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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

Z UM

Ogłoszenie w sprawie 
wiosennych przymrozków
Uwaga rolnicy! W związku z wystąpieniem 10 maja br. przymrozków wio-
sennych, poszkodowanych producentów rolnych informujemy o możli-
wości składania wniosków o oszacowanie szkód.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2017 poświadczo-
ną za zgodność z oryginałem,
2. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
3. kopię dokumentu potwierdzającego wysokość uzyskanego odszkodo-
wania z tytułu zniszczonych upraw rolnych w wyniku w/w zjawiska (dot. 
rolników, którzy ubezpieczyli gospodarstwa rolne).
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br.  
Po tym okresie wnioski nie będą już przyjmowane. W przypadku niekom-
pletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków, wnioskodawca 
będzie wzywany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie braków w wyzna-
czonym terminie, będzie skutkowało odmową dalszego procesowania.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej UM: www.nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Składanie ofert  
na zarządzanie 
Stadionem Miejskim 
Burmistrz Nasielska zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na za-
rządzanie Stadionem Miejskim.
Przedmiotem zamówienia jest m. in.: nadzór nad bieżącym utrzymaniem 
obiektu; nadzór nad usuwaniem awarii urządzeń i instalacji; nadzór nad 
realizacją zawartych przez gminę umów: o dostawie energii elektrycznej, 
wody i odbioru ścieków, wywozu odpadów. Do zarządzającego należeć 
będzie również przygotowywanie i udostępnianie nieruchomości na im-
prezy organizowane przez gminę, oraz podległe jej jednostki organiza-
cyjne. Będzie musiał także składać gminie roczne sprawozdania ze swojej 
działalności. 
Jednym z warunków jest konieczność posiadania przez oferenta we wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej pkd: zarządzanie nieruchomościa-
mi wykonywane na zlecenie (68.32.Z).
Zainteresowani złożeniem oferty w ramach zapytania cenowego powin-
ni złożyć stosowny dokument do 25.05.2017 r. do godz. 16.00 w punk-
cie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Oferty zostaną otwarte 
26.05.br. o godz. 10.00.Więcej informacji: www.nasielsk.pl

(red.)

OD REDAKCJI

Sprostowanie
W artykule „Powiat szkoły nie odda”, który ukazał się w numerze 
10/2017, ukazała się informacja na temat przyszłości ZSO w Nasielsku, 
która była moją interpretacją wypowiedzi pani Magdaleny Biernackiej 
Starosty Nowodworskiego z 4 kwietnia br. (spotkanie w sali kinowej 
NOK).
Z informacji otrzymanej od Magdaleny Biernackiej – Starosty Powiatu 
Nowodworskiego wynika, że w tej kadencji Zarząd Powiatu tym tema-
tem nie będzie się już zajmował. 
Nieprawdą jest więc stwierdzenie, że Powiat Nowodworski planuje 
w przyszłym roku podjąć ponownie uchwałę o przeniesieniu Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza na ulicę Lipową. 

Michał Brodowski

Z PUP

16 czerwca - nieczynne
Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12.05.br. 
informuje, że za dzień 11 listopada 2017 r. (określany jako dodatkowy wol-
ny dzień od pracy, który przypada w sobotę) dniem wolnym od pracy 
jest dzień 16 czerwca 2017 r. W związku z powyższym Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Filia w Nasielsku w dniu  
16 czerwca 2017r. będą nieczynne za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Za: www.ndm.praca.gov.pl

Z GMINY

Ok. 100 tys. zł na Nasielną
Wielokrotnie nasielscy radni, w tym radny Mirosław Świderski powracali 
do tematu rzeki Nasielnej. Niestety zazwyczaj odpowiedzi były zazwyczaj 
mało satysfakcjonujące. Sprawę w końcu naświetlono podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, jaka miała miejsce pod koniec kwietnia br.
– Nasielna, królowa lokal-
nych cieków wodnych jest 
to rzeka, która w znako-
mitej większości jest rze-
ką dziką, nieuregulowaną. 
Co dla pewnych czynni-
ków jest zjawiskiem po-
zytywnym, natomiast dla 
tych, którzy mieszkają w jej 
pobliżu i mają do czynie-
nia z nią bezpośrednio, na 
pewno nie powinna grozić mieszkańcom. Różnie to bywało ze strony 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, czy innych in-
stytucji utrzymujących wcześniej tego typu obiekty – mówił Marek Po-
korski, dyrektor warszawskiego oddziału WZMiUW. – W każdym razie, na 
krótkich dwóch odcinkach rzeka została uregulowana. Generalnie tam, 
gdzie istnieją obiekty czy obszary meliorowane tam występowały robo-
ty inwestycyjne. Nasielna jest rzeką przez nas „niedopieszczoną”, nieco 
zaniedbaną. Sprawy się jednak zmieniają. Muszę powiedzieć, że w roku 
bieżącym przeznaczyliśmy środki ok. 100 tys. zł na wycinanie krzaków, 
usuwanie tam, powalonych drzew. Przede wszystkim jednak planujemy 
na dwóch odcinkach, jeden ok. 1,5 km  drugi ponad 2 km odmulenie. 
Przez to przekrój czy pojemność rzeki się zwiększy – poinformował zgro-
madzonych.
Prace na wspomnianych dwóch odcinkach rzeki będą prowadzone  
na przełomie maja i czerwca. Jeden z nich będzie na wysokości Chlebio-
tek, a drugi w Nasielsku przy ul. Kościuszki.
Jak zapewniał dyrektor usunięte zostaną połamane drzewa. Na bieżąco 
będą też likwidowane tamy wybudowane przez bobry. Radny Mirosław 
Świderski, nie do końca zgadzał się, z takim przeznaczeniem środków fi-
nansowych. Zauważył on, że bobry za chwilę tamę odbudują, w związku 
z tym jest to syzyfowa praca, a do tego kosztowna.
– Jestem za tym, żeby nie regulować rzeki – dodał do rozmowy swoją 
opinię radny Grzegorz Arciszewski. 
Jak zauważył dyrektor, rzeka nie będzie regulowana w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, a planowane prace zostaną jeszcze przedyskutowane, 
aby satysfakcjonowały nasielszczan.

E.G.
Od redakcji: 
W artykule pt. Każdy chce remontować drogę, który ukazał się w po-
przednim, 10 nr ŻN na s. 3, błędnie podane zostało nazwisko dyrektora 
warszawskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Funkcję dyrektora tego oddziału WZMiUW pełni pan Marek 
Pokorski. Za pomyłkę przepraszamy. 
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Z UM

Podziękowanie  
dla Mateusza Rutkowskiego
W poniedziałek, 15 maja br., Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska spo-
tkał się w nasielskim magistracie z młodym mieszkańcem naszej gminy, 
17-letnim Mateuszem Rutkowskim i jego babcią. Podczas tego wyjątko-
wego spotkania podziękował chłopcu za wspaniałą postawę wobec osoby 
potrzebującej pomocy, o czym można było przeczytać w ostatnim nu-
merze „Życia Nasielska”. 
Burmistrz w rozmowie młodym człowiekiem podkreślił, iż samorząd po-
winien pokazywać i promować działania oraz osoby, które bezintere-
sownie pomagają bliźnim w potrzebie. Niestety nie każdy ma odwagę tak 
postępować. W dowód uznania za to piękne świadectwo szacunku wo-
bec innej osoby, burmistrz Nasielska wręczył Mateuszowi podziękowania 
i upominek, zaś na ręce towarzyszącej Mateuszowi babci – list gratulacyjny 
dla jego mamy.
Oby w naszym kraju i naszej gminie było jak najwięcej takich pozytyw-
nych wzorów.

(m.)

Z GMINY

Spółdzielnia „Nasielszczanie”
Już kilkakrotnie wspominaliśmy w ŻN 
o inicjatywie stworzenia na terenie 
naszej gminy, pierwszej w powiecie 
nowodworskim, spółdzielni socjalnej. 
Z takim pomysłem do gminy Nasielsk 
wystąpili przedstawiciele Stowarzy-
szenia Wsparcia Społecznego „Jan 
Pol”. Od początku zyskał on aproba-
tę Bogdana Ruszkowskiego burmi-
strza Nasielska. Po szeregu spotkań 
z udziałem przedstawicieli Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych, będącej Ośrodkiem Wsparcia 
Ekonomii Społecznej dla naszego 
regionu, ustalono, że nasielską spół-
dzielnię stworzą wspólnie trzy pod-
mioty: gmina Nasielsk, parafia pw. ks. 
bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie i SWS 
„Jan Pol”. 
Jeszcze w lutym br. stosowne uchwały 
w tej sprawie podjęły: nasielska Rada 
Miejska, Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Jan Pol”, Rada Parafialna 

działająca przy parafii w Nunie. Inicja-
tywa zyskała także oficjalną akcepta-
cję biskupa płockiego ks. Piotra Libery. 
Of icjalne założenie spółdziel-
ni socjalnej „Nasielszczanie” na-
stąpiło w środę, 19 kwietnia br., 
w nasielskim magistracie. Gminę 
Nasielsk reprezentowali: Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska 
i Marek Maluchnik sekretarz, pa-
rafię w Nunie - ks. Tadeusz Jabłoń-
ski, zaś stowarzyszenie SWS „Jan 
Pol”: Janusz Konerberger prezes 
Stowarzyszenia, Bogumiła Szlaska 
wiceprezes Stowarzyszenia, Luiza 
Rychlik i Iwona Pęcherzewska – 
z zarządu Stowarzyszenia. W spo-
tkaniu założycielskim Spółdzielni 
uczestniczyła również Julia Kocza-
nowicz-Chondzyńska z Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych.

Na zebraniu członków założycie-
li spółdzielni socjalnej „Nasielszcza-
nie” jednogłośnie wybrano jej zarząd, 
w skład którego wchodzą: Janusz Ko-
nerberger prezes, Bogumiła Szlaska 
wiceprezes, Renata Trzcińska członek 
zarządu. Ponadto przyjęto jej statut 
oraz przygotowano wniosek do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.
W spółdzielni socjalnej „Nasielszcza-
nie”, która już niebawem rozpocznie 
swoją działalność zatrudnienie znaj-
dą osoby, które pomyślnie przejdą 
rehabilitację społeczno – zawodo-
wą w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieścirogach, osoby nie-
pełnosprawne oraz długotrwale 
bezrobotne. Utworzenie dziesięciu 
miejsc pracy dofinansowane zosta-
nie ze środków zewnętrznych, które 
pochodzić będą z Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej oraz Powiato-
wego Urzędu Pracy w Nowym Dwo-
rze Maz. W Spółdzielni, w pierwszej 
kolejności stworzone zostaną cztery 
działy: archiwistyka, florystyka oraz 
dwa działy montażowe.
Swoją działalność spółdzielnia „Na-
sielszczanie” prowadzić będzie 
w wynajętych pomieszczeniach, 
ale docelowym miejscem jej funk-
cjonowania będzie, po zakończe-
niu modernizacji, budynek po byłej 
szkole w Nunie.

(red.)

Z GMINY

Mieszkania czekają na lokatorów
Inwestycja w Chrcynnie została już 
zakończona i gotowe mieszkania 
czekają na zasiedlenie. 
Wielorodzinny budynek mieszkal-
ny powstawał przez siedem mie-
sięcy, od sierpnia 2016 do końca 
marca 2017 roku. Inwestorem była 
należąca do naszej gminy spółka 
Nasielskie Budownictwo Mieszka-
niowe Sp. z o.o., a jego wykonawcą 
firma DETA COMPANY Sp. z o. o.
 – Umowa na wykonanie prac 
budowlanych opiewała na kwotę  
1 320 752,69 zł, ale należy pa-
miętać, iż same prace budowlane 
to nie cały koszt inwestycji, doli-
czyć trzeba również koszt zakupu 
projektu budowlanego, nadzór in-
westorski oraz koszty przyłączy 
mediów do planowanej inwesty-
cji. Na dzień dzisiejszy na pewno 

nie zostanie przekroczona kwota 
założona w budżecie gminy czyli 
1 600 000, 00 zł – wyjaśnia pani 
prezes NBM Sp. z o.o. – Jeśli chodzi 
o dodatkowe koszty podjęto de-
cyzję o montażu hydrantu w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego, który nie był ujęty 
w projekcie. Wspólnie z Wykonaw-
cą zdecydowano o powiększeniu 
otworów drzwiowych z 80 cm na 
90 cm aby cały obiekt i wszyst-
kie mieszkania miały możliwość 
dostosowania  do potrzeb niepeł-
nosprawnych oraz aby uniknąć 
dodatkowych przeróbek w przy-
szłości. Zastosowano rozwiązanie 
zamienne: projekt przewidywał 
podłogi z wykładziny PCV w czę-
ściach pokojowych, które finalnie 
zostały zamienione na estetyczne 

i praktyczne panele podłogowe, 
które nie podniosły kosztów bu-
dowy – dodaje. 
Parterowy budynek mieszkal-
ny prezentuje się okazale i zwraca 
uwagę przejeżdżających kierow-
ców, swoją kolorystyką. Elewacja 
budynku utrzymana jest w szaro – 
różowej tonacji. Znajduje się w nim 
20 mieszkań o różnej powierzch-
ni (od 20,77 m2 do 41,46 m2). Są to 
lokale 1, 2 lub 3 pokojowe z wnęką 
kuchenną i łazienką.
 – Lokale spełniają wszystkie stan-
dardy, aby mogły podlegać umo-
wie najmu. Są wyposażone w: 
piecokuchnię z instalacją c . o. 
i podgrzewaczem c. w. Na podło-
gach w części kuchennej położona 
jest terakota, zaś w części pokojo-
wej panele podłogowe. Natomiast 

łazienka wyposażona 
jest w kabinę pryszni-
cową, wc, umywalkę 
oraz wyprowadzenia 
do podłączenia pral-
ki. Lokale są wybiał-
kowane i gotowe do 
zamieszkania – mówi 
Marzena Gronowska 
prezes Nasielskiego 
Budownictwa Miesz-
kaniowego Sp. z o.o.
W budynku jest pięć 
klatek schodowych 
z  p r z e d s i o n k i e m 
i przestronnym ko-
rytarzem. Przy wej-
ściu do każdej klatki 

znajdują się domofo-
ny. Tuż obok znajduje 
się budynek gospo-
darczy, do każdego 
mieszkania przynależy 
pomieszczenie o po-
wierzchni ok. 3 m2. Na 
placu znajduje się rów-
nież wiata śmietnikowa 
i latarnie. Teren został 
już zagospodarowa-
ny: są chodniki z kostki 
brukowej, trawniki oraz 
parking. 
Na każdą klatkę scho-
dową (tj. 4 mieszkania) 
przypada jedno szam-
bo, a dostawcą wody 
jest Zakład Usług Wod-
nych w Mławie. Zarządcą obiek-
tu będzie Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe Sp. z o.o. 
Po zakończeniu prac budowlanych 
nieruchomość została przekaza-
na gminie Nasielsk, która będzie 
dysponować znajdującymi się  
w Chrcynnie lokalami mieszkalny-
mi. 
 – Wystosowal iśmy pisma do 
osób, które mają znaczne zale-
głości w opłatach za mieszkanie, 
a także tych, co do których mamy 
wyroki sądowe o eksmisji, by prze-
niosły się do budynku w Chrcyn-
nie. Dwie rodziny zastanawiają 
się nad tą propozycją – informu-
je Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. – Dwa lub trzy mieszka-
nia zostaną wolne, do mojej dys-

pozycji na ewentualne potrzeby 
opieki społecznej lub dla poszko-
dowanych w wyniku jakichś zda-
rzeń losowych. Zdecydowałem 
też razem z komisją mieszkaniową, 
że część mieszkań, po dokonaniu 
ich wyceny przez rzeczoznaw-
cę, przeznaczymy do sprzeda-
ży. To nie są mieszkania socjalne 
ani komunalne, dlatego nikomu  
z 57 osób oczekujących komisja 
tam nie przyznała lokalu. Miesz-
kania komunalne powstaną nieba-
wem w Nowych Pieścirogach przy  
ul. Reja – dodaje burmistrz.
Dla wszystkich lubiących przestrzeń 
i zieleń mieszkanie w Chrcynnie, w bu-
dynku położonym nieopodal drogi 
łączącej Nasielsk z Dębem, może się 
okazać dobrym pomysłem. 

(red.)
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KRONIKA OSP
2 maja OSP Nasielsk wyjechała  
do pożaru trawy przy ulicy Płoń-
skiej.
4 maja OSP Nasielsk, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki, ZRM Nasielsk 
zostały zadysponowane do poża-
ru opuszczonego budynku przy 
ulicy Folwark.
9 maja około godziny 8:30 OSP 
Nasielsk, OSP Jackowo, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki i WRD Nowy 
Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane do zdarzenia drogowe-
go na ulicy POW, gdzie samochód 
osobowy uderzył w ogrodzenie 
i skrzynkę gazową. Na miejscu było 
również Pogotowie Gazowe.
13 maja około godziny 17:00 stra-
żacy z OSP Nasielsk, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki i WRD Nowy 
Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane do kolizji drogowej 
w miejscowości Jaskółowo, gdzie 
doszło do kolizji dwóch samocho-
dów osobowych. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia.
14 maja około godziny 18:40 OSP 
Nasielsk wyjechała do pożaru kon-
tenera na śmieci przy ulicy Cmen-
tarnej.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

6 maja na ulicy Lipowej nieznany 
sprawca uszkodził samochód marki 
Renault przez porysowanie powło-
ki lakierniczej. Straty oszacowano  
na 2000 zł.

6 maja w miejscowości Morgi  
3 sprawców dokonało pobicia Tade-
usza J. Napastnicy zostali przesłucha-
ni i Prokurator Rejonowy w Pułtusku 
wobec jednego z nich zastosował 
dozór policji.

9 maja pracownik Tesco złożył za-
wiadomienie o kradzieży artyku-
łów alkoholowych w okresie od 21  
do 22 kwietnia na sumę 950 zł. 
Sprawcę ustalono, został przesłucha-
ny i przyznał się do winy.

10 maja funkcjonariusze KP Nasielsk 
zatrzymali Patryka B., mieszkańca 
gminy Nasielsk, który posiadał środki 
odurzające w postaci marihuany. Za-
trzymany przyznał się do winy.

Z MIASTA

Ochotnicy potrzebują 
pomocy
Żyjemy w przeświadczeniu, że jeżeli wydarzy się jakieś nieszczęście, doj-
dzie do pożaru itp. to straż pożarna udzieli nam pomocy. Ochotnicy Straży 
Pożarnej w Nasielsku jednak apelują do gminy o pomoc, bo jak się oka-
zuje, za chwilę nie będą jej mogli sprawnie udzielać społeczności nasiel-

skiej. A wszystko z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych. 
– Byłem na sesj i Rady miesiąc temu i teraz przypominam się,  
bo miesiąc minął, a tak napraw-
dę z waszej strony tylko trzy oso-
by są zainteresowane tematem. 
My ochotnicy, staramy się o bez-
pieczeństwo przeciwpożarowe 
w gminie, ale powoli zaczyna 
nam się to nie udawać, bo brakuje 
nam środków. Nie minęło jeszcze 
pół roku, a wydaliśmy już poło-
wę środków zabezpieczonych 
w budżecie. Musimy się doszka-
lać, musimy kupować sobie nowe 
sprzęty, musimy mieć nowe stro-
je,czyli nomexy z certyfikatem, 
których już też brakuje. Mamy 
stare buty, po jednej parze obuwia 
na trzy osoby – apelował komen-
dant nasielskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej Andrzej Sosnowski pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
(27.04.br.).

E.G. 

FOTOOBSERWATOR

Niebezpieczne skrzyżowanie
Do naszej redakcji napływają sygnały o niebezpiecznych sytuacjach, jakie 
zdarzają się kierowcom na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Kościel-
nej. Są to drogi równorzędne. Jadący ulicą Kościelną nie są przyzwyczajeni 
do ustępowania pierwszeństwa tym wyjeżdżającym ze Żwirki i Wigury. 
Jeśli wprowadzono oznakowanie pionowe, dlaczego nie postarano się  
o oznakowanie poziome w postaci linii warunkowego zatrzymania? 

Absurdalny nakaz
Kierowcy wyjeżdżający z parkingu znajdującego się za kościołem pw. św. 
Wojciecha na ulicę Żwirki i Wigury zgodnie ze stojącym tu znakiem dro-
gowym powinni skręcać w lewo. Prawdopodobnie jego ustawienie wiąza-
ło się z rozładowaniem dużego natężenia ruchu w każdą niedzielę i święta. 

Jaki jednak jest jego sens w dni powszednie, kiedy ruch tam jest niewielki? 
Tym bardziej, że ul. Żwirki i Wigury nie jest jednokierunkowa. Może warto 
pomyśleć o odpowiedniej tabliczce pod znakiem C-4 z napisem „Obo-
wiązuje w niedziele i święta”.

Michał B.

NA SYGNALE

Pechowa sobota
13 maja br. okazał się dla kierowców z gminy Nasielsk pechową datą. Tego 
dnia dwa pojazdy zaparkowały w rowach o podobnej porze dnia tj. ok. godz. 
17.00. I tak w rowie przy ul. Warszawskiej na wysokości marketu Mrówka 
znalazło się osobowe auto marki Audi. Nie było poszkodowanych. 

Do wypadku drogowego jaki miał miejsce w Jaskółowie zadysponowano 
zaś służby ratowniczy takie jak: OSP Nasielsk, dwa JRG Nowy Dwór Ma-

zowiecki oraz WRD Nowy Dwór Mazowiecki. Na miejscu zdarzenia była 
także nasielska policja. Okazało się, że zderzyły się ze sobą dwa auta oso-
bowe Renault Laguna i Fiat Punto. Nie było rannych.

e.g.
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Z ŻYCIA PARAFII. Nuna

AUTONUNA
Chęć niesienia pomocy innym jest bliska parafianom z Nuny. Tego 
przykładem są różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu za-
pewnienie wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Tym razem, 
z inicjatywy ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza tej parafii, w ostat-
nią niedzielę kwietnia br. (30.04), została zorganizowana akcja pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Uroczystość roz-

poczęto wspólną modlitwą w intencji osób podróżujących, a w szcze-
gólności kierowców, a następnie po mszy św. przejechał wokół kościoła 
parafialnego korowód różnych pojazdów, które zostały poświęcone. 
Kierowcy zaś otrzymali okolicznościowe pamiątki.
Jak zaznaczył ks. proboszcz – Na zrozumienie i ofiarność swoich para-
fian mogę zawsze liczyć i w każdym przypadku. Podobnie jest z akcją 
AUTONUNA, która już po raz drugi została zorganizowana w parafii. Jest 
to inicjatywa polegająca na uświadomieniu, jak ważne dla nas wszyst-
kich jest bezpieczne poruszanie się po drogach, uwrażliwia także na 
potrzeby tych, którzy ulegli wypadkom drogowym i wymagają specja-
listycznej opieki medycznej, by  powrócić do zdrowia.
Tegorocznym przedsięwzięciem po nazwą AUTONUNA objęte były 
dwie osoby, z którymi wierni solidaryzowali się, niosąc pomoc i wspar-
cie. Wprawdzie zebrane podczas akcji środki w wysokości ponad 1.500 
zł nie zaspokoją całości potrzeb, ale są za to wyrazem umiejętności dzie-
lenia się z potrzebującymi.

af.

MUZYCZNIE

Z MIASTA

Lira śpiewa najlepiej 
Chór Lira, działający przy parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku, wygrał 
XXIV Sacrosong Diecezji Płockiej, 
czyli festiwal chórów, scholek 
i zespołów muzycznych. W tym 
roku odbywał się on w sobotę,  
6 maja, w paraf i i św. Marcina 
w Gostyninie. Hasłem tej edycji 
były słowa „Bądźcie & Śpiewając 
głoście!” Organizatorami wyda-
rzenia byli: Wydział Duszpaster-
ski Kurii Diecezjalnej i parafia św. 
Marcina w Gostyninie. Koordy-
nował je ks. Kamil Kowalski.
W Sacrosongu wzięło udział oko-
ło 550 osób (7 zespołów mu-
zycznych, 8 scholi dziecięcych  
i 7 chórów). Przesłuchania grup 
m u z yc z n yc h  o d b y w a ł y  s i ę 
w dwóch miejscach: schole i chó-
ry występowały w kościele pa-
rafialnym św. Marcina, a zespoły 
muzyczne w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Gostyninie. 
W trakcie przesłuchania nasielski 
chór wykonał dwa trudne utwo-
ry w języku łacińskim „Locus Iste” 
oraz „Tristis anima mea”. Stopień 
trudności, interpretacja urzekły 
jurorów, którzy przyznali mu naj-
wyższe oceny. – Nasza wygrana 
to przede wszystkim zasługa naszej 
pani dyrygent, Joanny Ostaszew-
skiej. Ona potrafi nas spiąć, do-
szlifowywać poszczególne frazy 
muzyczne z każdymi głosami oraz 
wykonać utwór z odpowiednią 
ekspresją i interpretacją – mówią 
zgodnie chórzyści. Joanna Osta-
szewski przejęła rolę organistki 
w 1997 roku i wtedy także podjęła 

wyzwanie prowadzenia nasielskie-
go chóru. Jest to więc wyjątkowe 
wyróżnienie z okazji jej 20-lecia 
pracy w nasielskiej parafii.
Wśród laureatów Sacrosongu, poza 
nasielskim chórem, znalazł się chór 
z parafii pw. św. Anny w Strzegowie, 
który zajął drugie miejsce, a trze-
cie chór Tibi Cantamus z parafii  
pw. świętego Krzyża w Płocku. 
W kategori i  schole dziecięce 
zwyciężył y „Gwiazdeczki Mi-
chała” z parafii św. Michała Archa-
nioła w Płońsku, drugie miejsce 
zajęła Schola św. Anny z para-
fii pw. św. Jana Ewangelisty w Bo-
gatem, a trzecie „Mocni w Uchu” 
z parafii św. Marcina w Gostyninie. 
W kategorii zespołów muzycz-
nych zwyciężył Totus Tuus z parafii  
pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, 
drugą pozycję zajął zespół Effatha 
z parafii pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Płońsku, a trzecią zespół 

Solo Dios Basta z parafii pw. świę-
tego Krzyża w Płocku.
Poza pamiątkową statuetką, dyplo-
mem i książką o Fatimie, chór Lira 
otrzymał nagrodę pieniężną w wy-
sokości 1 000 zł.
Sacrosong to konkurs, który odby-
wa się na ogół co trzy lata. Jego po-
przednia edycja odbyła się w 2014 
roku w Pułtusku. Wtedy to chór 
Lira zajął również pierwsze miejsce. 
W 2011 r. w Serocku nasz chór zajął 
drugie miejsce.
Pojawiły się również głosy, że ko-
lejny, jubileuszowy XXV Sacro-
song (2020 r.) powinien odbyć się 
w Nasielsku. W tym jednak przy-
padku ostateczna decyzja należała 
będzie do biskupa płockiego.
Konkursowe występy chóru Lira 
na festiwalu w Gostyninie można 
znaleźć w internetowym serwisie 
YouTube.

Michał B.

Matura 2017
We wtorek, 4 maja br., egzami-
nem pisemnym z języka polskie-
go rozpoczęła się tegoroczna 
matura. Przystąpiło do niej ponad 
280 tysięcy absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski. Wśród nich znaleźli się ucznio-
wie z naszej gminy, uczęszczający 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku.
Zasady tegorocznej matury nie 
różnią się od ubiegłorocznej. Każ-
dy uczeń musi zdawać na pozio-
mie podstawowym: język polski, 
matematykę i jeden z wybranych 
języków nowożytnych (angielski, 
niemiecki, francuski, hiszpański, 
rosyjski i włoski ). Jest też zobo-
wiązany do wyboru przynajmniej 
jednego dodatkowego przedmio-
tu na poziomie rozszerzonym. Ab-
solwent może zdawać co najwyżej 
pięć przedmiotów dodatkowych. 
W Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych do matury przystąpiło 23 ab-
solwentów. Wśród przedmiotów 
dodatkowych najpopularniejsza 
była biologia, którą pisało 9 osób. 
Poza nią 6 osób zdawało geografię. 
Wielu uczniów podjęło wyzwanie 
i podeszło do egzaminów z przed-
miotów obowiązkowych na po-
ziomie rozszerzonym. Język polski 

rozszerzony pisało 7 uczniów, ma-
tematykę 5, a język angielski 3.  
To właśnie język angielski domi-
nował jako podstawowy język no-
wożytny. Tylko jeden uczeń z tej 
szkoły zdecydował się zdawać ję-
zyk niemiecki.
W Zespole Szkół Zawodowych eg-
zamin maturalny pisało 34 uczniów 
z liceum i 11 z technikum. W tej 
szkole, spośród języków obcych 
również najchętniej wybierano an-
gielski, ale 7 uczniów pisało maturę 
z języka rosyjskiego, a jeden uczeń 
z języka niemieckiego. Wśród 
przedmiotów dodatkowych widać 
wyraźne zainteresowanie uczniów 

geografią, ponieważ wybrało ją  
aż 29 absolwentów. Ponadto 9 zda-
wało egzamin z biologii, zaś po jed-
nej osobie pisało egzamin z chemii, 
historii i informatyki. Dodatkowo 13 
osób zmierzyło się z rozszerzoną 
matematyką.
Matur y potr wają do 24 maja,  
ale biorąc pod uwagę przedmio-
ty wybierane przez absolwentów 
z naszej gminy, to w chwili wyda-
nia naszego pisma, ich zmagania 
z maturą się już zakończyły. Teraz 
pozostaje życzyć im, by wyniki 
z egzaminu maturalnego pozwoli-
ły dostać się na wymarzone studia. 

Paweł Kozłowski

Z GMINY

Strażnice otworzyły drzwi
Już tradycją stało się, że na początku maja, z okazji swojego święta, straża-
cy udostępniają strażnice mieszkańcom do zwiedzania. Nasielska strażnica 
otwarta była w dniach 1 i 3 maja, natomiast pozostałe miejscowościach: 
Krzyczki, Cieksyn, Jackowo, Nuna, Psucin – 6 lub 7 maja.
Bycie strażakiem, zwłaszcza ochotnikiem, to nie jest zwyczajna praca, 
a służba mieszkańcom. To poświęcanie wolnego czasu, a w sytuacjach 
zagrożenia również i własnego zdrowia. Strażacy są jednocześnie darzeni 
ogromnym zaufaniem społecznym. Dlatego też z roku na rok spotkania 
integracyjne z nimi cieszą się coraz większą popularnością wśród miesz-
kańców naszej gminy. 
Wizyty w strażnicach to nie tylko możliwość zrobienia sobie zdjęć. To tak-
że możliwość porozmawiania ze strażakami o ich pasji i zaangażowaniu. 
Największym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci cieszyły się  
wozy strażackie. Akcja „Otwarte Strażnice” uświadamia też zwiedzającym, 
jak ważną sprawą jest wyposażenie strażaków w odpowiedni i sprawny 
sprzęt ratowniczy, czy chociażby stroje ochronne. 
 – Nasze strażnice odwiedziło setki osób – podsumowuje całą akcję Rena-
ta Włodarska, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Nasielsku. – Strażacy przygotowali na tę okazję dużo atrakcji. Roz-
dawaliśmy upominki, a także słodycze. W Jackowie na zakończenie zor-
ganizowany był także grill dla wszystkich  – dodaje.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

O Kosińskim subiektywnie
Good night, Dżerzi to książka, 
która podczas swojej premie-
ry w 2010 roku narobiła sporo 
zamieszania. Dzisiaj po latach 
można na nią spojrzeć z dy-
stansem.
Dzieło Janusza Głowackiego 
łączy w sobie elementy bio-
graficzne, choć nie jest typową 
autobiografią opisującą w spo-
sób totalny każdy etap życia 
bohatera. Autor zastosował tu-
taj ciekawy zabieg polegający 
na tym, że to narrator jest oso-
bą, która zbiera materiały do 
scenariusza filmowego o „Dże-
rzim”. W ten sposób sam Gło-
wacki staje się ważną postacią 
w fabule, nie tylko żmudnym 
poszukiwaczem ciekawostek 
z życia głównego protagonisty.
Warto wspomnieć kim był opisywany przez Głowackiego „Dżerzi”, czyli Je-
rzy Kosiński. Był to pisarz pochodzenia żydowskiego, urodzony w Polsce 
i przez znaczną część życia mieszkający w Nowym Jorku. Sławę przyniosła 
mu powieść Malowany ptak, przedstawiająca losy żydowskiego chłopca 
w czasie drugiej wojny światowej. Wokół tej publikacji wyrosło wiele pytań. 
Zaczęło się od tego, że ktoś wskazał na autobiograficzny charakter książki, 
czemu Kosiński nie zaprzeczył, co jednak odbiło się później na jego wiary-
godności, gdy stwierdził wreszcie, że wszystko jest fikcją. Później przyszły 
wątpliwości, czy „Dżerzi” w ogóle napisał to dzieło. Z kolei jego druga książ-
ka Wystarczy być została przez niektórych uznana za plagiat Kariery Niko-
dema Dyzmy.
Jak widać, Janusz Głowacki, zabierając się do pisania o Jerzym Kosińskim, 
wybrał sobie postać, o której nie można napisać nudnej książki. To życiorys 
pisarza, który z tajemnic wokół własnej osoby zrobił tarczę obronną przed 
światem i wykorzystał jako element kariery. Jednak główny bohater książki 
przez większą część utworu jest postacią nieprzeniknioną, co wpędza autora 
w przygnębienie i zmusza do wysnuwania własnych rozważań. Good night 
Dżerzi to opowieść o kreowaniu siebie i swojej legendy, jak to robił w swoim 
życiu Jerzy Kosiński. 
Warto też dodać, że poza samym zmaganiem narratora z bohaterem, Gło-
wacki nie zapomina o tle społecznym. Nowy Jork, jak i cała Ameryka lat, 
w których mieszkał tam Jerzy Kosiński (60 - 80 XX wieku), to szalone miej-
sce. Ludzie wciąż wierzą w historie o tym, że pucybut może stać się milio-
nerem i sam Kosiński jest znakomitym tego przykładem. Ameryka ma swoją 
mroczną stronę, która kusi każdego, kto odniósł sukces i szybko może spro-
wadzić go na dno, nawet jeśli nie fizyczne, to psychiczne.
Good night, Dżerzi to ciekawa książka. Nawet jeśli nie lubimy Malowanego 
ptaka, uznając tę pozycję za jedną z cegiełek w murze budowania nega-
tywnego wizerunku Polaków podczas drugiej wojny światowej, to jednak 
po lekturze utworu Głowackiego można inaczej spojrzeć na Kosińskiego 
i jego dzieła. 

Paweł Kozłowski

MUZYCZNIE

Z BIBLIOTEKI

Czytanie mądra rzecz

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką
W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działające-
go przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku 
oraz Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w piątek, 12 maja br., 
zorganizowaliśmy cykl spotkań z pisarką dla dzieci - Wio-
lettą Piasecką. W sumie odbyły się trzy spotkania. Pierwsze 
z nich miało miejsce w czytelni biblioteki i wzięły w nim 
udział uczniowie 4 klas ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
(95 osób). Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawo-
wej w Budach Siennickich. Uczestniczyły w niej dzieci z całej 
szkoły – łącznie 93 osoby. Jako ostatnie, bajkowych opo-
wieści wysłuchały przedszkolaki z Sakolandii (48 malusz-
ków). 
Scenariusz spotkań był niezwykle interesujący. Autorka przygotowała dla małych czytelników m. in. ciekawą, oparta  
na faktach opowieść o Hansie Christianie Andersenie, teatrzyk kukiełkowy oraz liczne zagadki i konkursy z dobra wróżbą. 
Uczestnicy spotkań mogli również sami spróbować swoich sił jako aktorzy w teatrzyku.
Dzieci na spotkaniach zadawały pisarce wiele pytań, np. o jej ulubiony kolor i potrawy, skąd posiada ogromną wiedzę  
na temat piłki nożnej, pytały o ulubione zwierzątko i itp. Na koniec każdego spotkania można było zakupić książkę napisaną 
przez Wiolettę Piasecką i otrzymać jej autograf.
Cudowne, pełne magii spotkania na pewno na długo pozostaną w pamięci nie tylko naszych małych czytelników,  
ale również ich wychowawców. Zapraszamy do wypożyczania książek Wioletty Piaseckiej.

Bibl.

W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”, Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku w maju rozpoczęła 
wielkie czytanie. 
Tegoroczne hasło przewodnie to 
Czytanie mądra rzecz. Tradycyj-
nie nasze czytanie rozpoczęło się 
w Urzędzie Miejskim. Tam bowiem 
w piątek, 5 maja br., klasa III f wraz 
z wychowawczynią 
Ewą Boczkowską spo-
tkała się z Katarzyną 
Świderską wicebur-
mistrz Nasielska. Prze-
czytała ona dzieciom 
w i e r s z o wa n ą  b a j -
kę Wiesława Drabika 
Wiosna panie bocia-
nie. Podczas spotkania 
dzieci dowiedziały się 
wiele o pracy w urzę-
dzie oraz obowiąz-
kach burmistrza i jego 
zastępcy. Dzieci wy-
kazały się dużą wiedzą 
na temat samorządu. 
Spotkanie zakończy-
ło się słodkim poczę-
stunkiem.

Natomiast we wtorek, 9 maja br., 
przedstawiciele naszej biblioteki 
wybrali się wraz z klasą III e i jej wy-
chowawczynią Dorotą Fijalską na 
czytanie do Banku Spółdzielcze-
go w Nasielsku. Przybyłych powitał 
Ireneusz Górecki prezes BS, któ-
ry zapoznał nas z historią placówki. 
Następnie wspólnie z dziećmi prze-
czytał wiersz Władysława Bełza Kto 

ty jesteś? i wierszowaną opowieść 
O Smoku Wawelskim . Czytanie 
było wyjątkowo ciekawe, gdyż po-
parte było slajdami z kolorowymi 
ilustracjami czytanych utworów. Na-
stępnie przedstawiono nam krótką 
historię pieniądza. Dzieci otrzymały 
drobne upominki i mogły sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcia. 

Bibl.

ŁapZaMajka vol.3
Dużymi krokami zbliża się trze-
cia już edycja konkursu wokalnego 
„ŁapZaMajka”. Projekt ten jest adre-
sowany do osób z gminy Nasielsk 
i okolic w przedziale wiekowym od 
13 roku życia. Konkurs jest rozpa-
trywany w dwóch kategoriach: rap 
i śpiew (mile widziane utwory własne,  
ale także covery). 
Karty zgłoszeniowe można pobrać 
na stronie www.noknasielsk.pl, któ-
re wraz z podkładem muzycznym 

należy dostarczyć do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury lub przesłać drogą 
elektroniczną na maila domalak@
o2.pl do 26 czerwca 2017 r. Prze-
słuchania odbędą się w sali kinowej 
NOK, 27 czerwca 2017 (wtorek) 
o godz. 17:00 (wstęp bezpłatny). 
Występy uczestników będzie 
oceniało specjalne jury złożone 
z muzyków, raperów i wokalistów. 
Zwycięzcy obu kategorii pojadą  
do legendarnego studia „Izabelin”, 

aby pod okiem profesjonalnego 
realizatora dźwięku, zarejestrować 
swoje wokale. Będą też mogli obser-
wować prace nad obróbką dźwięku 
i mix-em zarejestrowanych ścieżek. 
Dodatkowo, jak było to w poprzed-
niej edycji, otrzymają pamiątkowe 
płyty z zarejestrowanymi utworami, 
a do sieci trafi krótki reportaż oraz 
wideo upamiętniające cały proces 
nagrywania i wizyty w studio. Więcej 
informacji, wideo i zdjęcia z poprzed-
niej edycji konkursu, a także skład 
jury znajduje się na specjalnie stwo-
rzonym fanpage-u na portalu www.
facebook.com/ŁapZaMajka.

dd
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Uczennica ZSZ  finalistką 
konkursu ART POETIQUE
24 kwietnia odbył się 
XII Konkurs Poezj i 
i  P iosenk i  Francu-
skiej „Art Poétique” 
p o d  h o n o r o w y m 
patronatem starosty 
pułtuskiego Jana Za-
lewskiego i burmi-
strza miasta Pułtusk 
Krzysztofa Nuszkie-
wicza. Uroczystość 
miała miejsce w Ga-
lerii „4 Strony Świata”. 
Głównymi organizatorami konkursu były: Barbara Meredyk, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku i Bożena Poty-
raj, dyrektor Pułtuskiej Biblioteki im. Joachima Lelewela. W tegorocznej 
edycji konkursu wzięło udział 25 uczestników, w III kategoriach: recytacja 
wierszy poetów francuskich w języku polskim, recytacja wierszy poetów 
francuskich w oryginale oraz piosenka francuska. 
Konkurs poezji i piosenki francuskiej to doskonała forma poznania i po-
pularyzowania literatury, a także języka francuskiego oraz prezentowania 
uczniowskich talentów, pasji i zdolności. Jest to ciekawa inicjatywa, która 
inspiruje osoby i instytucje do nowatorskich działań. Uczestnicy konkursu 
„Art Poétique” corocznie reprezentują wysoki poziom interpretacji utwo-
rów, wykazują się dużym zaangażowaniem i profesjonalnym przygoto-
waniem, co sprawia, że członkowie jury mają nie lada wyzwanie w trakcie 
oceniania artystów i przyznawania nagród.
Jury obradowało w następującym składzie: dr Joanna Popielska – Grzy-
bowska (przewodnicząca), Barbara Meredyk (dyrektor LO im. Piotra Skar-
gi w Pułtusku), Bożena Potyraj (dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej 
w Pułtusku), Grażyna Maria Dzierżanowska (redaktor „Tygodnika Pułtu-
skiego”), Lech Chybowski (redaktor „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”). 
W konkursie udział wzięły dwie uczennice Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Paulina Fiedorczyk z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
zaśpiewała piosenkę pt. „Derniere Danse” (Indila) oraz Julia Górska z kla-
sy II Technikum Logistycznego, która wyrecytowała wiersz pt. „Podróż” 
Charles Baudelair’a. Miło nam poinformować, że Julia Górska zajęła I miej-
sce w kategorii recytacja wierszy poetów francuskich w języku polskim.
To już kolejny sukces uczennic ZSZ w Nasielsku. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku uczennice naszej szkoły: Justyna Rutkowska i Klaudia 
Tybuchowska zajęły kolejno I i III miejsce w kategorii piosenka francuska. 
Dziękujemy uczennicom za zaangażowanie,  profesjonalne zaprezento-
wanie swoich talentów i życzymy dalszych sukcesów na scenie.

Anna Łączyńska

Kaplica królewska w płockiej katedrze 
O t ym, że w katedrze 
p łockiej pochowani są 
władcy z rodziny Piastów, 
wie większość z nas. Do-
tyczy to zwłaszcza miesz-
kańców mazowieck iej 
ziemi, której Płock był kie-
dyś stolicą. Ta stołeczność 
miasta sięgała także poza 
Mazowsze. Było to w cza-
sach, kiedy kształtowało 
się państwo polskie.
Przypomnę pewien epi-
zod dotyczący Nasielska. 
To tutaj w kancelarii ksią-
żęcej  ks ięc ia  B oles ła-
wa, znanego później jako 
król Bolesław Śmiały albo 
Szczodry, powstał doku-
ment, w którym po raz 
pierwszy wzmiankowany 
jest Nasielsk (znany jako falsyfikat 
mogileński z 1065 r.).
O tym, że w Płocku pochowani 
są władcy z rodziny Piastów, wie-
my z zapisków kronikarza Galla 
zwanego Anonimem (Władysław 
Herman) i Kroniki Jana Długosza 
(Bolesław Krzywousty). Historia 
piastowskiej nekropolii ma boga-
tą historię. Zajmowało się nią kilka 
pokoleń badaczy i wysokiej klasy 
rzemieślników. Przez wiele lat wie-
dziano, że ci dwaj władcy są po-
chowani w katedrze płockiej, ale 
miejsce pochówku nie było znane 
od początku.  Zostało jednak przez 
badaczy ustalone.
Obecnie, po kilku zmianach miej-
sca pochówku, doczesne szczątki 
władców, a także szczątki innych 
członków piastowskiej rodziny, 
znalazły godne miejsce w prze-
pięknej kaplicy zwanej kaplicą kró-
lewską. Znajduje się ona tuż przy 
wejściu do katedry po lewej stro-
nie od wejścia. 

W czwartek, 27 kwietnia br. odby-
ła się w Katedrze Płockiej i Opac-
twie Pobenedyktyńskim sesja 
popularno-naukowa, poświęcona 
prezentacji wyników badań i prac 
konserwatorskich prowadzonych 
ostatnio w Kaplicy Królewskiej 
w Katedrze Płockiej. Na sesję tę 
przedstawicieli różnych instytu-
cji, w tym i prasy, z terenu zarów-
no Płocka, jak i diecezji płockiej, 
zaprosił gospodarz obiektu: pro-
boszcz parafii katedralnej – ks. Ste-
fan Cegłowski. Przewodniczył jej 
ordynariusz płocki ks. biskup Piotr 
Libera.
Na spotkaniu podsumowano pół 
wieku działań Kościoła Płockie-
go dla poznania ważnych faktów 
zarówno z dziejów Kościoła, jak 
i państwa polskiego, i przedsięwzięć  
podjętych na rzecz konserwator-
skiego utrwalenia materialnych 
śladów przeszłości dla przyszłych 
pokoleń. A Kościół Płocki i wspie-
rające go instytucje, w tym i insty-
tucje państwowe, mają się czym 

p o c h w a l i ć .  N i c 
dziwnego, że coraz 
częściej miejsca po-
chówków Piastów 
w Płocku nazywa się 
Mazowieckim Wa-
welem.
Płocka sesja popu-
larno-naukowa po-
święcona królewskiej 
nekropolii przygoto-
wana była niezwykle 

starannie. Wystąpienia poszcze-
gólnych referentów były krótkie, 
a przy tym bardzo treściwe. Co 
więcej, zrozumiałe były nie tylko 
dla fachowców, ale i dla „przecięt-
nego” słuchacza. Poszczególne 
prelekcje były ilustrowane zdję-
ciami i f ilmami. Na zakończenie 
uczestnicy mieli możliwość za-
poznania się z zaawansowaniem 
prac konserwatorskich. Wniosek 
nasuwał się jeden: Kościół Płocki 
godnie kontynuuje dzieło naszych 
przodków. Naszym zadaniem jest 
zachowanie dziedzictwa narodo-
wego i przekazanie go przyszłym 
pokoleniom. Myślę, że mieszkańcy 
nasielskiej gminy powinni korzystać 
z każdej okazji, by poznawać swoją 
diecezjalną świątynię, swój Mazo-
wiecki Wawel. 
W trakcie sesji wygłoszono nastę-
pujące referaty: Świątynia strażni-
kiem historii (ks. biskup Piotr Libera); 
Symbolika miejsca (ks. proboszcz 
parafii katedralnej Stefan Cegłow-
ski); Poczet Piastów spoczywa-
jących w Kaplicy Królewskiej (ks. 
prof. Michał Grzybowski); Kapli-
ca Królewska i Wzgórze Tumskie 
– spojrzenie archeologa (Andrzej 
Gołembnik); Dawny blask w no-
wej odsłonie – prace w Kaplicy 
Królewskiej (Marcin Kozarzewski); 
PERN mecenasem i strażnikiem 
pamięci (Igor Wasilewski – Prezes 
Zarządu PERN S.A.).

andrzej zawadzki
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Wzruszające spotkanie 
po 55 latach
Nasielscy maturzyści z roku 1962 
postanowili się spotkać w Nasielsku  
po 55 latach od zdania matury. Ter-
min tego spotkania wyznaczono  
na sobotę, 13 maja 2017 roku. 
Jego inicjatorką była lekarka p. prof. 
dr hab. Bogumiła Milewska-Bobu-
la. Jej diagnoza, że takie spotkanie 
jest potrzebne jej samej, jej kole-
żankom i kolegom, była ze wszech 
miar słuszna. Szybko znalazła grupę 
osób, które postanowiły wesprzeć 
jej pomysł. Wśród nich były, np. pa-
nie: Wanda Białorucka-Modzelew-
ska, Anna Żbikowska-Ostaszewska, 
Maria Czeremurzyńska-Kraszewska. 
W realizacji pomysłu pomagali i inni.
Niestety, nie wszyscy z tych, któ-
rzy w nasielskim Liceum Ogól-
nokształcącym zdawali w 1962 
egzamin dojrza łości,  prz yby-
li na to, w pewnym sensie, jubi-

leuszowe spotkanie. Spośród 33 
osób zdających wtedy egzamin 
maturalny, przybyło tylko 13 ab-
solwentów tego rocznika. To Bo-
gumiła Milewska-Bobula, Wanda 
Białorucka-Modzelewska, Ma-
ria Czeremurzyńska-Kraszewska, 
Anna Żbikowska-Ostaszewska, 
Maria Buczyńska-Nowak, Stani-
sława Miller-Rejchert, Zofia Biało-
szewska-Kędra, Elżbieta Kisielińska, 
Jadwiga Gmurzyńska - Makowska, 
Helena Pilińska-Furkal, Zygmunt 
Kaczyński, Czesław Bachanek, 
Wiesław Chrustowski.
11 osób nie mogło, z różnych 
względów, uczestniczyć w tym 
spotkaniu. Jak udało się nam do-
wiedzieć, tego dnia sercem byli 
ze swymi koleżankami i kolegami 
w Nasielsku. Niestety, aż 9 osób 
z tego rocznika już nie żyje.
Reprezentantem grona peda-
gogicznego był pan Zbigniew 
Ziółkowski. Kadrę profesorską 
stanowili, chociaż wtedy nieofi-
cjalnie, dwaj księża prefekci; Jerzy 
Drozdowski i Ludomir Kokosiń-
ski. W „tamtych” czasach naucza-
li poza szkołą młodzież licealną 
w pomieszczeniach kościelnych, 
głównie w salce nad zakrystią. 
Obydwaj kapłani, dzisiaj już emery-
ci, z radością stawili się na to nieco-
dzienne spotkanie. 
Tym razem mieli do spełnienia 
szczególną misję. Przewodzili kon-
celebrowanej mszy św., która mia-
ła szczególne przesłanie. Modlono 
się w intencji tych, których Bóg po-

wołał już do siebie, dziękowano też 
Bogu za łaski, jakie członkowie tej 
społeczności licealnej otrzymali od 
Boga. Księdzu infułatowi kan. Lu-
domirowi Kokosińskiemu i ks. kan. 
Jerzemu Drozdowskiemu asysto-
wał w koncelebrze ks. kan. Tadeusz 
Pepłoński, obecny proboszcz na-
sielskiej parafii. 
W scenariuszu uroczystego na-
bożeństwa zapisany był i udział 
młodzieży z lat sześćdziesiątych. 
Odpowiednie modlitwy i wezwania 
czytały panie: Wanda Modzelewska 
i Maria Kraszewska. 
Swój udział w liturgii miała też ini-
cjatorka spotkania, Bogumiła Mi-
lewska, która wygłosiła przesłanie, 
wspominając w nim m. in. o sym-
bolicznej dacie, kiedy to odbywało 
się to spotkanie. Mówili też o tym 
obydwaj kapłani. W tym samym 

dniu bowiem, o tej samej porze 
w dalekiej Fatimie, Ojciec św. Fran-
ciszek wynosił na ołtarze dwójkę 
dzieci, którym 100 lat temu obja-
wiła się Matka Boża. W tym samym 
czasie na całym świecie odbywały 
się liczne nabożeństwa i uroczysto-
ści. Nasielska uroczystość kościelna 
wpisywała się też  w te uroczysto-
ści.
Zwieńczeniem uroczystości w ko-
ściele był piękny koncert chóru ka-
meralnego The Warsaw Singers. 
W chórze tym występują artyści 
Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. Wykonują oni zróżnicowane 
programy muzyczne, w tym pie-
śni sakralne pochodzące z różnych 
epok i religii. W Nasielsku artyści 
zaprezentowali absolwentom LO 
z 1962, ich gościom i zebranym 
w kościele osobom takie pieśni jak: 
Bogurodzica (wersja wg orygina-
łu z XIV w.), Ave Maria, Totus Tuus, 
Sub Tuum praesidium, Salve Regi-
na, Zdrowaś Królewno wyborna;  
O, Ziemio Polska, Save me my Lord.
Ta muzyczna „uczta” to prezent ab-
solwenta z 1962 r., Zygmunta Ka-
czyńskiego. Jego syn Michał śpiewa 
w tym chórze. Był, oczywiście, 
w Nasielsku.
Trzecia część spotkania odbyła się 
w nasielskiej restauracji Stary Młyn. 
We własnym gronie absolwenci 
z 1962 roku wracali do wydarzeń 
z czasów swej nauki w nasielskim 
liceum. Była to sentymentalna po-
dróż w czasie do lat minionych.

Andrzej Zawadzki

Pielgrzymka do Lwowa
W niedzielę, 30 kwietnia, pięć-
dziesięcioosobowa grupa parafian 
z Nasielska, wyruszyła na pielgrzymi 
szlak. 
Naszym pierwszym przystankiem był 
Opatów. Tam zwiedziliśmy kolegiatę 
pod wezwaniem św. Marcina z To-
urs, która zajmuje wyjątkowe miejsce 
wśród zabytków architektury romań-
skiej w Polsce. To jedna z nielicznych, 
tak dobrze zachowana od XII wieku 
do naszych czasów kolegiata. Wzbu-
dziła nasz podziw swoimi rozmiarami, 
okazałością i wysoką klasą architekto-
niczną. 
O godz. 11.00 stanęliśmy na rzeszow-
skim Rynku, który okalają piękne 
kamienice, a w jego centrum znaj-
duje się pomnik Tadeusza Kościusz-
ki. O godz. 12.00 uczestniczyliśmy  
we mszy św. w Sanktuarium Matki 
Bożej Rzeszowskiej, która jest obecna 
w tym miejscu od 1513 roku. Po za-
kończonej Eucharystii pojechaliśmy 
do Przemyśla, gdzie powitała nas Ha-
lina Zimny – przewodnik PTTK. Uda-
liśmy się na punkt widokowy, skąd 
rozpościerała się przed nami panora-
ma miasta. Następnie, spacerując po 
Starówce, udaliśmy się do katedry, 
gdzie znajduje się Matka Boża Jac-
kowska. Cudowna późnogotycka, 
alabastrowa statua przedstawia Mat-
kę Bożą siedzącą na srebrnym tro-
nie. Na prawej ręce trzyma Dzieciątko 
Jezus, które beztrosko bawi się pa-
luszkiem u nogi i jednocześnie wpa-
truje się w piękną, tchnącą spokojem 
twarz Matki. Na jej lewej dłoni wspie-

ra się otwarta księga. Legenda gło-
si, że w roku 1240 do klasztoru OO. 
Dominikanów w Przemyślu przybył 
św. Jacek Odrowąż, który uchodząc 
z Kijowa przed Tatarami, uniósł z sobą 
wspomnianą figurę Matki Najświęt-
szej i zostawił ją w kościele zakonnym 
w Przemyślu. W katedrze greckoka-
tolickiej mogliśmy podziwiać piękny 
ikonostas, a w kościele św. Teresy uni-
katową ambonę. Zmęczeni podróżą, 
udaliśmy się na nocleg do Kalwarii Pa-
cławskiej. 
W poniedziałek, pierwszego majowe-
go dnia, wczesnym rankiem udaliśmy 
się na przejście graniczne polsko-
-ukraińskie do Medyki. Po dwóch 
godzinach udało nam się wjechać  
na Ukrainę. 
Centralnym wydarzeniem pobytu 
we Lwowie była msza św. w katedrze 
lwowskiej. O godz. 11.00 ks. Grzegorz 
odprawił mszę św. przed wizerunkiem 
Matki Bożej Łaskawej. W kazaniu po-
wiedział: Król Jan Kazimierz, 1 kwietnia 
1656 roku w katedrze lwowskiej, przed 
cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej, obrał Maryję za Królową 
swoich państw, a Królestwo Polskie 
polecił jej szczególnej obronie. Król 

Polski, pełen wdzięczności i nadziei, 
w obecności senatorów, biskupów, 
szlachty i ogromnych rzesz zwykłego 
ludu, wypowiadał słowa ślubów: 
„Wielka człowieczeństwa Boskiego 
Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twe-
go Syna, Króla królów i Pana moje-
go, i Twoim zmiłowaniem się, król, 
do Twych Najświętszych stóp przy-
chodząc, tę oto konfederacyję czy-
nię: Ciebie za Patronkę moją i państwa 
mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, 
Królestwo moje…., wojsko oboj-
ga narodów i pospólstwo wszystko 
Twojej osobliwej opiece i obronie po-
lecam, Twojej pomocy i miłosierdzia 
w teraźniejszym utrapieniu królestwa 
mego przeciwko nieprzyjaciołom 
pokornie żebrzę…” 
W czasie podniesienia król zszedł 
z tronu, złożył berło i koronę, i padł na 
kolana przed wielkim ołtarzem. Za-
czynając od słów: „Wielka Boga-Czło-
wieka Matko, Najświętsza Dziewico” 
ogłosił Matkę Bożą szczególną Patron-
ką Królestwa Polskiego. Przyrzekł sze-

rzyć Jej cześć, ślubował wystarać się 
u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie 
na obchodzenie Jej Święta jako Kró-
lowej Korony Polskiej, zająć się losem 
ciemiężonych pańszczyzną chłopów 
i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość 
społeczną. Po mszy świętej, w czasie 
której król przyjął również Komunię 
świętą z rąk nuncjusza papieskiego, 
przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie odśpiewano Litanię do 
Najświętszej Maryi Panny, a przed-
stawiciel papieża odśpiewał trzykroć, 
entuzjastycznie powtórzone przez 
wszystkich obecnych nowe wezwa-
nie: „Królowo Korony Polskiej, módl 
się za nami”.
Wracając do tamtych wydarzeń, 
z wielkim wzruszeniem modliliśmy 
się o pomyślność dla Ojczyzny i w na-
szych osobistych intencjach. Następ-
nie udaliśmy się na Starówkę lwowską, 
która, pomimo potrzeby renowacji, 
zapiera dech w piersiach. 
Po obiedzie, gdzie mogliśmy skosz-
tować barszczu ukraińskiego, udali-
śmy się na Cmentarz Łyczakowski. 
Jest to jeden z najstarszych, spośród 
istniejących do dziś w Europie, cmen-
tarzy. Za oficjalną datę jego powstania 

przyjmuje się rok 1786. Idąc od bra-
my wejściowej nekropolią, zatrzyma-
liśmy się przy grobach m. in. Gabrieli 
Zapolskiej, Marii Konopnickiej, Włady-
sława Bełzy, wpatrywaliśmy się w orła 
wieńczącego nagrobek Juliana Ordo-
na. Następnie przeszliśmy na Cmen-
tarz Orląt Lwowskich. Jest to miejsce 
szczególne na cmentarzu Łyczakow-
skim. Leżą tu ci, którzy bronili Lwowa 
przed Ukraińcami. W 1918 roku lud-
ność ukraińska chciała przejąć wła-
dzę nad miastem, wykorzystując fakt, 
że nie było tu polskich wojsk. Jakże 
wielkie musiało być ich zdziwienie, 
że polska ludność stanowiąca około 
60% miasta (Ukraińców było około 
10%) zorganizowała się oddolnie i sta-
nęła do walki. Po polskiej stronie wal-
czyło około 6 tysięcy osób, z czego 
zginęło w boju lub z powodu odnie-
sionych ran 439 obrońców. To oni 
spoczywają na tym cmentarzu. Nad 
Cmentarzem Orląt Lwowskich góru-
je wielki łuk triumfalny, który oparł się 
stalowym linom i czołgom, którymi 
po drugiej wojnie światowej Ukraińcy 
chcieli zniszczyć pamięć o pochowa-
nych tu obrońcach miasta. Pozostały 
ślady po linach, pozostały zbite napi-
sy, ale kamień przetrwał. Na przeciw-
ko niego, na górce stoi kaplica. Pełni 
przeżyć i emocji udaliśmy się w dro-
gę powrotną na nocleg do Polski.
Ostatni dzień naszej majówki rozpo-
częliśmy od mszy św. w Kalwarii Pa-
cławskiej. Sanktuarium kalwaryjskie to 
miejsce, w którym wraz z kultem Męki 
Pańskiej w klasztornym kościele, od-
biera swój kult cudowny obraz Matki 
Bożej Kalwaryjskiej. Po mszy św. i śnia-
daniu udaliśmy się na Dróżki Kalwaryj-
skie, odprawiając nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej. Po obiedzie, w gościnnym 
Domu Pielgrzyma Ojców Franciszka-
nów, udaliśmy się w drogę powrotną. 
Ostatnim punktem naszej wędrówki 
był Zamek w Łańcucie. Jest on jed-
ną z najpiękniejszych rezydencji ary-
stokratycznych w Polsce. Słynie ze 
znakomitych wnętrz mieszkalnych 
oraz niezwykle interesującej kolek-
cji pojazdów konnych. Zespół pała-
cowy otacza stary, malowniczy park 
w stylu angielskim, w którym wzno-
szą się liczne pawilony i zabudowania 
gospodarcze, ściśle niegdyś związa-
ne z codziennym życiem łańcuckiej 
rezydencji. Ci, którzy byli tu pierwszy 
raz, byli urzeczeni gościną u Potoc-
kich. 
Pełni wdzięczności w sercu, za wspól-
nie spędzony czas dla „ducha i ciała” 
oraz niezapomniane przeżycia i wra-
żenia, wróciliśmy z tegorocznej ma-
jówki.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski
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Wiosna z Mrówką
We czwartek, 11 maja br., odbyła 
się ogólnopolska Akcja społecz-
na „Wiosna z Mrówką”. Maskotka 
Mrówki z MARKETU BUDOW-
LANEGO DOM I OGRÓD PSB 
M R Ó W K A  N A S I E L S K  
wraz z dziećmi z klasy III Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku wspar-
ła inicjatywę społeczną, mającą  
na celu upiększanie naszego mia-
sta. 

W t ym roku Mrówka wraz 
z dziećmi zmieniała otoczenie 
parku przy ul. Kościuszki. Teren 
obsadzony został drzewkami, 

krzewami i kwiatkami. Do realizacji akcji zostały wykorzystane produkty 
pochodzące z Marketu PSB Mrówka Nasielsk: rośliny, sadzonki, drzewa, 
ziemia, kora, nawozy oraz narzędzia.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Z GMINY

Świętowaliśmy Dni Miasta
Największa impreza plenerowa 
w naszym mieście, czyli Dni Nasielska, 
w tym roku odbyły się wcześniej niż 
zwykle. Świętowaliśmy 6 i 7 maja. 
W sobotę na mieszkańców czekało 
wiele atrakcji na Stadionie Miejskim. 
Po oficjalnym otwarciu imprezy wy-
startował Bieg ze Świętym. Cieszył się 
dużym zainteresowaniem zarówno 
wśród najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, jak i dorosłych. Tuż po 
godz. 15.00 na scenie zaprezentowali 
się zwycięzcy Mini Dance Show oraz 
laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „O złotą nutkę”. Na-
stępnie przyszedł czas na niezwykle 
energetyczny występ Wiejskiej Spec 
Kapeli z Cieksyna z udziałem muzy-
ków znanych z formacji Pompadur. 
Wieczorem mogliśmy bawić się przy 
boogie-woogie z domieszką czar-
nego bluesa, czyli BOOGIE BOYS. 
Natomiast w klimat słonecznej Italii 
wprowadził nas przebojowy Roberto 
Zucaro. Gwiazdą wieczoru był zespół 
LemOn. Charyzmatyczny wokali-
sta, Igor Herbut, porwał publiczność  
do wspólnej zabawy największy-
mi przebojami: ,,Napraw”, ,,Scarlett”, 
,,Spójrz”, ,,Nice” i ,,Jutro”. 6 maja po-
goda sprawiła, że przyjemnie było 

spędzić czas w plenerze. Dlatego 
też dodatkowe atrakcje na Stadionie 
Miejskim, takie jak wesołe miasteczko 
i punkty gastronomiczne cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród lo-
kalnej społeczności.
Natomiast, 7 maja, w niedzielę, 
w parku przy kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku odbył się Jarmark oraz 
Zdrowa Majówka. Na mieszkańców 
czekały stoiska z rękodziełem oraz 
tradycyjnymi i ekologicznymi pro-
duktami żywnościowymi. Obejrzeli-
śmy znakomity pokaz walk rycerskich 
i wysłuchaliśmy niesamowitego kon-
certu muzyki renesansowej. Na scenie 
zaprezentowali się także uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej  

ze Starych Pieścirogów. 
Goście mogli także posłu-
chać opowieści o dawnych 
czasach oraz nauczyć się 
strzelać z łuku. W ramach 
Zdrowej Majówki miesz-
kańcy mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad spe-
cjalistów oraz wykonać 
badania, m.in. ciśnienia, 
pomiar cukru i choleste-
rolu. Przy starym wikaria-
cie stanął Krwiobus, gdzie 
można było oddać krew. Niedzielna 
aura nie była już tak łaskawa, jak pod-
czas imprezy na Stadionie Miejskim, 
ale na mieszkańców czekała gorąca 
grochówka przygotowana przez stra-

żaków z OSP Cieksyn. Na koniec te-
gorocznych Dni Nasielska odbył się 
w nasielskiej świątyni koncert chóru 
Lira i orkiestry dętej z Jońca. 
Dziękujemy wszystkim za obecność 
i wspólną zabawę. Szczególne po-
dziękowania należą się sponsorom 
Dni Nasielska: firmie Kaba BRUKAR-
STWO i Panu Leszkowi Kaczyń-
skiemu, Bankowi Spółdzielczemu 
w Nasielsku, firmie BERTA & GRAVO-

MACH i Panu Marcinowi Chrustow-
skiemu oraz RAIFFEISEN POLBANK 
w Nasielsku. Partnerami tegorocznych 
dni miasta byli: Nasielskie Budownic-
two Mieszkaniowe, Zarząd Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
SPZOZ Nasielsk, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Koło Akcji Katolic-
kiej w Nasielsku, HDK Kropelka oraz 
MKS Viktoria Nasielsk.

K.T.
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Czym słodzić?
Słodzić czy nie słodzić? A jeśli słodzić, to czym? Cukier czy słodzik? Cukier brązowy  
czy syrop z agawy? A może stewia? A może warto wybrać miód?
I jak tu dokonać odpowiedniego wyboru? Jeśli tylko jesteśmy gotowi na takie zmiany,  
to najlepiej postarać się stopniowo zmniejszać ilości słodzenia, np.: słodzimy 2-3 łyżecz-
ki to stopniowo codziennie słodząc mniej, staramy się dojść do jednej łyżeczki, a później  
do zera. W ten sposób nie odczujemy nagłej zmiany.
Jeśli natomiast nie wyobrażamy sobie życia bez słodzenia, to mamy kilka możliwości. 
Wszystko tak naprawdę zależy, ile w ciągu dnia słodzimy. Pijąc 1-2 szklanki herbaty czy 
kawy i słodząc jedną łyżeczką cukru - może nie przytyjemy od tego. Natomiast, jeśli ktoś 
pije 5-6 herbat i kaw, każdą słodząc dwiema łyżeczkami cukru, to jednak w ciągu dnia jest 
już znacząca ilość.
Cukier jest substancją prostą, która oprócz energii nie dostarcza nam innych substancji od-
żywczych. Dlatego czasami warto rozważyć zamienniki naturalne cukru.
Możemy np. słodzić miodem. Pod warunkiem, że nie jesteśmy uczuleni. Jest to produkt 
naturalny, złożony z łatwo przyswajanych cukrów prostych - glukozy i fruktozy. Jednak do-
datkowo zawiera właściwości odżywcze i lecznicze, w tym składniki mineralne, kwasy or-
ganiczne oraz enzymy. Ten unikalny skład sprawia, że od wieków przypisuje się mu cechy 
leku. Miód ma dobroczynny wpływ na przewód pokarmowy, wątrobę, nerki, serce, popra-
wia odporność. Należy jednak pamiętać, żeby miodu nie dokładać do gorących napojów 
czy potraw, ponieważ traci swoje właściwości. Warto też zwrócić uwagę, by kupować miód, 
który pochodzi z Polski lub ewentualnie z krajów Unii Europejskiej. 
Innym, ostatnio bardzo popularnym rozwiązaniem jest stosowanie jako słodzika syropu 
z agawy. To delikatna w smaku substancja słodząca produkowana głównie w Meksyku  
z soku rośliny przypominającej wyglądem kaktusa. Syrop jest trzykrotnie słodszy od cu-
kru, a jednocześnie posiada 4-5 razy niższy indeks glikemiczny od miodu. Syrop składa się  
w większości z fruktozy, która rozkładana jest w organizmie wolniej od glukozy. Jest ponad-
to źródłem inuliny, czyli probiotyku, który powoduje wzrost korzystnej flory bakteryjnej  
w jelicie grubym. Może on być stosowany również przez wegan, którzy nie używają miodu. 
Coraz częściej stosowany jest także w Polsce syropy klonowy, który kojarzy nam się głów-
nie z kanadyjskich i amerykańskich filmów. Jest to gęsty syrop o jasnobrązowej barwie, po-
bierany z pnia klonu cukrowego lub srebrzystego. Jest mniej kaloryczny od cukru i miodu. 
Zawiera wiele składników mineralnych m. in.: wapń, magnez, fosfor i mangan, oraz witaminy 
z grupy B. 
Mniej znaną substancją słodzącą jest melasa trzcinowa, która powstaje jako produkt uboczny 
podczas produkcji cukru trzcinowego. Występuje w postaci ciemnobrązowego gęstego 
syropu lub bryłek. Jest źródłem wielu witamin i składników mineralnych, w tym kompletu 
witamin z grupy B oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT. Ponadto 
ma  właściwości antyoksydaycjne.
Fruktoza należy do grupy cukrów prostych. Występuje naturalnie w różnych produktach 
spożywczych, głównie w owocach. To właśnie jej zawdzięczają swoją słodycz. Stosowa-
na jest także jako dodatek do wielu produktów, w tym napojów, wypieków i cukierków.  
Ze względu na niski indeks glikemiczny, zalecana jest ona często jako alternatywna substan-
cja dla cukru. Małe ilości fruktozy, te dostarczane wraz z owocami i warzywami, nie stanowią 
zagrożenia. W nadmiernej ilości natomiast fruktoza ma negatywny wpływ na metabolizm 
tłuszczów, regulację masy ciała, a także zwiększa stres oksydacyjny, co może prowadzić  
do pojawienia się komplikacji cukrzycowych.
Stewia jest od kilku lat dopuszczona w naszym kraju do użytku. Często wykorzystuje się 
ją jako roślinę wspomagającą odchudzanie. Obniża też nadciśnienie, leczy zgagę, a także 
wzmacnia serce. Obecnie udowodniono, że ekstrakt z tej rośliny zwiększa tolerancję orga-
nizmu na glukozę i obniża jej stężenie we krwi bezpośrednio po posiłku, co jest szczególnie 
ważne dla ludzi chorych na cukrzycę. Suszone liście są 30-45 razy słodsze od sacharo-
zy – jedna łyżeczka sproszkowanych liści odpowiada szklance cukru. W przeciwieństwie 
do wielu sztucznych słodzików, słodycz stewii nie zmienia się również na skutek wysokich 
temperatur. Doskonale nadaje się więc do gotowania i pieczenia. Nie powoduje próchnicy 
zębów, a wręcz przeciwnie – działa bakteriobójczo i grzybobójczo. 
Aspartam to słodzik budzący wiele kontrowersji. Produkty, w których występuję to: mul-
tiwitaminy, guma do żucia bez cukru, rozpuszczalne kakao, leki, drinki, słodziki, napoje  
z herbatą, polewy, jogurt, galaretki, napoje owocowe i mleczne, napoje dietetyczne, roz-
puszczalna kawa i herbata, środki przeczyszczające, mrożone desery, napoje kawowe, 
miętowe, odświeżacze oddechu itp. Część naukowców uważa aspartam za neurotoksynę 
zaburzającą syntezę białek, przewodzenie impulsów w synapsach i strukturę DNA. Inni z 
kolei dementują doniesienia o szkodliwości tego słodzika.
Ksylitol (alkohol cukrowy) jest to cukier pochodzenia naturalnego, pozyskiwany najczęściej 
z brzozy. Jest tak samo słodki jak zwykły cukier, jednakże zawiera 40% mniej kalorii. Ksy-
litol nie fermentuje w przewodzie pokarmowym jak laktoza, sacharoza, fruktoza, glukoza. 
Podobnie jak cukier, stosować go można w wysokich temperaturach. Ksylitol jest powoli 
przetwarzany w organizmie z minimalnym udziałem insuliny, wskutek czego posiada po-
nad 14-krotnie niższy indeks glikemiczny od cukru. Dzięki temu w rozsądnych ilościach 
mogą go stosować diabetycy, utrzymując przy tym niski poziom insuliny. Ponadto ksylitol 
ma działanie alkalizujące, a niezakwaszające jak cukier. Zmniejsza ryzyko próchnicy. W nad-
miarze jednak ma działanie przeczyszczające.
Cukier brązowy jest powszechnie uważany za zdrowszy, jednak proces produkcji brązo-
wego cukru jest dokładnie taki sam, jak białego. Brązową barwę nadaje mu się poprzez 
dodanie wcześniej usuniętej melasy i ponowne osuszenie kryształów.
Cukier nierafinowany w przemyśle nazywany jest cukrem surowym. Po strąceniu za-
nieczyszczeń mlekiem wapiennym następuje wirowanie, krystalizacja i suszenie krysz-
tałów. Kolor brązowy kryształów zawdzięcza się melasie, która nie jest usuwana, tak jak w 
przypadku cukru białego. Pominięcie etapu oczyszczania sprawia, że ten rodzaj cukru nie 
jest czystą sacharozą. Zawiera np. żelazo, wapń, magnez czy potas. Można powiedzieć,  
że nierafinowany cukier brązowy w porównaniu z białym jest zdrowszy. Jednak często jest 
mylony ze zwykłym cukrem brązowym.
Jak widać, możliwości wyboru produktu, którym będziemy słodzić potrawy, jest naprawdę 
dużo. A może, mimo tak wielu propozycji, warto zrezygnować ze słodzenia? 

Iwona Łątka, Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
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Gala B&N – podsumowanie programu
Program B&N jest częścią Strategii 
poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na obszarze województwa 
mazowieckiego w latach 2014-2020, 
w obszarze Bezpieczny i Odpowie-
dzialny Człowiek. Jest to program 
profilaktyczny realizowany w celu 
poprawy bezpieczeństwa niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego 
- pieszych i rowerzystów. 
W poniedziałek, 8 maja 2017 r. 
w Warszawie odbyła się Gala podsu-
mowująca dotychczasowe działania 
podejmowane na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego w ramach pro-
gramu „B&N – B-jak bezpieczny,  
N - jak niechroniony”. 
Impreza była okazją do podzięko-
wania i wręczenia certyfikatów za 
pracę dla 341 konsultantów i koor-
dynatorów programu z terenu ca-
łego województwa mazowieckiego. 
Inicjatorem tego wydarzenia był Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Warszawie oraz Wydział Ruchu 
Drogowego KWP w Radomiu. Suk-
ces tego przedsięwzięcia byłby nie-
możliwy bez zaangażowania 454 
Partnerów Programu B&N oraz wielu 
instytucji mających swoich przedsta-
wicieli w Mazowieckiej Radzie Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Szczególny wkład merytoryczny 
wniosły Wojewódzkie Ośrodki Ru-
chu Drogowego oraz Mazowieckie 
Samorządowe Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli.
Od 2015 roku Szkoła Podstawowa  
i m .  S t e f a n a  S t a r z y ń s k i e g o 
w Nasielsku, jako jedna z nielicznych 
z terenu powiatu nowodworskiego, 
przystąpiła do programu, realizując 

różnego rodzaju działania promujące 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Na uroczystej Gali w Wyższej Szkole 
Menadżerskiej w Warszawie ucznio-
wie naszej szkoły: Natalia Ziemińska 
(kl. 6 b), Laura Ziemińska (kl. 6 b), Julia 
Piątek (kl. 6 b), Julia Witkowska (kl. 6 b), 
Kinga Kolasa (kl. 6 e), Monika Rokicka 
(kl. 5 b), Maria Zawadzka (kl. 5 b), Maks 
Obidziński (kl. 5 b), Jan Biernacki (kl. 5 
b), Bartłomiej Traczyk (kl. 5 b), Natalia 
Księżyk (kl. 4 c) i Jakub Domała (kl. 4 
c) pod opieką Anny Koryckiej, Kin-
gi Żabik i Moniki Paluszek zaprezen-
towali program słowno – muzyczny 
dotyczący bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, który uzupełniony został 
prezentacją multimedialną. Po części 
artystycznej usłyszeliśmy wiele po-
chwał z ust zaproszonych gości. 
Swoją obecnością wspierała nas dy-
rektor szkoły Agnieszka Mackiewicz, 
która motywuje nas do podejmo-
wania wyzwań oraz wspiera twórcze 
działania sprzyjające wszechstronne-
mu rozwojowi uczniów naszej szkoły. 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku aktywnie 

uczestniczy w realiza-
cji zadań z zakresu BRD. 
Kładziemy duży nacisk  
a wczesną edukację dzie-
ci w zakresie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
Zostaliśmy objęci patrona-
tem WORD-u w Warsza-
wie, o czym poinformował 
nas dyrektor WORDu Da-
riusz Marek Szczygielski 
podczas uroczystej Gali 
(8 maja). 
J e s t e ś m y  p r z e ko n a -
ni, że wczesna edukacja 
w zakresie bezpieczeń-
stwa i  podejmowanie 
działań, mających na celu 
w z ro s t  ś w i a d o m o ś c i 
uczestników ruchu dro-
gowego, przyczynią się 
do wyeliminowania wy-
padków w ruchu drogo-
wym.

Monika Paluszek
Szkolny koordynator 

B&N

Pasowanie na czytelnika
O tym, że warto czytać książki, chyba nie trzeba nikogo prze-
konywać. Ale czytać samodzielnie, spotkać się z książkowy-
mi przyjaciółmi, to dopiero frajda. Dla uczniów klasy pierwszej, 
którzy od września poznawali litery, składali je w wyrazy, potem 
w zdania, nadszedł wreszcie dzień, kiedy zostali oficjalnie przy-
jęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. 
W Szkole Podstawowej w Popowie Borowym uroczystość pa-
sowania uczniów klasy pierwszej na czytelników odbyła się 
10.05.2017 r. To wydarzenie organizowane przez bibliotekę 
szkolną, weszło już na stałe do kalendarza szkolnych uroczysto-
ści. Po raz kolejny do współpracy nad przygotowaniem przed-
stawienia włączyła się pedagog Iwona Łyczkowska, która tym 
razem przygotowała bajkową dekorację. 
Pierwszoklasiści, pod okiem opiekuna biblioteki szkolnej i jednocześnie swojej wychowawczyni,  
J. Prusik, wspólnie z kolegami z klasy IV przygotowali inscenizację pt. ,,Nasi baśniowi przyjaciele”. Bajkowe 
postaci opowiadały dzieciom o swoich przygodach z czytelnikami. Niestety nie wszyscy mieli szczę-
ście, bo np. ktoś wyrwał kartkę, na której była Śnieżka i co to za bajka bez Śnieżki? Smok przestał straszyć, 
Wróżka straciła swoją moc, Baba Jaga wyglądała jak Pani Wiosna, a Kot zamiast pięknych skórzanych bu-
tów, miał narty. Kopciuszek rozpaczała, że nikt już jej nie pokocha, a Królewicz cały lepił się od słodyczy, 
którymi ktoś pobrudził kartki. I kiedy wydawało się, że baśniowi bohaterowie zupełnie stracili zaufanie do 
czytelników, zjawiła się Czerwony Kapturek i przywróciła wiarę w to, że większość dzieci wie jak należy 
obchodzić się z książkami. A krasnoludki, w których role wcielili się chłopcy z klasy pierwszej, pomogły 
przywrócić baśniowym przyjaciołom ich dawny wygląd i charakter. Żeby książka ,,żyła”, musi mieć czy-
telników, mówiły o tym również piosenki, które wykonano w programie artystycznym. Nowi czytelnicy, 
po zaprezentowaniu swoich umiejętności aktorskich, złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą książki 
szanować, a obowiązki czytelnika wypełniać z wielką powagą.
Następnie dyrektor szkoły Teresa Przybysz, wielkim piórem dokonała aktu pasowania na czytelnika.  
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie klasy pierwszej otrzymali dyplomy, książkę i kolorowe zakładki.
Głównym celem tej uroczystości czytelniczej była reklama biblioteki szkolnej i zachęcenie uczniów  
do korzystania z jej zbiorów. Powinna się ona kojarzyć dzieciom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, 
radosnym, gdzie każdy jest mile widziany. Wierzymy, że nasi najmłodsi czytelnicy pokochają książki 
i czytanie, będą częstymi gośćmi biblioteki szkolnej.

Joanna Prusik
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Czas na jeża
Maj i czerwiec to czas, kiedy wiele gatunków zwierząt wydaje na świat swoje 
potomstwo. Dotyczy to także jeży, popularnych mieszkańców lasów, ogród-
ków i parków. W gabinetach co roku pojawiają się zarówno malutkie, osiero-
cone jeżyki, jak i dorosłe osobniki potrącone przez samochody, poturbowane 
przez psy, chore i pokaleczone. W ostatnich dniach w naszym gabinecie poja-
wiła się, znaleziona w przydomowym ogródku, ciężarna jeżyca. Podczas prze-
chodzenia przez ogrodzenie zawisła swym okrągłym, ciężarnym brzuszkiem 
na drucie. Właściciele ogrodu uwolnili ją z pułapki i dostarczyli do gabinetu. 
Dla naszego lekarskiego zespołu była to okazja do przypomnienia sobie kilku 
faktów na temat tych sympatycznych zwierzątek. Kilka z ciekawostek na temat 
jeży przedstawię dzisiaj czytelnikom.
Jeże w niewoli dożywają nawet 10 lat, jednak na wolności żyją około 3-5 lat. 
Najważniejszą informacją dotyczącą fizjologii jeży jest fakt, iż są to zwierzęta 
typowo nocne, dlatego pojawienie się jeża w okolicy w ciągu dnia zawsze po-
winno nasuwać podejrzenie, iż może on być chory lub zraniony.
Jeże są samotnikami i w ciągu dnia zazwyczaj odpoczywają w swojej kryjówce. 
Nocą wyruszają na żer. Wbrew panującemu stereotypowi (jeża dźwigającego 
jabłko na plecach), zwierzątka te są mięsożercami i nie wykazują zbyt dużego 
zainteresowania owocami. Najchętniej żywią się owadami, dżdżownicami, śli-
makami, pędrakami, a także padliną. Dzienne zapotrzebowanie dorosłego jeża 
to około 100 g pokarmu. Trzymając jeża w niewoli, należy pamiętać o noc-
nym trybie życia tego zwierzątka, w związku z czym brak apetytu w ciągu 
dnia jest typowy dla tego gatunku. W niewoli można karmić jeża dobrej jakości 
kocią karmą, jednak przyzwyczajenie go do suchego pokarmu może w przy-
szłości sprawić, że jeż oduczy się polowania i nie będzie w stanie samodzielnie 
zdobyć pożywienia. Jeśli więc mamy w planach wypuszczenie jeża na wolność 
po odzyskaniu przez niego zdrowia, lepiej dostarczać mu pożywienie jak naj-
bardziej zbliżone do naturalnego.
Jeż ma na ciele około 16 000 igieł. Młode jeżyki rodzą się nagie, a białe deli-
katne kolce wyrastają im już w ciągu godziny po porodzie. W 2.-3. dobie za-
czynają wyrastać im brązowe igiełki.
Od około jedenastego - dwunastego dnia życia potrafią zwijać się w kulkę. 
W momencie narodzin jeżątka ważą maksymalnie 15-20 g. W miocie może 
być ich od 1 do 7-8. Ciąża trwa około 40 dni, a młode usamodzielniają się 
około 8. tygodnia życia.
Odchów młodych przez człowieka jest trudny i wymaga dużego zaanga-
żowania. Mimo iż dorosłe jeże bardzo często karmione są kocią karmą, do 
odchowu młodych osesków STOSUJE SIĘ KARMĘ PRZEZNACZONĄ DLA 
SZCZENIĄT, a nie dla kociąt. Bezwzględnie nie wolno podawać małym jeżąt-
kom mleka krowiego. Preparat mlekozastępczy można rozpuszczać w herbat-
ce dla niemowląt ułatwiającej trawienie. Po nakarmieniu na brzuszku osesków 
pojawia się biała plamka, która znika, gdy żołądek się opróżnia i jeżątko staje się 
znowu głodne.
Bardzo ważne w odchowie młodych jest utrzymywanie prawidłowej tempe-
ratury otoczenia - około 30 stopni, tak, by młode się nie wychładzały.
Po karmieniu, podobnie jak w przypadku osieroconych szczeniąt i kociąt, małe 
jeżątka należy masować wacikiem zanurzonym w ciepłej wodzie w okolicy 
krocza i brzuszka, by sprowokować oddawanie kału i moczu. W naturze czyn-
ność tę wykonuje mama, maluszki nie są bowiem zdolne do samodzielnego 
wykonania tych czynności fizjologicznych.
W okresie zimowym jeże ulegają hibernacji. Jeżeli młode jeżątka urodzą się 
jesienią i nie zdążą urosnąć do momentu planowanej hibernacji - czeka je pew-
na śmierć. Wtedy wymagają one pomocy człowieka. Minimum masy ciała, 
przy której jeż ma szansę zahibernować, to 500 g. Taka masa ciała świadczy 
o wystarczającym zapasie tkanki tłuszczowej, by pokryć zapotrzebowanie or-
ganizmu przez kilka miesięcy zimy. W stanie hibernacji temperatura ciała jeża 
obniża się do około 6 stopni Celsjusza, zwalniają się procesy życiowe, takie jak 
oddychanie (około 13 oddechów na minutę) czy ilość uderzeń serca na mi-
nutę- (5-10 na minutę).
Ciekawym zjawiskiem u jeży jest tzw. „samonamaszczenie”. Jest to swego 
rodzaju opluwanie kolców pienistą wydzieliną w wyniku reakcji na nieznane 
zapachy. Jest to zjawisko zupełnie fizjologiczne i nie jest objawem żadnej cho-
roby.
Opiekując się jeżem, należy pamiętać także o tym, by urządzić mu gniazdo, 
w którym będzie mógł się chować w ciągu dnia i spokojnie odpoczywać. Do-
skonale w tym celu sprawdzają się drewniane domki lub pudełka, jeśli jeż trzy-
many jest w pomieszczeniu. Jako wyściółki można użyć sianka. Należy unikać 
granulatów i żwirków wykorzystywanych do kocich kuwetek.
Pamiętajmy, że jeże są zwierzętami dzikimi i pobyt w naszych domach, nawet 
jeśli oznacza ratowanie ich życia, jest dla nich ogromnym stresem. Maluszki 
dotknięte przez człowieka, prawdopodobnie będą odrzucane przez matkę. Jeż, 
który wychował się na wolności, nigdy nie będzie szczęśliwy, jeśli będzie za-
brany do klatki w mieszkaniu. Dlatego po odzyskaniu zdrowia zwierzę należy 
wypuścić w miejscu, w którym zostało znalezione (nie wywoźmy jeży miej-
skich do lasu, gdyż one nie są nauczone obrony przez leśnymi zagrożeniami!) 
lub oddać do specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego dla zwierząt dzikich. 
Takich ośrodków jest w Polsce wiele i tam specjaliści pomagają zwierzętom 
powrócić do swojego naturalnego środowiska.

Małgorzata Rosłońska
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Gminny konkurs ortograficzny 
Od wielu lat w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego organizowany 
jest Gminny Konkurs Ortograficzny 
dla uczniów klas III szkół podstawo-
wych pod patronatem Burmistrza. 
W tym roku odbyła się już IX edycja 
„Wiosennych zmagań z ortografią”. 
Organizatorami konkursu byli nauczy-
ciele: Anna Korycka, Beata Kownacka, 
Monika Brzezińska-Pająk i Nina Turek. 
Do udziału, jak co roku, zostali zapro-
szeni uczniowie wszystkich szkół pod-
stawowych naszej gminy.
Konkurs przebiegał dwuetapowo. 
Część pierwsza odbyła się, na pozio-
mie szkolnym. Najlepsi uczniowie  
z każdej szkoły 4 kwietnia przy-
stąpili wspólnie do drugiego etapu 
konkursu, który odbył się w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego  
w Nasielsku. Łącznie rywalizowało ze 
sobą 40 uczniów klas trzecich.
Test konkursowy składał się z dyk-
tanda oraz 10 zadań sprawdzających 
czujność ortograficzną. Cieszy nas 

fakt, że w dobie dominacji urządzeń 
elektronicznych są uczniowie, którzy 
doceniają wagę ortografii i angażują 
się w różnego rodzaju przedsięwzię-
cia, projekty oraz konkursy związane 
z poprawną polszczyzną.
Podsumowanie konkursu i wyłonie-
nie laureatów odbyło się 28 kwietnia 
br., w Szkole Podstawowej w Nasielsku. 
Spotkali się wtedy wszyscy uczestni-
cy konkursu, dyrektorzy, nauczycie-
le i rodzice. Gościem honorowym tej 
uroczystości był Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, który objął kon-
kurs patronatem, a także zapewnił 
i wręczył nagrody.
Gratulacje i podziękowania z rąk bur-
mistrza otrzymali również nauczyciele 
przygotowujący dzieci, rodzice oraz 
organizatorzy konkursu. Na ręce dy-
rektorów przekazane zostały również 
statuetki dla trzech najlepszych szkół. 
Uroczystość uatrakcyjnił program 
artystyczny w wykonaniu klasy III e 
przygotowany przez Dorotę Fijalską. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim gościom przybyłym w tym 
dniu do naszej szkoły. Cieszy nas fakt 
dobrej współpracy i zaangażowania w 
realizację tego przedsięwzięcia oraz 
możliwość corocznego spotkania i 
zdrowej rywalizacji.
Laureaci:
I miejsce - Piotr Czarnecki (SP w Bu-
dach Siennickich), II miejsce - Kac-
per Tybuchowski (SP w Dębinkach), 
III miejsce - Julia Kucińska (SP w Ciek-
synie), Patrycja Czyż (SP w Nasielsku), 
Franciszek Żabik (SP w Nasielsku)
Wyróżnienia: Bartłomiej Gerasik (SP 
w Cieksynie), Adrian Dziewanowski 
(kl. III a, SP w Nasielsku), Bartosz Łycz-
kowski (kl. III e, SP w Nasielsku), Niko-
la Dąbrowska (kl. III e, SP w Nasielsku), 
Alicja Kosela (kl. III e SP, w Nasielsku), 
Aleksandra Osiecka (kl. III c, SP w 
Nasielsku), Michał Rasiński (kl. III g,  SP 
w Nasielsku), Julia Tylińska (kl. III c, SP w 
Nasielsku). Gratulujemy!

Organizatorzy

Kwietniowe uroczystości 
26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach odbyła się 
uroczystość mająca na celu uczcze-
nie trzech ważnych wydarzeń zwią-
zanych z dbałością o zdrowie oraz 
funkcjonowania najbliższego oto-
czenia - przyrody. Pierwsze to Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi, drugie to 
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, zaś trzecie 
– Światowy Dzień Zdrowia.
Uroczystość rozpoczęła się od prze-
mówienia dyrektora szkoły Ceza-
rego Wiśniewskiego, który także 
powitał zaproszonych gości. Uroczy-
stość swoją obecnością zaszczycili: 
Honorata Krzywoń dyrektor Ma-
zowieckiego Okręgowego Oddzia-
łu Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie, Magdalena Biernacka 
starosta nowodworski, Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska, Marek Ma-
luchnik sekretarz Nasielska, Marianna 
Ujazdowska Honorowy Prezes ZR 
PCK, Marian Wasierzyński prezes Re-
jonowego Oddziału PCK w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Bożena Wy-
szyńska i Marianna Ujazdowska z ZR 
PCK oraz opiekunowie szkolnych kół 
PCK z terenu powiatu nowodworskie-
go.
Następnie zaprezentowane zostało 
przedstawienie z udziałem m. in. gru-
py uczniów klasy II gimnazjum, reali-
zującej projekt edukacyjny, uczniów 
klasy V oraz klasy III szkoły podsta-
wowej. Poprzez wiersze i piosen-
ki uczniowie przedstawili problemy,  
z jakimi boryka się najbliższe otocze-
nie, z czym muszą sobie radzić ro-
śliny i zwierzęta. Aktorzy wcielili się  
w zwierzęta: lisa, lisicę, jeża, żabę, 
m o t y l e ,  b i e d r o n k i ,  p s z c z o -
ł y,  n i e t o p e r z a ,  z a j ą c a ,  p t a -
ki, kota; nie zabrakło też ludzi, 
którzy korzystają z uroków przyrody 
 w scenerii lasu - dekoracji przy-
gotowanej przez uczniów grupy 
projektowej. Wszyscy apelowali o wy-
kazanie się zrozumieniem dla nieszczęść  
i skomplikowanych losów przyrody, 
wynikających z różnorodnych kon-

fliktów i problemów współczesnego 
świata. Zaakcentowali problemy dy-
miących kominów, smogu, ścieków, 
ogromnej ilości odpadów itp. Do-
strzegli także problemy występujące 
w najbliższym otoczeniu. Zaprezen-
towali pomysły działań służących ra-
towaniu naszej planety. Przesłaniem 
była myśl skierowana do widzów: „…
cokolwiek uczynimy naszej plane-
cie, uczynimy sobie samym; zacznij-
my od małych kroczków, a wspólnie 
uczynimy wielki krok dla wspólnego 
dobra…”. Uczniowie, wykorzystując 
rymowanki, przypomnieli wszystkim 
zasady segregacji odpadów.
Następnie Piotr Miłoszewski – uczeń 
kl. II gimnazjum przedstawił prezenta-
cję multimedialną, dotyczącą działań 
organizacji charytatywnej Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Podczas swoje-
go występu udowodnił, że jej działal-
ność opiera się na najszlachetniejszych 
ideałach, jakie człowiek może stwo-
rzyć – ideałach, które służą poszano-
waniu godności wszystkich ludzi, bez 
czynienia różnic i podziałów między 
nimi. Wszystkie one były częścią de-
koracji w postaci chmur.
W dalszej części uroczystości podsu-
mowano wyniki konkursów o tema-
tyce proekologicznej i prozdrowotnej. 
Marian Wasierzyński prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim wraz z zaproszo-
nymi gośćmi-fundatorami wręczył 
nagrody i dyplomy w powiatowym 
konkursie dotyczącym profilaktyki 
antynikotynowej pod hasłem „Pale-
nie szkodzi - wygraj zdrowie”.
W kategorii szkół podstawowych: 
Wyróżnienie - Amelia Branicka kl. 0 
(Pieścirogi).
Kategoria kl. I-III
I miejsce -Julia Burzyńska (Budy Siennickie), II 
miejsce- Nikola Branicka (Stare Pieścirogi), III 
miejsce-Roksana Piotrowska (Wojszczyce).
Kategoria kl.IV-VI:
I miejsce-Artur Wiśniewski (Stare Pieścirogi), 
II miejsce -Wiktor Trochimski (Emolinek),  III 
miejsce -Natalia Mikulska (Popowo Borowe).
W kategorii gimnazjum:
I miejsce-Piotr Miłoszewski (Stare Pieścirogi); 

II miejsce-Anna Bloch (Leoncin); III miejsce-
-Aleksandra Piecychna, (Stare Pieścirogi).
Wręczono także nagrody i dyplomy 
uczniom – laureatom konkursu orga-
nizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi 
Ochrony Przyrody w Płocku „Ptaki 
gatunków ginących”. 
I miejsce: Karolina Myśleńska kl. Vb, Natalia 
Bombała z kl. Vb i Artur Wiśniewski z kl. Va
II miejsce: Kamil Jeżewski z kl. IVb
III miejsce: Piotr Kobuszewski z kl. Vb i Kamil 
Różalski z kl. III b gimnazjum
Warto zaznaczyć, że szkoła zaję-
ła również I miejsce w konkursie na 
najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi 
Ochrony Przyrody.
Podsumowano również szkolne kon-
kursy plastyczne: „Czas na zdrowie” 
oraz „W kierunku natury”. W konkur-
sie plastycznym, zorganizowanym 
z okazji obchodów Dnia Ziemi pod 
hasłem „W kierunku natury”, kolejne 
miejsca zajęły uczennice:
I miejsce: Karina Wodeńska kl. II gimnazjum
II miejsce: Natalia Bombała kl. V b
III miejsce: Sandra Smosarska kl. IV b
W konkursie plastycznym, zorgani-
zowanym z okazji obchodów Dnia 
Zdrowia pod hasłem „Czas na zdro-
wie”, najlepsze prace wykonali:
I miejsce: Natalia Bombała z kl. Vb
II miejsce: Dominik Latkowski z kl. IV a i 
Wiktoria Zalewska z kl. III b gimnazjum
III miejsce: Aleksandra Piecychna z kl. III a 
gimnazjum
Wsz ystk ie prace konkursowe 
uczniów, historia PCK uwieczniona w 
fotografii oraz informacje dotyczące 
sukcesów uczniów Zespołu Szkól nr 
2 w Starych Pieścirogach w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK na przestrzeni 
lat zostały zaprezentowane podczas 
wystawy w szkolnym korytarzu. 
Opiekę nad przygotowaniem uro-
czystości sprawował y: Joanna 
Maluchnik – opiekun grupy projek-
towej, Zofia Truszkowska – opiekun 
szkolnego Koła LOP, Hanna Golnik 
i Małgorzata Bendowska – szkolni 
opiekunowie PCK.
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NASIELSK BASZTA TEAM Z MIASTA

Grant na altanę 
W środę, 10 maja br., w markecie Tesco odbyło się symboliczne przekazanie 
nagrody w wysokości 5 000 zł na projekt „Łączy nas altana zrozumienia”. 
Między 8 marca a 4 kwietnia br. klienci sklepu mogli głosować na jeden 
z trzech wybranych przez siebie projektów społecznych, które mogą być 
zrealizowane: w Nasielsku, Makowie Mazowieckim i Pułtusku. Okazało się, 
że nasielski projekt zdobył największą liczbę głosów.
Na środowym spotkaniu pojawili się: Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Tyc  
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Agnieszka Mackiewicz dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego, Alicja Madeyski pre-
zes Fundacji aiDDia oraz Elżbieta Wróblewska, koordynatorka projektu wraz 
z uczniami klasy czwartej nasielskiej podstawówki. Grant na ręce uczniów 
przekazała kierownik sklepu Tesco Sylwia Ćmoch.
Elżbieta Wróblewska zapowiedziała, że już 1 czerwca odbędzie się wielka 
galeria plenerowa 
z obrazami kwia-
tow yc h komp o -
zycji, a 19 czerwca 
u l ic am i  na sze go 
miasta przejdzie Pa-
rada Zrozumienia 
z transparentami 
o tematyce obywa-
telsko-ekologicznej. 
Zapowiedziała rów-
nież „Narodowe Czytanie w Altanie” oraz „Podwieczorek Grantowy”, które 
odbędą się we wrześniu br.
 – To forma integracji dużej sieci sklepowej z naszymi mieszkańcami. Daje 
ona możliwość wykazania się i wspólnego działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności – powiedział, podsumowując akcję, burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski. 
„Decydujesz, pomagamy” to ogólnopolski projekt sieci Tesco, który ma na 
celu udzielenie wsparcia pomysłom lokalnych organizacji. W całej Polsce 
przyznano 145 takich grantów, a w samym województwie mazowieckim  
17. Wśród nich jest nasielski projekt, który zdobył łącznie 18 060 głosów. 
Projekt „Altany zrozumienia” zrealizowany zostanie na terenie należącym 
do Szkoły Podstawowej do 30 września br. Natomiast już 15 maja rusza trze-
cia edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, w którym Nasielsk wystar-
tuje z projektem „Porusza nas siłownia zrozumienia”.

Michał B.

Świętujemy III urodziny
W kwietniu tego roku, Nasielsk Basz-
ta Team obchodziła swoje 3 urodzi-
ny. Na samym początku istnienia tego 
amatorskiego jeszcze klubu, głów-
nym naszym celem były wycieczki 
rowerowe. Dlatego też wybraliśmy 
się na urodzinową rowerową zieloną 
pętlę, trasą w kierunku Pomiechów-
ka przez Cegielnię, następnie przez 
Szczypiorno do Borkowa/Cieksy-
na i powróciliśmy do Nasielska przez 
Konary i Kątne - Jackowo. W tym dniu 
była iście wiosenna pogoda, a do tego 
doskonałe towarzystwo. - Przejecha-
liśmy 50-60 km, zależnie od miejsca 
zamieszkania. Średnia wyszła 30-31 
km/h, ale jak to na szosie, były szyb-
sze i wolniejsze odcinki. Dobre drogi 
uprzyjemniają tylko jazdę, a jest ich 
coraz więcej w naszym rejonie – tak 
urodzinową wyprawę wspomina Łu-
kasz Malinowski. Urodziny świętowa-

liśmy również biegowo. Pod basztą 
zebrała się silna męska grupa biegaczy, 
która przebiegła około 5 km. W tym 
dniu również zaprezentowaliśmy je-
den z trzech bannerów Nasielsk Basz-
ta Team. Można było go również 

podziwiać podczas kolejnego etapu 
Wieliszewskiego Crossingu – Wio-
sna. Dzięki takiemu bannerowi łatwiej 
nam będzie reprezentować Nasielsk 
na wszelkich imprezach sportowych. 
Będziemy bardziej widoczni i rozpo-
znawalni. 
Wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby wesprzeć nas finansowo, pro-
simy o kontakt, a tych, którzy 
chcieliby z nami spędzać wolny czas, 
zapraszamy pod basztę w każdą środę 
o godzinie 20:15. Zachęcamy również  
do śledzenia naszego funpage na Fa-
cebooku, gdzie znajdują się zdjęcia 
i wszystkie informacje o organizowa-
nych spotkaniach.

(IW)

NA SPORTOWO

Co na zapleczu Żbika?
Wiele mówi się i pisze o pierwszej 
drużynie naszego Żbika, grającej w li-
dze okręgowej. I bardzo słusznie, bo 
to nasza „sztandarowa”, reprezenta-
cyjna drużyna. Ale mamy też i inne 
drużyny Żbika, które toczą boje 
w swoich kategoriach wiekowych 
i klasach rozgrywkowych.
Jedną z takich ekip jest seniorska 
druga drużyna Żbika, która rozgrywa 
swoje mecze w B-klasie. Drużyna 
powstała przed rozpoczęciem obec-
nego sezonu ligowego 2016/2017. 
Są w niej zawodnicy, którzy grali już 
kiedyś w seniorskich drużynach Żbi-
ka, ale też osoby po prostu kochające 
piłkę nożną, którym gra sprawia wiel-
ką frajdę. Żbik II występuje w najniż-
szej klasie rozgrywkowej, zatem nie 
grozi spadek niżej, ale ambitnie wal-
czymy o awans do A-klasy. 
W 10-zespołowej B-klasie, po run-
dzie jesiennej, Żbik II zajmował  
4. miejsce z dorobkiem 17 zdoby-
tych punktów (5 zwycięstw, 2 remi-
sy, 2 porażki) i stosunkiem bramek  
23-18. Obecnie, po 6 kolejkach 
rundy wiosennej, Żbik II zajmuje  
3. miejsce, mając 27 punktów i stosu-
nek bramek 40-30. Do liderujących 
drużyn Gladiatora Słoszewo i GKS 
Pokrzywnica tracimy 6 punktów. 
To spora strata, biorąc pod uwagę 
fakt, iż do końca rozgrywek pozo-
stały już tylko 3 mecze, a awans do 
A-klasy wywalczy jedynie zwycięz-
ca ligi. Również za naszym Żbikiem II 
w tabeli tłok – czwarta i piąta drużyna 
(Wkra II Żuromin i Wkra Radzanów) 
mają do nas odpowiednio 1 i 4 punk-
ty straty. A trzeba dodać, iż właśnie 
z tymi drużynami będziemy grać 

w najbliższych kolejkach: na 
wyjeździe w Żurominie w nie-
dzielę, 21 maja, i na naszym 
boisku z Wkrą Radzanów 
w sobotę, 27 maja. Rozgryw-
ki zakończy wyjazdowy mecz 
z Tamką Dzierzgowo w pierw-
szy weekend czerwca.
A teraz krótko o wiosennych 
meczach. Rundę wiosenną 
rozpoczęliśmy źle – od po-
rażki 2:4 na własnym boisku 
z Orlętami Baboszewo. Ko-
lejne spotkanie – również na 
Stadionie Miejskim w Nasielsku 
– to spokojna, kontrolowa-
na od początku do końca wygra-
na 3:0 z GKS Gumino. Wreszcie 
mecz wyjazdowy z MKS II Cie-
chanów, wygrany 6:3. To chyba 
najbardziej szalone spotkanie w na-
szym wykonaniu. Dość powiedzieć,  
że ciechanowianie trzy razy wycho-
dzili na prowadzenie, Żbik trzy razy 
doprowadzał do remisu, a ostatnie  
4 bramki strzeliliśmy w ciągu ostat-
nich 15 minut meczu! Przyszedł czas 
na dwa spotkania z liderami: Gladia-
torem Słoszewo i GKS Pokrzywnica. 
Pierwszy z tych meczów, rozegrany 
na naszym stadionie, można okre-
ślić mianem „meczu niewykorzy-
stanych sytuacji”. Nie sposób zliczyć 
wszystkich zmarnowanych naszych 
sytuacji podbramkowych: „sam na 
sam” z bramkarzem gości, słup-
ki, poprzeczki. Bramka Gladiatora 
była jednak jak zaczarowana, nic nie 
chciało do niej wpaść. Za to szybki 
wypad graczy ze Słoszewa zakoń-
czył się zdobyciem bramki i taki wy-
nik utrzymał się już do końca. Żal tej 

porażki, bo był to naprawdę bardzo 
dobry mecz w naszym wykonaniu. 
Zabrakło tylko skuteczności i odro-
biny szczęścia – aha, i trzeba dodać, 
że była to 13. kolejka… Żałujemy 
też kolejnego meczu w Pokrzyw-
nicy, gdzie zdobyliśmy tylko jeden 
punkt, remisując 3:3. Bo najpierw 
przegrywając w 35 minucie 0:2, już  
do przerwy potrafiliśmy doprowadzić  
do remisu, następnie wychodząc 
w 62 minucie na prowadzenie, by 
stracić wygraną w ostatniej akcji tego 
meczu. I wreszcie ostatni nasz mecz 
– pewne zwycięstwo na Stadionie 
Miejskim w Nasielsku 3:1 z Opia Opi-
nogóra (3:0 do przerwy). Przed nami 
– jak już wspomniano – ostatnie dwa 
mecze. Choć o awans będzie bardzo 
trudno, na pewno będziemy walczyć 
do końca o jak najlepszy wynik i zo-
stawimy sporo zdrowia i wylanego 
potu na murawie.
Zapraszamy kibiców i sympaty-
ków Żbika do kibicowania wszyst-
kim naszym klubowym drużynom.

MM
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IV Bieg ze Świętym
W sobotę, 6 maja 2017 r. o godzinie 15.00 na stadionie miejskim 
w Nasielsku już po raz czwarty odbył się Bieg z okazji  III Rocznicy Kano-
nizacji i XII Rocznicy Śmierci Jana Pawła II pn. „Biegniemy ze Świętym”. 

Tegoroczna impreza biegowa powiązana była z obchodami Dni Nasielska, a jej 
organizatorem tak, jak we wcześniejszych latach był Młodzieżowy Klub Spor-
towy MKS VICTORIA NASIELSK. Patronat objęli Urząd Miejski w Nasielsku 
oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Przy pięk-
nej pogodzie uroczystego otwarcia dokonał Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska oraz Magdalena Biernacka starosta nowodworski. Wsparcia ducho-
wego oraz błogosławieństwa udzielił biegaczom ksiądz Piotr Wilkowski z parafii 
Św. Wojciecha. Po części oficjalnej organizatorzy przedstawili i przypomnieli 
najważniejsze punkty regulaminu oraz trasy biegu, po czym wszyscy uczest-
nicy po wystrzale z pistoletu startowego mogli wyruszyć w trasę. Zawodnicy 
rywalizowali na dystansie 10 km, oraz 6 km Nordic Walking. Łącznie do po-
konania mieli dwie pętle ze startem i metą na stadionie. 
W tegorocznym biegu wystartowało w sumie 105 zawodników i zawod-
niczek, którym przyszło rywalizować w różnych kategoriach wiekowych. 
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę. Na mecie na wszystkich 
uczestników biegu czekały pamiątkowe medale, wspaniała nasielska pu-
bliczność, uśmiechnięci organizatorzy, pyszne owoce oraz możliwość 
skorzystania z usług zaproszonych na ten dzień masażystów. Łączna suma 
nagród opiewała na kwotę ponad 6000 zł. Liczymy, że w przyszłym roku 
spotkamy się jeszcze w większym gronie.
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Kino NIWA ZAPRASZA 

17–21 maja godz. 15.00

Riko prawie bocian  
3D (dubbing)

Animacja; Belgia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, USA; 
Czas trwania: 1 godz. 25 min.
Rysio jest wróblem przygarniętym przez parę 
bocianów. Kiedy przybrani rodzice migrują 
do Afryki, bohater, przekonany, że też jest bo-
cianem, wyrusza ich śladem w pełną przygód 
podróż, korzystając z wszelkich możliwych 
środków transportu. Towarzyszą mu nowi przy-
jaciele – ekscentryczna sowa i narcystyczna pa-
puga, która marzy o karierze gwiazdy disco.

17–25 maja godz. 17.00

Szybcy i wściekli 8  
(2D napisy)

Akcja; Francja, Japonia, Kanada, USA, Wielka Brytania, 
Samoa; Czas trwania: 2 godz. 16 min.
Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Let-
ty przerywa pojawienie się tajemniczej kobie-
ty, która ponownie wciąga mężczyznę w świat 
zbrodni. 

17–25 maja godz. 19.00

Wybawienie (napisy)
Dramat, Kryminał, Thriller; Dania, Niemcy, Norwegia, 
Szwecja; Czas trwania: 1 godz. 52 min.
Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka 
z niepokojącym listem. Sprawa trafia do depar-
tamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi 
przestępstwami sprzed lat. 

24–28 maja godz. 15.00

DUDI: Cała naprzód 2D
Animacja; Hiszpania, USA; Czas trwania: 1 godz. 32 min.
Jest rok 2100. Poziom oceanów podniósł się na 
tyle, że ludzkość opuściła ziemię. Teraz gospo-
darzami naszej planety są wszelkie wodne isto-
ty. Mała ośmiorniczka Macunia i jej przyjaciółki: 
Ewka – zwariowana ryba żabnica oraz Ala – 
neurotyczna krewetka, w podwodnej katastro-
fie tracą dom...

26 maja–11 czerwca 
godz. 17.00 3D dubbing,  

19.00 2D napisy

Piraci z Karaibów:  
Zemsta Salazara

Fantasy, przygodowy; Australia, USA; Czas trwania:  
2 godz. 9 min.
Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzie-
nia i planuje zgładzić wszystkich piratów na mo-
rzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi 
zdobyć Trójząb Posejdona. 

7–11 czerwca godz. 15.00

Nazywam się Cukinia  
2D (dubbing)

Animacja; Francja, Szwajcaria; Czas trwania: 1 godz. 6 min.
Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dzie-
więcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia 
się z sympatycznym policjantem Rajmundem 
i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają 
inne dzieci w jego wieku. Początkowo Cukinia 
ma problemy z przystosowaniem się do nowe-
go miejsca, nie zawsze dogaduje się ze wszystki-
mi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół 
i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł liczyć 
na ich wsparcie. 

21–25 czerwca godz. 17.00

Strażnicy Galaktyki vol. 2 
3D (dubbing)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 16 min.
Grupa najbardziej niesubordynowanych out-
siderów w galaktyce penetruje odległe zakątki 
kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pocho-
dzenia jednego z jej członków – Petera Quilla aka Star Lorda. Niegdysiejsi 
wrogowie staną się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie powiększającym 
się filmowym uniwersum Marvela zagoszczą nowe postacie znane z kart 

komiksu. 

Baran 21.03-20.04
Bądź dla wszystkich serdeczny i wyro-
zumiały. Zamiast się stresować, niczego 
sobie nie żałuj. Udadzą się wyjazdy i spo-
tkania z przyjaciółmi. Szczęście Ci sprzy-
ja, ale nie ufaj współpracownikom.

Byk 21.04-20.05
Czas sprzyja remontom, porządkom 
i wielkim zakupom. Poczujesz się znu-
dzony swoją pracą. Ale warto się bardziej 
postarać, bo czeka na Ciebie większa go-
tówka. Nie przemęczaj się.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zadbaj o dobre relacje z ludźmi. Praca i obo-
wiązki to nie wszystko! Nowe znajomości 
będą bardzo udane. Możesz mieć więcej 
wydatków, które będą związane z podróża-
mi i prezentami na różne rodzinne okazje.

Rak 22.06-22.07
Twój autorytet w pracy wzrośnie. Możesz 
teraz wprowadzać w życie bardzo ambitne 
plany. Znajdziesz w końcu czas na rozwijanie 
swoich artystycznych zainteresowań. Ważne 
rozmowy przyniosą spodziewane efekty.

Lew 23.07-23.08
Wobec konkurencji bądź bardziej bez-
względny. Jeśli ktoś Cię atakuje, to czas 
zareagować, a nie ustępować. Poczujesz 
przypływ zawodowych ambicji i będziesz 
miał okazję się wykazać w pracy.

Panna 24.08-22.09
Nie bój się zmian, bo zyskasz na nich więcej 
niż inni. W pracy nie będziesz tracić czasu na 
pogaduszki i kawkę. Zacznie Ci bardziej zale-
żeć na wynikach i pieniądzach. Zacznij dbać 
o swoją kondycję. 

Waga 23.09-23.10
Pilnuj swoich spraw zawodowych i dotrzy-
muj obietnic, jakie komuś złożyłeś. Bez 
trudu przekonasz innych do decyzj i,  
na których ci zależy. Załatwiaj ważne spra-
wy, zdobywaj nowych przyjaciół. 

Skorpion 24.10-22.11
Powiodą się Twoje przemyślane i staran-
nie przygotowane plany. Nie daj się spro-
wokować do żadnej kłótni. Możesz liczyć 
na swoich przyjaciół, dlatego z pewnością 
nadrobisz towarzyskie zaległości. 

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz miał okazję zawrzeć ciekawe zna-
jomości. Jeśli masz problem, to zadzwoń 
do kogoś, kto zawsze był Ci przychylny. 
Otrzymasz wsparcie i dobrą radę, której 
potrzebujesz. Zadbaj o swoją urodę.

Koziorożec 22.12-20.01
Możesz liczyć na wsparcie partnera w każdej 
trudnej sytuacji. Twoja energia i optymizm 
sprawią, że zdobędziesz nowych przyjaciół. 
Jeśli chcesz coś zmienić w swojej karierze, 
szukaj nowego pomysłu na biznes.

Wodnik 21.01-19.02
Działaj spokojnie i rozważnie, a sam dasz 
sobie ze wszystkim radę. Pracuj lepiej 
i szybciej, a zasłużysz na nagrodę. Nie spo-
tykaj się z ludźmi, których nie darzysz sym-
patią, szkoda czasu. Dbaj o siebie bardziej! 

Ryby 20.02-20.03
Twoje życie wreszcie nabierze barw, a Ty 
z optymizmem popatrzysz w przyszłość. 
Czeka Cię dobra passa w pracy, ale w finan-
sach bądź ostrożny. Odzyskasz dobry humor, 
co pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie.

HOROSKOP
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DROBNE

Korepetycje z matematyki. Tanio. Tel. 798 
714 084.
Sprzedam dom w Mogowie. Tel. 692 373 
853.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Atrakcyjne działki budowlane i inwesty-
cyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.
Sprzedam działkę budowlaną przy  
ul. Przemysłowej, częściowo zabudowaną. 
Tel. 880 262 323.
Balustrady bramy, ogrodzenia z metalu 
i sztachety. Tel. 607 687 306
Sprzedam krowę na ocieleniu, cyklop, 
pług Kwerneland, talerzówkę hydrau-
liczną, agregat uprawowy, przyczepę  
6 ton, siewnik zbożowy. Tel. 514 014 669.
Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni pra-
cowników produkcji, operatorów wózków 
widłowych. Tel. 784 902 549; e-mail: re-
krutacja@kam-pol.biz
Sprzedam grunt rolny w Krzyczkach 
Pieniążkach, pow. 7,70 ha. Tel. 500 025 004.
Firma BUD-MAR NASIELSK MARCIN 
MYŚLIŃSKI zatrudni  monterów stolarki 
okiennej i drzwiowej. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny: 509 175 
901 lub kontakt mailowy: handlowcy.
budmar@vp.pl.
Pracownik biurowy. Kobieta do 40 lat. 
Wymagane: wykształcenie minimum śred-
nie, prawo jazdy kat. B, mile widziana zna-
jomość programu SUBIEKT GT. Obowiązki: 
przyjmowanie faktur zakupu, wystawianie 
dokumentów sprzedaży, kontakt z kon-
trahentami, organizacja biura. Nasielsk. CV 
ze zdjęciem proszę przesłać na: praca@
roltechagro.pl, TEL. 606545900
Firma BUD-MAR NASIELSK  przyjmie oso-
bę na stanowisko Pracownika Biurowego. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt tele-
foniczny: 509 175 901 lub kontakt mailowy: 
budmar3@vp.pl.
Firma KaBa Brukarstwo z siedzibą 
w Nasielsku zatrudni pracownika na 
stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży 
i Planowania. Oczekujemy wykształcenia 
wyższego oraz doświadczenia zawodowe-
go związanego ze sprzedażą. CV prosimy 
kierować na adres mailowy katarzyna.
kaba@onet.pl
Oddam kojec dla psa o wymiarach  
2 x 2. Tel. 606 550 261.
Sprzedam pień orzecha włoskie-
go o średnicy 60 cm i długości 2 m.  
Tel. 606 550 261.
Sprzedam słomę w belach i kombajn Anna. 
Tel. 518 988 453.
Zatrudnię pomocnika budowlanego oraz 
tynkarza. Tynki gipsowe. Tel. 513 556 808.
Sprzedam drzewo opałowe pocięte z do-
wozem. Tel. 695 996 778.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.

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. 573 237 400.

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.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni 

wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod 

wskazanym numerem telefonu 572 388 046
15.05. – 21.05.2017 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,

22.05. – 28.05.2017 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek; 

29.05. – 4.06.2017 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;

5.06. – 11.06.2017 r. – Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)
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Sprzedam działki w centrum Nasielska. 
Tel. 669 205 995.
Sprzedam rury na słupki ogrodzeniowe  
2 cale. Tel. 669 205 995.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667 
569 562.
Ocieplenia budynków, remonty.  
Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667 569 
562.
Przyjmę do pracy opiekunkę do osoby 
leżącej. Tel. 664 387 766.
Tanio sprzedam kucyka. Tel. 606 423 338.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Zatrudnię pracownika do zakładu kamie-
niarskiego. Tel. 605 963 272.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią 
do opieki nad osobami starszymi.  Prosimy 
o kontakt od pon. do pt. godz.8-16 pod 
nr.tel.603-555-624 lub 23 69-12-284
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią 
do sprzątania. Prosimy o kontakt od pon. 
do pt. godz.8-16 pod nr.tel.603-555-624 
lub 23 69-12-284
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni ku-
charkę.  Prosimy o kontakt od pon. do pt. 
godz.8-16 pod nr.tel.603-555-624 lub 
23 69-12-284

OGŁOSZENIA  
DROBNE

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)

SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!

Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 

i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej  
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,  

godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  

(na parterze, przy kasie Banku).

Najpiękniejsze  
sołectwo, działka i balkon

Zgłoszenia do konkursów należy składać w nieprzekraczalnym  terminie  
do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski  
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych 
zgłoszeń w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 
2017 r. Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl.

Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk
Kryteria konkursu:
1. Wygląd, ogólne wrażenie. (0-10pkt.)
2. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, estetyka ba-
lustrad, ścian otaczających balkon). (0-10pkt.)
3. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie). (0-10pkt.)
4. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice itp.).  
0-10pkt.)
5. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań. (0-10pkt.)

Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:
1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji (w tym miejsca 
gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, altana śmietnikowa, utwar-
dzony teren pod pojemniki itp.). (0-10pkt.)
2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność kwiatów, 
krzewów i drzew. (0-10pkt.)
3. Estetyka i stan techniczny zabudowań. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altana ogrodo-
wa, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe itp.). (0-10pkt.)
5. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu posesji (oczko 
wodne, skalniak, chodniki, itp.). (0-10pkt.)
6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za regularny wywóz nie-
czystości ciekłych.(0-10pkt.)
7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi z nieruchomości – segregacja odpadów, kompostownik. (0-10pkt.)
8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. (0-10pkt.)

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie 
dostępnych (place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół sklepów, tablice 
informacyjne). (0-10pkt.)
2. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych. (0-10pkt.)
3. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów, liczba deklaracji na segregowane odpady. Procent miesz-
kańców segregujących odpady w sołectwie. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogro-
dowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.) (0-
10pkt.)
5. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz 
rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej. (0-10pkt.)
6. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc publicznych. (0-
10pkt.)

dokończenie ze str. 12
Końcowa klasyfikacja poszczególnych kategorii biegowych:
Kategoria OPEN mężczyzn:
1.Sławomir Ptak (33:08), 2.Dariusz Wieczorek (34:20), 3.Sylwester Kuśmierz (36:22). Kategoria OPEN kobiet:
1.Lidia Pawlak (46:38), 2. Natalia Filipczak (49:10), 3.Sylwia Wojewódzka (51:18).
Najlepszy Nasielszczak: Adam Zalewski
Najlepsza Nasielszczanka: Jagoda Filipczak
Najlepsza/y Zawodnik +20: Agnieszka Kulesza/Tomasz Budniak
Najlepsza/y Zawodnik +30: Izabela Wasilewska/Kamil Werner
Najlepsza/y Zawodnik +40: Agnieszka Ogórek/Marek Maluchnik
Najlepsza/y Zawodnik +50: Małgorzata Szadura/Krzysztof Kociszewski
Szczegółowe wyniki poszczególnych kategorii można uzyskać na stronie www.projektigrzyska.pl
Klub MKS VICTORIA Nasielsk ma zaszczyt serdecznie podziękować sponsorom IV Nasielskiego Biegu ze Świę-
tym. Bieg ten od początku  realizowany był społecznie i nie miałby szansy się odbyć, gdyby nie wsparcie ze stro-
ny sponsorów. Dzięki Państwa pomocy sprostaliśmy wszystkim kosztom organizacyjnym, przygotowaliśmy 150 
medali, zapewniliśmy elektroniczny pomiar czasu, zwycięzcy otrzymali puchary, atrakcyjne  nagrody rzeczowe 
oraz wodę. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe koszulki oraz delektowali się pysznymi owocami. Po biegu 
każdy z uczestników mógł skorzystać z darmowego masażu ciała, a całą imprezę  poprowadził znany dzienni-
karz sportowy Wojciech Zawioła. 
Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i liczymy na współpracę w V edycji biegu, na którą już dzi-
siaj zapraszamy! 
W tym dniu oprócz biegaczy uwagę przykuła zbiórka charytatywna na rzecz niepełnosprawnej Nikoli Krupińskiej. 
Wśród darczyńców, którzy zakupili cegiełki rozlosowane zostały nagrody od znanych sportowców, a miano-
wicie: rękawice bokserskie z autografami Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka i Krzysztofa „Główki” Głowackiego, 
koszulka piłkarskiej reprezentacji Belgii, koszulka reprezentacyjna z autografem Piotra Małachowskiego - dwu-
krotnego wicemistrza olimpijskiego w rzucie dyskiem, dwie koszulki reprezentacyjne Michała Jureckiego - re-
prezentanta Polski w Piłce Ręcznej, koszulka sędziowska z Mistrzostw Europy we Francji 2016 w której sędziował 
nasielszczanin Paweł Sokolnicki. Informujemy również, że na aukcji Allegro trwa jeszcze licytacja oryginalnej 
koszulki FC Barcelona, oraz koszulki Nikolića z meczu Legii Warszawa w Lidze  Mistrzów z autografami piłkarzy 
Legii Warszawa. Zapraszamy do licytacji i wsparcia tej szczytnej inicjatywy.

Podziękowanie
Dziękujemy patronom głównym: Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku w osobie Pana Burmistrza Nasielska Bogdan Ruszkowskiego, 
Starostwu Powiatowemu w osobie Pani Starosty Magdaleny Biernackiej, Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeuszowi 
Pepłońskiemu, Panu Wojciechowi Zawiole, oraz wszystkim sponsorom: Państwu Arkowi i Annie Osińskim wł. Firmy ARNI TRANS, Panu 
Markowi Bazylewskiemu wł. Firmy BAZBRUK, Pani Krystynie Sobczyńskiej wł. firmy TANI DOM , Panu Marcinowi Chrustowskiemu wł. 
Firmy Berta Kometics&Gravomach, Pani Marzenie Gronowskiej Prezes NBM Nasielsk, Panu Leszkowi Kaczyńskiemu wł. Firmy KABA 
Brukarstwo, Panu Ireneuszowi Góreckiemu Prezesowi Banku Spółdzielczego w Nasielsku, Panu Krzysztofowi Gogolewskiemu wł. Firmy 
Sanibud, Panu Bogusławowi Hermanowskiemu wł. Firmy ZBUDUJĘ DOM, Panu Andrzejowi Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu wł. 
firmy Guliwer-Kartoflisko, Hotel Warszawianka, Panu Piotrowi Zadrożnemu wł. Firmy LOGISERVICE, Panu Krzysztofowi Piątkowskiemu wł. 
firmy Emilex, Panu Stanisławowi Borowskiemu wł. Firmy STAN-BUD, Panu Markowi Tycowi i pracownikom NOK Nasielsk,  Panu Jackowi 
Białoruckiemu wł. Cukierni PTYŚ, Sekretarzowi Nasielska Panu Markowi Maluchnikowi, panu Arturowi Szulkowskiemu, Pani Renacie 
Włodarskiej, Kierownikowi Wydziału Administracji i Nadzoru UM w Nasielsku – Panu Krzysztofowi Millerowi, Pani Marii Michalczyk 
dyrektor SPZOZ Nasielsk, Panu Dariuszowi Leszczyńskiemu komendantowi komisariatu w Nasielsku, Komendzie Powiatowej w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Pani Magdalenie Rutkowskiej dyrektor ZGKiM Nasielsk, Panu Wojciechowi Lewandowskiemu, strażakom z OSP 
Jackowo i OSP Nasielsk, wolontariuszom z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku i wszystkim tym, którzy w tym dniu dbali o bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników biegu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes MKS Victoria Paweł Wroński

V-ce Prezes Mariusz Chrzanowski

IV Bieg ze Świętym
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R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziesiątego”, 12.05.2017 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  91 pkt (63,19%)
2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  87 pkt (60,42%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  81 pkt (56,25%)
4. Waldemar Gnatkowski – Marek Olbryś  79 pkt (54,86%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   75 pkt (52,08%)
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra   73 pkt (50,69%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 58 pkt (40,28%)
8. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek   53 pkt (36,81%)
9. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  51 pkt (35,42%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski     69 pkt
 Robert Truszkowski    69 pkt
3-4. Piotr Kowalski     68 pkt
 Grzegorz Nowiński    68 pkt
5-6. Janusz Muzal     53 pkt
 Janusz Wydra     53 pkt
7.  Waldemar Gnatkowski    45 pkt
8. Krzysztof Michnowski    42 pkt
9. Stanisław Sotowicz    40 pkt
10. Paweł Wróblewski     37 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

4 punkty  
w meczach „derbowych”
Z kolejki na kolejkę na Żbika ocze-
kują coraz groźniejsi przeciwnicy. 
Przyszedł czas prawdy. Po nieocze-
kiwanym zwycięstwie w Makowie 
Mazowieckim nasi piłkarze spotkali 
się z drużynami, które uważane są za 
„miejscowe”. Były to więc tzw. me-
cze derbowe. 
Obydwaj przeciwnicy, z którymi spo-
tkał się ostatnio Żbik, tj. Nadnarwianka 
Pułtusk i Sona Nowe Miasto repre-
zentują poziom podobny do po-
ziomu naszej drużyny. Ostatni mecz 
z Makowianką w Makowie rozbudził 
jednak nadzieje na dobry wynik i ko-
lejny komplet punktów.

Już w pierwszym meczu, z Nadnar-
wianką Pułtusk (30.04. br.), okaza-
ło się, że o zwycięstwo nie będzie 
łatwo. Goście umiejętności wspar-
li ambicją i postawili przed naszym 
zespołem wysokie wymagania.  
To tradycja – Pułtusk nie lubił prze-
grywać w Nasielsku. I vice versa. 
Zawodnicy w takich pojedynkach 
wznoszą się na szczyty swych umie-
jętności. Tak było i tym razem. Go-
ście odnosili się do naszej drużyny 
z dużym respektem, ale „poddać się” 
nie myśleli. Byli dobrze przygotowa-
ni. Dodatkowo do walki mobilizowa-
ło ich to, że ostatnio zdarzyło się im 
przegrać u siebie z silną wprawdzie, 
ale nie najsilniejszą drużyną.
Ich trener, Artur Salomon, swo-
ją  p i ł karską kar ierę zacz yna ł 
w Nadnarwiance i kilkakrotnie grał 
przeciwko Żbiczkom i Żbikowi. Talent 
i praca sprawiły, że w piłkarstwie od-
niósł duże sukcesy, grając na wyso-
kim szczeblu rozgrywek, a teraz swą 
wiedzę, popartą doświadczeniem, 
przekazuje młodszym kolegom. 
I choćby dlatego Nadnarwianka jest 
zawsze groźna.
Mecz w Nasielsku rozpoczął się 
od spokojnego badania możliwo-
ści przeciwnika. Obydwie drużyny 
w początkowej fazie spotkania dużą 
uwagę zwracały na obronę własnej 
bramki. Bardziej widoczne były li-

nie obronne drużyny z Pułtuska. 
Naszym zawodnikom trudno było 
przedrzeć się w pobliże bramki prze-
ciwnika. Pojedyncze, groźniejsze 
kontrataki były natychmiast przery-
wane i piłka na nowo wracała w środ-
kowe rejony boiska. Wydaje się,  
że w tym czasie groźniejsze, chociaż 
rzadsze, były ataki gości. Stąd w serca 
nasielskich kibiców wdzierała się oba-
wa o końcowy wynik tego meczu. 
Jeden przypadkowy błąd, zwłaszcza 
linii obronnych, mógł zadecydować 
o końcowym wyniku. I rzeczywiście 
taki błąd przydarzył się naszej druży-
nie. Czerwoną kartkę otrzymał je-

den z filarów naszej drużyny, Mikołaj 
Adamski. A do końca spotkania było 
jeszcze bardzo dużo czasu, a grać 
trzeba było w „dziesiątkę”. Spodzie-
wano się nawet, że nasza drużyna 
cofnie się do obrony i będzie „mu-
rowała” bramkę.
Stało się jednak inaczej. Nasi za-
wodnicy odważnie ruszyl i  do 

przodu i kiedy tylko nadarzyła się 
okazja, groźnie kontratakowali. Je-
den z takich kontrataków przyniósł 
naszej drużynie bramkę. Bardzo 
przytomnie w trudnej sytuacji za-
chował się Sławomir Stańczak. Ze 
zdobytą piłką skierował się w kie-
runku „od bramki”, zakręcił się z nią 
i niespodziewanie, i wcale nie moc-
no, uderzył w stronę bramki. Piłka 
otarła się o dwóch obrońców Nad-
narwianki i wpadła do siatki. Bram-
karz gości był tym obrotem sprawy 
nieco zaskoczony. I w tym frag-
mencie gry nasi piłkarze zainka-
sowali trzy punkty, chociaż łatwo 
nie było. Był to bardzo wyrównany 
mecz.
Kolejnym przeciwnikiem (7.05.br.) 
była drużyna z pobliskiego Nowe-
go Miasta. Nasza drużyna zdobyła  
1 punkt. I niestety tylko jeden 
punkt. Wydaje się, że na szczęście 
mecz był bardzo wyrównany, a sy-
tuacji, gdy mogła paść przypadko-
wa bramka, było z obydwu stron 
kilka. Mecz zakończył się wynikiem 
bezbramkowym. Obydwie druży-
ny wystąpiły w nieco osłabionych 
składach. W naszej brakowało Mi-
kołaja Adamskiego i kapitana Rafała 
Załogi. W drużynie Nowego Miasta 
nie grał bramkostrzelny Michał Er-
nest i podstawowy obrońca Rado-
sław Cytloch. Czyżby pożegnali się 
już z Soną czy też są inne przyczy-
ny ich nieobecności? Tego nie uda-
ło się mi ustalić.

andrzej zawadzki

Liga okręgowa 2016/2017, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

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

1.  Korona Ostrołęka 24 56 17 5 2 63-15

2.  Wkra Bieżuń 24 51 16 3 5 59-16

3.  Wkra Żuromin 24 47 14 5 5 61-27

4.  Nadnarwianka Pułtusk 24 45 14 3 7 44-29

5.  Żbik Nasielsk 24 44 14 2 8 32-28

6.  Sona Nowe Miasto 24 41 12 5 7 54-32

7.  Orzyc Chorzele 24 41 13 2 9 48-51

8.  Makowianka Maków 
Mazowiecki 24 41 12 5 7 52-31

9.  Iskra Krasne 24 39 12 3 9 59-44

10.  KS CK Troszyn 24 32 9 5 10 42-39

11.  Korona Szydłowo 24 29 7 8 9 36-30

12.  Tęcza Ojrzeń 24 28 8 4 12 37-54

13.  Wieczfnianka Wieczfnia 
Kościelna 24 18 5 3 16 23-59

14.  GKS Strzegowo 24 17 4 5 15 25-67

15.  Wkra Sochocin 24 12 4 0 20 16-72

16.  Boruta Kuczbork 24 5 1 2 21 12-69

SPORT SZKOLNY

Kolejny sukces dziewcząt  
z SP Stare Pieścirogi
W t ym roku szkolnym 
dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej w Starych Pieści-
rogach wygrały zawody 
gminne w piłce siatkowej, 
piłce ręcznej i w piłce nożnej. 
W związku z tym reprezen-
towały naszą gminę w zawo-
dach powiatowych. W piłce 
siatkowej zajęły trzecie miej-
sce, a w piłce ręcznej i piłce 
nożnej zwyciężyły na szcze-
blu powiatowym. Miesiąc 
temu, reprezentując powiat nowodworski  w zawodach rejonowych, dziew-
częta zajęły 5 miejsce w piłce ręcznej.
W poniedziałek, 8 maja, w Piasecznie odbyły się rejonowe zawody w piłce 
nożnej. Nasze dziewczęta odniosły trzy pewne zwycięstwa oraz poniosły jedną 
porażkę. Mecz, który decydował o pierwszym miejscu w turnieju, miał drama-
tyczny przebieg. Po stracie dwóch bramek nasze zawodniczki doprowadziły  
do wyrównania. Dwie piękne akcje przeprowadziły Julia Choroś z Amelią Ma-
jewską. Niestety w końcówce rywalki z Ząbek zdobyły dwie bramki i chyba 
jednak zasłużenie wygrały cały turniej. Julia Choroś była najskuteczniejszą za-
wodniczką zawodów. Zdobyła wszystkie bramki dla naszej drużyny. Wszyst-
kie dziewczęta z podstawowego składu grały z takim zaangażowaniem, że nie 
chciały zmian, aby choć trochę odpocząć. 
Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Zuzanna Węglarska (bramkarz), 
Julia Choroś, Amelia Majewska, Karolina Bryśkiewicz, Julia Pawłowicz, Zuzanna 
Goszczyńska oraz rezerwowe: Magda Jechalik i Dominika Banasiewicz.
Zawody rozegrano na dwóch boiskach równocześnie systemem „każdy z każ-
dym”.
Oto wyniki spotkań z udziałem SP Stare Pieścirogi: SP Stare Pieścirogi – PSP 72 
Piaseczno 2:0; SP Stare Pieścirogi – SP Sobiekursk 3:0; SP Stare Pieścirogi – SP 
8 Legionowo 3:1; SP Stare Pieścirogi – SP 3 Ząbki 2:4
Kolejność końcowa zawodów:
1. SP 1 Ząbki    12 pkt., pow. wołomiński – awans do finałów XIX MIMS
2. SP Stare Pieścirogi   9 pkt., pow. nowodworski
3. PSP 72 Piaseczno   6 pkt., pow. piaseczyński
4. SP 8 Legionowo    3 pkt., pow. legionowski
5. SP Sobiekursk    0 pkt., pow. otwocki
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