuska. Uczniowie mieli okazję 

zaprezentować swoje umiejętności 
aktorsko-wokalne oraz pochwalić 
się znajomością języka francuskie-
go. Widzowie natomiast z wielką 
przyjemnością podziwiali talenty, 
umiejętności i wkład pracy uczestni-
ków konkursu, którzy z ogromnym 
zaangażowaniem przedstawiali wy-
brane przez siebie utwory. 
Uczennice ZSZ w Nasielsku zapre-
zentowały się w dwóch katego-
riach: piosenka francuska i recytacja 
w języku polskim. Justyna Rutkow-
ska zaśpiewała piosenkę pt. Ça Ira 
Joyce Jonathan i zajęła I miejsce 
w kategorii piosenka francuska, 
Klaudia Tybuchowska zaprezen-
towała utwór pt. Paroles, paroles 
Dalidy i znalazła się na miejscu III, 
natomiast Angelika Bryska zdoby-
ła wyróżnienie za recytację wiersza 
Charles Baudelaire’a Zaproszenie do 
podróży. Dziewczęta oczarowały 
jury swoim niebywałym talentem 
oraz profesjonalnym wykonaniem 
utworów.

Konkurs piosenki i poezji francu-
skiej to doskonały sposób promo-
cji kultury i języka francuskiego. 
To również okazja zaprezentowa-
nia umiejętności naszych uczniów, 
o których rozwój należy dbać, a ich 
wyjątkowe zdolności i umiejętno-
ści trzeba rozwijać. Wspaniała at-
mosfera spotkania wprowadziła nas 
w wyjątkowy, romantyczny, czasa-
mi zabawny nastrój. 
W ubiegłym roku na łamach „Ży-
cia Nasielska” życzyłam dziewczy-
nom sukcesu na następny rok. Moje 
i ich marzenie się spełniło, uczennice 
godnie reprezentowały szkołę w go-
ścinnych progach Galerii „4 Strony 
Świata” także w tym roku . Obecnie 
dziewczęta są uczennicami klasy 
maturalnej, więc już wkrótce z przy-
krością będzie trzeba się pożegnać. 
Jednak zanim to nastąpi, życzymy im 
dalszych sukcesów na jeszcze więk-
szych scenach i możliwości rozwija-
nia swoich pasji oraz zainteresowań.

Anna Łączyńska
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji. 
Tel. 515 462 377.
Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500 
138 106.
Sprzedam ziemię 3,6 ha Wiktorowo.  
Tel. 23 69 35 314.
Inseminacja bydła i trzody. Tel. 695 377 
452.
Balustrady, bramy, przęsła, budowa 
ogrodzeń również ze sztachet. Tel. 607 
687 306.
Dotacje unijne PROW 2014-2020 
Modernizacja Gospodarstw Rolnych, 
Młody Rolnik, Nabór wniosków 31.03-
29.04.2016. Doradztwo, wypełnianie 
wniosków.  Tel. 795 931 529.
Sprzedam/wydzierżawię działkę bu-
dowlaną ok. 2000 m2 w Nasielsku.  
Tel. 728 812 375.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk, 
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam mieszkanie – tanio! Nasielsk,  
ul. Starzyńskiego (45 m2). Tel. 514 986 
333.
Korepetycje z matematyki. Tanio.  
Tel. 798 714 084.
Zatrudnię mechanika samochodowego 
i elektryka. Tel. 604 450 860; 600 885 
145.
Sprzedam mieszkanie 62 m2 do remontu, 
III piętro, os. Piłsudskiego. Tel. 505 581 123.
Sprzedam dom w Nasielsku, nawierzch-
nia 110 m2, działka 2000 m2. Tel. 669 
205 995.
Pielęgnacja ogrodów. Wycinka. Tel. 667 
569 562.
Szukam pracownika do zakładu kamie-
niarskiego. Tel. 602 134 787; 22 794 34 09.
Sprzedam smoking ślubny rozm. 48/176. 
Tel. 504 984 957.
Dom w Starych Pieścirogach sprzedam 
lub zamienię w Legionowie Piaski, tylko 
parter. Tel. 668 540 245.
Usługi elektryczne od A do Z. 15 zł/punkt. 
Tel. 534 011 229.
Sprzedam obornik kurzy. Tel. 609 100 093.
Sprzedam owies i słomę w belach.  
Tel. 603 907 160.
Sprzedam działkę rolną we wsi Siennica 
o pow.1,75 ha (przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową). Tel. 512 054 579.
Sprzedam 3 regały: młodzieżowy z biur-
kiem, do pokoju dziennego do salonu 
oraz biurko pod komputer. Wszystkie 
regały mają szafy. Stan mebli bdb.  
Tel. 505 359 438.
Zatrudnię odpowiedzialną osobę do prac 
remontowo-budowlanych Tel. 695 163 
726.
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,  

oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, 

tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę 
o godz. 15.30. 

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam regał pokojowy, 2 fotele, toa-
letkę 3-skrzydłową, maszynę elektrycz-
ną do szycia z szafką. Siwek Krystyna,  
ul. Klonowa 22, Nasielsk.
Sprzedam działkę budowlaną - Mazewo 
Wł. oraz wynajmę budynki gospodarcze 
600 m2 (Mazewo Wł.) np. pod firmę.  
Tel. 606 409 569.
Sprzedam 3 regały: młodzieżowy z biur-
kiem, do pokoju dziennego, do salonu 
oraz biurko pod komputer. Wszystkie 
regały mają szafy. Stan mebli bdb.  
Tel. 505 359 438.
Sprzedam działkę 1100 m2, Kosewo k/
Nasielska. Tel. 662 042 757.
Zatrudnię pracownika z doświadczeniem 
do warsztatu blacharsko-lakierniczego 
Tel. 664 410 954.
Sprzedam działki rolne i budowlane 
w Nasielsku. Tel. 605 827 917.
Wynajmę mieszkanie przy ul. Elektronowej 
o pow. 75 m2. Tel. 604 142 990.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca po 
kraju. Tel. 604 142 990.
Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha z bu-
dynkiem mieszkalno-gospodarczym – 
Kędzierzawice. Tel. 781 025 950.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku 
przy ul. Jaworowej 1600 m2. Tel. 664 
206 944.
Sprzedam skuter 50 cm3 poj. Tel. 601 
486 379.
Sprzedam ciągnik C360, kultywator, bro-
ny 5, kosiarkę rotacyjną. Tel. 515 313 916.
Tanio sprzedam ziemie rolną 3,15 ha – 
Jackowo. Tel. 664 433 347.
Sprzedam domek letniskowy ok. 20 m2. 
Tel. 664 423 582.

Złóż zeznanie podatkowe
Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zezna-
nia podatkowe za rok 2015 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie 
z poniższym harmonogramem.   

22.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
26.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
29.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) ustawiona zosta-
nie od dnia 4 marca br. urna przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań 
podatkowych.

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 
z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego, dot. działki położonej w obrębie Cieksyn, 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 176/16 - ZPN.6840.2.2.2016.AS 
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od dnia 22.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 31.03.2016 r.

INFORMACJA STAROSTY 
NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla obrębu Lelewo gmina Nasielsk powiat nowodworski.

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 520 z późn. 
zmianami) informuję, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku , ul. Elektronowa 3 pokój  
nr 19 w terminie od 25.04.2016 r. do 16.05.2016 r. (15 dni roboczych), 
w godzinach od 8.00 do 16.00 zostanie wyłożony do wglądu zaintere-
sowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów 
i budynków obrębu: LELEWO, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, 
województwo mazowieckie.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budyn-
ków i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, 
kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2015 r. , poz. 520 z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001  roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 542 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-
mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postę-
powania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia 
nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

                                                                                                        STAROSTA 
Magdalena Biernacka

Powiatowy Urząd Pracy informuje…
Osoby do 30. roku życia, które:

• nie pracowały i obecnie nie pracują,

• nie kształcą się w systemie dziennym i się nie szkolą,

• są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze 
Mazowieckim lub zarejestrują się w najbliższym czasie,

• mają pomysł na własną działalność, ale brakuje im pieniędzy na jej roz-
poczęcie 

mogą uzyskać  

ŚRODKI NA PODJĘCIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

przyznawane uprawnionej osobie bezrobotnej  

JEDNORAZOWO i BEZZWROTNIE  
w kwocie nieprzekraczającej  

6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim dysponuje 
środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel, zgodnie z zapisami 
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Ilość i dostępność środków ograniczona!!!
Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy 
oraz te, które spełniają warunki do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 
30. roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w No-
wym Dworze Mazowieckim, ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO 
ZGŁASZANIA SIĘ DO DORADCÓW KLIENTA w celu uzyskania szcze-
gółowych informacji i odpowiednich dokumentów.

APEL!!!  Przekaż 1% Podatku 
Szanowni mieszkańcy Gminy NASIELSK, Niepubliczna  Szkoła Podstawowa  „Pod Fiołkami”, 05-190 Nasielsk, 
ul. Ogrodowa 5 ma pod swoją opieką sympatyczną dziewczynkę , która bardzo , która bardzo potrzebuje 
Państwa pomocy. 

Wiktoria (11lat) jest dzieckiem specjalnej troski. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce ze wzmożonym napięciem mięśni czterech 
kończyn, ma wadę wzroku, i obustronny niedosłuch 90dB. Dziecko wymaga stałej opieki wielu specjalistów m.in.: kardiologa, okulisty, 
ortopedy, neurologa, audiologa, rehabilitanta.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

KRS: 0000037904 w rubryce prosimy wpisać WIKTORIA WÓLTAŃSKA - 4470
To nic nie kosztuje, a możesz dużo  pomóc małej chorej dziewczynce.
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PIŁKA NOŻNA

Żbik stracił kolejne dwa punkty
Ciężko idzie naszemu Żbikowi odbija-
nie się „od dna”. Wciąż nasza drużyna 
nie może trwale usadowić się w gór-
nej połówce ligowej tabeli. Po ostat-
niej kolejce na nowo znalazła się na  
9. miejscu, czyli w dolnej połówce. 
Zdobycie w ostatnich dwóch kolej-
kach czterech punktów uznać należy 
jednak za pozytywny wynik. Liczono 
się z tym, że na wyjeździe możemy 
nie zdobyć wszystkich trzech punk-
tów, ale mecz na własnym boisku po-
winien dać nam trzy punkty. Stało się 
nieco inaczej. Żbik zdobył wszystkie 
trzy punkty w Krasnem, gdzie po-
konał miejscową Iskrę 3:1, natomiast 
u siebie zdobył tylko jeden punkt, re-
misując z Koroną Ostrołęka 1:1.
Niestety, nasi rywale wypadli lepiej 
i Żbik przesunął się w dół do dru-
giej połówki tabeli. Drużyny, a jest 
ich dziesięć, z jakimi spotka się Żbik 
jeszcze w obecnym sezonie, raczej 
łatwo punktów nie oddadzą. Więk-
szość z nich także walczy o „życie”. 
Wyjątkiem nie jest nawet Makowian-
ka czy zespół z Troszyna. Drużyny te 
mają ligowy byt niemal zapewniony, 
ale mają aspirację znaleźć się na miej-
scu drugim, dającym szansę na wal-
kę w barażach o awans. Będzie więc 
ciężko.
Meczu z Krasnem obawiało się wiele 
osób. Tamtejsze boisko nie jest szczę-
śliwe dla naszej drużyny. Iskra Krasne 
raz po razie odbiera punkty najlep-
szym. Tym razem obawy kibiców 
z Nasielska miały jeszcze inną przy-
czynę. Miało w tym meczu nie wystą-
pić dwóch podstawowych w drużynie 
zawodników – bramkarz Oskar Bu-
cholski i kapitan drużyny Rafał Załoga. 
Na szczęście młodzi zawodnicy Żbika 
w Krasnem zagrali wyjątkowo ambit-
nie i pokonali groźną Iskrę na jej te-
renie 3:1 Zwycięstwo nie przyszło im 
jednak łatwo. 
Od pierwszych minut meczu dała się 
zauważyć przewaga naszego zespo-
łu. Nasi piłkarze byli bardziej waleczni, 
bardziej zdecydowani, częściej posia-
dali piłkę. Niestety, nie znalazło to po-
czątkowo odzwierciedlenia w wyniku, 
ponieważ Żbik zawodził pod bramką 
przeciwnika. Do 25. minuty utrzymy-
wał się wynik bezbramkowy, a około 
tej minuty składną akcję prawą stroną 
przeprowadzili gospodarze. Sytuacja 
nie wydawała się groźna, niemniej 
w jej wyniku gospodarze strzelili gola. 
W tym wypadku zawiniła nasza obro-
na. 
Po tej bramce tempo gry wyraźnie 
spadło. Nasi piłkarze grali wyraźnie 
wolniej, ale i gospodarze nie przepro-
wadzali błyskawicznych akcji. Przeło-
mowym momentem była 43. minuta 
meczu. Wtedy to Damian Załoga ude-
rzeniem głową zdobył wyrównującą 
bramkę. Ta główka kompletnie za-
skoczyła bramkarza gospodarzy. Po-
pełnił on wyraźny błąd przy próbie 
wychwycenia lekko lecącej piłki. 
Początek drugiej połowy nie przy-
niósł zmiany obrazu gry. Toczyła się 
ona głównie w środkowej części bo-
iska. Po piętnastu minutach drugiej 
połowy odważniej na bramkę prze-
ciwnika ruszyli nasi piłkarze. Składną 
akcję linii ofensywnych zakończył 

strzałem Mariusz Chmielewski. Żbik 
wyszedł na prowadzenie 2:1. Podob-
ną akcję prawą stroną przeprowadzili 
nasi zawodnicy dziesięć minut później. 
Tym razem akcję celnym uderzeniem 
zakończył Marek Osiński. 
W ostatnich piętnastu minutach Żbik 
wyraźnie się cofnął i bronił własnej 
bramki. Uwidoczniła się przewaga 
miejscowej drużyny. Jej akcje były 
jednak słabo przygotowane, moż-
na nawet powiedzieć, że chaotycz-
ne i kończyły się na przedpolu naszej 
bramki. W samej końcówce na szyb-
kie wstrzeliwanie piłki w nasze pole 
karne odpowiedzieli nasi zawodnicy. 
To jakby uspokoiło gospodarzy, oba-
wiali się bowiem, że jedna z kontr dru-
żyny z Nasielska może zakończyć się 
kolejną bramką. 
W ostatnią sobotę Żbik zmierzył się 
z groźną drużyną z Ostrołęki – Koro-
ną. Ostatnio drużynie tej nie wiedzie 
się najlepiej, ale w tabeli jest wyżej od 
naszego zespołu. Tym razem wystą-
pił już Rafał Załoga, bramki bronił jed-
nak i tym razem drugi bramkarz, Emil 
Manik. Jest to dobry bramkarz, ale jego 
mankamentem w wypadku gry na tej 
pozycji jest wzrost. Dużo bramek jed-
nak nie wpuszcza, wykorzystując przy 
tym inne swoje atuty, jak błyskawicz-
ny start do piłki, dobre rozeznanie sy-
tuacji, wrodzoną gibkość i skoczność. 
Od pierwszej minuty dało się zauwa-
żyć większe zdecydowanie piłkarzy 
gości. Ich akcje były lepiej przygo-
towywane i lepiej przeprowadzane 
Nasza drużyna grała mniej dokład-
nie i wolniej, ale w porę likwidowała 
ewentualne zagrożenia. Wyglądało 
na to, że nasi atakować będą z kontry, 
dbając jednocześnie o obronę własnej 
bramki. Około 15. minuty po szybkim 
kontrataku nasza drużyna znalazła się 
w pobliżu pola karnego gości. Wte-
dy to po faulu na naszym zawodniku 

sędzia podyktował rzut wolny z odle-
głości około 30 metrów. Rzut wolny 
egzekwował Rafał Załoga. Wrzucił pił-
kę w pole karne w bezpośrednią bli-
skość linii bramkowej. Tam ona dosyć 
przypadkowo odbiła się od trzech za-
wodników i wpadła do bramki. Wy-
glądało na to, że ostatnim graczem, 
o którego otarła się piłka, był zawod-
nik ostrołęckiej Korony. Tak więc go-
ście pomogli zdobyć nam 
bramkę. Została ona zapi-
sana jako samobójcza.
Doskonałą okazję na 
zdobycie kolejnej bram-
ki mieli nasi zawodnicy 
tuż po przerwie. W bez-
pośrednią bliskości li-
nii bramkowej wdarł się 
Marek Osiński. Goście 
nie mieli innej możliwo-
ści zapobieżenia utracie 
bramki, jak przerwanie 
akcji Osińskiego faulem. 
I tak się stało. 
Rzut karny wykony-
wał sam poszkodowa-
ny. Młody zawodnik nie 
przechytrzył półwieko-
wego już prawie bram-
karza gości Sebastiana 
Szczechowskiego i piłka 
wyszła w aut. Zmarno-
wana została okazja na 
uzyskanie dwubram-
kowej przewagi. Go-
ście dostrzegli szansę 
na zdobycie punktów 
w Nasielsku. Wyraźnie 
przyspieszyli i uzyska-
li wyrównującą bramkę. 
W 70. minucie meczu 
strzelił ją Dariusz Jastrzęb-
ski.
Ostatnie dwadzieścia 
minut to swego rodzaju 
„wymiana ciosów”. Nasi 

zawodnicy przestali już bronić wy-
niku. Starali się przechylić szalę zwy-
cięstwa. Gra obydwu drużyn stała się 
jednak mniej efektowna. Próbowa-
no najprostszym sposobem przejść 
pod bramkę przeciwnika i tam szukać 
szczęścia. W tym czasie piękny strzał 
na bramkę przeciwnika oddał Rafał 
Załoga. Bardzo dobry bramkarz go-
ści z największym trudem wybił piłkę 

w aut. Ostatecznie mecz zakończył 
się remisem. Wydaje się, ze rezultat 
ten nie krzywdzi żadnej z drużyn. 
W najbliższą sobotę nasza drużyna 
o godz. 16 grać będzie w Sochocinie 
z tamtejszą Wkrą. Jesienią nasza dru-
żyna przegrała 2:1. Czy tym razem 
z pojedynku wyjdzie zwycięsko? 

andrzej zawadzki 


