
Nie unikał Pan odpowiedzialności, 
działając w nasielskiej komen-
dzie hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego, w Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, w zarządzie 
wojewódzkim Szkolnego Związku 
Sportowego. Każda z wymie-
nionych wyżej dziedzin Pańskiej 
działalności to osobny rozdział, 
dlatego proszę o nich opowie-
dzieć. 
– Rzeczywiście, moja działalność 
w harcerstwie nie ograniczała się 
do pracy z dziećmi, nie uchylałem 
się od odpowiedzialności i pełnienia 
określonych funkcji. Pracowałem 
jako zastępca komendanta nasiel-
skiego hufca ZHP, jako członek ko-
mendy chorągwi ciechanowskiej 

i rady naczelnej ZHP. Natomiast 
moje zaangażowanie w działalność 
sportową dzieci sprawiło, że dzia-
łałem w Szkolnym Związku Spor-
towym, organizując m.in. zawody 
międzyszkolne. Dzięki SZS mieli-
śmy np. w naszej szkole ok.150 par 
łyżew. Jako nauczyciel starałem się 
mieć także wpływ na to, co dzie-
je się w naszej społeczności, stąd 
moja wieloletnia przynależność do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
w którym również pełniłem różne 
funkcje. 
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Zlot nasielskich 
harcerzy w Chrcynnie

Rok 2010 jest szczególny 
zwłaszcza dla harce-

rzy, ponieważ oprócz wspomnień 
66. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego obchodzą również 
100. rocznicę Harcerstwa Polskie-
go. Z tej właśnie okazji, już po raz 
trzeci, Krąg Instruktorski Starszy-
zny Harcerskiej „Nasielszczanie” 
zaprosił instruktorów Związku Har-
cerstwa Polskiego, byłych i obec-
nych harcerzy, przyjaciół i sym-
patyków harcerstwa na uroczystą 
zbiórkę połączoną z biwakiem do 
Chrcynna, na teren dawnej jed-

nostki wojskowej, gdzie kwater-
mistrzostwo zapewniła Fundacja 
Centrum Ochrony Środowiska.

W słoneczne sobotnie popołu-
dnie z przyjemnością słuchało się 
słów: a pamiętasz to…? podczas 
wspólnego oglądania zdjęć i kro-
nik. Przedstawiciele starszyzny 
wspominali wypady na biwaki, 
czytając zapomniane już pewnie 
zapiski, które kiedyś sami robili. 
Młodsi szukali na zdjęciach rodzi-
ców, nauczycieli. Zdarzało się, że 
znajdowali nawet swoje nazwiska 
w kronikach.

Po chwili wspomnień Komendant 
IKSH „Nasielszczanie” hm. Janusz Ko-
nerberger zebrał wszystkich w sze-
regu, wspominając bez mała swoje 
50 lat spędzonych w harcerstwie:  
– Każdy z nas może wrócić pa-
mięcią, jak po raz pierwszy zetknął 
się z organizacją i pracującymi 
instruktorami, jak później sam stał 
się instruktorem i organizował har-
cerstwo na swoim terenie. Jesteśmy 
z czterech środowisk, które ze sobą 
ściśle współpracowały: Ciechano-
wa, Pułtuska, Płońska i Nasielska.  
W każdym z nich był ktoś, kto po 
wojnie podjął się zebrać byłych 
harcerzy i organizował pierwsze 
zastępy. Tak powstały pierwsze dru-
żyny i hufce. […] Wspólne obozy, 
zloty i rajdy na zawsze pozosta-
ną w pamięci. Tak jak pozostaną 
w pamięci nazwiska druhów Ste-
fana Jaworskiego, Henryka Śliwiń-
skiego czy Andrzeja Zawadzkiego, 
krzewiących w nas zainteresowania 
muzyczne, kulturalno-kabaterowe 
i sportowe. 

WYWIAD RZEKA...
...z  Andrzejem  Zawadz-
kim, laureatem nagrody 
„LEW  NASIELSKA  2010”, 
rozmawia Iwona Pęche-
rzewska
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Wszyscy, którzy dotąd mieli pro-
blemy, żeby trafić do miejscowo-
ści Pniewska Górka powinni być 
zadowoleni. Teraz, po ustawie-
niu widocznego oznakowania 
ulicy Kwiatowej prowadzącej do 
Pniewskiej Górki właśnie, nie po-
winni mieć już kłopotów. 

(red.)
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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

Z UM

List polecony bez kontroli
Piszę do redakcji „Życia Nasielska”, aby zwrócić uwagę wszystkich na pracę 
nasielskiej poczty. Nie chodzi tu wcale o kolejki interesantów oczekujących 
przy okienkach pocztowych, lecz o sposób i terminowość dostarczania li-
stów do adresatów. Owszem, słyszałem anegdoty na temat opieszałości 
poczty w dostarczaniu listów, nie przypuszczałem, że również mnie to spo-
tka. Zdarzyło się jednak tak, że na początku lipca br. miałem bardzo ważną 
sprawę urzędową w Nowym Dworze Mazowieckim i oczekiwałem z niecier-
pliwością na decyzję, która miała być do mnie przesłana listem poleconym, 
jak zapewniano, w ciągu najbliższego tygodnia, a najwyżej dwóch. 

Po tygodniu więc zacząłem wyglądać na listonosza najpierw od czasu do 
czasu, a później już codziennie. Minął jeden tydzień, minął drugi tydzień 
i nic. A że wraz z rodziną zaplanowaliśmy sobie wyjazd na dłuższy urlop na 
29 lipca br., postanowiłem „namierzyć” mój list. 

Dokładnie we wtorek 27 lipca zadzwoniłem do urzędu, od którego ocze-
kiwałem odpowiedzi, z pytaniem, czy w ogóle ją do mnie wysłali. Okazało 
się, że została nadana na nowodworskiej poczcie z datą 13 lipca. Natych-
miast też postanowiłem interweniować na poczcie w Nasielsku. W rozmo-
wie telefonicznej z miłą urzędniczką poczty, której wytłumaczyłem, że ten 
list ma dla mnie ogromne znaczenie, i prosiłem, o to, żeby zorientowała 
się, gdzie on jest. Niestety, na poczcie go nie było. Ale jeszcze tego samego 
dnia pojawił się u mnie listonosz, przynosząc ten zaginiony polecony list, 
który szedł do mnie dokładnie dwa tygodnie. Na kopercie widniało dwu-
krotne awizowanie listu: 14 i 22 lipca, czyli listonosz musiałby być u mnie 
w domu i nikogo, nie zastając zrobić taką adnotację. Uważam, że to nie 
jest możliwe, bo w tych dniach byłem w domu i z pewnością odebrałbym 
list, na którym mi zależało. Po prostu listonoszowi nie chciało się dojechać 
do naszego gospodarstwa oddalonego od Nasielska o ok. 8 km. 

Całe szczęście, że od decyzji, która nadeszła w tym liście, nie trzeba było 
się odwoływać, bo w określonym tam terminie nie zdążyłbym tego zrobić. 
Dobrze, że wiedziałem o tym, że taki list będzie do mnie wysłany. A co by 
się stało, gdybym nie interweniował? Być może na list polecony z Nowego 
Dworu Maz. czekałbym od lipca do września albo i dłużej.

Niestety, podobne „dziwne” akcje z nasielską pocztą były już wcześniej. 
Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że listy nie były dostarczane do rąk 
adresatów, mimo że byli w domu. Listonosz zostawiał je po prostu pod 
doniczką, na parapecie lub u sąsiadów. W takiej sytuacji może w trosce 
o naszą korespondencję i dobre imię poczty warto byłoby się zasta-
nowić nad sms-owym powiadamianiem adresatów (szczególnie tych 
mieszkających poza Nasielskiem) o przesyłkach, które na nich czekają 
na poczcie w Nasielsku. To rozwiązanie będzie chyba korzystniejsze dla 
wszystkich, poczta nieco zaoszczędzi na listonoszach, a jej klienci będą 
mniej znerwicowani. 

Mieszkaniec gminy Nasielsk  
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

NA MINUSIE

„Uroczy” zakątek
To prozaiczne i wydawałoby się, że mało istotne, ale przecież jak naj-
bardziej ludziom w mieście potrzebne, podobnie jak sklepy z żywnością 
czy apteki. 
W naszym mieście funkcjonuje tylko jedna ogólnodostępna toaleta, niestety przenośna, firmy TOI TOI. Znaj-
duje się na ulicy Rynek tuż obok skweru Jana Pawła II. Wiedzą o tym zapewne wszyscy przyjezdni, którzy 
mieli okazję ratować się wizytą w tym przybytku. Jednakże jej stan pozostawia wiele do życzenia, ponieważ 
w środku jest brudno, na podłodze leżą butelki, a nieprzyjemny zapach jest tak silny, że roznosi się wokół, 
przeszkadzając ludziom spacerującym po parku. Innym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z to-
alet znajdujących się w nasielskich barach i restauracjach. Te jednak są płatne (wyjątkiem są klienci lokalu), 

choć czasem obsługa może być na tyle miła, by 
pozwolić skorzystać za darmo. Są to rzadkie sy-
tuacje i w większości wypadków trzeba ponieść 
koszt około 1 zł. Pozostaje jeszcze liczyć na do-
bre serce i zrozumienie w okolicznych sklepach 
lub instytucjach.

Jednak dobrze byłoby, gdyby pojawił się w na-
szym mieście szalet miejski z prawdziwego zda-
rzenia. Wyjściem z tej sytuacji byłoby postawie-
nia kilku kabin i utrzymywanie ich w czystości.  
W końcu toaleta jako zdobycz cywilizacji rów-
nież świadczy o kulturze tubylców. 

(pi)

Lokalna inicjatywa  
– ratownik medyczny
Projekt „Lokalna inicja-

tywa Gminy Nasielsk”, 
który jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu  Społecznego 
rozpoczął się 15 lipca br. 
i  będzie  trwał  do  15  li-
stopada br. Jego założe-
niem jest przeszkolenie 20 
osób, mieszkańców gmi-
ny Nasielsk, w ramach kur-
su kwalifikowanej pierw-
szej  pomocy.  Projekt 
skierowany  jest do osób 
zatrudnionych  lub  peł-
niących służbę w jednost-
kach  współpracujących 
z Systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. 
Udział w projekcie jest bez-
płatny. 

Realizując ten projekt, chcemy 
przyczynić się do pobudzenia 
aktywności osób mieszkających 
na terenie gminy Nasielsk w za-
kresie edukacji oraz podnieść 
ich kwalif ikacje w powszechnie 
potrzebnej dziedzinie, jaką jest 
udzielanie pierwszej pomocy. 
System kształcenia szkolnego 
nie przygotowuje obywateli do 
reagowania w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi. 

Projekt natomiast  prz ygotuje 
mieszkańców do pozytywnych 
zachowań w sytuacjach zagroże-
nia zdrowia lub życia, do działania 
i udzielania pierwszej pomocy 
przed przyjazdem specjalisty, co 
może uratować życie. Szkole-
nie dostarczy im kompleksowej 
wiedzy oraz pozwoli nabyć prak-
tyczne umiejętności ratownika, 
wytworzy poczucie współodpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo 

własne i zbiorowe oraz przekona-
nie o potrzebie czynnego udziału 
w jego kształtowaniu.

Celem głównym projektu jest 
tworzenie warunków wzrostu 
konkurenc yjnośc i  i  p opraw y 
poziomu ż ycia mieszkańców 
poprzez rozwój obszarów wiej-
skich, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu oraz rozwój zaso-
bów ludzkich.

Cele szczegółowe projektu:
– podniesienie poziomu kwalifikacji 
20 osób (9 kobiet i 11 mężczyzn),
– przygotowanie uczestników do 
pozytywnych zachowań w sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia lub 
życia,
– przygotowanie uczestników do 
działania i udzielania pierwszej 
pomocy,
– wytworzenie u uczestników po-
czucia współodpowiedzialności za 
bezpieczeństwo własne i zbiorowe 
oraz potrzeby czynnego udziału 
w jego kształtowaniu,
– pozytywna zmiana umiejętności 
oraz postaw społecznych uczest-
ników.

Kurs Kwalif ikowanej Pierwszej 
Pomocy ma być przeprowadzo-
ny zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 
1410 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
19 marca 2007r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 60, poz. 408).

Katarzyna Łuczak 
kierownik projektu

LISTY DO REDAKCJI
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90. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

W hołdzie bohaterom
W niedzielę, 15 sierpnia 
br. na cmentarzu pa-
rafialnym w Nasielsku 
odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 90. 
rocznicę Bitwy War-
szawskiej. Przed połu-
dniem przy symbolicz-
nym Grobie Nieznanego 
Żołnierza zgromadzili 
się przedstawiciele sa-
morządu lokalnego, in-
stytucji działających na 
terenie gminy Nasielsk, 
harcerze oraz miesz-
kańcy miasta i okolicz-
nych miej scowośc i .  
Honorową wartę przy 
grobie pełnili żołnie-
rze z 2. Mazowieckiej 
Brygady Saperów w Kazuniu wraz z harcerzami ze Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej.

Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha przypomniał wszystkim ze-
branym wydarzenia sprzed 90 lat, podkreślając odwagę i męstwo polskich 
żołnierzy, którzy stanęli do walki z trudnym przeciwnikiem i zagrodzili 
armii bolszewickiej drogę do Warszawy oraz uniemożliwili podbój całej 
Europy. Następnie ks. Adam Ners odmówił modlitwę za tych, którzy po-
legli w walce o wolną Polskę. Na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje 
władz lokalnych, szkół i instytucji działających na terenie gminy Nasielsk 
złożyły wieńce. 

Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafial-
nego, gdzie o godz. 12.00 ks. dr Marek Wilczewski, pracownik Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz profesor homiletyki 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, odprawił mszę św. w in-
tencji Ojczyzny oraz żołnierzy poległych w walkach w 1920 roku. 

Obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które rozpoczęły się 15 sierp-
nia br., zakończą się w sobotę, 21 sierpnia 2010 r. w Borkowie. Tradycyjnie, 
jak co roku, mieszkańcy będą mogli obejrzeć inscenizację potyczki pol-
sko-bolszewickiej nad Wkrą. Relacja z obchodów w następnym nr ŻN.

K.T.

Z MIASTA
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Chaos uliczny
– Ani tędy przejść na spokojnie, 
ani przejechać, bo z każdej strony 
samochody trąbią i pobocza za-
stawione. Przecież miało być już 
wszystko uporządkowane, a tu aut 
pełno i handlujący rozstawiają swo-
je kramy tam, gdzie chcą. Pewnie 
za to płacą, ale dalej jest bałagan, 
oczywiście w dni targowe przed po-
łudniem – narzeka pan Krzysztof. 

Stoiska wprost na chodniku, auta 
zaparkowane po dwóch stronach 
jezdni, piesi poruszający się środ-
kiem ulicy, a do tego ruch samo-
chodów w obu kierunkach. Tłok. 
Taki obrazek można zobaczyć na 
ulicy Tylnej w każdy wtorek, pią-
tek i sobotę przed południem.  
A wszystko to przy nowo zagospo-
darowanym placu targowym. Jedni 
stoją na targowisku, ale nie brakuje 
i takich, którzy stoją sobie na po-
boczu, na prywatnych posesjach 
i chodnikach. 

A przecież zmieniono lokalizację 
targowiska, by poprawić bezpie-
czeństwo sprzedających i kupują-
cych. To oczywiście duży sukces, 
że zablokowana czasowo jest tylko 
Tylna, a nie jak to drzewiej bywało 
i Młynarska, i Kościuszki. Ale choć 
sporo się zmieniło na lepsze, to 

jednak czasowy chaos na Tylnej 
pozostał. 

Denerwują się kierowcy, którzy nie 
mają gdzie parkować i podjeżdża-
ją jak najbliżej targowiska, i ścigani 
klaksonami samochodowymi piesi, 
i mieszkańcy ul. Tylnej, którzy nie 
mają szans na spokojny wyjazd ze 
swojej posesji.

Pewnie największa odpowiedzial-
ność za zmianę tej sytuacji spoczywa 
na nasielskiej Straży Miejskiej, która 
może reagować na źle zaparkowa-
ne auta czy osoby handlujące na 
chodnikach. 

Ale może warto byłoby zacząć od 
tego, by ulica była jednokierun-

kowa i obowiązywał na niej zakaz 
parkowania pojazdów. Przynajmniej 
w najbardziej newralgicznych dniach 
i godzinach. 

- Wiem, że szczególnie w dni targo-
we trudno przejechać tą ulicą. W tej 
chwili tworzona jest nowa organi-
zacja ruchu dla tej ulicy, ona z pew-
nością coś wiele zmieni w tej kwestii 
- mówi Bernard Mucha, burmistrz 
Nasielska. 

Miejmy nadzieję, że sprawa zostanie 
poważnie potraktowana przez od-
powiednie organy administracyjne 
i porządkowe, by uniknąć wypadków 
i kolizji drogowych na tej ulicy.

(ki)

ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE

Rok 1920
Burmistrz Nasielska i Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regio-
nu działająca przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku  
zapraszają na w ystawę pt .  „Rok 1920”,  która znajduje s ię 

 w budynku MGBP przy ul. Piłsudskiego 6. 

Ekspozycja będzie udostępniona do zwiedzania publiczności  
od poniedziałku, 16 sierpnia br. w godzinach 1000 – 1600.

Zapraszamy! 
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Kronika straży pożarnej
6.08. w godz. 2035–2120 na ulicy Płońskiej 
jednostka OSP Nasielsk usuwała prze-
wrócone na jezdnię drzewo.

7.08. jednostka z Nasielska była we-
zwana do pożaru wagonu kolejowego 
służącego jako hotel dla pracowników. 
Po przyjechaniu na miejsce pożar był 
ugaszony. Działania strażaków polegały 
na dokładnym sprawdzeniu wagonu.

9.08. w Malczynie w godz. 1648–1748 OSP 
Nasielsk i OSP Cieksyn gasiły palące się 
skoszone siano po kombajnie. Spaliło się 
siano na obszarze około 1 ha.

10.08. w godz. 920–1005 Nasielscy stra-
żacy na ulicy Elektronowej uwalniali 
zatrzaśniętą w mieszkaniu kobietę 
z dziećmi.

15.08. OSP Psucin wezwana była do 
zalegających po burzy konarów drzew 
na drodze Nowy Dwór Maz. –Nasielsk. 
Działania polegały na udrożnieniu tra-
sy.

15.08. na ulicy Broninek jednostka 
z Nasielska usuwała z jezdni przewró-
cone przez silny wiatr drzewa.

16.08. w godz. 1415–1732 wypompo-
wywała wodę z zalanego policyjnego 
garażu i studzienek burzowych. 

Ze Straży Miejskiej
W lipcu Strażnicy Miejscy przepraco-
wali 42 służby (w tym 7 służb 12-go-
dzinnych i 16 służb 8-godzinnych 
łączonych z policjantami). Przepro-
wadzili 67 interwencji, z czego 45 
zakończono pouczeniem lub ostrze-
żeniem, a 22 zakończono ukaraniem 
mandatami karnymi. 20 sprawców 
ukarano mandatami karnymi za wy-
kroczenia przeciwko bezpieczeń-
stwu i porządkowi w komunikacji,  
1 z ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i 1 z ustawy o czystości i po-
rządku w gminie.

Z POLICJI

W okresie między 30.07. a 6.08. nie-
znani sprawcy włamali się do nieza-
mieszkałego domu przy ulicy POW 
i skradli mienie o wartości 590 zł.

7.08. w Żabiczynie policjanci zatrzy-
mali do kontroli Edwarda G., mieszkań-
ca Żabiczyna, który kierował samo-
chodem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze
5.08. na ulicy Kościuszki Robert K., 
mieszkaniec Konar, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (1,64 mg/l).

5.08 w Morgach Marek P., mieszkaniec 
Morgów, kierował rowerem po spoży-
ciu alkoholu (1,46 mg/l).

8.08. w Krogulach Jerzy M., mieszka-
niec Krogul, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (1,14 mg/l).

8.08. w Studziankach Paweł W., miesz-
kaniec Siennicy, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (0,30 
mg/l).

10.08. w Nowych Pieścirogach Marek 
W., mieszkaniec Starych Pieścirogów, 
kierował rowerem po spożyciu alko-
holu (1,17 mg/l).

11.08. w Popowie Jacek K., mieszka-
niec Jaskółkowa, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,54 mg/l).

13.08. w Studziankach Krzysztof S., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,94 
mg/l).

13.08.w Studziankach Włodzimierz 
M., mieszkaniec Mogowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,44 
mg/l).

Jak ginęły pomidory
Nasielscy policjanci ustalili, że zatrzymany przez nich Hubert T. może 
być zamieszany w kradzież około 150 kg pomidorów z tunelu folio-
wego. 24-latek wcześniej pracował u poszkodowanego i dobrze znał 
gospodarstwo oraz zwyczaje właścicieli. 

Jeśli potwierdzą się przypuszczenia mundurowych, grozić mu może kara 
pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Pierwsza informacja o kradzieży po-
midorów dotarła do policjantów 16 lipca. Wynikało z niej, że sprawca kradł 
warzywa nocą z tunelu foliowego w okresie między 12 a 15 lipca br. Mun-
durowi od razu zaczęli wyjaśniać okoliczności przestępstwa oraz typować 

nocnego „pracownika”.  
W rozwiązaniu zagadki i 
ustaleniu podejrzanego 
bardzo pomocny był 
poszkodowany, który 
wspomniał munduro-
wym o nierzetelnym 
sezonowym pracowni-
ku. Policjanci podchwy-
cili ten trop, sprawdzili 
informacje i 29 lipca 
zatrzymali 24-letniego 
Huberta T. 

za: 
kpp.nowydwor.pl

Podejrzany o dilerkę
Policjanci z Nasielska w volkswagenie bora znaleźli heroinę. Właściciela 
auta został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 

Na ul. Warszawskiej 30 lipca br. w Nasielsku policjanci zatrzymali do kon-
troli kierowcę volkswagena bora, Piotra Cz., jako że mieli w stosunku do 
niego pewne podejrzenia dotyczące jego nieodpowiedzialnego zacho-
wania. I jak się okazało – słuszne. W jego samochodzie mundurowi zna-
leźli kilka zawiniątek z beżowym proszkiem. Natychmiast 28-latek został 
zatrzymany, a znalezisko zabezpieczone. W komisariacie proszek poddano 
badaniu i okazało się, że jest to heroina. Piotr Cz. trafił do policyjnej celi.  
W tym czasie policjanci z Legionowa przeszukali mieszkanie w Wieliszewie, 
w którym mieszkał zatrzymany. Znaleźli tam wagę elektroniczną oraz oko-
ło 10 g heroiny. Wszystko zostało zabezpieczone jako dowody w sprawie. 
Z informacji policyjnych wynikało, że mężczyzna może być zamieszany 
w dilerkę narkotyków. Po wstępnych ustaleniach i zebraniu materiału do-
wodowego 28-latek został przesłuchany, a następnie przedstawiono mu 
zarzut sprzedaży środków odurzających. 

za:kpp.nowydwor.pl

Kolizja czy wypadek?
We wtorek 3 sierpnia br. po godz. 1500 na ul. Piłsudskiego w Nasielsku 
doszło do zdarzenia drogowego, w którym ranne zostały dwie osoby. 

Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca chryslera próbował omi-
nąć zaparkowany samochód ciężarowy. W tym celu zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, zajeżdżając drogę jadącemu prawidłowo tico.  
W wyniku silnego uderzenia przewróciło się ono na bok. Ranną kierującą 
tico 35-letnią kobietę oraz 14-letniego pasażera przewieziono do szpita-
la. Policjanci szybko ustalili, że kierowca chryslera może być pod wpły-

wem alkoholu. Badanie alkomatem 
potwierdziło ich przypuszczenia. 
Mężczyzna miał prawie 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie. 38-letni 
Andrzej S. został zatrzymany do 
wyjaśnienia sprawy. Noc spędził 
w policyjnej celi. Najprawdopodob-
niej będzie odpowiadał za jazdę pod 
wpływem alkoholu. W najbliższym 
czasie odpowie także za spowodo-
wanie zdarzenia drogowego.

za:kpp.nowydwor.pl

Porażony prądem
Policjanci udzielili pomocy mężczyźnie, który spadł z drabiny na skutek po-
rażenia prądem. 

Podczas policyjnego patrolu 3 sierpnia br.  w Cieksynie przy ul. Sportowej funkcjo-
nariusze zauważyli zwarcie przewodów elektrycznych, a następnie, że z drabiny 
obok spadł mężczyzna. Natychmiast pobiegli mu na ratunek. Mężczyzna spadł 
z wysokości około 5 metrów. Mimo upadku ranny podniósł się i próbował odejść. 
Policjanci wezwali karetkę pogotowia, a mężczyzna po chwili stracił przytom-
ność. Jak się wstępnie okazało, 61-latek był porażony prądem i ma połamanych 
co najmniej kilka żeber. Bezzwłocznie trafił do szpitala. Z wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że mężczyzna miał wymieniać instalację elektryczną w jednym 
z domów. Zanim jednak mógł do tego przystąpić, trzeba było najpierw odłączyć 
energię od obiektu. W tym celu mieli przyjechać elektrycy. Najprawdopodobniej 
żeby zaoszczędzić czas, mężczyzna postanowił sam odłączyć prąd. Wszystko 
wskazuje na to, że w ten sposób doszło do nieszczęścia. Szczegóły i okoliczności 
zdarzenia wyjaśniają nasielscy policjanci. 

za:kpp.nowydwor.pl

KOMUNIKAT 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim działa-
jąc na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (DZ. U. z 2006r. nr 122 poz. 851), oraz § 9 rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia wa-
runków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 poz. 358), 
a także § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
(Dz. U. Nr 183 poz. 1530) w oparciu o wyniki badań wody z kąpielisk 
przeprowadzonych w miesiącu lipcu 2010r. oraz odwołaniu pogotowia 
przeciwpowodziowego wydanego przez Starostę Nowodworskiego 
informuje, że: 

dopuszcza do kąpieli kąpielisko:

rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – przy Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiu Ratunkowym

nie dopuszcza do kąpieli kąpieliska:

rzeka Narew- Nowy Dwór Maz.- Kąpielisko Miejskie

Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w sezonie 
letnim. Komunikat wydaje się na podstawie wyników badań wody prze-
prowadzonych w dniu 20.07.2010 r. W przypadku pogorszenia jakości 
widy, kąpielisko może być wyłączone z użytkowania. 

W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystana do kąpieli należy 
umieścić tablice informujące o zakazie kąpieli. Państwowy Inspektorat 
Sanitarny przypomina, że w wodzie, w której widoczne są zakwity glo-
nów, a zwłaszcza sinic nie wskazana jest kąpiel. 

Lek med. Andrzej Kudelski  
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  

w Nowym Dworze Mazowieckim 

fot. D. Majewski



520 sierpnia–2 września 2010 AKTUALNOŚCI

żywych. Najmłodszą osobą w gru-
pie był czteroletni Dominik Pokora 
z Giżycka. Idzie wspólnie (już po 
raz drugi) ze swoją babcią Ewą Pro-
kopczuk.

Dużo dobrego wypadałoby napi-
sać o tych, którzy przyczynili się do 
godnego ugoszczenia umęczonych 
wielodniową już wędrówką pątni-
ków. To, co otrzymali oni na tere-
nie naszej gminy było ofiarowane 
z serca. Szczególnie cenne jest to, że 
niektórzy ofiarowali pielgrzymom 
to, czego sami nie mają w nadmia-
rze. Dzielili się tym, czego i im na co 
dzień brakuje. 

Godna podziwu jest swoistego ro-
dzaju samoorganizacja. Dotyczy to 
zarówno osób pojedynczych jak 
i grup zorganizowanych. Były więc 
służby porządkowe (policja, Straż 
Miejska, Zarząd Gospodarki Komu-
nalnej), medyczne (gminny SPZOZ), 
DPS. Jak zawsze niezawodna była Ak-
cja Katolicka. Pielgrzymów wsparły 
też nasielskie firmy, jak np. pizzeria 

„U Kabana”. Przedszkole prywat-
ne państwa Fijalskich mieszczące 
się naprzeciwko bramy wejściowej  
do kościoła zaprosiło najmłod-
szych pielgrzymów na odpoczynek  
na swoim placu zabaw i poczę-
stunek. 

Wiele osób łączyło się w grupy 
i wspólnie przygotowywało poczę-
stunek. Myślę, że gospodarz parafii 
ks. kan. Tadeusz Pepłoński był dum-
ny ze swych parafian.

az

fot. M. Stamirowski

TO JUŻ 18. EŁCKA PIELGRZYMKA PIESZA 

NASZE SPRAWY

Dbają o trwałość rodu
W sobotę, 14 sierpnia br. w Chrcynnie spotkali się członkowie rodu Za-
wadzkich. Jest on wyjątkowo licznie reprezentowany na terenie naszej 
gminy, szczególnie w sołectwie Aleksandrowo i miejscowości Pauli-
nowo. Ale wśród przybyłych nie zabrakło również członków tego rodu 
z dalszych stron kraju np.: Legionowa, Warszawy, Pieniężna, Olsztyna, 
oraz z zagranicy – w spotkaniu wzięła udział pani Janina (Nina) Duszyń-
ska z Australii. 

Na leśnej polanie w Chrcynnie na pikniku rodu Zawadzkich i Żołnierzaków 
zebrało się ok. 150 osób, począwszy od małych berbeci aż po dostojnych 
80-latków. Wśród rozrywek, oczywiście poza wspólnym dochodzeniem 
swoich korzeni i budowaniem drzewa genealogicznego, były różne zaba-
wy i rodzinne konkursy oraz wspólna biesiada. Spotkanie rozpoczęło się 
ok. godz. 14.00 i było tak udane, że przeciągnęło się do późnych godzin 
nocnych. Wszyscy jego uczestnicy byli zadowoleni z nowych znajomości 
wśród „odnalezionych” bliższych i dalszych krewnych. 

Warto wspomnieć, że inicjatorkami tego pierwszego spotkania, była pani 
Dorota Kurant z Nasielska. Jest spora szansa, że już za rok odbędzie się 
następne takie spotkanie.

(red.)

NASIELSK Z ENERGĄ W TLE

Ełckich pielgrzymów przyjęliśmy gościnnie
Całe nasze życie jest pielgrzymo-
waniem, ale są też pielgrzymki 
szczególne. Taką jest lipcowo – 
sierpniowa ogólnonarodowa piesza 
pielgrzymka do Czarnej Madonny 
na Jasną Górę. Wielu z nas w niej 
uczestniczyło, wielu nigdy nie od-
ważyło się przejść z braćmi i sio-
strami chociażby kilkaset metrów 
i zastanowić się nad swoim życiem. 
Wiele jest też takich osób, które 
w różny sposób starały się wspierać 
tych, „co byli w drodze” do miejsc 
kultu. To też jest przecież forma piel-
grzymowania.

Nasielska tradycja pielgrzymowania 
jest długa. W modlitewnym sku-
pieniu wędrowaliśmy głównie do 
Częstochowy. Wierni z parafii naszej 
gminy przyłączali się do pielgrzy-
mek: warszawskiej, a ostatnimi laty 
– płockiej. Jednym z bardziej zna-
nych organizatorów naszych piel-
grzymek był pan Aleksander Wi-
lamski obchodzący właśnie, z dala 
od swego ukochanego Nasielska, 

setną rocznicę swych urodzin. 
Warto o nim w swoich modlitwach 
pamiętać. Były też miejsca inne, do 
których pieszo wędrowali pątnicy 
z ziemi nasielskiej. Najbardziej znane 
to Skępe, Czerwińsk i Łopacin.

Liczba osób pielgrzymujących 
w stosunku do liczby mieszkańców 
jest stosunkowo niewielka i dla nie-
których przez lata niezauważalna. 
Dużą rolę w upowszechnieniu pięk-
nej tradycji „rekolekcji w drodze” 
miało to, że od 18 lat przez teren 
naszej gminy wiedzie pielgrzymi 
szlak wiernych z diecezji ełckiej. 
Przez tyle też lat gościmy, chociaż 
bardzo krótko, uczestników tej piel-
grzymki. Szczególnymi miejscami 
na tym szlaku w naszej gminie jest 
Nasielsk i Psucin. 

Takich miejsc na całym szlaku tej 
pielgrzymki jest wiele, ale jest coś, 
co sprawia, że pątnicy tu czują się 
wyjątkowo dobrze i te miejsca 
szczególnie zapamiętują. Trudno 
określić, co to jest, bo wszystkie 
miejscowości, przez który prze-
chodzi pielgrzymia kolumna są jej 
jednakowo przyjazne i wszędzie są 
serdecznie przyjmowani. Cieszymy 

się jednak, że Nasielsk utrwala się 
w ich pamięci. 

Od 18 lat pielgrzymkę ełcką prowa-
dzi ks. Kazimierz Gryboś, dzisiaj już 
szacowny prałat. I on w Nasielsku 
czuje się bardzo dobrze. Tradycją 
jest, że w Nasielsku odprawiają swe 
msze św. prymicyjne neoprezbi-
terzy. W tym roku zaszczytu tego 
dostąpili ks. ks. Mariusz Nowalski 
(Mikołajki), Dariusz Konopko (Wy-
dminy), Krzysztof Seroka (Biała Pi-
ska). Asystowało im 12 księży i 13 
kleryków.

O jednym jeszcze kapłanie z diecezji 
ełckiej Nasielsk winien szczególnie 
pamiętać. Nie ma go już w ziemskiej 
pieszej pielgrzymce, ale dokąd żył, 
zawsze w tej pielgrzymce uczestni-
czył i był w naszej parafii szczególnie 
serdecznie witany. Ta pielgrzymka 
miała dla niego jeszcze jeden cel. 
Była to bowiem w jego przypadku 
pielgrzymka do miejsca, w którym 
poprzez chrzest został włączony 
do Kościoła Powszechnego. Tym 

kapłanem był ks. kanonik Leon 
Szatkowski. 

Osób związanych z pielgrzymką, 
które warto było wspomnieć jest 
wiele. Dotyczy to zarówno samych 
pielgrzymów jak i wiernych z parafii 
Nasielsk. Tradycją 
jest też, że w co-
rocznej relacji ze 
spotkania z piel-
grzymami ełckimi 
odnotowujemy 
osoby najstarsze 
i najmłodsze w pąt-
niczej kolumnie. W 
tym roku (także 
w ubiegłym) była 
to siostra Aleksan-
dra Karwowska 
z Myszowatego k. 
Giżycka. Ma 23 lata 
– do setki. O pięć 
lat młodszy od niej 
był mężczyzna p. 
Romuald Janusz-
ko z Pisza, który od lat przez prawie 
cały czas idzie na czele swej grupy, 
niosąc krzyż wykonany przez swe-
go starszego kolegą, prawnika pana 
Antoniego Cieloszczyka. Niestety 
p. Cieloszczyka nie ma już wśród 

Bez energii elektrycznej
W ostatnim tygodniu nawałnice 
połączone z burzami i gradobiciem 
wyrządziły ogromne szkody w ca-
łym kraju. Także na terenie naszej 
gminy. No cóż, i na to trzeba było 
być przygotowanym. W każdej sy-
tuacji należy dążyć do zminimali-
zowania rozmiarów nieszczęścia, 
a co najważniejsze – przewidywać 
następstwa pewnych działań ludz-
kich i wydarzeń od ludzi niezależ-
nych. A tego właśnie zabrakło.

Szczególnie uciążliwe były i są 
powstałe wskutek nawałnic długo-
trwałe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Gorzej, że nie moż-
na było się dodzwonić na nume-
ry alarmowe dostawcy energii. 
Numer 991 przez wiele godzin 
w ogóle nie działał. Nie wynikało 
to ze zniszczeń spowodowanych 
nawałnicą, lecz z tego, że było 
zbyt wiele zgłoszeń i linię praw-
dopodobnie wyłączono. Drugi 
numer 24 365 10 10 był wpraw-
dzie czynny, ale wciąż zajęty. Gdy 
po dłuższym czasie udało się ten 
numer „złapać”, głos uroczej pani, 
automatycznej sekretarki, mówił, 
aby się nie rozłączać, bo znowu 
trzeba będzie czekać w kolejce. 
Tyle że licznik bił, a czekać trzeba 
było nawet ponad godzinę... 

Czy pewnych następstw nie moż-
na było przewidzieć. Na przykład 
tego, że gałęzie drzew rosnące 
między przewodami stwarzają po-
ważne niebezpieczeństwo. Trochę 
deszczu, niewielki wiatr – i zwarcie 
gotowe, a wtedy kilku czy kilkuna-
stu odbiorców nie ma światła. W 
takim wypadku dotknięcie drzewa 
też może być niebezpieczne. O 

tym stanie mieszkańcy niejedno-
krotnie informowali przedstawicieli 
dostarczyciela energii. Zmieniano 
bezpieczniki w stacjach transfor-
matorowych, ale przyczyn nie 
usuwano.

I jeszcze jedno: najstarsi nasielsz-
czanie nie pamiętają, aby tak długo, 
jak to ma miejsce obecnie, nie usu-
wano awarii. Pewnie nie wynika to 
wcale z tego, że monterzy się lenią, 
lecz z tego, że jest ich zbyt mało. 

Dostarczycielem (sprzedawcą) 
energii na naszym terenie jest Ener-
ga – Obrót Spółka Akcyjna z Gdań-
ska, reprezentowana na naszym te-
renie przez oddział płocki. Ta Energa 
nie dostarcza energii. Najgorzej, że 
nie ma w niej energii życiowej. Ze 
zdumieniem czytam na stronie in-
ternetowej Energa – Obrót SA, że 
firma jest solidnym i odpowiedzial-
nym partnerem, który w imieniu 
klientów dba o ich sprawy. 

Przerwy w dostawie energii po-
wodują duże straty. Rozmrażają 
się lodówki i niszczy się żywność, 
a przecież to nie jedyne szkody. 
Są na przykład osoby, które mają 
urządzenia elektryczne ratujące 
im życie. Niektórzy nie mają prą-
du już od trzech dni. Nic dziwne-
go, że grupa osób organizuje się, 
aby złożyć przeciwko sprzedawcy 
energii pozew zbiorowy o odszko-
dowanie. Jest tylko jedno ale …
aby ewentualne odszkodowania 
nie odbiły się później na cenach 
energii. Sprzedawca i kupujący 
w naszym polskim kapitalizmie nie 
są równoprawnymi partnerami.

xyz

fot. A. Zawadzki
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Kariera niezwykła, acz niezbyt chwalebna
Latem każdy zabiera na urlop jakąś lekką, łatwą i przyjemną w odbiorze lekturę. I nic dziwnego, jako że od-
poczynek dotyczyć powinien przecież każdej „części” naszego ciała. Tym razem więc, w ramach sprzeciwu 
wobec bezmyślności współczesnych powieścideł, na ostatnie już dni wakacji, ale oczywiście nie tylko, po-
lecam dostępną w nasielskiej bibliotece książkę noszącą już na sobie lekką patynę czasu: powieść Tadeusz 
Dołęgi-Mostowicza pt. Kariera Nikodema Dyzmy. 

Z pewnością wszyscy znają losy Nikodema Dyzmy, którego po mistrzowsku wykreował Roman Wilhelmi 
w telewizyjnym serialu z 1980 r. pod tym sam tytułem. Film jest bardzo dobry, ale warto dla porównania 
przeczytać również powieść. A czyta się ją naprawdę błyskawicznie, bo fabuła płynie wartko, a postacie są 
wyraziście nakreślone. I co najważniejsze, opowieść o losach bezrobotnego urzędnika z prowincji, który trafia 
do Warszawy końca lat 20. XX wieku, i choć przymiera głodem, marzy o karierze fordansera, jest przecież 
doskonale pomyślana i konsekwentnie poprowadzona. 

Oto Nikodem we fraku, który planuje sprzedać, by mieć na chleb, trafia za sprawą przypadkowo znalezio-
nego na ulicy zaproszenia na rządowy raut. Tam dość obcesowo usadza ministra Terkowskiego za to, że ten 
potracił go ramieniem, wytrącając jednocześnie z ręki Dyzmy talerzyk pełen smakowitości. Zachwyceni tym 
odważnym zachowaniem będą przeciwnicy polityczni Terkowskiego, którzy niemal natychmiast przygarną 
i otoczą braterską opieką nowego bohatera. I tak rozbity talerzyk rozpoczyna lawinę przypadków, które bo-
hater zgrabnie wykorzystuje do zawarcia kolejnych cennych znajomości. A co za tym idzie – do zdobywa-
nia kolejnych szczebli w karierze bardzo szeroko rozumianej – materialnej, politycznej i społecznej. Niestety, 
przedstawiony w powieści wielki monde zachwycał się również intelektem i siłą charakteru niedouczonego, 
ale za to bezczelnego i chamowatego Nikodema. W ten sposób jesteśmy świadkami nawet tego, jak Dyzma 
dociera na sam szczyt – kiedy to dostaje od prezydenta RP propozycję utworzenia nowego rządu i przewod-
niczenia mu. Jednym zgrzytem w tej sielance jest wystąpienie Żorża, szwagra Dyzmy, który mówi wszystkim 
obecnym na przyjęciu gościom, podczas którego obwieszczono tę nowinę, że ich protegowany to oszust 
i cham. Ale nikt nie bierze głosu osoby „niespełna rozumu” na poważnie. Kariera Nikodema Dyzmy to po 
prostu świetna, ironiczna powieść o człowieku, któremu udało się fuksem, z pomocą tupetu wejść na salony 
międzywojennej RP. Do dziś Nikodem Dyzma jest symbolem cwaniactwa i karierowiczostwa.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz opublikował po raz pierwszy swoją powieść w 1932 r., i choć powszechnie 
w owych czasach była ona odczytywana jako satyra polityczna na rządy sanacji, to jednak i dziś nie można 
jej odmówić swego rodzaju aktualności. Książkę trzeba po prostu przeczytać, choćby dlatego, że stanowi 
ona swoisty elementarz zachowań ludzi pewnego pokroju, takich, którzy bez żadnych zahamowań dążą do 
celu. A że jest to niezwykle aktualny zapis rzeczywistości, z którą niemal każdy z nas ma do czynienia, chy-
ba nikogo nie trzeba przekonywać. Okazuje się, że mimo upływu czasu wszelkiej maści Dyzmów wcale nie 
ubywa i co gorsza nasze społeczeństwo zdaje się tego wcale nie zauważać…

(red.)

ROZMAITOŚCI

Biblioteka poleca

R E K L A M A

INFORMACJA

Gdzie i kiedy do apteki 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, 
że uchwała Nr XL/265/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 
28.04.2010 r. w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu nowodworskiego została ogłoszona w dniu 24 czerw-
ca 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
Nr Dziennika Urzędowego 124, pozycja 2731, w związku z tym uchwała 
została uprawomocniona i zaczęła obowiązywać. 

Informacje dotyczące dyżurów aptek udzielane są pod nr tel. (22) 775 
36 79 wew. 144. Można je też znaleźć na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim www.nowodworski.pl.

(red.)

AKTUALNOŚCI

Grunt pod lotnisko 
Modlin przekazany 
Władze województwa i Spółka 
Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa-Modlin Sp. z o. o. podpisa-
ły umowę dzierżawy gruntu pod 
lotnisko. Dobiegają też końca 
prace związane z wyłonieniem 
wykonawców robót.

W środę, 18 sierpnia br. w urzędzie 
marszałkowskim Wicemarszałek 
Marcin Kierwiński, Członek Za-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego Piotr Szprendałowicz oraz 
zarząd spółki Spółki Mazowiecki 
Port Lotniczy Warszawa-Modlin 
Sp. z o. o. podpisali umowę dzier-
żawy terenu o powierzchni 276 
ha. Zostanie on wykorzystany na 
potrzeby lotniska cywilnego. O 
planach mówił Prezes Spółki Ma-
zowiecki Port Lotniczy Warszawa-
Modlin Sp. z o. o. Piotr Okienczyc. 

– Podpisaliśmy już umowę z in-
westorem zastępczym. We wrze-
śniu planujemy podpisać umowy 
z wykonawcami. Następnie po-
winny ruszyć roboty. Równole-
gle prowadzimy także rozmowy 
z bankami w sprawie pozyskania 
150 mln zł w drodze obligacji, co 
zabezpieczyłoby finansowanie in-
westycji – podkreślił. Jak poinfor-
mował prezes, zakończyła się już 
faza weryfikacji zgłoszonych ofert 
w przetargu dotyczącym części 
lotniczej. Trwają prace nad oceną 
ofert w przetargach na budowę 
terminalu oraz budowę i remonty 
budynków lotniska.

Ogłoszony został również przez 
województwo przetarg dotyczą-
cy opracowania koncepcji bu-
dowy stacji kolejowej na terenie 
lotniska, badań geologicznych, 
opracowania raportu środowi-
skowego oraz programu funk-
cjonalno-użytkowego, w ramach 

odrębnego projektu realizowa-
nego bezpośrednio przez woje-
wództwo mazowieckie. Otwarcie 
ofert nastąpi w połowie września. 
Analiza ta pozwoli m.in. podjąć 
decyzję o wariancie budowy sta-
cji kolejowej: czy będzie to stacja 
podziemna czy też naziemna. 
Władze województwa prowadzą 
również rozmowy z Minister-
stwem Infrastruktury w sprawie 
zwiększenia dofinansowania unij-
nego na budowę stacji. Zwięk-
szenie tej kwoty do np. 100 mln 
zł mogłoby pozwolić na wybór 
droższego rozwiązania, czyli sta-
cji podziemnej, której koszt sza-
cuje się orientacyjnie na ponad 
240 mln zł. Decyzje w tej sprawie 
mają zapaść do końca sierpnia.

Przypomnijmy, że koszt całej in-

westycji w Modlinie to ok. 400 
mln zł. Samorządowi wojewódz-
twa udało się wynegocjować na 
budowę lotniska dofinansowa-
nie unijne w wysokości 76 mln 
zł – inwestycja została wpisana 
na listę projektów kluczowych 
RPO WM. Kolejne wsparcie unij-
ne na skomunikowanie lotniska 
z Warszawą pochodzić będzie 
z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko – 168 mln 
zł zostanie przeznaczonych na 
dofinansowanie zakupu 16 elek-
trycznych zespołów trakcyjnych 
oraz modernizację b ocznic y 
i budowę stacji kolejowej w Mo-
dlinie. Udziałowiec spółki – Wo-
jewództwo Mazowieckie w 2009 
r. przekazał także ponad 50 mln 
zł, w ramach podniesienia kapi-
tału zakładowego spółki. W ten 
sposób wywiązał się ze swoich 
dotychczasowych zobowiązań 
finansowych wobec spółki.

za: www.mazovia.pl
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Duchowe witaminy

Siła żywiołów
Od wiosny Polska walczy z wielką wodą. Powódź daje się we znaki tak 
naprawdę nam wszystkim. Zalane drogi i domy, przerwane wały prze-
ciwpowodziowe, ewakuacje mieszkańców, tysiące ludzkich dramatów. 
Wielu liczy straty, ale chyba ważniejsza jest w tym momencie utrata po-
czucia bezpieczeństwa. W ludzkich sercach pojawia się lęk i niewiado-
ma, czy sytuacja się nie powtórzy, czy nie zostaną sami, bez dachu nad 
głową, z niespłaconymi kredytami i bez pracy. Do strat powodziowych 
dochodzą jeszcze niekontrolowane uderzenia piorunów na plażach czy 
w górach. Jakby żywioły sprzysięgły się przeciw człowiekowi. 

Inni korzystają z tych żywiołów, opalając się w promieniach hiszpańskie-
go słońca czy wchodząc na kolejny szczyt Alp. I choć reklamową Milkę 
można zobaczyć tylko w telewizji, to cieszą się ze swoich urlopowych 
wypadów, po których zapewne internetowe portale społecznościowe 
wzbogacą się o kolejne fotki. 

Ten kontrast pokazuje, że pomimo piękna przyrody nie ma z nią żartów. 
Człowiek jest bezbronny wobec siły żywiołów. Sam nie jest sobie w stanie 
sobie poradzić z tym, co dzieje się wokół. To także pytanie, w jaki sposób 
szanujemy naszą przyrodę. Bo przecież jak bumerang wracają do nas 
ludzkie ingerencje w środowisko powodujące jego zanieczyszczanie.  
I pomimo doskonałego rozwoju techniki nie jesteśmy w stanie poradzić 
sobie z powodziami czy nawałnicami. Pomocą musi stać się racjonalne 
postępowanie – nie tylko rządów i mocarstw świata, ale nasze, na tak 
zwanym własnym podwórku. 

 Jakże aktualne – i to po latach wydają się słowa z przemówienia do mło-
dzieży Jana Pawła II do młodzieży w Poznaniu 3 czerwca 1997 r. Papież 
zwrócił uwagę na ważną rzecz. „Świat może być niekiedy groźnym ży-
wiołem – to prawda – ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie 
siłę Ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata. Piotr szedł po 
falach jeziora, choć było to przeciw prawu ciążenia, bo patrzył w oczy 
Jezusa. Gdy zwątpił, gdy stracił osobisty kontakt z Mistrzem, zaczął tonąć, 
i spotkał go wyrzut: ‘Czemu zwątpiłeś, małej wiary?’ (Mt 14,31)”. 

Kiedy ludzie wierzący będą wpatrywać się w swojego Mistrza, to będzie 
wzrastała w nich wiara. A owocem wzrastającej wiary staną się konkret-
ne uczynki miłosierdzia wobec tych, którym żywioły zabrały wszystko.  
I podtrzymywanie w nich nadziei, że możliwe jest odrodzenie i dźwignię-
cie się z trudności. A potrzeb i sposobów pomocy jest wiele. Nie każdy 
może pomóc, jadąc na miejsce, do potrzebujących, jak robią to choćby 
służby w naszym kraju. Rozmawiałem ze strażakiem, który wraz ze swo-
imi kolegami pomagał w osuszaniu terenu po powodzi. Wiele sił, pracy 
i zaangażowania kosztował go wielodniowy pobyt poza domem. Ale 
miał poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcję z fachowej 
pomocy udzielonej powodzianom. 

Jak przypomniał Jan Paweł II w cytowanym tekście, „świat stanowi dla 
człowieka wyzwanie, tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było 
mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z dru-
giej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swe siły 
i doświadczenie”. Takim żywiołem są nie tylko żywioły przyrody, ale 
także nasze wewnętrzne żywioły – pokusy i namiętności – nad który-
mi mamy pracować, wkładając nieustannie wysiłek w nasz duchowy 
rozwój. W czasie wakacji pojawia się wiele pokus, które prowadzą do 
nieodpowiedzialnych zachowań, których skutki są nieodwracalne. Do 
ustanawiania kolejnych rekordów prędkości na drogach czy zakrętach 
dochodzi sprzedaż i używanie narkotyków oraz „słodkie lenistwo”, za-
krapiane kolejnymi dawkami alkoholu. W gorący, wolny od pracy dzień 
alkohol leje się strumieniami, także w miejscach publicznych, i co gorsze, 
wśród małoletnich. W Polsce 2,5 mln osób przyznaje, że pije – w spo-
sób ryzykowny i szkodliwy. List biskupów odczytany w kościołach nie 
pozostawia wątpliwości: w Polsce alkohol pije co piąta kobieta w ciąży, 
a jedna na dziesięć przyznaje, że upiła się co najmniej raz. Dramatycznie 
obniżył się wiek osób rozpoczynających spożywanie alkoholu. Sięgają 
po niego już trzynastoletnie dzieci. Episkopat Polski przed laty ogłosił 
sierpień miesiącem trzeźwości na pamiątkę historycznych wydarzeń 
– oporu stawionego inwazji bolszewickiej w 1920 r., wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego i wreszcie wydarzeń z 1980 r. Pytanie jednak, czy 
wstrzemięźliwość powinna obowiązywać tylko w sierpniu i czy same 
zakazy wystarczą, aby radykalnie zmienić „siłę żywiołów”, jaką stanowią 
ugruntowane w naszym kraju obyczaje.

ks. Leszek Smoliński

Czar wakacyjnego wypoczynku

W poszukiwaniu przyczyn 

Wszyscy oczekujemy czy to wakacji, 
czy też urlopu. Odpoczynek jest bo-
wiem niezbędnych każdemu człowie-
kowi, małemu i dużemu. Wszyscy cie-
szą się na chwile swobody, odpoczyn-
ku i radosnej wolności, którą młodzież 
określa jako potocznie jako „luz”.

W moim, dość długim życiu, było 
wiele wakacji i wiem, że nie wszystkie 
spędziłam tak, jakbym chciała. Teraz, 
od 1991 r., jestem na „wiecznych wa-
kacjach”, czyli na emeryturze, i my-
ślałam, że będę mieć dużo czasu, któ-
ry można będzie nazwać nudą. Nic 
takiego, mimo upływu już 19 lat nie 
ma miejsca. Wciąż mam nowe cele 
i nowe plany. Jestem ciągle zajęta, ale 
wszystko to, co robię, jest moją pasją. 
Wczasy, wycieczki, podróże, po-
zwalają mi coraz lepiej poznać nasz 
kraj, ale też zauważyć, ile jest jeszcze 
spraw do rozwiązania i załatwienia. 
Przyglądam się, obserwuję i pewnie 
to śmieszne, ale bardzo często pla-
nuję za innych. Ostatnio dużo czasu 
spędziłam na Mazurach. Cudow-
ne są nasze polskie Mazury. Czysta 
woda, pachnące powietrze, piękne 

ryby w jeziorach, najsmaczniejszy 
na świecie miód z mazurskich kwia-
tów i ogromne łany złotej, równiutkiej 
pszenicy. Są jednak miejsca, gdzie 
ból serce ściska, że aż po horyzont 
leżą puste pola, porośnięte chwa-
stami. Przypominają one jakiś dziki 
kraj, gdzie nie ma ludzi pracujących 
w polu. Jestem laikiem w dziedzinie 
rolnictwa, ale myślę sobie, że ziemię 
po dawnych pegeerach rozdałabym 
rolnikom, za darmo, a wtedy wszy-
scy byśmy skorzystali. A może to 
dyrektywy unii nakazują Polakom, 
by ziemia leżała kilka lat bezuży-
teczna? Kiedy wróciłam do Nasielska 
po trzech tygodniach wypoczynku, 
zostałam pozytywnie zaskoczona. 
Zobaczyłam nowy chodnik przed 
budynkiem mieszkalnym nr 5 przy ul. 
Starzyńskiego. Ktoś powie, to przecież 
drobiazg, ale ten mały odcinek chod-
nika był dla mnie „straszny”, chodzę 
tędy codziennie i chociaż nie jestem 
osobą niepełnosprawną, właśnie tu 
przewróciłam się wiele razy. Dlatego 
bardzo dziękuję tym osobom (np. 
panu Gajewskiemu), które swoim 

uporem i wysiłkiem spowodowały, 
że jest tu już ładnie. Przydałoby się 
jeszcze kilka, dosłownie kilka metrów 
chodnika przy budynku prywatnym, 
a wtedy już bezpiecznie można by-
łoby dojść na skwer. Przed moim wy-
jazdem na wakacje byłam w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Nasielsku, by wziąć 
zaświadczenie pozwalające mi gło-
sować w innym mieście. Powoli wra-
całam do domu ulicą Piłsudskiego 
i wtedy pomyślałam, że do nowych 
władz Nasielska, które będą wybrane 
jesienią, mam prośbę o nowe chod-
niki na tej ulicy. Prowadzi ona do naj-
ważniejszego urzędu w mieście i sta-
nowi naszą wizytówkę. Ja doskonale 
rozumiem, że pieniędzy wciąż jest 
za mało i na pewno są i będą waż-
niejsze potrzeby. Jednak warto dbać 
również o te mniejsze sprawy. Miesz-
kam w Nasielsku 40 lat i bardzo bym 
chciała, by każdego roku zmieniało 
się tu coś na lepsze. Wiele spraw wy-
maga poprawy. Warto pamiętać, że 
życie składa się z drobiazgów. 

Stanisława Wiśniewska

Z młodzieżą w Nasielsku nie jest do-
brze. Ale na szczęście (jeśli w ogóle 
można o nim mówić w tym temacie) 
nie tylko w Nasielsku. U nas bowiem 
jest podobnie jak w innych rejonach 
pięknego kraju nad Wisłą. Ostatnimi 
czasy zdarza się, i to nawet dość czę-
sto, że nie tylko chłopaki, ale nawet 
dziewczyny urządzają sobie bijatyki.  
I nie chodzi tu o ,,wzajemną wymianę 
doświadczeń” jeden na jeden, ale ata-
ki grupowe na jedną, wytypowaną dla 
żartu czy też z zemsty, ofiarę. W jednej 
z gazet pewien psycholog, analizując 
zachowanie dziewcząt, wskazał, że 
skłania je do takich czynów czytanie 
pism kolorowych dla młodzieży. Tu 
jednak coś zaczęło mi się nie zgadzać, 
jako że (z racji bycia starszym bratem 
swojej młodszej siostry) miałem parę 
razy okazję przeglądać czasopisma 
tego typu i jakoś nigdy nie zauważy-
łem, żeby wzbudzały agresję w lu-
dziach (no, przynajmniej w tych, którzy 
je czytają, nie postronnych). Ale nic 
to, pomyślałem, że może coś się tam 
zmieniło, więc chwyciłem pierwszy 
z brzegu numer takiej gazety i zaczą-
łem go wertować w poszukiwaniu 

,,jądra ciemności”. Przyznam szczerze, 
że pierwsze wrażenia były nieszcze-
gólne. Oczywiście trio Justin Bieber 
– Hannah Montana – Jonas Brothers 
budziło spory niesmak i prowokowa-
ło do agresji, ale przecież dziewczyny, 
przynajmniej niektóre, ich uwielbiają. 
Nigdzie jednak nie mogłem znaleźć 
poradników w stylu ,,jak pobić moją 
koleżankę, żeby ….”. Zwróciłem więc 
baczną uwagę na fotostory, czyli hi-
storię, która, jak zwykle, nie dorasta-
ła do pięt nawet filmom familijnym 
puszczanym w Polsacie w niedzielne 
południe, co jest sporym wyczynem. 
Tym razem chodziło o to, że o wzglę-
dy pewnej dziewczyny starało się 
dwóch cwaniaków, ale koniec końców 
dziewczę wybrało szwendającego się 
wszędzie za nią i spełniającego każdą jej 
zachciankę przyjaciela (i z takich wła-
śnie wzorców, jak mniemam, biorą się 
później pantoflarze!). Mało to ciekawe, 
ale nadal nieagresywne. Idźmy dalej. 
Mamy listy od czytelników, jednak 
i tu, co ciekawe, jest w miarę sensow-
nie. Dawniej (wiadomości na ten temat 
mam oczywiście od siostry) ten dział 
budził szczery uśmiech poziomem 

pytań, ale wymienienie choćby czę-
ści z nich w gazecie dostępnej dla lu-
dzi o słabych nerwach byłoby wysoce 
nieobyczajne. Przeglądając pismo dalej 
natrafiłem jeszcze na ankietę ,,co wiesz 
o seksie”i na tym koniec „agresji”. Ale 
wracając do tematu, nie było tam nic, 
co może wzbudzać agresję. Już bar-
dziej o takie rzeczy mógłbym posądzić 
tabloidy, których już same tytuły pełne 
są takich mocnych określeń jak: by-
dlak, zwyrodnialec, łobuz czy czajnik 
morderca. Wiele różnego rodzaju me-
diów oskarżano o deprawowanie mło-
dzieży. Filmy, gry komputerowe, ostrą 
muzykę, teraz pisma dla młodzieży.  
W miarę popularyzowania i uświada-
miania społeczeństwa w sprawie wyżej 
wymienionych zwolennicy teorii o ich 
złym wpływie tracą stopniowo swoje 
przyczółki.  Może właśnie dlatego do 
coraz większej rzeszy ludzi dociera 
stara prawda o rodzinie. Pan Marian 
Wiącek – osoba o niebo mądrzejsza 
od wielu czołowych ,,autorytetów 
moralnych” – tak wyraża swoją opi-
nię na ten trudny temat: Nie pomoże 
szkoła ni proboszcza gadka, takie będą 
dzieci, jak ojciec i matka. 

Paweł Kozłowski
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Zlot nasielskich harcerzy w Chrcynnie
Rok 2010 jest szczególny zwłasz-
cza dla harcerzy, ponieważ oprócz 
wspomnień 66. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego obchodzą 
również 100. rocznicę Harcerstwa 
Polskiego. Z tej właśnie okazji, już po 
raz trzeci, Krąg Instruktorski Starszy-
zny Harcerskiej „Nasielszczanie” za-
prosił instruktorów Związku Harcer-
stwa Polskiego, byłych i obecnych 
harcerzy, przyjaciół i sympatyków 
harcerstwa na uroczystą zbiórkę po-

łączoną z biwakiem do Chrcynna, na 
teren dawnej jednostki wojskowej, 
gdzie kwatermistrzostwo zapewniła 
Fundacja Centrum Ochrony Śro-
dowiska.

Sobota, 31 lipca nie nastrajała niko-
go swoją aurą pozytywnie. Czarne 
chmury spiesznie prześcigały się 
coraz to ciemniejszymi barwami. 
Godzinę przed zaplanowanym spo-
tkaniem w Chrcynnie nagle zerwał 

się dość silny wiatr. W drodze na teren 
dawnej jednostki gości odprowadzał 
deszcz. I choć na poprawę pogody 
nikt specjalnie nie liczył, tuż przed 
samą godziną 17, kiedy wjeżdżaliśmy 

na teren Fundacji, wiatr nagle roz-
gonił chmury, deszcz ustał i wyszło 
pięknie słońce.

W tak słoneczne popołudnie z przy-
jemnością słuchało się a pamiętasz 
to…? przy wspólnym oglądaniu 
zdjęć i kronik. Przedstawiciele star-
szyzny wspominali wypady na 
biwaki, czytając zapomniane już 
pewnie zapiski, które kiedyś sami 
robili. Młodsi szukali na zdjęciach 

rodziców, nauczycieli. Zdarzało się, 
że znajdowali nawet swoje nazwiska 
w kronikach.

Po chwili wspomnień Komendant 
IKSH „Nasielszczanie” hm. Janusz 
Konerberger zebrał wszystkich 
w szeregu, wspominając bez mała 
swoje 50 lat spędzonych w harcer-
stwie: 

– Każdy z nas może wrócić pamię-

cią, jak po raz pierwszy zetknął się 
z organizacją i pracującymi instruk-
torami, jak później sam stał się in-
struktorem i organizował harcerstwo 
na swoim terenie. Jesteśmy z czte-

rech środowisk, które ze sobą 
ściśle współpracowały: Cie-
chanowa, Pułtuska, Płońska 
i Nasielska. W każdym z nich 
był ktoś, kto po wojnie podjął 
się zebrać byłych harcerzy 
i organizował pierwsze za-
stępy. Tak powstały pierwsze 
drużyny i hufce. […] Wspólne 
obozy, zloty i rajdy na zawsze 
pozostaną w pamięci. Tak jak 
pozostaną w pamięci nazwi-
ska druhów Stefana Jawor-
skiego, Henryka Śliwińskiego 
czy Andrzeja Zawadzkiego, 

krzewiących w nas zainteresowania 
muzyczne, kulturalno-kabaterowe 
i sportowe. 

Przez 14 lat funkcję Komendanta 
Hufca ZHP w Nasielsku pełniła Teresa 
Skrzynecka, która dokładnie w 100. 
rocznicę harcerstwa uroczyście 
przekazała podczas apelu pałeczkę 
pokoleń druhnie Ewie Żołnierzak, 
pełniącej od grudnia 2009 r. funkcję 
Szczepowej.

– Sto lat tak szybko minęło. Jako 
Starszyzna pragnęlibyśmy, aby har-
cerstwo w Polsce się rozwijało. Żeby 
młodzi ludzie znali prawo harcerskie 
i według niego żyli. Żeby harcerstwo 
było dla młodych pomysłem na ży-
cie i wypoczynek. Żeby zawiązane 
w organizacji przyjaźnie do końca 
były utrzymywane. Żeby zawsze 
pamiętali o tych młodych Druhach, 
którzy zginęli w Powstaniu War-
szawskim. Żeby zawsze 1 sierpnia 
o godz. 17 zdjęli czapki i podzięko-
wali, że mogą żyć w wolnej Polsce, 
że nie lecą nam na głowy bomby, że 
nasze dzieci i wnuki uczą się w pol-
skich szkołach i nikt nie organizuje 
łapanek i nie wywozi do obozów 
koncentracyjnych – powiedział na 
zakończenie Janusz Konerberger, 
wymieniając tych, którzy odeszli na 
wieczną wartę.

Po refleksjach przyszedł czas na 
coś smacznego dla podniebienia. 
Ale nie było miejsca, gdzie nawet 
w czasie konsumpcji kiełbasek czy 
żurku nie dało się słyszeć dalszego 
ciągu wspomnień i anegdot. Była też 

gitara i wspólny 
śpiew przy ogni-
sku. Podzięko-
wania dla przyja-
ciół za te wszyst-
kie wspaniałe lata 
spędzone razem, 
przy których nie 
każdemu uda-
ło się skryć łzy 
w z r u s z e n i a . 
Pierwszy dzień 
spotkania zakoń-
czył się polową 
mszą świętą.

Drugi dzień zlotu 
rozpoczęła po-
ranna gra tere-
nowa dla dru-
żyn harcerskich, 
po łączona ze 

zdobywaniem sprawności „Małe-
go Powstańca”. Strzelanie z broni 
pneumatycznej, ułożenie znaku 
Polski Walczącej z namalowanych na 
porozrzucanych kartonach elemen-
tów, udzielenie pierwszej pomocy 
po zaprezentowanej inscenizacji 
dwóch walczących ze sobą żołnie-
rzy i tor z przeszkodami ułożonymi 
z dziesiątek opon – to konkurencje, 
z którymi przyszło się zmierzyć „Ma-
łym Powstańcom”. Młodzi harcerze 
dawali z siebie wszystko. Mokre od 
potu i wody lejącej się z przewraca-
nych opon koszulki, upaprane w bło-
cie spodnie, piasek za ubraniami, le-
cące na głowy opony, zjeżdżanie na 
siedzeniu, śmiech, ale i rywalizacja, 
żeby tylko wypaść jak najlepiej. Ba-
wili się wszyscy, a drużyny dopingo-

Historia  
powinna być nauką
Sierpień to nie tylko czas zabawy i beztroski. Dla wielu to czas trudnych 
i bolesnych wspomnień roku 1944, kiedy to nasi rodzice i dziadkowie 
walczyli o niepodległy byt państwa polskiego. O prawo stanowienia 
o sobie, broniąc z całych sił Warszawy, którą Hitler zamierzał zrównać 
z ziemią. I choć polscy dowódcy zapewniali, że walki potrwają zaledwie 
kilka dni, wojenna rzeczywistość napisała swój własny scenariusz.

To były 63 długie dni powstańcze, w czasie których zarówno polska, jak 
i niemiecka strona poniosły niepowetowane straty – tysiące zabitych, 
rannych i zaginionych, zniszczone domy. Kule nie szczędziły nikogo – 
ginęli zarówno żołnierze, jak i cywile.

W 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy to o po-
wstaniu powiedziano już tyle, czasem zapominamy, po co to wszyst-
ko było. A najważniejsze jest to, że powstańcy zginęli za słuszną sprawę  
i powinniśmy zawsze o nich pamiętać. 

aga

wali nawet najmłodsi. Dzięki zabawie 
młodzież uczyła się tego, co harcerz 
powinien umieć. 

Podczas gdy w Warszawie słyszy 
się o przypadkach niewpuszczenia 
na obchody jakiegoś kombatanta, 
ponieważ z powodu dużej liczby 
polityków, którzy uczestniczą w spo-
tkaniu, zabrakło dla niego miejsca, to 
na spotkaniu organizowanym przez 
Starszyznę „Nasielszczanie” taka sy-
tuacja byłaby nie do pomyślenia.

W niedzielę, tuż przed obiadem 

zgłosił się do hm. Konerbergera pan 
Żuchowicz, który choć sam nigdy 
nie był harcerzem, chciał podzielić 
się swoimi wspomnieniami z dzie-
ciństwa, tym, co o powstaniu prze-
kazali mu jego rodzice. Opowiadał 
o wydarzeniach sprzed powstania. 
O zamachu na Hitlera, o obronie 
cmentarzy, o wyzwoleniu Lwowa, 
o generałach, roli harcerzy i wielu 
innych wydarzeniach związanych 

z Powstaniem Warszawskim. Każdy 
gość na zlocie był mile widziany.

Potem przyszedł czas na obiad, po 
którym biwakujący w chrcyńskim 
lesie harcerze mieli czas na błogi 
relaks – siatkówkę, leżenie na ha-
maku lub na trawie czy odpoczynek 
w namiocie.

I wreszcie nastąpił najważniejszy 
element dwudniowego spotkania 
harcerzy – apel nawiązujący do 
„Godziny W”. Symboliczne zapa-
lenie świec ustawionych w znak 

Polski Walczącej, na pamiątkę 
tych, którzy zginęli w imię Wol-
nej Ojczyzny. Punktualnie o 17.00 
przy wyciu syren wystrzelono 
salwy armatnie, po czym wspól-
nie odśpiewano Warszawiankę . 
Na pożegnanie utworzono krąg, 
przekazując sobie iskierkę poko-
ju z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj!

Aga
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TAM BYLIŚMY

Szesnasty Przystanek Woodstock 
odbył się w dniach 30 lipca–1 sierp-
nia br. w Kostrzynie nad Odrą, czyli 
ok. 485 km od Nasielska, w stronę 
Gorzowa Wielkopolskiego. 

Pomysł na zorganizowanie festi-
walu pojawił się w roku 1994, gdy 
w USA odbył się ponownie, po 
25 latach przerwy, kolejny Wood-
stock. Pierwszy festiwal tego typu 
w Polsce zorganizowano w Czy-
manowie w 1995 r., w następnym 
roku w Szczecinie, przez kolejne 
lata odbywał się w Żarach, w 2000 

r. w Lęborku, a od roku 2004 im-
preza odbywa się w Kostrzynie 
nad Odrą. 

Trwa zawsze trzy dni i ma swoje 
miejsce… na poligonie wojsko-
wym. Ludzie przyjeżdżają tam za-
zwyczaj już dużo wcześniej, aby 
zająć jak najlepsze miejsce. A zasadą 
stało się, że pierwszy woodstocko-
wicz, który pojawi się na polu, w na-
grodę spotyka się z Burmistrzem 
Kostrzyna oraz jest zaproszony na 
uroczyste śniadanie z organizato-
rami i Radą Miasta. Dlatego pierw-

sze namioty rozstawiane 
są już miesiąc wcześniej. 
Pierwszym woodstocko-
wiczem jest zazwyczaj ta 
sama osoba: mężczyzna 
znany jako „Dziadek”.

Grupa z Nasielska, która 
w tym roku pojechała do 
Kostrzyna, liczyła ok. 40 
osób, a jak wskazują staty-
styki, co roku liczba chęt-
nych wzrasta. Pierwszy raz 
na Woodstocku jest nieza-
pomniany, zupełnie inaczej 
wygląda to od środka, niż 
można sobie wyobrazić, 
począwszy od rozmiarów, 
liczby osób, a kończąc na 
klimacie. Aby jednak prze-
konać się, jak tam jest, trze-
ba tam być, trzeba to prze-
żyć samemu, a na pewno 

będzie się chciało wrócić z powro-
tem, gdyż oprócz muzyki jest to 
doskonała okazja, aby porozmawiać 
z ludźmi na wiele nurtujących tema-
tów, o których w życiu codziennym 
nie ma okazji podyskutować, zinte-
grować się czy poznać różne kultury 
i zachowania.

Na scenie głównej oraz scenach 
bocznych w tym roku występowały 
znane i mniej znane gwiazdy, takie jak: 
Ewelina Flinta, Justyna Steczkowska, 
Armia, Pampeluna, Sen Zu, Tonic, 
Łąki Łan czy Papa Roach. Śpiewa-
ła również Arka Noego i odbył się 
koncert chopinowski. Swój obóz 
co roku ma Przystanek Jezus, Hare 
Kryszna i Akademia Sztuk Przepięk-
nych. Każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Oprócz koncertów co roku 

odbywają się również kursy, zajęcia 
plastyczne, muzyczne, zawody gry 
w piłkę nożną, biegi pokojowe, Bicie 
Rekordów Guinessa itp. A dla chcą-
cych oddać krew są specjalne punkty 
krwiodawstwa.

Dostęp do informacji nie jest tam 
w żaden sposób ograniczony; co-

dziennie rozdawana jest „Gazeta 
Wyborcza”, ponadto w pasażach 
handlowych jest dostęp do inter-
netu. Oprócz tego na polu działa 
Radio Woodstock, w którym moż-
na zamówić piosenkę, pozdrowić 
przyjaciół czy szukać znajomych. 
Dla wygody osób, które coś zgubi-
ły, działa biuro rzeczy znalezionych, 

nie ma więc obawy, że telefon czy 
dokumenty się nie znajdą. 

Woodstock to bezpieczna im-
preza, na której czuwa wiele osób 
z ochrony, a ludzie tam przyjeż-
dżający są bardzo pozytywnie 
nastawieni do innych. 

W tym roku było super i już zapra-
szamy na XVII Przystanek Wood-
stock za rok. Wystarczy wziąć ze 
sobą namiot, śpiwór i ruszać do 
Kostrzyna nad Odrą.

monika 
(Na podstawie relacji nasielskiego 

woodstockowicza – Andrzeja). 

Woodstock 2010 za nami
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Harcerstwo i inne pasje
...z Andrzejem Zawadzkim, laureatem nagrody „LEW NASIELSKA 2010”, rozmawia Iwona Pęcherzewska
Urodził się Pan w 1940 roku 
w Kędzierzawicach pod Nasiel-
skiem, a więc w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Proszę podzielić 
się z Czytelnikami ŻN wspomnie-
niami ze swojego dzieciństwa.
– Moje rodzeństwa i ja, a było nas 
pięcioro (najmłodszy brat urodził 
się 8 lat po wojnie), dzieciństwo 

spędzaliśmy albo w Kędzierza-
wicach, albo w Cegielni Psuckiej. 
Tam mieszkali dziadkowie. Utkwiło 
mi w pamięci ostrzeżenie rodzi-
ców, żeby nie brać cukierków od 
Niemców. Postrzegałem ich jako 
serdecznych ludzi – odnosili się do 
nas życzliwie, pamiętam też, jak dla 
zabawy przebrali mnie w mundur, 
pewnie miałem wtedy 3 lata, i żar-
towali sobie, że wyglądam jak ruski 
generał. Ojciec był inwalidą wojen-

nym z 1939 roku przez całą okupa-
cję i miał problemy ze zdrowiem. Po 
wyzwoleniu w roku 1945 trafiliśmy 
do Nasielska, tu wynajmowaliśmy 
mieszkanie od państwa Jędraszków 
przy ulicy POW. Potem ojciec (Hen-
ryk) zaczął pracę w GS-ie a matka 
(Marianna) zajmowała się domem. 
Zamieszkaliśmy więc w centrum 
miasta i dzięki temu wiedziałem, co 
się tu działo, bo w wielu zdarzeniach 
uczestniczyłem osobiście. Miałem 
zorganizowane życie, byłem har-
cerzem i ministrantem. Za to muszę 
przyznać, że w domu niekoniecznie 
pomagałem. Kiedy z bratem wzię-
liśmy się za szorowanie podłóg, to 
z uwagi na różnicę zdań mama mu-
siała interweniować. Rodzice o nas 
dbali, ojciec był surowy, a mama 
zawsze stawała w naszej obronie. 
Ojciec był zaangażowany w wiele 
spraw, zakładał m.in. spółdzielnię 
inwalidów, pamiętam, jak gdzieś  
ok. 1952 roku powoływano nowe 

powiaty, debatowano wtedy też 
nad Nasielskiem, ale nie wszystkim 
się to podobało i pomysł przepadł. 

Jak Pan wspomina kolegów  
ze szkolnej ławy i swoich na-
uczycieli? Skąd decyzja o nauce 
w liceum św. Stanisława Kostki 
w Płocku i studiach w Wyższym 

Seminarium 
Duchownym 
w Płocku? 
Czy przyjaź-
nie wtedy 
zawiązane 
przetrwały 
do dziś?
– Chodziłem 
d o  s z k o ł y 
podstawowej, 
która mieściła 
się na piętrze 
w dzisiejszym 
g i m n a z j u m  

nr 1. Pamiętam, że w klasie byłem 
najmłodszy i najmniej-
szy, bo to były przecież 
lata powojenne i ludzie 
chcieli nadrobić stracone 
lata szkolne. Byłem wątłej 
postury, miałem raptem 
139 cm, gdy kończyłem 
7 klasę. Ale za to dobrze 
grałem w piłkę i repre-
zentowałem szkołę w za-

wodach łyżwiarskich 
i  saneczkarstwie .  
W naszej klasie byli 
w większości chłop-
cy, niektórzy nadal 
mieszkają w Nasiel-
sku (Maciej Modze-
lewski, Tadeusz Gą-
siorowski), a dziew-
cząt było mniej. Ale 
pamiętam, że sie-
dzia łem w ławce 
z Basią Kuskowską, 
i to wcale nie za karę. 

Spośród nauczycieli pamię-
tam panią Jadwigę Skulską, 
ogromną sympatią darzyłem 
naszą wychowawczynię pa-
nią Eleonorę Żbikowską, która 
uczyła fizyki i poświęcała się 
pracy pedagogicznej; straciła 
w czasie wojny najbliższych, 

mąż zginął w Katyniu, a synowie 
poumierali. Wszyscy uczniowie bali 
się pana Michalcewicza, kierowni-
ka szkoły. 

Zanim poszedłem do szkoły, by-
łem już ministrantem, opiekował 
się nami ks. Marian Batogowski. 
Ministranci byli w niego wpatrzeni, 
choć nie bez znaczenia było to, że 
miał motor. Przede wszystkim jed-
nak był wspaniałym człowiekiem, 
który bardzo interesował się losem 
swoich parafian. Miał charyzmę 
i potrafił zjednoczyć wszystkich: 
i starszych, i młodszych. Wtedy 
wielu miało inklinacje, żeby zostać 
księdzem, ja też, dlatego trafiłem 
do niższego seminarium do Płoc-
ka. Tam działo się wiele ciekawych 
rzeczy, zorganizowaliśmy sobie 
drużynę piłki nożnej i hokeja. Muszę 
przyznać, że zawsze miałem trud-
ności, żeby zachować silencium 

sacrum. A maturę zdawaliśmy z 11 
przedmiotów i mam świadectwo 
dojrzałości z „Małachowianki”, czyli 
LO im. Marszałka Stanisława Mała-
chowskiego, jednej z najstarszych 
szkół w Polsce. Potem zacząłem 
studia filozoficzne i ukończyłem 
2-letni kurs zakończony rygoro-
sum, czymś na kształt dzisiejszego 
licencjatu. Zrezygnowałem z nauki 
w seminarium wyższym i chcia-
łem ją kontynuować na UW, ale 
nie mogąc doczekać się odpo-
wiedzi w mojej sprawie, zapisa-
łem się do Studium Nauczyciel-
skiego w Ciechanowie. Z czasów 
płockich pozostała mi znajomość  
z ks. infułatem Wojciechem Góral-
skim, ks. biskupem Romanem Mar-
cinkowskim i wieloma innymi. To 
były bardzo ciekawe czasy i bardzo 
dobre szkoły. Studia historyczne na 
UW podjąłem, gdy już pracowałem 
w szkole. A tak naprawdę to uczy-
łem się i uczę przez całe życie. 

W 1962 roku rozpoczął Pan pracę 
jako nauczyciel w jednej z puł-
tuskich szkół, a rok później trafił 
Pan do Nasielska. Jak 
wspomina Pan pracę 
w tym zawodzie? 
Jak ówczesna szkoła 
pozwalała się reali-
zować uczniom poza 
lekcjami?
– Moja kariera zawo-
dowa rozpoczęła się 
w szkole podstawowej  
nr 3 w Pułtusku, gdzie 
uczyłem języka pol-
skiego i bywało, że pro-
wadzi łem w zastęp-
stwie lekcje muzyki . 
Nie umiem śpiewać, 
a więc dzieci uczyły 
się przede wszystkim 
rytm i c zn i e  m a sze -
rować. Po roku wraz 
z żoną, nauczycielką 
matematyki, przyje-
chaliśmy do Nasielska. 
Trafiłem na dobrego 
kierownika placów-
ki, pana Wacława So-
kolnickiego, i  przy-
j a z n e  ś r o d o w i s k o .  W ś r ó d  
6 dyrektorów, z którymi pracowa-
łem, podkreśliłbym rolę dwóch. 
Właśnie pana Sokolnickiego, który 

był bardzo wyma-
gający, ale pozwalał 
nauczycielom re-
alizować swoje po-
mysły. Drugim zaś 
był Stanisław Grze-
siak, pracowity, do-
bry gospodarz i ser-
deczny człowiek. 
Dużo nauczyłem 
się też od ówcze-
snej inspektor pani 
Stanisławy Nowotki, 
która przyjeżdżała 
do nas na inspekcje, 
była bardzo kon-
kretna i  potrafi ła 
pomóc nauczycie-
lom. A uczniowie? 
Bardzo dużo było 
dobrych uczniów, 
chętnych do nauki, 
pracowitych. Mało 
kto traktował szkołę 
jako zło konieczne. 
Zawsze istniała szansa, że będzie 
taki delikwent repetować, poza tym 
nie było dysleksji, dysgrafii i ADHD. 
Dziś wielu z moich uczniów osią-
gnęło sukcesy, niektórzy są nawet 
profesorami.

Szkoła tętniła życiem, nie tylko pod-
czas lekcji, popołudniami też, cały 
czas coś się w niej działo. Przede 
wszystkim wraz z żoną zaangażo-
waliśmy się w prowadzenie drużyn 
harcerskich. A potem na tej bazie 
tworzyliśmy różne zastępy „tema-
tyczne”. I tak był zastęp sportowy 
– piłka nożna, hokej, tenis stoło-
wy; techniczny – np. budowali-
śmy minicary, była młodzieżowa 
służba ruchu oraz zastęp strażac-
ki i sanitarny. A dla uzdolnionych 
artystycznie był zastęp artystycz-
ny. Wtedy jeździliśmy na zawody 
ogólnopolskie i międzynarodowe, 
zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. Największe sukcesy przypadły 

na latach 70.–90. ubiegłego wieku. 
Niewątpliwie przodowaliśmy w pił-
ce nożnej, cztery raz odnieśliśmy 
zwycięstwo w krajowych finałach 

„Turnieju Świata Młodych”, a trzy 
razy byliśmy wicemistrzami. Zawsze 
powtarzałem, że „rywalizujemy po 
chrześcijańsku”, czyli nie oszukuje-
my innych, i to się chyba opłaciło. 
Mam nadzieję, że wielu z tych za-
wodników, którzy mieli nawet ja-
kieś zawirowania życiowe, właśnie 
dzięki naszym zajęciom wyszło na 
prostą. 

Jako historyk nie tylko z wy-
kształcenia, ale przede wszyst-
kim z zamiłowania stworzył Pan 
w nasielskiej szkole podstawo-
wej Izbę Pamięci Narodowej. 
Dziś już ta Izba nie istnieje,  
co stało się z tymi zbiorami?
– Pasja gromadzenia różnych pa-
miątek z przeszłości towarzyszyła 
mi właściwie od dziecka. Przyno-
siłem do domu znalezione gdzieś 
przedmioty, takie jak hełmy czy 
nawet jakąś broń. Wtedy po woj-
nie, było tego pełno na polach.  
A w latach 70. w szkole podsta-
wowej stworzyłem Izbę Pamięci, 
w której znalazły się m.in. mun-
dury, pasiak obozowy, różne do-
kumenty dotyczące przeszłości. 
Często otrzymywałem je od ludzi 
za pośrednictwem uczniów, bo oni 
też mieli duży wkład w powstanie 
Izby. Zawsze uważałem, że Nasielsk 
jest pępkiem świata, w ten sposób 
chciałem podkreślić jego znacze-
nie. Dlatego też od wielu lat doku-
mentuję to, co dzieje się w naszym 
mieście. Dziś już Izba Pamięci nie 
istnieje. Cóż, w latach 90. pomiesz-
czenie, w którym się mieściła, było 
potrzebne na salę lekcyjną. Wszyst-
ko jednak zostało w szkole zmaga-
zynowane. Zdarzyło się jednak, że 
kilka eksponatów zaginęło, gdy Izba 
była eksponowana w Ministerstwie 
Oświaty, część nie wróciła już z in-
nych wystaw, na które była wypoży-
czana. Poza tym ówczesne władze 
gminy nie były tym zbiorem zain-
teresowane. Dlatego przedmioty 
zwróciłem właścicielom i zostały 
tylko moje prywatne rzeczy oraz 
te, które właściciele wyraźnie po-
zostawili do mojej dyspozycji, jak 
np. pasiak.

ciąg dalszy na  stronie 11
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Nie unikał Pan odpowiedzial-
ności, działając w nasielskiej 
komendzie hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego, w Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, 
w zarządzie wojewódzkim 
Szkolnego Związku Sportowego. 
Zwiedził Pan też Europę jako 
pilot wycieczek zagranicznych. 
Każda z wymienionych wyżej 
dziedzin Pańskiej działalności to 
osobny rozdział, dlatego proszę 
o nich opowiedzieć. 
– Rzeczywiście, moja działalność 
w harcerstwie nie ograniczała się do 
pracy z dziećmi, nie uchylałem się 
od odpowiedzialności i pełnienia 
określonych funkcji. Pracowałem 
jako zastępca komendanta na-
sielskiego hufca ZHP, jako członek 
komendy chorągwi ciechanowskiej 
i rady naczelnej ZHP. Natomiast 
moje zaangażowanie w działal-
ność sportową dzieci sprawiło, że 
działałem w Szkolnym Związku 
Sportowym, organizując m.in. za-
wody międzyszkolne. Dzięki SZS 
mieliśmy np. w naszej szkole ok.150 
par łyżew. Jako nauczyciel starałem 
się mieć także wpływ na to, co dzie-
je się w naszej społeczności, stąd 
moja wieloletnia przynależność do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
w którym również pełniłem różne 
funkcje. Oczywiście z biegiem lat 
albo te struktury gminne się roz-
padły, albo ja z nich odszedłem. 
Przygoda z wycieczkami zagra-
nicznymi zaczęła się od organiza-
cji wycieczek szkolnych, a później 
ukończyłem kursy pilotażu wy-
cieczek zagranicznych i jeździłem 
z różnymi biurami podróży (Alma-
tour, Logostour) przede wszystkim 
do państw bloku socjalistycznego 
i Szwecji. 

Interesował się Pan też polityką, 
przede wszystkim tą o wy-
miarze lokalnym, stąd kolejna 

Pańska zaangażowana dzia-
łalność jako radnego. Najpierw 
był Pan radnym Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w jej ostatniej, 
skróconej do dwóch lat kadencji 
w okresie 1988–1990, a później 
przez cztery kadencje radnym 
Rady Miasta w Nasielsku, będąc 
członkiem zarządu miasta i prze-
wodniczącym komisji oświaty, 
kultury i sportu. Jak z Pańskiej 
perspektywy wygląda demokra-
cja i samorządność lokalna?
– Polityką interesowałem się przy 
okazji studiów uniwersyteckich, 
a działać zacząłem wtedy, kiedy 
już zapowiadały się zmiany. Byłem 
też delegatem gminy Nasielsk do 
sejmiku ciechanowskiego. Stara-
łem się zawsze w tych radach re-
prezentować społeczeństwo, a nie 
siebie. Widziałem potrzebę zmian 
i wykorzystania potencjału inte-
lektualnego tkwiącego w ludziach 
młodych a także potencjału mate-
rialnego gminy Nasielsk. Sądzę, że 
najwięcej naprawdę zaangażowa-
nych osób pracowało w pierwszej 
radzie miejskiej. Uważam, że gmina 
powinna stanowić jeden organizm 
i być przyjazna obywatelowi. Mam 
wrażenie, że przez tych ostatnich 
20 lat było wiele niewykorzysta-
nych szans. 

Był Pan także współzałożycielem 
czasopisma samorządowego 
„Życie Nasielska”. Proszę także 
wspomnieć o innych pomysłach, 
które dzięki Pana inicjatywie 
udało się zrealizować, oraz 
o tych, które niestety nie znala-
zły aprobaty.
– Chciałem, żeby w naszej gmi-
nie działał lokalny informator. 
W 1991 roku, kiedy byłem rad-
nym, za zgodą zarządu powstały 
„Wiadomości Nasielskie”. Był to 
miesięcznik; w sumie ukazały się 
jego 4 numery. Do tego pomysłu 

wróciliśmy w 1994 roku, kiedy 
dyrektorem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury został pan Adam 
Stamirowski. Wtedy wydaliśmy 
pierwszy numer „Życia Nasielska” 
i tak współpracuję z gazetą już od 
tylu lat. 

Byłem też jednym z pomysło-
dawców budowy pomnika w Bor-
kowie upamiętniającego bitwę 
o Nasielsk w 1920 roku. To było 
jedno z czterech najważniejszych 
miejsc, w których wtedy toczyły 
się walki. Chcieliśmy, żeby to wy-
darzenie zostało uhonorowane 
świętem państwowym, nieste-
ty obecnie jego obchody mają 
mniejszą rangę. Mieszkańcy na-
szej gminy nie wiedzą, ilu wy-
jątkowych ludzi, którzy odnoszą 
sukcesy w Polsce i na świecie, 
właśnie stąd pochodzi, dlatego 
byłem orędownikiem nadawania 
takim osobom tytułu Honorowy 
Obywatel Nasielska. Ten pomysł 
się przyjął. Nie udało się nato-
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Harcerstwo i inne pasje

miast zadbać o regulację sieci 
dróg w mieście ani o udokumen-
towanie zabytków i ich ochronę. 
Poza tym, niestety, nie powiodła 
się też – moim zdaniem cenna – 
inicjatywa powołania Fundacji 
Aktywnej Rehabilitacji: stworzenia 
w Nasielsku, a właściwie na tere-
nach po byłej jednostce w Chr-
cynnie, Europejskiego Centrum 
Aktywnej Rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych. Wielka szko-
da też, że nie udało się pozyskać 
lotniska w Chrcynnie na rzecz na-
szej gminy.

Gdzie i kiedy poznał Pan swoją 
żonę? Jak Pana rodzina re-
agowała na to, że ciągle jest 
Pan w biegu i załatwia różne 
sprawy albo w ogóle nie ma 
Pana w domu? Czy dużo ma 
Pan jeszcze pomysłów, które 
czekają na realizację?
– Moją żonę, Elżbietę, poznałem 
podczas nauki w Studium Na-
uczycielskim i zwróciłem na nią 

uwagę na zajęciach harcerskich, 
bo była bardzo ładna, a przy tym 
wyjątkowo skromna i cicha. Ona 
pochodzi z Pułtuska, a zdecydo-
waliśmy się tu zamieszkać z uwagi 
na naszą pracę w szkole. Żona za-
wsze mi pomagała, wraz ze mną 
działała w harcerstwie. Oczywiście 
w domu był podział obowiązków, 
ale to raczej żona dbała o dzieci. 
Ja dziś mam wyrzuty sumienia, że 
poświęcałem im zbyt mało czasu. 
Dlatego teraz spędzam wolny czas 
z wnukami i prawnukami. Mam 
jeszcze kilka ciekawych pomysłów 
dotyczących np. upamiętnienia bi-
twy nad Wkrą nabożeństwem eku-
menicznym, powstania w naszym 
mieście muzeum czy też budowy 
Nasielskiego Centrum Kultury – to 
taka moja idée fixe, ale może kie-
dyś się ziści. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
spełnienia nawet tych, zdawało-
by się, mało realnych pomysłów.

I.P.

Od redakcji:
Jak  się  okazuje,  miesz-
kańcy miejscowości po-
łożnych wokół nasielskie-
go dworca PKP reagują 
na to, co tam się dzieje. 
Po publikacji w jednym 
z ostatnich numerów ŻN 
listu  dotyczącego  prze-
prowadzonych  tam  re-
montów  otrzymujemy 
kolejne opinie na ten te-
mat. Wśród nich  są  też 
pisma,  pozostające  jak 
dotąd  bez  odpowiedzi, 
które mieszkańcy Mogo-
wa kierowali w czerwcu 
i sierpniu do PKP Polskie 
Linie Kolejowe. 
Oto one:
Pierwsze pismo z 25.06.2010 r.

Dotyczy niedziałających 
zjazdów dla inwalidów 

w przejściu podziemnym 
stacji kolejowej Nasielsk

W imien iu mieszkańc ów ws i 
Mogowo i okolic zwracam się 

LISTY DO REDAKCJI
z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie wyżej wspomnianych 
zjazdów. Korzystanie ze zjazdów 
w zasadzie n ie było możl iwe 
od momentu oddania przejścia 
podziemnego do użytku. Po-
wodem była awaria, która nie 
została usunięta do dziś. Dźwig 
służy nie tylko pasażerom kolei, 
ale także mieszkańcom okolicz-
nych wsi. Z przejścia korzysta-
ją codziennie ludzie chodzący 
do sąsiedniej wsi, pracy, szkoły, 
kościoła, sklepów. Utrudnienia 
związane z brakiem zjazdu od-
czuwają w szczególności inwa-
lidzi, matki z dziećmi i wózkami, 
rowerzyści. Wszystkie osoby są 
zmuszone dźwigać po schodach 
sprzęt kołowy. Sytuacja jest tra-
giczna, gdyż matki dźwigają na 
ręku niemowlę, a na plecach 
wózek lub rower, nie wspomina-
jąc o zakupach. Taka okoliczność 
jest wręcz nie do zaakceptowania 
w XXI wieku w kraju należącym 
do Unii Europejskiej. Dla miesz-
kańców wielkim uł atwieniem 
byłoby zlikwidowanie niedzia-

łającego zjazdu dla inwalidów 
i zaprojektowanie i wykonanie 
w to miejsce windy, jak na innych 
pobliskich stacjach. Dzięki takim 
zmianom ułatwienie będą mieli 
również pasażerowie kolei, co 
dla państwa powinno być szcze-
gólnie ważne. 

Liczę, że nasz głos zostanie wysłu-
chany i że zostaną podjęte odpo-
wiednie działania mające na celu 
poprawę powyższej sytuacji. Zwra-
cam się z prośba o pisemną odpo-
wiedź na powyższe pismo oraz po-
zytywne rozpatrzenie wniosku. 

Liczę, że Związek Linii Kolejo-
wych będzie w stanie przygoto-
wać korzystną zmianę dla miesz-
kańców. 

Z poważaniem mieszkańcy
(złożone wraz z podpisa-

mi mieszkańców Mogowa)

Drugie pismo wysłane zostało 
13.08.2010 r.

Dotyczy niedziałających 
zjazdów dla inwalidów 

w przejściu podziemnym 
stacji kolejowej Nasielsk

W imien iu mieszkańc ów ws i 
Mogowo i okolic zwracam się 
z prośbą o zajęcie stanowiska 
w sprawie wyżej wspomnianych 
zjazdów. Korzystanie ze zjazdów 
w zasadzie n ie było możl iwe 
od momentu oddania przejścia 
podziemnego do użytku. Powo-
dem była awaria, która nie zo-
stała usunięta. Dnia 25.06.2010 
roku został wysłany list ze skargą 
i z podpisami mieszkańców. Do 
dnia dzisiejszego nic nie zrobio-
no tudzież nie naprawiono – zo-
stała zamieszczona wiadomość 
o awarii zjazdu. Taka okoliczność 
jest wręcz nie do zaakceptowania 
w XXI wieku w kraju należącym 
do Unii Europejskiej. 

Powtarzam, że dla mieszkańców 
wielkim ułatwieniem byłoby zli-
kwi dowan ie n iedzi a ł a j ąc e go 
zjazdu dla inwalidów i zaprojek-
towanie i wykonanie w to miejsce 
windy jak na innych pobliskich 
stacjach. Dzięki takim zmianom 

ułatwienie będą mieli również 
pasażerowie kolei, co dla pań-
stwa powinno być szczególnie 
ważne.

Poza tym przejście nie posiada 
monitoringu, przez co jest nie-
bezpieczne, jest miejscem roz-
rób, bijatyk, pijaństwa. 

Ponawiam i liczę, że nasz głos 
zostanie wysłuchany i że zosta-
ną podjęte odpowiednie dzia-
łania mające na celu poprawę 
powyższej sytuacji. Zwracam się 
z prośbą o pisemną odpowiedź 
na powyższe pismo oraz pozy-
tywne rozpatrzenie wniosku. 

Liczę, że PKP Centrum Realizacji 
Inwestycji będzie w stanie przy-
gotować korzystną zmianę dla 
mieszkańców. 

Z poważaniem mieszkańcy

(złożone wraz z podpisa-
mi mieszkańców Mogowa)

Imię i nazwisko autora listów 
znane redakcji.
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Ziemia Święta – śladami Jezusa Chrystusa
Wyruszyliśmy do „kraju, skąd czas wziął swój początek”. Odwiedziliśmy miejsca, o których do  tej pory słyszeliśmy  jedynie 

z Ewangelii. Na własne oczy zobaczyliśmy scenerię, w której rozegrał się ten czy inny epizod biblijny. Oddychaliśmy atmosfe-
rą tego miejsca, gdzie w tak szczególny sposób łączy się przeszłość i teraźniejszość. Wędrowaliśmy ścieżkami, po których chodził 
Jezus, w nadziei, że spłynie na nas choć trochę „świętości” Ziemi Świętej. Przeżyliśmy niezwykłe i niezapomniane chwile! 

Ostatniego dnia pielgrzymki na 
śniadanie musieliśmy wstać bar-
dzo wcześnie z powodu wyjazdu 
do Betanii – do grobu św. Łazarza. 
Pokonanie stromych schodów 
pozwoliło nam znaleźć się w pod-
ziemnej pieczarze, w której do-
konało się wskrzeszenie Łazarza.  
Po wyjściu z grobu przejechali-
śmy do Jerycha – najstarszego 
miasta świata, wymienionego 
w Starym Testamencie i w Ewan-
geliach. Zobaczyliśmy Górę Ku-
szenia Jezusa oraz sykomorę, 
na którą wdrapał się Zacheusz. 
Przybyliśmy również do Masady 
– twierdzy wybudowanej na po-
lecenie Heroda. Tutaj też uczest-
niczyliśmy we mszy św. w plene-
rze. Byliśmy również w Qumran 
– w muzeum, które powstało na 
miejscu odkrycia zwojów Pisma 
św., a następnie przejechaliśmy 
nad Morze Martwe, aby zażyć 
leczniczej kąpieli i skosztować 
beduińskiej herbaty. 

W czasie naszej podróży po zie-
mi Chrystusa odwiedziliśmy tak-
że Wieczernik, miejsca Ostatniej 
Wieczerzy i ustanowienia sakra-
mentów Eucharyst i i  i  kap łań-
stwa, grób króla Dawida, kościół 
Zaśnięcia NMP. Zobaczyliśmy 
miejsce Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa, modliliśmy się w kościele 
Pater Noster, oglądaliśmy panora-
mę „Złotej Jerozolimy”, cmentarz 
żydowski w Dolinie Jozafata, Mu-
zeum Izraela, gdzie znajduje się 
Sanktuarium Zwojów z rękopisa-
mi z Qumran oraz makieta przed-
stawiająca Jerozolimę w okresie 
Drugiej Świątyni.

Koniec naszej p ielgrzymki to 
poświęcenie zakupionych przez 
nas pamiątek i dewocjonaliów 
oraz otrzymanie z rąk naszego 
duchowego opiekuna ks. Tade-
usza Jabłońskiego Certyfikatów 
Pielgrzyma Jerozolimskiego.

Dziewiątego dnia pielgrzymki 
wczesnym rankiem, a właściwie 
w nocy, zaczęliśmy nasz ostatni 
etap w Izraelu przed powrotem 
do rzeczywistości – wyruszyli-
śmy w podróż z Jerozolimy na 
lotnisko w Tel Avivie, by udać się 
w drogę powrotną do Polski. 

P ielgrzymka niewątpliwie do-
starczyła wszystkim uczestnikom 
niezwykłych przeżyć. Na każdym 
uczestn iku naszego w yja zdu 
duże wrażenie wywarł pierwszy 
spacer uliczkami Starej Jerozo-
limy. Przede wszystkim trzeba 
było zapoznać się z atmosferą 
i z widokiem ulicy: dużą liczbą 
młodzieży izraelskiej (chłopców 
i dziewcząt), odbywającej służbę 
wojskową z bronią w ręku. Znacz-
ne ilości wojska, bramki kontro-
lne do wykrywania metalowych 
przedmiotów przed wejściem np. 
pod Ścianę Płaczu wzmacniają 
jeszcze poczucie bezpieczeń-

stwa. Wróciliśmy pełni wrażeń. 
Odwiedzane przez nas miejsca 
żyją wiarą pielgrzymów, którzy 
tam przybywają z całego świata. 

Informowani przez media w Pol-
sce o zagrożeniach i niebezpie-
czeństwach w tym rejonie świa-
ta, chyba wszyscy na początku 
miel iśmy chwile niepewności 
i strachu. Po oswojeniu się z at-
mosferą ulicy wiedzieliśmy już, 
że takie zachowania ludzi, krzy-
ki, rozmowy w naszym odbiorze 
podniesionym głosem – to nor-
malny stan i tempo, w jakim toczy 
się codzienne życie miasta. Obraz 
i atmosfera ulicy nie były już ani 
zadziwiające, ani niepokojące. 
Podczas naszego pielgrzymo-
wania po Ziemi Świętej przemie-
rzyliśmy znaczną część Izraela, 
obserwowaliśmy bogactwo gra-
niczące z biedą, kontrasty statu-
su materialnego miast żydowski 
i arabskich, różnice w zagospo-
darowaniu terenu mające swe 
źródło przede wszystkim w za-
sobności f inansowej żyjących 
tam ludzi itp. Gorąco zachęca-
my wszystkich, którzy kiedykol-
wiek w życiu będą mieli okazję 
wyjechać do Ziemi Świętej, aby 
zdobyli się na odwagę i podjęli 
decyzję o podróży. Zapewniamy, 
że każdy dozna takich przeżyć, 
jakich nie odda niczyje, nawet 
najbardziej sugestywne i barwne 
opowiadanie, ani nie zobrazuje 
żaden film czy zdjęcia. Atmos-
fera i sceneria tej Ziemi, świad-
ka wydarzeń sprzed 2 tysięcy 
lat i  wcześniejszych, a przede 
wszystkim świadomość przeby-
wania w miejscach nauczania, 
czynienia cudów, męczeństwa, 
śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa,  daj e tak ie przeż yc ia, 
o których w ogóle niełatwo jest 
mówić, a odebrać je może tylko 
ten, kto był na tej ziemi. Obser-
wując bezpośrednio współczesne 
życie ludzi w tym rejonie świata, 
zaczyna się widzieć w innej per-
spektywie konflikt palestyńsko-
izraelski.

Każde z miejsc, które zobaczyli-
śmy, było miejscem szczególnym 
dla naszej religii i wiary. W każ-
dym z nich ks. Tadeusz i kleryk 
Piotr przywoływali w rozważa-
niach wydarzenia z Pisma Świę-
tego, które były z nim związane. 
Rozważania przyczyniły się do 
zdobycia lub pogłębienia naszej 
wiedzy religijnej i historycznej. 
Każdego dnia prz yb l iża l i śmy 
się do innych wydarzeń zapisa-
nych na kartach Ewangelii. Każda 
z odprawianych mszy św. dawała 
inne przeżycia. Np. w Betlejem, 
śpiewając kolędy, poczuliśmy, 
w środku lata, atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia, a w Bazy-
lice Grobu – nastrój Wielkiego 
Piątku. W każdym miejscu była 
inna sposobność, aby pomyśleć 

o osobach, któ-
re prosiły o mo-
dlitewną pamięć 
w Ziemi Świę-
tej.

Serdeczne po-
dziękowania na-
leżą się naszym 
s z c z e g ó l n yc h 
przewodnikom. 
Dla ks. Tadeusza, 
któr y sprawo-
wał nad nami nie 
tylko duchową 
opiekę, pokazu-
jąc, jak czytać Pi-
smo Święte, ma-
jąc przed oczy-
ma to czy inne 
miej sce Ziemi 
Świętej, jak za-
mknąć ten dar pielgrzymki w kar-
tach Biblii, ale także z poświęce-
niem sprawował funkcję pilota. 
Dla kleryka Piotra, jak rozumieć 
i smakować Ewangelię; dla prze-
wodniczki Krysi z pochodzenia 

fot. Marek MaluchnikMsza św. na Górze Karmel.
pół Polki, pół Żydówki, która sta-
rała się przekazać jak najwięcej in-
formacji o swoim kraju, która opo-
wiadała i tłumaczyła zwyczaje tu 
panujące, pokazywała to miejsce 
oczami jego mieszkańców, która 
uczyła nas kochać Ziemię Świętą! 

Jeszcze raz dziękujemy! Bez Was 
nie przeżylibyśmy tej pielgrzymki 
w tak wspaniały i niezapomniany 
sposób. Bez Boga i jego narzędzi 
w Waszych osobach bylibyśmy 
znacznie ubożsi. 

Pielgrzymi

O G Ł O S Z E N I E
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Baran 21.03.– 19.04.
W pracy dobry czas, pod warunkiem jednak, że 
będziesz przykładać się do swoich obowiązków. Nie 
lekceważ uwag szefa. Samotne Barany mogą teraz 

śmiało starać się o nową miłość. Weekend będzie sprzyjał 
poznawaniu nowych osób.

Byk 20.04.– 20.05.
Będziesz kierować się intuicją. Zaufaj swojemu 
osądowi i w porę wycofaj się z ryzykownych 
i budzących Twoje obawy spraw. W życiu 
prywatnym unikaj plotek i ludzi, których nie lubisz.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Twoja kariera zawodowa nabierze tempa i rozmachu. 
Będziesz mieć szansę zdobyć wymarzone 
stanowisko lub rozstrzygać poważne spory. 
Nie kieruj się sympatiami, ale sprawiedliwością.  
W uczuciach zachowaj spokój i rozwagę.

Rak 22.06.– 22.07.
W pracy to świetny czas na wykazanie inicjatywy. 
Okoliczności Ci sprzyjają. Wyjdziesz z zaległości, 
a nawet wykonasz obowiązki z nadwyżką.  

W miłości nieustające powodzenie. Poczujesz się kochany 
i doceniany. 

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym postępuj tak, by potem nie 
trzeba było się wstydzić. Pamiętaj o swoich zasadach 
i nie daj się mamić obietnicami szybkiego sukcesu 
lub łatwych pieniędzy. W miłości daj szansę nowej 
znajomości. 

Panna 23.08.– 22.09.
Czeka Cię miłe spotkanie zawodowe i poczujesz 
się pewny siebie. Dzięki temu poprawi Ci się humor 
i znajdziesz we wszystkim dobre strony. W uczuciach 
zwróć większą uwagę na potrzeby partnera. 

Waga 23.09.– 22.10.
Przed Tobą dobra passa w życiu zawodowym. 
Możesz liczyć na uznanie przełożonych, 
przypływ gotówki oraz współpracę z kimś, od 
kogo wiele się nauczysz. W miłości zachowaj 
umiar we wszystkim, co robisz. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
W pracy zapowiada się interesująco. Otrzymasz 
nowe propozycje zawodowe. Rozważ je dokładnie 
i przemyśl wszystkie za i przeciw. Samotni mogą 
liczyć na nową obiecującą znajomość. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Wszystko, co zaplanujesz, uda Ci się zrealizować. 
Możesz podejmować się każdego trudnego 
zadania. Cierpliwie dąż do wyjaśnienia prawdy.  
W miłości przyda Ci się więcej umiaru i skromności.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu zawodowym będziesz musiał się 
opowiedzieć po jednej ze stron konfliktu. Nie 
wdawaj się w dyskusje, bo Twoje intencje mogą 
być źle odczytane. W uczuciach szczerość to 
podstawa związku, pamiętaj o tym. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
Otrzymasz interesującą propozycję zawodową. 
Dzięki dodatkowej pracy poprawią się wreszcie 
Twoje finanse. Przygotuj się do ważnego 
zadania. W sprawach osobistych bądź bardziej 
stanowczy. 

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy pokonasz wszelkie przeszkody i trudna 
sytuacja wyjaśni się na Twoją korzyść. Możesz 
liczyć na pomoc przyjaciół i ich dobre rady.  
W miłości osiągniesz poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI
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HOROSKOP

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
27–29 sierpnia godz. 17.00

Dzwoneczek  
i uczynne wróżki

Tinker Bell and the Great Fairy Rescue 
(USA, 2010); Animacja/Familijny/Fantasy; 
Reżyseria:  Bradley Raymond; Scenariusz:  
Bob Hilgenberg, Rob Muir, Bradley 
Raymond; Obsada: Natalia Rybicka jako 
Dzwoneczek/Cynka, Natalia Jankiewicz 
jako Eliza Griffiths, Robert Czebotar 
jako doktor Griffiths, Monika Dryl jako 
Widia, Katarzyna Glinka jako Mgiełka, 
Kaja Paschalska jako Iskierka, Tamara 
Arciuch jako Różyczka, Maria Niklińska 
jako Jelonka.

Pewnego letniego dnia mała dziew-
czynka zauważyła Dzwoneczek. To nie powinno się wydarzyć i dlatego 
pozostałe wróżki wyruszają jej na ratunek. Jednak zanim odnajdą swoją 
przyjaciółkę, Dzwoneczek zaprzyjaźnia się z samotną dziewczynką i po-
stanawia pomoc jej rozwiązać rodzinny problem. Sprawa jest na tyle ważna, 
że wróżka decyduje się narazić własne bezpieczeństwo, aby doprowadzić 
do pomyślnego zakończenia.

3–8 września godz. 17.00

Shrek Forever
Shrek Forever After (USA, 2010); Animacja; czas 93 min.; Reżyseria:  Mike Mitchell; 
Scenariusz:  Josh Klausner, Darren Lemke; Obsada: Zbigniew Zamachowski jako Shrek, 
Jerzy Stuhr jako Osioł, Agnieszka Kunikowska jako Fiona, Wojciech Malajkat jako 
Kot w butach, Cezary Pazura jako Rumpelnicki, Tomasz Bednarek jako Ciastek, Jan 
Kulczycki jako Król Harold, Małgorzata Zajączkowska jako Królowa, Jarosław Domin 
jako Pinokio, Cezary Żak jako Pichcik, Wojciech Mann jako Doris, Krzysztof Materna 
jako Mabel, Miłogost Reczek jako Brogan, Mirosław Zbrojewicz jako Wilk.

Cóż jeszcze może mieć do zrobienia ogr, który ma na swoim koncie spacy-
fikowanie strasznego smoka, uratowanie pięknej księżniczki i wyciągnięcie z 
opałów królestwa swoich teściów? Zamiast straszyć swoim wyglądem miej-
scową ludność, jak to miał w zwyczaju jeszcze całkiem niedawno, Shrek urósł 
do roli celebryty, który ogranicza się do składania autografów na widłach. 
Rzewnie wspominając stare czasy, kiedy czuł się jak „prawdziwy ogr”, Shrek 
staje się łatwym łupem dla wygadanego Rumpelnickiego, który w podstępny 
sposób namawia go do podpisania pewnego paktu...

www.noknasielsk.pl

Jak pies z kotem 
– Co to jest i dlaczego? – spytałam 
groźnie, gdy Franek wysupłał z za-
winiątka puchatą biało-czarno-rudą 
kulkę.
– To jest kotek! – oświadczył nieco 
zdziwiony.
– Widzę, że kotek! – zdenerwowa-
łam się.
– To dlaczego babcia pyta? – zdziwił 
się jeszcze bardziej mój wnuczek i do-
dał – Na imię ma Bratek.
Kociątko na nieco chwiejnych łap-
kach spacerowało wokół moich nóg. 
Mimo woli pogłaskałam je, a maluch 
natychmiast nadstawił się do pieszczot. 
Westchnęłam. 
– A mama wie? I tata?
– Mama sama wybrała tego kotka – 
powiedział oburzony z lekka Franek. 
– Jedna pani szukała dla niego dobre-
go domu. A nasz jest dobry, prawda? 
Chodźmy do kuchni. Bratek teraz musi 
coś zjeść.
Pewnie, że musi. To tak jak my. Tego 
dnia planowałam na obiad knedle ze 
śliwkami.
– Może dam mu mleka?
– On jeszcze nie może pić zwykłego 
mleka. Mama kupiła dla niego specjal-
ne jedzenie – Franek wyjął z kieszeni 
nieco wymiętoloną saszetkę i mi po-
dał. – Dajmy mu to, babciu. Niech zje. 
Mama kupiła tego więcej.
– A gdzie on będzie spał? – zatrosz-
czyłam się. – I siusiał?
– Tata jest w sklepie i wszystko mu 
kupuje, całą wyprawkę. Miseczki też. 
Teraz niech zje z… Babciu, czy Bratek 
może raz zjeść ze spodeczka?
– Wyjątkowo raz może. Skoro tata jest 
w sklepie, to gdzie jest mama?

Franek zignorował moje pytanie. 
Następnie, nie zapominając o wcze-
śniejszym umyciu rąk, wyjął spodek, 
wyłożył na niego koci pokarm, ro-
zejrzał się, szukając odpowiedniego 
miejsca, a potem postawił spodeczek 
i przywołał kotka. 
– Tu nie będzie nikomu przeszkadzał.
– Ani jemu nikt – dodałam i przypo-
mniało mi się, że gdy w domu poja-
wiają się zwierzęta, dzieci szybciej doj-
rzewają i uczą się dbać o innych.  
Wrócił Piotrek, obładowany jak święty 
Mikołaj, i od progu wołał:
– Co na obiad?
– Knedle ze śliwkami… Nie! Nie ku-
piłam śliwek! – przeraziłam się. – Zo-
baczyłam kota i całkiem o nich zapo-
mniałam.
– A to może knedle bez śliwek? – 
przymilał się Piotrek, robiąc taką minę 
jak Bratek, gdy chciał, żeby go po-
głaskać.
– Pomyślę – odpowiedziałam. – Moż-
na by zrobić… mam taki przepis na 
knedle bez owoców. Twaróg mamy?
– Mamy, rano było go jeszcze sporo.
Przygotowałam sobie w kuchni wszyst-
kie produkty do przyrządzenia knedli, 
ale ciekawość zwyciężyła i wróciłam 
do przedpokoju obejrzeć zakupy 
Piotrka. Właśnie je wypakowywał, 
a Franek odnosił kolejne rzeczy na 
miejsce. Ale coś mi się nie zgadzało. 
Taka duża wyprawka dla jednego 
małego kotka? A może zamieszkają 
z nami także jego siostry i bracia? O nie, 
na to się w życiu nie zgodzę. Jeden kot, 
dobrze, może i przyda się nam zwie-
rzątko, no i zimą odpadnie problem 
myszy, gdyby jakaś znów chciała się 
do nas wprowadzić. Ale na więcej 
zwierząt po prostu się nie zgodzę. 

Wzięłam Bratka na ręce i przymie-
rzyłam do kupionego przez zięcia 
legowiska. 
– Jesteś za mały na takie łóżko – po-
wiedziałam do niego stanowczo, a on 
zaczął trącać łapką moje korale. Niech 
już wreszcie przyjdzie Zosia! Wtedy 
wszystko się wyjaśni.
W końcu drzwi się otworzyły i stanęły 
w nich córka z wnuczką. Za nimi coś 
wyraźnie się ruszało… Na schodach 
stał nieduży kundelek, suczka. Była 
umaszczona jak mała krówka i skrom-
nie czekała, aż zostanie zaproszona 
do środka. 
– Mamusiu, mamy niespodziankę – 
powiedziała Zosia słodko. – Wzięliśmy 
pieska ze schroniska. I to takiego, który 
lubi koty. Milka, chodź do babci!
Suczka weszła do domu, powąchała 
Bratka i polizała go. Potem powącha-
ła mnie, a następnie usiadła i podała 
mi łapę, czym mnie całkowicie roz-
broiła. 
– Dobry pies – powiedziałam, czę-
stując Milkę kawałkiem twarogu.  
I mądry, bo z miejsca wie, kto w tym 
domu rządzi… 

Babcia Jadzia

Knedle z serem
75 dag twarogu, 15 dag masła, 12 dag 
bułki tartej, 8 dag kaszy manny, 4 jajka, 
sól, cukier, masło lub śmietana
Twaróg przetrzeć przez sito lub zemleć 
w maszynce. Wbić do niego jajka, do-
dać kaszę, bułkę tartą i sól. Wymieszać 
i odstawić na kwadrans. Zwilżonymi 
dłońmi formować knedle. Gotować 
osolonej wodzie, aż wypłyną.  Poda-
wać z cukrem, a także z masłem i bułką 
tartą lub polane śmietaną.
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DROBNE
Hydraulika, kompletne instalacje, 
C.O, C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 178 
967. 

Instalacje elektryczne. Tel. 506 190 
870.

Masz problem z komputerem, te-
lewizja satelitarną? Potrzebujesz 
pomocy? Tel. 721 775 723.

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huś-
tawkę ogrodową dębową ręcznie 
wykonaną, komplet wypoczynkowy, 
sofę dwu i trzy osobową; dwa biurka, 
ławo-stół, dywany, heblarkę, silnik 
na 380 11kW. Tel. 505 359 438.

Krycie, blacha, papa, deskowanie, 
celagier, klinkier, malowanie, pod-
bitki. Tel. 503 110 516.

Usługi remontowe, glazura, te-
rakota, gipsowanie, malowanie.  
Tel. 604 561 031.

Sprzedam działki przy ul. Sosnowej. 
Tel. 502 182 991.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Popowie Borowym, pow. 1900 
m2 z budynkiem gospodarczym.  
Tel. 691 199 081.

Zatrudnię solidnego pana do stałej 
pielęgnacji działki z perspektywą wie-
loletniej współpracy. Popowo Północ. 
Tel. 608 647 384, 606 400 487.

Dam pracę. Szukam wykształconego 
mężczyzny z samochodem do orga-
nizacji i kontroli jakości metalowych 
wyrobów. Proponowana pensja  
ok. 2000 netto. Tel. 502 721 271.; 
e- mail: cmwcmw@wp.pl.

Dam pracę. Szukam pracownika 
gospodarczego. („Złota rączka”); 
Siennica. Tel. 504 101 080.

Wynajmę pomieszczenie pod biuro 
bądź sklep – 40 m2. Tel. 500 142 809, 
500 280 706.

Sprzedam działkę budowlaną  
ok. 800 m2. Tel. 602 432 338.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
+ garaż, umeblowana kuchnia – 
Nasielsk. Tel. 663 555 405.

Zatrudnię sprzedawcę, mechanika. 
Tel. 513 143 956.

Zatrudnię przy pilarkach i kosiarkach 
spalinowych osobę mającą doświad-
czenie. Tel. 513 143 956.

Poszukujemy statystów do filmu 
z Popowa Borowego. Zgłoszenia 
pod nr. 508 19 19 27, lub mailowo: 
statyści@atvfilm.pl z dopiskiem 
Popowo Borowe.

Pilnie poszukuję solidnego pracow-
nika do pracy w kuchni na stano-
wisku pomoc kuchenna. Ośrodek 
Charytatywno- Szkoleniowy Popowo 
k.Warszawy. Tel. 22 782 75 90.

Sprzedam dwie opony z felgami do 
fiata 126p nowe. Tel. 505 359 438.

Sprzedam rowery używane. Tel. 505 
359 438.

Sprzedam działkę budowlaną 600 m2 
z mediami, ul. Dębowa w Nasielsku 
(naprzeciwko stadionu). Tel. 23 69 
30 160; 507 720 394.

Sprzedam działkę 910 m2 budow-
laną, uzbrojoną przy ul. Cisowej 
w Nasielsku. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 206 944.
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Sprzedam mieszkanie ul. Piłsudskiego 
64m2. Tel. 506 755 675.

Sprzedam dwie działki budow-
lane łącznie na osiedlu Krupka. 
Powierzchnia całkowita 695 m2. 
Tel. 606 825 264.

Kupię owies, pszenicę. Tel. 668 474 
491.

Sprzedam działkę 4, 19 ha koło 
Nasielska z dostępem do drogi 
gminnej i powiatowej (media we 
wsi) wydane warunki zabudowy pod 
działalność i zabudowę siedliskową. 
Tel. 605 615 755.

Sprzedam mieszkanie dla firmy 
M4 z umeblowaniem w Nasielsku.  
Tel. 511 848 639.

S p r z e d a m  m i e s z k a n i e  5 4 m 2 

w Nasielsku, IV piętro, trzy pokoje. 
Tel. 602 684 937; 600 164 461.

Sprzedam Golfa, rok prod. 2000, 
serwisowany, pierwszy właściciel. 
Pilne. Tel. 606 688 160.

Zakład garmażeryjny Siennica  
k. Nasielska zatrudni kierowcę kat B 
do rozwożenia towaru po Warszawie 
i okolicach, magazyniera- praca na 
noc. Tel. 693 40 83 50. 

Sprzedam działki przy l. Sosnowej. 
Tel. 502 182 991.

P r z y j m ę  d o  p ra c y  b r u k a r z y.  
Tel. 0 781 939 362.

Sprzedam wózek spacerowy GRACO, 
fotelik samochodowy do 18 kg.  
Tel. 662 132 779.

Wykaszanie trawy, chwastów, burt, 
stawów. Tel. 661 066 461; 696 625 
756. 

Zatrudnię kierowcę z kat. D z okolic 
Nasielska. Tel. 698 561 591. 

Sprzedam gospodarstwo rolne 
o pow. 3,92 ha z domem, budyn-
kami gospodarczymi, Jackowo Dw. 
k. Nasielska do stacji PKP 800 m2.  
Tel. 725 009 537; 22 618 99 98.

Zatrudnię sprzedawcę w cukierni 
w Nasielsku. Tel. 692 995 823.

Korepetycje z jęz. rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Sprzedam części do Opla Corsy.  
Tel. 697 634 803.

Zatrudnię pracowników ogólnobu-
dowlanych. Tel. 509 046 094.

Sprzedam biurko i wózek (spacerów-
ka+głęboki). Tel. 501 218 245.

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

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

W y d z i e r ż a w i ę  d z i a ł k ę  p r z y  
ul. Kolejowej, blisko dworca PKP.  
Tel. 507 476 081.

Sprzedam mieszkanie 50m2. Nasielsk, 
ul. Piłsudskiego 12/16D. Tel. 606 990 
007.
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Piłkarze Żbika rozpoczęli sezon
W sobotę 14 sierpnia wystartowa-
ła liga okręgowa. Żbik wygrał swój 
pierwszy mecz w sezonie rozgryw-
kowym 2010/2011. Ważne jest zaś 
to, że zwycięstwo zostało odnie-
sione nad renomowanym prze-
ciwnikiem – Józefovią z Józefowa. 
Dodatkową miarą sukcesu jest to, 
że mecz odbył się w Józefowie, a tu 
często przegrywały drużyny z wyż-
szych klas. 

Rozmiar zwycięstwa 2:0 też jest 
satysfakcjonujący. To dobry wynik. 

Pozostaje jednak pewien niedosyt, 
okazuje się bowiem, że pewne braki 
w grze Żbika, które obserwowaliśmy 
w okresie przygotowawczym, nie 
zostały do końca wyeliminowane. 
Widać to było także w inauguracyj-
nym meczu sezonu.

Ostatnie mecze kontrolne 
przed sezonem

Piłkarze Żbika ostro pracowali 
w okresie przygotowawczym. Nie-
którzy uważają nawet, że za ostro. 

Mówią, że zauważy-
li u piłkarzy oznaki 
zmęczenia. Tu jednak 
należy zdać się na 
opinię szkoleniow-
ca (Cezary Molęda), 
który jest dobrym fa-
chowcem i zna moż-
liwości poszczegól-
nych zawodników. 
Jest przekonany, że 
jego chłopców stać 
na wiele, że drużyna 
jest w stanie wywal-
czyć awans, i należy 
mu wierzyć. To, że 
z pewnością widział-
by 2–3 dodatkowych 
piłkarzy z określony-
mi umiejętnościami, 
nie powinno nikogo 
dziwić.

Ostatnimi sparingpartnerami przed 
rozpoczęciem sezonu byli wymaga-
jący przeciwnicy z IV ligi. To miejsce, 
do którego aspiruje Żbik. Obydwaj 
przeciwnicy to ścisła czołówka grup 
mazowieckiej IV ligi. Bug Wyszków 
zajął ostatecznie w swej grupie 
miejsce trzecie, a Mszczonowianka  
Mszczonów – drugie.

Z pierwszą drużyną graliśmy w Wy-
szkowie. Mecz zakończył się wyni-
kiem remisowym 1:1. Opinia znaw-
ców piłki w Wyszkowie i Nasielsku 
nie różni się. Uważają, że dojrzalszym 
zespołem była drużyna z Nasielska. 
Należało się jej zwycięstwo, a o osta-
tecznym wyniku zadecydowało 
niezbyt obiektywne sędziowanie. 
Wszystko to nie jest ważne. Żbik 
pokazał się z dobrej strony. Kibice 
cieszyli się, że mamy już drużyną na 
miarę IV ligi. Po tym meczu zapa-
nowała, nawet w nasielskim światku 
piłkarskim, pewna euforia.

Ta została szybko przygaszona już 
w trzy dni później. Do Nasielska 
przyjechała Mszczonowianka. Ra-
zem z nią przyjechał jej prezes An-
drzej Czeremużyński. Pochodzi 
z Nasielska Tu narodziła się jego 
piłkarska pasja. O tym pamięta się 
w Nasielsku. Z okazji tego spotkania 
otrzymał zdjęcie z meczu, w któ-
rym grał z Węgrami. Otrzymał też 
orbitę kserograficzną węgierskiej 

gazety „Pajtas”, której dwie strony 
poświęcone były meczowi Żbicz-
ków z Nasielska z Szegedi United 
(Węgry). Spotkanie to odbyło się na 
budapeszteńskiej Wyspie Małgorzaty 
i w całości transmitowane było przez 
pierwszy program telewizji węgier-
skiej. Prezes Aleksander Górecki ob-
darował swojego „nasielskiego” ko-
legę z Mszczonowa proporczykami 
Żbika i klubowymi znaczkami. 

Niestety, do tego miłego nastroju nie 
dostroili się piłkarze Żbika. Zagrali sła-
bo. Nie stawili przeciwnikowi więk-
szego oporu. Przegrywali większość 
pojedynków i cały mecz wynikiem 
4:0. Stworzyli mało okazji do strze-
lania bramki. To jednak był dobry 
i pouczający sprawdzian. Podziałał 
jak zimny prysznic. Nieco zbyt ufni 
w swe umiejętności nasi zawodnicy 
schodzili z boiska ze spuszczonymi 
oczami i chyba wolą rehabilitacji.

Zwycięstwo w meczu wy-
jazdowym na inaugurację 

rozgrywek
Ostatni tydzień przed meczem z Jó-
zefovią piłkarze spędzili bardzo pra-
cowicie. Jak wskazuje wynik pierw-
szego meczu (2:0), przyniosło to 
oczekiwane efekty. Łatwo jednak nie 
było, zwłaszcza w pierwszej połowie. 
Była ona wyrównana, ale „rządził” 
Żbik. Stworzył pięć doskonałych 
okazji, tzw. setek. Nie wykorzystał 
żadnej z nich. Mieliśmy też rzut karny. 
Też nie został wykorzystany. I to jest 
właśnie ten słaby punkt Żbika. Brakuje 
skuteczności. 

W drugiej połowie rywale nieco 
spasowali, a piłkarze Żbika zaczęli 
grać dokładniej i szybciej. W 65’ 
miała miejsce sprawna akcja. Pił-
ka od obrony trafiła do Marcina 
Gumowskiego. Ten dynamicznie 
poprowadził ją lewą stroną boiska 
i wrzucił w sam środek pola karne-
go, gdzie dostrzegł Rafała Załogę. 
Główka Rafała przyniosła prowa-
dzenie. W końcowych minutach 
podobną akcję poprowadzono 
prawą stroną boiska. Plasowanym 
strzałem w długi róg bramki zakoń-
czył ją Hubert Wierzchowski.

Bohaterem spotkania był bram-
karz Józefovii Tomasz Malczewski.  
To jego udane wejścia sprawiły, że 
do przerwy nasielszczanie nie strzelili 
żadnej bramki. I nie umniejsza tego 
nawet fakt, że strzały naszych zawod-
ników nie były najwyższej marki.

W meczu z Józefovią Żbik wystąpił 
w składzie: Paweł Paczkowski, Uzo-
ma Emeka Tony, Ewah Stephen, 
Przemysław Zubel, Marek Osiński, 
Elota Maxwell. Chinwendu Chu-
kwukere, Marcin Gumowski, Hubert 
Wierzchowski, Jarosław Unierzyski 
Fabian Kotarski (skład z 1. połowy) 
i Krystian Bodych, Dariusz Kordow-
ski, Rafał Załoga, Łukasz Ćwikliński 
Grzegorz Jędrzejewski, Tomasz 
Choroba, Mateusz Burzyński. Jest to 
w chwili obecnej skład podstawowy. 
Mogą w nim jednak nastąpić jeszcze 
pewne zmiany. Ostateczny skład 
poznamy po 1 września br.
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