
Spłonął domek 
letniskowy
W środę, 30 września br., na tere-
nie ogródków działkowych przy 
ulicy Warszawskiej w Nasielsku 
we wczesnych godzinach popo-
łudniowych miał miejsce pożar 
domku letniskowego. 
Murowana altana, której wykończenie stanowiły 
elementy drewniane, a pokrycie dachowe wyko-
nano z eternitu, spłonęła doszczętnie. 
Straż pożarna została powiadomiona o zdarzeniu 
ok. godz. 14.00. W akcji gaśniczej uczestniczyły 
dwie jednostki z OSP Nasielsk. Przyczyny pożaru 
nie ustalono. 

(m)

www.zycie.nasielsk.pl
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Centrum 
Sterowania 
w Nasielsku

W czwartek, 24 września br. dzien-
nikarze mieli szansę zapoznać się 
z postępem prac i planami moder-
nizacji trasy kolejowej E65 Warsza-
wa–Gdynia. Przebudowa całej trasy 
będzie kosztować blisko 400 mln 
euro. Modernizacja tej linii została 
podzielona na etapy, które odpo-
wiadają zasięgom lokalnych centrów 
sterowania, czyli miejsc, z których 
będzie kontrolowany ruch pociągów 
na danym obszarze (Nasielsk, Cie-
chanów, Działdowo, Iława, Malbork, 
Tczew, Gdańsk i Gdynia). 

Obecnie dobiegają końca prace na 
odcinku Warszawa–Nasielsk. Na spo-
tkaniu, w którym uczestniczyli także 
przedstawiciele PKP PLK SA, dzien-
nikarze mieli szansę m.in. obejrzeć 
zmodernizowane mosty, rozjazdy, 
a w samym Nasielsku obejrzeli wy-
remontowane perony i nowoczesne 
Centrum Sterowania, gdzie ruchem 
pociągów kieruje się za pomocą 
komputerów. Na prezentowanym 
odcinku trasy zlikwidowane zostaną 
skrzyżowania kolizyjne. W zamian 
powstanie 16 wiaduktów i tuneli, 
których budowa rozpocznie się już 
wiosną 2010 r. str. 5
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

dokończenie na str. 7

Krótko:
Droga gotowa do jazdy
W środę, 23 września br. komisja z Urzędu Marszałkowskiego odebrała 
inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Mazewo Dworskie 
A – Słustowo gm. Nasielsk”.  Zadanie to było współfinansowane w wy-
sokości 65 tys. zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
którego dysponentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 135 tys. zł. Wykonawcą robót 
była Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych z Tłuszcza. W zakres 
prac weszło wykonanie podbudowy żwirowej na odcinku o długości 830 
m i wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej.  

Ruszyła termomodernizacja

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze ŻN rozstrzygnięty został 
przetarg na realizację inwestycji pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk”. Ma ona 
przynieść zarówno oszczędności finansowe, jak i wymierne korzyści dla 
naszego środowiska. 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja sześciu budynków 
użyteczności publicznej gminy Nasielsk poprzez ich docieplenie i wymia-
nę stolarki okiennej oraz modernizacja kotłowni, instalacji c.o. i montaż 
baterii słonecznych. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ok.3,5 mln zł, 
z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wynosić będzie do 30%.

Termomodernizacja wszystkich obiektów zgodnie z projektem powinna 
zostać zakończona do sierpnia 2010 r. Natomiast jeszcze w roku 2009 
roboty wykonywane będą w: Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, 
Szkole Podstawowej w Dębinkach i Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym. 

Tłumacze języka migowego
Czworo pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku pozytywnymi 
wynikami egzaminu zakończyło udział w kursie języka migowego KSS-1.  
Kurs ten obejmował 60 godzin zajęć dydaktycznych (teoria języka 
migowego, daktylografia, ideografia). Zajęcia odbywały się w piątkowe 
popołudnia oraz soboty i niedziele. Organizatorem kursu była Fundacja 
„EFFATA – by lepiej widzieć i słyszeć”. Zdobyte przez pracowników 
umiejętności w posługiwaniu się językiem ludzi niesłyszących i niedosły-
szących pozwolą na jeszcze lepszą obsługę Klientów Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.

Rozmowa z...

Do poradni po pomoc
…Ewą Szatkowską, kierownikiem  
filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku

„znudzenia”, braku zainteresowania 
aktywnością intelektualną. Jeśli już uda 
się zainteresować ich czymś – to na 
krótko. A ponieważ energia organizmu 
domaga się wykorzystania, wyko-
rzystują ją – przeszkadzając na lekcji. 
Braki edukacyjne u takich uczniów 
pogłębiają się, a wraz z nimi narastają 
zaburzenia zachowania. Również ro-
dzice borykają się z trudnymi do opa-
nowania zachowaniami swoich nasto-
letnich dzieci. Alarmujące jest zjawisko 
wchodzenia przez trzynasto-, czterna-
stolatków w zachowania ryzykowne 
typu: picie alkoholu, przedwczesna 
inicjacja seksualna, palenie papierosów, 
zachowania przemocowe w stosunku 
do rówieśników i dorosłych. I to jest 
nowy problem wśród tych, z jakimi 
nasielszczanie zgłaszają się o pomoc 
do poradni. Pomocą terapeutyczną 
objętych jest kilka rodzin, uczniowie, 
za zgodą rodziców, przychodzą na 
terapię indywidualną, Ponadto po 
pomoc zaczęły zgłaszać się częściej 
osoby dorosłe z własnymi problemami 
egzystencjalnymi: śmierć kogoś bli-
skiego, uogólnione lęki i zamartwianie 
się, kryzys małżeński, trudności w kon-
taktach społecznych. W ubiegłym roku 
szkolnym, ogółem z indywidualnego, 
jednorazowego wsparcia emocjonal-
nego skorzystały 323 osoby, terapią 
długoterminową objętych zostało 46 
osób (dzieci i dorośli). Nie jesteśmy 
licznym zespołem merytorycznym – 
w sumie 5 osób, w tym 1 w niepełnym 
wymiarze godzin. Staramy się jednak 
sprostać zapotrzebowaniu środowiska 
lokalnego.

Kim są najczęściej klienci porad-
ni? Kto może korzystać z Waszej 
pomocy? Jaki rodzaj pomocy 
można uzyskać w poradni?
– Praktycznie każdy, kto ma problem 
i czuje, że potrzebuje pomocy peda-
gogicznej, logopedycznej lub psycho-
logicznej. Nie ma takich osób, które nie 
zostałyby przyjęte. Jeśli sprawa, z jaką 
przychodzi klient, wykracza poza 
nasze kompetencje, wówczas kieruje-
my go do innej placówki. Najczęściej 
jednak klientami poradni są dzieci 
i młodzież ucząca się, kierowana przez 
nauczycieli, za zgodą rodziców, na 
diagnozę lub terapię. Często problem 
zgłaszają sami rodzice i na ich wniosek 
dzieci objęte zostają odpowiednią 
formą pomocy. Aktualnie pomocy 
udzielamy 13 placówkom oświato-
wym, ogółem gromadzącym 3198 
dzieci, ich rodzicom i nauczycielom.

Kiedy w poradni jest najwięcej 
pracy?
– Najwięcej pracy mamy na począt-
ku i na końcu roku szkolnego. Do 30 
września musimy zdiagnozować i wy-
dać opinie odnośnie do dostosowania 
warunków sprawdziany w kl. VI, testu 
w kl. III gimnazjum i egzaminu matural-
nego uczniom z dysleksją. Na wiosnę 
nasza praca skupia się na diagnozie go-

towości szkolnej 
dzieci z klas zero-
wych, wydawa-
niu opinii w spra-
wie promowania 
bądź niepromo-
wania uczniów 
klas I–III, prze-
dłużaniu orze-
czeń o nauczaniu 
indywidualnym, 
kształceniu spe-
cjalnym i wcze-
snym wspoma-
ganiu rozwoju.

Proszę powiedzieć o tym, kiedy 
w Nasielsku powstała poradnia, 
czyli zacznijmy od początków.
– Nasza poradnia działa już od 20 lat. 
Została powołana decyzją wojewody 
ciechanowskiego z 15 czerwca 1989 
r., a działalność rozpoczęła od sierpnia 
tego właśnie roku, jako Rejonowa Po-
radnia Wychowawczo-Zawodowa. 
Byliśmy wtedy placówką samodzielną 
z pięcioma etatami pedagogicznymi, 
jednym etatem pracownika admi-
nistracji, połową etatu pracownika 
obsługi i jedną czwartą etatu lekarza. 
Pracowaliśmy na 49 m kw. Były trzy 
gabinety i ciemny korytarz, w którym 
mieściła się poczekalnia i sekretariat. 
Rejon działania poradni obejmował 
trzy gminy: Nasielsk, Świercze i Win-
nicę. Od 1999 r. jesteśmy filią Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Od grudnia 2005 r. poradnia powięk-
szyła się o dodatkowe dwa pomiesz-
czenia po Poradni Terapii Uzależnień 
– mieliśmy już 74 m kw. Obecnie 
zajmujemy niemal dwa razy tyle, 
140 m kw. pow. użytkowej, którą po 
remoncie podzieliliśmy na 5 gabine-
tów (każdy z pracowników ma swój 
własny), dużą poczekalnię dla dzieci 
i rodziców, przestronny sekretariat 
oraz pomieszczenie socjalne. Znaczną 
poprawę naszych warunków pracy 
zawdzięczamy władzom Starostwa 
Powiatowego, miasta Nasielska oraz 
dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Na-
sielsku. Dzięki ich zrozumieniu potrzeb 
poradni i naszych klientów i oczywiście 
wsparciu finansowemu dziś możemy 
świadczyć swoje usługi w godziwych 
warunkach. 

Z jakimi problemami ludzie 
zgłaszali się do poradni dawniej, 
a z jakimi pojawiają się teraz? 
Czy na przestrzeni lat można za-
uważyć jakieś radykalne zmiany?
– Pracuję w nasielskiej poradni od 
początków jej istnienia. Dawniej do 
poradni zgłaszane były przede wszyst-
kim dzieci mające trudności w nauce, 
rzadko z zaburzeniami zachowania. Po 
wykonaniu diagnozy psychologicznej 
i pedagogicznej było oczywiste, że po-
wodem słabych ocen w nauce jest niski 
potencjał intelektualny lub upośledze-
nie umysłowe. Sporadycznie zdarzało 
się, że uczeń po prostu nie chce się 
uczyć. Teraz nie jest już tak prosto. Ni-
skie oceny bardzo często nie przekła-
dają się na niski potencjał intelektualny. 
Diagnozujemy u ucznia prawidłowy, 
przeciętny rozwój intelektualny i po-
znawczy, a jego średnia ocen wynosi 
nieco powyżej 2. Do tego dołączają 
się, sygnalizowane przez nauczycieli 
i rodziców, wagary, niechęć do nauki, 
arogancja w zachowaniu. Zjawisko to 
określa się mianem niewykorzysty-
wanego potencjału intelektualnego. 
Pracując jako psycholog szkolny, ob-
serwuję u uczniów wręcz epidemię 

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

U NAS. Kurs dla samorządowców

Jak mówić, migając
W piątek, 25 wrze-
śnia br. o godz. 16.00 
w Domu Opieki Spo-
łecznej już po raz ostat-
ni spotkali się uczestni-
cy kursu nauki języka 
migowego. Najpierw 
odbyły się zajęcia, 
a później egzamin.
Inicjatorem tego niezwykłego 

przedsięwzięcia, w którym wzięło 
udział 25 osób, była Fundacja „EF-
FATA – by lepiej widzieć i słyszeć”. 
Jej prezesem jest Jakub Brzeziński, 
który tworząc EFFATĘ, miał na 
względzie niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym, szcze-
gólnie z wadami wzroku i słuchu. 
Od dawna zauważył też problemy, 
na jakie natrafiają ludzie niepełno-
sprawni w porozumiewaniu się ze 
społeczeństwem. 

Dlatego kiedy rok temu ogłoszony 
został przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie konkurs, którego 
miał za zadanie wyłonić ciekawe ini-
cjatywy dotyczące pomocy oso-
bom niepełnosprawnym, fundacja 
EFFATA natychmiast zgłosiła swój 
projekt. Zaproponowała zorgani-
zowanie kursu języka migowego 

dla pracowników samorządowych. 
W ten sposób stała się beneficjen-
tem konkursu. Otrzymała 10 tys. 
zł (z czego 10% to wkład własny 
fundacji) na zorganizowanie całego 
przedsięwzięcia, w którym nieod-
płatnie mogli wziąć udział pracowni-
cy samorządowi z naszego powiatu. 
Jak się jednak okazało, pieniądze to 

nie wszystko, potrzebne są jeszcze 
chęci. – Powiadomiłem wszystkie 
jednostki samorządowe działające 
na terenie naszego powiatu, aby 
wydelegowali pracowników, którzy 
chcieliby nauczyć się języka migo-
wego, co może okazać się przydat-
ne w sytuacji, gdy w urzędzie pojawi 
się głuchoniemy petent – informuje 
Jakub Brzeziński. – Jednak odzewu 

ze strony samorządów praktycznie 
nie było. Dopiero ponowna inter-
wencja przyniosła skutek i udało się 
zebrać dwudziestopięcioosobową 
grupę samorządowców głównie 
z terenu Nasielska (Urząd Miasta 
Nasielsk, Dom Opieki Społecznej 
w Nasielsku, PCPR) – dodaje. 

Przez cały miesiąc w weekendy za-
jęcia prowadzili nauczycieli języka 
migowego: Mariusz Umyszkiewicz 
z Płocka oraz Halina Grzeszczuk 
z Siedlec (tegoroczna finalistka, IV 
miejsce, w konkursie na najlep-
szego tłumacza języka migowego 
Polski).

– Atmosfera, w jakiej odbywały 
się nasze zajęcia, była wyjątkowa. 
Kursanci z wielkim zaangażowa-
niem brali w nich udział. Każda 
godzina nauki przebiegała w du-

żym skupie-
niu. Wszyscy 
chcieli mak-
s y m a l n i e 
wykorzystać 
czas na na-
ukę, poznać 
jak najwięk-
s z ą  l i c z b ę 
słówek, aby 
jak najwię-
cej  dowie-
d z i e ć  s i ę , 
p o wt ó rz yć 
i  zap amię-
tać – mówią 
w ykładow-
cy, oceniając 

całą grupę jako bardzo ambitną 
i obdarzoną zdolnościami manu-
alnymi. 

W programie kursu była nauka  
300 słówek, które mają wpływ 
na przebieg komunikacji między 
urzędnikiem a głuchoniemym 
petentem. Kursanci do opanowa-
nia mieli materiał z daktylografii 

i ideografii, polegających głównie 
na pokazywaniu oraz odczyty-
waniu znaków (pojedynczych 
słów oraz całych zdań). Na naukę 
przeznaczono łącznie 60 godzin 
lekcyjnych. Jak na każdym profe-
sjonalnym kursie, również i na tym 
miał miejsce egzamin. Polegał on 
na losowaniu zestawu pytań przez 
każdego z uczestników, na wyloso-

wanej kartce znajdowało 10 słówek,  
2 liczby i 2 zdania do pokazania 
w języku migowym (potocznie 
zwanym miganiem), oraz odczy-
taniu zdania zaprezentowanego 
w języku migowym przez wykła-
dowcę. Każdy kursant otrzymał 
dyplom z oceną ukończenia kursu 
na poziomie KSS 1.

– To bardzo potrzebna inicjaty-
wa, bo zdobyte tu umiejętności 
pozwolą nam na porozumienie 
się z petentem. Tym bardziej że 
w planach jest ustawa nakazująca, 
aby we wszystkich jednostkach 
samorządowych była zatrudniona 
osoba, która potrafiłaby się poro-
zumieć się z osobą głuchoniemą – 
mówią uczestnicy zajęć, z którymi 
udało nam się porozmawiać. – Już 
teraz myślimy o kontynuacji nauki 
na wyższym poziomie – dodają. 

Dzięki inicjatywie fundacji EFFATA 
udało się zrobić duży krok w kie-
runku większej akceptacji osób 
z wadami mowy i słuchu przez 
społeczeństwo. 

– Warto było przejść przez wszystkie 
trudności i formalności, aby ten kurs 
zorganizować – mówi J. Brzeziński, 
prezes fundacji – Uważam, że mu-
simy pomagać osobom należącym 
do mniejszości językowych, których 
w rzeczywistości, wbrew pozorom, 
jest wiele w naszym powiecie. Dlatego 
będziemy zabiegać o to, by w następ-
nym roku również zorganizować taki 
kurs – dodaje. 

Trzeba podkreślić, że fundacja EFFATA 
zajmuje się również pomocą chorym 
dzieciom, m.in. Kasi Kruszewskiej 
i Bartkowi Stelmachowi, aktywnie 
włącza się również w organizację Po-
wiatowych Dni Osób Niepełnospraw-
nych, mających na celu integrację 
osób chorych ze zdrowymi. 

sylwia

UROCZYSTOŚCI

Inauguracja nowego  
roku szkolnego
Nasielskie Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza istnieje już 
ponad sześćdziesiąt lat. Na przestrzeni tego czasu szkoła przechodziła różne 
reformy, z przeprowadzoną kilka lat temu zmianą siedziby włącznie. W tym 
roku również nastąpiła ważna zarówno z punktu widzenia uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli zmiana: obok licealistów w tej placówce od września uczą się 
również gimnazjaliści. W środę, 23 września br. odbyła się uroczystość inau-
guracji pierwszego roku nauki gimnazjalistów oraz ślubowania uczniów klas 
pierwszych gimnazjum i liceum. 

Wszyscy uczniowie i nauczyciele obu placówek najpierw wzięli udział w mszy 
świętej, która została odprawiona w ich intencji w kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli szkoły przy ulicy 
Starzyńskiego. Przybyli na nią m.in. Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, 
Anna Kaczmarek, wicestarosta nowodworski, ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, 
proboszcz parafii św. Wojciecha, Wiesława Churawska, starszy wizytator ma-
zowieckiego kuratorium oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 
gminy i radni powiatu nowodworskiego, a także nauczyciele, pracownicy 
szkoły oraz rodzice.

Uczniów i wszystkich gości powitał Robert Parzonka, dyrektor LO i pełniący 
obowiązki dyrektora gimnazjum, krótko przypominając historię powstania 
nowej szkoły. Mówił też o wsparciu dla tej idei, jakie otrzymał od władz obu 
samorządów, i ogromnym zaufaniu, jakim obdarzyli nową szkołę rodzice 
gimnazjalistów. Życzył wszystkim uczniom wytrwałości w nowym roku 
szkolnym. Następnie krótkie przemówienie wygłosili także Krzysztof Kapusta, 
starosta nowodworski, ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, oraz Wiesława Churaw-
ska, starszy wizytator. Starosta mówił o tym, jak ważna jest wola porozumienia 
i współpracy samorządowców w działaniach dla dobra lokalnej społeczności, 
ks. kanonik podkreślił rolę rodziny w procesie wychowania i kształcenia mło-
dzieży, zaś pani wizytator chwaliła nasielskie Liceum Ogólnokształcące, jako 
jedną z niewielu placówek oświatowych na Mazowszu, na której temat nie 
musi rozpatrywać skarg. 

Po przemówieniach wprowadzono sztandar szkoły, a przedstawiciele klas 
pierwszych gimnazjum i liceum ogólnokształcącego złożyli uroczyste ślu-
bowanie. 

Następnie zaprezentowano program artystyczny, złożony z krótkich utworów 
poetyckich i piosenek, który przygotowali uczniowie klas pierwszych gimna-
zjum i liceum pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Wyrwich-Koseli, Roberta 
Parzonki i Fryderyka Laskowskiego. 

W dalszej, mniej oficjalnej części, na którą zaprosili gości rodzice uczniów, był 
czas na kawę, słodki poczęstunek i rozmowy. Goście mogli też zwiedzić pla-
cówkę, którą z dumą prezentował wszystkim zainteresowanym dyrektor Pa-
rzonka, pokazując wyremontowane pomieszczenia klasowe oraz harcówkę. 

Jak powiedział nam po uroczystości: – Dobrze, że udało się stworzyć gim-
nazjum. Chociaż tak naprawdę, to podziwiam rodziców, że zdecydowali się 
posłać swoje dzieci do zupełnie nowej placówki. To dowód zaufania. Tym 
bardziej że podczas rekrutacji u nas na jedno miejsce przypadało aż dwóch 
kandydatów. Wybraliśmy trzydziestkę, która spełniła wszystkie wymagania 
i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tej decyzji – stwierdził Robert 
Parzonka. – Gimnazjaliści radzą sobie świetnie wśród licealistów – dodał.

Dyrektor zapowiada, że już rozpoczął starania o utworzenie Zespołu Szkół, 
w którego ramach funkcjonowałyby obie jednostki. – To zdecydowanie ułatwi 
nam pracę – mówił. 

Przypomnijmy, że 
gimnazjum zosta-
ło utworzone przy 
Liceum Ogólno-
kształcącym na 
podstawie poro-
zumienia dwóch 
s a m o r z ą d ó w : 
gminnego i po-
wiatowego.

(i)
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Gruz przy szkole 
- Kiedy ja remontowałam swoje mieszkanie musiałam za-
mówić kontener i tam składować resztki budowlane i oczy-
wiście za wywóz odpadów zapłacić. A tu ktoś już od dawna 
wynosi pozostałości po pracach budowlanych i układa przy 
pojemnikach. Jakoś nikogo to nie dziwi. Może warto, żeby 
jednak ten gruz ktoś uprzątnął? Może jakieś służby porząd-
kowe powinny się tym zainteresować? Ten widok oglądają 
codziennie młodzi ludzie idący do szkoły i jak ich tu uczyć 
porządku? – pyta zdenerwowana pani Jadwiga. 

Gruz składowany jest przy pojemnikach do posegregowa-
nych odpadów stojących przy ulicy Staszica niemal vis a 
vis wejścia do nasielskiego gimnazjum. Sprawdziliśmy, leży 
nadal, a gromadka, jak mówią okoliczni mieszkańcy rośnie. 
Szczęście w nieszczęściu, że gruz leży tu a nie w lesie, bo 
może jednak ktoś go kiedyś sprzątnie. Ale czy powinien 
leżeć tak długo? 

(red)

Z MIASTA

W oczekiwaniu na chodnik
Mieszkania nowo po-

wstałego osiedla 
przy ul. Płońskiej 24 ro-
zeszły się jak świeże 
bułeczki, zanim jeszcze 
bloki zostały wybudo-
wane. 
Losy poszczególnych etapów bu-
dowy osiedla śledziliśmy od samego 
początku na łamach naszej gazety. 
Teraz, kiedy mieszkania zostały już 
oddane do użytku, mieszkańcy 
zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie 
w kwestii przesunięcia znaku „Koniec 
terenu zabudowanego” za obszar 
ostatniego z dwóch bloków, budowy 
chodnika, ścieżki rowerowej oraz 
oświetlenia.

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieli-
śmy się, że kilka miesięcy temu znak 
D-43 został przesunięty o kilkadzie-
siąt metrów, niestety nadal przed teren 
bloków. W związku z tym wystąpi-
liśmy do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
z prośbą o opinię w tej sprawie. 

W odpowiedzi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW pisze: Ist-
nieje możliwość przesunięcia znaku 
drogowego D-43 „Koniec terenu 
zabudowanego”. MZDW przesunię-
cia takiego znaku może dokonać 
na wniosek gminy, mieszkańców, 

wspólnoty czy Spółdzielni Miesz-
kaniowej – te jednak muszą zostać 
poparte odpowiednią opinią gminy. 
Jeżeli wszystkie formalności zostaną 
spełnione, MZDW złoży wniosek 
o zmianę organizacji ruchu.

Jeśli chodzi o budowę chodnika, to 
jest ona przez MZDW rozważana. – 

Istnieje możliwość budowy chodnika 
na zasadzie porozumienia zawarte-
go z gminą. Przy takiej współpracy 
gmina wykonałaby projekt. MZDW 
przekaże prefabrykaty do budowy 
chodnika. Na dzień dzisiejszy nie ma 
podpisanego porozumienia z gminą 
na realizację tego zadania.

Zasięgnęliśmy w tej sprawie również 
opinii pracownika Urzędu Miejskiego, 
Radosława Kasiaka, prosząc go o za-
jęcia stanowiska w tej sprawie. – Urząd 
Miejski w Nasielsku informuje, że widzi 
zasadność przesunięcia ww. znaku 
poza teren nowopowstałego osiedla. 
Wystąpiliśmy również z wnioskiem do 
MZDW o przesunięcie ww. znaku. 

Jeśli chodzi natomiast o budowę 
chodnika, ścieżki rowerowej i oświe-
tlenia, gmina Nasielsk zleciła już opra-
cowanie dokumentacji projektowej. 
W najbliższym czasie zostanie zawarte 
stosowne porozumienie z MZDW do-
tyczące budowy chodnika przy ww. 
ulicy. Dobudowa oświetlenia przy 
ulicy Płońskiej również będzie moż-
liwa po opracowaniu dokumentacji 
projektowej i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. Jednak w chwili obecnej 
nie ma w budżecie zabezpieczo-
nych środków finansowych na ten 
cel. Dobudowa punktów świetlnych 
w gminie Nasielsk realizowana jest 

sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków – informuje R. Kasiak, kie-
rownik wydziału rozwoju regional-
nego. 

Jak nas zapewniono, przyszły rok jest 
realnym terminem realizacji opisanych 
planów. Zatem, trzymamy za słowo.

aga

13.09. w Studziankach nieznani spraw-
cy włamali się do domu mieszkalnego 
Mariusza P. i skradli sprzęt RTV i elektro-
narzędzia. Straty wynoszą 650 zł.

16.09. w Nowych Pieścirogach funk-
cjonariusze KP Nasielsk i SOK zatrzy-
mali Dawida K. i Roberta G. którzy 
próbowali ukraść elementy kolejowe.

16–17. 09. w Jackowie Dworskim nie-
znani sprawcy wybili szyby i potłukli 
reflektory w dwóch koparkach. Straty 
wynoszą 1500 zł na szkodę firmy wy-
konującej usługi na terenie PKP.

W okresie między 19 a 21 września 
w Nowych Pieścirogach nieznany 
sprawca uszkodził szyby w budynku 
należącym do GS Nasielsk.

Pijani na drodze
21.09. na ulicy Warszawskiej Arka-
diusz T., mieszkaniec Górek Dużych, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,70 mg/l).

23.09. w nowych Pieścirogach Jan 
W., mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,63 
mg/l).

Z MIASTA

Dzień bez samochodu
We wtorek, 22 września już po raz siódmy obchodziliśmy w całej Polsce Dzień 
bez Samochodu. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Popraw klimat swojego 
miasta”. Jak wyglądał ten dzień w Nasielsku? 

– Owszem słyszałem, o tym w mediach, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić. 
Muszę dowieźć dzieci do szkoły i zdążyć do pracy w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Gdybym miał liczyć na komunikację miejską czy PKP, to powinienem 
tego dnia po prostu wziąć urlop – mówi pan Krzysztof z Nasielska.

Świętowanie tego, skądinąd bardzo pożytecznego ze względów ekologicz-
nych, dnia przypadło akurat we wtorek, a więc dzień targowy i na dodatek na 
czas robót drogowych, które prowadzone są w najbardziej newralgicznych 
miejscach Nasielska. Utrudniony był przejazd przez ulicę Kościuszki i Kiliń-
skiego oraz przez Młynarską, a kierowcy musieli cierpliwie czekać w korkach. 
Pewnie bez samochodu tego dnia byłoby im naprawdę łatwiej się poruszać 
po naszym centrum. 

– Wczoraj krążyłem po Nasielsku samochodem, bo nie mogłem się dostać do 
domu i wszędzie były korki. Dziś też jest kiepsko, wcale nie widać, że to dzień 
bez samochodu – komentuje pan Leszek. 

W wielu większych miastach, które przyłączyły się do akcji dnia bez samochodu, 
kierowcy po okazaniu dowodu rejestracyjnego mogli za darmo podróżować 
komunikacją miejską. Ale mimo to, podobnie jak w Nasielsku, natężenie ruchu 
wcale nie było mniejsze. 

W dniach od 16 do 22 września trwały w naszym kraju obchody Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jak informuje Ministerstwo Środowiska, 
pod którego patronatem przebiega akcja: Kampania ta ma na celu przeciwdzia-
łanie negatywnym czynnikom wpływającym na funkcjonowanie współcze-
snych ośrodków miejskich, takich jak zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki 
poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej przestrzeni przez transport 
samochodowy. Inicjatywa służy promocji idei zrównoważonego transportu 
oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzy-
stania z samochodów i promocji przyjaznych dla środowiska ekologicznych 
form transportu (w tym publicznego). Ponadto, celem kampanii jest informo-
wanie o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach 
oraz pokazanie miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

Trudno nie przyznać racji tym słowom, ale rzeczywistość, jak zwykle, ma 
niewiele wspólnego z niezwykle mądrymi hasłami i świętami wprowadza-
nymi odgórnie. Prawda jest taka, że już mało kto wyobraża sobie życie bez 
samochodu. 

(r)

Wyjaśnienie

Cd. na zakupy  
w pampersie?
W ostatnim numerze ŻN obok tekstu 
dotyczącego toalet dla klientów super-
marketów, poza zdjęciami marketów 
należących do dużych sieci handlo-
wych, pojawiły się przez pomyłkę zdję-
cia trzech innych nasielskich dużych 
sklepów, mimo że w artykule nie było 
o nich mowy. 
Właśc ic ie le  zarówno Centrum 
Handlowego Guliwer, jak i Domu 
Handlowego Majster zwrócili się do nas 
z prośbą o wyjaśnienie tej informacji. 
W Guliwerze, jak zapewnia Witold 
Estkowski, jeden z jego właścicieli, 
w razie konieczności zawsze można 
poprosić pracowników o udostępnienie 
toalet znajdujących się w budynku. A 
dodatkowo na placu obok marketu 
znajduje się kabina Toi Toi, serwisowana 
przez firmę, mająca służyć ma przede 
wszystkim klientom sklepu. 
Natomiast w markecie Majster, na 
terenie sklepu znajdują się toalety dla 
klientów, z których mogą oni bez pro-
blemu korzystać. 

(red.)

fot. Ł. Cejnóg
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Zaniedbany dworzec PKP
Od ponad dwóch lat 

trwa modernizacja 
magistrali kolejowej 
Warszawa–Gdynia. Na 
wielu stacjach są już 
widoczne efekty: od-
nowione perony, wy-
mienione podkłady, 
trakcje i szyny, nowe 
budynki kolejowe lub 
odremontowane już 
istniejące stacje. Re-
monty te – jak na ra-
zie – nie objęły jednak 
dworca PKP w Nasiel-
sku.
Linia kolejowa istnieje już od lat 70. XIX 
wieku (w 1877 r. nastąpiło otwarcie linii 
kolejowej z Warszawy przez Nasielsk 
do Gdańska), w roku 1924 oddano do 
użytku linię kolejową Nasielsk–Toruń. 
Dawniej kursowało nią wiele pociągów 
osobowych, w tym dalekobieżnych, 
oraz towarowych. Niegdyś stacja w 
Pieścirogach była ważnym węzłem 
przeładunkowym wielu towarów, m.in. 
węgla, drewna i produktów rolniczych, 
takich jak zboże czy buraki cukrowe. 
Starsi mieszkańcy Pieścirogów i okolic 
doskonale pamiętają czasy jej świetno-
ści, które jednak przeminęły – wydaje 
się – bezpowrotnie.

Dzisiejszy obraz stacji w Nasielsku 
znacząco różni się od tego przedsta-
wianego nam przez rodziców czy 
dziadków. 

– Kiedyś cała stacja tętniła życiem: 
pociągi osobowe i towarowe, tłumy 
pasażerów, ciągły ruch i gwar. Każdy 
gdzieś spieszył, czegoś szukał, na coś 
czekał – to były niezapomniane cza-
sy – wspomina starszy mieszkaniec 
Pieścirogów.

Teraz coraz rzadziej kursują tędy po-
ciągi towarowe, a za sprawą trwających 
remontów – także pociągi osobowe i 
pospieszne. Jest to zjawisko poniekąd 
zrozumiałe, ponieważ maleje liczba 
podróżnych. Coraz więcej osób do-
jeżdża do pracy samochodami bądź 

autobusami, nawet jeśli odległości 
są dość duże. Sytuacja ta dotyczy 
również wielu towarów, do których 
przewozu wykorzystuje się transport 
samochodowy. Czy jednak może to 
być wytłumaczeniem fatalnego wręcz 
stanu dworca PKP?

Choć stacja Nasielsk funkcjonuje już 
od bardzo dawna, budynek powstał 
na początku lat 90., czyli kilkanaście 
lat temu, a więc stosunkowo niedaw-
no. Jego wygląd sugerowałby jednak, 
że jest znacznie starszy. A przecież 
istniejąca linia kolejowa w ruchu oso-
bowym zapewnia dobre połączenie 
z Warszawą, Ciechanowem i Dział-
dowem. Pociągami pospiesznymi 
można dojechać m.in. do Gdańska, 
Gdyni, Kołobrzegu, Olsztyna, Kra-
kowa, Lublina. Kursują także pociągi 
relacji Warszawa–Ciechanów–Iłowo 
i na linii Nasielsk–Sierpc.

Choć liczba podróżnych sukcesywnie 
maleje, nadal do pracy i do szkoły do-
jeżdża wielu ludzi. Także w sezonie wa-
kacyjnym stacja staje się dość ruchliwa. 
Czy ci pasażerowie nie zasługują nie 
tylko na dobre warunki jazdy, lecz 
także – oczekiwania na pociąg? Tym 
bardziej że coraz częściej zdarzają się 
opóźnienia, a bilety wciąż drożeją. 

– Proszę zobaczyć, czekam na pociąg 
do Warszawy, a już 20 minut opóź-
nienia. W kasie na razie nie uzyskałam 
żadnej informacji, o której przyjedzie. 
Nawet nie można skorzystać z toalety, 
kiedy zajdzie taka potrzeba – mówi 
jedna z pasażerek. 

Faktem jest, że już od dawna toalety są 
nieczynne, a przecież w takim miejscu 
jak dworzec kolejowy powinny być 
one czynne nieodpłatnie i całodobo-
wo. Kiedyś w budynku funkcjonowały 
też dwa bary, jeden na parterze, a drugi 
na I piętrze. Można było w nich za-
mówić ciepłe posiłki i gorące napoje. 
Teraz pomieszczenia stoją opustoszałe 
i zamknięte na klucz, więc krótko mó-
wiąc – niszczeją. 

Udało się zagospodarować jedynie 
część powierzchni wewnątrz dworca: 
na parterze znajduje się kiosk, w któ-
rym podróżni mogą kupić np. napoje, 
słodycze czy prasę, kasa banku Pekao 
S.A., na I piętrze filia biblioteki miejskiej, 
natomiast w północnej części budynku 
od kilku lat działa prywatny zakład fry-
zjerski. Jak zatem widać, funkcjonalne 
wykorzystanie tak dużego budynku 
dworca jest możliwe.

Jego wygląd jednak, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz, pozostawia 
wiele do życzenia. Potłuczone szyby, 
wyłamane drzwi, pozrywane lampy 
oświetleniowe – to tylko część pro-
blemów, które – zwłaszcza zimą – są 
dla pasażerów bardzo uciążliwe. 

– Czekając na opóźniony o godzinę 
pociąg, zimową porą trudno było 
wytrzymać. Na dworze mróz, a 
wewnątrz dworca nie było gdzie się 
ogrzać, gdyż wiało przez otwór po 
wyłamanych drzwiach, a ogrzewa-
nie jak zwykle nie działało – mówi 
rozżalony pasażer. 

Odpowiedni przedstawiciele Zarządu 
spółki PKP nie powinni bagatelizować 
tego typu uwag. Dotyczą one bo-
wiem kwestii niezwykle istotnych, a 
zarazem bardzo oczywistych. Czynna 
toaleta wewnątrz dworca czy szczel-
ne drzwi i okna powinny być oczy-
wistością. Warto również zastanowić 
się nad sposobem zagospodarowania 
pustych lokali, tak by dworzec jednak 
odzyskał dawną świetność i naprawdę 
służył ludziom. 

Jak dowiedzieliśmy się w dyrekcji 
PKP, pierwsze tego typu próby nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
W budynku dworca PKP w Nasielsku 
miała powstać sala do gry w siatkówkę, 
lecz miasto nie wyraziło na to zgody, 
dlatego w najbliższym czasie pomysły 
na komercyjne zagospodarowanie 
tego pomieszczenia nie zostaną zre-
alizowane.

Jednakże w ciągu kilku kolejnych 
tygodni spółka PKP ogłosi przetarg 
na remont części służbowej i użyt-
kowej dworca. Według Andrzeja 
Dudzińskiego, rzecznika ds. nieru-
chomości PKP, prace remontowe 
mają najprawdopodobniej objąć: 
główną poczekalnię, kasy, toalety, 
oświetlenie i drzwi wejściowe. Nie 
wiadomo, czy zostaną odnowione 
instalacje grzewcze, tj. ogrzewanie 
centralne i ciepły nawiew, które już 
od kilku lat nie działają.

Na remont dworca PKP wszyscy pasa-
żerowie czekają z niecierpliwością.

(f)

Z GMINY

Nowoczesne Centrum Sterowania w Nasielsku
W czwartek, 24 września br. dziennika-
rze mieli szansę zapoznać się z postę-
pem prac i planami modernizacji trasy 
kolejowej E65 Warszawa–Gdynia. 
Przebudowa całej trasy będzie kosz-
tować blisko 400 mln euro. Moder-
nizacja tej linii została podzielona na 
etapy, które odpowiadają zasięgom 
lokalnych centrów sterowania, czyli 
miejsc, z których będzie kontrolowany 
ruch pociągów na danym obszarze 
(Nasielsk, Ciechanów, Działdowo, Iła-
wa, Malbork, Tczew, Gdańsk i Gdynia). 

Obecnie dobiegają końca prace na 
odcinku Warszawa–Nasielsk. Na spo-
tkaniu, w którym uczestniczyli także 
przedstawiciele PKP PLK SA, dzien-
nikarze mieli szansę m.in. obejrzeć 
zmodernizowane mosty, rozjazdy, 
a w samym Nasielsku obejrzeli wy-
remontowane perony i nowoczesne 
Centrum Sterowania, gdzie ruchem 
pociągów kieruje się za pomocą kom-
puterów. Na prezentowanym odcinku 
trasy zlikwidowane zostaną skrzyżo-
wania kolizyjne. W zamian powstanie 

16 wiaduktów i tuneli, których budowa 
rozpocznie się już wiosną 2010 r. 

Dzięki modernizacji, PKP Polskie Linie 
Kolejowe będą mogły zredukować 
liczbę etatów o około 70, jednak 
jak poinformowano, osoby, których 
miejsca pracy zostaną zlikwidowane, 
będą przesunięte na inne stanowiska, 
gdyż w spółce brakuje pracowników. 
Modernizacja linii E 65 Warszawa 
Wschodnia–Gdynia obejmuje wymia-
nę nawierzchni i układu torów, ale także 
dostosowanie konstrukcji mostów 
i wiaduktów do zwiększonej prędko-
ści pociągów. Jest jedną z kluczowych 
inwestycji wpisujących się w przygo-
towania do Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012. 

Umożliwi ona szybkie, wygodne 
i bezpieczne połączenie pomiędzy 
Warszawą a Gdańskiem, gdzie od-
bywać się będą mecze. W kwietniu 
2010 r. przewidziane jest zakończenie 
70% prac na odcinku Nasielsk–Mo-
dlin, ostatnie prace na tym odcinku, 
będącym obecnie wąskim gardłem 

zakończą się w październiku 2010 r. 
Uwieńczeniem prac będzie otwarcie 
nowego mostu na Narwi. Głównym 
celem modernizacji jest zwiększenie 
średniej prędkości pociągów. Obecnie 
wynosi ok. 100 km/h, po moder-
nizacji będzie wynosić 160, a nawet 
200 km/h. Jednak jak dotąd w Polsce 
mamy tylko jedną lokomotywę, która 
jest w stanie rozpędzić się do prędkości 
200 km. A wskazane prędkości są tak 
naprawdę maksymalnymi prędko-
ściami, do jakich będą rozpędzały się 
pociągi na niektórych odcinkach.  

Modernizacja następnego, ciecha-
nowskiego odcinka CLS rozpocznie się 
jeszcze w 2009 r. i potrwa 24 miesiące. 
W ramach inwestycji, oprócz moder-
nizacji i wymiany torów, automatyki 
i sieci teletechnicznych, powstaną 
obiekty inżynieryjne. Będą to tunele 
oraz wiadukty. Jego zakończenie prze-
widziane jest na koniec 2013 r.

Jak zapewniają przedstawiciele  
PKP PKL, chwaląc sobie współpracę 
z nasielskim samorządem, już niedłu-

go pasażerowie 
będą dojeżdżać 
do pracy szyb-
ciej, wygodniej 
i bezpieczniej. 
P o d r ó ż u j ą c y 
z Warszawy do 
Trójmiasta, po-
konają tę dro-
gę w niespełna 
w trzy godzi-
ny, a przejazd 
z Warszawy do 
Nasielska zajmie 
zaledwie 45 mi-
nut. 

Modernizacja li-
nii E 65 Warsza-
wa–Gdynia jest 
realizowana w ramach projektu nr 
2005/PL/16/C/PT/001 pod nazwą 
„Modernizacja linii kolejowej E-65, 
odcinek Warszawa–Gdynia, etap II”, 
współfinansowanego w 84% z unij-
nych środków Funduszu Spójności 
oraz w 16% ze środków krajowych. 

Linia kolejowa Gdynia–Gdańsk–
Warszawa stanowi początkowy odci-
nek VI transeuropejskiego korytarza 
transportowego oraz międzynarodo-
wego ciągu komunikacyjnego E-65 
z Gdyni przez Zebrzydowice i Wiedeń 
do Rijeki i objęta jest umowami AGC 
i AGTC.

(red.)

INTERWENCJE

Zarośnięty 
chodnik
– Pisaliście niedawno o chwa-
stach przy Biedronce czy ulicy 
Żwirki i Wigury, może warto też 
pokazać ludziom, jak wygląda 
wjazd na osiedle Krupka. Po 
jednej stronie jest Dom Pomocy 
Społecznej, a po drugiej mamy 
TP SA, przed nią zaś trotuar jest 
zarośnięty przez zielsko. Dziwne, 
że nikomu to nie przeszkadza – 
mówi pani Agnieszka, mieszkan-
ka tego osiedla. 

Chodnik przy ul. Krupka, będą-
cy częścią terenu należącego 
do Telekomunikacj i  Polsk iej 
S.A., niszczeje za sprawą prze-
rastających go różnego rodza-
ju traw i chwastów. Choć jest 
wyłożony kostką, powoli traci 
swój dotychczasowy wygląd 
i funkcjonalność. Problem może 
wydawać się błahy na tle innych 
ważnych spraw w naszej gminie. 
Warto jednak zwracać uwagę na 
wszystko, co ma związek z czy-
stością i wizerunkiem miasta, 
które świadczą przecież o jego 
mieszkańcach, władzach sa-
morządowych i działających tu 
instytucjach. 

(j) 

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Biblioteka poleca

Kapliczka w miejscowości Konary, na trasie Nasielsk-Konary

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... rys. Jacek Gałężewski

Nowości z sensacją w tle
W naszej bibliotece coś dla siebie znaleźć też mogą mi-
łośnicy mocnych wrażeń. Wśród nowości są skompliko-
wane kryminalne zagadki, rozwiązywane przez kobiety, 
dzięki ich wiedzy zawodowca i intuicji.
Mistrzowskim przykładem klasycznej powieści kryminalnej w stylu 
Agaty Christie jest książka Elizabeth Ironside pt. Śmierć w ogrodzie . 
Autorka z wnikliwością przedstawia postaci i związki międzyludzkie, 
operuje wyrafinowanym i eleganckim językiem. Jest rok 1925. Piękna 
i wyjątkowo oryginalna arystokratka Diana Pollexfen z okazji swoich 
trzydziestych urodzin zaprasza przyjaciół do okazałej wiejskiej po-
siadłości. Uroczystość zakłóca śmierć jej męża, który zostaje otruty 
koktajlem szczodrze przyprawionym chemikaliami fotograficznymi 
Diany. Pół wieku później Helena, pochłonięta pracą młoda prawniczka z Londynu, 
przegląda dzienniki swojej stryjecznej babki Diany, z których dowiaduje się o tajem-
niczej i niewyjaśnionej śmierci jej męża. Owładnięta obsesją postanawia rozwikłać 
zagadkę śmierci George’a Pollexfena.

Pod pseudonimem „Elizabeth Ironside” kryminały pisze lady Catherine Manning, 
żona ambasadora brytyjskiego w Stanach Zjednoczonych. Autorka mieszkała również 
w Rosji i w Izraelu. Za pierwszą książkę otrzymała nagrodę Johna Creaseya za najlep-
szą debiutancką powieść kryminalną roku. Śmierć w ogrodzie była nominowana do 
nagrody Srebrnego Sztyletu za najlepszy kryminał, przyznawanej przez Brytyjskie 
Stowarzyszenie Pisarzy Powieści Kryminalnych. 

Okrutna zbrodnia pojawia się w kryminale pt. Czerwona Dalia, któ-
rego autorka Lynda La Plante również jest brytyjską pisarką.

Nad Tamizą zostaje znalezione zmasakrowane ciało młodej kobie-
ty. Sadyzm mordercy szokuje nawet policję. Jedynym tropem jest 
uderzające podobieństwo do sprawy sprzed lat – potwornej śmierci 
dziewczyny nazwanej przez prasę Czerwoną Dalią. Wkrótce blady 
strach wywołuje kolejna zbrodnia. Detektyw Anna Travis prowadzi 
śledztwo, w którym nie ma podejrzanych, motywu, żadnego śladu. 

Tylko nieubłagany czas odmierza godziny kolejnych zabójstw…

Lynda La Plante to wielokrotnie nagradzana autorka mocnych kryminałów z dosko-
nałymi postaciami kobiet detektywów. W Polsce jak dotąd ukazały się dwa: Słodki 
jak śmierć oraz  właśnie Czerwona Dalia.

 (i)

Dogorywa jeden z ostatnich zabytków Nasielska
O tym, że Nasielsk jest 
jednym z najstarszych 
miast w Polsce, wie 
większość nasielszczan. 
O tym zaś, że zachowa-
ło się niewiele material-
nych świadków jego 
przeszłości, nie trzeba 
nikogo przekonywać. 
To widać. Wypadało-
by więc zadbać o pew-
ne obiekty, które prze-
szłość naszego miasta 
dokumentują. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie 
obiektów będących pamiątką prze-
szłości, którą nazwałbym górnolot-
nie – świetlaną. I żal ściska serca, gdy 
tego typu świadkowie przeszłości 
„umierają” na naszych oczach. 
Są bezbronni, bo my, zapatrzeni 
w przyszłość, chcemy tę przyszłość 
budować na cmentarzysku tego, 
co dobrze świadczyło o dawnych 
mieszkańcach. Tych, którzy w na-
szym mieście mieszkali, kochali je, 
dla niego żyli i niestety, dla niego też 
niekiedy umierali. I mamy prawo 
budować miasta marzeń – ładne 
i funkcjonalne, przyjazne miesz-
kańcom i gościom, ale zostawmy 
też to, co może dzisiaj jest mniej 
piękne, ale kiedyś oznaczało postęp 
i wyrażało marzenia ówczesnych 
mieszkańców o świetlanej przy-
szłości. I dobrze świadczyło o tych, 
którzy w naszym mieście żyli i nim 
zarządzali.

Obiektem, który według mnie 
należy obronić i więcej – tchnąć 
w niego nowe życie, jest budynek 
mieszkalny przy Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku (ul. Staszica).

Powstał w latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia. Nie jest więc 
budowlą bardzo starą, niemniej jest 
już zabytkiem. Gdyby był właści-
wie użytkowany i pielęgnowany, 
mógłby jeszcze długo pełnić swą 
pierwotną funkcję. Tę, po remoncie 
i modernizacji, może pełnić i dzi-
siaj. Jego przeznaczenie może być 
również inne. Jakie? Pomysłów było 
i jest dużo. I, co ważne, wszystkie 
one zasługiwały na uwagę. Nawet 
ten, by go wykorzystać na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
(opiekę zdrowotną). O to, aby obiekt 
nie zatracił swego zabytkowego 
charakteru, zadbałby konserwator 
zabytków. 

Ciekawym pomysłem była rów-
nież chęć przechowywania w nim 
przedmiotów i zapisków dokumen-
tujących historię Nasielska i gminy. 
A początki małego nasielskiego 
muzeum już były. I warto do tego 
pomysłu wrócić.

Ważne jest to, dlaczego ten budy-
nek należy zachować i na czym po-
lega jego wyjątkowa przeszłość. Jest 
on jednym z elementów kompleksu 
szkolnego (szkoła, dom mieszkalny 
dla nauczycieli, budynek gospo-
darczy); zbudowany został tuż po 

zakończeniu I wojny światowej i od-
zyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści. Czasy były wyjątkowo ciężkie. 
Zewsząd wyzierała bieda. Potrzeb 
było dużo, na pewno nie mniej 
niż obecnie. Brakowało pieniędzy. 
Kasa miejska była pusta. I w takiej 
sytuacji, ówczesny burmistrz Feliks 
Rostkowski i Zarząd Miejski podjęli 
decyzję o budowie szkoły.

Plac, na którym postanowiono 
wznieść szkołę na miarę XX wieku, był 
targowiskiem zwierzęcym (tzw. świń-
skim rynkiem). Przeniesiono je z tego 
powodu za rzekę (obecnie zachwasz-
czony plac po Biokonie naprzeciwko 
Domu Pomocy Społecznej). Projekt 
i kosztorys wykonano w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Przewidywany koszt 
inwestycji (samego budynku szkol-
nego) zamknął się sumą 242 500 zł. 
W chwili rozpoczęcia budowy w kasie 
miejskiej było zaledwie 15 000 zł. 
Budowę prowadzono sposobem go-
spodarczym. Widząc jednak rozmach 
budowy, zaangażowanie ludności 
i miejscowych władz, państwowe 
władze oświatowe wsparły nasielską 
społeczność kwotą 40 000 zł. 

Jak wtedy budowano? Solidnie 
i oszczędnie. Zebranych środków 
wystarczyło nie tylko na zaplanowa-
ną nowoczesną na ówczesne czasy 
szkołę, ale i na budynek gospodar-
czy i dom mieszkalny dla nauczy-
cieli. Tych wcześniej nie planowano. 

A wszystko wybudowano poniżej 
zaplanowanych kosztów (wszystko 
kosztowało 135 400 zł). Dzisiaj taka 
sytuacja jest nie do pomyślenia. I dla-
tego budynek ten należy zachować. 
Chyba że jest on przez swoją historię 
wyrzutem sumienia dla tych, którzy 
w ostatnich latach wzięli na swe barki 
rolę organizatorów lokalnego życia 
społecznego i zobowiązali się lokalnej 
społeczności służyć. 

O dziwo, złe czasy dla opisywane-
go obiektu przyszły wraz z nadej-
ściem nowej epoki w dziejach Polski.  
Z roku na rok było coraz gorzej i coraz 
więcej przytaczano argumentów, że 
na remont nas nie stać. A pieniędzy, 
również z roku na rok, potrzeba było 
coraz więcej, bo czas działa nieubła-

ganie na niekorzyść zaniedbanego 
obecnie obiektu. I nie pomogą tu 
opasłe projekty i programy rewitaliza-
cji, bo w nich nie widać duszy i serca. 

Wszystko to jest tym bardziej smut-
ne, jeśli weźmie się pod uwagę także 
to, że dom nauczyciela przetrwał 
sanację, okupację i komunę. A smut-
ne jest także to, że większość z nas 
opowiada się za potrzebą ratowania 
jednego z nielicznych już zabytków 
Nasielska. I przypominają się sło-
wa poety- bajkopisarza, że wśród 
serdecznych przyjaciół psy zająca 
zjadły. Ale za późno jeszcze nie jest. 
Nie słychać było jeszcze ostatniego 
dla tego, ciekawego również archi-
tektonicznie obiektu, dzwonka.

andrzej zawadzki
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dokończenie ze str. 2

Duchowe witaminy

Zawsze na czasie 
Tradycyjnie w październiku Kościół częściej niż zwykle przypomina 
o modlitwie różańcowej. Ale nie tylko w tym miesiącu można spotkać 
w wielu miejscach naszej ojczyzny starszych i młodszych miłośników tej 
modlitwy. Często w autobusie, tramwaju czy na łóżku szpitalnym ktoś 
przesuwa paciorki różańca. Wielu młodych nosi pierścionki z dziesięcio-
ma wypukłościami i używa ich do odmawiania modlitwy różańcowej.  
Z jednej strony uderza mnie prostota różańca, który dostępna jest dla 
każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia przesłania, które 
w sobie niesie, streszczając Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawie-
niu. 

Kiedyś znalazłem poruszające świadectwo francuskiego pisarza i po-
ety Charlesa Peguy’a na temat różańca: „Przez osiemnaście miesięcy 
nie byłem w stanie mówić Ojcze nasz… nie potrafiłem zaakceptować 
Jego woli! Modliłem się więc do Maryi. Modlitwy do Maryi są modli-
twami ostateczności. Nie ma żadnej takiej modlitwy w całej liturgii, 
której najnędzniejszy z grzeszników nie mógłby wypowiedzieć w całej 
prawdzie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni 
ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta odmawiana sercem 
wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko głosem, ale całym życiem, 
miłość do Dziewicy Maryi”. Okazuje się, że to świadectwo nie jest wcale 
odosobnione. Można podobnych cytować bardzo wiele. Każde z nich 
jest osobliwe i pokazuje, jak Bóg rzeźbi w sercu człowieka niewidzialne 
kształty, jak pomaga mu dojrzewać i nabierać odwagi w podejmowaniu 
życiowych decyzji. 

Teraz już 200 (wcześniej 150) razy odmawiamy Pozdrowienie Anielskie, 
wzięte wprost z Ewangelii. Tak Boży posłaniec Gabriel pozdrowił Maryję 
w momencie zwiastowania. Tak więc i my możemy Ją w ten sposób po-
zdrawiać. A skąd pochodzi forma 150 „Zdrowaś Maryjo”, jak nie z chęci 
ukształtowania na wzór 150 psalmów? Dziś – od Listu Jana Pawła II na 
rozpoczęcie w Kościele Roku Różańcu – mamy do rozważania pięć 
tajemnic więcej. Treść samych rozważań dotycząca poszczególnych 
tajemnic to nic innego jak Biblia. 

Wręcz groteskowe wydają się sytuacje, kiedy ktoś zmienia formułę mo-
dlitewną przyjętą przez Kościół i zamiast: „módl się za nami grzesznymi” 
– wszak wierzący mają poczucie własnej słabości – recytuje z pełnym 
namaszczeniem: „módl się za nimi grzesznymi”, które odbija się jak 
słowa pysznego faryzeusza modlącego się obok pokornego celnika 
w świątyni. 

Ciekawa przy okazji różańca wydaje się sprawa naszej polskiej poboż-
ności maryjnej. Niektórzy nawet zarzucają Polakom, że są zbyt mocno 
maryjni, zapominając o tym, że modlitwa jest skierowana do Jezusa. Nic 
bardziej mylnego. Przy zdrowej pobożności ten problem w ogóle nie 
istnieje, a przecież nie możemy uważać za normę ludzi, którzy wykrzy-
wiają właściwą pobożność bądź jej w ogóle nie rozumieją, sprowadzając 
praktyki religijne do własnego rytualizmu czy dziwactw. W tym względzie 
miarodajne pozostaje nauczanie Kościoła, który otrzymał od Chrystusa 
mandat przekazywania nieskażonego depozytu wiary. 

Nikt nie jest oczywiście „modlitewnym młynkiem”, który kręci się bez 
opamiętania. Do wszystkiego potrzebny jest odpowiedni klimat i zrozu-
mienie, także do modlitwy różańcowej. Nie wystarczy bezmyślne prze-
suwanie paciorków różańca, ale trzeba całym sercem przylgnąć do tej 
jakże prostej i głębokiej modlitwy, która zawsze jest na czasie. Modlitwa 
i życie codzienne są ze sobą nierozerwalnie powiązane i wzajemnie się 
przenikają. Jednak wiele wskazuje na to, że w naszej epoce człowiek ma 
sporo problemów z modlitwą i często bywa nią rozczarowany. Najczę-
ściej przeszkadza mu brak natychmiastowych efektów modlitwy. Żyjąc 
bowiem w czasach rozwiniętej techniki, szybkich środków komunikacji 
i wygodnych urządzeń sterowanych kilkoma przyciskami pilota, przyzwy-
czailiśmy się do oglądania natychmiastowych efektów naszych życzeń 
czy pracy. Z modlitwą jest jednak inaczej. Okazuje się, że nie wystarczy 
tylko przyjść do kościoła, tylko uklęknąć, tylko przedstawić swoją sprawę. 
Trzeba jeszcze zaufać i wsłuchać się w głos Boży, który wskazuje kon-
kretny kierunek i nie pozostawia człowieka samemu sobie. 

Wskaźnikiem głębi życia duchowego człowieka jest modlitwa, czyli 
zdolność kontaktowania się z Bogiem. Bo „modlimy się tak, jak żyjemy, 
ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy”. 

ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
15 lat grupy AA Keja. 8 lat grupy AL – ANON

Odświętny miting nasielskich wspólnot AA
W sobotę, 12 września 
w remizie nasielskiej 
OSP spotkały się wspól-
noty Anonimowych Al-
koholików – AA Keja 
i osób współuzależnio-
nych Al-Anon z gminy 
Nasielsk, aby wspólnie 
świętować piętnastą 
rocznicę powstania gru-
py AA Keja i ósmą rocz-
nicę założenia grupy Al-
Anon. 
Odświętny, rocznicowy charakter 
mityngu sprawił, że zostali na niego 
zaproszeni członkowie wspólnot z ca-
łego Mazowsza i województw ościen-
nych. Przybyło ich bardzo wielu. Tak 
dużo, że obszerne sale nasielskiej re-
mizy z trudem pomieściły wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w spotka-
niu. A było ich ponad trzystu. 

Rocznicowe uroczystości rozpoczę-
to udziałem we mszy św. Odprawił 
ją zakonnik z Ośrodka Apostolstwa 
Trzeźwości w Zakroczmiu. On też 
wygłosił okolicznościową homilię.  
W słowie skierowanym do zebranych 
podkreślił, że nie ma trzeźwości bez 
duchowości.

Kolejna część spotkania przypomi-
nała codzienne, powszednie mityngi. 
Odpowiadano w niej na pytania o to, 
co dało uczestnictwo w programie 
AA i czy wspólnota AA jest dla jej 
członków prawdziwą przystanią i szkołą 
życia. 

Ostatnią częścią nasielskiego spotkania 
była część towarzyska. Dominowała 
w niej wspólna zabawa. Tańce trwały 
do białego rana. Bawiono się, i to wspa-
niale, bez alkoholu.

Wspólnoty AA w zasadzie nie wiążą 
się z organizacjami zajmującymi się 
problemami alkoholizmu. Wzajemne 
stosunki układają na zasadzie luźnej 
współpracy. I tę współpracę bardzo 
sobie cenią. Było to widać i na tym 
spotkaniu.

Jednym z głównych gości odświętne-
go mitingu była Maria Sierzputowska, 
pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
a jednocześnie dyrektor Poradni 
Terapii Uzależnień. Za tę współpracę 
i przychylność dla ich problemów są 
wdzięczni dyrektor Sierzputowskiej 
i burmistrzowi Nasielska. Podzięko-
wania skierowano też pod adresem ks. 

dziekana kan. Tadeusza Pepłońskiego 
za to, że członkowie wspólnot mają się 
gdzie spotykać (stary wikariat) i realizo-
wać wspólnotowy program. Dzięko-
wali też strażakom za to, że udzielili im 
sali, do której mogli zaprosić tak liczną 
grupę członków wspólnot z terenu 
znacznej części Polski. Dziękowali też 
tym wszystkim, którzy wspierają ich 
w ich walce z chorobą alkoholową.

Na co dzień nasielskie wspólno-
ty anonimowych alkoholików 
(AA Keja i Al-Anon) mają swą 
przystań w nasielskim starym wi-
kariacie. Grupa AA Keja spotyka 
się we wtorki i czwartki w godz. 
19oo–21oo, a grupa Al-Anon 
w czwartki w godz. 19oo–21oo. Na 
te spotkania serdecznie zapraszają 
wszystkie osoby, które dotknęła 
choroba alkoholowa. Zapewniają, 
że realizowany program zdrowie-
nia, znany w świecie już od ponad 
70 lat, jest skuteczny. W mityngach 
grupy Al-Anon uczestniczą człon-
kowie rodzin osób uzależnionych. 
Ich udział w tych spotkaniach jest 
nie mniej ważny niż samych osób 
uzależnionych.

andrzej zawadzki

Kto aktualnie pracuje w poradni 
i czym się zajmuje? Proszę przed-
stawić Czytelnikom pracowników 
poradni.
– W poradni zatrudnieni są: mgr Mał-
gorzata Ciosek – psycholog, zajmująca 
się diagnozą trudności szkolnych i nie-
prawidłowości rozwojowych u małych 
dzieci i uczniów w wieku młodszosz-
kolnym, jak również terapią psycholo-
giczną. Mgr Ewa Ślesik – pedagog i lo-
gopeda odpowiedzialna jest za diagno-
zę pedagogiczną trudności w nauce, 
diagnozę i terapię logopedyczną oraz 
terapię korekcyjno-kompensacyjną, 
jaką prowadzi z uczniami mającymi 
trudności w nauce o charakterze dys-
lektycznym. Następnie, przebywająca 
aktualnie na urlopie macierzyńskim, 
mgr Ewa Jóźwiak-Modzelewska – 
pedagog specjalny, która w swoim za-
kresie czynności ma diagnozę i terapię 
pedagogiczną oraz terapię dzieci ze 
sprzężoną niepełnosprawnością. Mgr 
Jacek Gawroński – pedagog – terapeu-

ta zajmujący się trudnościami wycho-
wawczymi u dzieci, terapią zachowań 
ryzykownych u dzieci i młodzieży 
(używanie substancji psychoaktyw-
nych, przemoc wobec rówieśników) 
oraz doradztwem zawodowym. Ja 
zajmuję się diagnozą psychologiczną 
dzieci starszych, zarówno w obszarze 
trudności w nauce, jak i problemów 
z zachowaniem, prowadzę terapię in-
dywidualną z dziećmi i osobami doro-
słymi, pilotuję diagnozę dzieci, których 
przypadki trafiają do Zespołu Orzeka-
jącego w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Są to dzieci przewlekle 
chore, upośledzone umysłowo lub 
wymagające wczesnego wspomaga-
nia rozwoju. Od początku w poradni 
zatrudniona jest pani Anna Świderska 
– starszy referent, trzymająca pieczę 
nad sprawnym funkcjonowaniem se-
kretariatu, i pani Krystyna Białoszewska 
– pracownik obsługi poradni.

Dlaczego warto korzystać z pomo-

cy poradni?
– Warto, ponieważ żadna z osób, które 
się zwrócą do nas ze swoim proble-
mem, nie odejdzie z poczuciem, że 
jest z nim sama. Dewiza tej placówki 
brzmi: „Pomagać drugiemu człowie-
kowi to znaczy przede wszystkim robić 
dla jego dobra to, czego on naprawdę 
potrzebuje”. Nasielska poradnia czyn-
na jest codziennie od 8 rano do godz. 
19 wieczorem. Na spotkania można 
umawiać się telefonicznie albo przyjść 
osobiście. 

Czy coś jeszcze na zakończenie 
rozmowy?
– Tak. Nasielska poradnia jest filią Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Razem tworzymy zgrany zespół dia-
gnostyczno-terapeutyczny i koleżeń-
ski .Jest to niewątpliwa zasługa naszego 
szefa, dyrektora Adama Łojka. Cieszy-
my się, że jesteśmy z Wami.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Iwona Pęcherzewska 

Do poradni po pomoc
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UWAGA KONKURS

Moje miasto, 
moja wieś  
– moje miejsce 
a w nim…
Jeśli jesteś aktywna/aktywny, jeśli kochasz 
otaczający świat, jeśli lubisz swoje miasto, 
swoją wieś, swoją szkołę, jeśli nie jest Ci 
obojętne, co się dzieje w Twoim otoczeniu – 
weź udział w konkursach zorganizowanych 
przez Szkołę Podstawową im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku.
Konkursy te są realizowane w ramach 
szkolnego projektu „Bliżej siebie i natury – 
piękny i bezpieczny plac zabaw” (program 
Szkoły dla Ekorozwoju 2009, którego fun-
datorem jest firma TOYOTA Motor Poland, 
Cadbury, NFOŚiGW – więcej informacji na 
stronie internetowej www.ekoszkola.pl). 
Patronat Honorowy nad konkursami spra-
wuje Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha, a wspierać je będą: Stowarzyszenie 
Europa i My, Nasielska Fundacja Wspierania 
Edukacji i Rozwoju, Fundacja Centrum 
Ochrony Środowiska, Nasielski Ośrodek 
Kultury, Nasielskie Towarzystwo Kultury, 
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku.
Organizatorzy mają przyjemność ogłosić 
następujące konkursy dla dzieci i młodzieży 
z gminy Nasielsk: 
– plastyczny pt. „Plac zabaw moich 
marzeń” dla przedszkolaków i klas 0–IV 
(najciekawsze prace będą wykorzystane 
w projekcie);
– plastyczny pt. „Plakat reklamujący plac 
zabaw” dla klas IV–VI (nagrodzone prace 
będą wyeksponowane w szkole);
– plastyczny pt. „Piękna polska jesień” dla 
dzieci i młodzieży (wyróżnione prace będą 
wystawione w kinie Niwa);
– fotograficzny pt. „Piękny zakątek przy-
rody” ( prezentacja w kinie Niwa);
– poetycki pt. „Z ekologią za pan brat” 
(wyróżnione wiersze będą zaprezento-
wane jesienią podczas spektaklu słow-
no–muzycznego „Pamiętajmy o ogrodach” 
w kinie Niwa).
Celem wyżej wymienionych konkursów jest 
zainteresowanie dzieci i młodzieży ekolo-
gią poprzez rozbudzenie wrażliwości na 
estetykę otoczenia oraz zaangażowanie 
w proces tworzenia różnych form prze-
strzeni publicznych i terenów zielonych. 
Prace plastyczne mogą być wykonane 
dowolną techniką i w dowolnym forma-
cie, zdjęcia należy zgłaszać do konkursu 
na płytach CD oraz w wersji papierowej 
w formacie 15 x 18 cm lub większym, wier-
sze zaś w wersji elektronicznej napisane 
w programie WORD i wydrukowane na 
papierze formatu A4.
Prace opatrzone metryczką wraz z kar-
tą zgłoszeniową należy składać do dnia 
31.10.2009r. w świetlicy szkolnej (czynna 
jest w godzinach: 7.00–16.30).
Oceny prac dokona jury powołane przez 
organizatorów. Uczestnicy konkursów 
zostaną powiadomieni o wynikach do 
10.11.2009 r., a wyróżnione prace będą 
nagrodzone podczas debaty publicznej 
„Ochrona środowiska i wygląd gminy” 
19.11.2009 r. w kinie Niwa. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody i dyplomy, zaś opiekunowie 
– podziękowania.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
publikacji zgłoszonych prac w wydawnic-
twie, a także na stronach internetowych 
www.spnasielsk.pl, www.um.nasielsk.
pl, www.europaimy.org, www.funda-
cja.szkola.pl.

Koordynator Programu Ekoszkoła
Elżbieta Wróblewska,  

tel. 606 923 971,  
e–mail: wroblewska@europaimy.org 

Z POWIATU. RAJD ROWEROWY

Wokół pozycji obronnych Twierdzy Modlin
Nie wszyscy mieszkań-
cy naszego powiatu 
mają wiedzą o wyda-
rzeniach historycznych, 
które rozgrywały się 
na jego terenie w cza-
sie II wojny światowej. 
Aby upamiętnić i przy-
bliżyć wypadki z wrze-
śnia 1939 r., Odział Pol-
skiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznaw-
czego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim oraz 
Nowodworski Ośrodek 
Kultury zorganizowały 
„Rajd rowerowy Szla-
kiem Pozycji Obron-
nych Twierdzy Modlin”. 
Jego celem było połączenie po-
pularyzacji turystyki rowerowej 
jako aktywnej formy wypoczynku 
z upamiętnieniem 70. rocznicy 
Obrony Twierdzy Modlin. Rajd od-
był się 20 września 2009. Zbiórkę  
i start ponad pięćdziesięciu uczest-
ników, wśród których byli miesz-
kańcy powiatu nowodworskiego, 
Warszawy, a nawet odległego Po-
znania, zorganizowano przed Bramą 
Ostrołęcką. 

Pierwszym przystankiem był Po-
mnik Obrońców Modlina, przy 
którym złożone zostały kwiaty. 

Następnym punktem wycieczki był 
I Fort w Zakroczmiu, wzniesiony w 
ramach wewnętrznego pierścienia 
fortów. Zwiedzających oprowadził 
po nim rotmistrz Maciej Kostrzew-
ski. Obiekty można było obejrzeć 
także od wewnątrz. W długich i 
ciemnych tunelach przydały się 
oczywiście latarki. 

W drodze do II Fortu, znajdują-
cego się w Kosewie, uczestnicy 
wycieczki mieli niepowtarzalną 
okazję przejechać rowerami po 
płycie modlińskiego lotniska, by 

zatrzymać się przy zlokalizowanym 
tam bunkrze. Potem wszyscy udali 
się do wspomnianego fortu we wsi 
Kosewo. Zwykle jest on niedostęp-
ny dla zwiedzających – tym większa 
to była atrakcja dla uczestników, gdy 
jako pierwsi cywile mogli zobaczyć 
zlokalizowane tam obiekty w nie-
naruszonym stanie (m.in. unikalną, 
jedyną w Polsce zachowaną kopułę 
obserwacyjną).

Kolejnym punktem rowerowego 
rajdu był wzniesiony w Pomiechów-
ku III Fort. Znajduje się po lewej 
stronie drogi z Pomiechówka do 
Nowego Dworu Mazowieckiego, 
przy zmodernizowanych w ostatnim 
czasie zakrętach. Mało kto zdaje sobie 
sprawę, przejeżdżając tamtą drogą, 
że z miejscem tym związane są tra-
giczne zdarzenia. W czasie okupacji 
niemieckiej, zorganizowano tu obóz 
koncentracyjny – nazywany przez 
tych którzy go przeżyli, „najgorszą ka-
townią”, gdzie masowo i bez żadnych 
podstaw mordowano „w sposób wy-
rafinowany i zwyrodniały” więźniów. 
Według różnych źródeł, przez okres 
II wojny światowej, więziono tu około 
100 tysięcy osób, a zamordowano 

65 tysięcy. Znajduje się tu także zbio-
rowa mogiła ponad 200 więźniów, 
których Niemcy zamordowali w 1945 
r., opuszczając teren fortu i uciekając 
przed Armią Czerwoną. 

Poza zwiedzaniem uczestnicy wy-
cieczki mogli poznać funkcje, jakie 
spełniały poszczególne obiekty w 
różnych okresach oraz ze szcze-
gółową historię, często mroczną, 
trzech północnych fortów Modlina. 
Ciekawostką jest to, że forty II i III 
pokryła w dużym stopniu roślinność 
i tylko przyroda miała wpływ przez 
ostatnich siedemdziesiąt lat na ich 
obecny wygląd. 

Po ośmiu godzinach powrócono 
do Twierdzy Modlin, gdzie zorga-
nizowano dla wszystkich ognisko. 
Każdy z uczestników dostał pamiąt-
kowy, bogato ilustrowany album 
o Twierdzy Modlin z archiwalnymi  
i współczesnymi mapami i fotogra-
fiami, a także mapę wycieczki oraz 
gadżety – znaczki, smycze i długo-
pisy z wizerunkiem ruin Spichlerza, 
ufundowane przez burmistrza No-
wego Dworu Mazowieckiego Jacka 
Kowalskiego. 

M

Z GMINY. Wielkie porządki

Sprzątali świat
Śmieci są problemem 
wszędzie, w każdym za-
kątku kuli ziemskiej. Akcja 
„Sprzątanie świata”, która 
odbywa się od lat we wrze-
śniu, przekracza granice 
państw i integruje ludzi do-
brej woli, którzy pokazują, 
jak możemy zadbać o śro-
dowisko. 
Co roku do akcji włączają się także 
szkoły z gminy Nasielsk. Uczniowie 
i nauczyciele naszych szkół, wypo-
sażeni w plastikowe worki i rękawi-
ce, ruszyli na spacer po najbliższej 
okolicy, aby posprzątać zalegające 
tam śmieci. 

Do akcji włączyli się m.in. uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Budach Sien-
nickich. – W piątek, 18 września br. na 
wyznaczonej lekcji nauczyciele wyszli 
z uczniami ze szkoły. Klasy „0” zajęły 
się sprzątaniem terenu wokół szkoły, 
„pierwszaki” pod lupę wzięły ścieżkę 
do Krogul, klasy II sprzątały teren przy 
drodze do Nuny, klasy III natomiast 

zajęły się leśną drogą do Krogul. Starsi 
uczniowie uprzątnęli tereny przy-
drożne w kierunku Wągrodna, Nuny 
i Cegielni Psuckiej. Śmieci były od 
razu segregowane na plastik, papier, 
szkło, metal i śmieci niesklasyfikowane  
– mówi Ewa Strzelczak, nauczyciel SP 
w Budach Siennickich. 

Dzieci ze szkoły w Budach Siennickich 
szczególną uwagę zwróciły na tereny 
leśne w okolicach Krogul. Stanowią 
one jedno wielkie wysypisko śmieci. 
Zalegają one nie tylko przy drogach. 
Środek lasu to istne składowisko od-
padów. Można sobie więc wyobrazić, 
jaki kłopot ma nauczyciel, który ma 
poprowadzić lekcję przyrody na tak 
zaśmieconym terenie. 

Uczniowie nasielskiego gimnazjum nr 
1 w poniedziałek, 21 września porząd-
kowali centrum naszego miasta, czyli 
skwer Jana Pawła II, a po południu także 
okoliczne lasy. 

Do akcji wielkiego sprzątania swojej 
okolicy włączyły się także grupy 

osób pod przewodnictwem 
sołtysów. Tak np. w Mogo-
wie, sołtys Krzysztof Fron-
czak zarządził sprzątanie 
sołectwa. Kilkoro miesz-
kańców uzbrojonych w rę-
kawiczki i worki na śmie-
ci uprzątnęło teren przy 
głównej ulicy, która ciągnie 
się od Bud Siennickich do 
przejazdu kolejowego przy dworcu 
w Nasielsku. Podobnie sołtys Nowej 
Wsi Urszula Dąbrowska zaprosiła do 
wspólnej pracy swoich sąsiadów.  
– Muszę przyznać, że w naszej eki-
pie, którą udało się zorganizować 
w sobotnie i niedzielne popołudnie, 
przeważała młodzież i dzieci. To 
moja wnuczka namówiła swoich ko-
legów. Były oczywiście również oso-
by dorosłe – mówi U. Dąbrowska.  
– Sprzątaliśmy teren naszego so-
łectwa po obu stronach torów i ze-
braliśmy wspólnie aż 100 worków 
śmieci. Przeważały niestety butelki 
szklane i plastikowe. To wstyd, że 
dzieci coś takiego widzą – dodaje.

Jak przyznaje pani sołtys, sprząta-
jący nie zagłębiali się zbyt daleko 
w las, gdzie pozostały jeszcze całe 
składowiska części samochodo-
wych, telewizorów i innych sprzę-
tów, których nie dało się zapako-
wać do foliowych worków. Akcja 
„Sprzątanie świata” jest prowadzo-
na raz w roku i trwa zaledwie trzy 
dni, pokazując ogrom problemu, 
z jakim tak naprawdę borykamy 
się wszyscy, jako mieszkańcy tej 
gminy. Dobrze, że najmłodsze po-
kolenia uczą się wrażliwości i dba-
łości o swoje otoczenie. Niektórzy 
dorośli z pewnością mogliby się od 
nich wiele nauczyć.

K.T.
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NASZE PRZEDSZKOLAKI

Na wrześniowym pikniku
We wtorek, 22 wrze-

śnia br. tuż po śnia-
daniu ok. godz. 9.30 
dzieci z naszego przed-
szkola samorządowego 
w Nasielsku pojechały 
na całodniowy jesien-
ny piknik. A że pogoda 
tego dnia była wyjąt-
kowo piękna, wesołym 
zabawom na świeżym 
powietrzu nie byłoby 
końca, gdyby nie to, że 
trzeba było jednak wra-
cać do domu.

Dokładnie 102 przedszkolaków, 
pod opieką 18 dorosłych osób, spę-
dziło ten wyjątkowy pełen atrakcji 
dzień na terenie Piknik Klubu 44  
w Krzyczkach. 

– Już w autokarze zaczęło się 
śpiewanie piosenek, było dużo 
śmiechu, od razu i widać było, że 
dzieciom taki grupowy wyjazd się 
podoba – wspomina Hanna Szum-
ska, dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Nasielsku. – Na miejscu, 
szczególnie kiedy zobaczyły zwie-
rzęta, a potem mogły się wybiegać 

po lesie, radości było co niemiara 
– dodaje.

Najpierw gospodarze obiek-
tu bardzo serdecznie powitali 
wszystkich gości, a później dzieci 
z wielkim zainteresowaniem 
zwiedzały małe zoo. Przedszko-
laki obejrzały mieszkające w nim 
kozy, owieczki, lamy i konie. 
Każde dziecko mogło przejechać 
się na kucyku. A dla odważnych 
były też przejażdżki bryczką.  
W ramach programu ekologicz-
nego dzieci wędrowały leśnymi 
dróżkami, poznając bogactwo 

przyrody. Uczyły się odróżniać 
grzyby trujące od jadalnych,  
a także sprzątały las. 
Atrakcją dla dzieci 
było też specjalnie 
dla nich przygoto-
wane ognisko, przy 
którym pieczono 
kiełbaski. W czasie 
pobytu na tym re-
kreacyjnym terenie 
dzieci brały udział 
w różnego rodzaju 
konkursach, grach 
i zabawach, przy-
gotowanych przez 
panie przedszko-
lanki.

Po godz. 14 dzieci, zado-
wolone i pełne wrażeń, 
wróciły do przedszkola, 
a później opowiadały ro-
dzicom swoje przeżycia. 

– Naszym przedszko-
lakom ten wyjazdowy 
dzień bardzo się podobał 
i już chcą, żeby tam jesz-
cze raz pojechać. Uzgod-
niliśmy z rodzicami, że 
pewnie kolejny taki piknik 
urządzimy w czerwcu – 
mówi H. Szumska. 

(pi)

Z BIBLIOTEKI

Lekcja o książkach
W piątek, 25 września br. na jed-
ną godzinę lekcyjną do nasiel-
skiej biblioteki przyszły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Uczniowie klasy II b wraz ze swoją 
wychowawczynią, Ewą Lipowską, 
uczestniczyli w zajęciach przy-
gotowanych przez pracowników 

b ib l iotek i .  Ich tematem było 
zapoznanie dzieci z zasadami 
funkcjonowania placówki.

Dowiedziały się one o istnieniu 
katalogów bibliotecznych oraz 
kart czytelnika. Poznały też drogę, 
jaką musi przejść książka, od kie-
dy zostanie zakupiona w księgarni 

do momen-
tu, gdy tra-
f i  na półkę 
b ib l iotecz-
n ą .  D z i e c i 
z zaintere-
s o w a n i e m 
wysłuchał y 
wsz ystk ich 
i n fo r m a c j i 
i  w y p oż y-
czyły sobie 
k s i ą ż k i  d o 
czytania. 

(i)

Z MIASTA. Losowanie nagród

Guliwer rozdaje prezenty
W środę, 30 września br., 
punktualnie o godzinie 
12.00 w Centrum Handlo-
wym Guliwer w Nasielsku 
mieszczącym się przy ul. 
Tylnej odbyło się losowa-
nie nagród w jubileuszo-
wym konkursie z okazji 
mijającej w tym 5. roczni-
cy otwarcia marketu. 
W otoczeniu klientów i pracowni-
ków sklepu jego właściciele najpierw 
przypomnieli zasady konkursu, po 
czym przełożono wszystkie para-
gony – wrzucane przez klientów do 
drewniej skrzynki – do ogromnego 
wiklinowego kosza. Losy wyjmo-
wała z niego mała Weronika, która 
wraz z mamą była tego w sklepie na 
zakupach. Każdy wylosowany pa-
ragon musiał spełniać dwa warunki: 
kwota zapłaty za dokonane zakupy 
musiała wynosić minimum 50 zł 

oraz powin-
ny się na nim 
znaleźć infor-
macje doty-
czące danych 
adresowych 
klienta i tele-
fon kontakto-
wy. Wszyst-
kie wybrane 
przez Wero-
nikę paragony 
spełniały kry-
teria konkursu. 
I tak, trzecią 
nagrodę, tj. kino domowe Yamaha 
HTR 5930, DVD 559 wraz z kolum-
nami, wylosowała mieszkanka gmi-
ny Świercze. Drugą nagrodę, którą 
był telewizor LCD Samsung 32’’ – 
mieszkanka z Nasielska, natomiast 
pierwszą, czyli weekendowy pobyt 
dla dwóch osób w Hotelu Gołę-

biewski w Mikołajkach – mieszka-
niec gminy Winnica. 

Gratulujemy zwycięzcom i zapra-
szamy do udziału w kolejnych loso-
waniach, które odbędą się: 15 listo-
pada i 31 grudnia br. Przypominamy, 
że w każdej edycji losowania są do 
wygrania trzy cenne nagrody. 

(i)

fot. M. Stamirowski
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LISTY DO REDAKCJI
Droga Redakcjo!

We wtorek zostawiłam samochód przy budynku starego komisariatu 
policji, przy ul. Kościuszki. Teraz większość ludzi zostawia tam swoje auta, 
bo ubyło nam w mieście miejsc parkingowych. Na chodniku, który zarósł 
trawą, też nie ma jak stanąć. Szkła po rozbitych butelkach, opakowania po 
chipsach, cała sterta papierów i torebek, plastikowe butelki, nawet worki 
ze śmieciami. Zgroza! Jak to możliwe, żeby teren przy placu zabaw był 
tak zaniedbany i nikomu to nie przeszkadzało?! Myślałam, że odpowied-
nie służby sprzątną w końcu te śmieci. Ale to, co zobaczyłam w piątek 
pozbawiło mnie wszelkich złudzeń... Kiedy rano zaparkowałam samo-
chód, worków ze śmieciami już nie było. Cała reszta niestety nadal tam 
leżała. Gdy w uliczkę wjechał samochód firmy sprzątającej pomyślałam: 
w końcu coś z tym zrobią. Niestety, samochód tylko przejechał, a panowie 
siedzący w środku nawet nie rozejrzeli się dookoła. Jakby tego było mało, 
to praktycznie w każdy dzień targowy dodatkowo należy uważać, żeby 
przypadkiem nie wdepnąć w końską kupę. Nie wiem, na jakiej zasadzie 
służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości dbają o nasze miasto, ale 
po tym, co zobaczyłam, przypuszczam, że ekipa sprzątająca przed wyjaz-
dem w trasę dostaje po prostu rozpiskę miejsc, które ma uprzątnąć. 

No, bo jak może być inaczej skoro omijane są miejsca, gdzie leżą góry 
śmieci. Ciekawe, jak mamy uczyć dzieci, żeby dbały o czystość wokół 
siebie i namawiać co roku do sprzątania świata?

Anna Z., mieszkanka gminy Nasielsk  
(nazwisko znane redakcji).

Nasielsk, dnia 31.08.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/5/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXVII/260/09 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

o g ł a s z a m

W dniu 20 października 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy 
ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku o  ogólnej powierzchni 6621 m2, oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki nr 395/1, 396/1, 397/1, 398/1, 399/1, 400/1, 401/3, 402/3, 440/3 za cenę 
wywoławczą 208.165,00 złotych.

Wadium w wysokości 21.000,00 złotych.

Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 18577.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz 
osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar o korzystnym kształcie. Znajdują się na skraju 
istniejącej zabudowy miejskiej przemysłowo – usługowej w otoczeniu gruntów o podobnym charakterze. Działki 
leżą w kompleksie gruntów między ul. Płońską a Przemysłową i nie przylegają do żadnych z ulic. Stanowią cześć 
większej nieruchomości mającej dostęp do ulicy Płońskiej na zasadzie służebności gruntowej. Przylegająca do 
kompleksu dziełek od południa wąska droga gminna nie ma połączenia z układem komunikacyjnym, nie jest 
widoczna na gruncie i nie spełnia obecnie funkcji komunikacyjnej. Stanowi pozostałość dawnej struktury wła-
dania. Powierzchni gruntu ma lokalne nierówności powstałe na skutek robót ziemnych z lat 70-tych i 80-tych 
oraz późniejszych. Uzbrojenie techniczne gruntu: grunt nie uzbrojony, dla dokonania podłączeń – konieczność 
rozbudowy sieci. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Nasielsk uchwalonego uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 
roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie istniejącego zainwestowania przemysłowo-składo-
wo-usługowego, uzupełnienia i modernizacja. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 15 października 2009 roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,

2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsa-
mość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani 
są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a po-
zostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później 
niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Burmistrz Nasielska w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oso-
ba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza 
Nasielska.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115 oraz na stronie 
internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

 B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Stołeczna zamiast Warszawskiej
Witam serdecznie. Wpadł mi w ręce nr 19 z 18 września - 1 października. Jest 
w nim artykuł o harcerzach z Nasielska i uczestnictwie w obchodach 70. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Otóż w artykule jest popełniony błąd rzeczowy, jest tam stwierdzenie, że 
współorganizatorem była Chorągiew Warszawska ZHP, a w Związku Har-
cerstwa Polskiego nie funkcjonuje taka jednostka. Obszar miasta stołecznego 
Warszawa oraz okolicznych powiatów jest administrowany przez Chorągiew 
Stołeczną ZHP. 

Oto strona chorągwi http://www.stoleczna.zhp.pl/. Wiem, że błąd jest drobny, 
ale znawców tematu bardzo razi w oczy, dlatego chciałbym prosić o popra-
wienie i sprostowanie tej pomyłki.
     Pozdrawiam harcerski czytelnik

(nazwisko znane redakcji) Tytuł pochodzi od redakcji

Dotarli do finałów
Droga Redakcjo, chciałbym sprostować informację z ostatniego nume-
ru Waszego pisma (nr 19). W artykule pt. „Z lekcji WF-u na igrzyska" autor 
podał informację, iż dziewczęta z Dębinek jako pierwsze w historii gmi-
ny dotarły do finału zawodów wojewódzkich. Uprzejmie informuję, że 
w roku 2008 drużyna z Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach zajęła 
X miejsce w ringo w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
    Serdecznie pozdrawiam.

PK
(nazwisko znane redakcji) Tytuł pochodzi od redakcji

Od redakcji:
Drodzy Czytelnicy
Dziękujemy za wszystkie sygnały, jakie osobiście, telefonicznie, listownie, czy też 
mailowo kierujecie do naszej redakcji. Każdy głos krytyki czy komentarza doty-
czący tego, co dzieję się w naszym mieście lub też gminie uznajemy za bardzo 
cenny. Dlatego staramy się reagować na Wasze interwencje, pisząc o zgłaszanych 
problemach. Na bieżąco zamieszczamy też na łamach naszej gazety wszystkie 
kierowane do redakcji listy. Przypominamy jednak, że  koniecznym warunkiem ich 
publikacji jest ujawnienie danych osobowych autora. Oczywiście, jeśli życzy on 
sobie zachowania anonimowości, pozostają one jedynie do wiadomości redakcji. 
Publikowanie w prasie anonimów, szczególnie jeśli te  naruszają dobra osobiste 
osób trzecich, jest niezgodne z prawem i naraża na szwank tytuł prasowy i jego 
wydawcę. 

(red)
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  NR 76 październik 2009
Wpisani w historię Nasielska

Ryszard Sałkowski (1922 – 1972)   
nasielszczanin z wyboru, pierwszy kierownik nasielskiej biblioteki
Dziwne uczucie ogarnia piszącego, 
jeżeli zabierając się za sporządzenie 
biogramu człowieka dla swojego 
środowiska niewątpliwie zasłużo-
nego, zaraz na wstępie spostrzega, 
że nie będzie mógł czytelnikom 
swym powiedzieć nic pewnego 
o kilkudziesięciu pierwszych latach 
życia tego, o którym pisać zamierza. 
Gdyby to jeszcze chodziło o jakąś 
postać z Antyku, Greka czy Rzy-
mianina, a chociażby nawet huma-
nistę z wieku XVI, brak takich danych 
nie raziłby może zbytecznie, łatwo 
bowiem każdy domyślałby się, że 
widocznie szczegóły te z biegiem 
wieków musiały pójść w niepamięć, 
skoro nie wspomina się o nich. 

Inaczej jednak rzeczy się mają, 
gdy mowa o człowieku, który 
funkcjonował w naszym mieście 
w ubiegłym stuleciu. Brak taki musi 
uderzać każdego, budząc podejrze-
nie, że powstał ci tylko z niedbalstwa 
czy niedopatrzenia ze strony piszą-
cego te słowa. Zdarza się jednak, że 

pomimo skrzętnej kwerendy nie 
zawsze udaje się wejść w posiadanie 
niezbędnych szczegółów, chociaż 
należą one do przeszłości stosun-
kowo bliskiej.

Uwagi powyższe nasuwają się przy 
analizie życia Ryszarda Sałkowskie-
go. Wiadomo o nim na pewno, że 
urodził się dnia 25 stycznia 1922 
roku, jako syn Leonarda i Janiny Mil-
lerowej, i że z urodzenia był warsza-
wiakiem. Źródła milczą natomiast na 
temat dzieciństwa i wczesnej mło-
dości naszego bohatera i dopiero 
schyłek lat 40 – stych  XX wieku 
przynosi więcej szczegółów.

Z opustoszałej po wojnie Warszawy 
przeniósł się do Nasielska. Tu zna-
lazł żonę, tu nieco później przyszły 
na świat jego dzieci. W 1949 roku 
ukończył korespondencyjny kurs 
maturalny z zakresu Liceum Han-
dlowego  w Poznaniu. To w Na-
sielsku właśnie rozwinął szeroko 
zakrojoną działalność polityczną, 
społeczną i kulturalno – oświatową. 

Był więc członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego i wieloletnim 
sekretarzem nasielskiego koła SD. 
Ponadto był wykładowcą przepi-
sów ruchu drogowego w pułtuskim 
oddziale Klubu Motorowego Ligi 
Obrony Kraju. Działał w Polskim 
Związku Łowieckim oraz Polskim 
Związku Wędkarskim. Był wresz-
cie działaczem społecznym, ini-
cjatorem wielu prac społecznych 
szczególnie cennych, w zaniedba-
nym pod względem infrastruktury 
komunalnej Nasielsku. Według 
świadectwa współczesnych próbo-
wał swych sił na niwie artystycznej 
podejmując ideę uruchomienia 
nasielskiego teatru.

Działalność Ryszarda Sałkowskie-
go zyskała poparcie nasielskich 
władz administracyjnych, wszedł 
on w skład grupy inicjatywnej 
mającej na celu zorganizowa-
nie biblioteki miejskiej. Wespół 
z Rafałem Pragą – redaktorem  
naczelnym „Ekspresu Wieczo-

rowego” – organizował 
akcje zbiórki księgozbio-
ru. W ciągu 5 dni zebrano 
700 woluminów, głównie 
wśród czytelników wspo-
mnianej popołudniów-
ki. Dnia 16 sierpnia 1949 
roku Sałkowski otrzymał 
nominację na kierownika 
biblioteki. Funkcje tę peł-
nił do 13 lipca 1964 roku, 
kiedy to na własną prośbę 
zrezygnował z zajmowa-
nej posady. 

Od 20 lipca 1964 roku roz-
począł pracę w Zjedno-
czonych Zakładach Elektronowej 
Aparatury Pomiarowej „Elpo” na 
stanowisku kierownika Komórki 
Administracyjno, Gospodarczo – 
Personalnej. W zakładach „Elpo” 
pracował do października 1965 
roku. Przez następne lata prowadził 
księgarnię „Dom książki” w Nasiel-
sku, którą następnie kierowała jego 
żona Zofia.

Ryszard Sałkowski odznaczony zo-
stał wieloma medalami i orderami. 
Na  uwagę zasługuje Srebrny Krzyż 
Zasługi przyznany mu przez Radę 
Państwa w 1956 roku.

Zmarł przedwcześnie w wieku za-
ledwie 50 lat. Pochowany został 
w Nasielsku na miejscowym cmen-
tarzu grzebalnym. 

Stanisław Tyc

Śladami zabytkowych grobów
W roku szkolnym 2008 / 2009 Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku uczestniczyła w ogólno-
polskim programie: „Ślady przeszłości 
– uczniowie adoptują zabytki”. 

W minionym roku szkolnym uczniowie 
naszej szkoły realizowali projekt: „Ślada-
mi zapomnianych grobów nasielskiej 
nekropolii”. Naszą opieką otoczyliśmy 
kilkanaście zabytkowych nagrobków. 

Sprawozdanie z realizacji projektu wraz 
z całą zgromadzoną przez uczniów 
dokumentacją historyczną oraz foto-
graficzną przesłaliśmy do organizato-
rów. Miło nam  jest poinformować, że 
zrealizowany przez nas  projekt zyskał 
uznanie  wśród organizatorów akcji, 
a nasza szkoła w podziękowaniu za 
trud włożony w całe to przedsięwzięcie 
otrzymała dyplom. 

Rozpoczynając realizację naszego 
projektu, zdawaliśmy sobie sprawę, 
że nie sposób w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy poznać historii wszystkich 
najstarszych i najciekawszych grobów 
nasielskiego cmentarza. W związku 
z tym postanowiliśmy także i w tym 
roku otoczyć opieką wybrane przez 
uczniów zabytkowe groby. W czasie 
realizacji projektu cieszył nas fakt, że 
nasze działania zostały zauważone 

i docenione przez osoby, które często 
odwiedzają cmentarz, dbając na nim 
o porządek. 

Ciekawym i dość zagadkowym na 
początku  naszych poszukiwań był 
grób rodziny Kurtzów. Ta znamienita 
rodzina na trwałe wpisała się w historię 
nie tylko Nasielska, ale również w hi-
storię polityczną i gospodarczą 
XIX –   wiecznej Polski. Aleksander 
Kurtz był w XIX wieku właścicielem 
Nasielska, potentatem ziemskim, 
ekonomistą i politykiem obozu 
„Białych” w okresie poprzedzają-
cym wybuch powstania stycznio-
wego ( więcej o A. Kurtzu można 
przeczytać w numerze 19 i 20 
z 2002 roku w „Notatniku NTK”).

Grób rodziny Kurtzów w chwili 
obecnej lata  swojej świetności 
ma już dawno za sobą. W opi-
sie grobu sporządzonym przez 
konserwatora zabytków w 1986 
roku czytamy: „Styl klasycyzują-
cy, czas powstania XIX/XX wiek. 
Wymiary: wysokość – 230, sze-
rokość – 58, długość – 31. Opis 
nagrobka: uskokowy profilowany 
cokół z piaskowca, zwieńczony łu-
kiem z uskokiem i podstawą krzyża. 
Na cokole marmurowa biała tablica 
zwieńczona podobnie, a na niej 

wykuty napis: ŚP Paulina Kurtz, Bro-
nisława z Lasockich Kurtz, Stefcio 
i Iziusia Kurtz, proszą cię przechodniu 
o Zdrowaś Marya.” W uwagach o sta-
nie zabytku odnotowano brak krzyża 
wieńczącego cokół.

Dziś stan tego zabytku jest w dużo 
gorszym stanie. Cokół, na którym 

znajdowała się górna część z mar-
murową tablicą, obecnie wsparty 
jest o podstawę nagrobka. Tablica zaś 
była nieczytelna, a znajdujące się na 
niej napisy wymagały odnowienia.

Kim byli pochowani w tym miejscu 
ludzie? Z powodu niewielkiej bazy 
źródłowej, trudno jest to dziś dokład-
nie ustalić. W naszych poszukiwaniach 
wspieraliśmy się między innymi infor-
macjami umieszczonymi w Internecie, 
a te nie zawsze są do końca wiarygod-
ne i sprawdzone. Aleksandr Kurtz był 

dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego 
żoną była Józefina Henrietta Ban-
semer (1815 – 1849).  Z ich związku 
urodził się w 1843 roku syn Bro-
nisław Zygmunt Stanisław. Drugą 
żoną Aleksandra Kurtza była 
Bronisława, hrabina z Lasockich 
herbu Dołęga – reprezentantka 
znanej na Mazowszu ziemiańskiej 
rodziny. Rodzicami Bronisławy 
byli: Bronisław Juliusz Edmund 
Lasocki urodzony w 1828 roku 
w Warszawie, a matką Felicja Zofia 
Wołowska urodzona w Warsza-
wie w 1832 roku, zmarła w 1906 
roku w Genewie. Bronisława 
urodziła się w 1840 roku, zmarła 
w 1875 roku. Aleksander Kurtz  
i Bronisława Lasocka związek 
małżeński zawarli 27 września 

1873 roku w kościele oo. Kapucynów 
w Krakowie. Aleksander Kurtz zmarł 
w 1876 roku w Krakowie i został tam  
pochowany. Po  śmierci ojca  Bronisław 
odkupił znaczną część nasielskiego 

majątku i zamieszkał w Chrcynnie. Żoną 
Bronisława była pochodząca z Włoch 
Paulina Kurtz, matka dwójki bliźniąt, 
Stefcia i Iziusi, zmarłych niedługo po 
urodzeniu. Zmarła także matka mająca 
wówczas zaledwie 22 lata.

Tak o tych wydarzeniach pisze w swojej 
pracy „Monografia miasta Nasielska 
herbu lew zza ściany” Feliks Rostkowski: 
„Poślubiwszy piękną młodą Włoszkę, 
Kurtz zamieszkał z nią w Chrcynnie. 
Włoszce nie służył nasz klimat i zmarła 
na suchoty w niedługim czasie. Stra-
piony mąż pochował zabalsamowane 
zwłoki ukochanej żony na tutejszym 
cmentarzu grzebalnym, w murowa-
nym grobie pod drewnianą kaplicą, 
gdzie modląc się za duszę zmarłej szukał 
ukojenia, a nie osiągnąwszy tego, wyje-
chał do Włoch.”  

Po tak wielkiej tragedii Bronisław Kurtz 
całkowicie się załamał i wkrótce wy-
jechał za granicę, gdzie ponownie się 
ożenił. Zmarł  28 lutego 1916  roku 
w Borkach niedaleko Tłuszcza.

Tak pokrótce wygląda  historia części 
rodziny Kurtzów zamieszkującej pałac 
w Chrcynnie, a spoczywającej  na na-
szym cmentarzu parafialnym. 

Informacje o rodzinie Kurtzów zebrali: 
Paulina Skurczyńska 

 Monika Ostrzeniewska
Sylwia Ostrowska

Magdalena Ziemińska
Cyprian Skłucki
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia III

Nasielskie tradycje kabaretowe
3. Pierwsze sukcesy
Po wyłonieniu spośród uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego na 
jesieni 1974 roku członków ze-
społu, który miał stać się pierw-
sz ym na s i e l sk i m kab are te m, 
przystąpiliśmy do prób. Pierwsze 
spotkania były okazją do wza-
jemnego poznania s ię .  Sk ład 
zespołu był pod każdym wzglę-
dem różnorodny. Znaleźl i  s ię 
w nim uczniowie z różnych klas: 
troje pierwszoklasistów, jeden 
uczeń klasy drugiej, troje trze-
cioklasistów i jeden maturzysta. 
Ton nadawali chłopcy, mimo że 
stanowili mniejszość, bo prze-
cież kabaret to na ogół męska 
specjalność. Ponieważ w całej 
szkole zdecydowanie przeważały 
dziewczęta, w kolejnych kaba-
retach ta przewaga płci pięknej 
zawsze się utrzymywała. Wybrana 
do zespołu młodzież wykazy-
wała się talentem, wrażliwością 
i zapałem. Łączyła ich też chęć 
sp ontan icznej  zab aw y w g rę 
sceniczną. Taką możliwość mógł 
dać kabaret. Jednak sztuki kaba-
retu nie da się szybko opanować. 
Wymaga ona nie tylko typowego 
przygotowania warsztatowego, 
ale też umiejętności, które osią-
ga się po pewnym oswojeniu ze 
sceną: swobody i nawiązywania 
kontaktu z widzami.

Poprzednio zdobyte doświadcze-
nia z pracy w teatrze szkolnym 
nauczył y mnie, że nie można 
młodych ludzi długo męczyć 
różnego rodzaju ćwiczeniami 
warsztatowymi. Próby zespo-
łu nie mogły być podobne do 
nudnych lekcji i dlatego kiedy 
już po kilku spotkaniach dokład-
niej rozpoznałem dyspozycje 
sceniczne poszczególnych osób, 
postanowiłem ich umiejętności 
kształcić poprzez przygotowy-
wanie konkretnych numerów 
kabaretowych. Jednak do kaba-
retu na przyzwoitym poziomie 
było jeszcze daleko, a młodzi 
artyści powinni nie tylko spo-
tykać się na próbach. Najwięcej 
satysfakcji dają występy przed 
publicznością. 

Nie mogłem też popełnić błędu 
polegającego na tym, aby pre-
zentować publicznie kiepski lub 
słabo przygotowany program. 
Pierwszy występ nowego zespołu 
przed publicznością winien się 
zakończyć sukcesem.     

Tak się szczęśliwie złożyło, że 
w powiec ie puł tusk im zosta ł 
ogłoszony w roku 1975 konkurs 
na program artystyczny z okazji 
XXX rocznicy zwycięstwa nad 
faszyzmem (tak wtedy nazywano 
rocznicę zakończenia II wojny 

światowej). Postanowiłem więc, 
że ze swoim zespołem wystar-
tuję w tym konkursie. Naturalnie 
nie mógł być przygotowany na 
tę okazję program kabaretowy. 
Wiedziałem też, że nie powinno 
się przedstawić typowego słow-
no-muzycznego montażu, który 
powszechnie króluje na szkol-
nych akademiach. Przygotowa-
łem scenariusz programu zaty-
tułowany „Coś ty wojno zrobiła, 
wojenko?”,  który był utrzymany 
w konwencji teatru poezji. Do-
minowały w nim piosenki Bułata 
Okudżawy i wiersze zaczerpnięte 
z świeżo wydanego zbioru poezji 
o tematyce antywojennej. Pa-
miętajmy jednak, że to wszystko 
działo się jeszcze w głębokim 
peerelu i  przedsięwzięcie było 
dość ryzykowne. Jurorzy konkur-
su mogli odrzucić nasz program, 
bo nie sławił on  bohaterstwa żoł-
nierzy polskich i radzieckich, nie 
mówił też o radości zwycięzców. 
Piosenki Okudżawy, i prezento-
wane mało znane u nas wiersze, 
przedstawiały tragedię prostego 
żołnierza wplątanego w niszczy-
cielski mechanizm wojny. Po-
ważny i raczej smutny charakter 
programu podkreślał y jeszcze 
ciemne stroje wykonawców.

Niemożliwe jest oddanie całego 
klimatu przygotowanej prezen-
tacji. Pozwolę sobie więc może 
tylko na przypomnienie frag-
mentów kilku wykonywanych 
piosenek. Rozpoczynała dyspo-
nująca chyba najlepszym głosem 
Mariola Niewęgłowska piosenką 
„Do widzenia chłopcy”:
 Coś ty wojno zrobiła?
 Jak mogłaś tak?
 O p u s to sz a ł  p a rk  m i e j s ki 
i sad.
 Chłopcy głowy podnieś l i , 
ruszyli w takt.
 W jednej chwili przybyło im 
lat.(...)

Darek Zawadzki: „Piosenka o żoł-
nierskich butach”
 Znów buty, buty, buty, tupot 
nóg
 i ptaków oszalałych czarny 
wiatr.
 Kobiety stoją u rozstajnych 
dróg,
 piechocie odchodzącej pa-
trzą w ślad.(...)

Piosenka wykonywana zbiorowo 
z podziałem na partie solowe:
 „Piosenka o piechocie”
 Wybaczcie piechocie,
 że tak nierozumna, że brak-
nie jej tchu,
 my zawsze w pochodzie

 gdy wiosna nad ziemią sza-
leje od bzu.
 Jak długo tak można?
 Bezdroża, mokradła i błoto 
i piach
 i wierzba przydrożna
 jak siostra przydrożna zosta-
je we łzach.(...)         

Wiesiek Rosłoński: „Jak dobrze 
być żołnierzem”
  Dostałem mundur, broń do 
szafki kluczyk.
 Dowódca baczność, spo-
cznij mnie nauczył.
 Krokami naszą piękną ziemię 
zmierzę.
 Jak dobrze być żołnierzem, 
żołnierzem.(...)

(Bułat Okudżawa dodał tej pio-
sence dodatkowy tytuł „Piosen-
ka amerykańskiego żołnierza”.  
W ten sposób oszukał cenzurę.  
W ZSRR nie wolno było pisać 
o demoralizującym wpływie woj-
ny na radzieckich żołnierzy).

Kończyła występ zbiorowa pio-
senka „Trzy miłości”. Tutaj zasto-
sowałem zabieg, który pozwolił 
mi spuentować cał y program. 
Okudżawa mówi w trzech ko-
lejnych z wrotkach o „ trzech 
mi łoś c iach ”:  mi łoś c i ,  woj n ie 
i kłamstwie. Zwrotkę o wojnie 
umieściłem na końcu. Moi artyści 
kończyli swoje przedstawienie 
słowami  tej piosenki:
 P i erwsza woj n a – p a l  j ą 
sześć, to już tyle lat.
 Druga wojna – jeszcze dziś 
winnych szuka świat.
 A tej trzeciej co chce prze-
rwać nasze dni
 winien będziesz ty, winien 
będziesz ty.

Pracę nad tym programem wspo-
minam z przyjemnością. Uporali-
śmy się z nim w ciągu trzech mie-
sięcy. Piosenki Bułata Okudżawy, 
który dał artystyczne świadectwo 
swoich czasów, nie były jeszcze 
wtedy tak popularne w Polsce. 
Poeta potrafił o trudnych spra-
wach pisać pięknie i prosto. Słowa 
jego piosenek moi młodzi artyści 
podchwycili w lot. Muzyka nie 
była też zbyt skomplikowana. 
Sam poeta śpiewał swoje utwory 
z towarzyszeniem gitary i nasi 
dwaj gitarzyści – Darek Zawadzki 
i Wiesiek Rosłoński potrafili też 
zap ewnić właśc iw y akompa-
niament. W zespole wiele osób 
potraf i ło pięknie śpiewać i  to 
w tym programie procentowało. 
Okazało się, że również jurorzy, 
przed którymi występowaliśmy 
trzykrotnie, docenili ten program 
i nasz zespół.  W dniu 23lute-

go 1975 roku na powiatowych 
eliminacjach Festiwalu Mał ych 
Form Artystycznych w Pułtusku 
przyznano nam pierwsze miejsce, 
na eliminacjach rejonowych tego 
samego festiwalu w dniu 2 marca 
1975 drugie miejsce i wreszcie 
w konkursie na program arty-
styczny z okazji XXX rocznicy 
zwycięstwa nad faszyzmem – 
również drugie miejsce. Jak na 
debiutujący dopiero zespół były 
to z pewnością niemałe osią-
gnięcia, które pozwoliły zarówno 
młodym artystom jak i kierowni-
kowi zespołu uwierzyć w swoje 
możliwości i zmobilizować się do 
dalszej pracy.

Ceniliśmy sobie wysokie miejsca 
zdobywane na różnych przeglą-
dach, jednak równie ważna była re-
akcja widzów, którzy oglądali nasze 
przedstawienia. Z programem „Coś 
ty wojno zrobiła?” występowaliśmy 
wielokrotnie i to przed bardzo różną 
publicznością. Najbardziej zapa-
miętaliśmy występ w dniu 7 maja 
1975roku dla zgromadzonych w sali 
Gminnej Spółdzielni kombatantów 
z całego powiatu pułtuskiego, któ-
rzy dobrze pamiętali wydarzenia 
ostatniej wojny. Podziękowano nam 
nie tylko gorącymi brawami, na 
wielu twarzach, szczególnie kobiet 
widać było ukradkiem wycierane 
łzy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
to poetyckie piosenki Bułata Oku-
dżawy spowodowały tak wielkie 
wzruszenie widzów, taka jest bo-
wiem siła poezji. Jednak to nasze 
wykonanie tych piosenek trafiło 
do serc słuchaczy. To spotkanie 
wspomina też Małgosia Górecka 
w swojej kronice.
 cdn.

Henryk Śliwiński

Dariusz Zawadzki

Ewa Majewska

Krzysztof Kraszewski

Małgorzata Górecka

Mariola Niewęgłowska

Wiesław Rosłoński

Sławomir UmińskiTeresa Kozłowska

Anna Piekarska

Henryk Śliwiński
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Baran 21.03.– 20.04.
Nie pozwolisz nikomu wtrącać się w swoje sprawy zawodowe. 
Rozgromisz konkurencję, a przeciwnikom pokażesz, kto wszyst-
kim wokoło rządzi. Odniesiesz także sukces towarzyski i zjednasz 
sobie nowych przyjaciół. Oby tak dalej.

Byk 21.04.– 21.05.
Możliwe są niecodzienne spotkania towarzyskie i ciekawe pro-
pozycje zawodowe. W pracy masz szansę wszystkim bardzo 
zaimponować. Wykorzystaj ten czas, żeby zrobić wielką karierę. 
W życiu osobistym poświęć więcej czasu partnerowi.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Czeka Cię bardzo dobry czas. Możesz liczyć na pomoc i sympa-
tię otoczenia. To dobra chwila, aby prosić przyjaciół o przysługę 
lub szefa o podwyżkę czy awans. Życie uczuciowe również bę-
dzie bardzo udane, dzięki Twoim i partnera staraniom.

Rak 23.06.– 22.07.
Będziesz spokojniejszy niż zwykle, zapragniesz odpocząć 
i choć chwilę pobyć w samotności. Twoją uwagę zaprzątną 
myśli o wielkich pieniądzach i inwestycjach. Będzie Ci sprzyjać 
szczęście w miłości, zwłaszcza samotnym Rakom.

Lew 23.07.– 22.08.
Poczujesz przypływ energii i chęci do działania. Nawet ktoś 
wyjątkowo zazdrosny nie zdoła popsuć Ci humoru swoimi 
zarzutami. Wyciągniesz właściwe wnioski i obronisz się przed 
niesprawiedliwością. W życiu towarzyskim udane podróże i cie-
kawe spotkania.

Panna 23.08.– 22.09.
Nadchodzący czas sprzyja porządkom i sprawom zawodo-
wym. Będziesz musiał rozsądzić jakiś spór lub podzielić między 
zwaśnionymi stronami jakieś dobra. Podejmiesz ważne decyzje 
dotyczące zdrowia swojego i najbliższych.

Waga 23.09.–22.10.
Wiele trudnych rzeczy zapragniesz robić lepiej i sprawniej niż 
dotychczas. Jednak nie wszystko uda się zrobić natychmiast. 
Całkowicie przypadkiem możesz wpaść za to na niezwykle 
dochodowy pomysł. Powodzenia. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
W najbliższym czasie powinieneś uważać, aby niczego nie zgu-
bić lub o czymś nie zapomnieć. W pracy bądź ostrożny, bo szef 
nie będzie zbyt wyrozumiały. Przyjemności musisz odłożyć na 
później. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Czeka Cię czas pełen nieoczekiwanych spotkań, rozmów i ne-
gocjacji. Dotyczy to zarówno życia zawodowego, jak i osobi-
stego. Warto wykorzystać każdą okazję do podniesienia swoich 
kwalifikacji. Koniecznie odwiedź też przyjaciół i wybierz się do 
kina lub kawiarni.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz bardzo odważny, dzięki czemu możesz wiele zyskać 
i załatwić mnóstwo spraw. W razie potrzeby będziesz bronić 
swoich przekonań i pozbywać się niechcianych spraw. Zyskasz 
wielkie uznanie współpracowników i domowników. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
Będziesz niezwykle zdyscyplinowany i energiczny. Czas 
sprzyja nadrabianiu służbowych zaległości i biznesowym 
spotkaniom. Nie odmawiaj sobie jednak przyjemności, bo 
należy Ci się nagroda za dobre sprawowanie. 

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy uda Ci się uniknąć dodatkowych obowiązków i przy-
krych rozmów. W życiu towarzyskim czas sprzyja wizytom i za-
bawie. Samotne Ryby bez trudu znajdą interesujące osoby i być 
może połączy Was coś więcej niż znajomość.

Kino NIWA ZAPRASZA
2–4 października, godz. 17.00

Prawdziwa historia  
kota w butach

La véritable histoire du Chat Botté (Francja, 2009); Animacja/Komedia; 
Reżyseria:  Jérôme Deschamps, Pascal Hérold, Macha Makeieff; 
Scenariusz:  Jérôme Deschamps, Pascal Hérold, Macha Makeieff; 
Na podstawie książki:  Charles Perrault; Obsada: Cezary Pazura – 
Szambelan, Borys Szyc – Kot w Butach, Piotr Fronczewski – Ogr, 
Tomasz Karolak – Małpa, Maria Peszek – Królewna, Maryla Rodowicz 
– Królowa, Rafał Bryndal – Błazen.

Uwspółcześniona adaptacja słynnej bajki Charlesa Perraulta. Pierre, młody młynarz, otrzymuje w spadku po 
ojcu dziwacznego kota. Zwierzak potrafi mówić ludzkim głosem i nosi buty obdarzające go magicznymi 
mocami. Używając swoich zdolności, kot pomoże nowemu właścicielowi zdobyć miłość pięknej królewny, 
której największą pasją jest taniec.

2–4 października, godz. 19.00

Miłość na wybiegu
(Polska, 2008); Komedia romantyczna; Reżyseria:  Krzysztof Lang; Scenariusz:  Anita Nawrocka, Paweł Trześniowski; Obsada: 
Karolina Gorczyca – Julka, Marcin Dorociński – Kacper, Urszula Grabowska–Ochalik – Marlena, Tomasz Karolak – Krupnicki, Izabela 
Kuna – Ilona.

9–11 października, godz. 17.00

Załoga G
G–Force (USA, 2009); Fantasy/Przygodowy/Akcja; Reżyseria:  Hoyt Yeatman; Scenariusz:  Cormac Wibberley, Marianne Wibberley; 
Obsada: Nicolas Cage – Speckles (głos), Penélope Cruz – Juarez (głos), Sam Rockwell – Darwin (głos), Steve Buscemi – Bucky (głos), 
Tracy Morgan – Blaster (głos).

Zespół wyszkolonych tajnych agentów – świnek morskich – podejmuje się misji dla rządu Stanów Zjednoczo-
nych. Mają powstrzymać pewnego multimilionera, które planuje zawładnąć światem za pomocą odpowiednio 
zaprogramowanego sprzętu gospodarstwa domowego.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Odpowiednio długie życie
Pies sąsiadów od rana miał wiele 
uwag na temat świata. Gdy kolejny 
raz powtórzył sekwencję szcze-
ków, zamknęłam okno. Przy okazji 
spostrzegłam, co go wyprowadziło 
z równowagi. Koty: jeden czarny, 
a drugi szary, spacerowały nie-
daleko ogrodzenia, zaś pies mało 
nie wyskoczył ze skóry, nie mogąc 
ich dosięgnąć. Cóż, każdy by się 
zdenerwował, uznałam, i upiekłam 
ciasto z ostatnimi śliwkami. Miała 
przyjść Marysia z kuzynem z Płoc-
ka i chciałam, żeby do kawy było 
coś więcej niż napoczęte opako-
wanie herbatników.

Przyszli, ale towarzyszył im też brat 
Janusza – Antoni. Ledwie usiadł 
i otworzył usta, pojęłam, dlaczego 
jego żona, wyjechawszy do Anglii 
bawić wnuki, nie kwapiła się jakoś 
z powrotem.

Na początek dostało się pogodzie. 
Że było za sucho, a teraz za dużo 
pada. Potem rozmowa zeszła na 
politykę. Antoni był niezadowo-
lony ze sposobu jej prowadzenia 
jeszcze bardziej niż z klimatu.

– Ludzie umierają, dzieci chodzą 
głodne, a rząd nic nie robi! – pod-
sumował dłuższe przemówienie.

– Kończą się prace drogowe, za-
uważyłeś, że teraz sprawniej prze-
jeżdża się przez miasto? – spytała 
Marysia, chcąc zmienić temat. 

– Niby tak – przyznał Antoni – ale 
tyle ulic jest jeszcze niewyremon-
towanych. Nie wiem, jak nimi jeź-
dzicie przy takiej pogodzie. 

– Jakoś dają radę – uśmiechnął się 
Janusz i pochwalił ciasto.

– Sama pani piekła? – zdziwił się 
jego brat. – I często tak? Pewnie 
strasznie dużo płacicie za gaz. 
Wiecie, że w spółkach gazowych 
to sami złodzieje siedzą?

– A ja myślałam, że w więzieniach 
– zaśmiała się Marysia. Skarciłam 
ją wzrokiem. Wprawdzie to jej ku-
zyn, ale mój gość. 

 – Jak tam Frankowi idzie w szkole? 
– spytał Janusz. Ale Antoni poradził 
sobie i z edukacją.

– A jak może iść? – zdziwił się. – 
Przecież dziś w szkołach niczego 
nie uczą! 

Potem omówił jeszcze sytuację 
w służbie zdrowia, w bankach i na 
kolei. Dostało się też sądom.

– Niedobrze się dzieje, tyle wam 
powiem – stwierdził na koniec 
i dramatycznym gestem odstawił 
kubek po kawie. – Żyję na tyle dłu-
go, by to widzieć wyraźnie.

– Ale właściwie co aż tak złego się 
dzieje? – zdziwiłam się. 

– Jak to co? Choćby to, że krajem 
rządzą sami…

– Tylko nie opowiadaj o zdrajcach, 
nie jesteśmy na zebraniu – prze-
rwał mu brat. 

– Poza tym pomyśl – rzekła Mary-
sia – nie było nam w życiu lekko, 
ale doczekaliśmy wolnej Polski, 
nasze dzieci wyrosły na porząd-
nych ludzi, pozakładały rodziny, 
pracują, mają swój szacunek...

– I wnuki mamy mądre, jeszcze nie 
raz nas zadziwią! – dodałam. 

– Tyle lat panuje pokój, nie ma 
głodu ani poniewierki – ciągnęła 
Marysia. – A do tego doczekaliśmy 
się polskiego papieża. To mało?

– No cóż, jeś l i  tak na to pa-
trzeć…

– A jak inaczej? – zdziwiłam się.

– Koty! Wy tchórze! Wychodźcie! 
Wyzywam was na ubitą ziemię! – 

za oknem rozlegało się regularne 
szczekanie. Westchnęłam. 

– Naprawdę mamy się z czego 
cieszyć – powiedział poważnie 
Janusz. – Wystarczyło trochę po-
żyć, a wszystko poukładało się jak 
należy.

Na wszelki wypadek nastawiłam 
film o wojnie, który pożyczył mi 
Karol, i skupiliśmy się na perype-
tiach głównego bohatera, starając 
się nie słyszeć szczekania psa. 

Później, po obejrzeniu filmu, go-
ście poszli, a ja sprzątałam ze 
stołu. Nagle uzmysłowiłam sobie, 
że pies sąsiadów już nie szczeka. 
Wyjrzałam. Koty zniknęły, widać 
gdzieś sobie poszły. Poczułam 
ulgę i w duchu przyznałam rację 
Januszowi. Wszystkiego można 
doczekać, jeśli żyje się odpowied-
nio długo. 

Babcia Jadzia

Placek z śliwkami
0,5 kg mąki krupczatki, kostka ma-
sła, 0,5 kg cukru, 5 jajek, szklanka 
kwaśnej śmietany, cukier wani-
liowy, pół opakowania proszku 
do pieczenia, śliwki węgierki bez 
pestek

Jajka (całe) utrzeć z cukrem i cu-
krem waniliowym oraz ze stopio-
nym masłem. Dodać mąkę, śmie-
tanę, proszek do pieczenia, utrzeć 
na jednolitą masę. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia, wylać 
ciasto, a na nim rozłożyć połówki 
śliwek. Wstawić do gorącego pie-
karnika i piec ok. 30–40 minut. 
Można, na 5 minut przed końcem 
pieczenia, posmarować ciasto 
gęstym lukrem zrobionym z białka 
roztartego z cukrem pudrem i do-
piec jeszcze w piekarniku. 



14 2–15 października 2009OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Rysowanie dekoracji  ściennych 
w pokojach dziecięcych. Tel. 0513 
196 173.

Okazja – wyprzedaż kolekcji obra-
zów wybitnych polskich malarzy. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam regał „młodzieżowy”, 
kompletny, stan idealny. Tel. 0 507 
047 485.

Sprzedam biurko w idealnym stanie. 
Tel. 0 503 016 899.

Wilno, Lwów i inne – sprzedam 
akwarele przedstawiające perły 
architektury kresowej. Tel. 0 502 
035 852.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel.604 337 062.

OLBRUK-usługi brukarskie. Tel. 602 
262 271.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
Pieścirogi  Nowe. Tel. 691 888 
720.

Korepetycje języka francuskiego. 
Tel. 518 14 66 17.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
o pow.4700m2 gm. Winnica. Cena 
40zł za metr. Tel. 602 122 319.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
1000m2 w Nasielsku. Tel. (023) 69 
12 651.

Zatrudnię fryzjerów, fryzjerki do 
salonu w Nasielsku. Tel. 693 229 
909.

Sprzedam kopaczkę, siewnik i roz-
rzutnik. Tel. (022)794 32 46.

Działkę przemysłowo-budowlaną 
przy ulicy Kolejowej. TANIO sprze-
dam. Tel. 500 115 958.

Kupię stare aparaty fotograficzne, 
obiektywy i akcesoria. Tel. 608 76 
34 51.

Angielski korepetycje. Tel. 792 601 
834.

Miałeś wypadek? Pomożemy Ci 
w odzyskaniu odszkodowania 
z OC sprawcy wypadku. Tel. 691 
184 594.

Zatrudnię opiekunki do domu opieki 
w Nasielsku. Tel. 603 555 624.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Zabudowa i ocieplenie poddaszy. 
Faktury VAT. Tel. 501 433 127.

Ciągnik 330M rok produkcji 1995. 
Tel. 023 69 31 354.

OCSM w Mińsku Mazowieckim 
zawiadamia o rozpoczęciu szko-
lenia w Jachrance Nowej nr 45. 
Typy szkoleń: koparkoładowarki 
kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. 
III, koparki klasa II. Rozpoczęcie 
kursu 26.09 do 10.10.09r, godz. 
16:00 w Jachrance. Tel. 606 436 
876, 502 702 462.

Sprzedam M3 bezpośrednio przy 
ul. Warszawskiej na II  piętrze.  
Tel. 604 094 589.

Zatrudnię ekspedientki- sklep spo-

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W SCHRONISKU  
W CHRCYNNIE  RÓŻNEJ 

WIELKOŚCI I BARWY PSY  TĘ-
SKNIĄ ZA WŁASNYM, DO-

BRYM DOMEM!!! 
LINKA – to urocza 6–miesięczna 
koteczka. Ma ładne umaszcze-
nie i wiele wdzięku. Jest bardzo 
miła, towarzyska, lubi pieszczoty. 
Mieszka pod legionowskim blokiem 
i pilnie potrzebuje własnego, ko-
chającego domu. Zbliża się zima, 
nie pozwólcie jej zostać na dworze 
w mroźne dni, ofiarujcie jej przy-
jazny  i ciepły dom. ZAPEWNIAMY 
BEZPŁATNĄ STERYLIZACJĘ.

Tel.    517 666 692

SPRZEDAM  
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE  

NOWE
Tel. 502 370 080; 604 752 913

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10
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żywczy. Serock. Tel. 604 508 533.

Sprzedam działkę budowlaną 6arów, 

bardzo dobry punkt w Pieścirogach. 

Tel. 691 888 720.

Sprzedam Widlaka, udźwig 1,5 tony, 

silnik C330. Tel. 691 888 720.

Sprzedam samochód VW Wento 

1,8, rok produkcji 1993. Tel. 691 

888 720.

Klacz siwą 3,5roku, bardzo spo-

kojna, zajeżdżona, nadaje się do 

rekreacji. Tel. 695 598 249.

Sprzedam dywan - TANIO. Tel. 790 

597 615.

Do wynajęcia pomieszczenie na 

działalność gospodarczą przy ul. 

Warszawskiej. Tel. 506 462 868. 

Sprzedam Audi 1,8 „cygaro”, rok 

prod. 1986, benzyna+ gaz, hak. 

Tel. 696 647 471.

Sprzedam Audi A2, rok prod. 2001 

1,4 benzyna, kolor czarny. Tel. 791 

497 986.

Sprzedam Opla Astrę 1,4 katalizator, 

rok prod. 1997 benzyna + gaz. Tel. 

698 940 191.

Sprzedam dwie działki budowlane 

pow. 1160 i 960 m2. Stare Pieścirogi. 

Ul. Makowa. Tel. 693 896 479.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 

w Nasielsku- media, woda, gaz. 

Tel. 660 692 364.

Kredyty- oferta wielu banków, 

konsolidacja kredytów, nawet bę-

dących w BIK. Ul. Kościelna 6, 05-

190 Nasielsk.

Zatrudnię fryzjerkę do dobrze pro-

sperującego salonu w Legionowie. 

Oczekiwania: uprawnienia cze-

ladnicze, umiejętności budowania 

pozytywnych relacji z klientami, 

kreatywność. Tel. 605 996 779. 

S P R Z E D A M  R U S Z T O W A N I A 

WARSZAWSKIE NOWE. Tel. 502 

370 080; 604 752 913.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 

w Siennicy o pow. 1100m2. Tel. 502 

681 747.

Sprzedam działk i  w Błędowie 

o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole 

golfowe. Tel. 500 255 370.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 

w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 

(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 

797 766.



BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego” 11.09.2009 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  47 pkt (65,28%)
2. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal  39 pkt (54,17%)
3. Marek Rębecki – Krzysztof Turek  37 pkt (51,39%)
4. Maciej Osiński – Janusz Wydra   36 pkt (50,00%)
5. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski   33 pkt (45,83%)
6. Adam Duczman – Paweł Wróblewski  31 pkt (43,06%)
7. Kazimierz Kowalski – Stanisław Sotowicz   28 pkt (38,89%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1. Grzegorz Nowiński    67 pkt
2.  Piotr Kowalski         63 pkt
3–5. Janusz Muzal    60 pkt
 Paweł Wróblewski    60 pkt
 Janusz Wydra    60 pkt
6. Grzegorz Kosewski   57 pkt
7. Maciej Osiński    53 pkt
8–9. Kazimierz Kowalski   46 pkt
 Krzysztof Morawiecki   46 pkt
10. Stanisław Sotowicz   41 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK
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R E K L A M A

Żbik – Legion W-wa 2:1 (2:1); Wilga Garwolin - Żbik 2:0 (1:0); Żbik – Białołęka W-wa 3:2 (0:2); PP Sokół Serock – Żbik 3:4; 2:2 (0:0)

Kibice Żbika dumą Nasielska
To, co ostatnio obserwujemy na 
nasielskim stadionie, każe się spo-
dziewać, że już wkrótce hasło: „Żbik 
dumą Nasielska” zostanie zastą-
pione hasłem: „Kibice Żbika dumą 
Nasielska”. Powód jest prosty. Repre-
zentacyjna drużyna miasta i gminy 
ostatnio gra coraz gorzej, kibiców 
zaś mamy coraz lepszych i mądrzej-
szych. Mimo wszystko kochają swoją 
drużynę. Są z nią na dobre i na złe. 
Kiedy przegrywa lub traci bramki, 
pocieszają kolegów z boiska, skan-
dując, że nic się nie stało, i zachęcają 
do gry, do sportowej walki. Za grę 
dziękują nawet wtedy, gdy ich pupile 
ponoszą porażkę.

Warta odnotowania jest również 
śpiewana przez kibiców najważniej-
sza ich przyśpiewka: My, nasielscy 
fani, wierni i oddani, ze Żbikiem 
emelkaes pójdziemy aż po życia 
kres. Dopingują seniorów, dopingują 
też drużyny młodzieżowe. 

Swoim zachowaniem zaskoczyli nie 
tylko starszych sympatyków Żbika, 
ale i drużyny przyjezdne. To zasko-
czenie było szczególnie duże, gdy 
po meczu drużyn młodzieżowych 
poprosili przed trybunę swoich 
kolegów z drużyny młodzieżowej 
i podziękowali im za grę, mimo że 
ci mecz z Targówkiem przegrali. 
Następnie zaś poprosili przed trybu-
nę kolegów z Warszawy. Ci nie od 
razu podeszli, obawiając się jakiejś 
prowokacji. Pamiętali bowiem, jak 
pseudokibice z Targówka zacho-
wali się w Pułtusku w czasie meczu 
seniorów Targówka ze Żbikiem. Za-
praszani, podeszli jednak, podali ręce 
nasielskim kibicom, a ci skandowali: 
dziękujemy, gratulujemy. Takiego 
przyjęcia goście z Warszawy się nie 
spodziewali. Z Nasielska wywieźli jak 
najlepsze wrażenia.

Żbik w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni rozegrał aż 4 mecze. Trzy z nich 
(z Legionem, Wilgą i Białołęką) to 
mecze mistrzowskie (liga okręgo-
wa). Drugi, w krótkim okresie czasu, 

mecz z Sokołem Serock odbył się 
w ramach rozgrywek pucharowych. 
Trzy z tych spotkań zakończyły się 
zwycięstwem naszego Żbika (z Le-
gionem, Białołęką i Sokołem), jedno 
zaś, z Wilgą Garwolin, porażką. Do-
datni bilans nie świadczy jednak, że 
Żbik poważny kryzys ma już za sobą 
i może ze spokojem patrzeć w przy-
szłość. Dotychczasowa rywalizacja 
budzi poważny niepokój. Minął pół-
metek rundy jesiennej, a Żbik uciułał 
zaledwie 13 punktów, zaś 14 punktów 
stracił. Wszystko wskazuje, że stracił 
już szansę na awans do IV ligi.

W dwóch meczach z Legionem 
i Białołęką Żbik był zdecydowanym 
faworytem. W spotkaniach tych wy-
stępował w roli gospodarza. Przeciw-
nicy są niżej notowani niż nasza dru-
żyna. Zagrali jednak ambitnie i mało 
brakowało, aby z Nasielska wywieźli 
po punkcie. Szczególnie słabo zagrał 
nasz zespół z drużyną z warszawskiej 
Białołęki. To najsłabszy z przeciw-
ników w dotychczas rozegranych 
meczach. Drużyna właściwie się 
„rozsypała”. Odeszli z niej najlepsi 
gracze. W dodatku do Nasielska 
przyjechało tylko dziesięciu za-
wodników – jedenasty dojechał po 
piętnastu minutach od rozpoczęcia 
meczu. Z takim zespołem Żbik po 
trzydziestu minutach przegrywał 2:0. 
Było to żenujące widowisko. Pomo-
gła dopiero męska rozmowa trenera 

i prezesa klubu w szatni w czasie 
przerwy. Po przerwie nasza drużyna 
zagrała ambitniej i drugą połowę wy-
grała 3:0. Mecz zakończył się więc 
wynikiem 3:2.

Denerwujący przebieg miał też 
mecz w Serocku z miejscowym 
Sokołem. Rozgrywany był w ra-
mach Pucharu Polski. Dwa tygo-
dnie wcześniej mecz tych drużyn 
zakończył się remisem. Był to remis 
szczęśliwy dla drużyny z Serocka, 
Żbik zaś uznał, że był to przypadek. 
Zawodnicy i działacze liczyli tym 
razem na łatwe zwycięstwo i awans 
do następnej rundy. Tak też się sta-

ło, ale to Żbik odniósł tym razem 
szczęśliwe zwycięstwo. Wyrów-
nująca bramka dla naszej drużyny 
padła w ostatniej sekundzie meczu, 
w doliczonym już czasie gry. Do 
rozstrzygnięcia, kto znajdzie się 
w następnej rundzie rozgrywek, po-
trzebna była dogrywka. Prowadze-
nie w niej znowu objęli seroccza-
nie. Naszym zawodnikom znowu 
udało się doprowadzić do remisu, 
a w ostatniej minucie dogrywki 
strzelić zwycięską bramkę.

I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie 
z tego meczu. Zawodnicy Sokoła 
to mieszkańcy Serocka i serockiej 
gminy. Na mecze przychodzą całe 
ich rodziny: pradziadkowie, dziad-
kowie, rodzice, siostry i bracia, dzie-
ci. To główni i najwierniejsi kibice. 
Jedyną osoba spoza miejscowości 
jest trener, który też jest jednak tu-
tejszy, ponieważ obecnie mieszka 
już w Serocku. A karierę piłkarską 
zaczynał… w Żbiku. 

 xyz

Młodziki rocznik 1997 i młodsi
stoją od lewej: Jakub Wroński,Piotr Tobolski, Paweł Prusinowski, Szymon Zalewski, Wojciech Zakrzewski, Damian Załoga, 
Daniel Choroś, trener Grzegorz Choroś. 
Niżej (też od lewej): Łukasz Gortat, Dominik Jaglarski, Konrad Lipiński, Mateusz Milewski, Oktawian Szostak.

MŁODY ŻBIK


