
Lokalne 
centrum 
modernizacji
Już od ponad dwóch 

lat jesteśmy świad-
kami modernizacji linii 
kolejowej Warszawa–
Gdynia. A jest to przed-
sięwzięcie na miarę bu-
dowy nowej linii. Jak 
powiedział jeden z bu-
downiczych, łatwiej na-
wet byłoby budować 
nową linię, niż tę starą 
modernizować.
Lokalizacja Nasielska sprawia, 
że od narodzin tej trasy miasto 
wraz z gminą odgrywały na niej 
szczególną rolę. Świadczy o tym 
rozbudowana infrastruktura ko-
lejowa oraz to, że na naszej stacji 
zlokalizowano Lokalne Centrum 
Sterowania (LCS), pierwsze za 
Warszawą (następne znajduje się 
w Ciechanowie).

Prace przy unowocześnianiu 
magistrali kolejowej zbliżają się 
wyraźnie do końca. Widać to po 
zmniejszającej się liczbie osób 
pracujących na stacjach i na to-
rach. Pociągi też poruszają się już 
dużo szybciej i są bardziej punk-
tualne. Na koniec prac musimy 
jednak jeszcze trochę poczekać. 
To zaś, czego będziemy obecnie 
świadkami, jest tylko kolejnym 
etapem modernizacji. Aby po 
nowych torach nowoczesne po-
ciągi mogły poruszać się szybciej 
i aby mógł być zapewniony pełen 
komfort podróży, potrzebne jest 
zlikwidowanie miejsc kolizyjnych. 
A są nimi w pierwszym rzędzie 
przejazdy drogowe w poziomie 
szyn.

Na całej linii liczącej ponad 300 
kilometrów trzeba wybudować 
wiele skrzyżowań dwupoziomo-
wych. Nie uda się tego zrobić na 
wszystkich przejazdach. Byłoby to 
z wielu względów (nie tylko eko-
nomicznych) nieracjonalne. 

www.noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
e–mail:zycie@nasielsk.pl
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Woda docierała pod drzwi
– Kiedy na początku tygodnia wyjeżdżałem do pracy, woda znajdowała się kilkanaście metrów od mojego domu, 
a już następnego dnia dowiedziałem się, że woda jest przy samym ogrodzeniu. Zalało drogę do mojej posesji i działek 
moich sąsiadów. Cały czas martwiłem się o żonę i dziecko – mówi jeden z mieszkańców Studzianek, który pracuje 
jako kierowca i do domu wraca tylko na weekendy. 

Już od lat nie było tak dużych opadów śniegu, jakie nawiedziły nas tej zimy, toteż topniejący śnieg i dodatnia temperatura 
na początku marca sprawiły, że w wielu miejscach naszej gminy zdarzały się lo-
kalne podtopienia. Do pojawienie się wysokiego stanu wody przyczyniły się też 
zaniedbane rowy melioracyjne, które nie odbierały wody spływającej z pól. 

Ten problem najbardziej dał się we znaki mieszkańcom Studzianek, tam sytu-
acja nadal jest bardzo zła. Trudno uwierzyć w to, co się tu działo, bo teraz woda 
już opadła, ale w wielu miejscach nadal widać ślady jej bytności. Przy jednym 
z gospodarstw przy furtce i bramie są rozłożone niebieskie worki z piaskiem, 
a obok leżą przygotowane następne. Po tym, jak wygląda teren wokół gospo-
darstwa, można zorientować się, jak wysoko woda dotarła, i ten widok wciąż 
szokuje. Aż strach pomyśleć co tu się działo. 
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Straż Miejska, ul.Kościuszki 29 
tel.: (23) 691 22 11 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub (24) 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (23) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (23) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (23) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (23) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (23) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (23) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (23) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (23) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (23) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (23) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (23) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (23) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (23) 691–25–52

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
dla Żony i Dzieci  

naszego Zmarłego Kolegi  
Janusza Wierzbickiego,  

długoletniego pracownika poczty w Nasielsku  
  składają Koleżanki i Koledzy  
  z Urzędu Pocztowego w Nasielsku

Koleżance Annie Siwiec  
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci Męża  
składają  

  Dyrektor oraz Pracownicy  
  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
  w Nasielsku

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 11 marca br. w sali konfe-
rencyjnej nasielskiego Urzędu Miej-
skiego odbyła się XLV sesja Rady Miej-
skiej. Uczestniczyło w niej 14 radnych. 
Obrady prowadził Dariusz Leszczyński, 
przewodniczący RM. 

Na początku sesji Dariusz Mucha, bur-
mistrz Nasielska, zgłosił poprawki do 
porządku obrad, wycofując z niego 
projekt uchwały dotyczący zatwier-
dzenia zmian do Statutu SP ZOZ Ośrod-
ka Profilaktyki Terapii i Uzależnień 
w Nasielsku, a wprowadzając projekt 
uchwały dotyczący odnowy wsi Bor-
kowo z funduszy zewnętrznych pozy-
skanych w ramach projektu „Odnowa 
i rozwój wsi” za pośrednictwem LGD 
„Zielone Mosty Narwi”.

Zmiany do porządku obrad zgłosili 
również radni. Radny Stanisław So-
towicz wnioskował o wycofanie pro-
jektu uchwały w sprawie wyłączenia 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Starych Pieścirogach Samorządo-
wego Przedszkola. Natomiast radna 
Katarzyna Świderska złożyła wniosek 
o wycofanie projektu uchwały doty-
czącego dzierżawy nieruchomości 
przy ul. Sportowej na rzecz K. Świ-
goniaka. Swój wniosek uzasadniała 
tym, że na ostatnie posiedzenie ko-
misji zdrowia wpłynęło pismo Rena-
ty Rostkowskiej, właścicielki jednej 
z aptek znajdujących się w naszej 
gminie, która także wyraziła zainte-
resowanie dzierżawą tego terenu. W 
trakcie głosowania nad poszczegól-
nymi wnioskami Rada uwzględniła 
wnioski zgłoszone przez burmistrza, 
natomiast odrzucono propozycje 
zmian radnych. Porządek sesji po 
zmianach przyjęto jednogłośnie, 
podobnie jak protokół z poprzed-
niej sesji RM. 

W informacji ze swoich działań Dariusz 
Leszczyński, przewodniczący RM, 
podkreślił, że mieszkańcy zgłaszali 
mu problemy z przejezdnością dróg 
w związku z roztopami. 

W sprawozdaniu burmistrza znalazły się 
m.in. informacje dotyczące aktualnych 
przetargów. Mówił też o przyznaniu 
naszej gminie dofinansowania na bu-
dowę boiska przy Szkole Podstawowej 
w Nasielsku w ramach programu Orlik 
2012 oraz o zakończeniu kontroli NIK 
w nasielskim Urzędzie Miejskim. Za-
pewnił, że każdy, kto uzyskał prawo-
mocną decyzję starosty dotyczącą 
odszkodowania za grunty zajęte pod 
drogi, otrzyma wypłatę – jak dotąd 
wypłacono już ponad 60 tys. zł. Poin-
formował też radnych o planowanych 
na 23 kwietnia br. obchodach Dnia 
Patrona Nasielska, a także uroczy-
stości 20-lecia istnienia samorządu, 
które odbędą się w naszej gminie 27 
maja br. 

Radny Wojciech Krzyczkowski był 
zainteresowany losem budynku w Nu-
nie, w którym mieściła się szkoła pod-
stawowa. Burmistrz wyjaśnił, że poja-
wiła się fundacja, która jest zaintereso-
wana założeniem tam przedszkola dla 
dzieci ubogich i niepełnosprawnych. 

Jednak decyzja w tej kwestii nie została 
jeszcze podjęta. 

W części obrad poświęconej interpe-
lacjom i zapytaniom radny Mirosław 
Świderski podjął kwestię braku par-
kingów w naszym mieście, pytał o re-
mont chodników przy ul. Rynek oraz 
zgłosił problemy z korzystaniem z hali 
sportowej. Radny Krzysztof Fronczak 
zwrócił uwagę na fatalny stan dróg 
w Nowych Pieścirogach i Siennicy, 
pytał też o remont ul. Przytorowej, 
a także zgłosił konieczność interwen-
cji w sprawie przejść podziemnych na 
nasielskim dworcu PKP. 

Radny Grzegorz Duchnowski prosił 
o przybliżenie radnym sytuacji osób 
handlujących na prywatnym targowi-
sku w Nasielsku, zaś radny Tadeusz Lat-
kowski apelował o zainteresowanie się 
sytuacją w Studziankach, gdzie woda 
zalała teren w okolicach przystanku 
PKP w tej miejscowości. 

Następnie radni przystąpili do po-
dejmowania uchwał. Pierwszy pro-
jekt uchwały przedstawiła Ludwina 
Turek, skarbnik urzędu, dotyczył on 
proponowanych zmian w budżecie 
i wywołał poruszenie wśród radnych, 
a następnie burzliwą dyskusję, w któ-
rej punktem zapalnym stała się spra-
wa wykupu gruntów w Starych i No-
wych Pieścirogach. Radny Grzegorz 
Duchnowski zauważył, że od stycz-
niowej sesji stan budżetu gminy zde-
cydowanie się pogorszył, bo deficyt 
budżetowy zwiększył się o 2 mln zł. 
Burmistrz wyjaśniał, że deficyt pojawił 
się z powodu złożenia wniosków dofi-
nansowanie inwestycji. Uchwała został 
przyjęta większością głosów.

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie miasta i gminy Nasielsk na 
rok 2010 środków stanowiących fun-
dusz sołecki, który będzie opiewał na 
sumę ok. 900 tys. zł. Został przyjęty 
jednogłośnie. 

Jednogłośnie też przyjęto projekty 
uchwał: nasielskiego MGOPS do-
tyczący realizacji projektu „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013 oraz utwo-
rzenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 
Profilaktyki, Terapii i Uzależnień w Na-
sielsku i zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki Alkoholowej i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na rok 2010. Następnie Rada przy-
jęła dwie uchwały dotyczące zmian 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Nasielsk, 
obejmujących obszar wsi: Nowe Pie-
ścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, 
Morgi i Mokrzyce Włościańskie. 

W dalszej kolejności radni omawiali 
projekt uchwały w sprawie przyzna-
nia pierwszeństwa w nabywaniu lokali 
użytkowych stanowiących własność 
gm. Nasielsk ich najemcom, właści-
cielom, którzy spełniają określone 
warunki. Radna Anna Łapińska pyta-

ła, na jaki cel zostaną przeznaczone 
pieniądze z ich sprzedaży. Burmistrz 
zaproponował, żeby zostały przezna-
czone na inwestycje. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie. 

Głosowanie nad projektem uchwały 
dotyczącym wydzierżawienia nieru-
chomości – działki przy ul. Sporto-
wej w Nasielsku o pow. ponad 220 
m2 na 15 lat z przeznaczeniem na 
aptekę K. Świgoniakowi poprzedzi-
ła krótka dyskusja. Radna A. Łapiń-
ska, podkreślała, że tylko dwie apteki 
w naszej gminie prowadzą dyżury 

nocne, wśród nich jest także apteka 
pana Świgoniaka, dlatego dla dobra 
mieszkańców, jeśli taka forma uchwa-
ły jest zgodna z prawem, powinna zo-
stać podjęta dla dobra mieszkańców.  
W tym temacie głos zabrał również 
p. Rostkowski, który mówił o tym, 
że należy dać szansę udziału w prze-
targu dotyczącym dzierżawy terenu 
przy przychodni zdrowia pod aptekę 
wszystkim aptekarzom działającym 
w gminie Nasielsk. Podkreślił, że po-
zostali aptekarze nie mieli informacji 
o takiej możliwości. – Gdyby odbył się 
przetarg, byłaby szansa na uzyskanie 
wyższej ceny za dzierżawę – apelo-
wał. Jednak w głosowaniu jednogłośnie 
radni przyjęli proponowany projekt 
uchwały. 

Kolejny projekt dotyczył wyłączenia 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Starych Pieścirogach Samorządo-
wego Przedszkola w Starych Piero-

gach. Radna Katarzyna Świderska mó-
wiła o tym, że sam pomysł włączenia 
przedszkola do zespołu szkół w 2006 
r. był błędem. Podkreśliła również, że 
niepokojący jest termin wprowadze-
nia tych zmian z dniem 1 kwietnia, bez 
powiadomienia dyrekcji, rady peda-
gogicznej i rady rodziców tej placówki.  
Burmistrz tłumaczył, że taki termin 
należy zachować. Na pytania rad-
nych, czy będzie ogłoszony kon-
kurs na dyrektora Zespołu Szkół 
w Pieścirogach, oraz o zwiększenie 
zatrudnienia w związku z tą zmianą 
burmistrz zapewniał, że pani Barba-
ra Markowicz pozostanie na swo-
im stanowisku, nie będzie również 

dodatkowych etatów w przed-
szkolu. Po krótkiej debacie wnio-
sek przyjęto większością głosów.  
Radni przyjęli także uchwałę doty-
czącą pozyskania funduszy na od-
nowę wsi Borkowo. 

W odpowiedziach na interpelacje 
radnych burmistrza Nasielska wyjaśnił, 
że trwają prace nad nowym planem 
organizacji ruchu w mieście, obejmu-
jącym też nowe miejsca parkingowe. 
Przyznał, że potrzebny jest remont ulic 
w rynku. Naświetlił też aktualną sytu-
ację dotyczącą targowiska miejskiego 
w Nasielsku. 

Następnie przewodniczący RM od-
czytał pisma skierowane do Rady 
Miejskiej, a na zakończenie obrad 
przypomniał radnym o składaniu 
oświadczeń majątkowych do końca 
kwietnia.

(red.)
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KRÓTKO

Udzielą pierwszej pomocy
W środę, 10 lutego w siedzibie staro-
stwie powiatowym w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyło się spotkanie 
Waldemara Roszkiewicza – członka 
zarządu województwa mazowiec-
kiego z uczestnikami kursu udzielania 
pierwszej pomocy, który odbył się 
w ramach „Programu kształtowania 
zachowań ratowniczych dla pracow-
ników samorządowych szczebla po-
wiatowego i gminnego Województwa 
Mazowieckiego”. To już druga edycja 
tego programu. Kurs został zrealizo-
wany przez Wojewódzką Stację Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „MEDITRANS” w War-
szawie. 

Zaświadczenia o ukończeniu kursu 
otrzymali m.in. pracownicy nasielskie-
go UM: Katarzyna Łuczak, inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowe-
go, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej i Iwona Brzezińska, inspektor 
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także Stanisław Sotowicz, 
radny Rady Miejskiej w Nasielsku. 

(red)

Wyjazdowe szkolenie
W pierwszych dniach marca (5 – 7.03) br. w miejscowości Święta Kata-
rzyna w woj. świętokrzyskim odbyło się szkolenie dla sołtysów z naszej 
gminy. 

Dotyczyło ono pozyskiwania środków unijnych oraz utrzymania czy-
stości i porządku w gminie. Zagadnienia korzystania z finansowania ze-
wnętrznego na przykładzie oferty stowarzyszenia Zielone mosty Narwi 
– „Małe projekty” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” omówił 
Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska nasielskiego UM, a jednocześnie przewodniczący Rady LGD. Na-
tomiast temat utrzymania porządku na terenie gminy omówił Wojciech 
Janik, komendant Straży Miejskiej w Nasielsku. W szkoleniu, którego or-
ganizatorem i sponsorem był nasielski UM, uczestniczyło 39 sołtysów. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili także Święty Krzyż, a w drodze powrotnej 
odwiedzili Wąchock. 

(red)

Z GMINY

Woda docierała pod drzwi
– Kiedy na początku tygodnia 
wyjeżdżałem do pracy, woda 
znajdowała się kilkanaście 
metrów od mojego domu, 
a już następnego dnia dowie-
działem się, że woda jest przy 
samym ogrodzeniu. Zalało 
drogę do mojej posesji i dzia-
łek moich sąsiadów. Cały czas 
martwiłem się o żonę i dziec-
ko – mówi jeden z mieszkań-
ców Studzianek, który pracuje 
jako kierowca i do domu wra-
ca tylko na weekendy. 

Już od lat nie było tak dużych 
opadów śniegu, jakie nawiedzi-
ły nas tej zimy, toteż topniejący 
śnieg i dodatnia temperatura na 
początku marca sprawiły, że 
w wielu miejscach naszej gmi-
ny zdarzały się lokalne podtopienia. 
Do pojawienie się wysokiego stanu 
wody przyczyniły się też zaniedba-
ne rowy melioracyjne, które nie od-
bierały wody spływającej z pól. 

Ten problem najbardziej dał się we 
znaki mieszkańcom Studzianek, tam 
sytuacja nadal jest bardzo zła. Trud-
no uwierzyć w to, co się tu działo, bo 
teraz woda już opadła, ale w wielu 
miejscach nadal widać ślady jej byt-
ności. Przy jednym z gospodarstw 
przy furtce i bramie są rozłożone 
niebieskie worki z piaskiem, a obok 
leżą przygotowane następne. Po 
tym, jak wygląda teren wokół go-
spodarstwa, można zorientować 
się, jak wysoko woda dotarła, i ten 
widok wciąż szokuje. Aż strach po-
myśleć co tu się działo. 

Właściciel posesji wskazał murek 
ogrodzenia (wysokości ok. 30 cm) 
jako najwyższy punkt, zaś wody wo-
koło było znacznie więcej. 

– Sytuacja była katastrofalna. Worki 
piasku ustawione koło furtki i bra-
my zatrzymywały wodę, aby ta nie 
przelała się przez ogrodzenie i nie 
zalała posesji. Byłam bardzo zde-
nerwowana i nie wiedziałam, co ro-
bić. Dzwoniłam do urzędu miasta, 
ale bez efektu. Dlatego prosiliśmy 
o pomoc panów, którzy pracują 
przy modernizacji linii kolejowej, 
i oni wykopali rowy. Pracowali cały 
dzień sprzętem ciężkim i łopatami, 
kopali rowy, byśmy mogli pozbyć 
się tej wody. Tylko dzięki nim udało 

się w pewnym stopniu opanować 
całą sytuację, za co jesteśmy im 
bardzo wdzięczni. Jednak co by się 
stało, gdyby ich tu nie było? – opo-
wiada zirytowana właścicielka jed-
nego ze sklepów w Studziankach. 
– Podatki od rolników są zbierane 
systematycznie i wpływają do Urzę-
du Miasta, a co z rowami meliora-
cyjnymi, które są całe zarośnięte 
trawą, zielskiem i drzewami? Woda 
po prostu nie ma jak spływać i dla-
tego się gromadzi. Przecież jesienią 
będzie ten sam problem, co teraz.  
A jeśli za rok opady śniegu będą 
takie same lub jeszcze większe? Jeśli 
teraz cos się z tym problem nie zro-
bi, to woda nas zaleje – dodaje.

Sprawdziliśmy też, czy podtopienia 
w Studziankach nie były związane 
z pracami wykonywanymi przy 

modernizacji linii kolejo-
wej Warszawa–Nasielsk. 
Owszem, przebudowa-
no całą infrastrukturę 
przystanku PKP w Stu-
dziankach Nowych, są 
nowe perony i trakcja, 
są nowe przepusty wody 
pod torami, jednak to 
wszystko niczemu nie 
służy, ponieważ rowy 
melioracyjne nie zosta-
ły przyłączone do tych 
przepustów i woda nie 
znajduje w nich ujścia. 

Pracownicy wykonują-
cy te roboty na temat 
wody, która znajduje się 
przy torach kolejowych, 
jasno wyrażają swoją 
opinię: – Wykonujemy 
wszystko według za-
łożeń i planów. W Stu-

dziankach Nowych wykonaliśmy 
już cześć robót, reszta będzie pro-
wadzona w kolejnych miesiącach. 
Jeśli chodzi o wodę, to my wyko-
naliśmy przepusty pod torami, za-
łożyliśmy studzienki kanalizacyjne, 
które umożliwiają odprowadzenie 
wody z miejsc przy torach kolejo-
wych. Nasz praca z tym związana 
została wykonana prawidłowo 
– zapewniają pracownicy firmy. – 
Przepusty, które znajdowały się tu 
wcześniej, były zapchane, a my 
zrobiliśmy przekopy, udrażniając 
te, które już były, i tworząc nowe. 
Woda, która się tu zbiera, po pro-
stu spływa z pól. Powinny ją zbierać 
rowy melioracyjne. A one są poza-

pychane, obrośnięte trawą i drze-
wami, co uniemożliwia swobodny 
spływ tej wody. Rowy melioracyj-
ne to nie nasze zadanie, my mamy 
wytyczne co do modernizacji linii 
kolejowej, a nie zajmowania się 
czyszczeniem rowów melioracyj-
nych – podkreślają.

I rzeczywiście, rów melioracyjny, 
który znajduje się kilkanaście me-
trów obok prywatnej posesji, jest 
mocno zarośnięty krzakami i drze-
wami, nie ma też połączenia z no-
wymi przepustami. 

Szokującym widokiem są też 
skrzynki transformatorowe znajdu-
jące się obok peronu, które stoją po 
prostu w wodzie – a na nich widnieje 
tabliczka „Nie dotykać – urządzenie 
elektryczne”…

W Siennicy sytuacja była podobna: 
woda przelewała się z jednej strony 
ulicy na drugą i przez wjazdy docie-
rała do posesji. Mieszkańcy radzili 
sobie jak mogli, np. ustawiając palety 
i inne konstrukcje, które umożliwia-
ły im wyjście z domu. Woda płynęła 
tam ulicą z tego samego powodu 
co w Studziankach: ponieważ rowy 
i przepusty są pozapychane. Jak ła-
two przewidzieć, dobrze utrzymane 
rowy odprowadzające wodę za-
oszczędziłoby nerwów kierowcom 
i pracy drogowcom.

A teraz pobocza są pozarywane 
i tworzą się kolejne wielkie dziury 
w drodze, choć ta, szczególnie na 
odcinku od firmy JAN-Pol w kie-
runku dworca PKP, od dawna przy-
pomina drogę już tylko z nazwy, 
a tak naprawdę stanowi trudny do 
pokonania tor przeszkód. Asfalt nie-
mal zupełnie tu zniknął, a w ogrom-
nych wyrwach przeświecają kocie 
łby. Każdy kierowca, który posta-
nawia przebyć ten odcinek ul. Si-
korskiego, musi liczyć się z poważ-
nymi utrudnieniami. Niestety, nie 
znikną one w najbliższym czasie. 
Jak dowiedzieliśmy się w starostwie 
nowodworskim, czyli u zarządcy 
tej drogi, nie został jeszcze roz-
strzygnięty przetarg na wykonanie 
remontu nawierzchni dróg w po-
wiecie nowodworskim. 

Trzeba się więc uzbroić w cierpli-
wość i czekać, modląc się o sprzy-
jającą pogodę, a jeśli to nie pomoże 
– dochodzić odszkodowania. 

(k.)

Z MIASTA

Frontem do klienta
– Ostatnio wraz z rachunkiem za wywóz śmieci otrzymałam także wy-
pełniony przelew na moje nazwisko. Czy to oznacza, że już nie będzie 
można dokonywać opłat w kasie ZGKiM, tylko trzeba to będzie robić 
w jakimś banku lub na poczcie? – z takim pytaniem zwróciła się do naszej 
redakcji mieszkanka Nasielska. 

Jak wyjaśnia Małgorzata Rosłońska, p.o. dyrektora Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku – Rzeczywiście do naszych 
klientów od niedawna trafia pełna dokumentacja dotycząca świadczo-
nych przez nas usług, w tym również wypełniony już przelew. Zmiany, 
które zauważyli klienci, wynikają po prostu z wprowadzenia w naszej fir-
mie nowego systemu komputerowego, który ma usprawni nam pracę, 
a jednocześnie za sprawą takich imiennych przelewów dostarczonych 
do klientów ułatwi im załatwianie formalności finansowych, ponieważ 
takich wpłat można dokonywać w bankach,  czy też na poczcie. Ale 
oczywiście nadal można też dokonywać wpłat w naszej kasie. 

Rachunki za wywóz odpadów, ścieki czy wodę można więc regulować 
w bankach i na poczcie, pamiętając oczywiście o obowiązującej tam 
prowizji, a także bez dodatkowych opłat w od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 – 14.30. kasie ZGKiM przy ul. Płońskiej 43.

(i)
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Pijany bez prawa jazdy
Bardzo trudne warunki drogowe, jakie wystąpiły w po-

niedziałek, 15 marca br., nie przeszkodziły 42-let-
niemu kierowcy prowadzić auto, będąc pod wpływem 
alkoholu. Podczas kontroli drogowej Sławomir R. miał 
2,4 promila alkoholu w organizmie. Sprawę wyjaśniają 

policjanci z Nasielska.
Wszystko wydarzyło się w ponie-
działkowy ranek przed godz. 9.00 
na ul. Kościuszki w Nasielsku, kiedy 
na drogach było jeszcze bardzo śli-
sko. Wówczas to patrolujący teren 
miasta policjanci zauważyli opla ka-
deta. Zatrzymali jego kierowcę do 
kontroli drogowej. Szybko ustalili, 
że nie ma prawa jazdy, a podczas 
rozmowy mundurowi wyczuli od 
Sławomira R., mieszkańca Jackowa, 
woń alkoholu. Badanie alkomatem 
wykazało, że mężczyzna ma 2,4 
promila alkoholu w organizmie. 
O dalszej jeździe nie mogło być 
mowy. 42-latek został przekazany 
pod opiekę znajomemu. W najbliż-
szym czasie zostanie przesłuchany 
i odpowie za swoje zachowanie.

za: kppnowydwor.pl

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Kronika OSP
01.03. jednostka OSP Nasielsk wyje-
chała do Starych Pieścirogów w celu 
wypompowania wody z piwnicy 
domu jednorodzinnego.

02.03. jednostka OSP Nasielsk wyje-
chała do Starych Pieścirogów w celu 
wypompowania wody z drogi dojaz-
dowej do kilku posesji.

02.03. jednostka OSP Jackowo wyje-
chała do Mogowa w celu wypompo-
wania wody z drogi gminnej.

15.03. jednostka OSP Nasielsk została 
wezwana do pożaru mieszkania przy 
ulicy Płońskiej. Paliła się kuchnia ga-
zowo-elektryczna. Prawdopodobną 
przyczyną pożaru było nieostrożne 
posługiwanie się sprzętem kuchen-
nym.

Z POLICJI

Apetyt na słodycze
Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali 

dwóch braci. Obaj są podejrzewani o kradzież 
artykułów spożywczych. Funkcjonariusze znaleźli 
przy nich 11 tabliczek czekolady oraz 13 pudełek 
czekoladek. 
W czwartek, 4 marca br. do nasielskich policjantów dotarła informacja, 
że dwaj mężczyźni kradną artykuły spożywcze w jednym z marketów. 
Funkcjonariusze szybko ustalili, że bracia próbowali skraść czekolady i cze-

koladki. Ich łupem miało 
paść łącznie 24 opakowań 
słodkości. Wyjaśniając to 
zdarzenie, policjanci usta-
lili, że Łukasz (26 l.) i Robert 
(19 l.) K. mogą być zamie-
szani także w wcześniejsze 
kradzieże sklepowe. 

Mundurowi z Nasielska usta-
lają okoliczności kradzieży 
i straty, jakie poniósł właści-
ciel sklepu. Obaj zatrzymani 
mężczyźni zostaną przesłu-
chani. Za kradzieże grozić 
im może kara pozbawienia 
wolności nawet do 5 lat.

za: kppnowydwor.pl

Z GMINY

I na wsi, i w mieście
– Szedłem rano do sklepu i zauwa-
żyłem, jak trzy psy goniły zająca. 
Nie trwało to długo. Psy rozszar-
pały zająca. Wyglądało to strasznie, 
jakby były w jakimś amoku. Pomy-
ślałem, że jeśli atakują zwierzęta, to 
równie dobrze mógłby zaatakować 
człowieka – opowiada Andrzej, 
mieszkaniec Mazewa.

Temat bezpańskich psów był poru-
szany na łamach naszej gazety już 
wiele razy. Pisaliśmy o problemach 
z psami błąkającymi się na terenie 
miasta, które często były agresywne 
wobec ludzi.

Jednak ten problem nadal istnieje 
i przybrał na sile, szczególnie na 
obrzeżach miasta. Brak odpowie-
dzialności właścicieli za los zwierząt 
sprawia, że bezpańskich psów jest 
coraz więcej. Psy, które są wyrzu-
cane z domów, błąkają się w po-
szukiwaniu pożywienia, a często 
obrzucane kamieniami przez ludzi 
stają się w końcu wobec nich agre-
sywne i niebezpieczne. 

Najbardziej niepokojące jest to, że 
psy łączą się w grupy i stadnie ata-
kują dziką zwierzynę, a także zbliżają 
do domostw ludzi i atakują drób ho-
dowlany i inne zwierzęta. 

– Od momentu, gdy zauważyłam, 
że polami biega kilka psów, zaczę-
łam sama odprowadzać i odbierać 
dziecko z przystanku autobuso-
wego. Boję się, żeby te psy nas nie 
zaatakowały – mówi pani Anna 
z Jackowa.

Najbardziej przerażającą historię 
usłyszeliśmy od mieszkańca wsi 
Kosewa – W moim gospodarstwie 
5 psów udusiło kilkanaście sztuk 
drobiu, wyglądało to strasznie. Psy 
zachowywały się bardzo agre-
sywnie, zupełnie nie reagowały 
jak chciałem je przepędzić. Po raz 
pierwszy spotkałem się z czymś 
takim. Wiem, że te psy zachowy-
wały się tak, bo były głodne. Stały 
się bardzo niebezpieczne wcześniej 
nie zdawałem sobie sprawy z nie-
bezpieczeństwa jakim mogą być 

błąkające się psy. Teraz 
bacznie obserwuje teren 
wokół gospodarstw, żeby 
to się nie powtórzyło – 
dodaje.

Bezpańskie psy, przez 
ludzką głupotę, mogą stać 
się zagrożeniem, szcze-
gólnie teraz, kiedy to po 
ostrej i długiej zimie jest 
ich bardzo dużo. Dlatego 
apelujemy o szczególną 
uwagę w tej sprawie, po-
nieważ chodzi o nasze 
wspólne bezpieczeństwo. Należy 
o takich zdarzeniach informować 
sołtysów i nasielski Urząd Miejski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
z nasielskiego budżetu wydano na 
ten cel 82 tys. zł, odławiając w su-
mie 147 psów. Jak informuje Bogdan 
Ruszkowski, kierownik Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
UM w Nasielsku, już w pierwszych 
miesiącach tego roku przeznaczo-
no na ten cel ponad 10 tys. zł. 

Niestety, jak dotąd wyłapywanie 
bezpańskich zwierząt zdaje się je-
dynym, choć mało skutecznym 
i dość kosztownym pomysłem 
na ochronę mieszkańców gminy 
przed nimi. Może warto byłoby 
zastanowić się nad jakimś sensow-
nym sposobem ich identyfikacji. 
Tyle było żartów z paszportów 
i kolczyków dla zwierząt gospodar-
skich, a przecież udało się przepro-
wadzić ich rejestrację.

(ki)

26.02. w Nunie nieznani sprawcy 
wycięli i skradli 5 drzew sosno-
wych. Straty wynoszą 500 zł na 
szkodę Wiesława D.

29.02. trzech nieznanych męż-
czyzn po zatankowaniu samo-
chodu na stacji paliw w Borkowie 
odjechało, nie płacąc za paliwo.

05.03. na ulicy Piłsudskiego Pa-
weł R., mieszkaniec Nasielska, 
posiadał przy sobie narkotyki.

10.03. w Starych Pieścirogach 
F i l ip B .,  mieszkaniec  Starych 
Pieścirogów, posiadał przy sobie 
narkotyki.

12 .03.  w Budach S iennick ich 
nieznany sprawca włamał się do 
gołębnika i skradł 35 sztuk gołębi. 
Straty wynoszą 1200 zł na szkodę 
Tadeusza B.

Nocą z 14 na 15 marca w Dębin-
kach nieznany sprawca włamał się 
do niezabezpieczonego budynku 
gospodarczego i skradł 30 sztuk 
gołębi. Straty wynoszą 1500 zł na 
szkodę Jerzego B.

Pijani na drodze
04.03. w Andzinie Włodzimierz 
S., mieszkaniec Andzina, kiero-
wał samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,94 mg/l).

05.03. w Żabiczynie Edward G., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,96 mg/l).

08.03. w Kosewie Mirosław S., 
mieszkaniec Kosewa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,49 mg/l).

08.03. w Cegielni Psuckiej Rafał 
J., mieszkaniec Cegielni Psuckiej, 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,84 mg/l).

08.03. na ulicy Warszawskiej Ja-
nusz S., mieszkaniec Nasielska, 
kierował samochodem po spo-
życiu alkoholu (0,99 mg/l).

11 .03 .  w Kosewie Danie l  W., 
mieszkaniec Kosewa, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,63 mg/l).
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Niepełnosprawni a miejsca parkingowe
– Gdy śnieg zalegał na ulicach 
i chodnikach, wszyscy mieli po-
ważne problemy z parkowaniem 
swoich aut w naszym mieście, ale 
ludzie tacy jak ja, niepełnospraw-
ni, niemal w ogóle nie mieli na to 
szans. Zima się kończy, ale kłopoty 
z parkowaniem w Nasielsku pozo-
stały, dlatego czujemy się tu trochę 
jak obywatele drugiej kategorii – 
mówi pan Grzegorz, zmotoryzo-
wany inwalida pierwszej grupy.

W naszym mieście często zdarza 
się, że z powodu braku miejsc par-
kingowych, szczególnie w dni tar-
gowe, samochody są pozostawiane 
niedbale, w miejscach, w których 
widnieją wyraźnie zakazy parko-
wania, przed bramami wjazdowy-
mi, na pasach ruchu, przejściach 
dla pieszych. 

Taki ogólny nieład komunikacyj-
ny, który panował tu na przestrzeni 
wielu lat, próbuje teraz dość restryk-
cyjnie ucywilizować Straż Miejska. 
Zresztą z różnym skutkiem, bo 
i oznakowanie kiepskie, i parkin-
gów jak na lekarstwo. A jak w tym 
wszystkim odnajdują się osoby nie-
pełnosprawne, które muszą zrobić 
zakupy lub załatwić jakąś sprawę 
urzędową?

W Nasielsku zdołało się już zado-
mowić kilka większych lub mniej-
szych sklepów samoobsługowych. 
Jak każde miasto, posiadamy bu-
dynki administracji publicznej, kil-
ka banków, szkół, mniejszych lub 
większych przedsiębiorstw. Pro-
blem udogodnień dla niepełno-
sprawnych od dawna traktowany 
jest jednak po macoszemu.

Teoretycznie wszystko jest w po-
rządku jeśli chodzi o wszelkie urzę-
dy państwowe – w szczególności 
nasielski Urząd Miasta oraz Urząd 
Pocztowy, gdzie jest odpowiednie 
oznakowanie. Znajdziemy tu po-
jedyncze miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych, a także 
podjazdy przystosowane dla wóz-
ków inwalidzkich. Jednak szczegól-
nie na parkingu urzędu UM powinno 
ich być więcej. 

Co do parkingów przysklepowych 
– tutaj bywa różnie. I tak na parkin-

gu przy markecie Biedronka ist-
nieją dwa miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych. Jednak przez 
ostatnie miesiące zimowe zalegały 
tu duże ilości śniegu – więc i tak nikt 
nie mógł z nich skorzystać. 

Być może coś się zmieni z nasta-
niem wiosny. A zmienić ma się 
również przed sztandarowym skle-
pem samoobsługowym naszego 
miasta – centrum handlowym 
Guliwer. Wprawdzie nie ma tam 

miejsc parkingowych 
dla niepełnospraw-
nych, jednak właści-
ciele sklepu zapewniali, 
że wraz z odejściem 
zimy takowe powsta-
ną. Miejsca już czekają, 
oznakowania również 
– chodzi o dwa miejsca 
naprzeciw przysklepo-
wego bankomatu.

Inaczej sprawa ma się 
pod Tesco. Tutaj istnie-
je co prawda wydzie-
lony „parking dla nie-
pełnosprawnych oraz 
dla osób z dziećmi” – 
jednak to, kto tutaj par-
kuje, jest kwestią raczej 
otwartą. Kierowcy nic 
sobie nie robią z ładnej 
tabliczki i nagminnie 
zajmują te miejsca.

Co jednak dzieje się w innych czę-
ściach naszego miasta, np. przed 
bankami czy sklepami w samym 
centrum miasta? Niestety, wszędzie 

tam brakuje jakichkolwiek oznak 
troski o niepełnosprawnych. Oto 
bowiem na nowo powstałym par-
kingu w ulicy Młynarskiej nie ma 
śladu oznakowania takich miejsc. 
Nie znajdziemy ich też na placu 
parkingowym przy skwerze im. 
Jana Pawła II. Podobnie próżno ich 
szukać wzdłuż miejskich uliczek 
czy choćby przy nasielskich przy-
chodniach zdrowia. No cóż, naj-
wyraźniej osoby niepełnosprawne 
są w naszym mieście pozostawio-
ne same sobie, co najwyżej budząc 
współczucie i odrobinę zaintere-
sowania, gdy zostają zauważone 
na ulicy, w sklepie czy w kościele. 
Ale czy tak być powinno?

W Polsce od kilku lat organizowana 
jest kampania społeczna pod do-
sadnie brzmiącym hasłem: Czy na-
prawdę chciałbyś być na naszym 

Kolejna faza modernizacji linii kolejowej Warszawa–Gdynia

obiektów, tj. wiaduktu 
w Świerczach, drogi 
objazdowej w Świer-
czach i wiaduktu w Na-
sielsku (Kątne) w cią-
gu drogi wojewódzkiej  
Nasielsk–Płońsk. Wy-
konawcą tych trzech 
obiektów będzie war-
szawski Mostostal. 

Place budów zostały 
wykonawcy przekaza-
ne, podobnie jak cała 
potrzebna do rozpo-
częcia prac dokumentacja. Nastąpiło to w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
na spotkaniu, które odbyło się 10 marca br. Funkcję gospodarza pełniła 
Maria Kowalska, sekretarz Nasielska. Jej osobiste zaangażowanie się w ten 
etap prac modernizacyjnych było ze wszech miar potrzebne. Jest radną 
Sejmiku Mazowieckiego, a drogi wojewódzkie, w których ciągu będą bu-
dowane te i kolejne wiadukty, podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu.

W tym spotkaniu obok przedstawicieli inwestora, a jest nim PKP PLK SA, 
i wykonawcy, którym jest wspomniany Mostostal, uczestniczyli również 
przedstawiciele zainteresowanych gmin, tj. Nasielska i Świercz. 

Po krótkiej dyskusji nastąpił sam akt przekazania placów budów i doku-
mentacji. Z rąk Krzysztofa Pietrasa, zastępcy dyrektora Projektu, odebrali 
je Leszek Sawicki i Zbigniew Golec, przedstawiciele Mostostalu. Zapewnili, 
że jeszcze w tym roku kalendarzowym nasielszczanie pojadą do Płońska 
ponad torami kolejowymi. 

Przejazd w Kątnych zostanie na czas budowy zamknięty. Wypada wierzyć, 
że objazdy zostaną lepiej przemyślane i wyraźniej oznakowane, niż miało 
to miejsce przy poprzednich zamknięciach przejazdu.

az

miejscu? – w ramach programu Pol-
ska bez barier. Ogólny schemat tej 
akcji w różnych miastach naszego 
kraju wyglądał podobnie. Organizo-

wano konferencje prasowe z udzia-
łem przedstawicieli samorządów 
lokalnych oraz służb publicznych, 
były spoty w radiu i telewizji, odbyła 
się akcja rozdawania deklaracji przez 
wolontariuszy w marketach, pojawi-
ły się bilbordy oraz specjalne znaki 
w miejscach często odwiedzanych 
przez kierowców, także Straż Miej-
ska i Policja wzmogły patrole. Ce-
lem każdej podobnej kampanii jest 
próba dotarcia do zwykłego czło-
wieka, zainteresowanie problemem 
konkretnych odbiorców. 

Być może takie działania odniosłyby 
skutek również na naszym terenie. 
I choć nasze małe miasto zachęca 
odwiedzających sloganem: Nasielsk 
– Warto powracać – należy doło-
żyć wszelkich starań, aby powracać 
chcieli wszyscy. Bez wyjątku.

robert

Nasielsk lokalnym centrum modernizacji
Już od ponad dwóch lat jesteśmy świadkami mo-

dernizacji linii kolejowej Warszawa–Gdynia.  
A jest to przedsięwzięcie na miarę budowy nowej 
linii. Jak powiedział jeden z budowniczych, łatwiej 
nawet byłoby budować nową linię, niż tę starą mo-
dernizować.
Lokalizacja Nasielska sprawia, że od narodzin tej trasy miasto wraz z gmi-
ną odgrywały na niej szczególną rolę. Świadczy o tym rozbudowana in-
frastruktura kolejowa oraz to, że na naszej stacji zlokalizowano Lokalne 
Centrum Sterowania (LCS), pierwsze za Warszawą (następne znajduje się 
w Ciechanowie).

Prace przy unowocześnianiu magistrali kolejowej zbliżają się wyraźnie do 
końca. Widać to po zmniejszającej się liczbie osób pracujących na stacjach 
i na torach. Pociągi też poruszają się już dużo szybciej i są bardziej punk-
tualne. Na koniec prac musimy jednak jeszcze trochę poczekać. To zaś, 
czego będziemy obecnie świadkami, jest tylko kolejnym etapem moder-
nizacji. Aby po nowych torach nowoczesne pociągi mogły poruszać się 
szybciej i aby mógł być zapewniony pełen komfort podróży, potrzebne 
jest zlikwidowanie miejsc kolizyjnych. A są nimi w pierwszym rzędzie 
przejazdy drogowe w poziomie szyn.

Na całej linii liczącej ponad 300 kilometrów trzeba wybudować wiele 
skrzyżowań dwupoziomowych. Nie uda się tego zrobić na wszystkich 
przejazdach. Byłoby to z wielu względów (nie tylko ekonomicznych) 
nieracjonalne. Część przejazdów zostanie zlikwidowana. Pozostaje więc 
zapewnienie lokalnym społecznościom dróg objazdowych.

Co na naszym odcinku linii kolejowej?
Na terenie nasielskiego LCS-u, od 15. kilometra od Warszawy Wschodniej 
do Świercz, powstanie 16 wiaduktów. Dziesięć z nich to wiadukty drogo-
we (droga poprowadzona zostanie ponad torami), a sześć – kolejowych 
(droga poprowadzona zostanie pod torami). Ponadto zostaną zbudowa-
ne trzy drogi objazdowe. Prace przy budowie tych obiektów zaczynają 
się niejako od końca, czyli od Świercz, i będą postępowały w kierunku 
Warszawy. W chwili obecnej wykonawcy rozpoczynają budowę trzech 
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Biblioteka poleca

Zaborze: trasa Studzianki- Lelewo.

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

Niespodziewany splot wypadków
Kto chciałby jednym tchem przeczytać jakaś ciekawą książkę, 
niech uda się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasiel-
sku i wypożyczy powieść Sandry Brown pt. Lustrzane odbicie. 

Kim jest autorka powieści – Sandra Brown? Urodziła się w roku 
1948 w Waco, w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Zanim za-
częła karierę pisarską, była modelką oraz pracowała w telewizji. 
Od roku 1990, kiedy to książka Mirror Image, (czyli w polskim 
tłumaczeniu Lustrzane odbicie) stała się najlepszą pozycją na 
liście bestsellerów „The New York Times”, każda z jej nowych 
powieści święci ogromne triumfy. Od początku swej pisarskiej 
kariery Sandra Brown opublikowała 58 bestsellerów, które prze-
tłumaczono na 33 języki. Autorka otrzymała wiele prestiżowych 
nagród w dziedzinie literatury i ma rzesze czytelników – wielbicieli swej twórczości.

Lustrzane odbicie to udane połączenie romansu i sensacji. Oryginalnie skonstruowana 
fabuła nie pozwała oderwać się czytelnikowi od książki i trzyma w napięciu do ostatniej 
strony. Wiemy, że wszystko powinno skończyć się dobrze, ale do końca nie można domy-
ślić się, kto stoi za całą intrygą. Czytelnik jest tak samo zdumiony rozwiązaniem jak głów-
ny bohater. Katastrofa lotnicza, w której uczestniczy Avery Daniels, młoda dziennikarka, 
wywraca jej życie do góry nogami. Na skutek niespodziewanych sytuacji nasza bohaterka 
przejmuje rolę innej kobiety, jej wygląd, sposób zachowania, nawyki i …jej męża. Od tej 
pory śledzimy losy Avery w napięciu, gdyż nie wiemy, czy sprosta ona zadaniu i co z tego 
wszystkiego wyniknie. Niespodziewany przebieg wydarzeń, miłość i wątek kryminalny 
umiejętnie wpleciony w fabułę powieści czynią książkę Sandry Brown świetną lekturą, na 
długo pozostającą w pamięci. Zdecydowanie jest to pozycja godna polecenia. 

(awek)

Z NOK-u

Czekamy na nowy ekran
W nasielskim kinie Niwa zmian ciąg dalszy. 
Kilka miesięcy temu wymieniono fotele, wy-
kładzinę podłogową i kurtynę, a u już szyku-
ją się kolejne nowości, z których tym razem 
najbardziej zadowoleni będą właśnie kino-
mani. Przed nami bowiem wymiana ekranu. 
Wniosek Nasielskiego Ośrodka Kultury o dofinansowanie wymiany ekranu projekcyjnego w kinie 
Niwa został pozytywnie oceniony i będzie realizowany w ramach programu operacyjnego Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej pod nazwą „Rozwój kin”.

Celem projektu jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europej-
skiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania 
instytucji filmowych.

Jedynym kinem w powiecie nowodworskim jest właśnie nasielskie kino Niwa. Ekran, na którym 
obecnie możemy oglądać filmy, został zamontowany w kinie jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, 
jest on zatem już wysłużony. Dlatego właśnie amatorzy sztuki filmowej często skarżą się nie tylko na 
słabe efekty wizualne, ale też na uciążliwego zmęczenia oczu podczas oglądania filmów. W ramach 
tego zadania zostaną wymienione: ramy ekranowe, materiał ekranowy wraz z maskownicami oraz 
mechanizm otwierania i zamykania kurtyny (elektryczny). W sumie będzie ono kosztowało 28 400 
zł, z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Podczas seansu filmowego oczy widzów skierowane są na ekran, gdzie powstaje kreowana rzeczy-
wistość, dlatego tak ważne jest to, aby ekran działał perfekcyjnie. Musi on dopełniać jakości projektora, 
kopii i systemu nagłośnienia. Nieodpowiedni ekran zepsuje nawet najlepiej rzutowany obraz i stłumi 

dźwięk. Powierzchnia ekranu musi zawie-
rać wierne odtworzenie barw, jaskrawości, 
kontrastu i wszystkich subtelnych warun-
ków świetlnych, jakie były tworzone przez 
realizatorów obrazu filmowego podczas 
zdjęć. 

Realizacja projektu, która planowana jest do 
17 września br., przyczyni się do poprawy 
jakości prezentowanych tu obrazów i za-
dowolenia kinomanów, a tym samym do 
przedłużenia działalności kina.

monika

U NAS

Biblioteka w Pieścirogach 
– przyjazne miejsce
„Spotkajmy się w bi-
bliotece” to spot 
emitowany od nie-
dawna w ramach 
kampanii społecz-
nej, której celem 
jest zwrócenie uwa-
gi na lokalną bi-
bliotekę – miejsce 
dostępu do wiedzy, 
informacji i kultury.
Jednym z takich miejsc jest 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku. Obec-
nie filie biblioteczne znajdują 
się także w Cieksynie oraz w Nowych Pieścirogach. Ta ostatnia od roku 2008 mieści się 
w jednym z pomieszczeń na dworcu PKP. Tak dobra lokalizacja w pewien sposób przyczyniła 
się do wzrostu zainteresowania mieszkańców. Teraz każdy bowiem bez najmniejszego pro-
blemu odnajdzie bibliotekę. Ponadto znaczną część czytelników stanowią podróżni, którzy 
drogę do pracy czy do szkoły umilają sobie ulubioną lekturą. Wystarczy więc przejść kilka 
kroków po schodach i w parę chwil można już rozpocząć czytanie. 

A czytać naprawdę jest co – choć na pozór filia w Pieścirogach wydaje się całkiem nieduża, 
to zawiera mnóstwo pozycji z różnych dziedzin i krajów. Wystarczy wspomnieć o działach 
takich jak: literatura popularnonaukowa (m.in. psychologia, muzyka, ogrodnictwo, socjologia, 
sport, fizyka, medycyna), literatura piękna (m.in. angielska, włoska, czeska), dramat, poezja, 
czasopisma czy cieszące się ogromną popularnością fantastyka i nowości. 

Młodzi czytelnicy bardzo chętnie korzystają z licznych lektur szkolnych, a rodzice z literatury 
dla dzieci – poświęcono jej cały odrębny dział, w którym na pewno każdy młody słuchacz 
(lub już czytelnik) znajdzie swoje ulubione bajki, baśnie i opowieści. Biblioteka udostępnia 
także encyklopedie i słowniki, w tym encyklopedie powszechne i tematyczne, np. z zakresu 
historii, geografii czy fizyki. Jak zatem widać, każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno ten, kto 
poszukuje chwili relaksu i odpoczynku, jak i ten, kto pragnie zgłębić tajniki wiedzy ogólnej 
i specjalistycznej. 

Chętnych jest wbrew pozorom wielu: czytają kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci, uczniowie 
i studenci – słowem wszyscy. Liczba czytelników sukcesywnie wzrasta, co niewątpliwie także 
jest zasługą bibliotekarki, Bożeny Sierzputowskiej, która zawsze chętnie służy pomocą i radą. 
Obecnie karty biblioteczne w Nowych Pieścirogach ma około 500 osób. Mogą one wypoży-
czać ksiązki bądź korzystać z nich w czytelni. Choć miejsc nie jest zbyt wiele, to wielu stałych 
czytelników, głównie dzieci, chętnie spędza w niej czas w chłodne zimowe dni. 

Pozostaje zatem zachęcić do korzystania z naszych lokalnych bibliotek i życzyć wszystkim 
przyjemnej lektury!

Biblioteka zaprasza: poniedziałek/wtorek – 8–17, środa/piątek – 8–15, czwartek – 8–16.
(j)
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Duchowe witaminy

Ku bogactwu ducha 
Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest złożony ze 
śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. To oczywiste stwierdzenie, 
które znam już od młodszych klas szkoły podstawowej. Pozwala mi ono, 
tym razem już w wieku dorosłym, dostrzec nie tylko ziemię, ale i niebo. 
Daje możliwość poszybowania wzwyż. Podobnie jak Jan Paweł II w czasie 
swojej wizyty w Polsce w 1979 r. Wtedy jeszcze go nie znałem, ale już 
w tamtym czasie, pomimo zewnętrznego zniewolenia przez komunizm 
i mentalność socjalistyczną, pokazał, że siła ducha może rozwalać mury 
bezradności, zasiewać ziarno wiary w lepsze jutro. A więc chodzi o ducha 
ludzkiego… Szczególną rolę w jego formowaniu odgrywa Duch Święty. 
To On pokazuje nam naszą jedyność i niepowtarzalność, pomaga do-
strzec ślady Boga w życiu człowieka. Jego obecność czyni świat nowym. 
Wynika to z boskiej mocy sprawczej. Dzięki temu bogactwu obecności 
człowiek odkrywa znaczenie kultury, czyli tworzonych dzieł dla swoje-
go rozwoju. Każdy z nas może więc spojrzeć na swoje życie z pewnej 
perspektywy, nabrać do niego zdrowego dystansu. 

Podziwiam wielu ludzi, którzy otwierali się na dotyk Bożego Ducha. Część 
ich duchowych tajemnic – bo pewnie większość pozostanie ukryta – 
można odkryć, czytając dzienniki duszy, wspomnienia czy dobrze opra-
cowane biografie. W wypadku Jana Pawła II niewyczerpanym źródłem, 
które ujawnia bogactwo jego ducha i sposób, w jaki ten duch wznosił się 
„ku kontemplacji prawdy”, są przemówienia wygłaszane na spotkaniach 
z ludźmi całego świata. Chyba jednak tylko człowiek wierzący potrafi do-
strzec owo „wnętrze” – dla innych ono po prostu nie istnieje, a jeśli już 
– to nie jest brane pod uwagę. Pewnie wiele mogłyby nam powiedzieć 
osobiste notatki i zeznania – pozostające w tajnym archiwum – z pro-
cesu beatyfikacyjnego. 

W przemówieniu do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed ko-
ściołem św. Anny w Warszawie 3 czerwca 1979 r. Jan Paweł II powiedział, 
że człowieka trzeba mierzyć miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. 
Chodziło w sposób szczególny o Ducha Świętego, który prowadzi czło-
wieka do spełnienia przez miłość i mądrość. Tak więc bogactwo duchowe 
jest tworzone w człowieku przez obecność Ducha Świętego. Stąd słynne 
wołanie Jana Pawła II, który na Placu Zwycięstwa prosił o nowe wylanie 
Ducha, na wzór tego, które dokonało się w Wieczerniku w dniu Pięć-
dziesiątnicy. Sam przy tej okazji wspomniał, że modlitwy o dary Ducha 
Świętego nauczył go w latach młodości jego ojciec. I tym bogactwem 
ducha dzielił się z młodymi ludźmi. Pewnie niewielu wtedy wydawało się 
widzieć perspektywę wielkich zmian – nie tylko w Europie, ale i w świe-
cie. Ale chyba nie w swoim wnętrzu. Dla mnie to wnętrze nadal pozostaje 
czymś, co każdego dnia trzeba odkrywać na nowo. 

Od przyjętego przez nas systemu wartości zależy jakość naszego życia. 
Kiedy patrzę na życie i myśl Jana Pawła II, to wydaje mi się, że sam po-
twierdza owo bogactwo ducha przez wytrwałą modlitwę i studium na 
klęczkach. Po tylu latach od ich wygłoszenia, w społeczeństwie ludzi 
zagubionych w gąszczu idei, pomysłów na życie, niepotrafiących od-
różniać dobra od zła, jego prorocze słowa brzmią jak swoisty przewrót 
kopernikański. Bogactwo ducha jest w stanie uformować w nas właśnie 
posłany przez Chrystusa Duch, obecny w słowie Bożym i sakramentach 
Kościoła. Duch twórczego niepokoju. 

Wracając do słów Jana Pawła II, bogactwo wnętrza ludzkiego – tu poja-
wia się konkretny wyróżnik chrześcijaństwa – jest misternie tkane przez 
modlitwę, właśnie tę do Ducha Świętego. Skoro uważamy, że papież był 
i jest dla nas wzorem, to mamy konkretny rys jego duchowości, który 
jest wart przemyślenia. Chrześcijaństwo stawia nam bowiem wysoko 
poprzeczkę, bo i nagroda za osiągnięcie „pełni człowieczeństwa” jest 
wysoka. Wysoka poprzeczka – co nie znaczy, że niemożliwa do poko-
nania, ale raczej taka, która jest w stanie wznieść się ponad czysto ludzkie 
podziały i upodobania. 

Wzbogacanie naszego wnętrza zakłada konkretną pracę nad dokony-
waniem życiowych wyborów wraz z Chrystusem. Bo właśnie On dla nas 
stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem wzbogacić. Nie stajemy się 
więc „posiadaczami” owego bogactwa li tylko przez własny wysiłek, ale 
przez współpracę z łaską. Zgięte kolana, modlitewna postawa to „znaki” 
naszego otwarcia na duchowe bogactwo. To nie droga dla duchowych 
herosów, ale dla wszystkich, których prowadzi Duch Boży i którzy dadzą 
się Mu poprowadzić. Wbrew utartym schematom i życiowym pewnikom, 
bo „Duch tchnie kędy chce”.

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
Poradnik językowy cz. 3

Jak odmienić,  
czyli o poprawności fleksyjnej
W poprzedniej części poradnika stara-
łam się krótko omówić pojecie normy 
językowej i podać główną klasyfika-
cję błędów językowych. Skupiłam się 
na fleksji (przypominam: odmianie) 
rzeczowników i czasowników, a do-
kładnie na ich postaciach mianowni-
kowych.

Dzisiejszy rozdział jest poświęcony 
fleksji nazw pospolitych. Myślę, że 
warto rozpocząć go od kilku waż-
nych pojęć teoretycznych, dzięki któ-
rym łatwiej zrozumieć poszczególne 
przykłady. 

1. Deklinacja – dział fleksji zajmują-
cy się odmianą wyrazów przez przy-
padki. Ze wzglądu na zmieniające się 
kategorie wyróżniamy 4 jej typy: rze-
czownikową (przypadek i liczba), przy-
miotnikową (przypadek, liczba i rodzaj), 
liczebnikową (przypadek i rodzaj) oraz 
zaimkową (przypadek). 

2. Singularia tantum (łac. singularis 
tantum) – zbiór rzeczowników, które 
nie odmieniają się przez liczby, charak-
teryzują się brakiem liczby mnogiej:
a) nazwy przedmiotów niepoliczal-
nych, np. piasek, bawełna, cynk,
b) nazwy geograficzne, np. Ama-
zonka, Gopło, Madryt,
c) nazwy zbiorów: osób, zwierząt 
i rzeczy, np. arystokracja, drób, listo-
wie,
d) nazwy pojęć abstrakcyjnych, np. 
odwaga, honor, nienawiść.

3. Pluralia tantum (łac. pluralis tan-
tum) – zbiór rzeczowników, które nie 
odmieniają się przez liczby, charaktery-
zują się brakiem liczby pojedynczej:
a) nazwy pospolite, np. bokserki, za-
ręczyny, obcęgi (a wśród nich nazwy 
przedmiotów niepoliczalnych, np. re-
alia, oraz policzalnych, np. drzwi),
b) geograficzne nazwy własne, np. 
Alpy, Sudety, Powązki.

4. Supletywizm – różnica między 
tematem w postaci hasłowej (poda-
wanej w słowniku) a w postaci wyrazu 
w przypadkach zależnych, czyli innych 
niż mianownik. Najbardziej znane przy-
kłady tej oboczności to: rok, człowiek. 
W liczbie mnogiej bowiem wyrazy te 
wyglądają i brzmią zupełnie inaczej: 
lata, ludzie. 

Aby przejść do deklinacji rzeczowni-
ków pospolitych, należy najpierw po-
znać ich rodzaje. Dzisiejsza klasyfikacja 

wygląda następująco: nazwy żywotne 
(pies, człowiek), które można dodatko-
wo podzielić na osobowe (kapitan, na-
uczyciel) i nieosobowe (koń, ptak), na-
zwy nieżywotne (samochód, stół); inne 
kryterium pozwala wyróżnić jeszcze 
rzeczowniki konkretne (telefon, dom) 
i abstrakcyjne (miłość, zazdrość) oraz 
jednostkowe (znak, muszla) i zbiorowe 
(duchowieństwo, magnateria).

W języku polskim odmiana rzeczow-
ników – w tym pospolitych – to wy-
bór odpowiedniej końcówki fleksyjnej 
spośród zbioru właściwego dla danego 
przypadka. Wydaje mi się jednak, że 
podawanie pełnych zestawów koń-
cówek oraz szczegółowych zasad 
tworzenia form w przypadkach za-
leżnych jest raczej tematem podręcz-
nikowym. Dlatego zamiast szeregu 
tabel i reguł przedstawię krótką listę 
najczęściej używanych wyrazów, które 
mogą sprawiać trudności podczas ich 
odmiany.

Rzeczowniki męskie:
Mianownik (kto? co?): akt-a sprawy, 
ale akt-y terroru; organ-a władzy, ale 
organ-y wewnętrzne; dyliżans-e (nie-
żywotny), ale szympans-y (żywotny); 
wyj. trans-y (koncówka -y, choć rze-
czownik nieżywotny.
Dopełniacz (kogo? czego?): Paw-
ł-a (żywotny), ale stoł-u (nieżywotny), 
wyj. woł-u, bawoł-u.
Biernik (kogo? co?): widzę Pawł-a, ale 
stół-ø; ps-a, ale komputer-ø – zatem 
rzeczowniki żywotne maja końcówkę 
-a, nieżywotne zaś mają B. = M.

Rzeczowniki żeńskie:
Dopełniacz: końcówki -i, -ii, -ji lub -y.
-i – idei, kamei, statui;
-ii – historii, manii, anatomii, geografii, 
synchronii, polifonii, komunii;
-ji – demokracji, koronacji, sesji, ano-
reksji, dysleksji, eutanazji, fantazji;
-y – swobody, uciechy, reformy.

Rzeczowniki nijakie:
Dopełniacz: w liczbie mnogiej może 
przyjmować końcówki -ów, -i, -y lub 
formę bezkońcówkową, np. widelc-
ów, ale mydeł-ø.

Miejscownik (o kim? o czym?): o do-
bru, o złu (nie: o *dobrze, o*źle).

Wszystkich spragnionych wiedzy ję-
zykoznawczej zachęcam do lektury 
kolejnej części poradnika.

(f)

Przekaż  
1% podatku
Od 2007 roku obowiązują przepisy 
dotyczące przekazywania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych dla 
organizacji pożytku publicznego. 
Mogą go przekazywać podatnicy 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, podatnicy opodatkowani 
ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych oraz podatnicy pro-
wadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą i korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku. Aby 
przekazać 1% swojego podatku należy 
wybrać organizację pożytku publicz-
nego, której chcemy przekazać daną 
kwotę. Wykaz organizacji jest na li-
ście publikowanej przez Ministerstwo 
Finansów.
Po wyliczeniu, ile podatku będzie-
my mieli do zapłacenia w tym roku, 
w ostatnich rubrykach zeznania po-
datkowego wpisujemy nazwę i nu-
mer pod jakim widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym organizacja, której 
chcemy przekazać 1% należnego po-
datku. Numer ten znajdziemy m.in. 
na liście Min. Finansów. Następnie 
wpisujemy taką kwotę, którą chce-
my przekazać dla OPP, nie może ona 
jednak przekraczać 1% podatku 
należnego, wynikającego z zezna-
nia podatkowego, po zaokrągleniu 
do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Pieniądze dla organizacji przekazuje 
urząd skarbowy.

Na naszą pomoc czekają m.in.:

Stowarzyszenie „KOŁO POMOCY 
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

RUCHOWO” 
KRS 0000233516

Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
nr konta: 72 8226 0008 0010 

6500 2000 0001

***
NASIELSKA FUNDACJA 

WSPIERANIA I ROZWOJU 
EDUKACJI

KRS: 0000295564
Bank MILLENIUM S.A.  

nr konta: 28 1160 2202 0000 0001 
0212 2579

(więcej informacji www.fundacja.
szkola.pl)

***
POLSKI CZERWONY KRZYŻ

KRS 0000225587
(więcej informacji www.pck.org.pl)  

(red)
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Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej  
Szkoły Podstawowej  

w Nasielsku  
serdecznie dziękuję 

za wspaniały wieczór mojej poezji  
pełen najgłębszych przeżyć,  

refleksji, miłości i piękna 
  

   Stanisława Wiśniewska  
   emerytowana  
   nauczycielka języka polskiego

Z okazji  
10. urodzin  
Michałowi  

Walkowskiemu  
samych szóstek  

w szkole, zdrowia, 
spełnienia marzeń 

życzą: Babcia Ewa, 
 Dziadek Jurek Łoniś,  

Mariusz i Łukasz.

S E R D E C Z N O Ś C I KONKURS RECYTATORSKI

Sztuka żywego słowa
We wtorek, 16 marca 2010 r. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
były się eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Syren-
ka”. W zmaganiach o udział w wiel-
kim finale stanęło 34 uczniów ze szkół 
z terenu gminy Nasielsk. Uczestnicy 
prezentowali się w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy 0–III, klasy IV–VI 
oraz gimnazja. Wielu z nich mogli-
śmy podziwiać już w poprzednich 
edycjach konkursu, co jest dowodem 
na to, że recytacja jest sztuką, którą 
trzeba doskonalić. 

Uczestników tegorocznych zmagań 
oceniało Jury w składzie: Stanisława 
Wiśniewska, Andrzej Zawadzki i Kata-
rzyna Tyc. Poziom, jaki prezentowali 
uczniowie, był wysoki, więc wyło-
nienie laureatów okazało się nie lada 

wyzwaniem. Podczas 
obrad jurorzy zwracali 
uwagę na dobór reper-
tuaru, kulturę mowy, 
interpretację utworu 
oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. Podobnie jak 
w poprzednich latach 
podczas konkursu pre-
zentowane były utwo-
ry o uznanej wartości 
literackiej. W tym roku 
mogliśmy posłuchać 
m.in. wierszy Juliana Tuwima, Jana 
Brzechwy, Władysława Broniewskie-
go czy Zbigniewa Herberta. Miłą nie-
spodziankę sprawiły jurorom także 
recytacje utworów mniej znanych 
poetów, np. Joanny Bernat czy Zbi-
gniewa Lengrena. 

Po momentami burzliwych dysku-
sji Jury udało się wyłonić zwycięz-
ców. W kategorii klas 0–III pierwsze 
miejsce zajęła Izabela Mauer ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
która wierszem Małpa w kąpieli 
zachwyciła komisję oraz słucha-
czy znajdujących się w sali Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. II miejsce 
w tej kategorii wiekowej przyznano 
Aleksandrowi Wilkowi (SP Nasielsk), 
a III miejsce ex aequo zajęli: Karoli-
na Tyczyńska (SP Popowo Borowe) 
oraz Kacper Zalewski (SP Nasielsk). 
W kategorii klas IV–VI serca Jury 
zdobyła Julia Górska z nasielskiej 

podstawówki, która zaprezentowała 
utwór Babcia Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej. Natomiast II miejsce 
przyznano Radosławowi Jechalikowi 
(ZSP Stare Pieścirogi) , a III Radosławowi 
Cioskowi (ZSP Stare Pieścirogi). 

W kategorii gimnazjum laureatką zo-
stała Wioletta Niezgoda z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Starych 
Pieścirogach, która zachwyciła wszyst-
kich wierszem Poezja Władysława 
Broniewskiego, zaś II miejsce w tej ka-
tegorii zajęła Kinga Kutra (PG nr 1), a III 
Aleksandra Suwińska (ZS Cieksyn). 

Wszyscy laureaci I miejsc eliminacji 
gminnych konkursu „Warszawska 
Syrenka” zakwalifikowali się do jego 
finału, który odbędzie się w dniach 17 
i 18 kwietnia w Mazowieckim Cen-
trum Kultury i Sztuki w Warszawie. 
Trzymamy kciuki za reprezentantów 
naszej gminy!

K.T.
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Z WIZYTĄ W FIRMIE TOYOTA

Jazda autem hybrydowym
W piątek, 19 lutego br. uczniowie klasy szóstej za Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odwiedzili salon Toyoty przy 
ul. Jagiellońskiej w Warszawie. 

Było to kolejne spotkanie z przedstawicielami tej firmy, w ramach programu 
Szkoły dla Ekorozwoju, w którym szkoła w Nasielsku uczestniczy od kilku 
lat. Jednym z działań w tym programie jest współpraca z firmą Toyota. 

Na początku wizyty przybyłych z Nasielska uczniów miło przywitał Ce-
zary Cachel, dyrektor Toyota Żerań. Przewodnikiem w zwiedzaniu salonu 
samochodowego był poznany wcześniej w szkole Michał Frydrych, który 
z wielką pasją pokazywał różne modele samochodów, od atrakcyjnego 
ekskluzywnego „staruszka”, który miał 86 lat, aż po najnowocześniejszy 
model hybrydowy Priusa. Uczniowie żywo interesowali się szczegółami 
motoryzacyjnymi, gdyż po obejrzeniu całej kolekcji samochodowej cze-
kał ich w sali konferencyjnej konkurs. Pytania dotyczące przedstawianych 
wiadomości przygotowała pani Marta, zajmująca się na co dzień sprawami 
handlowymi. Ponieważ celem spotkania było zapoznanie uczniów z roz-
wiązaniami ekologicznymi stosowanymi w firmie Toyota, testy sprawdza-
jące dotyczyły tych zagadnień. Chociaż pytania były trudne i fachowe, 
uczniowie odpowiedzieli na wszystkie, a pani Marta zaskoczyła ich miłą 

niespodzianką – wręczyła trzem wyróżniającym się uczniom nagrody 
główne, a wszystkich pozostałych obdarowała piłkami.

W sali konferencyjnej uczniowie mieli również okazję obejrzeć ciekawą 
prezentację multimedialną pokazującą nowoczesne trendy w konstrukcjach 
samochodowych i sposobach ich produkcji. W tym czasie miał miejsce 
również słodki poczęstunek. Po nim bowiem gospodarze zaplanowali ko-
lejne atrakcje – obejrzenie stacji diagnostyki oraz przejażdżka najnowocze-
śniejszym samochodem hybrydowym. Właśnie komfort jazdy nim sprawił, 
że wszyscy wyrazili chęć posiadania w przyszłości takiego auta.

Na koniec spotkania uczniowie zachęcili się do prośrodowiskowych dzia-
łań, ustalając, że gdy wrócą, ogłoszą w szkole dla miłośników motoryzacji 
konkurs fotograficzny pod hasłem „Samochód i My”, a najciekawsze zdję-
cia zaprezentują w ramach prowadzonej szkolnej kampanii „Przyjazne po-
dróżowanie”. Spotkanie tego typu to nietypowa lekcja. Uczniowie spędzili 
ją z pożytkiem, potwierdzając swoje przekonania, że ekologia to ważna 
dziedzina w życiu każdego człowieka. Uczestnicy wycieczki są również 
wdzięczni Toyocie za dofinansowanie wyjazdu. Sponsorowanie przejazdu 
to niewątpliwie miły gest skierowany w stronę uczniów, umożliwiający im 
realizację kolejnego kroku szkolnego projektu „Bliżej siebie i natury – pięk-
ny i bezpieczny plac zabaw”. Następne spotkanie z przedstawicielami firmy 
Toyota będzie miało właśnie miejsce podczas uroczystości związanej z od-
daniem do użytku atrakcyjnego miejsca do zabawy w szkole, które zgodnie 
z harmonogramem zaplanowane jest w połowie kwietnia br.

Koordynator szkolnego projektu
Elżbieta Wróblewska

ZE SZKÓŁ

Na olimpijskim szlaku
W środę, 10 marca br. w szkole pod-
stawowej im. Pierre’a de Coubertina 
w Budach Siennickich odbywał się 
Dzień Patrona tej placówki. Z tej oka-
zji uczniowie szkoły przygotowali 
bardzo ciekawy program na temat 
igrzysk olimpijskich. 

Już przy wejściu do szkoły można było 
podziwiać wystawę, której bohaterami 
byli: Pierre de Coubertin oraz sportow-
cy związani z naszą gminą i najbliższą 
okolicą – Józef Grudzień, Renata Mau-
er-Różańska i Tomasz Majewski. Nato-
miast w sali gimnastycznej zagościło 
prawdziwe studio olimpijskie z trzema 
uczennicami w roli dziennikarek rela-
cjonujących najciekawsze dla Polaków 
wydarzenia z XXI zimowych igrzysk 
olimpijskich, które odbyły się w tym 
roku w kanadyjskim Vancouver. Były 
to najlepsze w historii igrzyska zimowe, 
nasi sportowcy zdobyli na nich aż sześć 
medali. Młode dziennikarki w bar-
dzo ciekawy, pełen ekspresji sposób 
przedstawiły gwiazdy naszego sportu: 
Justynę Kowalczyk (3 medale: złoty 
w biegu na 30 km stylem klasycznym 
ze startu wspólnego, srebrny w sprincie 
stylem klasycznym i brązowy w biegu 
łączonym na 15 km); Adama Małysza 
(2 srebrne medale w skokach narciar-
skich) oraz największe zaskoczenie 
– medalowe panczenistki: Katarzynę 
Bachledę-Curuś, Katarzynę Woźniak 
i Luizę Złotkowską (medal brązowy 
w drużynowym wyścigu na docho-
dzenie). A wszystkie informacje po-
parte były fragmentami relacji filmo-
wych, które widzowie podziwiali na 
dużym ekranie, przypominając sobie 
ogromne emocje, jakie towarzyszyły 
tym wydarzeniom sportowym. Dzieci 
z zainteresowaniem słuchały komen-
tarzy koleżanek i żywo reagowały na 
„powtórkę” z Vancouver. 

W dalszej części programu znalazła się 
prezentacja historii igrzysk olimpijskich, 
począwszy od starożytności, czyli 
od roku 776 p.n.e. Uważni słuchacze 
z pewnością zapamiętali, że sprawność 
fizyczna była bardzo ceniona przez sta-

rożytnych Greków, a ci, którzy zwycię-
żali w igrzyskach olimpijskich, zyskiwali 
nie tylko tytuł olimpionika, ale również 
dożywotnio nie musieli już płacić po-
datków. W czasach nowożytnych ideę 
olimpijską wskrzesił francuski pedagog 
i historyk – baron Pierre de Coubertin. 
Głosił on, iż sport kształtuje ciało i du-
cha człowieka, rozwija szlachetną ry-
walizację, tolerancję i przyjaźń. Dzięki 
jego inicjatywie w 1894 r. w Lozannie 
(Szwajcaria) powołano Międzynaro-
dowy Komitet Olimpijski, a w 1896 
r. w Atenach (Grecja) zorganizowano 
I Igrzyska Olimpijskie ery nowożyt-
nej. Wtedy odbyły się igrzyska let-
nie i organizowane są od tej pory co 
cztery lata, pomijając czas I i II wojny 
światowej. Zaś od 1924 r., również co 
4 lata, odbywają się igrzyska zimowe 
(pierwsze miały miejsce w Chamonix 
we Francji). Do tej pory już 29 razy 
organizowane zawody letnie i 21 razy 
zimowe. Przed nami są: igrzyska letnie 
w 2012 r. w Londynie i zimowe w roku 
2014 w Soczi. 

Kolejna część programu przypominała 
o tych sportowcach związanych z na-
szą gminą, którzy również stanęli na 
olimpijskim podium. Przypominano 
więc sylwetki Renaty Mauer- Różań-
skiej (zdobyła złoto na igrzyskach olim-
pijskich w Atlancie 1996 r. w strzelaniu 
z karabinu pneumatycznego oraz brąz 
w strzelaniu z karabinu standard, złoty 
medal zdobyła też w Sydney w 2000 
r. w konkurencji strzelania z karabinu 

kulowego), Tomasza Majewskiego 
(złoty medal w Pekinie w 2008 r. 
w konkurencji pchnięcia kulą), Jó-
zefa Grudnia (złoty medalista igrzysk 
olimpijskich w Tokio 1964 r. i srebrny 
1968 r. w Meksyku w boksie, waga 
lekka).

Program „Na olimpijskim szlaku” 
przygotowany został przez uczniów 
w ramach realizowanego w szkole 

projektu „Ja – Młody Obywatel”. Dzieci 
przygotowały scenariusz prezentacji 
oraz dekoracje pod kierunkiem na-
uczycielek: Katarzyny Burzyńskiej 
(nauczyciel języka polskiego i plastyki) 
i Ewy Strzelczak (nauczyciel nauczania 
zintegrowanego i przyrody).

Nad realizacją projektu pracowali: Syl-
wia Rucińska, Klaudia Olbryś, Małgo-
rzata Dąbrowska oraz Klaudia Ujazda, 
Dominika Malinowska i Krzysztof 
Żmijewski. W ekipie technicznej zna-
leźli się chłopcy: Karol Osiński, Daniel 
Gałężewski, Patryk Popielarski. 

Po prezentacji nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego na najlep-
szy portret patrona szkoły. Wśród naj-
lepszych znaleźli się: w kategorii klas 
I–III: 1. Sylwia Ogórek, 2. Magdalena 
Jaskulska, 3. Klaudia Popielarska, wy-
różnienie: Natalia Muzal; w kategorii 
klas IV–VI: 1. Dominika Malinowska, 
2. Sylwia Rucińska, 3. Julita Putkowska, 
wyróżnienie: Cezary Ujazda.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane ze środków projektu „Ja 
– Młody Obywatel”. 

Jak powiedziała nam Marianna Dani-
siewicz, dyrektor szkoły podstawowej 
w Budach Siennickich – W ubiegłych 
latach spędzaliśmy to święto Patrona 
Szkoły albo wyjeżdżając na całodnio-
wą wycieczkę do Centrum Olimpij-
skiego w Warszawie, albo zapraszając 
ciekawych gości. Na takim spotkaniu 
gościł u nas Józef Grudzień, który 
przywiózł swoje medale i opowiadał 
dzieciom o uczestnictwie w igrzyskach 
olimpijskich. 

Ten nowy pomysł na obchody Dnia 
Patrona Szkoły jest bardzo ciekawy, 
ponieważ wymaga wiele pracy i ak-
tywności od uczniów, którzy dzielą się 
zdobytą wiedzą z kolegami. 

(i)
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Nasielsk, dnia 16.03.2010 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 7145/ 46 /09-10

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia 
kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy 
ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul. Sportowa 6
Numer działki 526/9
Powierzchnia działki  1788m2

Numer Księgi Wieczystej  23014
Przeznaczenie nierucho-
mości

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Nasielsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 
w Nasielsku Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na te-
renie skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo 
usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz prze-
kształcenia.

Numer lokalu 9
Powierzchnia  użytkowa 
lokalu

44,0 m2

Udział w częściach wspól-
nych

44/461

Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, 
składający się z:
-  3-ch pokoi,
-  kuchni
-  przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspól-
nej, w tym w działce nr 526/9.

Cena nieruchomości 68.900,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 
dnia 2 maja 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na okres 21 dni tj. od 17 marca 2010 roku do dnia 6 kwietnia 2010 roku.

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

WARSZTATY DLA ZERÓWEK

Chopin bliski dzieciom
Z racji dwusetnej rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina rok 2010 został 
ogłoszony rokiem Chopinowskim. 
W całym kraju odbywają się liczne 
koncerty, prelekcje, wystawy i róż-
nego rodzaju imprezy mające na 
celu przybliżenie Polakom osoby 
wielkiego kompozytora. 

Nasielsk miał także swoją skromną 
inaugurację rocznicowych obcho-
dów. Stało się to za sprawą wycho-
wawczyni klasy „0” w nasielskiej 
Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego, Beaty Skoczylas, 
która razem z wychowawczyniami 
innych klas zerowych zaprosiła na 
zajęcia firmę „Guliwer” specjalizują-
cą się w organizacji turystyki szkol-
nej i aktywnych lekcji muzealnych. 
Dzieci miały okazję uczestniczyć 
w lekcji pt. „Mazowsze – kraina Fry-
deryka Chopina”.

Ze względu na wiek dzieci i ich 
możliwości percepcyjne głów-
ny nacisk w tej lekcji położony 
został na elementy plastyczne, 
słuchanie muzyki i oglądanie ta-
blic z widokami charakterystycz-
nych dla życia Chopina miejsc. 
Był więc, między innymi, dworek 
w Żelazowej Woli, pomnik w war-
szawskich Łazienkach, kościół 
w Brochowie. 

Maluchy poznawały miejsca na 
Mazowszu związane z naszym 
kompozytorem i ciekawsze wyda-
rzenia z jego życia. Słuchały także 
charakterystycznych, łatwo wpada-
jących w ucho, melodii. Podkreśla-
no znaczenie elementów ludowych 
w twórczości kompozytora. Utrwa-
leniu tych wiadomości pomogły 
malowanki - wypełnianki (strój 
ludowy) i nauka tańca ludowego. 
Instruktorzy tego fragmentu zajęć 
występowali w strojach ludowych. 
Szczególnym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się zajęcia plastycz-
ne, podczas których malowano na 

szkle dworek w Żelazowej Woli. 
Efekt swej pracy mogły dostrzec 
dopiero po wypełnieniu wszyst-
kich miejsc i odwróceniu szybki. I to 
była dla dzieci wielka niespodzian-
ka. Swoje dzieło mogły zabrać do 
domu i pokazać je całej rodzinie. 

W zajęciach wzięło udział około 
100 dzieci. Prawdopodobnie każ-
de z nich pokazało swojej rodzinie 
namalowany na „magicznej” szyb-
ce dworek, dzięki czemu wielu na-
sielszczan przypomniało sobie, że 
obchodzimy Rok Chopina. 

xyz
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Nowe doładowanie edukacyjne

uczniowie uzyskują lepsze wyniki 
w nauce. Zastosowanie ćwiczeń in-
teraktywnych, dźwiękowych i wizu-
alnych ukazuje materiał edukacyjny 
w innym, nowoczesnym i bardzo 
interesującym dla uczniów wy-
miarze. Zdecydowanie nowa wie-
dza prezentowana w interaktywny 
i multimedialny sposób lepiej trafia 
do młodych ludzi, którzy coraz 
częściej na co dzień chcą korzy-
stać z dobrodziejstw nowoczesnej 
technologii. Taka pracownia, do-
brze wyposażona technicznie, uła-
twia lepsze zapamiętanie materiału 
lekcyjnego oraz skutkuje śmielszym 
korzystaniem przez uczniów z po-
znanej wiedzy w praktyce. Ponad-
to daje nauczycielom mnóstwo 
świeżych pomysłów do pracy na 
lekcjach języka angielskiego.

Obecnie trwa konkurs ekologicz-
ny. W jego ramach dzieci objęte 

projektem przygotują prace eko-
logiczne, które będą w pierwszym 
etapie oceniane przez szkolne ko-
misje. W drugim etapie zgłoszone 
prace oceni powołana przez Bur-
mistrza Nasielska komisja. Finał 
konkursu odbędzie się podczas 
pikniku ekologicznego 10 czerw-
ca br. w Cieksynie (na terenie  
ZS Nr 3 w Cieksynie). Podczas pik-
niku dowiemy się, kto zwyciężył 
w poszczególnych kategoriach. 
Tego dnia zostaną również wrę-
czone nagrody. 

Projekt realizowany jest przez 
gminę Nasielsk w ramach projek-
tu Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki pt. „Chcę i potrafię”. 
Projekt jest współf inansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

K. Miller

W zimowe wieczory 
rekreacyjnie 
Zimowe wieczory to czas, kiedy naj-
wygodniej nam siedzieć w ciepłym 
domu. W takie dni, jak ostatnio, zamiera 
życie towarzyskie i nawet nie chce nam 
się myśleć o jakiejś formie aktywności. 
Na szczęście nie jest tak wszędzie. 
W zimowe wieczory ożywa remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Psu-
cinie – niewielkiej wsi na terenie 
gminy Nasielsk, liczącej nieco ponad 
300 mieszkańców. Właśnie tam roz-
począł się kurs aerobiku. Dwa razy 
w tygodniu 40 mieszkanek Psucina 
i okolicznych miejscowości przez po-
nad godzinę ćwiczy w rytm muzyki 
pod fachowym kierunkiem Anny 
Strachowskiej – instruktora aerobiku 
i tańca towarzyskiego. Często ćwiczą 
obok siebie matki i ich córki. Roz-

piętość wiekowa uczestniczek jest 
znaczna – najmłodsza ćwicząca ma  
7 lat, najstarsza… dużo więcej, ale 
o wieku się nie mówi, ponieważ liczą 
się chęci i zaangażowanie. A te w po-
łączeniu z inicjatywą oraz operatyw-
nością sołtysa Psucina i gospodarza 
OSP w Psucinie, Andrzeja Kilisia, za-
owocowały rozpoczęciem kursu. To 
właśnie Andrzej Kiliś znalazł instruktora 
oraz osoby chętne do udziału w kursie, 
a także nieodpłatnie udostępnia salę 
w remizie. Natomiast za udział w kursie 
panie płacą instruktorce. 
Cieszymy się, że są w naszej gminie 
lokalni liderzy, którym chce się coś 
robić coś pożytecznego i są w stanie 
coś zorganizować. 

M. Maluchnik

W ramach progra-
mu pt. „Chcę 

i potrafię” szkoły z te-
renu gminy Nasielsk 
objęte projektem zo-
stały wyposażone 
w multimedialne pra-
cownie językowe oraz 
komputery.
Dzieci korzystając z nowych 
technologii związanych z na-
uką języków obcych, zdoby-
wają doświadczenia zupełnie 
inne niż podczas standardo-
wych lekcji. Podczas pracy na 
komputerach przy zastoso-
waniu programów multime-
dialnych wzmacniają się inte-
raktywne działania uczniów, 
dzięki czemu poszerzają oni 
swoją wiedzą i zdobywają nowe 
umiejętności. 

Jak podkreśla Iwetta Rębecka, na-
uczycielka języka angielskiego 
z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, 
która prowadzi zajęcia z języka 
angielskiego objęte projektem 
– Dzięki pracy na nowych urzą-
dzeniach multimedialnych odbiór 
tekstu słuchanego zdecydowanie 
się poprawił, uczniowie rozumieją 
lepiej i lepsze są wyniki ich pracy 
z materiałem audio. A to wszystko 
dzięki temu, że każdy uczeń uży-
wa słuchawek i nie jest narażony 
na szumy, hałas i inne działania 
środowiska zewnętrznego utrud-
niające wsłuchanie się w treść za-
dań. Każdy uczeń może pracować 
indywidualnie na swój sukces. Na 
plus oceniam pojawienie się tych 
urządzeń, dzięki nim bowiem nasi 
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eliminację przeciwnika, ale także nie-
sienie pomocy ciemiężonym przez 
ówczesne władze czy też osadzonym 
w więzieniach.

Zdobyte w terenie doświadczenia za-
procentowały podczas akcji odbicia 
z Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Pułtusku ponad 
65 więźniów, członków podziemia. 
W tym spektakularnym czynie, ostat-
nim przeprowadzonym przez Polskie 
Państwo Podziemne, brał udział od-
dział „Roja”. Mając świadomość swoich 
czynów Dziemieszkiewicz, nie skorzy-
stał z ogłoszonej dla członków podzie-
mia amnestii, nie wierząc w szczerość 
ówczesnych władz komunistycznych. 
Na odprawie kadry podoficerskiej 
w Olszynach, w której 20 maja 1947 
r. „Rój” brał udział, opowiedział się za 
kontynuowaniem walki zbrojnej.

Chcąc skutecznie przeprowadzać 
wyznaczone dla niego akcje, oddział 
Dziemieszkiewicza stale zmieniał miej-
sca postoju, dostosowując je do ob-
szaru działania. Tu skoncentruję się na 
wydarzeniach, które w swym zasięgu 
obejmowały Nasielsk i jego okolice. 
A tych akcji nie było mało i miały róż-
ny charakter. Nie sposób 
przytoczyć wszystkich 
zadań. Zacznę od nie-
udanej obławy z dnia 28 
listopada 1947 r. Na trasie 
prowadzącej z Ciecha-
nowa do Nasielska patrol 
„Roja” chciał zatrzymać 
samochód należący do 
Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. Po wymia-
nie ognia udało mu się 
opuścić rejon zasadzki.

Zbrojna działania podzie-
mia wobec osób zwią-
zanych z ustrojem ko-
munistycznym sprawiły, 
że ci ostatni za wszelką 
cenę dążyli do rozbicia 
swych wrogów. Metodą 
zastraszania, terrorem lub 
też obietnicą osiągnięcia 
korzyści majątkowej po-
zyskiwali informacje na 
temat miejsca przebywa-
nia oddziałów. 

Do takiej „wsypy” doszło 
w czerwcu 1948 r., kiedy 
to dzięki pomocy infor-
matora funkcjonariusze 
bezpieczeństwa zlokalizowali leśną 
bazę Komendy XVI Okręgu NZW. Do-
szło wówczas do rozbicia jej struktur, 
które w niespełna miesiąc ponownie 
się odbudowały. Dziemieszkiewicz 
przeniósł się wraz z liczącym czter-
dzieści osób odziałem do powiatu 
Pułtusk. W 1948 r. Komendant XVI 
Okręgu NZW awansował go do stop-
nia starszego sierżanta. Mimo coraz sil-
niejszej obławy na „Roja” ten nie tylko 
zdołał się ukryć, ale też dotkliwie ata-
kował swoich przeciwników. 18 wrze-
śnia 1949 r. w Śniadowie jego oddział 
wykonał wyrok śmierci na starszym 
referencie Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Płońsku, 
członku Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. 

Oprócz przeprowadzania akcji zbroj-
nych przeciwko swoim przeciwnikom 

Dziemieszkiewicz ośmieszał swoich 
wrogów. Oto bowiem w przeddzień 
32. rocznicy rewolucji październikowej 
(6 listopada 1949 r.) w miejscowości 
Gołotczyzna, w odległości 2 km od 
stacji, bojówka „Roja” doprowadziła do 
zatrzymania pociągu osobowego. Po 
wylegitymowaniu podróżnych doje-
chano do dworca, gdzie sam dowód-
ca wygłosił przemówienie o rychłym 
upadku komunizmu, a jego ludzie 
rozdali ulotki propagandowe. Chcąc 
poprzeć swoje tezy konkretami, zabito 
znajdującego się w pociągu funkcjona-
riusza PUBP oraz oficera politycznego 
Wojska Polskiego. Nie były to jedyne 
likwidacje przeciwników politycznych 
w naszej okolicy. Oto 7 lutego 1950 r. 
w Wieliszewie grupa „Roja” pozbawi-
ła życia członka PZPR, wójta gminy 
Nadarzyn, a 13 lutego w Błędówku 
zabito gminnego sekretarza PZPR i ko-
mendanta Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej.

Do bardziej spektakularnych akcji 
dochodziło jednak po przełomie 
1949/50 r., kiedy to Dziemieszkie-
wicz podjął samodzielną próbę od-
budowania struktur XVI Okręgu NZW, 

a swe działania skoncentrował m.in. 
w powiatach pułtuskim i nowodwor-
skim. Do takich akcji śmiało może-
my zaliczyć tę przeprowadzoną 28 
sierpnia 1950 r. na stacji w Pomie-
chówku. Czterech partyzantów pod 
dowództwem „Roja” rozbroiło poste-
runek Służby Ochrony Kolei, zabijając 
dwóch sokistów. Zatrzymano także 
pociąg, w którym przeprowadzono 
kontrole pasażerów i dokumentów.  
W jej wyniku ujawniono dwóch mili-
cjantów z Modlina oraz dwóch ofice-
rów WP. Milicjantów rozstrzelano na 
miejscu, a żołnierzy rozbrojono i pusz-
czono wolno. Dziemieszkiewicz wy-
głosił do zebranych pasażerów mowę 
o wydźwięku antykomunistycznym, 
po której opuszczono stację, a pociąg 
pojechał w dalszą drogę.

Jawną drwiną z miejscowej milicji była 
akcja przeprowadzona 15 stycznia 1951 

r. w Nasielsku. 
Oto w biały dzień 
„Rój” wraz z to-
warz yszącym 
mu prawdopo-
dobnie Bronisła-
wem Gniazdow-
skim ps. „Mazur” 
weszli do Banku 
Spółdzielczego, 
mieszczącego 
się bliskiej odle-
głości od poste-
runku MO. Przed 
okienkiem ka-
sowym rozpięli 
płaszcze, ukazu-
jąc polskie mun-
dury z przywie-
szonymi do nich 
kaburami pisto-
letów oraz granatami. Przedstawiając 
się Nie bójcie się, my jesteśmy z par-
tyzantki, pobrali pieniądze w kwocie 
przeszło 46 500 złotych. Ów śmiały 
wyczyn sprawił, iż zaraz rozpoczęła się 
obława na partyzantów, jednak we wsi 
Toruń, gdzie doszło do starcia, udało 
im się oderwać od pościgu i przedo-

stać do lasu.

Działalność partyzancka 
nie należała do łatwych 
i bezpiecznych zadań. 
Wiązała się ona z życiem 
w ciągłym ukryciu, bra-
kiem aprowizacji, a także 
ryzykiem śmierci, prze-
ważnie na skutek odnie-
sionych ran w boju bądź 
zdrady. Ta ostatnia była 
okrutna, o czym prze-
konał się sam „Rój” oraz 
jego towarzysz Wacław 
Grudziński ps. „Pilot”.  
23 czerwca 1950 r. na 
patrol z oddziału „Roja” 
pod dowództ wem 
„Pilota” przygotowa-
no w Popowie Boro-
wym obławę liczącą ok. 
2000 funkcjonariuszy 
UB i żołnierzy Korpusu 
Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, koordyno-
waną przez samochody 
pancerne i samoloty. 
Postrzegłszy przeciwni-
ka, Grudziński rozpuścił 
cywili do domu, a sam 
z patrolem próbował 
przedostać się do lasu, 

osłaniając ich odwrót z broni maszy-
nowej. Mimo odniesionych ran w nogi 
doczołgał się do swojego oddzia-
łu, gdzie broniono się do ostatniego 
naboju. Gdy tych już brakowało, nie 
chcąc dostać się w ręce przeciwnika, 
walczący prawdopodobnie popełnili 
samobójstwo, o czym mogły świad-
czyć rany postrzałowe na skroniach. 
Do dnia dzisiejszego w tej miejsco-
wości jest przedstawiony na zdjęciu 
pomnik upamiętniający tamte wy-
darzenia.

Zdrada była także przyczyną śmierci 
Dziemieszkiewicza. Wybranka jego 
serca, której rodzice zostali zatrzymani 
przez UB, w zamian za ich uwolnienie 
podjęła się wyjawienia kryjówki „Roja”. 
W wyniku tego donosu 13 kwietnia 
1951 r. przebywającego w gospodar-
stwie w Szyszkach Dziemieszkiewicza 

wraz z Bronisławem Gniazdowskim 
„Mazurem” otoczył potrójny kordon 
składający się 270 żołnierzy z I bryga-
dy KBW i dużej liczby funkcjonariuszy 
UBP i MO oraz z samolotu zrzucające-
go flary do oświetlenia terenu. Widząc 
przygotowania poczynione przez 
przeciwnika, partyzanci postanowili 
poczekać i pod osłoną nocy dokonać 
próby przedarcia się do lasu. Do tej ak-
cji doszło ok. godziny 23. Zakończyła 
się ona klęską, gdyż na widok dwóch 
skradających się ludzi funkcjonariusze 
otworzyli ogień, biorąc uciekających 
w krzyżowy ogień. W jego wyniku 
jeden z nich poległ, a drugi, nie wi-
dząc możliwości ucieczki, popełnił 
samobójstwo.

Ocenę postawy i działalności starsze-
go sierżanta Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza oraz jego oddziału pozo-
stawiam czytającym. Pragnę jednak 
nadmienić, że żołnierze polskiego 
podziemia, dość licznie działający na 
terenie ziemi nasielskiej, nigdy nie do-
konali wyroku, nie mając pewności co 
do winny skazanego. Niejednokrotnie 
przesyłali upomnienia i ostrzeżenia, 
a gdy te nie skutkowały, dochodziło 
do wymierzenia najwyższej kary, jaką 
jest pozbawienie życia. O dobrej woli 
wobec przeciwników politycznych 
niech świadczy fakt darowania życia 
naczelnikowi więzienia Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Pułtusku, za którym podczas akcji 
odbicia w nim osadzonych wstawili się 
sami więźniowie, oświadczając, iż ten 
traktował ich po ludzku.

Daniel Dalecki
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nik biograficzny, t. 3, Kraków–Warsza-
wa–Wrocław 2007.

Opowieść o Komendancie „Roju”
Od redakcji: 
O losach Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój” i jego 
żołnierzy w Życiu Nasielska pi-
sał kilka lat temu Stanisław Tyc 
(2006 r.). Z uwagi na ogromne 
zainteresowanie tą postacią, w 
tym także realizację filmu fabu-
larnego, przypominamy miesz-
kańcom naszej gminy historię 
„Roja”.

Walkę o Wielką Polskę uważam za naj-
większy swój obowiązek. Wstępując 
w szeregi NZW (Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego), mam szczerą 
i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, 
aniżeli zdradzę. Przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, że wiernie będę walczył 
o niepodległość Polski. Rozkazu Wo-
dza Naczelnego oraz wszystkich in-
nych przełożonych będę słuchał i po-
słusznie wykonywał. Tak mi dopomóż 
Bóg i Ty Królowo Korony Polskiej.

Są to słowa roty składanej przez każ-
dego członka Armii Podziemnej, które 
dokładnie odzwierciedlają zachowa-
nie bohatera tego artykułu. Jego ży-
cie i działalność polityczna splotła się 
z ziemią nasielską. Mowa tu o starszym 
sierżancie Mieczysławie Dziemieszkie-
wiczu ps. „Rój”. 

Urodził się 25 stycznia 1925 r. w Za-
grobach w powiecie łomżyńskim.  
W 1939 r. ukończył szkołę podsta-
wową, po której w czasie okupacji 
uczęszczał na kursy tajnego nauczania 
w Makowie Mazowieckim, gdzie także 
pracował w przedsiębiorstwie prze-
wozowym. W tym czasie, za sprawą 
starszego brata Romana – ps. „Adam” 
– „Pogoda”, zaczął działać w Narodo-
wych Siłach Zbrojnych, początkowo 
przenosząc materiały konspiracyjne. 
Wiosną 1945 r. młody Mieczysław 
rozpoczyna nowy rozdział życia, gdyż 
zostaje wcielony do 1. zapasowego 
pułku piechoty Ludowego Wojska 
Polskiego w Warszawie. Z tej jednostki 
dezerteruje, przedostając się na teren 
powiatu ciechanowskiego, aby tam 
wstąpić do oddziału partyzanckiego 
NSZ–NZW ppor. Mariana Kraśniew-
skiego „Burzy”. Przyjmuje pseudonim 
„Rój”. Zadaniem Dziemieszkiewicza 
było utrzymanie łączności między Ko-
mendą Okręgu a Komendą Powiatu. Z 
powierzonego zadania wywiązywał 
się dobrze, o czym świadczy fakt, iż 
dowódca NSZ w dniu 8 sierpnia 1945 
r. wydał rozkaz o odznaczeniu „Roja” 
Krzyżem Walecznych. 

Po masowych aresztowaniach do-
konywanych przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa dowódca 
kompani Marian Koźniewski ps. „Wal-
ter” powierza Dziemieszkiewiczowi 
zadanie utworzenia patrolu Pogotowia 
Akcji Specjalnej na teren powiatu Cie-
chanów. Do głównych zadań nowo 
powstałej formacji należała fizyczna 
likwidacja przeciwników politycznych, 
członków Polskiej Partii Robotniczej, 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa i Milicji Obywatelskiej. Owe dzia-
łania mogły być podjęte jedynie na 
wyraźny rozkaz dowództwa, a każde 
samowolne działanie podlegało suro-
wej karze. Patrol „Roja” posyłano do 
wielu akcji mających na celu nie tylko 

Tablica pamiątkowa w miejscu śmierci „Pilota” i żołnierzy z jego patrolu 
w Popowie Borowym, 23 VI 1950 r.

St. sierż. „Rój” (z lewej) i sierż. Ildefons Żbikowski „Tygrys” fot. ze zbiorów 
AIPN 



12 19 marca–1 kwietnia 2010REPORTAŻ
Z WIZYTĄ Zachwycił nas ten widokPaństwa Alinę i Czesława 
Zychów znają w Zaborzu 
chyba wszyscy, bo choć 
spędzają w swoim domu 
zazwyczaj jedynie letnie 
miesiące, to jednak zdą-
żyli się przez te lata za-
przyjaźnić i zżyć z oko-
licznymi mieszkańcami. 
Kiedy już przyjeżdżali na 
swoją wieś, ich proble-
my traktowali jak wła-
sne i pomagali, a to kie-
dy trzeba było zawieźć 
dziecko do szpitala, a to 
gdy trzeba było pomóc 
napisać jakiś dokument 
czy po prostu doradzić. 
Był nawet czas, że bardzo aktyw-
nie włączyli się w życie lokalnej 
społeczności, kiedy przed laty 
popierali projekt budowy szko-
ły podstawowej w Miękoszynie. 
– Był już gotowy projekt i zaku-
piono część materiałów budow-
lanych, ale później przyszedł czas 
przemian i pomysł upadł. Za-
miast szkoły mamy teraz drogę 
– wspomina pani Alina.

A przecież są światowymi ludźmi, 
nie tylko jako mieszkańcy stolicy, 
ale też dlatego, że zwiedzili wiele 
krajów na różnych kontynentach. 
Mieli ciekawą pracę i realizowali 
wspaniałe pasje, którym nadal 
poświęcają swój wolny czas. Są 
skromni, pogodni i serdeczni, 
a każda rozmowa z nimi wcią-
ga, bo opowiadać i żartować lu-
bią oboje. Mają wiele przygód 
do opowiedzenia, a że mają też 
ś wietną pamięć i  prz y okazj i 
prawdziwy talent gawędziarski, 
czas płynie podczas tych roz-
mów błyskawicznie. 

Ale zacznijmy od początku…

Droga na wieś

Trafili do Zaborza w 1976 r., rok 
po swoim ślubie. 

– Przyjechaliśmy tu ze znajo-
mymi, żeby kupić kawałek ziemi 
i mieć swoją działkę letniskową. 
Zachwyci ła nas rzeka, dol ina 
i ten widok. Tu można podziwiać 
łabędzie, czaple i kaczki, to coś 
niesamowitego. Właśnie przyro-
da zachwyciła nas najbardziej, 
chociaż dawniej było tu zupełnie 
inaczej, zbocza skarpy spadają-
cej do rzeki były gołe, a działkę 
porastały wyschnięte krzaki ma-
linowe – opowiadają. 

Plan na letnią siedzibę był prosty 
– kiedy już była działka z wido-
kiem na zakole rzeki, to chcieli 

mieć wiejską chatę, żeby z jej ta-
rasu można było ten widok podzi-
wiać. Taką drewnianą chatę, po-
nadstuletnią, znaleźli gdzieś koło 
Wyszkowa. Pojechali tam, roze-
brali ją na części, poznaczyli je, 
ponumerowali belki, w tym było 
3 tys. gwoździ. Dalej wszystko zo-
stało zapakowane na samochód 
ciężarowy, za którym jechali na 
miejsce swoim autem. 

– Pamiętam, jak przez cały ten 
czas się błyskało i grzmiało, a ja 
modliłam się, żeby tylko nie za-
częło padać, bo wtedy ta cię-
żarówka, utknęłaby na dobre 
w błocie. Niestety, drogi, które 
prowadzi ły na naszą posesję, 
były fatalne – opowiada pani Ali-
na. – Szczęśliwie dojechaliśmy, 
udało się nam wszystko zrzucić 
i zabezpieczyć, i wtedy dopiero 
lunęło – dodaje.

Nie było ani prądu ani wody do 
picia,  a dzia łkowicze, którym 
marzył się własny domek, przez 
cały czas budowy mieszkali w na-
miocie i codziennie pracowali. 
We dwoje zbudowali fundamen-
ty i piwniczkę, ale do ponowne-
go ustawienia chaty zatrudnil i 
fachowca. 

– Zgodziliśmy cieślę, wszystkie 
belki miał oznakowane, bo czte-
ry ściany były jako: a, b, c, d, do 
tego numerami była oznaczona 
kolejność. Tyle że, jak zoriento-
waliśmy się później, nasz cieśla 
był analfabetą i wcale mu nasze 
literki nie przeszkadzały. Wpro-
wadził jakieś swoje oznaczenia 
kreskami i co najważniejsze, po-

radził sobie z postawieniem na-
szej chaty – mówi pani Alina.

Tamte trudne czasy zapamiętali 
również dlatego, że prawdziwym 
wyzwaniem okazało się znale-
zienie gwoździ, tzw. „papiaków”, 
które były potrzebne do ułożenia 
na dachu papy. Po odwiedzeniu 
wielu sklepów w całej okolicy 
takie gwoździe dostali dopiero 
w Zakroczymiu, w Bazie Mate-
riałów Budowlanych.

W tej autentycznej wiejskiej chacie 
państwa Zychów przed laty miesz-
kały dwie rodziny. 

– My sobie urządziliśmy na górze 
sypialnię, musieliśmy też zrobić 
podłogę, bo kiedyś w takich cha-
tach, była polepa gliniana z sieczką. 
Mąż sam wykonał podłogi, sam też 
zrobił kominek na dwie strony z ce-
gły, który zmieniliśmy dopiero po 
latach. Za to do tej pory zostawili-
śmy sobie na pamiątkę lampy naf-
towe, które służyły nam przez wiele 
lat – wspomina pani Alina. 

Z sympatią mówią o swoim letnim 
domku i przeżyciach, których tu 
doświadczyli. Bo choć bywali w na-
prawdę niebezpiecznych miejscach, 
to do dziś ze szczegółami opowia-
dają historię o nocnym gościu, któ-
rego wzięli za włamywacza. 

– To, że strach ma wielkie oczy, 
przekonaliśmy się tutaj. Lubimy 
czytać wieczorami i późno chodzi-
my spać. Pamiętam, jak kiedyś spa-
liśmy na pięterku i nagle usłyszałam 
straszny łomot na dole. Byłam pew-
na, że to włamywacze. Obudziłam 
męża, ten złapał siekierkę i latarkę 
i powoli na trzęsących się nogach 
zszedł na dół. Tam zorientował się, 

że coś dzieje się w naszej szafie 
– a tam po prostu była mysz, 
której łapka przytrzasnęła się 
w pułapce i tą pułapką hałaso-
wała, bo chciała się z niej wy-
dostać – no, cóż, narobiła nam 
tyle strachu, że po prostu wypu-
ściliśmy ją na dwór – ze śmie-
chem opowiada pani Alina.

Podróże i inne pasje

I tak, oboje, ona z wykształce-
nia hydrogeolog (75 lat), a on 
– doktor nauk technicznych 
(84 lata) osiedli w Zaborzu. Jed-
nocześnie nigdy nie zarzucili 
swoich marzeń o zwiedzaniu 
świata, które trochę dzięki pra-
cy, a trochę dzięki ich wytrwa-

łości się spełniały. Podróżowali ra-
zem i osobno.

– Zawsze marzyłam o tym, żeby 
podróżować. Wspólnie z mężem 
zwiedzaliśmy Europę (Portuga-
lia, Hiszpania, Francja, Włochy), 
byliśmy na Saharze, hen daleko, 
i w Jakucji na Syberii. Dlaczego tam 
pojechaliśmy? No cóż, chcieliśmy 
porównać pustynię z tajgą – żartuje 
pani Alina. – Tych podróży na prze-
strzeni wielu lat było bardzo dużo. 
Byłam Chinach, Indiach, Senegalu, 
nie mówiąc o prawie całej Europie, 
ale jak dotąd nie byłam np. w Anglii. 
Moim ulubionym krajem jest Gre-
cja. Jeszcze chętnie pojechałabym 
do Mongolii – dodaje.

– A ja owszem, byłem w Anglii, 
a w Libii odbudowywaliśmy (Po-
lacy) miasto – wylicza pan Cze-
sław. – Pracowałem w Bagdadzie, 
zwiedzałem Kurdystan, Syrię, Liban, 
Egipt, byłem też w Ziemi Świętej, 
tam naprawdę jest bardzo gorąco. 
Poznałem trochę zwyczaje tamtej-
szych urzędników i ich podejście do 
pracy. Warto o niektórych zasadach 
wiedzieć, żeby coś tam załatwić – 
dodaje.

Byli pod wrażeniem afrykańskiej 
pustyni, którą poznawali razem ze 
znajomymi naukowcami. W Jakucji 
za to spędzili 4 tygodnie – pozna-

li kulturę tego kraju i płynęli rzeką 
Leną: – Jak wróciliśmy do Polski, 
pamiętam, że nie mogłem się na-
dziwić, że ta nasza Wisła jest taka 
wąska – mówi pan Czesław. 

P a n  Zyc h  b y ł  w y k ł a d o wc ą  
w École Polytechnique d’Arcitectu-
re et d’Urbanisme w Algierze (stolica 
Algierii) – dziś po wielu latach z wiel-
ką sympatią wraz z żoną wspominają 
to miasto. 

– Algier jest pięknie położony, 
wszystkie budowle są białe, oczywi-
ście dominuje zabudowa arabska, 
ale jest ogromny problem z zapar-
kowaniem samochodu. Dlatego 
zdarzało się, że jak mieliśmy tam 
załatwić sprawę urzędową, to po 
prostu mąż zatrzymywał się na 
chwilę przed urzędem, ja wysia-
dałam, a on krążył po uliczkach, 
aż wyjdę z budynku – opowiada 
pani Alina.

Pani Alina to warszawianka z dziada 
pradziada, jej ojciec był urzędnikiem 
w stołecznym magistracie i współ-

pracował z prezydentem Warszawy 
Stefanem Starzyńskim. – Pamię-
tam, jak w 1938 roku bawiłam się 
na zabawie choinkowej organi-
zowanej dla dzieci pracowników 
urzędu w sali balowej – wspomina. 
W tym mieście przeżyła okupację 
niemiecką i powstanie warszawskie. 
Jako dziecko chciała szukać złota 
i diamentów i marzyła o podró-
żach. W końcu po skończeniu stu-
diów z hydrogeologii, po krótkim 
epizodzie zawodowym w Insty-
tucie Geologii w Warszawie, trafiła 
do Centrali Handlu Zagranicznego, 
gdzie organizowała międzynarodo-
we wystawy. – I zakończyłam swoją 
karierę przy mężu – żartuje. 

Natomiast pan Czesław pochodzi 
z rejonu naszego kraju określane-
go mianem trójkąta trzech cesa-
rzy, urodził się bowiem nad Prze-
mszą na Górnym Śląsku, jako syn 
leśnika. Pamięta, jak przed wojną 
chodził do gimnazjum z kolegami, 
którzy później zasili różne armie 
walczące przeciwko sobie. Losy 
rzuciły go potem do stolicy, a ży-
cie nie szczędziło wyzwań. 

Dziś mają już 35-letni staż mał-
żeński. Kiedy spotkali się w pracy 
– w Centrali Handlu Zagraniczne-
go – oboje byli już po przejściach 
i mieli dzieci. Córka pani Aliny jest 

muzykologiem i pracuje w Pol-
skim Radiu. Natomiast córka pana 
Czesława jest filologiem angiel-
skim, choć aktualnie zajmuje się 
f lorystyką. Doczekali czwórki 
wnucząt, studentów, z którymi 
mają dobry kontakt. 

Cały czas pan Czesław realizuje 
swoje artystyczne pasje – malar-
stwo i rzeźbę. Utrwalił już wiele 
pejzaży, także przedstawiających 
krajobrazy naszej gminy. Jego ob-
razy można kupić w galerii Anny 
Szalast w Płońsku. Jest też autorem 
stacji Drogi Krzyżowej, którą po-
dziwiać możemy wokół kościoła 
pw. św. Doroty w Cieksynie.

Pani Alina i pan Czesław cały czas 
żyją bardzo aktywnie, nadal są 
ciekawi świata i ludzi oraz tego, co 
dzieje się wokół nich, a ich histo-
riami zapełnić można by z pew-
nością niejedną książkę. 

Z podziękowaniem za miłe 
spotkanie 

Iwona Pęcherzewska
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Baran 21.03.–19.04.
W najbliższym czasie sporo będzie zależeć od Twojej 
przezorności, mądrości oraz układów towarzyskich. 
W sprawach zawodowych możesz napotkać 

przeszkody, ale nie zniechęcaj się. W życiu osobistym dobry 
czas na przemeblowanie i upiększanie mieszkania. 

Byk 20.04.–20.05.
Możesz śmiało realizować swoje plany, ale 
przestrzegaj dyscypliny i uważaj, by nie poniosły 
Cię nerwy. Masz szansę na uregulowanie 
dotychczasowych zadłużeń i uniknięcie zaciągania 

nowych zobowiązań finansowych. 

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Postaraj się dobrze gospodarować pieniędzmi, 
bo niespodziewany przypływ gotówki lub jego 
obietnica sprawią, że obudzi się w Tobie chęć 

robienia szalonych zakupów.  W życiu uczuciowym huśtawka 
nastrojów. 

Rak 22.06.–22.07.
Masz szansę na powodzenie w interesach, dlatego 
do wszelkich swoich prac i planów podchodź 
odważnie. Naucz się wykorzystywać zasłyszane 

informacje. Znajdź chwilę na spotkanie z przyjaciółmi.

Lew 23.07.–22.08.
Najbliższe dni będą udane dla spraw finansowych 
i zawodowych. Teraz możesz wiele osiągnąć i sięgnąć 
po coś, co pozwoli Ci zaspokoić Twoje ambicje. Może 

szykuje się awans lub podwyżka. 

Panna 23.08.–22.09.
Powinieneś wreszcie uporać się ze wszystkimi 
starymi sprawami i zająć się wdrażaniem nowych 
planów i przedsięwzięć. Samotne Panny postarajcie 
się o więcej wiary we własne możliwości, a na pewno 
umówicie się na randki. 

Waga 23.09.–22.10.
Jeśli tylko zechcesz, zrealizujesz każde 
zamierzenie i poprawisz swoją sytuację 
zawodową i osobistą. Pomyślności finansowej 

będzie towarzyszyć życzliwość najbliższych i uznanie 
otoczenia. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
Masz szanse odkryć w sobie talenty, o jakie 
siebie nie podejrzewałeś. Działaj na najwyższych 
obrotach, a niczego nie przegapisz. Tylko 

wytrwałość w połączeniu z dobrym refleksem zapewni Ci 
sukces w pracy i w życiu uczuciowym.

Strzelec 22.11.–21.12.
Unikaj rozpoczynania kilku spraw naraz, bo trudno 
Ci będzie odnieść sukces. Dobrze przygotuj się do 
dyskusji zawodowej. W życiu prywatnym poświęć 
więcej uwagi rodzinie i przyjaciołom. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Podejmuj teraz ważne decyzje i nie wahaj się 
wystartować z ambitnymi planami. Możesz 
otrzymać ciekawą propozycję pracy lub ofertę 

wyjazdu służbowego. W miłości zaufaj partnerowi. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Niewykluczone, ze będziesz zmuszony zacząć 
oszczędzać. Nie martw się jednak, bo szybko 
nadejdzie poprawa. Dokonasz bardzo udanej 

transakcji lub podpiszesz korzystną umowę. Okaż więcej 
zainteresowania najbliższym. 

Ryby 19.02.–20.03.
Mimo kłopotów i problemów nie stroń od ludzi. Nie 
zamykaj się z tego powodu przed innymi, a wręcz 
przeciwnie. Przyjmuj wszystkie zaproszenia 
towarzyskie i zawodowe i wykorzystaj ten czas na 
rozmowy. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Kaszka z mleczkiem
Oglądałam przed lustrem plamę, która 
tkwiła w samym środku mojego swe-
terka, i byłam pełna złych przeczuć. 
Plama wyglądała na pochodzącą 
z owoców, z wiśni… ale skąd o tej 
porze roku wiśnie?
Zawołałam Zosię i Kasię. Moja córka 
i wnuczka z uwagą obejrzały plamę 
i orzekły:
– Z wiśni. 
– Niemożliwe!
– Z wiśni – powtórzyła Zosia i dodała – 
A kiedy ostatnio nosiłaś tę bluzkę?
– To jest sweterek – sprostowałam.
– To kiedy? – córka nie ustawała w wy-
siłkach śledczych.
Pogrążyłam się we wspomnieniach. 
– Wiem. Byłam w nim u Karola, fak-
tycznie, był tam kompot wiśniowy, ale 
potem wyprałam sweter!
– Nie wątpię. Plamy są najbardziej wi-
doczne na czystych ubraniach. 
– Mam chodzić w brudnych? – spyta-
łam swojego odbicia w lustrze.
– W czystych, ale NIE ZA czystych – 
odpowiedziała Kasia.
– Co takiego? – zdumiałyśmy się 
obie Zosią. 
– Tak, jak ta kaszka: rzadka, ale NIE ZA 
rzadka. W „Emmie”.
No tak. Kilka lat temu odkupiłam przy-
jaciółce pobrudzony przeze mnie 
egzemplarz tej powieści, więc ten Ma-
rysiny został u nas. Najwyraźniej Kasia 
dorosła już do książek Jane Austen.
– Jaka kaszka? – zainteresowała się 
Zosia.
– No wiesz, pan Woodhouse, ten, któ-
ry tak uważał na zdrowie, i jego starsza 
córka, też hipochondryczka, często 
jadali na kolację kaszkę… – Kasia 

zaczęła szukać w książce odpowied-
niego fragmentu.
– Swoją drogą, dziwne mieli gusta – 
stwierdziłam. 
– Właśnie, mamo – przyświadczyła 
Kasia. – Kaszka i kaszka, nie mieli już co 
jeść? W dodatku rzadka, brrr…
– Pokaż – Zosia zajrzała do książki. – A, 
już wiem, oni jadali owsiankę!
– Jeszcze lepiej!
– Owsianka jest bardzo zdrowa – po-
śpieszyłam z pouczeniem.
– Ale niedobra – stwierdziła Kasia. 
– Wcale nie. Tylko rzeczywiście lepiej 
pasuje na śniadanie. 
– Ale w literaturze angielskiej faktycz-
nie jadają ją na kolację. Ebenezer 
Scrooge na przykład – przypomniała 
sobie Zosia.
– Miś Paddington jadł na śniadanie – 
przebiła ją Kasia i spytała – A czy musi 
być rzadka?
– Ale NIE ZA rzadka – roześmiałam 
się na wspomnienie dziwactw pana 
Woodhouse’a, który częstował gości 
winem wymieszanym z wodą, a torty 
uważał za truciznę.
– Zapewniam Cię, że owsianka może 
smakować jak pyszny tort – powie-
działa Zosia, czytając najwyraźniej 
w moich myślach.
– Ciekawe… – rzekła powątpiewają-
co moja wnuczka.
– Przez trzy dni będziemy jadły na 
śniadanie owsiankę, za każdym razem 
inaczej przyrządzoną. Tak, jak robi cio-
cia Ludwika.
Na szczęście ciocia Ludwika była 
ostatnio wyrocznią dla Kasi w spra-
wach ubioru, fryzury oraz – najwyraź-
niej – kuchni, bo dziewczynka przysta-
ła na propozycję swojej mamy. 

Kolejne dni Zosia zaczynała od go-
towania płatków, które potem zja-
dałyśmy. Kasia była zachwycona 
i wychwalała zalety owsianki oraz 
Ludwiki. 
Nie spodziewałam się, że moja syno-
wa zyska takiego sojusznika w moim 
własnym domu. Ale owsianka w wersji 
orzechowej zrekompensowała mi to 
w pełni.  

Babcia Jadzia 

Owsianka
5 łyżek płatków owsianych, mle-
ko, cukier; ulubiony budyń; masło 
orzechowe, orzechy (dowolne); 2 
jajka, śmietanka tortowa
• Zagotować niecałą szklankę mle-
ka z 2 łyżkami cukru, wsypać płatki.  
W połowie szklanki mleka rozmieszać 
kilka łyżeczek budyniu waniliowego lub 
śmietankowego bądź kokosowego. Wlać 
do płatków, gdy będą już miękkie, wymie-
szać i zagotować. 
• Zagotować niecałą szklankę wody 
z 2 łyżkami cukru, wsypać płatki. Gdy 
woda wyparuje, a płatki są miękkie, dodać 
2 łyżki masła orzechowego. Przełożyć na 
talerz, zalać mlekiem i posypać orzechami. 
Owsiankę orzechową można również 
połączyć z budyniem (karmelowym) i po-
sypać tartą czekoladą. 
• Zagotować niecałą szklankę mleka 
z cukrem, wsypać 5 łyżek płatków owsia-
nych. Ubić na sztywno śmietankę tortową, 
dodawać po łyżeczce kogel-mogel z 2 
żółtek i cukru. Do tak przygotowanego 
kremu przełożyć miękkie płatki. 
Do owsianki można dodać: ro-
dzynki, wiórki kokosowe, sezam, 
migdały, orzechy włoskie, laskowe, 
niesolone arachidowe lub nerkow-
ce, miód, a także owoce: jabłka lub 
gruszki (z cynamonem), banany, 
nektarynki, śliwki, owoce leśne i su-
szone morele.

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
26–28 marca godz. 17.00

Alicja w krainie czarów
Alice in Wonderland (USA, 2010); Familijny; 
Reżyseria:  Tim Burton; Scenariusz:  Lewis 
Carroll, Linda Woolverton; Głosy w wersji 
polskiei: Cezary Pazura jako Kapelusznik, 
Małgorzata Braunek, Marta Wierzbicka 
jako  Alicja,  Anna Dereszowska, Katarzyna 
Figura jako Czerwona Królowa, Dominika 
Kluźniak, Małgorzata Kożuchowska jako 
Biała Królowa.
Kolejna adaptacja słynnej powieści 
Lewisa Carrolla – tym razem zreali-
zowana przez Tima Burtona. Główna 
bohaterka „Alicji w Krainie Czarów” 
pewnego dnia widzi Białego Królika 
i postanawia za nim podążyć. Wpada 
w głąb króliczej nory i spada w dół. 
Na dole znajduje klucz, który – jak się 
okazuje – pasuje do małych drzwi-
czek prowadzących do pięknego 
ogrodu. Żeby jednak się przez nie 
przecisnąć, musi wypić napój, który ją zmniejszy.

26–28 marca godz. 19.00
W pułapce wojny

The Hurt Locker (USA, 2008); Dramat wo-
jenny/Thriller; Reżyseria:  Kathryn Bigelow; 
Scenariusz:  Kathryn Bigelow, Mark Boal; 
Obsada: David Morse – Pułkownik Reed, 
Jeremy Renner – James, Christian Camargo – 
Cambridge, Ralph Fiennes, Guy Pearce.
„The Hurt Locker” jest opowieścią 
o bohaterskich czynach elitarnego 
oddziału, którego zadaniem jest roz-
brajanie bomb. Zmuszeni do zabawy 
w kotka i myszkę w chaosie wojny, 
żołnierze ci muszą udać się do miasta, 
gdzie każdy człowiek jest potencjal-
nym wrogiem, a każdy obiekt może 
być bombą.

www.noknasielsk.pl
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Kupię ziemię lub siedlisko w Psucinie i okolicy. 
Tel. 0 515 091 071.

Certyfikaty energetyczne budynków.  
Tel. 695 735 797.

Hydraulika–TANIO. Tel. 506 178 967.

Kupię działkę lub dom w Nasielsku.  
Tel. 501 344 988.

Kupię ziemię rolną lub nieużytki. Tel. 796 
654 980.

Korepetycje z języka francuskiego– szkoła 
średnia, gimnazjum. Tel. 512 179 859. 

Zatrudnię ekspedientkę. Sklep spożywczy– 
Serock. Tel. 604 508 533.

Sprzedam siano w kostkach. Tel. 606 372 
783.

Salon Urody Dotis w Nasielsku zatrudni 
fryzjera– stylistkę. Oferujemy atrakcyjne za-
robki, zapewniamy cykliczne spotkania pod-
wyższające kwalifikacje. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod nr 604 112 030, 
bądź przesłanie CV na adres: biuro@jar-
serwis.pl.

Sprzedam działkę budowlaną lub pod 
inwestycje w Nasielsku, ul. Kolejowa 17, 
wszystkie media, 1550 m2. cena 100zł/m2. 
Tel. 502 530 986.

Sprzedam zabudowaną działkę 10 arów, 
gmina Świercze. Tel. 503 908 462.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Sprzedam tuczniki rasa Złotnicka Biała  
i śrutę lnianą. Tel. 661 584 558.



1519 marca–1 kwietnia 2010 REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Glazura, terakota, gipsowanie, malowa-
nie, deska palinecka, panele, hydraulika.  
Tel. 604 561 031.

Zatrudnię kierowcę z kategorią B, C.  
Tel. 506 173 669.

Sprzedam mieszkanie 36,7 m2, Nasielsk, 
ul. Starzyńskiego, IV piętro, umeblowana 
kuchnia+garaż. Tel. 663 555 405.

Sprzedam żużel wraz z transportem.  
Tel. 695 163 726.

Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk. Tel. 889 307 
122.

Kupię nieużytki rolne. Tel. 695 975 183.

Usługi Ogólnobudowlane – Brukarstwo.  
Tel. 607 460 273.

Sprzedam Zetor 7245 – rok 1989, 35 500 
zł; przyczepa Autosan D46 – rok 1988,  
5200 zł; pług Huard 3–skibowy obroto-
wy, zabezpieczenia non stop – rok 1989,  
5500 zł; agregat uprawowo siewny 
Nordstein 1990 r., 7500 zł i opryskiwacz 
400 l, 1992 r., 1000 zł; brona 5 – r.1986,  
700 zł. Tel. 22 511 475 931; 22 785 50 25.

Sprzedam dom o powierzchni użytko-
wej 94 m2, działka 500 m2 k.Nasielska.  
Tel. 725 477 238.

Sprzedam 4 ha – Zaborze. Tel. 794 32 46 
022.

Sprzedam rozrzutnik 1–osiowy, koparkę 
i sadzarkę czeską. Tel. 794 32 46 022.

Sprzedam słomę w kostkach suchą.  
Tel. 794 32 46 022.

Sprzedam działkę budowlaną 1000 
m2 w centrum – Pieścirogi Nowe przy  
ul. Kolejowej. Tel. 514 381 020.

Świadectwa energetyczne. Tel. 502 061 
980.

Sprzedam działki budowlane w centrum 
Nasielska. Tel. 692 461 741.

Sprzedam meble skrzyniowe Globtroter 
(młodzieżowe). Tel. 692 461 741.

Sprzedam siano pogodne w kostkach.  
Tel. 886 139 528.

Do wynajęcia GARAŻ przy ul. Warszawskiej. 
Tel. 692 826 332.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Starzyńskiego 
4A, 52 m2, IV piętro. Tel. 604 665 424;  
606 415 449.

Sprzedam działkę budowlaną z domkiem 
2610 m2 w Nasielsku, ul. Malinowa 2. 
Wszystkie media. Cena 80 zł/m2.  
Tel. 664 415 142; 606 415 449.

Sprzedam działkę budowlaną 910 m2, uzbro-
joną w Nasielsku przy ul. Cisowej. Cena do 
negocjacji. Tel. 664 206 944.

Sprzedam ciągnik C 330 M, rocznik 1986, 
stan bardzo dobry. Tel. 508 120 894.

Sprzedam działki budowlane – Stare Pieścirogi, 
ul. Makowa, pow. 950 m2; 1100 m2, woda, 
prąd w działce. Tel. 693 896 479.

Zakład Garmażeryjny zatrudni handlowca do 
pozyskiwania nowych odbiorców na terenie 
Warszawy i okolic. Wymagania: doświadcze-
nie, min. średnie wykształcenie, efektywność. 
Siennica k. Nasielska. Tel. 601 278 766.

Kupię Zetora 6211 lub 7211, rok prod. 1987–
1991. Tel. 508 596 158

Sprzedam Skuter, r. 2008. Tel. 23 69 31 
273.

Sprzedam Trucka, benzyna+gaz, 2,5 m, rok 
1998. Tel. 512 670 549.

Sprzedam działki w Błędowie o pow. 3654 
i 982m2, niedaleko pole golfowe. Tel. 500 
255 370.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu 
Gminy). Tel. 519 797 766.

Sprzedam siano w kostkach, ok. 200 szt.
Tel. 885 013 097.

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem  
w Starych Pieścirogach z dostępem do me-
diów. Tel. 696 990 459. .
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PRZY PINNGOWYCH STOŁACH

Nasze WTZ  
zdobyły puchar
Już po raz czwarty, w piątek 12 marca br., w miejskiej hali sportowej w Na-

sielsku rozgrywany był powiatowy turniej tenisa stołowego osób niepełno-
sprawnych. Jego pomysłodawczynią i organizatorką jest Teresa Skrzynecka, 
kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Starych Pieścirogach.  
W realizacji tego projektu aktywnie uczestniczył właściciel zakładu pracy 
chronionej, przy którym działają Warsztaty, Janusz Konerberger. Wsparcia 
udzielają też właściciele firm i osoby prywatne, którym los ludzi niepełno-
sprawnych nie jest obojętny. Większość z nich przybyła na zawody, aby ob-
serwować umiejętności swych podopiecznych. 

Z życzliwością na rywalizację sportową osób niepełnosprawnych, a szczególnie 
na ten turniej, patrzą władze powiatu. Na wszystkich dotychczasowych turnie-
jach był zawsze obecny starosta lub wicestrosta nowodworski. Tym razem była 
to Anna Kaczmarek, wicestarosta. Imprezę wspiera też Urząd Marszałkowski. 
I nie jest to tylko wsparcie w postaci ufundowania nagród, ale przejawia się też 
obecnością samorządowców tego szczebla. W tym roku funkcję tę pełniła Maria 
Kowalska, radna Sejmiku Mazowieckiego.

Najważniejszym celem powiatowego turnieju nie są wyczyny sportowe, lecz 
wszystkie te pozytywne wartości, które ze sportowej rywalizacji wynikają. 
Ważnym jest sam udział w zawodach i pokonanie własnej słabości. Dlatego 
też ten turniej jest 
przede wszystkim 
przyjacielskim spo-
tkaniem osób nie-
pełnosprawnych 
przy tenisowych 
stolach. 

W tegorocznym 
turnieju uczestni-
czyło pięć zespo-
łów. Były to, w ko-
lejności zajętych 
w turnieju miejsc: 
WTZ Stare Pieści-
rogi, WTZ Nowy 
Dwór Mazowiecki, 
WTZ Legionowo, 
DPS Nasielsk, WTZ 
Wyszków. Kolej-
ność zespołów zo-
stała ustalona po 
podsumowaniu 
wyników indywi-
dualnych. 

W kategorii osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich miejsca meda-
lowe zajęli: 1. M. Andrzejewski (WTZ 
NDM), 2. P. Ostrowski (WTZ Stare Pie-
ścirogi), 3. S. Ocipka (WTZ NDM).

Wśród kobiet medalowe miejsca 
zdobyły panie: 1. B. Kaczorowska, 
2. S. Goszczyńska, 3. B. Walasiewicz 
(wszystkie WTZ Stare Pieścirogi).

Mężczyźni: 1. M. Osiecki (DPS Nasielsk), 
2. K. Cichocki (WTZ NDM), 3. M. Dą-
browski (WTZ Legionowo).

Rywalizowali także opiekunowie 
i kadra poszczególnych placówek. 
Miejsca medalowe zajęli – kobiety: 
1. J. Mrozowska (WTZ Legionowo), 
2. Anna Skrzynecka (WTZ Stare Pie-
ścirogi), 3. K. Sobierska (WTZ NDM); 
mężczyźni: 1. T. Domżała (WTZ Stare 
Pieścirogi), 2.T. Smajdor i 3 D. Madziar-
ski (obaj WTZ Legionowo). 

az

ZDECYDOWAŁA POGODA

Liga jeszcze nie wystartowała
13 i 14 marca miała rozpocząć roz-
grywki liga okręgowa. Niestety, wa-
runki pogodowe sprawiły, że mecze 
z tego terminu odbędą się dopiero  
7 kwietnia. Czy liga wystartuje w tym 
tygodniu, też trudno powiedzieć. 
Termin jest z pewnością zagrożony, 
ponieważ stan boisk się nie tylko nie 
polepszył, ale wręcz pogorszył.

Pierwszy ligowy mecz Żbika w rundzie 
wiosennej miał się odbyć w sobotę 
w Nasielsku. Ale nie odbył się, choć 
stan boiska w planowanej godzinie 
meczu był idealny. A przecież istnia-
ła możliwość przełożenia terminu 
spotkania tam gdzie stan boisk był na-
prawdę zły. Na tej zasadzie odbyło się 
większość spotkań w IV lidze, a nawet 
i w niektórych grupach ligi okręgowej. 
Dlatego dziwi decyzja o przełożeniu 
wszystkich spotkań w warszawskich 
ligach okręgowych na 7 kwietnia. 

Wydaje się, że nie tylko PZPN, ale i pił-
karskie związki okręgowe potrzebują 
wietrzenia. Argumentem może być 
też to, że jesienią po zakończeniu roz-
grywek w dwóch terminach były wa-
runki idealne do rozgrywania spotkań. 
Wiele osób sugerowało, że warto było-
by rozegrać mecze dwóch pierwszych 
kolejek rundy wiosennej już jesienią. 
Tak robi się bardzo często. Nasza ligowa 
drużyna była gotowa do rozpoczęcia 
rozgrywek. Pierwszy przeciwnik, Dru-
karz Warszawa, to silny zespół. Do tego 
spotkanie z tą drużyną było bardzo 
ważne, bo to jeden z najważniejszych 
rywali w walce o prawo startu w bara-
żach o IV ligę. Teraz mecz z Drukarzem 
rozegramy dopiero w czwartym ter-
minie. Drużyna z aspiracjami na awans 
nie powinna reagować na żadne przy-
padkowe zdarzenia i „grać swoje”, ale 
może być różnie.

Celem Żbika jest awans

Tego nikt nie ukrywa. Sytuacja jest 
jednak mocno skomplikowana. Tylko 
zajęcie pierwszego miejsca w grupie 
daje awans bezpośredni.  Strata naszej 
drużyny do prowadzącej Marcovii 
wynosi aż 12 punktów. Nie wszystko tu 
będzie zależało od gry naszej drużyny. 
Pod pewnymi warunkami awansować 
można również z miejsca drugiego. 
Zajęcie tej lokaty jest możliwe i o tym 
może zadecydować gra naszej dru-

żyny. Do Drukarza i Targówka traci-
my tylko po dwa punkty i odrobić je 
można w bezpośrednich meczach 
z tymi drużynami. Obydwie prezentują 
dobry poziom, ale Żbik wydaje się dru-
żyną lepszą. Nie wolno też lekceważyć 
słabszych zespołów. Żbikowi zawsze 
grało się trudniej z takimi drużynami, 
a do tego niektóre z nich będą walczy-
ły o utrzymanie się w lidze. To właśnie 
sprawi, że będą bardzo groźne. 

Zajęcie drugiego miejsca nie daje jesz-
cze awansu. Trzeba rozegrać jeszcze 
baraż z drużyną z drugiej grupy war-
szawskiej ligi okręgowej. I tu jest jesz-
cze jeden argument potwierdzający, 
jak mało znają się na grze piłkarscy 
decydenci z Mazowsza. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że więcej niż połowa drużyn 
z warszawskich lig okręgowych repre-
zentuje wyższy poziom niż drużyny 
z lig z dawnych małych województw. 
Czyli do IV ligi mogą wejść drużyny 
prezentujące mierny poziom, a do-
bre odpaść. 

Sparingi

Żbik w okresie przerwy zimowej in-
tensywnie trenował. Zajęcia odbywały 
się cztery razy w tygodniu (dwa razy 
w hali, raz na własnym stadionie i raz 
na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
w Ciechanowie). Na zakończenie każ-
dego tygodnia rozgrywano sparing. 
Tylko jeden mecz kontrolny zakoń-

czył się porażką. Drużyna przegrała 
z czwartoligowym Huraganem Wo-
łomin 2:3. Z czwartoligowcami z Cie-
chanowa i Wyszkowa wywalczono 
remisy, a również czwartoligowa Pilica 
Białobrzegi uległa Żbikowi na własnym 
stadionie 2:1. Mecze z drużynami 
z równorzędnej ligi okręgowej (cie-
chanowsko-ostrołęckiej) zakończyły 
się zdecydowanymi zwycięstwami 
(z Raciążem 2:0, z Krasnem 5:1). Świt 
II Nowy Dwór Maz. został pobity na 
swoim boisku 6:1.

Mecze w rundzie wiosennej na 
własnym stadionie
27.III. godz. 15.00 – Sokół Serock; 7.IV 
– Drukarz Warszawa; 10.IV. godz.15.00 
– Marcovia Marki; 17.IV. godz. 15.00 – 
KS Falenica; 1.V. godz. 16.00 – Wilga 
Garwolin; 15.V. godz. 16.00 – Dolcan II 
Ząbki; 27.V. godz.16.00 – Mazur II Kar-
czew; 5.VI. godz. 16.30 – Legionovia 
II Legionowo.

Kadra trenera Cezarego Moledy
Paweł Paczkowski, Robert Grudek, 
Piotr Dąbkowski, Dariusz Kordow-
ski, Obi Uche, Ewah Stephen, Uzo-
ma Emeka, Marcin Gumowski, Elota 
Maxwell, Jarosław Unierzyski, Hubert 
Wierzchowski, Rafał Załoga, Piotr Jana-
kakos, Tomasz Borkowski, Chinwendu 
Chukwkere, Łukasz Ćwikliński, Rafał 
Lodzik, Michał Bącik, Karol Olbryś, 
Marek Osiński. 
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