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Będzie 
przejście  
przy „Mrówce”
– Od roku bardzo proszę o możli-
wość zorganizowania przejścia dla 
pieszych na wysokości „Mrówki”. I co 
w tej kwestii się dzieje? – dopytywała 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Nasielsku jej wiceprzewodnicząca 
Danuta Białorucka.
Przy markecie budowlanym „Mrów-
ka” już niejednokrotnie dochodziło 
do niebezpiecznych sytuacji z udzia-
łem pieszych. Ulica Warszawska (czyli 
droga wojewódzka nr 571), przy której 
znajduje się ten market, jest wyjątko-
wo ruchliwa i piesi mają kłopot, żeby 
przedostać się z jednej strony na dru-
gą. Tym bardziej że chodnik znajduje 
się tylko po jednej stronie ulicy. 
– Formalnie temat udało się załatwić. 
Zakończył się proces przygotowania 
dokumentacji i zatwierdzenia jej w 
Urzędzie Marszałkowskim. Także w 
chwili obecnej posiadamy już projekt 
stałej organizacji ruchu na wykonanie 
tego przejścia dla pieszych na wyso-
kości „Mrówki”. W tej chwili czeka-
my na wycenę tych prac przez nasz 
zakład budżetowy (ZGKiM – przyp. 
red.) – informował Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych nasielskiego magistratu. 
Prawdopodobnie zlecenie wykonania 
tych prac nastąpi jeszcze w tym roku.

jg, i.

Z MIASTA

Dzieci w nowym przedszkolu 
W budynku nowego przedszkola w ostatnich dniach października bardzo sprawnie przeprowadzono montaż nowych mebli. Do końca października 
trwały także odbiory techniczne budynku i tak, jak zakładał plan, 2 listopada, o godzinie 8:00 większość dzieci przyszła już do nowo otwartej placówki. 
Pozostałe trzy grupy przedszkolaków chodzące na ranną zmianę poszły jeszcze do przedszkola przy gimnazjum. Od rana można było zauważyć duże 
zainteresowanie nowym obiektem przedszkolnym, zarówno rodziców, jak i dzieci.
Jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, okaże się w praktyce. – Wszystko się unormuje na pewno w najbliższym czasie. Dla trzech grup przedszkolnych, 
które pozostały w gimnazjum, nadal będzie funkcjonowała tam kuchnia. Zrezygnowaliśmy z dowożenia posiłków dzieciom. 3 listopada spotkamy 
się na zebraniu z rodzicami dzieci i wszystkie informacje im przekażemy – mówi Katarzyna Świderska, zastępca burmistrza Nasielska. – W najbliższym 
czasie wyklaruje się również ostateczna liczba dzieci w żłobku. Część zaczęła uczęszczać od samego początku, część natomiast, według deklaracji 
rodziców, rozpocznie uczęszczanie w najbliższych tygodniach – dodała pani wiceburmistrz.

Michał B.
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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

fot. M. Stamirowski

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach  

od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  

(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku) 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 poz. 1774 
z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalne-
go przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy, dot. lokalu nr 5 przy ul. Sportowej 5 w Cieksynie- wykaz znak: 
ZPN.7125.7.3.2016.AS
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 21.10.2016 r. do 14.11.2016 r.

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski

Z MIASTA

Rów bez odpływu 
– Rozpocząłem właśnie budowę domu. Niestety, warunki pogodowe 
wpłynęły na przerwanie prac prawdopodobnie do wiosny. Kiedy było tu 
sucho, ciężki sprzęt, taki jak koparka czy betoniarka, bez problemu po-
ruszał się po mojej działce. Gdy zaczęło padać, na terenie nie da się nic 
robić. Problemem jest rów bez odpływu zlokalizowany przy mojej działce 
– tłumaczy Daniel Białorucki. – Został on wykopany prowizorycznie przy 
okazji budowy sieci kanalizacji deszczowej na ulicach Królowej Jadwigi 
i Anny Jagiellonki w 2013 r.
Dość mokry październik spowodował podniesienie się wód gruntowych 
i na konsekwencje tego nie trzeba było czekać długo.
– To są wieloletnie zaniedbania i zaniechanie kontynuacji budowy kanali-
zacji deszczowej i utwardzenia pozostałych dróg na osiedlu Krupki. Z jed-
nej strony teren ten jest nachylony od ulicy Kolejowej w kierunku rzeki 
Nasielnej, z drugiej barierę stanowi ulica Krupki, gdzie od strony zachod-
niej w rowie gromadzi się woda – twierdzi radny Henry Antosik. – Zdaje 
się, że ten bezodpływowy rów stymuluje utrzymywanie się wysokiego 
stanu wód gruntowych. Brakuje rowu do rzeki, żeby odwodnić ten teren. 
Na działkach, gdzie jest prowadzona budowa, robi się bagno. Myślę, że 
może to być zagrożeniem dla kanalizacji deszczowej i dla drogi. Prosiłem 
na ostatniej sesji burmistrza, żeby zajął się tą sprawą, niestety odmówił – 
dodaje radny.
Ulica Krupki na odcinku do ulicy Podmiejskiej to jedna z najniżej położo-
nych dróg w Nasielsku. Znajduje się na terenie zalewowym. Każdorazowo 
po opadach deszczu pojawiają się tam duże kałuże.
– Liczymy, że szybko zostaną podjęte kroki w celu zbudowania przepu-
stów i rowów melioracyjnych – mówi pan Daniel. – Jeśli taki stan się utrzy-
ma dłużej, to z wszelkimi pracami będę musiał wstrzymać się do wiosny. 
Czy do tego czasu sytuacja się poprawi? – Znamy już tę sprawę. Czekamy 
na dokumenty geodezyjne ze starostwa powiatowego, wówczas podej-
miemy rozmowy z właścicielami gruntów, by oczyścić rów odprowadza-
jący wodę do rzeki Nasielnej, a jesteśmy gotowi pokryć koszty z budżetu 
gminy – zapewnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów Strukturalnych.

Michał B.

MOPS ZAPRASZA

Bezpłatne szkolenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku serdecznie zaprasza 
osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów na bezpłatne szkolenie, 
które odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r. w godz. 9.00–12.00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Nasielsku.
Podczas szkolenia będą poruszane tematy dotyczące :
• praw osób niepełnosprawnych,
• ulg dla osób niepełnosprawnych,
• środków z PFRON,
• świadczeń rentowo-emerytalnych,
• świadczeń socjalnych,
• zabezpieczenie osób niepełnosprawnych na przyszłość.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą mogli skorzystać z indywi-
dualnych bezpłatnych porad prawnych. Prowadzący szkolenie – prawnik 
Grzegorz Jaroszczyk. 
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu są proszone o zapisywanie się 
w sekretariacie MOPS, ul. Elektronowa 3 pok. nr 7, lub telefonicznie: 23 
6933006 do dnia 23.11.2016 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Z GMINY

Uciążliwy remont drogi
Mieszkańcy Cieksyna od kilkunastu narzekają na przedłużający się remont 
drogi powiatowej przebiegającej przez ich miejscowość. Sygnalizują to 
często zarówno naszej redakcji, jak i radnym z tego terenu. 
Firma wykonująca roboty drogowe zerwała asfalt, a częste opady desz-
czu sprawiły, że ogromne dziury wypełniły się wodą i błotem, utrudniając 
przejazd. Również na wykonanym przed kilkoma tygodniami chodniku 
nadal zalegają zwały piachu. Prace, które rozpoczęły się jeszcze we wrze-
śniu, według dokumentów przetargowych mogą potrwać do końca listo-
pada. Może jednak warto zadbać o to, by ta bardzo potrzebna inwestycja 
była mniej uciążliwa dla mieszkańców. 

Michał B.
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W czwartek, 10 października br., 
odbyła się XXVIII Sesja Rady Miej-
skie w Nasielsku. Prowadziła ją wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Danuta Białorucka. Tradycyjnie, 
na początku obrad Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, zdał 
radnym sprawozdanie ze swo-
jej działalności między sesjami. 
Z informacji, jakie przedstawił, 
wynika, że burmistrz m.in. brał 
udział w spotkaniu z projektanta-
mi w sprawie stadionu miejskiego 
i jego zagospodarowania. Uczest-
niczył także w zebraniach sołec-
kich i w spotkaniach dotyczących 
budow y budynku socjalnego  
w Chrcynnie. Jak informował B. 
Ruszkowski, dużo czasu poświęcił 
także kwestii Kosewa i uciążliwe-
go zapachu, który znowu dokucza 
mieszkańcom. 

Pytania radnych
Jako pierwszy z prawa zadawania 
pytań podczas sesji skorzystał rad-
ny Henry Antosik. Zwrócił uwagę 
na problem niedrożnego rowu 
przy ul. Krótkiej, co w konsekwen-
cji prowadzi do zalewania pobli-
skiej działki. Mówił też o kwestii 
profilowania dróg. Jak powiedział, 
po ostatnich deszczach cała praca 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej poszła na marne, 
ponieważ znowu na drogach są 
ogromne dziury.
– Jeszcze jeden bardzo wrażliwy 
temat, panie burmistrzu. Zbliżamy 
się do końca roku, będzie konstru-
owany budżet na rok 2017. Miesz-
kańcy dopytują się, szczególnie 
tam, gdzie nie były wykonywane 
żadne inwestycje, czy mają jakieś 
szanse, czy małe inwestycje będą 
wykonywane we wszystkich okrę-
gach wyborczych? – pytał radny.
W następnej kolejności pytania do 
burmistrza skierował radny Grze-
gorz Arciszewski. – Około roku 
trwa sprawa audytu przedszkoli 
prywatnych, chciałbym wiedzieć, 
czy te pieniądze zostały słusznie, 
czy niesłusznie wydane. Jakie są 
wyniki? – dopytywał się G. Arci-
szewski.
Kolejna kwestia, jaką poruszył rad-
ny, dotyczyła lampy na skrzyżo-
waniu w Lorcinie, która obecnie 
nie funkcjonuje. Problem bra-
ku oświetlenia doskwiera przede 
wszystkim dzieciom szkolnym, 
które wysiadają tam ze szkolnego 
autobusu, gdy wracają do domu. 
Radny dopytywał, czy powodem 
zabrania lampy jest to, że znajdu-
je się ona w okręgu wyborczym 
radnego Jaskulskiego. Zwrócił też 
uwagę na fetor, który dociera do 
miasta znad Kosewa.
W dalszej części sesj i radny G. 
Arciszewski poruszył także kwe-
stię budżetu gminy na rok 2017. 
W jego ocenie ten jest już prak-
tycznie zaplanowany. Chciał wie-
dzieć,  cz y wzięto w nim pod 
uwagę inwestycje, o które tyle 
razy prosi l i  mieszkańcy przy-
chodzący wielokrotnie na po-
siedzenia komisji lub sesje Rady 
Miejskiej w 2016 r. Poza tym rad-
ny dopytywał się o finansowanie 
kanalizacji oraz o budowę boiska 
lekkoatletycznego. Jego zdaniem 

pomogłoby ono wielu nasielskim 
młodym talentom.
Jako kolejny głos zabrał radny 
Marek Ostaszewski, który zwró-
cił uwagę, że Rada nie otrzymuje 
sprawozdania z działalności pani 
wiceburmistrz. 
Natomiast radny Mirosław Świder-
ski chciał wiedzieć, czy na pewno 
data 2 listopada jest aktualnym ter-
minem otwarcia nowego przed-
szkola.

Podjęli uchwały
Podczas kolejnej części sesji Rady 
Miejskiej nasielscy radni głoso-
wali nad uchwałami dotyczącymi 
m.in. zmiany Uchwały Budżeto-
wej Gminy Nasielsk na 2016 r. (5 za 
i 1 osoba wstrzymała się od głosu) 
i w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Nasielsk. Ta uchwała wzbudzi-
ła żywe zainteresowanie radnych. 
Po rozmowach i ją przegłosowa-
no pozytywnie. Następnie zo-
stała podjęta uchwała dotycząca 
wprowadzenia zmian do uchwały 
w sprawie zgody na przystąpienie 
gminy Nasielsk do konsorcjum 
oraz wspólnej realizacji przed-
sięwzięcia pn. „OZE w Gminach: 
Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek 
oraz Winnica”. Radni głosowali też 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
mianę nieruchomości oraz w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy. Oby-

dwie uchwały podjęto jedno-
głośnie.

Wizyta słuchaczy dzie-
cięcego uniwersytetu
Mija kolejny rok funkcjo-
nowania Nasielskiego Uni-
we r s y t e t u  D z i e c i ę c e g o . 
Młodzi studenci postanowi-
li przypomnieć o swoim ist-
nieniu podczas sesj i Rady 
Miejskiej i przedstawić swoje 
aktualne działania. Koordy-
natorka programu Elżbieta 
Wróblewska poinformowała, 
że uniwersytet postanowił wydać 
„kalendarze zrozumienia”. Będą 
one sprzedawane w szkole pod-
stawowej w listopadzie i grud-
niu br. Za uzyskane w ten sposób 
środki uniwersytet planuje wybu-
dować piękna altanę, gdzie będą 
odbywały się zajęcia na świeżym 
powietrzu.
– Proszę, reklamujcie akcję i szu-
kajcie sponsorów. My za rok, za 
dwa będziemy dalej realizować 
ten plan. Po altanie chcemy zro-
bić ścieżkę dydaktyczną, a potem 
miasteczko ruchu drogowego – 
mówiła Elżbieta Wróblewska. Jak 
poinformował burmistrz, gmina 
ma działkę na miasteczko i alta-
nę oraz kibicuje, aby wspomniane 
plany zostały zrealizowane. 

Odpowiedzi burmistrza
Jak poinformował Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, na-

wiązując do pytania radnego H. 
Antosika w sprawie rowu, kwestia 
ta jest wyjaśniana przez wydział, 
który ustala, czy wspomniany rów 
rzeczywiście istniał. Podjęto też 
rozmowy z właścicielem zalewa-
nej działki. Co do tematu profilo-
wania dróg, odpowiedzi udzieliła 
Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM.
– O czywi ś c ie zdajemy sob ie 
sprawę, że opady zniszczyły to, 
co udało nam się zrobić, jednak 
liczba dróg jest duża. Myślę, że 
do każdego równiarka w najbliż-
szych dniach dotrze, te maszyny 
cały czas pracują. Przejeżdżamy 
tam, gdzie jest potrzeba, ale trzeba 
patrzeć na środki budżetowe. Sta-
ramy się to robić nie tylko wtedy, 
kiedy państwo zgłaszają takie po-
trzeby – powiedziała L. Rutkowska.
Jak dalej informował B. Ruszkow-
ski, budżet na rok 2017 nie został 
jeszcze ustalony. Burmistrz nie 
ukrywa jednak, że w przyszłym 
roku priorytetem dla gminy bę-
dzie kanalizacja.
Jeżeli chodzi o kwestie audytu 
przedszkoli, odpowiedź ma zo-
stać radnemu Arciszewskiemu 
udzielona pisemnie. W sprawie 
lampy w Lorcinie wypowiedział 
się natomiast Radosław Kasiak, 
kierownik wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych nasielskiego magi-
stratu. Poinformował, że mimo in-

terwencji gminy firma Energa stoi 
niezmiennie przy stanowisku, iż 
stojąca do tej pory przy skrzyżo-
wani lampa nie może powrócić 
na swoje miejsce. Wyjściem z tej 
patowej sytuacji jest opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla 
jednego słupa, ale ta będzie kosz-
towna.
Burmistrz zapewniał, że trwają sta-
rania, by zlikwidować fetor uno-
szący się z zasypanego wysypiska. 
Co do zapytania radnego M. Osta-
szewskiego, informacja ma zostać 
udzielona radnemu pisemnie.
Jak informował dalej, klub Żbik sy-
gnalizował potrzebę stworzenia 
sztucznego boiska. Rozważano 
też kwestię lekkoatletyki, jednak 
teren jest za mały, aby pomieścić 
wszystko, więc nie będzie to moż-
liwe do realizacji. 
Burmistrz zapewnił, że przedszkole 
będzie otwarte 2 listopada. Na za-
kończenie sesji, już podczas nie-
obecności burmistrza, poruszono 
jeszcze problem zanieczyszczonej 
rzeki Nasielnej. Radny Mirosław 
Świderski zauważył, że temat ten 
wielokrotnie powraca, ale wciąż 
nie zostały podjęte kompleksowe 
działania. 
W związku z wyczerpaniem tema-
tów programu zakończono XXVIII 
sesję Rady Miejskiej w Nasielsku.

jg
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KRONIKA  
POLICYJNA

KRONIKA OSP
23.10. OSP Nasielsk, OSP Psucin 
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki wy-
jechały do pożaru pustostanu na 
ulicy Kościelnej. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i podaniu jedne-
go prądu wody.
24.10. zastęp strażaków JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki wyjechał do po-
żaru sadzy w kominie w miejsco-
wości Morgi. Działania polegały na 
wygaszeniu ognia, oczyszczeniu 
komina i przewietrzeniu pomiesz-
czeń.
25.10. strażacy z OSP Psucin, OSP 
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki wyjechały do zdarze-
nia drogowego w miejscowości 
Pniewo. Działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i odłączeniu akumulatorów.
26.10. OSP Nasielsk, OSP Psucin, 
WSP Pomiechówek i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane do pożaru pustostanu 
na ulicy Piłsudskiego. Działania po-
legały na zabezpieczeniu miejsca 
i podaniu dwóch prądów wody.
27.10. zastępy z OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki zabez-
pieczały miejsce lądowania i star-
tu LPR.
30.10. OSP Nasielsk, OSP Ciek-
syn i JRG Nowy Dwór Mazowiecki 
wyjechały do pożaru samocho-
du w miejscowości Nowa Wrona. 
Działania strażaków polegały na za-
bezpieczeniu miejsca, podaniu jed-
nego prądu wody i jednego prądu 
piany ciężkiej.

R E K L A M A

fot. OSP Nasielsk

17.10. w Starych Pieścirogach 
w mieszkaniu Mariana K. pracowni-
cy Zakładu Energetycznego Energa 
ujawnili nielegalny pobór prądu elek-
trycznego.

19–20.10. w Borkowie z podwórka 
Piotra D. nieznany sprawca skradł sa-
mochód Toyota Auris. Straty wyno-
szą 24 000zł.

02.11. na ulicy Warszawskiej policja 
zatrzymała Krzysztofa K., mieszkań-
ca Nasielska, przy którym ujawniono 
marihuanę.

Pijani na drodze
18.10. na ulicy Młynarskiej Andrzej 
K., mieszkaniec gminy Winnica, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,24 mg/l) i pomimo zakazu 
sądowego.

18.10. w Cieksynie Bogdan S., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,20 
mg/l) i pomimo zakazu sądowego.

20.10. w Dobrej Woli Rafał S ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,75 mg/l).

FOTOOBSERWATOR

Konar nadal leży
Od dłuższego czasu przy moście znajdującym się obok nasielskiego 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kościuszki leży powalony konar, 
którego dotąd nikt nie uprzątnął. Podczas ostatniej sesji RM uwagę na tę 
sprawę zwrócił radny Dariusz Kordowski. 
Jak się jednak okazuje, i ten apel nie poskutkował, ponieważ konar jak leżał 
wzdłuż rzeki Nasielnej, tak nadal leży. 

jg

FOTOOBSERWATOR

Blisko, coraz bliżej
Klienci najbardziej popularnych w naszym mieście marketów lubią parko-
wać jak najbliższej wejścia. Jak widać, nawet wtedy, gdy nie ma tam wyzna-
czonych miejsc parkingowych. 

jg

Z GMINY

Szmaragdowa  
jak szwajcarski ser
Kto tylko może, dużym łukiem 
omija drogi w Nowych Pieści-
rogach. Ale nie wszyscy mogą 
sobie na to pozwolić. Mieszkań-
cy tej miejscowości zmagają się 
obecnie ze znacznymi utrud-
nieniami w dojeździe do swoich 
posesji. Mimo wcześniejszych 
dzia łań Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku, czyli wyrówna-
nia dróg nieutwardzonych, po 
ostatnich deszczach z efektów 
tych prac nie został y nawet 
wspomnienia.
– Co roku mnóstwo pieniędzy 
gmina wydaje na zasypywanie 
dołków i równanie. To syzy-
fowa praca, zupełnie bez sen-
su. Nasze pieniądze wsadzają 
dokładnie do tego błota, które 
się tu stale robi – mówi jeden 
z mieszkańców ul. Szmaragdo-
wej w Nowych Pieścirogach.
Nie dziwi już nikogo fakt, że w takich rozmowach pada właśnie nazwa ulicy 
Szmaragdowej, ponieważ korzysta z niej bardzo wielu kierowców – jest 
ona najdłuższą ulicą Nowych Pieścirogów. Przypomnijmy, że w poprzed-
niej kadencji toczono boje o to, aby został wylany na niej asfalt, do czego 
ostatecznie nie doszło. Natomiast w kadencji obecnej, mimo że kilka-
krotnie o sprawie przypominał radny Marek Jaroszewski, temat całkowi-
cie przycichł, a burmistrz Bogdan Ruszkowski stanowczo zapowiedział,  
że asfaltu na Szmaragdowej nie będzie. 
Co zatem może sprawić, żeby mieszkańcy w końcu doczekali się dobrej 
drogi? 
– My wiemy, że nie tylko nasza ulica woła o pomstę do nieba. Gmina, 
owszem, jest wielka. Powinno się jednak wziąć pod uwagę, że w tej gmi-
nie Pieścirogi obok Nasielska są miejscowością najgęściej zaludnioną. 
Przypomnijmy sobie, jaki szyld wisiał przy wyjściu ze stacji kolejowej – 
„wyjście na miasto”. Zatem choć w jakimś stopniu należałoby podjąć 
pewne kroki, żeby mieszkańcy czyli się jak w tym mieście, a nie tylko pa-
trzeć, aby była jedna droga przez wieś przejezdna, bo to już nie te czasy 
– mówi wieloletnia mieszkanka Pieścirogów z ulicy Szmaragdowej.

jg
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R E K L A M A

Z GMINY

Protestują przeciwko fetorowi
Mieszkańcy Kosewa mówią jed-
nym głosem: mają już dość fetoru 
unoszącego się z byłego wysypi-
ska. W ich opinii smród uniemożli-
wia im normalne życie i niszczy je. 
Nie mogą korzystać swobodnie ze 
swoich działek. Nie mogą otworzyć 
okien, a nieprzyjemny zapach i tak 
dostaje się do ich domów. 
– Działkę w Kosewie mam już od 
jakichś 20 lat. W ubiegłym roku 
sprowadziłam się tu na stałe. Dla 
mnie było to idealne miejsce na 
spędzenie czasu emerytury. Ale 
przez ten smród nie da się tu jed-
nak żyć – mówi jedna z mieszka-
nek Kosewa, która pojawiła się na 
ostatniej sesji RM.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski po 
raz kolejny przeprosił mieszkań-
ców. Jak przyznał, uważał, że te-
mat unoszącego się fetoru jest 
już zamknięty. Jednak ostatnie 
deszczowe dni udowodnił y, że 
sprawa nie została zakończona. 
Gruz, którym zasypano zbiornik 
w niektórych miejscach, osiadł, 
zebrała się tam woda i ponownie 
pojawił się fetor. Uciążliwy zapach 
dotarł także do miasta, czuć było 
go np. na osiedlu Krupka, na co 
zwrócił uwagę radny Henryk An-
tosik, w Pieścirogach i na wiaduk-
cie kolejowym łączącym Nasielsk 
z Pieścirogami, co zaznaczył rad-
ny Dariusz Sawicki.

Burmistrz zapewniał mieszkańców, 
że gmina problemu nie pozostawi 
i że będą kontynuowane prace, aby 
nieprzyjemny zapach zniwelować. 
Uspokajał także wszystkich, którzy 
podejrzewają, że w ostatnim cza-
sie na wysypisko mogłyby znowu 
trafiać nielegalne odpady, co nie-
pokoiło radnego Grzegorza Arci-
szewskiego.
– Odnośnie do Kosewa mieszkań-
cy pytają mnie, co się tam dzieje. 
Mieszkańcy anonimowo mówią, 
co jest przyczyną fetoru, że kiedy 
był nawożony niby gruz, a rzeczy-
wiście trafiały tam odpady z mar-
ketów, np. kurczaki. Czy to nie jest 

przyczyną smrodu? A może to stu-
dzienki odgazowujące? Czy one są 
profesjonalnie wykonane? – dopy-
tywał radny Grzegorz Arciszewski.
Burmistrz Ruszkowski przekonywał, 
że gmina miała kontrolę nad tym, 
co było wwożone na teren wy-
sypiska, i że na pewno przyczyną 
zapachu nie są rzekomo zwożone 
w ostatnim czasie odpady z mar-
ketów. 
Jesień na pewno przyniesie nam 
jeszcze wiele deszczowych dni, 
które będą testem dla gminy, czy 
rzeczywiście uda się ten problem 
ostatecznie rozwiązać.

jg 

INWESTYCJE

Nowe drogi
W jednym z poprzednich numerów ŻN informowaliśmy o przebudowie 
drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk–Strzegocin. W ostatnim tygodniu 
października prace zostały zakończone. Cały odcinek, czyli 1860 m, ma 
już oznakowanie poziome. Dlatego też w czwartek, 27 października, moż-
na było napotkać na drodze sznur pachołków.

Dodatkowo w zeszłym tygodniu zakończono przebudowę drogi powiato-
wej nr 2421W Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów. Jak informują władze powia-
tu, poprawiono stan nawierzchni na odcinku o długości 1290 m na terenie 
gminy Nasielsk, od granicy powiatu nowodworskiego w miejscowości Lu-
bomin do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Jacko-
wo Dworskie. W poniedziałek, 24 października, przedstawiciele starostwa, 
w tym wicestarosta Paweł Calak, dokonali odbioru technicznego drogi. Ta 
została wykonana za 340 818,50 zł  przez firmę P.H.U. Prima z Sochaczewa.

jg
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kazania onkoceleberyty
Ks. Jan Kaczkowski, który w ostat-
nich kilku latach był obecny w me-
diach przede wszystkim przy okazji 
dyskusji na temat chorób nowo-
tworowych i godnego odchodze-
nia, zmarł w marcu br. w wieku 39 
lat. Chorował na glejaka mózgu. 
Sam mówił o sobie żartobliwie, że 
jest onkocelebrytą, zajmował się 
bowiem nie tylko chorymi na raka 
w stworzonym przez siebie hospi-
cjum w Pucku, ale także sam zma-
gał się z tą chorobą i nie bał się o niej 
mówić. 

Na rynku wydawniczym pojawiły 
się też jego książki, zyskując bardzo szybko ogromną popularność: Sza-
łu nie ma, jest rak, Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i mi-
łość. Polecam jednak szczególnie Grunt pod nogami. Ksiądz Kaczkowski 
nieco poważniej niż zwykle. To zbiór kazań spisanych przez przyjaciół 
księdza Jana, które wygłaszał w kościołach w całej Polsce, zbierając dat-
ki na puckie hospicjum, czyli po prostu, idąc tropem autoironii ks. Jana, 
kazań żebraczych. 

To krótkie, napisane przystępnym językiem teksty objaśniające fragmen-
ty Ewangelii w sposób zrozumiały dla współczesnych, często odwołują-
ce się do naszej codzienności, moralnych dylematów i zwykłej ludzkiej 
ułomności. Przy czym ksiądz Jan nie stroni od podawania przykładów 
ze swojego życia, mówi o swoich bliskich, nie oszczędza też stanu ka-
płańskiego. 

Jego refleksje dotyczą fundamentalnych spraw, takich jak sumienie, które 
jego zdaniem ma każdy człowiek (jesteśmy mistrzami świata w oszuki-
waniu własnego sumienia), przyzwoitość, pycha (pamiętajmy, że pycha 
kroczy przed upadkiem), wolność, strach, cierpienie (nie czekaj na cier-
pienie, które ci uporządkuje życie), wiara (walczcie o siebie, nie dajcie 
się wdeptać kryzysom beznadziejności, chwilowej ciemności, walcz-
cie o czyste sumienie i nigdy nie myślcie, że Bóg jest przeciwko wam), 
umieranie.

Grunt pod nogami polecam szczególnie tym, którym wydaje się, że go 
właśnie tracą, bo te zapiski pozwalają spojrzeć na nasze życie z nieco 
innej perspektywy i zdobyć się na jego analizę, dokonanie przewarto-
ściowań. Ostateczne jest przecież tak, jak mówił ksiądz Jan: Życie jest 
tak nieprzewidywalne! Za chwilę może się zdarzyć coś, co natychmiast 
rozwiąże wasze problemy.

(i.)

Z BIBLIOTEKI

Warsztaty pisarskie 
Kim jest ancymon? Kto kogo ko-
kietuje i kiedy spotkanie bywa 
epickie? Jak zmienia się język? Skąd 
się biorą nowe słowa? Dlaczego 
niektórych wyrazów przestajemy 
używać, choć bardzo je lubimy? 
Odpowiedzi na te i inne pytania 
szukali uczestnicy dwóch spotkań 
warsztatowych, które odbyły się 21 
i 24 października br. 
W zajęciach wzię ło udział 30 
uczniów: 15 z Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Nasielsku i 15 z 
nasielskiego Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Gimnazjaliści mieli 
okazję poćwiczyć swoje zdolności 
językowe i komunikacyjne, rozwi-
nąć kreatywność i poznać sposoby na to, jak pisać lepiej. Był też czas na dyskusję o ulubionych książkach. Warsz-
taty były elementem projektu „Wspólny mianownik 3.0” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016. Więcej informacji oraz ciekawe materia-
ły dotyczące zmian zachodzących w języku i wyrazów, które z niego znikają, można znaleźć na stronie www.
wspolnymianownik.pl.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zorganizowała bezpłatne warsztaty pisarskie dla gimnazjalistów. 

Warsztaty twórczego pisania 
miały uwrażliwić młodzież na 
zmiany zachodzące w języ-
ku ojczystym. Ich celem było 
m.in. doskonalenie umiejętno-
ści sprawnego posługiwania się 
językiem i kompetencji komu-
nikacyjnych. Zajęcia prowadzi-
li członkowie warszawskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy 
i Dokumentalistów „Koncen-
trat” w formie 4-godzinnego (4 
godziny lekcyjne) spotkania dla 
każdej grupy i miały charakter 
warsztatów multimedialnych. 
Uczestnicy warsztatów otrzy-
mali materiały szkoleniowe 
i zaświadczenia o udziale w pro-
jekcie finansowanym przez Na-
rodowe Centrum Kultury.

bibl.

Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy dzieci i młodzież
Od początku roku szkolnego wiele się dzieje w naszej 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Tradycyjnie najczęściej naszymi gośćmi są uczniowie 
klas „0”–III ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Prze-
prowadziliśmy dla nich m.in. ciekawe lekcje biblioteczne 
na temat kontynentów i poszczególnych krajów, savoir-
-vivre’u, przysłów i wesołych powiedzeń. Każda lekcja 
jest urozmaicona ciekawymi zagadkami, zabawą w ka-
lambury, podchwytliwymi pytami oraz czytaniem trud-
nych tekstów – łamańców językowych. Wizyty kończą 
się wykładami historycznymi w naszym muzeum, pod-
czas których dyrektor Stanisław Tyc opowiada o śre-
dniowiecznym Nasielsku. 
19 września uczniowie klas IV–VI (32 osoby) uczestni-
czący w projekcie matematycznym „Oś czasu” zapoznali się z chronologicznym przebiegiem wydarzeń z ży-
cia średniowiecznego Nasielska. Również na cykliczne wykłady w muzeum przybyła młodzież gimnazjalna (3 
grupy – łącznie 73 osoby).
Do grona naszych odbiorców dołączyli też uczniowie Zespołu Szkół nr 3 z Cieksyna oraz ze Szkoły Podstawowej 

w Popowie Borowym. 11 października gościli-
śmy uczniów klas I–III z Cieksyna (65 osób) , z ko-
lei uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Popowie 
odwiedzili nas w dniach 18 października klasy I–
III (35 osób) i 25 października klas IV–VI (47 osób). 
Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki, 
z wszystkimi jej oddziałami oraz zwiedzały muzeum. 
Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszej 
oferty – lekcji bibliotecznych, spotkań autor-
skich, zwiedzania wystawy „Nasielsk w Średnio-
wieczu” – po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu pod numerem tel. 23 6912552.

bibl.
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II Forum  
Mazowieckiej Prasy Samorządowej
Już po raz drugi odbyło się Forum Prasy Samorządowej, 
w którym uczestniczyło ponad stu przedstawicieli tytułów 
wydawanych przez lokalne samorządy. Tym razem odby-
ło się ono w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. 
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawicie-
le „Życia Nasielska”. Zjazd odbył się z inicjatywy marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika i to on za-
inaugurował spotkanie. – Pełnicie bardzo ważną funkcję – 
mówił do dziennikarzy – Samorząd to przede wszystkim 
wspólnota mieszkańców. Trudno mówić o jej integracji bez 
efektywnej, uczciwej i otwartej komunikacji.
Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać wykładu na temat hi-
storii prasy samorządowej w Płocku, wygłoszonego przez 
docenta doktora Wiesława Końskiego, a także prelekcji dok-
tor Marty Milewskiej pt. „Misja czy promocja. Analiza po-
równawcza zawartości prasy samorządowej i komercyjnej”.

Najciekawszą częścią spotkania był wykład redak-
tor Małgorzaty Piekarskiej pt. „Jak pisać, aby chciano 
nas czytać?”. – Pisząc, trzeba pamiętać o czytelniku, 
jego potrzebach i zainteresowaniach. Bardzo waż-
ny jest warsztat dziennikarski. Jeśli dobrze operuje-
my słowem, możemy powiedzieć więcej i ciekawiej 
– pokreśliła dziennikarka. – Dlatego ważne jest, by 
samorządy były blisko codziennych spraw miesz-
kańców.
Na Mazowszu własny tytuł prasowy ma ponad po-
łowa samorządów lokalnych. Okazuje się jednak, że 
przybierają one różne formy – są to zarówno suche 
biuletyny, jak i poruszające problemy mieszkańców 
czasopisma.

Michał B.

ŚRODOWISKO

Kofeina – jakie ryzyko 
niesie dla naszego zdrowia?
Kofeina jest naturalnie występującym związkiem (alkaloidem ksantyno-
wym) w ziarnach kawy i kakaowca, owocach guarany oraz orzeszkach 
kola. Jest dodawana do wielu produktów żywnościowych, m.in. wypie-
ków, napojów i lodów. Wchodzi również w skład wielu leków i kosme-
tyków. 
Związek ten jest również substancją o naturalnym działaniu chroniącym 
rośliny przed insektami, można zatem kofeinę traktować jako naturalny 
pestycyd. Spożyta przez ludzi w umiarkowanych dawkach stymuluje układ 
nerwowy, zwiększając koncentrację oraz zmniejszając senność. 
Mimo że kofeina jest dobrze metabolizowana przez organizm ludzki, jej 
obecność w wodach powierzchniowych i gruntowych jest na tyle zna-
cząca, że można ją uznać za wskaźnik miejsc niekontrolowanego zrzutu 
cieków, szczególnie w bliskiej obecności siedzib ludzkich. Do najistotniej-
szych źródeł zanieczyszczeń kofeiną środowiska wodnego należą: mycie 
naczyń wykorzystywanych w procesie przygotowania napojów (kubki, 
elementy ekspresów do kawy), wyrzucanie do kontenerów na odpady 
m.in. fusów z kawy i herbaty, niezużytych leków. Kofeina została wykryta 
w porcie bostońskim w stężeniu między 140 a 1600 ng/dm3 oraz w wo-
dach Zatoki Massachusetts w stężeniu 5,2÷71 ng/dm3. Źródła kofeiny w za-
toce okazały się antropogeniczne i prawdopodobnie jej występowanie 
było związane ze spożyciem napojów energetyzujących przez lokalną 
społeczność w tym regionie. W rzekach płynących na terenie miasta Kra-
kowa również odnotowano znaczące stężenie kofeiny. 
Jakie jest zatem ryzyko nadmiernego spożywania kofeiny? Według Eu-
ropejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) kofe-
ina wywołuje krótkoterminowe negatywne skutki dla dorosłych i dzieci 
w zakresie ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się zaburzeniem 
snu (przerywany sen) i zmianami w zachowaniu. W dłuższej perspektywie 
nadmierne spożycie kofeiny może skutkować problemami sercowo-na-
czyniowych u kobiet w ciąży oraz zahamowaniem rozwoju płodu. Daw-
ka kofeiny 200 mg mogąca pochodzić ze wszystkich dostępnych źródeł 
stanowi dawkę bezpieczną, niemającą negatywnego wpływu na ogół po-
pulacji dorosłych o dobrej kondycji zdrowotnej (jest to około 3 mg kofe-
iny na kilogram masy ciała na dobę). Dawka kofeiny 100 mg kofeiny (ok. 
1,4 mg na kilogram masy ciała na dobę) może wpływać na czas trwania 
snu u niektórych dorosłych, zwłaszcza jeżeli jest spożywana bezpośred-
nio przed pójściem spać. Spożycie kofeiny z wszystkich źródeł w dawce 
200 mg dziennie w ciągu dnia nie budzi obaw o negatywny wpływ na 
płód. Zwiększenie dawki dziennej do 400 mg (ok. 5,7 mg na kilogram 
masy ciała na dobę) spożywanych w ciągu dnia nie wpłynie negatyw-
nie na zdrowie ogółu populacji dorosłych o dobrej kondycji zdrowotnej, 
z wyjątkiem kobiet w ciąży. 
Podsumowując, tak jak w przypadku innych produktów ważna jest przede 
wszystkim ilość kofeiny. Odpowiednia dawka tej substancji uchroni nas od 
negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, jednocześnie pobudzając 
organizm do działania. Natomiast w nadmiarze związek ten szkodzi! Kawa 
jest jednak bardzo popularnym napojem we współczesnym społeczeń-
stwie, czego skutkiem jest kofeiny obecność w otaczającym nas środo-
wisku wodnym.

Justyna Wrzosek-Jakubowska

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Spotkania z pisarzami
Już niebawem, 26 listopada i 2 grudnia, nasielscy miłośnicy literatury będą mieli okazję uczestniczyć w spotka-
niach z pisarzami: Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Ich organizatorem, w ramach działalności Dyskusyj-
nego Klubu Książki, jest nasielska Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Maria Ulatowska jest autorką cieszących 
się dużą popularnością powieści obyczajowych (np. Sosnowe dziedzictwo, Kamienica przy Kruczej, Prawie sio-
stry), zaś Jacek Skowroński to twórca kryminałów (Był sobie złodziej, Mucha). Od kilku lat piszą też wspólne książki, 
które określają mianem powieści obyczajowych z wątkami sensacyjnymi; są to m.in. Autorka, Pokój dla artysty, 
Historia spisana atramentem. 
Podczas swoich spotkań z czytelnikami autorzy chętnie opowiadają o kulisach powstawania swoich powieści, 
inspiracjach i tajnikach zawodu pisarza. 
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone twórczości Marii Ulatowskiej i Jacka Skowroń-
skiego, odbędzie się w sobotę, 26 listopada br. o godz. 11.00 w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku. Zainteresowanych udziałem w tym spotkaniu prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc, tel. 23 
6912 552. 
Natomiast w piątek, 2 grudnia br., także o godz.11.00, w spotkaniu z pisarzami uczestniczyć będą nasielscy lice-
aliści z ZSO. 
Informujemy, że na obu spotkaniach będzie istniała możliwość nabycia książek autorstwa tej pary pisarzy.
Zapraszamy.

(red.)

Pręt wystaje z chodnika
Od naszego Czytelnika otrzy-
maliśmy zdjęcie, na którym 
widać, metalowy pręt wystają-
cy z chodnika. Znajduje się on 
przed jedną z cukierni w na-
szym mieście.
 – Latem w ciągu dnia służył 
jako mocowanie do reklamy 
lodów, w nocy straszył. Ak-
tualnie straszy cały czas. Za-
stanawiam się, czy właściciel 
cukierni zdaje sobie sprawę ja-
kim zagrożeniem dla zdrowia 
i życia przechodniów (szcze-
gólnie małych dzieci) jest ten 
pręt. Poza tym zastanawiające 
jest, kto wydał pozwolenie na 
taki montaż reklamy – napisał 
do ŻN Czytelnik.
Lato minęło, a przez niezabezpie-
czony i nieoznakowany pręt, ktoś 
może sobie zrobić krzywdę!

(red.)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Wokół przedszkola
Tuż przed przeprowadzką samo-
rządowego przedszkola z jego  
tzw. tymczasowej lokalizacji, w bu-
dynku nasielskiego gimnazjum, do 
nowo wybudowanego obiektu 
przy ulicy Warszawskiej wielu ro-
dziców niemal do ostatniej chwili 
nie wiedziało, jak ta placówka bę-
dzie pracować. 
Dlatego w czwartek, 27 paździer-
nika br., zorganizowano zebranie 
dla rodziców dzieci, które będą 

uczęszczały do żłobka. Okazało 
się, że nie wszystkie przedszkolaki 
będą przeniesione do nowej loka-
lizacji, a tamtejsza kuchnia będzie 
podlegała żłobkowi. Dla wielu ro-
dziców, którzy zasięgali wiedzy „na 
mieście”, taka sytuacja może spo-
wodować wzrost cen posiłków dla 
przedszkolaków. 
Na zebraniu pojawili się: Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
Katarzyna Świderska, wicebur-
mistrz, Hanna Szumska, dyrektor 
przedszkola, i Agnieszka Pałaszew-
ska, dyrektor żłobka. 
– Idziemy w dobrym kierunku. 
Robimy wszystko, żeby wprowa-
dzić dzieci 2 listopada do nowego 
budynku. Szkoda, że nie państwa 
dzieci – rozpoczął spotkanie bur-
mistrz Nasielska. Jednak jest na-
dzieja dla wszystkich. – Mamy na 
górze salę, w której dzieci miałyby 
jeść. Może uda się ją podzielić, zro-
bić rozsuwane ściany – zastanawiał 
się burmistrz. – Na razie kończymy 
przygotowania, by przyjąć dzieci. 
Ekipy remontowe już wychodzą. 
Mamy pomoc ze szkół. Nie wia-
domo tylko, ile ostatecznie będzie 
dzieci w żłobku. Być może okaże 
się, że będzie tylko jedna grupa 
i dlatego może na dole będziemy 
mieć dwie sale – tłumaczył bur-
mistrz. Według deklaracji rodzice 
zapisali 48 dzieci – jednak w ciągu 
dwóch miesięcy część z nich zmie-
niła zdanie.

Kuchnia – tu i tam?
Pozostaje problem kuchni. Rodzice 
dzieci przedszkolnych, które mia-
łyby pozostać w budynku gimna-
zjum, chcą, by pozostała tutaj także 
kuchnia, aby nie dowozić dzieciom 
posiłków w pojemnikach. – Nie bę-
dzie z tym problemu – odpowiadał 
burmistrz. Rodziców jednak zasta-
nawia fakt, dlaczego kuchnia w no-

wym przedszkolu będzie podlegała 
żłobkowi. – Tak jest też w okolicz-
nych placówkach – twierdził bur-
mistrz Ruszkowski. – Nie wpłynie 
to na ceny posiłków. Ta stawka jest 
niezmienna – zapewniała rodziców 
wiceburmistrz Katarzyna Świderska. 
Dzienna stawka żywieniowa za dwa 
posiłki w przedszkolu wynosi 5 zł, 
a za trzy – 6 zł, natomiast w żłobku 
7,5 zł. Nie ma też obaw, że maluchy 
z przedszkola otrzymają zblendo-

wane pokarmy przeznaczone dla 
dzieci ze żłobka. Władze gminy 
zapewniły, że posiłki dla obu grup 
będą przygotowywane na dwóch 
oddzielnych ciągach kuchennych.
W kwestii ewentualnego dowozu 
posiłków wypowiedziała się zastęp-
ca burmistrza Nasielska. – Posiłki 
będą przewożone samochodem, 
w przygotowanych do tego ter-
mosach. Zobowiązała się do tego 
pani intendentka. Jeśli jednak nie 
wyjdzie nam ten pomysł, to wró-
cimy do państwa pomysłu, czyli 
kuchni na miejscu. 

Pozostanie jeszcze problem za-
trudnienia osób do pracy kuchni. 
Wszystko, jak zapowiadali włoda-
rze naszej gminy, ma się wyjaśnić 
w listopadzie.

Pomoc dla nauczycieli
Rodziców niepokoją również bra-
ki kadrowe wśród pomocy dla 
nauczycielek. W wyniku zdarzeń 
zdrowotnych obecnie dwie panie 
zatrudnione jako pomoc dla na-
uczycieli w przedszkolu są niedy-
sponowane . – Napisałam aneks 
do zmiany organizacji pracy i wpi-
sałam dwie dodatkowe osoby do 
pomocy. Dałam te dokumenty 
do Urzędu Miasta i myślę, że pan 
burmistrz i pani wiceburmistrz roz-
patrzą je i zatwierdzą. Bez tych 

osób nie jesteśmy w stanie zapew-
nić opieki dzieciom – tłumaczyła 
podczas spotkania Hanna Szum-
ska, dyrektor przedszkola. – W naj-
młodszej grupie przedszkolaków 
zostałaby nauczycielka, stażyst-
ka i pomoc. W dwóch pozosta-
łych nauczycielka i pani woźna. Po 
południu mam też dwie wolonta-
riuszki z gimnazjum, które zgłosiły 
się do pomocy – mówiła dyrek-
tor o sytuacji, gdyby nie otrzymała 

zgody na zatrudnienie dodatkowej 
pomocy.
Rodzice zgłaszali jeszcze problem 
ewentualnego przedłużenia po-
bytu dzieci w przedszkolu ponad 
określone w deklaracjach godzi-
ny. Nadchodzi zima, w związku 
z czym może się zdarzyć, że do-
tarcie na czas będzie utrudnione. 
– Dzieci nie pozostaną bez opie-
ki. Nie zostaną też pod opieką do-
zorcy – uspokajała dyrektor Hanna 
Szumska. – Nigdy tak się nie zda-
rzyło. Z dziećmi zawsze zostawała 
nieodpłatnie nauczycielka lub jej 

pomoc. Przydałyby się jednak za-
trudnić dodatkowe osoby. Dlatego 
burmistrz zaproponował dyrektor 
przedszkola jeszcze spotkanie w tej 
sprawie.
Ostateczne decyzje odnośnie do 
przeniesienia wszystkich pozosta-
łych dzieci do nowego przedszko-
la mają zapaść w ciągu najbliższego 
tygodnia. Burmistrz Bogdan Rusz-
kowski umówił się z rodzicami na 
kolejne zebranie w czwartek, 3 li-
stopada, na godzinę 17:00 i wów-
czas poinformuje o ostatecznych 
decyzjach dotyczących zarówno 
dzieci, które nie zostały przenie-
sione do nowego przedszkola, jak 
i kuchni. 

Michał B.

U NAS

Michał odgadywał melodie
Do odważnych świat należy, a wśród mieszkańców naszej gminy nie bra-
kuje śmiałków, którzy próbują swoich sił w popularnych teleturniejach 
muzycznych, jak np. „Jaka to melodia?”. W jednym z październikowych 
programów mogliśmy podziwiać występ Michała Brodowskiego, miesz-
kańca Nasielska. 
Skąd pomysł na udział w teleturnieju „Jaka to melodia?” Kilka lat temu 
prowadziłeś zespół muzyczny, czy ułatwiło Ci to teraz zdanie?
– Do udział w programie i spróbowania swoich sił przed kamerą nama-

wiali mnie wielokrotnie znajomi i rodzina, ponieważ mam dużą wiedzę 
muzyczną, pamięć do nazwisk wykonawców i ich piosenek. Oglądając 
ten program, wielokrotnie odgadywałem tytuły piosenek po dosłownie 
kilku nutach, pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować?
Tak, miałem swój zespół, w którym śpiewałem i grałem na instrumentach 
klawiszowych. Z pewnością słuch muzyczny, tak jak znajomość tekstów, 
przydaje się w tym programie. 
Jak wyglądają eliminacje do tego programu, czy można wejść na nie 
z ulicy i zacząć zgadywać?
– Teoretycznie tak. Eliminacje odbywają się raz w miesiącu w jednym z 
miast w Polsce. Należy po prostu kreatywnie wypełnić na miejscu an-
kietę, a później zaprezentować się w krótkiej rozmowie z komisją pro-
gramu. Jest też test muzyczny, w którym należy rozpoznać wykonawcę 
i tytuły kilku utworów.
Jak długo i w jaki sposób przygotowywałeś się do konkursu? Z jakiego 
rodzaju „muzyki” jesteś najlepszy?
– Nie ma reguł. Piosenek jest tysiące, wykonawców setki, natomiast w 
programie do odgadnięcia jest około 20 utworów, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. Zdecydowanie lepiej czuję się jednak w polskich stan-
dardach lat 70., 80. czy 90., choć i zagraniczne przeboje z tego okresu 
nie sprawiają mi problemów.
Jaka była atmosfera w teleturnieju?
Na planie panuje bardzo rodzinna atmosfera. Prowadzący Robert Ja-
nowski rozmową potrafi odstresować i rozluźnić nawet najbardziej zde-
nerwowane osoby. Kiedy na tablicy pojawią się nazwiska wykonawców, 

których będą dotyczyły muzyczne zagadki, stres mija. Stresujący nato-
miast bywa moment, gdy konkurencja zaczyna wciskać „stop” już przy 
rozbrzmieniu pierwszej nuty danej piosenki. To są naprawdę ułamki se-
kund.
Czy było warto wziąć udział w programie? Jak na Twój występ w nim 
zareagowali znajomi?
– Taki udział w programie to zawsze przygoda i doświadczenie. Lepiej 
coś zrobić i mieć satysfakcję, że się spróbowało, niż tego nie zrobić. Nie 
udało się dojść do finału, ale udało mi się wygrać trochę pieniędzy oraz 
słynny pamiątkowy „kuferek” z pyszną wędliną. Wielu znajomych oczy-
wiście trzymało kciuki i dostałem wiele wyrazów sympatii po emisji pro-
gramu. Jedno jest pewne – za jakiś czas spróbuję jeszcze raz swoich sił w 
tym programie ponownie, bo bardzo mi się tam podobało. Zachęcam 
też wszystkich do udziału w nim. 
      Dziękuję za rozmowę.

i.
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Święty Jan Paweł II wskazuje drogę
We wtorek, 25 października br., 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach 
obchodziła jubileusz dziesięciolecia 
nadania jej imienia św. Jana Pawła II. 
Było to wielkie wydarzenie dla ca-

łej społeczności szkolnej, rodziców 
oraz licznie zebranych gości. 
Wśród nich dużą grupę stanowili 
duchowni z ks. biskupem pomoc-
niczym Mirosławem Milewskim 
oraz księżmi z dekanatu nasielskie-
go, m.in. dziekanem ks. kan. Janem 
Majewskim, proboszczem parafii 
pw. św. Katarzyny w Nasielsku, ks. 
kan. Tadeuszem Pepłońskim, pro-
boszczem parafii pw. św. Wojcie-

cha w Nasielsku, i ks. dr Ryszardem 
Kolczyńskim, proboszczem parafii 
św. Rocha w Cieksynie. Pojawili się 
także przedstawiciele władz samo-
rządowych: Magdalena Biernacka, 
starosta powiatu nowodworskie-
go, Katarzyna Świderska, wicebur-

mistrz Nasielska, przedstawiciele 
Rady Powiatu Nowodworskiego 
i Rady Miejskiej w Nasielsku, dy-
rektorzy nasielskich placówek 
oświatowych, a także instytucji 

zaprzyjaźnionych ze szkołą, m.in. 
Agata Nowak, dyrektor DPS, Halina 
Kamińska, prezes Akcji Katolickiej, 
Bogumiła Szlaska, kierownik Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, Marian 
Wasierzyński, prezes Zarządu Re-
jonowego PCK w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Na początku uroczystości wszyst-
kich zgromadzonych powitała dy-
rektor szkoły w Dębinkach Grażyna 

Menich-Masanowska, podkreślając 
wyjątkowość tego spotkania z po-
wodu obecności relikwii św. Jana 
Pawła II udostępnionych przez DPS. 
Następnie ks. bp. Mirosław Milewski 
przewodniczył odprawionej w in-
tencji społeczności szkolnej mszy 

św.,  której oprawę przy-
gotowali nauczyciele wraz 
uczniami i ich rodzicami. 
Ks. bp Milewski w homilii 
mówił o św. Janie Pawle II, 
którego nauka jest dla ca-
łej społeczności szkolnej jak 
życiowy drogowskaz kieru-
jący ku Bogu i ku drugiemu 
człowiekowi. Porównał Dę-
binki do Wadowic, bo z tej 
małej podkrakowskiej miej-
scowości Karol Wojtyła ru-
szył w wielki świat. Mówił, że 
z małych, wiejskich szkół idą 
w świat mądre dzieci, z któ-
rych wyrastają mądrzy lu-
dzie. Biskup przypomniał 
o trwającym właśnie Roku 
Miłosierdzia Bożego i zło-
żył życzenia społeczności 

szkolnej z okazji obchodzonego 
jubileuszu. Później życzenia kolejno 
składali goście przybyli do Dębinek.
W dalszej części uroczystości 
uczniowie przedstawili wzrusza-

jący program słowno-muzycz-
ny pt. „Jesteś w naszych myślach 
i sercach ”, opowiadający o ży-
ciu Karola Wojtyły i głoszonych 
przez niego wartościach. Przygo-
towany on został pod kierunkiem 
Barbary Sotowicz i Anny Bara-
nowskiej.
Po części artystycznej goście 
obejrzeli prezentację multime-

dialną na temat działalności szko-
ły w ostatnich dziesięciu latach, od 
momentu kiedy to przyjęła imię 
Jana Pawła II do chwili obecnej. 
Przypomnijmy, że szkoła w Dę-
binkach istnieje od 1924 r. Następ-
nie goście mieli okazję zwiedzić 
szkołę i zamieść swój wpis w księ-
dze pamiątkowej. 

(i.)

fot. M. Stamirowski
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Językowe potyczki

Ile mamy w domu drzwi?
No właśnie, ile? Wejściowe, do 
kuchni, do łazienki, do dużego po-
koju, do sypialni… To razem?
Dziś przyjrzymy się bliżej liczeb-
nikom. W polszczyźnie mamy ich 
cztery rodzaje. Co najmniej dwóch 
z ich używamy intuicyjnie, nie mu-
sząc się nad tym zastanawiać.
Żadnych problemów nie sprawiają 
zazwyczaj liczebniki główne: je-
den, siedemnaście, trzysta czter-
dzieści dziewięć . Pułapkę mogą 
tylko stanowić wyrazy odnoszące 
się do ilości czy liczby, ale niebędą-
ce liczebnikami, jak: piątka (ocena 
w szkole), siódemka (np. potocz-
nie o tramwaju linii numer siedem), 
kwadrans, jednak w codziennym 
języku nie zastanawiamy się prze-
cież, czy słowo, które właśnie wy-
powiedzieliśmy, to liczebnik czy 
rzeczownik.
Także liczebniki porządkowe nie 
powinny sprawiać kłopotu rodzi-
mym użytkownikom języka pol-
skiego. Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy określamy rok. Była już o tym, 
mowa, ale przypomnijmy. Obec-
ny rok to dwa tysiące szesnasty (a 
nie „dwutysięczny”), następnie za-
cznie się dwa tysiące siedemnasty, 

itd. Tak jak mówiliśmy o np. o roku 
zakończenia II wojny światowej: 
„tysiąc dziewięćset czterdziesty 
piąty”, tak i teraz liczebnika po-
rządkowego używamy tylko przy 
dwóch ostatnich cyfrach liczby 
określającej rok; dwie pierwsze – 
to liczebniki główne. 
Kolejny rodzaj liczebników – li-
czebniki ułamkowe, obejmuje 
wszelki rodzaje ułamków – zwykłe: 
trzy czwarte, siedem ósmych; dzie-
siętne: trzy setne, cztery dziesiąte, 
a także liczebnik półtora (ozna-
czający „jeden i pół”). Ten ostatni 
może sprawiać pewne problemy. 
Przypomnijmy więc, że W domu 
jest półtora bochenka chleba oraz 
półtorej butelki mleka. 
Ostatni rodzaj to liczebniki zbioro-
we. Używamy ich w trzech wypad-
kach. Po pierwsze, gdy mówimy o 
dzieciach oraz o istotach niedoro-
słych, których nazwy są zakończo-
ne „-ę”. Przykłady: Do szkoły idzie 
dwoje dzieci. Czworo szczeniąt 
bawi się na podwórku [ale: cztery 
szczeniaki bawią się…].
Drugi przykład użycia to sytu-
acja, gdy w zdaniu pojawiają się 
rzeczowniki rodzaju męskiego 

określające osoby o różnej płci: Do 
szkoły na zebranie przyszło trzy-
dzieścioro rodziców [= byli wśród 
nich ojcowie i matki, łącznie trzy-
dzieści osób]. W kweście uczest-
niczyło pięcioro harcerzy [= np. 
dwie harcerki i trzech harcerzy].
I ostatni przypadek użycia liczebni-
ków zbiorowych to właśnie „nasze” 
drzwi, czyli rzeczowniki, które nie 
mają liczby pojedynczej. W miesz-
kaniu, o którym była mowa na po-
czątku felietonu, znajduje się ich 
pięcioro. Inny przykład rzeczow-
ników nieposiadających liczby po-
jedynczej to spodnie czy rajstopy, 
choć w ich przypadku przyjęło się 
mówić, że mamy trzy pary spodni 
czy siedem par rajstop. Gdy jednak 
mowa o drzwiach, nie da się omi-
nąć liczebnika zbiorowego. 

Agata Wojtko

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Kuchenne rewolucje w szkole
Tematyka zdrowej żywności, produktów BIO, odpowied-
niej diety i w ogóle gotowania ostatnio coraz częściej po-
jawia się w mediach. Przekazują nam one wiele informacji 
na temat sztuki kulinarnej, łączeniu smaków, przygoto-
waniu zarówno tradycyjnych, jak i bardziej wykwintnych  
i oryginalnych potraw. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że gotowanie to dla jednych przyziemny obowiązek, ru-
tyna, dla innych zaś to tworzenie, sztuka, która obejmuje 
kompozycję smaków, jest to więc gotowanie z pasją.
W Publicznym Gimnazjum nr 1 od kilku lat w ramach lek-
cji zajęć technicznych odbywają się zajęcia kulinarne. Nad 
przygotowaniem potraw czuwa szefowa kuchni – Anna 
Chmielewska. Uczniowie gotują potrawy według przepi-
sów swoich mam, wyszukanych w książkach kulinarnych, 
w internecie, a także eksperymentują z własnymi pomy-
słami na dania. Uczniowie klas trzecich przygotowują po-
trawy „tematyczne”. Główny motyw zajęć kulinarnych 
jest skorelowany z tematami lekcji z innych przedmiotów, 
dzięki czemu młodzież przyswaja wiedzę holistycznie  
i w sposób niekonwencjonalny. Gotowanie łączy się rów-
nież z wyborem przepisu i potrzebnych składników, osza-
cowaniem kosztów, wspólnym pójściem na zakupy – tym 
samym uczy zaradności życiowej, podziału obowiązków i 
integracji grupy, są to więc zajęcia niezwykle praktyczne. 
Tematy zajęć bywają różne: tradycyjne dania sąsiednich państw, dania wigilijne, wielkanocne, „według gustu”, 
natomiast w ostatni czwartek października uczniowie przygotowywali dania kuchni azjatyckiej, ponieważ to wła-
śnie Azja jest przedmiotem ich zainteresowania na lekcjach geografii. 

Gimnazjaliści uczestniczyli już wielokrotnie w konkursie 
kulinarnym „Wielkanoc w Golądkowie”, gdzie z chęcią 
i wyjątkowym zaangażowaniem wykazywali się swym 
talentem do gotowania.
Dzięki zajęciom kulinarnym uczniowie uczą się go-
tować, poznają tajniki sztuki kulinarnej, a przygoto-
wywanie potraw staje się ich pasją. Coraz częściej 
gimnazjaliści wybierają dalszy kierunek kształcenia – 
gastronomia.
Niewątpliwie zajęcia techniczne w gimnazjum są bardzo 
ciekawe i atrakcyjne, dzięki nim uczniowie przygoto-
wują wyśmienite dania, które podają na pięknie udeko-
rowanych talerzach. Praca w kuchni wre, garnki tańczą, 
zawartość patelni skwierczy, a nasze kubki smakowe z 
niecierpliwością czekają na nowe pomysły gimnazja-
listów.

A.Ł.

Nasielsk, 24 października 2016 r.

List – jeszcze raz o Spółdzielni 
Do napisania niniejszego listu (drugiego już) i podzielenia się z Czytelnikami „Życia 
Nasielska” swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku zainspirowało mnie otrzymanie 
kolejnego pisma od Spółdzielni, informującego, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 134/2016 z dnia 28.09.2016r. od 01.10.2016r. wprowadza sie stawkę opłaty za energię 
elektryczną jako udział w kosztach w wysokości 0.07 zł/m2 zużytą na oświetlenie terenów 
przy ul. Warszawskiej 41/49 D. Zanim przejdę do meritum, warto przypomnieć Czytelnikom 
ŻN, że od blisko roku trwa konflikt pomiędzy Spółdzielnią a powstałą zgodnie z przepisami 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Wspólnotą Mieszkaniową „Warszawska 41/49D”, 
powołaną przez podmioty posiadające odrębne prawo własności lokali w budynku. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że wśród podmiotów powołujących Wspólnotę była 
również sama Spółdzielnia, która zgodnie z przepisami prawa jest właścicielem lokali 
objętych tzw. „spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu” (dalej s.w.p.d.l.). 
Status taki ma również moje mieszkanie, które posiadam wraz z małżonką, co skutkuje 
tym, że nie jesteśmy członkami Wspólnoty, a wszelkie opłaty zarówno należne Spółdzielni, 
jak i Wspólnocie są przekazywane na rachunek tej pierwszej. W tym miejscu chcę zdecy-
dowanie i kategorycznie zaprotestować przeciwko bezprawnym i perfidnym działaniom 
Spółdzielni polegającym na zawłaszczeniu pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie 
budynku, w którym mieszkamy, a należnych Wspólnocie, które co miesiąc jako członkowie 
wpłacamy w całości na konto Spółdzielni.
Warto przypomnieć, że po zawiązaniu Wspólnoty Spółdzielnia próbowała wykreślić, 
z rejestru członków Spółdzielni posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali 
oraz posiadaczy odrębnych własności lokali. Podczas zebrania Rady Nadzorczej mającego 
miejsce w grudniu 2015 r., na którym podjęto uchwały o wykreśleniu, informowałem 
w obecności prezesa i osoby świadczącej usługi prawnicze dla Spółdzielni, że Statut 
nie zawiera podstawy prawnej do wykreślenia posiadaczy s.w.p.d.l. Zignorowano ten 
głos całkowicie, podejmując stosowne uchwały. Dopiero pisemna interwencja Związku 
Rewizyjnego, do którego należy Spółdzielnia, wskazująca jej bezprawne działania, spo-
wodowała kilka miesięcy później anulowanie uchwał wykreślających posiadaczy s.w.p.d.l.
Posiadacze odrębnej własności lokali, zgodnie ze statutem i prawem spółdzielczym, 
w zdecydowanej większości odwołali się do Walnego Zgromadzenia od uchwał wykre-
ślających, podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeszcze przed obradami oraz podczas WZ 
doszło do bezprecedensowego i bulwersującego działania Spółdzielni, polegającego na 
niewydaniu mandatów członkom Spółdzielni odwołującym się od uchwał wykreślających, 
co skutecznie uniemożliwiło im głosowanie we własnej spawie. (...) Mam nadzieję, że 
sprawa ta zostanie gruntownie zbadana i wyjaśniona przez podmiot prowadzący lustrację 
w Spółdzielni na żądanie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Wracając do meritum, kolejnym bulwersującym działaniem Spółdzielni podjętym wobec 
mieszkańców Wspólnoty, w tym posiadaczy s.w.p.d.l., było wyłączenie rok temu dwóch 
lamp oświetlających drogę wewnętrzną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla, 
oraz uniemożliwienie parkowania pojazdów należących do członków Spółdzielni poprzez 
nawiezienie na działkę ogromnych głazów i kamieni. Dodać należy, że zarówno lampy, jak 
droga wewnętrzna i miejsca postojowe znajdują się na ogólnodostępnej działce, niebędącej 
we władaniu Wspólnoty (stanowiącej mienie Spółdzielni, na której wszyscy mieszkańcy 
osiedla w ramach tzw. służebności posiadają prawo przejazdu, przechodu i parkowania). 
Myślę, że tymi działaniami Spółdzielnia jednoznacznie złamała postanowienia § 12 ust. 
2 pkt 15 Statutu Spółdzielni, który stanowi: Członkowi Spółdzielni przysługuje: prawo 
do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych 
pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni.
W związku z wyżej opisanymi działaniami Spółdzielni ,pozbawiającym nas prawa korzy-
stania z nieruchomości wspólnej, skierowaliśmy wraz z małżonką, która jest członkiem 
Spółdzielni, pismo z zapytaniem, za co wnosimy i czego dotyczą opłaty przekazywane 
przez nas na rzecz Spółdzielni. Z otrzymanych odpowiedzi jednoznacznie wynika, że 
jako posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosiliśmy i wnosimy 
należne opłaty na rzecz Spółdzielni, w tym dotyczące kosztów oświetlenia osiedla, kosztów 
udziału w wieczystym użytkowaniu oraz w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów 
stanowiących części wspólne dla wszystkich mieszkańców osiedla, w tym dotyczące 
działki gruntu, na której znajdują się miejsca parkingowe. 
Opisana na wstępie Uchwała podjęta przez RN podwyższająca posiadaczom s.w.p.d.l 
zamieszkującym blok objęty Wspólnotą wysokość opłat za energię elektryczną zużytą 
do oświetlenia lamp znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej oraz wcześniej-
sza podnosząca o 10,00 gr za m2 powierzchni lokalu opłaty z tytułu, jak to określono, 
„podatków” zostały podjęte z naruszeniem przepisów prawa. Mianowicie uchwały te 
nie zawierały jakiegokolwiek uzasadnienia, do czego przecież zobowiązują Spółdzielnię 
przepisy Statutu (§ 63 ust. 2) oraz art. 4 ust. 7 i 7¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Dodatkowo warto podkreślić, że wprowadzając uchwałą z marca 2016 r. dodatkową 
opłatę 10,00 gr/m2 tzw. „podatki” z mocą wsteczną obowiązująca od dnia 1 września 
2015 r., Spółdzielnia całkowicie złamała ww. przepisy ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych (art. 4 ust. 7), a także własnego Statutu (§ 63 ust. 2), które to nie przewidują 
wprowadzania jakichkolwiek opłat obowiązujących z mocą wsteczną.
Fakt niezawierania uzasadnień do uchwał podwyższających ww. opłaty może rodzić 
uzasadnione podejrzenie, że Spółdzielnia różnicuje wysokość opłat związanych eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, w tym części wspólnych, 
dla członów spółdzielni zamieszkujących budynek przy ulicy Warszawskiej 41/49D i dla 
pozostałych mieszkańców osiedla „Warszawska”. Uwzględniając powyższe okoliczno-
ści i przypuszczenia, stosownie do brzmienie § 63 ust. 3 Statutu i art. 4 ust. 8 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, skierowaliśmy, jako posiadacze s.w.p.d.l – członkowie 
Spółdzielni, stosowny pozew do Sądu Cywilnego, aby ten rozstrzygnął, czy ww. opłata 
została wprowadzona zgodnie z przepisami prawa. Niestety, na ten moment nie ma 
jeszcze rozstrzygnięcia Sądu w powyższej sprawie.
(...)
Na koniec tego listu jedno zdanie podsumowania. Obserwując i doświadczając bez-
prawnych i zwyczajnie podłych działań organów Spółdzielni wobec swoich członków, 
z przykrością muszę stwierdzić, że działania te naruszają jedną z fundamentalnych zasad 
spółdzielczości zawartą w przepisie art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 12 Statutu 
Spółdzielni, które stanowią: Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni 
są dla wszystkich członków równe. 

Andrzej W. Kordulewski

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Nasielsk w granicach Rzeczypospolitej szlacheckiej – część I 
Po inkorporacji Mazowsza do Ko-
rony w 1526 roku, król Zygmunt 
I Stary w 1532 roku potwierdził 
przywileje miejskie dla właścicieli 
Nasielska słowami: „… stanowszy 
przed nami Jan Nosielski Podskarbi 
ziemi Zakrocz., dziedzic Nosielska, 
ukazał nam wraz z bratem swoim 
Jędrzejem Nosielskim przywilej 
Jana Ks. Maz., który w zupełności 
potwierdzamy. Pragnąc oraz po-
lepszyć stan miasta, stanowimy 
targ w poniedziałek i jarmarki: na 
św. Wojciecha, na św. Jakuba apo-
stoła i na św. Barbarę…”
Potwierdzenie dotychczasowych 
praw i przywilejów wiązało się ze 
złożeniem przysięgi wierności mo-
narsze. Ceremonia miała miejsce 
w Warszawie w dniu  13 paździer-
nika 1532 roku, a rota przysięgi 
brzmiała następująco: „ Ja Jan ślu-
buję i przysięgam, iż Najjaśniejsze-
mu  Książęciu a panu Zygmuntowi 
z Bożej miłości królowi polskiemu, 
wielkiemu książęciu  litewskiemu, 
ruskiemu, pruskiemu panu i dzie-
dzicu, panu memu miłościwemu 
i Jego Królewskiej Miłości potom-
kom, królom polskim, będąc wie-
rzen, poddan i posłuszen, a Jego 
Królewskiej Miłości dobre i uży-
teczne i Jego Królewskiej Miłości 
potomków, królów polskich, będę 
jednał i obmyślał, a co będę wie-
dział być szkodliwego Jego Kró-
lewskiej Miłości i potomkom Jego 
Królewskiej Miłości a Koronie Kró-
lewskiej Miłości i potomkom  Jego 
Królewskiej Miłości a Koronie pol-
skiej, to ostrzegę, a wedle możno-
ści mojej ochronię i odwrócę i to 
wszystko będę jednał i czynił, co 
na dobrego i wiernego poddanego 
przysłużę. Tak mi Panie Boże po-
móż i wszyscy święci.” 
Przez odwołanie się do szczegó-
łowych przykładów zawartych 
w przywilejach innych miast, akt 
ten regulował z pewnością uposa-
żenie miejskie, obowiązki i daniny 
oraz zawierał przepisy dotyczące 
targów i zwolnień celnych dla No-
sielskich. 
Akta wizytacyjne z 1567 roku 
określają Nasielsk mianem opidum 
i podają liczbę jego mieszkańców – 
„200 w tym dwóch rzemieślników 
i czterech prasołów”. Liczba miesz-
kańców pozwala na szacunkowe 
wyliczenie ilości domów. Zakłada-
jąc, że ówczesna rodzina miała cha-
rakter wielopokoleniowy, można 
przyjąć wskaźnik 6 osób zamiesz-
kujących jeden dom. Przy zastoso-
waniu takiej metody okażę się, że 
w 1567 roku w Nasielsku było 35 

domów.   Były to domy drewnia-
ne, najczęściej kryte gontami lub 
słomą. Toteż często padały ofia-
rą groźnych pożarów, zwłaszcza, 
że nie było dobrze zorganizowa-
nych straży pożarnych. Najczęściej 
zdarzało się to w okresach letnich, 
kiedy susze stwarzały szczególnie 
dogodne warunki dla powstawania 
pożarów. 
W okresie staropolskim szczegól-
nie groźne były trzy pożary, ja-
kie nawiedziły miasto w XV wieku 
i XVIII wieku. Pierwszy wybuchł 
w 1440 roku i strawił połowę zabu-
dowy miejskiej i kościół. Następ-
ne groźne pożary miały miejsce 
w 1770  i 1781 roku, spowodowały 
one ponowne zniszczenie dźwiga-
jącego się ze zniszczeń miasta. 
Wspomniane akta wiz ytac yj-
ne przekazują nam lakonicz-
ną informację o rzemieślnikach 
w Nasielsku. Może to stanowić 
podstawę do przypuszczeń, że 
miasteczko dalekie było do bardziej 
żywego rozwoju gospodarczego, 
skoro rzemiosłem zajmowało się 
zaledwie dwóch jego mieszkań-
ców, a cztery osoby trudniły się 
„prasolstwem” – czyli handlem 
solą. We wcześniejszych źródłach 
z 1474 roku znajdujemy wzmiankę 
o młynarzu Zygmuncie z Pułtuska, 
który posiadał młyn we wsi opac-
kiej Nowa Wieś. Zaś z 1545 roku 
pochodzi informacja mówiąca 
o młynarzu Walentym z Nasielska, 
który miał młyn  również we wsi 
klasztornej Osmolinek na rzece 
Mołtawie. W miasteczku znajdo-
wał się też młyn nad Nasielną, któ-
ry „ma dwie kole wolne mączne”. 
Roczny przerób szacowano na 360 
korcy jęczmienia, 300 korcy żyta 
i 20 korcy pszenicy. Zestawienia 
przemiału dają również informację 
co do struktury upraw zbożowych. 
Można wnioskować, że jęczmień 
stanowił 53%, żyto 44 %, zaś psze-
nica około 3 % uprawianych roślin 
zbożowych.        
Wsz ystk ie  m ia s t a  Ma zowsz a, 
i te żywo rozwijające się, i te sła-
biej prosperujące, łączyła w oma-
wianym okresie jedna wspólna 
cecha – były to miasta o charak-
terze rolniczym. Charakter rolni-
czy miast nie był bynajmniej cechą 
tylko mazowiecką czy nawet pol-
ską. W XV i XVI wieku charakter taki 
miała większość miasteczek także 
w zachodniej Europie. Mieszkań-
cy ich bowiem, nawet zajmując 
się rzemiosłem czy handlem, nie 
rezygnowali z głównej podstawy 

swojego utrzymania, jaką było rol-
nictwo.
Rozwój urbanistyczny poszcze-
gólnych miast  Ma zowsza n ie 
przebiegał w tym samym tempie. 
Zwłaszcza Nasielsk i Nowe Miasto 
nigdy nie mogły dorównać po-
zostałym. Niemiej urbanizacja na 
tym obszarze, w analogii do innych 
regionów, oparta była na trwałych 
podstawach. Co więcej, miasta po-
trafiły się dostosować do zacho-
dzących przemian gospodarczych 
związanych głównie z rozwojem 
handlu i rzemiosła. Przemawia za 
tym fakt, że ani jedno z nich nie 
utraciło praw miejskich aż do roz-
biorów Rzeczypospolitej.
Wiek XVII przyniósł Rzeczypo-
spolitej a tym samym Mazow-
szu pasmo różnego rodzaju klęsk. 
Przesilenie pieniężne w latach 1620 
– 1622, niezwykle ciężka zaraza 
z lat 1624 – 1625 pogłębiły nara-
stający kryzys.  Rok 1631 przyniósł 
kolejną zarazę, która stała się przed-
miotem obrad ówczesnego sejmu. 
„Za przypuszczeniem plagi pańskiej 
morowego powietrza w powiecie 
ciechanowskim … zakroczymskim 
…siła się pustek namnożyło… po-
borcowie podatków, spełna dobie-
rać nie mogą, ani też starostowie 
z takowych spustoszonych i do 
gruntu zniszczonych, w których 
żadnej osiadłości nie masz, dóbr, 
exekucyj według przepisu prawa 
pospolitego czynić nie mogą.”
Liczne wojny spowodowały uby-
tek rąk do pracy, zmniejszyły się 
zatem urodzaje .  Skoro mowa 
o wojnach, to duża liczba szlach-
ty zagrodowej na Mazowszu była 
powodem specyficznych trud-
ności w zakresie powinności woj-
skowych, do których szlachta była 
zobowiązana z tytułu posiadania 
ziemi. Udział w pospolitym ru-
szeniu  łączył się z koniecznością 
opuszczania na dłuższy czas pro-
wadzonego samodzielnie go-
spodarstwa, które było podstawą 
egzystencj i .  Gremialny udzia ł 
w akcjach militarnych uboższej 
szlachty uniemożliwiały również 
duże koszty ekwipunku wojsko-
wego i wyżywienia. Duży udział 
w chorąg wiach mazowieckich 
piechoty świadczył o ubóstwie tej 
dzielnicy. Pospolite ruszenie z Ma-
zowsza, mimo przejawów bitności 
nie cieszyło się najlepszą sławą, 
było niekarne, jako pierwsze roz-
chodziło się do domów.
Tym bardziej dziwi pochlebna opinia 
o cnotach rycerskich Mazowszan 
wyrażona przez Jędrzeja Święcickie-

go – autora najstarszego opisu Ma-
zowsza. „Na terenie tej ziemi mieszka 
tak wiele ludzi, że zdaje się obejmo-
wać siedem tysięcy rodzin, z których 
każda zgodnie ze stanem zamożno-
ści, może uzbroić jednego rycerza 
konnego w pospolitym ruszeniu … 
poza tym, że szlachta mazowiecka 
odznacza się zadzierżystością cha-
rakteru, chętnie zaciąga się do wojska; 
nigdy nie zabrakło królowi polskiemu 
z tej dzielnicy bardzo dzielnych do-
wódców wiodących piesze hufce, 
czy też namiestników spełniających  
w ich zastępstwie obowiązki – jako 
nieustraszeni pułkownicy chorągwi. 
Albowiem waleczny ten naród, ży-
wiący raczej pogardę dla śmierci, 
ponad wszelkie sztuki ceni chwałę 
wojenną.”     
Dotkliwe klęski poniesione przez 
Mazowszan w toku działań zbroj-
nych związanych z „potopem” 
szwedzkim nie potwierdziły tej na-
zbyt pochlebnej opinii. Ale o tym 
powiemy później.
Z  163 4  r o ku  p o c h o d z i  o p i s 
Nasielska, który wyszedł spod ręki 
cytowanego wcześniej Jędrze-
ja Święcickiego. Pochlebca ma-
zowieckiego rycerstwa bardzo 

lakonicznie wypowiedział się na 
temat Nasielska. Cała wypowiedź 
zamyka się w czterech zdaniach, 
a mianowicie:  „ Nasielsk leży 
w odległości ośmiu tysięcy kro-
ków od Nowego Miasta. Poza ko-
ściołem nie ma w mieście niczego 
do upamiętnienia. Proboszcz jego 
podlega zwierzchnictwu opa-
ta czerwińskiego. Stąd już prosta 
droga wiedzie do Serocka.” 
Ta bardzo powściągliwa w słowach 
informacja nie mówi nic o Nosiel-
skich, nie wspomina o ich siedzi-
bie, milczy na temat miejscowego 
rzemiosła. Można zatem domnie-
mywać, że Nasielsk był małym, 
sennym miasteczkiem, które nie 
było w stanie urzec przybysza. Stąd 
już tylko krok do stwierdzenia, że 
nie nastąpił radykalny rozwój mia-
sta w XVI wieku pomimo rozwo-
ju Rzeczypospolitej i wzrostu jej 
znaczenia. Nasielsk leżał bowiem 
na uboczu głównych szlaków han-
dlowych, w stosunkowo słabo za-
ludnionej części Mazowsza. Można 
zatem domniemywać, że w tym 
czasie nie nastąpiły większe prze-
kształcenia przestrzenne Nasielska.

Stanisław Tyc  

Fragment dokumentu mówiącego o uposażeniu kościoła w Nasielsku z początku XVII w.
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część IX
22 maja 1916 roku
Ruszamy dalej. Wszystkie wioski 
przepełnione są żołnierzami jako 
rezerwy, wobec czego stajemy 
w górzystej miejscowości, w lesie 
w rozbitych pałatkach (ros. pa-
łatka – namiot). Deszcz i zimny 
północny wiatr dopieka nam do 
żywego. Wody tu nigdzie nie ma. 
Jest wprawdzie obok nas kałuża 
błota, z którego czerpiemy wodę 
koloru gnojówki i ta nam smaku-
je jako herbata z chlebem starym 
jak próchno, gdyż jadamy tylko 
raz na dzień, kartoflaną zupę bez 
soli, a często i bez oleju. (…)    
24 maja
Zaczynamy przyzwyczajać się 
po trosze do wszelkich niewy-
gód, przy tym zaczynają nam 
gotować już dwa razy na dzień. 
Gotują kaszę ze słoniną, a jutro 
obiecano nawet zarżnąć chudą 
jak szkielet krowę. Będzie to do-
piero bal, gdyż mięsa nie jedliśmy 
już przeszło od dwóch miesięcy. 
(…)
27 maja
Dziś Niemcy ranili naszego pilota, 
który na aeroplanie zdążył jesz-
cze przelecieć na nasze pozycje 
i tu się opuścił na ziemię. W kilka 
godzin życie zakończył. Dodać 
tu trzeba, że niemieckie aero-
plany latają nad naszą pozycją 
bardzo wysoko, tak, że ich nasze 
aeroplany wcale nie sięgają. Co 
do naszych, to znowu latają nisko 
i właśnie wskutek tego często zbi-
jają je Niemcy. (…)
29 maja
Miałem już możność zaznajomić 
się z tutejszymi mieszkańcami. 
Są to przeważnie Polacy żyją-
cy w biedzie, żadnego postępu 
ze świecą nie znajdziesz. Ziemia 
tu na ogół dobra, lecz w bardzo 
drobnych pasach i licho uprawia-
na drewnianymi sochami, mało 
przynosi  korzyśc i  swym wł a-
ścicielom. Rzadko gdzie moż-
na znaleźć studnię z wodą we 
wsi. Jeżdżą po nią nieraz po kilka 
wiorst. Rząd nie stara się o pod-
nies ien ie dob robytu n aszych 
braci. Wszystko tu wygląda pier-
wotnie, wobec czego już wielu 
naszych rodaków stąd wyjecha-
ło do Ameryki szukając lepszych 
warunków w nowym świecie, po-
nieważ nie znaleźli ich w swym 
rodzinnym kraju z przyczyn od 
siebie niezależnych. (…)
O świętości, nasza dawna Polsko! 
Gdzie podziałaś się? Pozostały po 
tobie tyko szczątki, które moż-
na widzieć dziś jako wspania-
łe nasze świątynie pozabierane 
i przerobione na cerkwie. A lud 
nasz bez oświaty na wpół zru-
syfikowany, trzyma się wytrwa-
le swej wiary i tradycji. Wygląda 
jak ten okręt na morzu podczas 
burzy i niebezpieczeństwa. Przy-
kro bardzo na to wszystko pa-

trzeć, ale przykrzej po stokroć 
razy pisać o tym. Krzywda na-
sza wygląda na każdym kroku. 
Oto jedzie obóz wojskowy wy-
łącznie wozami polskimi dłu-
gimi spod Warszawy, w polskie 
konie zaprzężone, w krakow-
skie chomąta. Wydaje mi się, że 
te piękne rumaki z Polski zosta-
ły ukradzione memu bratu, który 
tam na pewno wspomina z go-
ryczą o nich. Kraj nasz ogoło-
cony doszczętnie z inwentarza 
żywego i martwego.  Oprócz koni 
przy odstępowaniu uprowadzo-
no setki tysięcy krów i świni. Ta 
nieszczęsna zwierzyna zginęła 
marnie po drodze. Nie zdążo-
no uprowadzić przed Niemcami, 
wystrzelano ją wszystką i oblano 
naftą, aby nieprzyjaciel nie mógł 
korzystać z nich. O, Boże, Boże, 
zlituj się nad nieszczęsną Polską. 
Chciałbym umrzeć będąc pew-
ny, że się zbudzę ujrzawszy Pol-
skę wolną i szczęśliwą. (…)
1 czerwca 
Jakkolwiek przy okopach nie je-
s te m o b owi ąza ny p ra c owa ć 
fizycznie, to pomimo wszystkie-
go lubię się grzebać w ziemi, jak 
w domu, w ogrodzie. Sprawia mi 
to poniekąd zadowolenie. Dziś 
na przykład urządziłem okop dla 
pulomiota, na który zwrócił uwa-
gę nasz inżynier. Podobało mu 
się mocne i czyste wykończenie 
okopu. Zapytał się mnie, czy je-
stem piśmienny i czym zajmo-
wałem się w domu. Odrzekłem 
mu, że zajmowałem się kilkoma 
rzemiosłami i że technika ziemna 
nie jest mi obca. Zmierzył mnie 
od stóp do głów, przypatrzył się 
ciekawie i zapisał sobie moje na-
zwisko dodając, że od jutra zo-
staję zaliczony na starszego nad 
całą rotą przy kierowaniu oko-
pami. (…)
4 czerwca
Roboty przy okop ach idą mi 
sprawnie. Powybierałem wszyst-
kich skrobidesków [tu: c ieś le] 
osobno, zajmą się oni tyko bu-
dową klatek do bindaży [ufor-
tyfikowany schron]. Inni tylko 
darniują niektóre części okopów, 
a jeszcze inni kopią okopy i ma-
skują je. Każdy sołdat ma swoją 
odmierzoną część do wykona-
nia. Początkowo żołnierze byli do 
mnie nieprzychylnie usposobieni, 
a raczej wprost zazdroszczono mi 
tego zaszczytu. Obecnie przez 
umiejętne postępowanie z nimi 
zjednałem sobie ich wszystkich. 
Są ze mnie zadowoleni i chęt-
nie pracują na wydzielonych im 
przeze mnie częściach.
5 czerwca 
Wszystko by nam szło jak najle-
piej, gdyby nie ci awanturniczy 
Niemcy, którzy zaczynają nam 
przeszkadzać przy naszych za-
jęciach. Dziś na przykład zaczęli 
strzelać do nas szrapnelami lek-

ko raniąc nam dwóch towarzyszy 
– jednego w nogę, a drugiego 
w plecy. Mamy sanitariusza, któ-
ry opatrzył rannych odsyłając ich 
do polowego szpitala. (…)
8 czerwca
Dzień dzisiejszy naprawdę był 
dla mnie krytyczny. Tylko o mały 
włos nie zostałem zabity grana-
tem. Około południa słońce pięk-
nie świeciło. Niektórzy żołnierze  
porozkładali ogniska gotując so-
bie herbatę na obiad. Ja czułem 
się dość zmęczony od ciągłego 
biegania. Siadłem i ja, aby nieco 
odpocząć na trawie przy małym 
bagienku zamulonym od dawna 
tłustą madą. Wkrótce zaczęli nas 
Niemcy ostrzeliwać szrapnelami 
i granatami. Początkowo pociski  
nie dolatywały do nas, następnie 
zaczęły przelatywać nad nami. 
Niektórzy żołnierze o usposobie-
niu tchórzliwym pochowali się do 
blindaży (ufortyfikowany schron). 
Ci zaś, co byli oswojeni ze świ-
stem kul, posiadali w okopach 
obserwując pękające szrapnele. 
Wsparłszy się na łokciu przypa-
trywałem się z zimną krwią pę-
kającym granatom i czarnemu 
dymowi, który wybuchał w po-
wietrze wysokim słupem. Naraz 
usłyszałem strzał armatni i prze-
ciągły świst w moim kierunku. 
Czułem jak najdokł adniej ,  że 
pocisk leci prosto na mnie. Za-
ledwie zdążyłem przytul ić s ię 
do ziemi i w tejże samej chwili 
dał się słyszeć ogłuszający huk. 
Granat wpadł do bagienka zale-
dwie o kilka kroków ode mnie. 
Od wybuchu i impetu wszystkie 
błoto rozbryzgało się na wszyst-
kie strony. Mnie naturalnie błoto 
zalało zupełnie. Sam na razie nie 
wiedziałem, co się ze mną stało. 
Oczy, usta, nos były oblepione 
błotem do tego stopnia, że czu-
łem zupełny brak powietrza do 
oddychania. Począłem obiema 
rękoma odrywać od twarzy tłustą 
gliniastą mazie. Nadbiegło kilku 
żołnierzy i z ich pomocą udało 
mi się jako tako stanąć na nogi. 
Była to dla mnie chwila krytycz-
na. Wyglądałem okropnie, z bra-
ku wody zmuszony byłem szukać 
jej o trzy wiorsty drogi. W małej 
rzeczułce wyprałem swój garnitur 
i wykąpałem się; następnie po-
wróciłem do okopów. Na przy-
szłość trzeba być ostrożniejszym. 
Przysłowie mówi, że strzeżonego 
Pan Bóg strzeże. (…)
18 czerwca
Skończyliśmy budować okopy 
w swoim rejonie, wobec czego 
dziś już wyjeżdżamy z tej sym-
patycznej i miłej miejscowości, 
a szkoda i żal opuszczać taką 
uroczą miejscowość .  Dobrze 
nam tu było pod każdym wzglę-
dem. Wracamy na stare miejsce 
do lasu. Jutro mamy się wybrać 

gdzieś daleko, podobno na front 
austriacki. (…)
23 czerwca, piątek
Dziś pogoda z wiatrem. Przecho-
dzimy w dalszym ciągu gubernię 
mińską. Ziemia tu na ogół piasz-
czysta, błotnista i lesista. Wioski 
gęsto rozmieszczone, zamiesz-
kane wyłącznie przez Polaków, 
których rząd rosyjski rusyfikuje, 
jak tylko może. Język nasz polski 
tu pokaleczony okropnie, mimo 
tego nasi ziomkowie trzymają się 
dzielnie swej wiary i zwyczajów. 
Południem stajemy na pół godzi-
ny w małej mieścinie Jeleńcu? Stoi 
tu wspaniały nasz dawny klasztor 
z budynkami, obecnie przerobio-
ny na cerkiew. Wszędzie po dro-
dze  widzi się tylko naszą krzywdę. 
Nasz kościół stoi poza miastem 
zupełnie nowy. (…)
25 czerwca
(…) Nasi w Galicji posuwają się 
stopniowo naprzód. Zajęl i  już 
Czernowce, lecz na froncie bara-
nowieckim niestety źle się spisali. 
Po ataku na niemieckie pozycje 
nasi zajęl i  jakoby trzy okopy. 
Artyleria nasza nie przestawała 
strzelać. Biła wprost po naszych 
żołnierzach . Niemcy również 
bili po naszych. Tak nasza armia 
dostała się w krzyżowy ogień, 
wyginęła marnie. Samych ran-
nych wczoraj odprawiono dzie-
więć pociągów. Zapewne jeszcze 
więcej będą odprawiać rannych, 
gdyż na razie brakuje wprost po-
ciągów. Nic się o tym nie pisało 
po gazetach, lecz ludność głośno 
o tym rozprawiała. (…)
2 lipca 
Jesteśmy znowu, jak odcięci od 
świata. Na nowym miejscu nie 
czytamy gazet, bo ich tu nigdzie 
nie można kupić . Listy do nas 
nie dochodzą, wobec czego nie 
wiemy, co się obecnie dzieje na 
świecie. Słyszy się tylko z odda-
li niemilknącą kanonadę armat-
nią. Żołnierze opowiadają jeden 
drugiemu, że na foncie pod Ba-
ranowiczami nasi przerwali front. 
Zabrali do niewoli dwa tysiące 
ośmiuset Niemców, w tym pięć-
dziesięciu oficerów, zajęl i  też 
cztery armaty. Inni opowiada-
ją, że na froncie francuskim pod 
Verdum pobito Niemców na gło-
wę zabierając osiem tysięcy do 
niewoli i różne trofea. Jakoś mi 
się nie chce wierzyć tej poczcie 
pantoflowej.(…)  
6 lipca
W dalszym ciągu chodzimy do 
okopów, noc ami pracujemy, 
a dniami odpoczywamy. Dziś 
Niemcy poczęli nas ostrzeliwać 
z artylerii i karabinów raniąc jed-
nego towarzysza niedoli. (…)
8 lipca
Te codzienne marsze po dwa-
dzieścia dwie wiorsty i nieprze-
spane noce dają się żołnierzom 
okrutnie we znaki. Nogi odma-
wiają nam posłuszeństwa, wy-
c h udl i ś my j ak  szc za py,  a  n a 
domiar złego jeszcze jedna pla-
ga nam tu dokucza, to te miliardy 
komarów, których w tutejszych 
błotach płodzi się zatrważająco 
dużo. Nie można się od nich od-

pędzić żadnym sposobem. Wysy-
sają z nas resztkę krwi. Obawiam 
się, aby nie popaść w suchoty, 
gdyż wymarnia łem okropnie . 
Daj Boże wytrwać te straszliwe 
niewygody. 
14 lipca 
W dniu dzisiejszym przywieźl i 
nam worek listów za kilka tygo-
dni. Między innymi i ja odebra-
łem cztery l isty, tj . od pana W. 
Górskiego jeden, dwa od pan-
ny Mari i i  jeden od pana Byc-
kowskiego. (…) Po przeczytaniu 
pierwszych dwóch listów od pani 
Marii ogarnął mnie wielki smutek. 
Cały dzień nie mogłem jeść, uni-
kałem jak mogłem ludzi, pragną-
łem samotności, aby rozmyślać 
o tej, która tak się do mnie przy-
wiązała, a którą spotkało wielkie 
nieszczęście. Lubiłem ją, jak ro-
dzoną siostrę. Jej piękny charak-
ter i czystą jak kryształ duszę. Tak 
mi żywo stoi w pamięci. Chciał-
bym napisać do niej. Chciałbym 
wyrazić jej współczucie, chociaż 
w takich chwilach słowa pocie-
chy i współczucia są tylko zwy-
kłymi frazesami. Lepiej niech ją 
Bóg pocieszy i udzieli jej siły do 
wytrwania w tej czarnej dobie ży-
cia. (…) Obecna wojna nieszczę-
ś l iwa rujnuje nie tylko mienie 
ludzkie, ale całe gniazda ludzkie. 
Rzadko w którym domu obej-
dzie się bez łez. I któż zapłaci za 
nie? Nikt. Jeden Bóg tylko może 
to uczynić. Jemu ufajmy i modły 
zanośmy tam. 
Wojna jest rzeczą straszną. O, 
gdyby można było zebrać wszyst-
kie łzy ludzkie, wylane wśród 
żalu, nędzy i rozpaczy i nawiązać 
je na szeroką i długą, bardzo dłu-
gą czerwoną wstęgę, byłby to bez 
wątpienia tak cenny i kosztowny 
wieniec perłowy, że nikt by nie 
był w stanie kupić go za wszyst-
kie skarby świata. Dlaczego? Dla-
tego, że łzy uronionej nikt nie jest 
w stanie zwrócić. 
Wo j n a  j e s t  rz e c z ą  s t r a s z n ą .  
O, gdyby można zebrać w jedno 
miejsce smutki, bóle, nędzę, roz-
pacz i utrapienie wynikłe wskutek 
wojny i rozłożyć je na dużym stole, 
i wówczas zaprosić do niego tych 
wszystkich, którzy tak hojnie rzuca-
ją miliony istnień ludzkich w odmęt 
bólu i krwi, i dać im do rąk mikro-
skopy, aby szukali atomów dobro-
dziejstwa wynikających z wojny, 
i gdy takowe znajdą, niechaj lubują 
się wojną. Niechaj ją wypowiadają 
tym, na których chcą zebrać laury.
No i jakże sądzicie? Czy moż-
na odnaleźć atomy szczęścia 
w ludzkiej krzywdzie? Nie moż-
na, bo człowiek na próżno by 
ich tam szukał .  Nie może być 
szczęś l iwym ten,  kto drugie-
go skrzywdził. Sprzeciwia się to 
przykazaniu boskiemu i ludzkie-
mu – nie zabijaj. 

Wiktor Oleksiak 

Wszystkich zainteresowanych na-
byciem książki „Historia oczy-
ma mieszkańców Nasielska” oraz 
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisa-
ni w dzieje miasta i regionu” za-
praszamy do biblioteki miejskiej 
w Nasielsku. 



134–17.11.2016; Życie Nasielska nr 23 (461) PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
2–6 listopada  godz. 15.00

Osobliwy dom Pani 
Peregrine 3D (dubbing)

Fantasy, przygodowy; Belgia, USA, Wielka Brytania; Czas 
trwania: 2 godz. 7 min
Podążając za wskazówkami, które zostawił mu 
ukochany dziadek, Jake odkrywa, że istnie-
je niezwykły świat poza czasem i przestrzenią, 
a w nim niezwykłe miejsce, zwane „Osobliwym 
domem pani Peregrine”. Jake poznaje niesamo-
wite moce mieszkańców domu i dowiaduje się, 
że mają oni potężnych wrogów. Wkrótce prze-
kona się, że jeśli chce ocalić swych nowych 
przyjaciół, musi nauczyć się korzystać z „oso-
bliwości”, którą sam został obdarzony.

2–6 listopada  godz. 17.10

Żywioł. Deepwater Horizon
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 47 min
Wybuch morskiej platformy wiertniczej dopro-
wadza do największego wycieku ropy w historii 
USA. 

2–6 listopada  godz. 19.10

Nie oddychaj
Thriller; USA; Czas trwania: 1 godz. 28 min
Grupa nastolatków włamuje się do domu nie-
widomego mężczyzny. Ze względu na okolicz-
ności są przekonani, że dokonują przestępstwa 
doskonałego, które ujdzie im na sucho. Nic bar-
dziej mylnego… 

13 listopada godz. 14.00

Wołyń
Wojenny; Polska, Czas trwania:  150 min
Akcja filmu Wołyń rozpoczyna się wiosną 1939 
roku w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraiń-
ców, Polaków i Żydów... 

16–20 listopada godz. 15.00

Zakwakani
Animacja, przygodowy; Chiny, Rosja, USA; Czas trwania: 
1 godz. 21 min
Dawno, dawno temu, gdy drób cieszył się wol-
nością, a jaja nie kojarzyły się z jajecznicą… na 
pewnej odległej wyspie doszło do wydarzeń, 
które na zawsze odmieniły los kaczego rodu. 
Kaczy mędrzec o magicznych mocach prze-
wodził tam swemu kochającemu spokój stadu 
i nic nie zapowiadało kłopotów. Nadszedł jed-
nak dzień, gdy Zła Czarodziejka (gorsza od pta-
siej grypy) pragnąca za wszelką cenę zachować 
wieczną młodość, postanowiła porwać mędrca, 
by wykorzystać jego niezwykłe zdolności.
11–20 listopada godz. 17.00 i 19.30

23–27 listopada godz. 19.15

Pitbull.  
Niebezpieczne kobiety

Kryminalny, akcja; Polska; Czas trwania: 2 godz. 10 min
W 2015 roku 40% funkcjonariuszy przyjętych 
do policji stanowiły kobiety. Wśród nich są Zuza 
(Joanna Kulig) i Jadźka (Anna Dereszowska). 
Na drodze świeżo upieczonych policjantek 
los szybko stawia starszych kolegów po fachu: 
Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr 
Stramowski). Ich doświadczenie okaże się bez-
cenne w starciu funkcjonariuszek ze skorumpo-
wanymi przełożonymi, takimi jak Izabela Zych ps. 
Somalia (Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, 
przestępczym światem mafii „paliwowej”, której 
macki sięgają dalej, niż można sobie wyobrazić… 
Życie prywatne bohaterek jest równie skompli-
kowane. Jadźka na co dzień zmaga się z nieobli-
czalnym mężem (Artur Żmijewski), pracownikiem 
wywiadu skarbowego, powiązanym z mafią, 
natomiast Zuza niefortunnie wikła się w romans 
z Remkiem ps. Cukier (Sebastian Fabijański), so-
cjopatycznym gangsterem, którego dziewczyna , 
Drabina (Alicja Bachleda-Curuś) właśnie wychodzi 
z więzienia…

23–27 listopada godz. 15.00

Trolle 3D (dubbing)
Animacja, fantasy, familijny; USA; Czas trwania: 1 godz. 

32 min

Baran 21.03–20.04
Spróbuj nie krytykować wszystkich i wszyst-
kiego, a zacznij w końcu dostrzegać obok 
siebie ludzi pozytywnie nastawionych do 
życia. W pracy dogadaj się ze współpracow-
nikami. Zadbaj o swój kręgosłup.

Byk 21.04–20.05
Będziesz zmuszony w końcu stanąć twar-
do na ziemi: musisz podjąć decyzje, które 
zmienią Twoje życie. W pracy czeka Cię 
rywalizacja z kimś, kto będzie próbował 
wygryźć Cię ze stanowiska.

Bliźnięta 21.05–21.06
W pracy zmian nie widać, ale pociesz się, 
że dostaniesz podwyżkę, na którą już nie 
liczyłeś. Poświęć więcej uwagi i czasu bli-
skim. Przemyśl propozycję partnera od-
nośnie do wspólnego wyjazdu. 

Rak 22.06–22.07
Najwyższa pora, abyś nieco ułatwił so-
bie życie i przestał się zadręczać czarno-
widztwem. W relacjach partnerskich czas 
na rozmowę życia, wszystko albo nic. Za-
chowaj ostrożność za kierownicą.

Lew 23.07–23.08
Nadchodzi czas wielkich zmian. To, na 
czym Ci zależało, przestanie mieć znacze-
nie, pojawi się nowy cel. Uważaj, w pracy 
ktoś będzie próbował wrobić Cię w nieczy-
sty układ. Nie dawaj się wodzić za nos.

Panna 24.08–22.09
Czeka Cię niezaplanowany wydatek, może 
być potrzebny kredyt. Niepotrzebnie kom-
plikujesz swoje życie uczuciowe podejrze-
niami. Lepiej porozmawiaj z partnerem. Nie 
odrzucaj pomocy przyjaciół. 

Waga 23.09–23.10
Los znów zacznie płatać Ci figle. To, co do 
tej pory wydawało się ważne, przestanie 
mieć znaczenie. Będziesz zmuszony zwe-
ryfikować swoje plany. To dobry czas, by 
pogodzić się z kimś z rodziny. 

Skorpion 24.10–22.11
Musisz zmienić swoje myślenie i podejście 
do ludzi. W pracy czekają Cię konflikty i nie-
porozumienia, więc postaraj się zminimali-
zować straty. Problemy zdrowotne mogą 
utrudnić Ci realizację planów.

Strzelec 23.11–21.12
W pracy wykażesz się lojalnością, co zo-
stanie docenione przez szefa, a w kwe-
stiach finansowych uda Ci się wreszcie 
wyjść na prostą. Zanim zaczniesz planować 
kolejne wydatki, zapłać rachunki.

Koziorożec 22.12–20.01
Nie narzekaj, tylko bierz się do pracy. Bę-
dziesz musiał stawić czoła przeciwnościom, 
ale uda Ci się je pokonać. Możesz sobie po-
zwolić teraz na niewielkie oszczędności na 
wakacje. Nie szalej z dietami cud. 

Wodnik 21.01–19.02
Możesz spotkać prawdziwą, wielką miłość, 
nie zmarnuj swojej szansy. Okaż w pracy 
większe zaangażowanie, bo ktoś uważnie 
Cię obserwuje. Wykaż się większą dozą 
zdrowego rozsądku w interesach. 

Ryby 20.02–20.03
Doprowadź swoje życie uczuciowe do po-
rządku, bo chaos, w którym się miotasz, 
nie przyniesie nic dobrego. Unikaj kogoś 
z przeszłości, to oszust i kłamca, który zno-
wu chce nawiązać z Tobą bliskie relacje. 

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę, ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 696 771 475.

Sprzedam tanio działki budowla-
ne. Tel. 518 445 613.

Sprzedam działkę ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 502 182 991.

Korepetycje z matematyki. Tanio. 
Tel. 798 714 084.

Serwis Fiata ASO Duch w Nowym 
Dworze Maz. zatrudni mechani-
ka i elektromechanika. Minimum 
2-letnie doświadczenie na wymie-
nionych stanowiskach. Kontakt: 
(22) 775 85 85, 602 68 19 19.

Dotacja unijna do 500 tys. zł na 
rozwój usług rolniczych (zakup 
maszyn). Dotacja dla osób (firm) 
prowadzących działalność w tym 
zakresie. Nabór wniosków -  listo-
pad 2016. Wypełnianie wniosków. 
Tel. 795 931 529.

Poszukuję lokalu do wynajęcia 
pod działalność usługową. Tel 604 
509 374.

Sprzedam działkę 1100 m2 – 
Kosewo k.Nasielska. Tel. 662 
042 757.

Automatyka do bram firmy LIFE. 
Tel. 602 274 787.

Kupię mieszkanie na parterze do 
50 m w Nasielsku. Może być do 
remontu. Tel 502 058 507.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka. 
Tel. 667 569 562.

Remonty, wykończenia wnętrz. 
Tel. 667 569 562.

Sprzedam działkę. Tel. 500 138 
106.

Zatrudnię kobiety do zbierania 
grzybów. Zapewniam dojazd.  
Tel. 607 602 411.

Sprzedam działkę budowlaną, 
częściowo uzbrojoną. Tel. 784 
528 758.

Kupię mieszkanie na Piłsudskiego. 
Tel. 734 872 293.

Cyklinowanie podłóg. Tel. 500 
784 648.

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 18.00.

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

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce 

czeka  

na Twoją 

reklamę

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam obornik kurzy. Tel. 609 
100 093.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy przyjmie do pracy 
pomoc kuchenną i opiekunkę. 
Prosimy o kontakt pod nr tel. 603 
555 624 lub (23) 69 12 284.

Sprzedam lędźwian siewny, ekolo-
giczny 3,5 zł za kg. Tel. 507 516 439.

Sprzedam drewno kominkowo-
-opałowe. Tel. 887 961 164.

Sprzedam kury nioski i na rzeź. 
Tel. 887 961 164.

Sprzedam drewno opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam skuter dziecięcy (mo-
tor) na akumulator. Stan bardzo 
dobry. Tel. 790 686 659.

Sprzedam działkę 2400 m2 przy przy-
stanku PKP Kątne. Tel. 606 409 469.

Sprzedam mieszkanie 61 m2,  
ul. Warszawska Nasielsk. Tel. 601 
581 743

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

31.10.–6.11.2016 r. – Apteka, Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
7.11.-20.11.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

21.11-27.11.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

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

(red.)
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fot. T. Zawadzki

BRYDŻ
Wyniki turnieju „ osiemnastego”, 14.10.2016 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  79 pkt (62,70%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   71 pkt (56,35%)
3. Zbigniew Michalski – Piotr Turek   68 pkt (53,97%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  66 pkt (52,38%)
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  61 pkt (48,41%)
6. Józef Dobrowolski – Marek Olbryś  56 pkt (44,44%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  55 pkt (43,65%)
8. Janusz Muzal – Janusz Wydra   48 pkt (38,10%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski   96 pkt
 Krzysztof Michnowski   96 pkt
3-4. Janusz Muzal    87 pkt
 Janusz Wydra    87 pkt
5-8. Mariusz Figurski    80 pkt
 Piotr Kowalski    80 pkt
 Grzegorz Nowiński   80 pkt
 Robert Truszkowski   80 pkt
9.  Kazimierz Kowalski   78 pkt
10. Krzysztof Morawiecki   76 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK
R E K L A M A

Liga okręgowa 2016/2017, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

źródło www.90minut.pl

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Korona Ostrołęka 13 35 11 2 0 39-7

2.  Nadnarwianka Pułtusk 13 29 9 2 2 28-13

3.  Wkra Bieżuń 13 26 8 2 3 30-7

4.  Orzyc Chorzele 13 25 8 1 4 24-21

5.  Wkra Żuromin 13 24 7 3 3 33-14

6.  Żbik Nasielsk 13 24 8 0 5 18-17

7.  Sona Nowe Miasto 13 23 7 2 4 33-18

8.  Makowianka Maków Mazowiecki 13 20 6 2 5 28-19

9.  Iskra Krasne 13 20 6 2 5 23-19

10.  Tęcza Ojrzeń 13 17 5 2 6 21-26

11.  KS CK Troszyn 13 16 4 4 5 22-20

12.  Korona Szydłowo 13 13 3 4 6 15-15

13.  Wkra Sochocin 13 9 3 0 10 10-41

14.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 13 8 2 2 9 5-28

15.  GKS Strzegowo 13 8 2 2 9 10-34

16.  Boruta Kuczbork 13 0 0 0 13 5-45

PIŁKA NOŻNA

Tym razem komplet punktów
Ostatnie trzy kolejki były pomyślne dla 
naszego Żbika. Zdobył w nich komplet 
punktów, czyli łącznie dziewięć. Aktu-
alnie nasza drużyna, wspólnie z żuro-
mińską Wkrą. zajmuje 5.–6. miejsce 
w tabeli. Oczywiście nie zaspokaja to 
naszych ambicji, ale zdobyte ostatnio 
punkty cieszą. Nawet wtedy, gdy nie 
zostały zdobyte w najlepszym stylu 
i w dodatku ze słabszymi zespołami. 
Na plus należy zapisać to, że jedno 
z trzech spotkań było rozgrywane 
na boisku przeciwnika, Korony Szy-
dłowo, który jeszcze niedawno grał  
w IV lidze.
Mecze w Szydłowie były zawsze 
bardzo trudne. Tak było i tym razem 
(22.10.br.). Tym razem doszły tak-
że niekorzystne warunki pogodowe 
i zalane wodą boisko. Od początku 
do końca pierwszej połowy częściej 
w posiadaniu piłki byli zawodnicy 
Żbika. W pierwszych 30 minutach 
stworzyli kilka dogodnych sytuacji 
na strzelenie gola, potencjalni strzelcy 
zawodzili jednak pod bramką gospo-
darzy.
Około 30. minuty inicjatywę na bo-
isku przejęli gospodarze. Teraz to oni 
stworzyli dobrą sytuację na strzele-
nie bramki – i właśnie w tym czasie 
nasi piłkarze wyprowadzili kilka kontr. 
Jedną z nich wykorzystał Mateusz 
Paczkowski. Przejął piłkę w okolicach 
linii środkowej boiska i ostro ruszył 
na bramkę przeciwnika. Ładnie wy-
korzystał zawahanie się bramkarza 
i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę 
w siatce bramki. Wynik 1:0 utrzymał 
się do przerwy.
Na początku drugiej połowy inicja-
tywę znowu przejęli gospodarze. 
Zwiększyli tempo gry i precyzyj-
niej organizowali akcje ofensywne. 
Po przejęciu piłki na swojej połowie 
szybko, jednym uderzeniem urucha-
miali swoje linie ofensywne. Po jednej 
z takich kombinacji przeprowadzonej 
prawą stroną boiska piłka wrzucona 
w pole karne trafiła na głowę Kamila 
Głowackiego. Ten spokojnie umieścił 
ją w bramce Żbika. 
Po tej bramce nasi zawodnicy nie rzu-
cili się do desperackiego ataku, aby 
ratować przynajmniej jeden punkt 
i powstrzymać ataki gospodarzy. Na-
stawili się na grę z kontry. Wyłuskaną 
gospodarzom piłkę długim podaniem 
kierowali na przedpole ich bramki. To 
stwarzało dobrą okazję do przepro-
wadzenie szybkiego ataku na bram-
kę przeciwnika. Wykorzystał to Marek 
Osiński i w swoim dawnym, dobrym 
stylu pokonał bramkarza gospodarzy. 
Wynik 2:1 utrzymał się do końca me-
czu. Zwycięstwo i zdobyte w jego wy-
niku trzy punkty mocno podniosły na 
duchu zawodników Żbika. 
W meczu tym, podobnie jak w kilku 
ostatnich, trener Marek Brakowiec-
ki siłę linii obronnych oparł na Rafale 
Załodze. Wspomagał go, z dobrym 
skutkiem, Czarek Prusinowski. Do-
świadczenie tych obu zawodników 
stanowi o sile Żbika. Liczy się tu nie 
tylko technika, ale i to, że doskonale 
orientują się, co dzieje się na boisku. 
Decyduje tu tzw. widzenie peryferyj-
ne i szybka reakcja na zmieniającą się 
sytuację. Bardzo dobrze prezentuje 

się bramkarz Błażej Kosiński szkolony 
przez trenera Kręta. Mniej bramek, niż 
do tego przywykliśmy, strzela Marek 
Osiński. Być może przyczyną tego 
jest fakt, że łączy on funkcję napast-
nika z funkcją pomocnika. W dodatku 
jest on często atakowany, nierzadko 
brutalnie, przez piłkarzy drużyn prze-
ciwnych.
Kolejny mecz miał być nietrudny. 
Przeciwnikiem była drużyna ze Strze-
gowa, która ostatnio nie grała najlepiej. 
Pojedynek z tym zespołem odbywał 
się w dodatku w Nasielsku. Dodatko-
wym atutem gospodarzy było to, że 
przeciwnicy do Nasielska przybyli 
w osłabionym składzie. Stało się tak na 
skutek wcześniejszego meczu strze-
gowian, który rozegrali w Pułtusku. 
Zarobili tam kilka kolorowych kartek, 
w tym dwie czerwone
Sobotni (29.10.br.) mecz ze Strze-
gowem, podobnie jak cztery wcze-
śniejsze, odbywał się w trudnych 
warunkach atmosferycznych. Niemi-
łosiernie wiało, grzmiało i błyskało się, 
chwilami też lało i padał grad. Pogoda 
bardzo przeszkadzała zawodnikom 
obydwu drużyn.
Żbik w tym meczu liczył na łatwe 
i wysokie zwycięstwo. Mówiono na-
wet o wyniku 5:0. Zawodnicy wyszli 
na boisko, jak się wydaje, mocno roz-
luźnieni. Ten brak koncentracji widać 
było od pierwszej minuty. Żbik wpraw-
dzie przejął inicjatywę i gra toczyła się 
na połowie gości, to na pierwszą i jak 
się okazało – jednocześnie ostatnią 
bramkę trzeba było czekać bardzo 
długo, choć okazji na strzelenia gola 
Żbik już w pierwszej połowie miał  
kilka.

Goście, jak się wydaje, postawili na 
obronę. Skutecznie przeszkadzali 
naszym zawodnikom w oddaniu 
strzału. Próbowali czasami kontr-
atakować, ale kiedy stracili piłkę, 
szybko wracali na własną połowę, 
a takie kontrataki o mało nie przy-
niosły im sukcesu. Jeden z ich na-
pastników dość mocno z dużej 
odległości posłał piłkę w stronę na-
szej bramki. Strzał, jeśli to uderzenie 
można tak nazwać, był sygnalizo-
wany i nie powinien sprawić kło-
potu z jego wyłapaniem. Kłopot 
w tym, że było bardzo ślisko, piłka 
tuż przed bramkarzem doznała więc 
poślizgu i w dodatku odbiła się od ja-
kiejś nierówności. Zmyliło to nasze-
go bramkarza i piłka znalazła się poza 
jego plecami. Żbika przed utratą bram-
ki uratowała kałuża, jaka się utworzyła 
w polu bramkowym. W niej piłka, na 
nasze szczęście, ostatecznie się za-
trzymała.
Po przerwie przewaga naszej drużyny 
jeszcze wzrosła. Mnożyły się też oka-
zje na zdobycie bramki. Najwięcej ich 
miał Marek Osiński. Tego dnia nie był 
jednak w najwyższej formie strzelec-
kiej. Inna rzecz, że w tym meczu był 
bardzo często faulowany i kilka razy 
potrzebna była pomoc medyczna.
Tę niemoc strzelecką udało się już 
w piątej minucie drugiej połowy 
przerwać. Bramkę zdobył debiutu-
jący w ostatnich dniach w drużynie 
Mateusz Rutkowski. Wydaje się, że 
ten zawodnik z meczu na mecz czę-
ściej i dłużej będzie przebywał na bo-
isku. Jego bramka okazała się jedyną 
bramką tego meczu. Wspaniałą okazję 
na wpisanie się na listę strzelców miał 
Marek Osiński, niestety z najbliższej 

odległości nie trafił do pustej, w pew-
nym momencie, bramki.
Teraz przed Żbikiem ostatnie dwie 
kolejki w rundzie jesiennej rozgry-
wek 2016/2017. Zarówno mecz 
w Chorzelach w pierwszą sobotę li-
stopada, jak i mecz z Wkrą Bieżuń 

w Nasielsku nie będą łatwe do wy-
grania. Pokonanie przeciwników 
leży jednak w granicach możliwości 
naszej drużyny. Potrzebna jest jednak 
wyjątkowa koncentracja i walka przez 
całe 90 minut.

andrzej zawadzki   


