
DODATEK TV

www.noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
e–mail:zycie@nasielsk.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

str. 12

Czytaj na str. 3

Spółdzielnia 
a spółdzielcy 

– Nie zgadzamy się z tym nowym 
sposobem naliczania opłat za ener-
gię elektryczną i wywóz śmieci. To nie 
może być tak, że metr kwadratowy 
produkuje śmieci, przecież nigdzie 
w Polsce tak nie ma – twierdzą miesz-
kańcy Spółdzielni Mieszkaniowej–Lo-
katorsko Własnościowej z Nasielska.
Wyjaśnienie spółdzielni, o którym pi-
saliśmy w jednym z numerów ŻN, nie 
trafia mieszkańcom do przekonania. 

Nie zgadzają się z nim i mają do tego 
prawo, nawet jeśli w rzeczywistości 
taki sposób naliczania opłat prowadzi 
wiele spółdzielni w Polsce. Dlatego 
spotkali się z naszym dziennikarzem, 
by opowiedzieć o swoich problemach 
ze spółdzielnią. 
W upalne wakacyjne popołudnie 
przed jednym z bloków na osiedlu 
Warszawska zgromadziło się około  
30 osób. Przez ponad godzinę wyli-
czali swoje zastrzeżenia co do funk-
cjonowania spółdzielni, począwszy 
od zbyt wysokich zarobków jej pra-
cowników i kosztów związanych 
z posiadaniem przez nich służbowych 
telefonów komórkowych, poprzez 
zarzuty o zaniedbania remontowe 
i niezagospodarowanie terenu wokół 
bloków, po niejasne rozliczenia ener-
gii cieplnej.
Były też pytania m.in. o to, dlaczego 
mieszkańcy musieli płacić po 35 zł 
za skrzynki na listy, dlaczego nie ma 
kontroli przewodów wentylacyjnych 

w mieszkaniach, dlaczego nie działają 
energooszczędne światła na klatkach, 
dlaczego nie ma domofonów i placów 
zabaw, a w końcu o to, jak wykorzysty-
wane są „zyski” spółdzielni.
– Klatki w niektórych blokach nie są 
malowane i nie są remontowane na-
wet od 20 lat. Wszystko się sypie, bo 
wszystko jest stare. Plac zabaw, który 
działał przed laty, już dawno został 
zdewastowany i tylko rośnie na nim 
trawa. Śmieci drożeją, bo ludzie spoza 
spółdzielni przywożą tu swoje odpady, 
a kosze nie są zamykane ani ogrodzo-
ne. Teraz trzeba szukać oszczędności, 
a nie obciążać ludzi kosztami – wyli-
czają mieszkańcy. 
Na te zarzuty odpowiada Hanna Wró-
blewska, prezes spółdzielni, choć na 
większość z nich reaguje z dużym 
zdziwieniem. – Wbrew pozorom 
wiele spółdzielni mieszkaniowych 
przy ustalaniu wszystkich ponoszo-

ROZMOWA Z…
Marianem Wiąckiem, 
poetą z Cieksyna.
Pan Marian urodził się w Górach 
Świętokrzyskich w wiosce Marcza-
kowe Doły w 1934 r. – Urodziłem 
się jako ,,scyzoryk”, jak to mawiają 
o ludziach stamtąd – wspomina. 
Już od dziecka wykazywał odwa-
gę i pomysłowość. – Mój ojciec 
był dowódcą partyzantów świę-
tokrzyskich. Za wioską był mały 
domek, gdzie się gromadzili, a ja 
z kolegami nadstawialiśmy ucha, 
o czym to rozmawiają. Miałem 
wtedy 10 lat. Dzięki podsłuchi-
waniu wpadliśmy na pomysł sa-
botażu. Niemcy mieli niedaleko 
kamieniołom, a w nim stromą 
rampę, po której wjeżdżał wózek 
z kamieniami. Odcięliśmy sznur 
trzymający wózek, który poleciał 
w swoją stronę, kamienie w swoją 
i wszystko zostało zniszczone a my 
uciekliśmy w las. Dopiero po latach 
przyznałem się ojcu, że ta akcja 
była naszą sprawką. 
Po wojnie ojciec zabrał pana Ma-
riana razem z rodzeństwem, poza 
jednym bratem, który urodził się 
na Śląsku i nie chciał się stamtąd 
wyprowadzać, do województwa 
opolskiego do gospodarstwa, na 
które składało się 7 ha ziemi przy-
dzielonej im przez nowo powstałe 
socjalistyczne państwo. Pan Ma-
rian uczył się w Lotniczych Szko-
łach Naukowych i miał dalej iść do 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Po-
wietrznych w Dęblinie, ale zmienił 
zdanie za namową brata bliźniaka, 
który stwierdził, że nie zostaną pi-
lotami, a marynarzami. – Mój brat 
wyciągnął mnie do Gdańska. Tam 
zaliczyłem rok technikum budo-
wy okrętów i rok szkoły morskiej. 
Potem szybko wróciłem do zawo-
dówki w Psim Polu, żeby zaliczyć ją 
przed wojskiem, do którego bar-
dzo chciałem pójść. Technikum 
ukończyłem już po odbyciu służby 
wojskowej – opowiada o swojej 
edukacji pan Wiącek.

Obradowała rada

str. 2

Rozkopany chodnik

str. 4

Nasielskie Muzeum

str. 6
Oddaliśmy hołd

str. 8
Po trzech kolejkach

str. 16



2 3–16 września 2010Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,  
Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Monika Orłowska,  
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl, gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów w na-
desłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.

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

Obradowała rada
W poniedziałek, 23 sierpnia br. w sali 
konferencyjnej nasielskiego Urzędu 
Miejskiego odbyła się L (pięćdziesiąta) 
sesja Rady Miasta Nasielska. Obrady 
prowadził Dariusz Leszczyński prze-
wodniczący RM. 
Przed przyjęciem porządku obrad 
Bernard Mucha burmistrz Nasielska 
zgłosił autopoprawkę do projektu 
uchwały dotyczącego zaciągnięcia 
i zabezpieczenia kredytu długoter-
minowego, oraz wniosek w związku 
ze zmianami w projekcie uchwały 
w sprawie odpowiedzi na skargę wnie-
sioną do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego.
Po przegłosowaniu obu wniosków 
radni przyjęli porządek posiedzenia 
oraz protokół z poprzedniej sesji RM.
Następnie przewodniczący RM omó-
wił sprawy, z jakimi zgłaszali się do nie-
go mieszkańcy gminy podczas jego 
cotygodniowych dyżurów. Wśród 
nich znalazły się m.in. prośba o wycię-
cie krzaków rosnących przy drodze 
powiatowej w Chlebiotkach, o popra-
wę nawierzchni drogi w Siennicy (uli-
ca Sikorskiego) oraz drogi powiatowej 
w Budach Siennickich. 
Burmistrz Nasielska w swoim spra-
wozdani wymienił m.in. ogłoszenie 
kolejnego przetargu dotyczącego 
zakupu paliwa pelletowego dla szkół 
i rozstrzygnięcie przetargu na re-
mont ulicy Elektronowej; mówił także 
o przygotowaniach do powszechnego 
spisu rolnego oraz o trwającym jeszcze 
projekcie finansowanym z UE pt. „Ra-
diowa Kuźnia Talentów”.
W kolejnym punkcie porządku obrad 
nasielscy radni zgłaszali następujące 
problemy: radny Stanisław Sotowicz 
chciał wiedzieć, czy w sierpniu nastąpi 
zmiana organizacji ruchu w mieście, 
czy jest szansa na zorganizowanie 
placu zabaw na terenie spółdzielni 
mieszkaniowej przy przedszkolu, czy 
został rozstrzygnięty przetarg na do-
wóz dzieci do szkół. Radny Mirosław 
Świderski pytał o inwestycje z fun-
duszu sołeckiego dla miejscowości 
Pniewo i Pniewska Górka. Przekazał 
też apel mieszkańców centrum mia-
sta o utrzymanie porządku i ciszy 
na skwerze im. Jana Pawła II. Radny 
Wojciech Krzyczkowski był zaintere-
sowany losami drogi przez Chrcyn- 
no. O konieczności zamontowania 
ograniczników dla pojazdów na osie-
dlach mieszkaniowych mówiła radna 
Katarzyna Świderska. Zwróciła także 
uwagę, że w mieście brakuje oznako-
wania z nazwami ulic. Natomiast radny 
Grzegorz Duchnowski podniósł temat 
trwającej w Pieścirogach budowy ka-
nalizacji sanitarnej. Mówił o tym, że 
jego zdaniem dokumentacja tej inwe-
stycji została źle przygotowana. – Pie-
niądze wydajemy, a kanalizacji w tym 
roku nie będzie – stwierdził.
Na temat budowy kanalizacji mówili 
także radni Dariusz Leszczyński i An-
drzej Wierzchoń. 
– Kiedy zakończy się ta budowa? 
Mieszkańcy cały czas narzekają, że nie 
ma utwardzonych dróg, zdarza się też, 

że w tych samych miejscach ulice są 
rozkopywane wielokrotnie. Chodnik 
jest obecnie zdewastowany, czy dzieci 
będą musiały chodzić do szkoły ulicą? 
– pytał radny Leszczyński.
Również radny Wierzchoń pytał o kon-
kretny termin oddania do użytku ka-
nalizacji. Podkreślił też, że firma niestety 
nie wywiązuje się ze swoich obowiąz-
ków należycie i stąd zaniedbania.
Następnie przewodniczący Rady 
Miejskiej udzielił głosu obecnemu na 
sesji komendantowi komisariatu policji 
w Nasielsku, asp. sztab. Karolowi Stojak. 
Radni mieli okazję zadawać mu pyta-
nia. Dotyczyły one przede wszystkim 
utrzymania porządku w mieście.
Następnie radni przystąpili do głoso-
wania nad projektami uchwał. Jako 
pierwszy jednogłośnie został przyjęty 
projekt uchwały zmian w budżecie 
miasta i gminy Nasielsk na 2010 r. 
Kolejny projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia i zabezpieczenia kredy-
tu długoterminowego w wysokości 
ponad 2 mln 600 tys. zł wzbudził 
zainteresowanie radnych. Zarówno 
radny Mirosław Świderski, jak i radny 
Grzegorz Duchnowski zadawali pyta-
nia dotyczące finansowania kanalizacji 
sanitarnej w Pieścirogach, podkreślając 
jednocześnie, że nie kwestionują za-
sadności tej inwestycji, lecz sposób jej 
finansowania.
Burmistrz podkreślał, że ma nadzie-
ję, iż gmina otrzyma zwrot środków 
poniesionych na tę inwestycję. Pod-
kreślił, że z tak trudną inwestycją nie 
miał do tej pory do czynienia. Mówił 
o problemach, jakie podczas jej wy-
konywania napotkano, przyznał, że aż 
w 80% kanalizacja musiała być prze-
projektowywana. Zaznaczył również, 
że w tym roku kanalizacja w tym re-
jonie musi być zakończona. Projekt 
uchwały został przyjęty 8 głosami za 
i 6 przeciw. 
Kolejne projekty uchwał: w sprawie 
określenia zakresu i formy o przebie-
gu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze danego roku budżetowego 
z informacją o kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej i informacji 
o przebiegu wykonania planu finan-
sowego samorządowych instytucji 
kultury i samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej; w spra-
wie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odracza-
nia i rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cy-
wilnoprawny przypadających gminie 
Nasielsk lub jej jednostkom podle-
głym; w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Nowych Pieścirogach – zostały one 
przyjęte jednogłośnie. 
Następnie przewodniczący Rady Miej-
skiej przedstawił obecnym projekty 
uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg 
na działalność Burmistrza Nasielska. 
Pierwszy projekt uchwały dotyczył pi-
sma mieszkańca gminy Nasielsk skar-
żącego się na nieprawidłowe wyko-
nywanie obowiązków przez pracow-
ników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którzy działają z upoważ-

nienia burmistrza. Radni 
uznali skargę za bezza-
sadną. Zaś Małgorzata 
Witkowska z nasielskie-
go MOPS wyjaśniła, że 
decyzja przyznająca 
mieszkańcowi zasiłek 
pielęgnacyjny nie zo-
stała dostarczona przez 
pracownika tej instytu-
cji, ponieważ nie mogą 
oni wysyłać listów po-
leconych ze zwrot-
nym potwierdzeniem 
ze względu na duże 
koszty. Zdecydowano, 
że w dostarczaniem 
decyzji świadczenio-
biorcom zaangażowani będą wszyscy 
pracownicy jednostki, żeby podobne 
sytuacje nie miały miejsca. 
Kolejna skarga na działalność burmi-
strza Nasielska była skierowana przez 
panią Marylę Chojnacką do Inspekcji 
Weterynaryjnej w Warszawie i doty-
czyła nieprawidłowości w prowadze-
niu przez Fundację Centrum Ochrony 
Środowiska w Chrcynnie schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. Jak tłu-
maczył Bogdan Ruszkowski, zarzuty 
wobec schroniska są bezzasadne, po-
nieważ kontrole ich nie potwierdziły. 
Rozliczenia przebiegają w sposób 
prawidłowy, a padłe zwierzęta od-
bierane są przez Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Głosu 
udzielono również pani Chojnackiej, 
która zaprezentowała pisma, jakie 
otrzymała od Wojewódzkiego In-
spektora Weterynarii i powiatowego 
lekarza weterynarii, twierdziła, że wiele 
informacji, które otrzymała od urzęd-
ników, wzajemnie się wykluczają. Jej 
zdaniem w schronisku w Chrcynnie 
jest dużo zagryzień zwierząt i bardzo 
duża ich śmiertelność, a jego właściciel 
prowadzi je tylko dla zysku. Obecny na 
sali pan Krzysztof Łukaszewicz z Fun-
dacji Centrum Ochrony Środowiska 
stwierdził, że jest to jawna manipulacja 
dokumentami, ponieważ większość 
czasu poświęca on na kontrole i wy-
jaśnienia, a schronisko funkcjonuje 
coraz lepiej i nie ma zadłużeń. Dodał 
też że Fundacja prowadzi dodatkowe 
działania, żeby utrzymać schronisko. 
Ta skarga na działalność burmistrza 
również została uznana przez radnych 
za bezzasadną.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwa-
łą odpowiedź na skargę wniesioną 
przez mieszkańca gminy Nasielsk do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie na uchwałę RM 
z 13 września 2007 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego zale-
sienia w granicach administracyjnych 
gminy Nasielsk. 
W odpowiedziach na interpelacje i za-
pytania radnych: Zbigniew Ciskowski, 
wicedyrektor ZGKiM, wyjaśnił, że 
w najbliższych dniach nastąpią pra-
ce przy zmianach organizacji ruchu 
w mieście dotyczące ulic: Rynek, 
Tylna, część ulicy Starzyńskiego. Na-
tomiast burmistrz stwierdził, że gmina 

w tej chwili nie dysponuje pieniędzmi 
na wykonanie wspólnie ze spółdzielnią 
mieszkaniową placów zabaw dla dzieci. 
Podkreślił też że w tym roku szkolnym 
przy szkole podstawowej w Nasielsku 
powstanie plac zabaw, wspomniał też 
o możliwości zorganizowania na tere-
nie za komisariatem miasteczka ruchu 
drogowego. W sprawie przetargu na 
dowóz dzieci do szkół burmistrz po-
informował obecnych, że trwają pra-
ce komisji przetargowej i z pewnością 
przewoźnik zostanie wybrany, zanim 
rozpocznie się rok szkolny. W kwestii 
funduszu sołeckiego dla miejscowo-
ści Pniewo (chodnik) i Pniewska Górka 
(oświetlenie uliczne) Ludwina Turek 
wyjaśniła, że chodnik przy drodze, 
która nie jest własnością gminy, nie 
może być wykonany z tych środków. 
Zarówno wykonanie ograniczników 
prędkości na drogach osiedlowych, 
jak i oznakowanie ulic w mieście bur-
mistrz uznał za ważny temat i stwierdził, 
że w budżecie na przyszły rok należy 
przeznaczyć fundusze na ten cel. 
W kwestii kanalizacji budowanej w Pie-
ścirogach Radosław Kasiak, kierownik 
Wydziału Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, poin-
formował obecnych, że projekt wy-
konany w 2003 r. przewidywał kanał 
grawitacyjny w środku drogi, jego 
część została przeprojektowana na 
chodnik, i dlatego obecnie budowa jest 
prowadzona w ten sposób. Kierownik 
wydziału mówił również o tym, że 
chodnik zostanie odbudowany z kostki 
brukowej, a w kosztach uczestniczyć 
też będzie nowodworskie starostwo 
powiatowe.
Na temat poprawy stanu nawierzchni 
ulicy Sikorskiego burmistrz stwierdził, 
że nie wiadomo, czy powiat przeka-
że na ten cel jakieś fundusze. ALBO: 
nie wiadomo, czy przekaże, ALBO że 
wiadomo, że przekaże
Następnie przewodniczący RM od-
czytał pisma, które wypłynęły do 
rady. W wolnych wnioskach radny  
M. Świderski pytał o przetarg doty-
czący budowy bloku Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego. Zaś 
radny Wojciech Krzyczkowski intere-
sował się dofinansowaniem ze środ-
ków zewnętrznych budowy sal gim-
nastycznych przy szkołach w Budach 
Siennickich i Popowie Borowym. 
Na tym sesję Rady skończono.

(red.)
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Nagrody dla strażaków
Strażacy ochotnicy z gminy Nasielsk, którzy uczestniczyli w te-
gorocznej akcji przeciwpowodziowej na przełomie maja i czerwca 
otrzymali podziękowania i nagrody. 
Za wysiłek i zaangażowanie podziękowania od Donalda Tuska, Prezesa Rady 
Ministrów, otrzymało 81 ochotników z sześciu jednostek OSP z terenu naszej 
gminy. Natomiast aż 43 strażaków, którzy przepracowali najwięcej godzin, 
otrzymało nagrody pieniężne, po tysiąc zł każda. Zostały one przekazane 
ochotnikom w czwartek, 19 sierpnia br. przez bryg. Andrzeja Hiszpańskiego, 
komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim i kpt. Mariusza Wyszyńskiego z Komendy Powiatowej 
PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Nagrody otrzymali strażacy z nastę-
pujących jednostek: OSP Nasielsk (13 ochotników), OSP Psucin (9), OSP Cieksyn 
(9), OSP Nuna (6), OSP Jackowo (6).
– Nasi strażacy byli bardzo mile zaskoczeni tym, że ktoś nagrodził ich pracę, 
ponieważ nigdy nie otrzymywali takich nagród. Tym bardziej że naprawdę 
ciężko pracowali. Nagrodzeni mieli na swoim koncie od 20 do ponad 80 
godzin pracy – podkreśla Andrzej Krzyczkowski, kierownik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej nasielskie-
go Urzędu Miejskiego. – Wnioskowaliśmy do wojewody mazowieckiego 
o zwrot kosztów, ponieważ nasi strażacy uczestnicy w akcji przeciwpowo-
dziowej poza terenem naszej gminy. I otrzymaliśmy zwrot pieniędzy w wy-
sokości 45 790 zł – dodaje.
Przypomnijmy, że z wielką wodą strażacy walczyli na poza naszą gminą, m.in. 
w Pomiechówku, Nowym Dworze Mazowieckim, Leoncinie, Zakroczymiu. 
Do ich zadań należało m.in. umacnianie wałów workami z piaskiem.
Wszystkim uhonorowanym strażakom ochotnikom gratulujemy!

(red.)

NASZE SPRAWY

Spółdzielnia a spółdzielcy 
nych kosztów za jednostkę rozlicze-
niową przyjęło metr kwadratowy 
powierzchni użytkowej. Jest to naj-
bardziej niezmienny i realny system 
rozliczeniowy. Mieszkańcy, którzy 
zamieszkują w naszej spółdzielni od 
wielu lat, powinni pamiętać, że taki 
system rozliczeniowy funkcjonował 
u nas już wcześniej. W okresie kiedy 
zamieszkiwało w spółdzielni wiele 
osób (2500 mieszkańców), zmieniono 
zasady naliczania opłat na zł/osobę – 
w pierwszej fazie było to korzystniejsze. 
Po latach funkcjonowania systemu 
okazało się, że coraz mniej osób 
zamieszkuje w spółdzielni, a opłaty 
wnoszone przez członków w pełni nie 
pokrywają ponoszonych kosztów. A 
przecież spółdzielnia swoje dochody 
opiera tylko na wpłatach wnoszonych 
przez członków, zaś wszystkie opła-
ty ustalane są do wysokości pono-
szonych kosztów. Aby uniknąć więc 
zachwiań płynności finansowej, po-
stanowiono, że spółdzielnia wróci do 
dawnego systemu rozliczeń. Trzeba 
pamiętać, że spółdzielnia działa bez-
wynikowo, a zatem nie posiada i nie 
może pozyskiwać żadnych zysków, 
a tym samym nie posiada wolnych 
środków na pokrycie strat – mówi H. 
Wróblewska.
Jeśli chodzi o rozliczenie energii ciepl-
nej, jak wyjaśnia pani prezes: – Wpro-
wadzając system rozliczeń, po konsul-
tacjach z mieszkańcami, zakładano, że 
wszyscy będą płacić za zużytą energię 
cieplną. W latach ubiegłych członko-
wie otrzymywali nawet spore nadpłaty 
po rozliczeniu systemu grzewczego. 
Przez okres kilku lat zaliczka na central-
ne ogrzewanie nie była podnoszona 
przez spółdzielnię, ale za to dostawca 
podnosił cenę za świadczone usługi, 
a więc koszty były co roku wyższe, zaś 
członkowie wnosili te same przedpłaty. 
Trzeba pamiętać, że dojdzie do takiej 
sytuacji, kiedy ponoszone koszty na 
centralne ogrzewanie będą równe 
przedpłatom. Ponadto wszyscy wie-
dzą, że energię cieplną rozlicza od 
wielu lat Metrona Polska (od 1994 r.) 
na podstawie zużycia ciepła spisywa-
nego z podzielników zamontowanych 
w każdym lokalu. A każdy węzeł ciepl-
ny jest opomiarowany i rozliczany 
oddzielnie, zgodnie z ustawą Prawo 

energetyczne i regulaminem rozlicza-
nia kosztów energii cieplnej.
– Jeśli chodzi o płace, to obowiązuje 
nas ustawa o ochronie danych osobo-
wych. Natomiast w każdym sprawoz-
daniu Zarządu za rok sprawozdawczy 
jest podawana średnia płaca. W 2009 
r. wynosiła 2.934 zł brutto, ze wszystki-
mi składnikami (ZUS, podatki) – mówi 
H. Wróblewska.
Na temat cen śmieci i koszy oraz po-
mysłów mieszkańców dotyczących 
ich zamykania usłyszeliśmy: – Wystar-
czy spojrzeć, jak wygląda teren wokół 
śmietników, jest tam wszystko: gruz, 
meble, ludzie zrzucają tu to, bo jest 
anonimowo. Niestety, o cenie wywo-
zu śmieci decyduje Rada Miasta i nie 
mamy na nią większego wpływu. O 
ustawieniu pojemników do segregacji 
odpadów przy naszych śmietnikach 
też zdecydowało miasto. To miało być 
z korzyścią dla naszych mieszkańców. 
Wątpię, czy przyjmie się u nas zamy-
kanie śmietników, obawiam się, że lu-
dzie będą gubić klucze i wyłamywać 
drzwi, żeby wyrzucić śmieci .Aktual-
nie jednak prace są na ukończeniu, 
wszystkie śmietniki będą zamknięte 
na klucz – mówi pani prezes i dodaje: – 
Można się oczywiście zastanowić nad 
zmianą firmy wywożącej odpady lub 
mieć nadzieję, że urząd miasta zmie-
ni zasady gospodarki nieczystościami 
i wprowadzi opodatkowanie wszyst-
kich mieszkańców gminy.
Jeśli chodzi o plac zabaw, który przed 
laty znajdował się niedaleko samo-
rządowego przedszkola, pani prezes 
przyznaje – Był taki plac, ale został zde-

wastowany, a to, co z niego zostało, 
ustawione jest przy jednym z bloków. 
Rzeczywiście jest tam tylko jedna huś-
tawka i mała piaskownica. Niestety, nie 
mamy pieniędzy na zrobienie placów 
zabaw na osiedlach. Przy takich inwe-
stycjach obowiązują bardzo rygory-
styczne przepisy. Ponadto spółdzielnia 
występowała także do Urzędu Miasta 
o pomoc w zorganizowaniu placu 
zabaw, wskazała nawet miejsce, nie-
stety miasto wybrało inną opcję, nie 
na naszym terenie. 
Jak zapewnia, ławki przed blokami 
były ustawiane przez spółdzielnię, 
ale bardzo często zdarzało się tak, że 
przeszkadzały mieszkańcom. – Jedni 
chcieli, żeby były, a inni nie, i wtedy po-
jawiały się konflikty sąsiedzkie – mówi 
H. Wróblewska.
Prezes wyjaśnia również że w spół-
dzielni nie ma na stałe zatrudnionej 
ekipy remontowej, są za to konser-
watorzy, jak hydraulik, elektryk, stolarz, 
którzy są etatowymi pracownikami. 
Telefony komórkowe posiadają hy-
draulik i elektryk (z najniższym abona-
mentem, więc koszty nie są wysokie), 
do których zgłaszanych jest najwięcej 
awarii. 
W spółdzielni jest też regulamin okre-
ślający obowiązki spółdzielni i jej człon-
ków w zakresie napraw lokalu oraz za-
sady rozliczeń spółdzielni z członkami, 
który precyzuje, jakie usługi są świad-
czone nieodpłatnie. Cennik opłat za 
usługi znajduje się na tablicy ogłoszeń, 
a wszystkie są ewidencjonowane i wy-
stawiana jest na nie faktura VAT. 

dokończenie na str. 11

KRÓTKO

Mammografia 
profilaktycznie
Przez dwa dni, poniedziałek (30.08) i wtorek (31.08), mieszkanki Nasielska 
i okolic mogły wykonać badanie piersi, w mammobusie, który był zapar-
kowany przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 
Programem bezpłatnych badań finansowanych przez NFZ objęte były Panie 
w wieku 50–69 lat, ale istniała też możliwość wykonania badań odpłatnie 
(koszt 80 zł). Można je było wykonać w godz. 9.00–17.00. 
– Było duże zainteresowanie badaniami, w poniedziałek zgłosiło się na nie 
81 pań, a we wtorek 83. Tylko jedna osoba skorzystała z badania płatnego 
– powiedział nam pracownik firmy NZOZ FADO Centrum Usług Medycz-
nych. – Staramy się regularnie przyjeżdżać do Nasielska, dwa, trzy razy  
do roku – dodaje.
Wszystkie panie, które wykonały badania mammograficzne, otrzymają 
ich wyniki listownie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

(red.)
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Kronika straży pożarnej
25.08. nasielscy strażacy zostali 
wezwani do Szkoły Podstawowej 
przy ul. Kościuszki w celu usunię-
cia gniazda os z przewodu wen-
tylacyjnego.
29.08. jednostka OSP Nasielsk 
uczestniczyła w zabezpieczeniu 
trasy wyścigu kolarskiego.

Z POLICJI

Z A P R O S Z E N I E

19.08. w Lelewie nieznani spraw-
cy włamali się do pomieszczeń 
gospodarczych Henryki H. i skra-
dli mienie o wartości 10 000 zł.
Między 1 a 20.08. w Borkowie 
nieznany sprawca włamał się do 
domku letniskowego i skradł mie-
nie o wartości 300 zł na szkodę 
Ryszarda K.
Między 20 a 22.08. w Nowych 
Pieścirogach nieznany sprawca 
z niezabezpieczonego budyn-
ku mieszkalnego skradł terminal 
mobilny. Straty wynoszą 1523 zł 
na szkodę Jakuba B.
22.08. w miejscowości Studzianki 
na terenie budowy szlaku kolejo-
wego nieznany sprawca usiłował 
skraść olej napędowy, lecz zo-
stał spłoszony przez pracownika 
ochrony.
23.08 w Jaskółowie S ławomir 
P. kierujący samochodem ford 
w niewyjaśnionych okoliczno-
śc iach strac i ł  panowanie nad 
samochodem i wjechał w przy-
drożny rów. Z obrażeniami ciała 
został przewieziony do szpitala.
W lipcu Marek B., mieszkaniec 
Nasielska, skradł znak drogowy. 
Straty wynoszą 260 zł na szko-
dę ZGKIM.
Pijani na drodze
21.08. na ulicy Kościelnej Marek 
B., mieszkaniec Nasielska, kiero-
wał samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,24 mg/l).

Z GMINY

Rozkopany chodnik
– Za szkołą w Pieścirogach jest 
wszystko zryte, przy stacji PKP 
robotnicy po raz czwarty odko-
pują i zasypują rury w tym samym 
miejscu. Naprawdę obserwując 
to, w jaki sposób ta firma wyko-
nuje swoją pracę, mam wątpli-
wości, czy kiedykolwiek mieli do 
czynienia z podobną inwestycją, 
może się dopiero uczą, szkoda 
tylko, że na naszych drogach – 
mówi zdenerwowana mieszkanka 
Pieścirogów Nowych. – Na tym 
osiedlu zawsze był problem z nad-
miarem wody, można więc sobie 
wyobrazić, co tam się teraz dzieje, 
kiedy wszystko jest przekopane 
i do tego padają deszcze. Nie ma 
jak się poruszać po tym osiedlu, 
drogi objazdowe są w okropnym 
stanie, a to, co działo się w sobo-
tę przed sklepami, gdzie ludzie 
ustawili stragany, to tragedia, nie 
ma po prostu jak się poruszać. 
Jeszcze do tego zrywają chodnik, 
bez odpowiedniego oznakowania 

i ostrzeżeń, jak ktoś 
tego nie zauważy, 
to wjedzie prosto do 
wykopu. Ja napraw-
dę rozumiem, że ta 
inwestycja jest bar-
dzo potrzebna, ale 
trwa już wiele mie-
sięcy. Obawiam się, 
że robotnicy znikną 
i zostawią po sobie 
same zniszczenia – 
dodaje.
Ale to nie jedyna 
opinia na temat prac 
ziemnych prowadzo-
nych aktualnie w Pie-
ścirogach. Tamtejsi 
mieszkańcy systema-
tycznie telefonują do 
ŻN ze skargami na stan dróg. Wszy-
scy martwią się też, że w związku 
z nowym rokiem szkolnym roz-
kopana ulica będzie niebezpieczna 
dla zwiększonego w tym okresie 
ruchu drogowego, a zniszczony 

chodnik utrudni uczniom dojście 
do szkoły.
– Do końca września br. planowane 
jest zakończenie budowy kanaliza-
cji sanitarnej i przywrócenie drogi 
do poprzedniego stanu, oczywiście 
z wybudowaniem chodnika, do 

stanu nie gorszego niż pierwotny, 
z wykonaniem powierzchni z kost-
ki betonowej – uspokaja Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału Rozwo-
ju Regionalnego Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.

(rp.)

Kolejna wpadka
Trzeci raz 42-letni Wiesław A. wpadł w ręce nasiel-

skich policjantów. Tym razem kierowca opla miał 
3,6 promila alkoholu. Ostatnio został zatrzymany, 
13 sierpnia br., gdy miał 3,3 promila alkoholu w or-
ganizmie. Uprawnienia do kierowania pojazdami 
utracił w kwietniu 2010 r., za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości.
Pierwsza wpadka miała miejsce na ul. Słonecznej w Nasielsku i wydarzyła 
się 10 kwietnia, niemal w samo południe. Podczas kontroli drogowej 
kierowca opla, Wiesław A. miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. 
Wtedy też stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Do kolejnego 
zdarzenia doszło 17 sierpnia 2010 r. Wówczas to 42-latek kolejny raz 
spotkał się z policjantami z Nasielska. Także kierował oplem i był pod 
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało wówczas u niego 
3,3 promila alkoholu w organizmie. W środę, 25 sierpnia, ok. godz. 
19.00, na ul. Płońskiej w Nasielsku patrolujący teren miasta policjanci 
zauważyli jadącego niemal całą szerokością jezdni opla. Zatrzyma-
li kierowcę do kontroli drogowej. Jak się okazało, był on kompletnie 
pijany. Badanie alkomatem wykazało, że Wiesław A. miał 3,6 promila 
alkoholu w organizmie. Prawa jazdy nie posiadał, ponieważ munduro-
wi wcześniej je zabezpieczyli. Jaką karę poniesie tym razem za swoje 
zachowanie, zadecyduje sąd.

za: www.kkp.nowydwor.pl

Znak tylko dla siebie
Policjanci z komisariatu w Nasielsku odzyskali 

skradziony znak drogowy B-18. Zatrzymali także 
osobę podejrzaną o jego kradzież. 39-letni Marek 
B. powiedział mundurowym, że zabrał znak do sie-
bie, ponieważ po prostu chciał go mieć. 
Z policyjnych informacji wynikało, że skradziony znak drogowy B-18 
może znajdować się u Marka B. Znak ten oznacza „zakaz wjazdu pojazdów 

o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 8 ton” i był ustawiony przy  
ul. Nowa Wieś w Nasielsku. W lipcu 
został skradziony wraz z podsta-
wą, na której był zamontowany. 
Poszukiwany znak policjanci zna-
leźli w pomieszczeniach gospo-
darczych u 39-latka – był powygi-
nany i zniszczony. Marek B. został 
już przesłuchany i przedstawiono 
mu zarzut kradzieży znaku drogo-
wego. W rozmowie z policjantami 
przyznał się do kradzieży. Jak tłu-
maczył mundurowym, wyrwał 
go i zabrał do siebie, ponieważ 
chciał go mieć. Znak już wrócił 
do właściciela. 39-latek za swoje 
zachowanie odpowie w najbliż-

szym czasie.
za: www.kkp.nowydwor.pl
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Dotacja przyznana
Do nasielskiej b ibl ioteki traf i 
40 tys. zł z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Wniosek pt. „Modernizacja 
budynku i zakup wyposażenia 
Miejsko-Gminnej Biblioteki i Fi-
lii Bibliotecznej” został złożony 
31 maja br. w ramach programu 
„Infrastruktura bibliotek ”. Już 
w drugiej połowie sierpnia br. 
do biblioteki dotarła pozytyw-
na odpowiedź dotycząca jego 
akceptacji.
C a łkowit y koszt  p lanowanej 
inwestycji to 80 tys. zł. Jej za-
kres obejmuje wymianę dachu 
na budynku biblioteki przy ul. 
Piłsudskiego, zaś w filii biblio-
tecznej w Pieścirogach – zakup 
nowych mebli, założenie rolet 
okiennych, a także zmianę wy-
kładziny.
Dotacja zostanie rozdzielo-
na następująco: 30 tys. zł tra-
f i do jednostki macierzystej , 
a 10 tys. zł będzie przeznaczone 
dla filii bibliotecznej. 
Wniosek nasielskiej biblioteki 
został sklasyf ikowany na 34. 
miejscu (na 84 biblioteki, któ-
re otrzymały dofinansowanie).  
W sumie do projektu przystąpiło 
290 jednostek. 

(red.)

Z GMINY

Oszacowano straty
Po ulewnych deszczach, któ-
re nawiedziły naszą gminę na 
przełomie maja i czerwca br., 
poszkodowanych zostało wie-
lu rolników. Zniszczeniu ule-
gły m.in. uprawy ziemniaków 
i zbóż jarych.
Komisja do szacowania strat zo-
stała powołana już 3 czerwca br. 
W jej skład weszli pracownicy 
nasielskiego Urzędu Miejskiego 
i ODR. Straty poniesione na sku-
tek ulewnych opadów deszczu 
zgłosiło w sumie 50 rolników. 
– Po weryfikacji zgłoszeń komi-
sja sporządziła 31 protokołów 
z szacowania strat. Wszystkie 
dostarczono rolnikom, przy 
czym w dwóch przypadkach nie 
kwalifikowały one rolników do 
ubiegania się o jakieś ulgi. Na-
tomiast z pozostałych 29 osób 
17 zdecydowało się na składa-
nie wniosków do banku o kre-
dyty preferencyjne – wyjaśnia 
Bogdan Ruszkowski, kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska UM Nasielsk. 
Protokoł y komisji uprawniają 
poszkodowanych rolników nie 
tylko do ubiegania się w ban-
kach o kredyty preferencyj-
ne, ale także są przydatne przy 
zgłoszeniach niedotrzymania 
umów z firmami kontraktujący-
mi plony i przy staraniach o roz-
łożenie na raty opłat do KRUS. 
Warto także zgłosić sprawę do 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, gdyż w ra-
zie kontroli będzie to stanowić 
dowód, że na zalanych polach 
rzeczywiście były deklarowa-
ne uprawy. 

(red.)

W poszukiwaniu wolnego miejsca
Liczba samochodów w naszym 
kraju stale wzrasta, podobnie dzie-
je się w naszej gminie. Między 
rokiem 2000 a 2008 liczba aut 
zwiększyła się w Polsce o 6 milio-
nów. Czy więc w Nasielsku znajdu-
je się wystarczająca liczba miejsc 
parkingowych?
Do tej pory dla właścicieli aut prze-
znaczone było kilka miejsc parkingo-
wych. Największe z nich znajduje się 
przy ulicy Rynek i w dni targowe do-
słownie pęka w szwach. Istnieje rów-
nież parking usytuowany między 
targowiskiem a sklepem ,,Guliwer”. 
Jest on jednak dość mały, w dodat-
ku część ludzi skarży się na handlu-
jących, którzy parkują na miejscach 
przeznaczonych dla kupujących.
Ponadto w mieście istnieją dwa 
miejsca do parkowania równole-

głego wzdłuż ulicy. Pierwsze 
z nich znajduje się na ulicy 
Kościuszki obok komisa-
riatu policji i z reguły mało 
osób z niego korzysta, przede 
wszystkim dlatego, że znajdu-
je się dość daleko od centrum 
miasta. Drugie mieści się na 
ulicy Kilińskiego i tam sytuacja 
przedstawia się zdecydowanie 
inaczej. Znalezienie wolnego 
miejsca jest trudne, w dużej 
mierze dlatego, że parkują 
tam właściciele okolicznych 
sklepów. 
Miejsca parkingowe znajdują 
się również na ulicy Młynar-
skiej, naprzeciwko skweru 
Jana Pawła II, oraz na ulicy War-
szawskiej koło Baszty. Tu, oczy-
wiście poza dniami targowymi, 

można trafić na wol-
ne miejsce do za-
parkowania. Oprócz 
tego jest możliwość 
skorzystania z miejsc 
parkingowych przy 
supermarketach Mer-
kury, Tesco, Biedron-
ka i Marc-Pol.
Jak widać, kierowcy 
w Nasielsku nie mają 
łatwo, na dodatek sy-

tuacji nie ułatwiają im licznie roz-
stawione znaki zakazu parkowania 
w kilku newralgicznych punktach 
miasta, np. niedaleko apteki ARNI-
CA. Poza tym nad nasielskimi uli-
cami „czuwa” Straż Miejska surowo 
karząca za parkowanie w niedo-
zwolonych miejscach (zwykle jest 
to mandat w wysokości 100 zło-
tych oraz 1 punkt karny). A jak wy-
glądają plany Urzędu Miejskiego 
dotyczące przygotowania kolej-
nych miejsc do parkowania? 
– Mamy już podpisaną umowę 
z wykonawcą. Tak naprawdę po-
winny już rozpocząć się prace przy 

budowie parkingu na ulicy Elektro-
nowej 3 i dokończenie drogi do 
końca tej ulicy – wyjaśnia Rado-
sław Kasiak, kierownik Wydziału 
Rozwoju Regionalnego nasielskie-
go Urzędu Miejskiego. 
Niestety, wbrew różnym pogło-
skom to właśnie tam, a nie na ulicy 
Starzyńskiego, zostanie zbudowa-
ny nowy parking. Pozostaje tylko 
pytanie, czy kierowcy zmierza-
jący na zakupy i chcący załatwić 
inne tego typu sprawy będą mieli 
ochotę parkować w miejscu dość 
oddalonym od centrum miasta.

(p)

Gdzie się bawić?
Wakacje dobiegają już końca,  
ale place zabaw dla dzieci to temat 
wciąż aktualny. Szczególnie dlate-
go, że w samym mieście mamy 
raptem tylko jedno miejsce tego 
typu, na skwerze przy ul. Kościusz-
ki, nie licząc oczywiście ogro-
dzonego placu przy przedszkolu 
samorządowym. 
– Podczas wakacji niemal codzien-
nie przychodziłam tu z synkiem, bo 
lubi się tu bawić, a poza tym zawsze 
są tu dzieci. Plac jest ogrodzony 
i jest tu bezpiecznie – mówi pani 
Agnieszka, mama czteroletniego 
Kubusia. – Szkoda tylko, że ten teren 
jest taki mały i że nie ma żadnych 
takich miejsc bliżej osiedli mieszka-
niowych – dodaje. 
W maju br. na jednym z posiedzeń 
komisji infrastruktury omawiano 
stworzenie placów zabaw dla dzieci 
na terenie Nasielska. Uczestniczyła 
w nim Hanna Wróblewska, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-
torsko-Własnościowej. Rozmawia-
no wtedy o placach zabaw, które 

można zorganizować 
w dwóch miejscach: 
na placu pomiędzy 
blokami przy ul. Pił-
sudskiego oraz na 
placu przy przed-
szkolu na ul . War-
szawskiej. Spółdziel-
nia deklarowała wte-
dy, że jeden z tych 
p l a c ó w  w y k o n a 
z własnych środków. 
Jednak jak dotąd pla-
ce nie powstały. Te-
mat znowu „ucichł”, 
oczywiście z braku 
środków w budże-
cie gminy. Tyle, że 
podobnie było czte-
ry lata temu. Wte-
dy i obecnie skoń-
czyło się jedynie na 
planach współpracy 
Urzędu Miejskiego i Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
Jak wiadomo, na terenie gminy 
miejsc do aktywnego w ypo-

czynku dla dzie-
ci i młodzieży jest 
kilka. Największym 
z nich jest Skate 
Park w Starych Pie-
ścirogach, cieszący 
się dużą popular-
nością wśród dzie-
ci, młodzieży i do-
rosłych. Place do 
zabawy dla dzieci 
znajdują się na te-
renach szkół pod-

stawowych: w Budach Siennickich, 
Cieksynie, Dębinkach i Popowie 
Borowym. 
Jak wyjaśnia Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w związku z rządo-
wym projektem „Radosna Szkoła” 
place zabaw będą wybudowane do 
końca października br. na terenie 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
oraz szkołach w Budach Siennic-
kich i w Dębinkach. Choć dwie 
ostatnie mają już miejsca tego typu, 
to jednak wymogiem „Radosnej 
Szkoły” jest to, by plac zabaw miał 
bezpieczną nawierzchnię. 

– Musimy taką nawierzchnię wyko-
nać, a jeśli starczy nam pieniędzy, to 
uzupełnimy place o nowe urządze-
nia do zabawy – mówi R. Kasiak.
Na projekt „Radosna Szkoła” z bu-
dżetu gminy Nasielsk zostanie 
przeznaczone ponad 200 tys. zł.  
Może jednak przy okazji tworze-
nia nowego budżetu nie zaszkodzi 
też wrócić do pomysłu stworze-
nia placów zabaw w mieście we 
współpracy ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową? Prawdopodobnie i koszty 
urządzenia takich miejsc nie będą 
porażające, a i dzieci z nich korzy-
stających zdecydowanie więcej niż 
przy szkołach.

(pi.)
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Książki o sekretach
Dziś mam przyjemność przedstawić Czytelnikom dwie publikacje, które 
zdradzą nam kilka sekretów. Pierwsza uchyli nam (ale nie tylko) rąbka tajem-
nicy, jeśli chodzi o życie Hugh Lauriego, aktora znanego głównie z tytułowej 
postaci w filmie Dr House, a będącego niezwykle ciekawą i nietuzinkową 
osobą, druga zaś opowie nam o tajemnicach architektury Nowego Jorku 
i nieznanych faktach z życia Isaaca Newtona.
Dr House. Biografia Hugh Lauriego i przewodnik po serialu to prawdziwa 
gratka dla fanów serialu o aroganckim lekarzu, dla którego nie ma przy-
padków niemożliwych do wyleczenia, no, ewentualnie zdiagnozowania. 
Paul Chalen w swojej książce podjął się trudu nie tylko wyjaśnienia feno-
menu serialu bijącego rekordy oglądalności i przedstawienia nam biografii 
najważniejszych postaci Dr. House’a. Niemalże dwie trzecie jego dzieła 
zajmuje streszczenie wszystkich odcinków pierwszych trzech sezonów 
serialu, łącznie z ciekawostkami, pomyłkami na planie oraz tym… w jaki 
sposób House używa w każdym z nich swojej laski. Sprawia to, że książka, 
choć pełna ciekawych informacji o Hugh Laurie’ym i reszcie obsady oraz 
głównym scenarzyście, Davidzie Shorze, maczającym palce, choćby w Na 
Południe czy Prawo i porządek, jest przeznaczona raczej tylko dla fanów 
serialu. Chyba że ktoś przeoczył jakiś odcinek i chciałby dowiedzieć się, co 
w nim było ciekawego. Niemniej nie będzie to równie przyjemne co obej-
rzenie tego niezwykłego medyczno-kryminalnego serialu. 
Jako że nie wszyscy muszą znać i lubić powyższy serial, to polecam rów-
nież Sekretną szkatułę autorstwa Martina Langfielda. Bohaterem książki jest 
Robert Reckliss, który wbrew sobie, ale jak się okazuje nieprzypadkowo, 
zostaje wciągnięty w walkę między dobrem a złem, której stawką jest ży-
cie milionów ludzi. Musi przejść siedem prób, które pozwolą mu odkryć, 
kim jest naprawdę. Choć książka składa się w dużej mierze w z dość ogra-
nych pomysłów (np. wspomniana walka o życie setek ludzkich istnień), to 
autor składa je w taki sposób, że całość jest ciekawa i logiczna. Przy okazji 
w intrygę wmieszane zostają także: atak na World Trade Center, tajne pi-
sma Isaaca Newtona i…. architektura Nowego Jorku, gdyż właśnie w tym 
mieście toczy się akcja. Choć niektórych może odstraszyć dość pokaźna 
liczba stron, to książka nie ma nazbyt rozbudowanej czy skomplikowa-
nej fabuły. Za to trzyma w napięciu aż do zaskakującego finału. Polecam.  
I proszę pamiętać o głównym przesłaniu Sekretnej szkatuły: Omnia vincit 
Amor, miłość wszystko zwycięża.

Paweł Kozłowski

ROZMAITOŚCI

Biblioteka poleca

POMYSŁ NA…

Dyskusyjny Klub Książki
Wszystkich miło-
śników literatury 
zapraszamy do 
powstającego w 
naszym mieście 
Dyskusyjnego Klu-
bu Książki (DKK).  
W jego ramach 
odbywać się będą 
spotkania ludzi, dla 
których czytanie 
stanowi nie tylko 
rozrywkę, ale wpi-
suje się w codzien-
ny rytm dnia. Jest 
dla nich po prostu 
pasją pogłębiającą 
zdolność tak kry-
tycznego myśle-
nia, jak i umiejęt-
nego analizowa-
nia treści w okresie 
potężnego wpły-
wu mediów na nasze życie. Nasielski DKK będzie pierwszym w powiecie 
nowodworskim punktem na ogólnopolskiej mapie klubów promujących 
czytelnictwo w Polsce. 
Projekt edukacyjny DKK powstał w ramach ogólnopolskiego programu „Tu 
czytamy”, zorganizowanego przez krakowski Instytut Książki, oraz programu 
literackiego British Council „Faces & Places - New British Writing”. 
W nasielskim DKK mile widziane będą wszystkie osoby, które po prostu lubią 
czytać, bez względu na wiek, zajęcie i wykształcenie. Liczymy szczególnie 
na odzew i pomoc ze strony nasielskich polonistów ze wszystkich szczebli 
edukacji. Lista lektur powstanie w trakcie wspólnych rozmów klubowiczów. 
Organizatorzy DKK czekają na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych tą 
inicjatywą. Zgłoszenia do DKK należy kierować na adres mailowy: biblioteka-
nasielsk@wp.pl lub zgłaszać jego osobiście w nasielskiej bibliotece. Więcej 
informacji na temat projektu na stronie internetowej www.instytuksiazki.pl. 

(ek) 

UROCZYSTOŚCI

Muzeum Ziemi Nasielskiej

Z NOK-u 

Kino ma nowy ekran
O zmianach, które systematycznie 
następują w nasielskim kinie Niwa, 
informujemy Czytelników ŻN na 
bieżąco. Dwa lata temu zmieniony 
został system nagłośnienia. W ubie-
głym roku udało się zamontować 
na widowni nowe fotele, zmienić 
wykładzinę podłogową i kurtynę. 
Natomiast podczas tegorocznych 
wakacji nadszedł czas na wymianę 
ekranu kinowego. 
W czwartek, 26 sierpnia br. zostały wy-
mienione: ramy ekranowe, materiał 
ekranowy wraz z maskownicami oraz 

elektryczny mechanizm otwierania 
i zamykania kurtyny. Prace wykonała 
firma „Kinekspert” z Łodzi. 
Całe zadanie kosztowało około 
26 tys. zł, z czego 50% tej sumy sta-
nowiło dofinansowanie z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Nasielski 
Ośrodek Kultury wnioskował o nie 
i otrzymał pozytywną decyzję, w ra-
mach programu operacyjnego Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej pod 
nazwą „Rozwój kin”.
Przypomnijmy, że celem projektu 
jest tworzenie warunków powszech-

nego dostępu do dorob-
ku polskiej, europejskiej 
i światowej sztuki filmowej, 
wspieranie działalności kin 
oraz poprawa warunków 
funkcjonowania instytucji 
filmowych.
Kino Niwa jest jedynym 
kinem w powiecie no-
wodworskim, dlatego 
tak istotne jest jego cią-
głe ulepszania. Poprzedni 
ekran był już wysłużony, 
ponieważ został zamon-
towany w kinie jeszcze 
w latach 70. ubiegłego 
wieku.
A trzeba pamiętać, o tym, 
że podczas seansu filmo-

wego oczy widzów skierowane są 
na ekran, gdzie powstaje kreowana 
rzeczywistość, dlatego tak ważne 
jest to, by ekran wykonał swą pracę 
perfekcyjnie. Jego zadaniem jest bo-
wiem dopełnianie jakości projektora, 
kopii i systemu nagłośnienia. 
Nowy ekran w nasielskim kinie wier-
nie odtwarza barwy, jaskrawość, 
kontrast i wszystkie subtelne warunki 
świetlne, jakie były tworzone przez 
realizatorów obrazu filmowego pod-
czas zdjęć. Właściwie zaprojektowa-
ny materiał odbijający światło w po-
łączeniu z prawidłowo wykonaną 
konstrukcją ramy ekranowej będzie 
stanowił płaszczyznę odniesienia, 
fundament dla uzyskiwania perfek-
cyjnego obrazu przez wiele lat.
Gwarantujemy amatorom sztuki 
filmowej niezapomniane wrażenia 
i zadowolenie z oglądanych filmów. 
Aby przekonać się o tym, jak wiel-
ka zmiana zaszła w nasielskim kinie 
Niwa, zapraszamy wszystkich na 
coweekendowe seanse popołu-
dniowe.

monika

W piątek, 20 sierpnia br. w budynku 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
została uroczyście otwarta wystawa 
pt. „Rok 1920”. Na placu przed wej-
ściem do muzeum zgromadzili się 
zaproszeni goście, których powitał 
Stanisław Tyc, dyrektor nasielskiej bi-
blioteki. Wśród nich znaleźli się Maria 
Kowalska, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Anna Kacz-
marek, wicestarosta powiatu nowo-
dworskiego, Bernard Dariusz Mucha, 
burmistrz Nasielska, radni nasielskiej 
RM i radni Rady Powiatu Nowodwor-
skiego, ks. Tadeusz Jabłoński, a także 
przedstawiciele nasielskich komba-
tantów i jednostek samorządowych. 
Prowadzący spotkanie szczególnie 
podkreślił obecność na uroczystości 
panów Edwarda i Zdzisława Kilisiów, 
których ojciec był uczestnikiem walk 
w 1920 r.
Następnie Stanisław Tyc przedstawił 
zgromadzonym rys historyczny pt. 
„Wojna 1920 na ziemi nasielskiej”.
W dalszej części uroczystości głos za-
brała Maria Kowalska, która przekazała 
na ręce kustosza pamiątkowe medale 
z okazji 90. rocznicy wojny polsko-
bolszewickiej nad Wkrą. Zaś o mu-
zeum, jako cennej inicjatywie dla całej 
społeczności, mówił Bernard Dariusz 
Mucha, burmistrz Nasielska. Następnie 
dokonano przecięcia wstęgi, po czym 
goście weszli do środka, by obejrzeć 
wystawę. Przewodnikiem po niej był 
oczywiście Stanisław Tyc. 
Można było również wpisać się do 
księgi pamiątkowej. 
W dwóch pomieszczeniach muze-
alnych, znajdujących się na parterze 

budynku, zobaczyć można 
fotografie sprzed I wojny świa-
towej przedstawiające ziemian 
nasielskich, w tym rodziny 
Weyherów z Kosewa i Felik-
sa Rościszewskego z Jacko-
wa, oraz fotografie żołnierzy 
z 1920 r. Zgromadzono przed-
mioty użytkowe z tamtych 
czasów, takie jak wyroby por-
celanowe Rosenthala z prze-
łomu XIX i XX w., a ciekawost-
ką jest aparat fotograficzny 
z 1905 r. Są też reprodukcje 
obrazów, w tym Jerzego Kos-
saka pt. Szarża 8 pułku uła-
nów rtm. Krzeczanowskiego 
w bitwie pod Komarowem  
31 sierpnia 1920 r. oraz Cud nad Wisłą  
15 sierpnia 1920 r.
Zwiedzający podziwiać mogą tak-
że militaria, wśród których znala-
zły się: broń biała i broń palna, jaką 
w tamtym czasie posługiwali się 
żołnierze, oraz elementy wypo-
sażenia żołnierskiego (np. saperka, 

manierka). Są także guziki od mun-
durów żołnierskich i łuski z nabo-
jów znalezione na polu bitwy pod 
Borkowem.
Przypominamy, że Muzeum Ziemi 
Nasielskiej jest otwarte dla zwie-
dzających od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00–16.00.

(red.)
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Duchowe witaminy
Nie wystarczy mówić
W rozmowie z jednym z rzeczników prasowych usłyszałem ciekawą 
relację z warsztatów szkoleniowych dla rzeczników. Oto na spotkanie 
przyjeżdża dziennikarz telewizyjny z planem przeprowadzenia wywiadu 
z jednym z rzeczników. Ma określony plan zdobycia informacji. Wykorzy-
stując swoją błyskotliwość, w sposób bardzo grzeczny i taktowny, osią-
ga cel. W czasie analizy sytuacji pokazuje, jak udało mu się wyciągnąć 
informację, w sposób pozornie wyglądający niewinnie. A wszystkiemu 
„winny” jest język, który jest podstawowym narzędziem tworzenia kultu-
ry. Jan Paweł II pisał o jego znaczeniu w swojej ostatniej książce „Pamięć 
i tożsamość” (Wyd. Znak, Kraków 2005): „Za jego pomocą człowiek wy-
powiada prawdę o świecie i o sobie samym i pozwala innym mieć udział 
w owocach swoich poszukiwań w różnych dziedzinach. Komunikuje się 
z innymi, a to służy wymianie myśli, głębszemu poznaniu prawdy, a przez 
to samo również pogłębianiu i gruntowaniu własnej tożsamości” (s. 81). 
Można jednak odnieść wrażenie, że posługiwanie się słowem, zwłaszcza 
w życiu publicznym, przestało podlegać normom etycznym, a słowa nie 
muszą już odpowiadać żadnej realnie istniejącej rzeczywistości. 

Dla ludzi wierzących słowo utożsamia się ze Słowem Wcielonym, a więc 
Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. Słowem Ojca niebieskiego, które 
zawsze (także od zawsze) i wszędzie jest prawdziwe – inaczej patrząc, 
ze Świadkiem Wiarygodnym. To Słowo „stało się Ciałem i zamieszkało 
pośród nas”. Także podstawowa dla chrześcijan „Biblia” jest Bożą mową, 
skierowaną do człowieka. Co więcej, każdy może w słowie Bożym od-
naleźć siebie samego. Pismo Święte nie tylko mówi, ale przemawia do 
serca człowieka. Bóg mówi skutecznie, nie wypowiada słów pustych, bez 
pokrycia, nie rzuca słów na wiatr. Pamiętam z wykładów na temat Sta-
rego Testamentu, jakie zdumienie wzbudziła we mnie prawda, że swoim 
słowem Bóg stworzył świat. Coś z niczego (żartobliwie mówią tak nieraz 
o dobrych gospodyniach domowych). Bardziej niż jakikolwiek pokarm 
ziemski słowo Boże zachowuje przy życiu tych, którzy w Niego wierzą. 
I budzi wiarę: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co 
się słyszy, jest słowo Chrystusa”. A już największe zdumienie wzbudziło 
we mnie stwierdzenie autora Listu do Hebrajczyków: „Żywe bowiem 
jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego 
było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed 
oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek”. 

Człowiek nie może uchylić się bezkarnie od wymagań, jakie stawia przed 
nim słowo Boże. Domaga się więc, by przyjmować je z wiarą, iść za jego 
wymaganiami, aby mogło działać skutecznie. Wielcy nauczyciele chrze-
ścijaństwa próbowali słowo wiernie przekazywać i tłumaczyć w sposób 
rozumiały. Nie ma tam nic z pusto brzmiących sloganów czy bełkotu 
współczesnej „nowomowy”. Jest natomiast pasja poznawania, zaprzy-
jaźnienia się ze słowem (ale przede wszystkim z Osobą samego Słowa 
Wcielonego). Wszystko dlatego, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”. 
Nie da się przecież być wiarygodnym światkiem bez znajomości rzeczy. 
Można co najwyżej stać się spadającą „gwiazdą” jednego sezonu, w któ-
rej zauważyć można pomieszanie z poplątaniem. 

Wśród autentycznych świadków Słowa warto zwrócić uwagę na Jana 
Pawła II. Jest On autorem wielu dzieł literackich, naukowych, a także do-
kumentów papieskiego nauczania, które powinny być czytane z uwagą, 
także jako teksty wyznaczające współczesne standardy języka polskiego. 
Jednakże dziedzictwa językowego, które pozostawił Jan Paweł II, nie spo-
sób ograniczyć tylko do słowa pisanego. Być może w jeszcze większym 
stopniu niż słowo pisane na kulturę naszego języka będą mieć wpływ 
słowa przez Niego wypowiadane, poprzez które trafiał do najszerszego 
kręgu odbiorców.

Na tle codziennego ubóstwa słowa głos Jana Pawła II zawsze brzmiał 
pełnią wyrazu, poruszając serca i umysły odbiorców. Powstaje więc py-
tanie o miejsce słów Papieża Polaka w naszym życiu, także w wychowa-
niu. Patrząc na codzienność wykorzystania bogactwa języka polskiego, 
można stwierdzić, że nie jest łatwo „odpowiednie dać rzeczy słowo”. 
Ale warto próbować. 

ks. Leszek Smoliński

Pieskie życie w dwóch odsłonach
Odsłona pierwsza: Na plażę, idę 
na plażę…
Ale nie sam. I nie chodzi tu o ro-
dzinę czy uroczą znajomą bądź 
znajomego. Przynajmniej nie tylko. 
Znaczna część osób przebywają-
cych nad morzem zabiera ze sobą 
psa. Nie każdego stać bądź nie każ-
dy ma ochotę oddawać swojego 
futrzaka do psiego hotelu. Mimo 
że przed każdą plażą stoją tabliczki 
zakazujące wprowadzania psów, 
to jednak ich właściciele nic sobie 
z tego nie robią. Mogą czuć się 
prawie bezkarni, bo policji w nad-
morskich kurortach (szczególnie 
tych mniejszych, takich jak Jantar 
czy Stegna) jest po prostu za mało 
i bardziej interesuje się kradzieżami 
niż czworonogami i ich niesfor-
nymi właścicielami, którzy swoją 
drogą za złamanie zakazu mogą 
otrzymać mandat w wysokości od 
20 do aż 500 złotych. 
Żeby jednak posiadacze psów i ich 
podopieczni także mogli w pełni 
cieszyć się pobytem nad morzem, 
na wielu plażach istnieją specjalnie 
wydzielone dla psów sektory, poza 
tym zawsze pozostają romantycz-
ne dzikie plaże. Ale czy plaża jest 
na pewno dobra dla psów? Niektó-
rzy weterynarze zwracają uwagę, 
że niekoniecznie. Wręcz odradzają 
długotrwałe przebywanie czwo-

ronogów na palącym słońcu, co 
jest szczególnie szkodliwe dla tych 
o czarnym namaszczeniu. W do-
datku niektóre sierściuchy mają 
alergię na wodę. Poleca się więc 
nie za długie spacery z nimi po 
plaży rano lub wieczorem, co na 
pewno nie będzie przeszkadzać 
turystom, przynajmniej tym bar-
dziej tolerancyjnym. Ale tego typu 
rozwiązanie na pewno nie zaak-
ceptuje wielu właścicieli, którzy 
nie będą na całe dnie zostawiać 
swoich zwierząt w ciasnym pokoju 
lub, co gorsza, w gorącym niczym 
piec hutniczy samochodzie. Jesz-
cze w kwestii pokoi: właściciele 
pensjonatów nie zawsze informują 
nowo przybyłych, że na ich miej-
scu mieszkali ludzie z czworono-
giem, co dla osób z alergią może 
mieć przykre skutki (dla właścicieli 
też, jeśli alergik będzie mocno zde-
nerwowany).
Odsłona druga: A ja mam psa, 
małego psa… ale jak będzie 
stary i zniedołężniały, to go 
wyrzucę!
Otóż to. Wyrzucanie psów jest 
zjawiskiem częstym w naszych 
rejonach. Niedawno jedna ofiara 
pieskiego życia zaplątała się nie-
daleko mojego domu. Niby nic 
dziwnego, bo jak wspomniałem, 
nie jest to rzadki widok. Cieka-

wa jest jednak reakcja władz na 
poinformowanie o tym zdarze-
niu. Wydaje się, że stare zwierzę 
zostało rzucone na pastwę losu. 
Choć Straż Miejska interwenio-
wała szybko, to osoba odpowie-
dzialna za wyłapywanie psów 
wyrazi ła obawę, że z powodu 
dziewięciu zaległych zleceń bę-
dzie miała trudności z szybką re-
akcją. A wydawać by się mogło, 
że stare i schorowane zwierzę 
o wiadomym (i niezmiennym) 
miejscu pobytu powinno mieć 
jakieś priorytetowe miejsce na 
liście ,,do złapania”. Minęły trzy 
tygodnie, pies wciąż ,,pilnuje” 
mojej bramy. I jak tu go nie wy-
nagrodzić za fatygę choćby mi-
ską wody?
Epilog
Wydaje się, że czworonogi, ponoć, 
najlepsi przyjaciele człowieka, nie 
mają u nas przyjacielskich warun-
ków. I choć nie mam przekonania 
do prawdziwości stwierdzenia, że 
jeśli ktoś krzywdzi zwierzę, nie bę-
dzie też miał problemów z krzyw-
dzeniem człowieka, to jednak 
sposób traktowania swoich pupili 
dobitnie świadczy o właścicielu. 
Powodowanie, że jego zwierzę 
utrudnia życie innym – również.

Paweł Kozłowski

Ulotna premia 
Niedziela około godz. 12.00. Ludzie 
zaczynają się gromadzić przy skrzy-
żowaniach ulic Kilińskiego, War-
szawskiej i Młynarskiej, żeby móc 
podziwiać i dopingować kolarzy 
przejeżdżających przez centrum 
Nasielska w Międzynarodowym 
Wyścigu Kolarskim „Szlakiem walk 
mjr Hubala”.
Przed 13.00 policjanci blokują ruch 
i zaczynają prowadzić kierowców 
objazdem. Jakieś dwie, trzy minuty 
przed wjazdem kolarzy do miasta 
przejeżdża samochód, którego 
kierowca przez głośnik informuje 
zebranych mieszkańców, z jakiej 
okazji jest wyścig i kto wygrał pierw-
szą lotną premię w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Potem widzowie obserwują wyścig, 
o ile w ogóle można to tak nazwać. 
Szczerze mówiąc, bardziej wyglą-

dało to na spokojną przejażdżkę 
kilkunastu, może kilkudziesięciu 
wysportowanych facetów niż na wy-
ścig. Brak emocji, rywalizacji…, po 
prostu kolarze grzecznie przejechali 
przez nasze miasto. I tyle. Chyba nie 
tego się spodziewaliśmy, bo przecież 
te wyścigi oglądane w telewizji wy-
glądają inaczej. Ludzie liczyli na za-
dziorne współzawodnictwo i walkę 
o wygraną w lotnej premii. Czyżby 
zawodnikom na niej nie zależało? 
Lotna premia zwykle jest odpowied-
nio oznakowana. Wówczas kolarze 
zaczynają od tego punktu rywalizo-
wać o wygraną. A oznaczeń brak. 
Ludzie zaczynają się zastanawiać, 
czy to na pewno tutaj będzie premia. 
Nagle sędzia macha chorągiewką 
i słyszymy słowa „lotna premia”. 
Niestety, wyglądało na to, że ko-
larze dowiedzieli się o niej dopiero 
w momencie, kiedy mijali sędziego. 

– Słyszałeś, tu była premia – mówili 
zdziwieni między sobą.
Lotnej premii kolarze więc nie 
zauważyli, pozostaje więc mieć 
nadzieję, że w ogóle zauważyli 
przejazd przez jakieś miasto. Chy-
ba nie ma wątpliwości co do tego, 
że nazwy naszego miasta nie za-
pamiętali. Szkoda, że to wszystko 
było tak kiepsko zorganizowane, 
rozreklamowane i nagłośnione. 
Może gdyby odpowiednio wcze-
śniej lotna premia była oznako-
wana, to kolarze nie byliby tak 
zaskoczeni, że to już tu, a kibicie 
mogliby obserwować naprawdę 
pasjonujący wyścig. A tak… ci, 
co byli, wiedzą, jak było, a ci, co 
nie dotarli, chyba nic nie stracili, bo 
prawdę powiedziawszy, gdyby nie 
policjanci wstrzymujący ruch, nikt 
by kolarzy nie zauważył.

aga
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DOŻYNKI W CIEKSYNIE

Plon niesiemy, plon…
Sierpień to dla rolników czas 
wytężonej pracy. Czas żniw i po-
dziękowań, jakie składają Bogu za 
plony, które mogli zebrać.

Ten rok z pewnością nie nale-
żał do najłatwiejszych. Pogoda 
w całym kraju nie była łaskawa dla 
nikogo, a zwłaszcza dla rolników. 
Susze i powodzie, które nawiedzi-

ły Polskę, dały się we 
znaki wszystkim. – A 
owoce pracy rolni-
ka –usłyszeliśmy w 
liście biskupa płoc-
kiego do rolników 
– jak żadne inne, za-
leżą od Bożego bło-
gosławieństwa. Dla-
tego też od wiosny 
aż do żniw rolnicy 
modlą się o sprzy-
jającą pogodę, by 
ziemia wydała hojne 
plony.
Ukoronowaniem żniwnego tru-
du są dla rolników obchodzone 
od wieków dożynki, czyli dzień, 
w którym mogą podziękować 
Bogu za tegoroczne plony i pro-
sić o jeszcze lepsze na przy-
szły rok. W niedzielę, 22 sierp-
nia w Cieksynie, przy kościele 
paraf ia lnym pod wez waniem  
św. Doroty, rolnicy z pobliskich 
miejscowości składali przed oł-
tarzem plony swojej pracy: chleb, 
wino, zboża, warzywa i owoce. 
Na ręce księdza złożyl i  także 
przedmioty służące do celów 
liturgicznych: gong oł tarzowy 
i dzwonki. 
Po modlitwie wiernych ksiądz 
poświęcił chleby i wieńce dożyn-
kowe, które rolnicy z Dębinek, 

Błędówka, Błędowa, Gawłowa 
i Ruszkowa-Mokrzyc Dworskich 
dziękczynnie złożyli przed oł-
tarzem.
Na znak wspólnoty i wdzięczności 
Bogu za plony ksiądz prze-
kazał na ręce władz samo-
rządowych bochny chle-
ba, którymi na zakończe-
nie mszy świętej wspólnie 
z przedstawicielami władz 
samorządowych podzielił 
się z wiernymi.
Zgodnie z dożynkową tra-
dycją po modlitwie przy-
szedł czas na wspólną bie-
siadę. W czasie koncertu 
zespołu „Moja rodzina” 
można było więc delek-
tować się np. chlebem 
ze smalcem i ogórkiem.  

A dla wielbicieli słodkości też zna-
lazło się coś pysznego, smakowite 
wypieki rozchodziły się w błyska-
wicznym tempie.

aga

Oddaliśmy hołd bohaterom 1920 r.
Sierpień w gminie Nasielsk to już 
tradycyjnie miesiąc obchodów 
rocznicowych Bitwy Warszaw-
skiej  1920 roku. W t ym roku 
urocz ystoś c i  upamiętn ia jące  
90. rocznicę „Cudu nad Wisłą” 
rozpoczęł y się już 15 sierpnia 

br. na nasielskim cmentarzu. Na-
tomiast w sobotę, 21 sierpnia br. 
spotkaliśmy się w Borkowie.
Przed godz. 17.00 przy pomniku 
pojawiła się Kompania Honorowa 
3. Batalionu Zabezpieczenia Do-
wództwa Wojsk Lądowych pod 
dowództwem kapitana Artura 
Bajwoluka oraz Orkiestra Garni-
zonowa z Siedlec pod batutą ka-
pelmistrza starszego chorążego 
sztabowego Leszka Zalewskiego. 
Nie zabrakło również przedstawi-
ciela Prezydenta RP – Waldemara 
Strzałkowskiego, Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewaj-
ka, przedstawicieli Ministra Obro-
ny Narodowej, przedstawiciela 
Wojewody Mazowieckiego – To-
masza Pietrasieńskiego, przedsta-
wicieli Marszałka Województwa 

Mazowieckiego – Marii Kowal-
skiej i  Radosława Rybickiego, 
delegacji służb mundurowych, 
samorządowców, szkół, jedno-
stek organizacyjnych, stowa-
rzyszeń i instytucji. Na obchody 
rocznicy bitwy nad Wkrą tłumnie 
przybyli mieszkańcy Borkowa 
i okolicznych miejscowości oraz 
wczasowicze. 
Punktualnie o godz. 17.00 roz-
poczęła się polowa msza święta, 
której przewodniczył przedsta-
wiciel  Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego ksiądz kapitan 

Jacek Skrzypczak. Po mszy 
nastąpiło odczytanie listu 
od Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowsk iego,  od 
Sekretarza Stanu ds. Spo-
łecznych i Profesjonalizacji 
w Min i s ters t wie Ob rony 
Narodowej Czesława Pią-
taka, od Posła na Sejm RP 
Aleksandra Sopl ińsk iego 
i od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama 
Struzika. Wszyscy uczestni-
cy uroczystości w Borkowie 
wysłuchali Apelu Pamięci, 
który poprowadził chorą-
ży Marcin Kazimierowski. 

Apel zakończyła 
trzykrotna salwa 
honorowa. 
P r z y  p o m n i -
ku upamiętnia-
j ą c y m  w a l k ę 
o  n i e p o d l e g ł ą 
Polskę złożono 
kwiaty i wieńce. 
Kiedy wszystkie 
de l e gac j e  o d-
dały hołd pole-
głym odbyła się 
def i lada Kom-
pani i  Honoro -
wej 3. Batalionu 
Z a b e z p i e c z e -
nia Dowództwa 
W o j s k  L ą d o -
w yc h .  O p rawę 
muzyczną uro-

czystości zapewni ła Orkiestra 
Garnizonowa z Siedlec. 
N a  z a ko ń c z e n i e  o b c h o d ó w  
90. rocznicy b itwy nad Wkrą 
wszyscy zebrani przy pomniku 
w Borkowie wzięli udział w nie-
codziennej lekcji historii. Grupy 
rekonstrukcyjne przygotował y 
inscenizację, która z roku na rok 
gromadzi nad Wkrą coraz więcej 
osób. Zaprezentowana historia 
przeniosła widzów do roku 1920. 
Publiczność przeżywała każdą 
scenę. Na koniec nagrodziła ak-
torów gromkimi brawami. I choć 
tegoroczne uroczystości dobie-
gły końca, każdy, kto był podczas 
nich w Borkowie, może śmiało 
powiedzieć, iż wziął udział w ży-
wej lekcji patriotyzmu. 

K.T.
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„BŁĘKITNA” ZNÓW NA TRASIE

To była już 29. pielgrzymka płocka
„Ku wspólnocie świadków” – pod 
takim hasłem już po raz 29. w dniach 
od 6 do 14 sierpnia pielgrzymowali 
pątnicy z diecezji płockiej na Jasną 
Górę. Około 1300 pielgrzymów 
przez 9 dni brało udział w „rekolek-
cjach w drodze” – jak często mówi 
się o pielgrzymce. 
Wśród jedenastu grup pielgrzymko-
wych nie mogło oczywiście zabraknąć 
wspaniałej grupy „Błękitnej” z Prze-
wodnikiem – księdzem Tadeuszem 
Jabłońskim – na czele. Trzon grupy 
stanowili pielgrzymi z Nasielska, ale 
nie zabrakło też osób z innych parafii 
dekanatów: nasielskiego i zakroczym-
skiego. Nasza grupa była pod wieloma 
względami wyjątkowa w skali całej 
pielgrzymki. Np. tylko w „Błękitnej” 
pielgrzymowało aż 4 księży i 1 diakon 
– zatem „obsługę” duchową mieliśmy 
zapewnioną na wysokim poziomie. 
Byliśmy również bardzo zdyscypli-
nowani i zorganizowani – nigdy nie 

wyszliśmy w trasę bez nagłośnienia czy 
znaku, gdyż każdy doskonale wiedział, 
za co jest odpowiedzialny i co do nie-
go należy. Nasza nieoceniona siostra 
Beata pilnowała tub i prowadziła ran-
king, który z braci niósł tubę najdłużej. 
Porządkowi bezpiecznie i spokojnie 
prowadzili nas ruchliwymi drogami 
ku Jasnej Górze. Liczna grupa śpie-
wająco-grająca zapewniała nam stale 
możliwość wspólnego śpiewania pie-
śni, dzięki którym idzie się przyjemniej 
pomimo bólu i zmęczenia. Zawsze byli 
chętni pielgrzymi do odmawiania mo-
dlitwy różańcowej, czytania intencji. 
Wiele osób myśli: E tam, pielgrzymka 
to nie dla mnie, tylko idą i się modlą. W 
trasie zawsze był czas i na pośpiewa-
nie – wcale nie tylko religijnych pieśni 
i piosenek, i na porcję wiedzy o Jasnej 
Górze w wykonaniu naszej grupowej 
rozgłośni radiowej, i na żarty, i na roz-
mowę z siostrą i bratem idącym obok. 
Nie zabrakło też ciekawych konferen-

cji głoszonych przez 
kapłanów czy człon-
ków ruchów religijnych 
z innych grup, które 
prowokowały nas do 
dyskusji i pytań – jedną 
z najciekawszych była 
konferencja o celiba-
cie kapłanów, do której 
najwięcej pytań miał 
nasz diakon Grzegorz. 
Ale oczywiście najważ-
niejszym punktem dnia 

była Eucharystia dla całej pielgrzymki 
oraz modlitwa w grupie. 
Grupa „Błękitna” wyróżniała się roz-
śpiewaniem, radosnym gwarem i wiel-
ką jednością. Pokazaliśmy to choćby 
podczas festiwalu pielgrzymkowego 
w Lutomiersku, gdy zaprezentowali-
śmy się wspaniale całą grupą w bardzo 
twarzowych koszulkach w błękitnym 
kolorze grupy. Wielu pielgrzymów 
z innych grup podkreślało, że bardzo 
podoba im się nastrój w „Błękitnej”, 
co manifestowali np. poprzez noszenie 
błękitnych koszulek. 
Pogoda podczas tegorocznej piel-
grzymki nas nie rozpieszczała. Przez 
pierwsze dni dokuczał przelotny, ale 
ulewny deszcz, później natomiast 
prażące słońce. Szczególnie trudne 
były ostatnie dwa dni – zmęczenie 
dawało się już dobrze we znaki i jesz-
cze ten upał. Ale wtedy hart ducha 
pokazali bracia z „Błękitnej”, którzy na 
noclegu w Dubidzach po całym dniu 
marszu zagrali jeszcze mecz piłki noż-
nej w połączonymi siłami grup biało-
czerwonej i żółtej. I choć nie udało się 
nam wygrać, to jednak liczyła się do-
skonała zabawa, w którą zaangażowała 
się znów cała „Błękitna” – bracia grali, 
siostry dopingowały, machając zro-
bionymi własnoręcznie pomponami 
w kolorze – a jakże! – błękitnym. 
Na jednym z odpoczynków, w wiel-
kim zmęczeniu i bólu oraz w kosz-
marnej, dusznej pogodzie, usłysza-
łem takie zdanie od jednej z sióstr: 

„Co my tu robimy? Czy to normalne, 
że człowiek bierze urlop od pracy, 
żeby zamiast odpoczywać, męczyć 
się na pielgrzymce?”. No właśnie, co 
nas tak gna na Jasną Górę? Odpowie-
dzi jest na pewno tyle, ilu pielgrzy-
mów. Ale chcę też zacytować inną 
siostrę, która szła po raz drugi i po 
ubiegłorocznej pielgrzymce powie-
działa: „Nie wiem, dlaczego mnie nie 
było wcześniej na pielgrzymce”. Bo 
tak właśnie jest – walczymy ze zmę-
czeniem, bolącymi nogami, lejącym 
deszczem lub palącymi promieniami 
słońca, narzekamy na jedzenie albo 
niezbyt czystą wodę do mycia, od-
grażamy się, że to już ostatnia nasza 
pielgrzymka – ale wszystko to staje 
się nieważne, gdy dostrzegamy na 

horyzoncie zarysy jasnogórskiego 
klasztoru. A cały nasz trud wyna-
gradza możliwość spojrzenia po 
dziewięciu dniach drogi w ukochane 
oczy Maryi i zaśpiewania: Madonno, 
Czarna Madonno, jak dobrze Twym 
dzieckiem być. 

Pielgrzym z Nasielska

W niedzielę, 12 września br. 
w Nasielsku odbędzie się po-
pielgrzymkowe spotkanie tych 
wszystkich, którzy uczestniczy 
w tegorocznej pielgrzymce, 
a także tych, którzy kiedykol-
wiek chodzili na pielgrzymki. 
Rozpoczniemy spotkanie mszą 
św. o godz. 17.00, a później od-
będzie się część nieoficjalna. Za-
praszamy serdecznie. 

fot. P. Tomasiński



10 3–16 września 2010ROZMAITOŚCI

Sprawdź, kto jest 
twoim dzielnicowym
Rejon służbowy nr 1  
– sierż. Seweryn Wysocki tel. 600 997 276
NASIELSK
Ulice: Błękitna, Broninek, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Dolna, 
Działkowa, Folwark, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kilińskie-
go (nieparzyste numery posesji), Klonowa, Kościelna, Kościuszki (nume-
ry parzyste posesji, a od nr 35 wszystkie numery posesji), Kozia, Kręta, 
Krótka, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa, Mała, Młynarska, Nowa, Płońska, 
Pniewska Górka, Prosta, Przemysłowa, Rynek, Składowa, Słoneczna, 
Sportowa, Starzyńskiego, Ślepa, Świerkowa, Św. Wojciecha, Tęczowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (od nr 11 wszystkie nieparzyste numery 
posesji), Wąska, Wierzbowa, Żwirki i Wigury.

Rejon służbowy nr 2  
– sierż. szt. Andrzej Tymiński tel. 600 997 273
NASIELSK
Ulice: Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Batorego, Bema, Broniewskiego, 
Chrobrego, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Elektronowa, Gar-
barska, Graniczna, Jagiełły, Jagodowa, Jaśminowa, Kilińskiego (parzyste 
numery posesji), Kolejowa, Kościuszki (numery nieparzyste posesji do 
nr 35), Królowej Jadwigi, Krupki, Leśna, Malinowa, Mieszka I, Nowa Wieś, 
Ogrodowa, Generała Osińskiego, Piaskowa, Piłsudskiego, Podmiejska, 
Polna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poniatowskiego, Sosnowa, Sta-
szica, Szkolna, Traugutta, Warszawska (parzyste numery posesji oraz 
nieparzyste numery od 1 do 9), Wiejska, Wiśniowa, Wyszyńskiego.

Rejon służbowy nr 3  
– sierż. szt. Tadeusz Banik tel. 600 997 258
Gmina Nasielsk, miejscowości:
Andzin, Borkowo, Cieksyn., Chlebiotki, Czajki, Dobra Wola, Lelewo, Mal-
czyn, Miękoszyn, Miękoszynek, Mogowo, Mokrzyce Dw., Mokrzyce 
Wł., Morgi, Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi, Nowiny Siennica, Stare Pie-
ścirogi, Toruń Dw., Toruń Wł., Ruszkowo, Wiktorowo, Zaborze.

Rejon służbowy nr 4  
– sierż. Jarosław Michalski tel. 600 997 261
Gmina Nasielsk, miejscowości: 
Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka,  
Chrcynno, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo, Jackowo Dw., Jackowo Wł., Ja-
skółkowo, Kątne, Kędzierzawice, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki 
Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Lu-
bominek, Mazewo Dw., Mazewo Wł., Młodzianowi, Nuna, Paulinowo, 
Pianowo, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Południe i Północ, Psucin, 
Słustowo, Studzianki, Wągrodno, Winniki, Żabiczyn.

ŚWIATŁA ULICZNE DZIAŁAJĄ OD ROKU

Blaski i cienie modernizacji
Od roku korzystamy ze zmodernizowanego, głównego, skrzyżowania 
w Nasielsku. Opinie na temat jego modernizacji i ulicy Młynarskiej są 
różne, choć najczęściej negatywne. Nie potrafimy się cieszyć z tego, co 
nam dano. Jeszcze długo samorząd naszej gminy nie byłby w stanie tych 
zadań wykonać. Inna rzecz, że nie należało to do jego obowiązków, po-
nieważ ciąg drogowy (ul. Kilińskiego, Kościuszki), na którym leży skrzy-
żowanie, należy do województwa, a ulica Młynarska jest w zarządzie po-
wiatu. 

są naruszane. Ale co by było, gdyby 
potężny samochód otarł się nie o słu-
pek, a o człowieka? Pamiętamy, jak 
skrzynie tirów zachodziły na chodni-
ki. Inna rzecz, że płotki i słupki winny 
być umiejscowione tylko tam, gdzie 
są niezbędne. 
Ulicę Kościuszki podzielono wzdłuż 
na „dwie ulice” z odrębnym oznako-
waniem. Wiele osób uważa, że w ten 
sposób zabrano dużo miejsc posto-
jowych, o dojeździe zaopatrzenia 
do sklepów nie mówiąc. Utrudniony, 
a nawet wręcz niemożliwy, jest tak-
że wjazd do wielu posesji. Zwężono 
ulicę Młynarską. Ulica jest wprawdzie 

fragmentem drogi powiatowej, ale 
na terenie miasta winna być szersza 
niż poza nim. Na krótkim odcinku 
w mieście doszło w ciągu krótkiego 
czasu jej użytkowania do wielu kolizji. 
Szerokie chodniki mogłyby cieszyć, 
pod warunkiem jednak, że jezdnie 
byłyby szersze. 
Modernizacja skrzyżowania i ulicy 
Młynarskiej nie była obliczana na 
krótki czas. Należało więc pomyśleć 
o przełożeniu na tym krótkim od-
cinku pewnych urządzeń podziem-
nych, a zwłaszcza zmodernizowaniu 
istniejącej kanalizacji. Funkcjonująca 
tu, pochodząca jeszcze z pięcioletniej 
niemieckiej „kadencji”, kanalizacja 
ogólnospławna jest obecnie nie do 
przyjęcia. O tym problemie najlepiej 
przypominają nam dwie kratki ście-
kowe usytuowane na przejściu przy 

Ośrodku Kultury (kinie). Na szczęście 
nikt się jeszcze śmiertelnie nie zatruł. 
Wiele osób, zwłaszcza starszych, na-
rzeka na krótki czas palenia się zielo-
nego światła na przejściu przy kinie. Jest 
on rzeczywiście za krótki, ale pewnym 
ratunkiem w tym wypadku jest wysep-
ka na środku ulicy, tzw. azyl. Tam moż-
na się bezpiecznie zatrzymać i pocze-
kać na kolejną zmianę świateł.
Trzeba pamiętać, że…
Skrzyżowanie ma coś wspólnego 
z krzyżówkami. Tyle że krzyżów-
ki rozwiązuje się najczęściej wtedy, 
gdy nie mamy nic innego do roboty, 
a skrzyżowanie trzeba przekraczać jak 
najszybciej. I czasu na myślenie jest 
bardzo mało. Wiele osób nie bardzo 
rozumiało sens znaku umieszczone-
go w okolicach banków i nakazują-
cego jazdę na wprost na najbliższym 
skrzyżowaniu, Niewiele osób wie-
działo, że dotyczy on „niby” skrzyżo-
wania z uliczką biegnąca wzdłuż ulicy 
Kościuszki przy kinie, która w dodatku 
jest uliczką jednokierunkową. Wie-
lu osobom wyjeżdżającym w lewo 
z ul. POW kłopot sprawiały światła 
umieszczone przy kinie. Zatrzymy-
wali się na skrzyżowaniu i czekali na 
ich zmianę. Tymczasem dotyczą one 
uliczki „za opłotkami”. Inna rzecz, że 
wielu kierowców jadących tą uliczką 
tych świateł nie respektuje, jak i nie re-
spektuje znaku STOP stojącego przy 
końcu tej uliczki.
I rzecz najważniejsza
Jest kilka tzw. miejsc kolizyjnych. Cho-
dzi tu o to, że jednocześnie światło 
zielone „pali się” dla pieszych i dla sa-
mochodów. Tak jest np. w wypadku 
samochodów skręcających w lewo 
z ulic POW, Młynarskiej i Kościuszki. 
Przecinają one pasy dla pieszych, a ci 
również w tym samym czasie mają 
zielone światło. Należy pamiętać, że 
bezwzględne pierwszeństwo mają 
w tym wypadku piesi.
Na sygnalizatorach świetlnych za-
montowane są „przyciski” dla pie-
szych. Koniecznie należy ich dotknąć 
(zapali się światełko), ponieważ inaczej 
nie doczekamy się na zmianę świateł. 
System ten jest powszechnie stoso-
wany, aby nie utrudniać ruchu samo-
chodów na głównej trasie. Ważne są 
też umieszczone w systemie kamery. 
One także mają swój udział w stero-
waniu ruchem.
Te kilka uwag nie wyczerpuje wszyst-
kich problemów związanych z mo-
dernizowanymi szlakami. Potrzebne 
jest zwłaszcza wyprowadzenie ruchu 
ciężkich pojazdów poza centrum. 
Jako że na obwodnicę miasta, którą 
w czasie wojny planowali już Niem-
cy, przyjdzie nam jeszcze poczekać, 
warto byłoby przygotować tańsze 
drogi (ulice) alternatywne. Ten pro-
blem w ciągu dwudziestu lat istnienia 
samorządu gminnego zgłaszany był 
kilkakrotnie.

xyz

Naszej Kochanej Organistce 
ASI OSTASZEWSKIEJ 

płynące ze szczerego serca  
wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Przyjaciele z Chóru Parafialnego „Lira”  
w Nasielsku.

Łączymy się z Tobą, Asiu, w bólu  
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

„Życie jest chwilą.  
Śmierć jest ciosem.  

Pamięć wiecznością”.

K O N D O L E N C J E

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej  

Śp. Krystyny Pietruszczak,  
składamy serdeczne podziękowania.

    Mąż z rodziną. 

Prawdą jest to, że samorząd gminny 
miał w tej sprawie coś do powiedze-
nia. Inwestorzy mają obowiązek za-
sięgnięcia opinii miejscowych władz 
– co oznacza również skonsultowanie 
projektu z miejscową społecznością. 
W przewidzianym terminie takie pro-
jekty do naszego Urzędu wpłynęły. 
Czy były właściwie zaopiniowane, 
trudno powiedzieć. Społeczeństwo 
raczej projektu nie znało i nie wnosiło 
swoich uwag. 
Opiniowanie jest bardzo ważnym 
elementem przygotowania każdej in-
westycji. I nie chodzi tu tylko o opinię 
fachowców. Liczy się również opinia 

tych, którzy z danej inwestycji będą 
korzystali. Zgłaszanie uwag po prze-
targu jest raczej niecelowe, chociaż 
wykonawcy to lubią, bo mogą na 
tym zyskać finansowo. Kiedyś funk-
cjonowało mądre powiedzenie: ślepy 
w karty nie gra. I dotyczy to zarówno 
inwestora (właściciela), jak i firmy, która 
przyjęła na siebie obowiązki wykona-
nia zadania.
Co się nie podoba?
Modernizacja skrzyżowania była za-
daniem trudnym, i to zarówno w trak-
cie projektowania, jak i wykonywania 
prac. To wiemy. Ale wciąż wierzymy, 
że fachowcy znają się na tym, co ro-
bią. Zafundowano nam „płotki”, któ-
re wielu nazywa opłotkami. Wydaje 
się, że jest ich za dużo, w niektórych 
miejscach są wręcz niepotrzebne. 
Świadczyć ma o tym i to, że często 

ZAPROSZENIE
Grupy AA KEJA i AL-ANON Prosta Droga  

serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Nasielsk  
na uroczystości, które odbędą się w sobotę,  

18 września 2010 r. w hali sportowej przy ul. Staszica w Nasielsku.
Spotkanie rozpocznie o godz. 18.00 polowa msza św.  

w podziękowaniu za łaskę przemiany i dar trzeźwego życia,  
zaś uroczysty miting z okazji XVI rocznicy grupy AA KEJA  

i IX rocznicy AL-ANON Prosta Droga zaplanowano na godz. 19.30. 
Natomiast o godz. 21.30 rozpocznie się zabawa taneczna. 

    Organizatorzy: AA KEJA  
    i AL.-ANON Prosta Droga
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NASZE SPRAWY

Zbudujmy koalicję na rzecz środowiska
Wszyscy zgadzamy się, że w XXI wieku troska 

o środowisko, w którym żyjemy, jest rzeczą 
niezbędną do przetrwania naszej planety. Dlatego 
trzeba przywiązywać dużą wagę do roli edukacji 
ekologicznej w prawidłowym wychowaniu dzieci 
i młodzieży, dzięki której kształtuje się wrażliwość 
na piękno oraz nawyki zdrowego stylu życia. Bardzo 
ważne jest również pobudzenie aktywności star-
szych mieszkańców gminy do współdziałania na 
rzecz dbałości o wygląd własnego otoczenia. 

Zebrani mieli też możliwość zapo-
znać się z dobrymi praktykami w za-
kresie zrealizowanych ostatnio pro-
jektów dofinansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, m.in. przez Lokalną 
Grupę Działania Zielone Mosty Narwi 
(projekt Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku „Nasze środowisko – 
czyste środowisko” oraz Nasielskiego 
Ośrodka Kultury – Piknik ekologicz-
ny „Z ekologią na ty”), ze środków 
firmy Toyota, Cadbury, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (projekt Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku „Bliżej siebie i natury – 
piękny i bezpieczny plac zabaw”) oraz 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Dz. 9.1.2 (projekt Gminy 
Nasielsk „Chcę i potrafię”).
Był również czas na burzliwą dyskusję 
na temat dbałości o środowisko, w któ-
rym żyjemy na co dzień.
Jednakże głównym celem spotkania 
było zawiązanie koalicji na rzecz wspól-
nych działań ekologicznych w naszej 
gminie oraz wspólne przygotowanie 
listu intencyjnego. 
Jak zakładają organizatorzy spotkania, 
fakt istnienia takiego partnerstwa może 
niezwykle pomóc w pozyskaniu środ-
ków dofinansowujących wspólne pro-
jekty na rzecz mieszkańców gminy 
Nasielsk. W związku z tym, że sprawa 
tworzenia koalicji jest nadal otwarta, 
zamieszczamy treść listu intencyjne-
go, zaś druk deklaracji przystąpienia 
do koalicji znaleźć można na stronie 
www.nasielsk.pl. Czekamy na Państwa 
zgłoszenia. 

(ew)

Mając na uwadze dotychczasowy 
potencjał lokalnych liderów działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
w piątek, 20 sierpnia br. w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej zor-
ganizowane zostało spotkanie pod 
hasłem „Zbudujmy koalicję”. Jego or-
ganizatorami byli: Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
(działające przy niej LCAE), Stanisław 
Roman Tyc dyrektor MGBP, i Bernard 
Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska.
W spotkaniu uczestniczyło 17 lokal-
nych liderów, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele prywatnych przed-
siębiorstw (JAN-POL), szkół i sołectw 
z terenu naszej gminy, fundacji i stowa-
rzyszeń (Fundacja Centrum Ochrony 
Środowiska, Fundacja Innowatorium, 
Stowarzyszenie Zielone Mosty Na-
rwi), Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Nadleśnictwa Płońsk 
oraz osoby indywidualne. 
W pierwszej części spotkania o in-
westycjach ekologicznych w naszej 
gminie mówił Bernard Dariusz Mucha, 
burmistrz Nasielska. Później kwestię 
tego typu projektów z perspektywy 
województwa mazowieckiego przed-
stawił Marek Papuga, radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Czło-
nek Komisji Ochrony Środowiska, Ko-
misji Strategii Rozwoju Regionalnego 
i Zagospodarowania Przestrzennego. 
Natomiast Aldona Olszewska, dorad-
ca kluczowy Regionalnego Oddziału 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Ciechanowie, przedstawiła 
możliwości rozwoju i korzyści, jakie 
stwarza instytucjom i osobom pry-
watnym EFS. 

– Remonty prowadzone są na osie-
dlach od wielu lat stopniowo, w ra-
mach posiadanych środków. opłaty 
wnoszone przez członków na fundusz 
remontowy wynoszą 1,17zł/m2, nawet 
kumulowanie środków w ramach ca-
łej spółdzielni nie wystarcza na pokry-
cie wszystkich potrzeb. W ramach fun-
duszu remontowego , bez zaciągania 
kredytu, zostały docieplone wszystkie 
budynki, pozostał tylko jeden przy  
ul. Warszawskiej 51/53 D. Na wszystkie 
roboty były przeprowadzane przetargi 
i w sumie pracowały tu cztery różne 
firmy. Obecnie prowadzone prace 
ociepleniowe są kontynuacją rozpo-
czętych wcześniej, dlatego wykonuje 
je jedna firma – tłumaczy H. Wróblew-
ska. – Najwięcej remontów przepro-
wadzaliśmy wtedy, kiedy spółdzielnia 
dysponowała pieniędzmi z przekształ-
ceń prawa do lokalu z lokatorskiego 
na własnościowe. Nowelizacja usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
pozbawiła je dodatkowych środków 
pieniężnych, które były przeznaczane 
na potrzeby remontowe – dodaje.

Przyznaje również że były wymie-
niane za dopłatą okna w najstarszych 
blokach (z lat 70. i 80.) spółdzielni: 
na Starzyńskiego i Warszawskiej. – 
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 2007 roku, każdy 
budynek powinien sam się rozliczać 
z funduszu remontowego, ale do 
momentu zakończenia dociepleń 
fundusz rozliczany jest całościowo. 
Potem każda nieruchomość będzie 
rozliczana samodzielnie ze swojego 
funduszu remontowego – informuje 
pani prezes.
Zapewnia, że w ostatnim czasie nie 
było dwóch podwyżek opłat za gara-
że, a ta w 2010 r. wynikała po prostu 
z podwyżki za dzierżawę gruntów. 
Podkreśla również że spółdzielnia ma 
podpisaną umowę z kominiarzem 
na prowadzenie przeglądów instalacji 
wentylacyjnej, które odbywają się co 
roku, i są stosowne protokoły na ich 
potwierdzenie. 
O opłatach za antenę zbiorczą, cho-
ciaż jak twierdzą mieszkańcy, więk-
szość z tej usługi nie korzysta, pani 

prezes mówi krótko– Spółdzielnia 
ma obowiązek dostarczyć sygnał, 
a opłata jest za konserwację. I do-
daje – Spółdzielnia może wykonać 
wszystkie poruszane prace, pod wa-
runkiem, że członkowie w pełni po-
noszą koszty i szanują wspólny ma-
jątek. Nawet lustrator zwrócił uwagę, 
że przy tak niskiej opłacie pobieranej 
na fundusz remontowy, zakres prac 
wykonywanych jest dość duży. Za-
uważył też dużą skalę wandalizmu 
na naszych osiedlach.
Wśród mniej lub bardziej szczegóło-
wych pytań i pretensji do spółdzielni 
znalazły się też takie, które dotyczyły 
składu Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z przepisami liczy ona  
11 osób, każda pracuje 3 lata w radzie. 
– W tym roku kończy się kadencja 
dwóch osób, dlatego na walnym 
zgromadzeniu odbywały się wybory. 
Zgłoszono pięć osób, a do rady we-
szły te z nich, które miały największą 
liczbę głosów – informuje H. Wró-
blewska i przypomina, że na począt-
ku czerwca w sali kina Niwa odbyło 

się Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-
sko–Własnościowej w Nasielsku, na 
którym pojawiło się w sumie 65 osób, 
na 839 wysłanych zgłoszeń. 
– Przecież był protokół z lustracji, 
a tam jest wszystko z detalami opisa-
ne, np. że szczególnym problemem 
spółdzielni jest poziom zaległości 
czynszowych, jest on wyższy od 
przeciętnego w innych spółdziel-
niach i ma tendencję wzrostową; że 
wysokość stawek opłat w spółdzielni 
nie zapewniły sfinansowania w peł-
ni ponoszonych kosztów, ale nikt 
z mieszkańców go nie czytał. Pewne 
posunięcia Zarządu i Rady Nadzor-
czej są efektem działań wykonania 
zaleceń z przeprowadzanej lustracji, 
której spółdzielnia poddawana jest co 
trzy lata. Są sprawozdania, statut i pro-
tokoły z lustracji, dostępne w biurze 
spółdzielni, i każdy zainteresowany 
może się z nimi zapoznać. Podczas 
spotkań był też czas na dyskusję. Dla-
czego nikt z mieszkańców już wtedy 
nie pytał o planowaną podwyżkę?  
I przede wszystkim dlaczego było tak 
małe zainteresowanie mieszkańców 
tym, co się dzieje w spółdzielni? – pyta 
pani prezes. 

Niestety, liczby mówią same za 
siebie, nie tylko w bieżącym roku 
mieszkańcy spółdzielni nie uczest-
niczyli zbyt licznie w Walnym Zgro-
madzeniu, podobnie było w latach 
ubiegłych. W roku 2009, kiedy to 
na wysłanych 885 zawiadomień na 
walnym zgromadzeniu pojawiło się 
66 osób, czy w 2008 roku, gdy na 
wysłanych 897 zawiadomień na wal-
ne zgromadzenie przyszło 76 osób. 
Już podczas spotkania z dziennika-
rzem, mimo zarzutów podnoszonych 
przeciwko władzom spółdzielni, wiele 
osób przyznawało, że mieszkańcy nie 
są ani zainteresowani sprawami spół-
dzielni, ani w nie zaangażowani, czyli 
tak naprawdę nie interesują się czymś, 
co jest ich wspólną własnością. I warto 
byłoby to zmienić. Póki co chcą jed-
nak zwołania Nadzwyczajnego Posie-
dzenia i uchylenia uciążliwej uchwały. 
Zarzekają się też, że wyższych opłat 
z racji podwyżek płacić nie będą, 
i rozważają możliwość tworzenia 
wspólnot mieszkaniowych.
A być może wystarczyłoby tylko na 
bieżąco wyjaśniać wszystkie wątpli-
wości? 

(i.)

Spółdzielnia a spółdzielcy 
dokończenie ze str. 3



12 3–16 września 2010ROZMAITOŚCI
ROZMOWA Z…

Przybyli tu nieproszeni
Kiedy p ierwsze l i śc ie sp adł y 
z drzew,
zapowiadając zimę srogą,
stawiałem swoje pierwsze kroki,
by świętokrzyską ruszyć drogą.

Kiedym pod dębem godzinami
w strumyku kijem mieszał wodę,
lasy szumiały świętokrzyskie 
i szeleściły olchy młode.

A kiedym boso pod świerkami,
kalecząc nogi, zbierał szyszki,
albo zasypiał gdzieś pod miedzą –
wiatr mnie kołysał świętokrzyski.

A kiedym dożył szkolnych lat,
mojej nauki pierwszych dni,
zadrżały mury mojej szkoły,
strach załomotał w nasze drzwi.

Niebo pokryły czarne krzyże,
kraina cicha i spokojna
z trwogą przyjęła echem gór
straszliwe słowo – wojna.

Z góry spadała czarna śmierć,
dymy osnuły wioski i pola.
Rzucano pługi, idąc w las,
na naród spadła niewola.

Tym, co za wolność poszli w bój,
pod wraże bomby i pociski,
tarczą przed wrogiem wtedy był
bór stary świętokrzyski. 

Twoja droga
Trudno wybrać słuszną drogę,
Choćbyś słuchał dobrych rad.
Jeśli drogi i dróżki jak siecią pa-
jęczą
Oplątały wokół cały świat.

Tego nie rozwiąże i najtęższa gło-
wa –
Ze złej drogi można wrócić lub iść 
nią do końca.
Lecz życia się nie da powtórzyć 
od nowa,
Jak nie da się ściemnić lub wygasić 
słońca.

Rozplącz pajęczynę, ruszaj własną 
drogą.
Licz na siebie, bądź przezorny.
Inni mają swoje ścieżki, są zajęci 
sobą,
A tobie w potrzebie niewiele po-
mogą.

Jeśli nawet w życiu zbłądzisz,
Niech twego zapału żaden błąd 
nie studzi.
Każdy błąd można naprawić – 
To właśnie przywilej tylko mądrych 
ludzi.

Podążaj więc naprzód – jawnie lub 
z ukrycia –
Bo na drogę powrotną nie starczy 
ci życia.
Niechaj słońce ci świeci, unikaj 
kłopotu,
Byś nie zaszedł w ciemność, skąd 
nie ma powrotu.

Byłem wszędzie, gdzie się dało
Marianem Wiąckiem, poetą z Cieksyna
Nie zawsze interesujący i utalen-
towani ludzie to ci, którzy brylują 
na pierwszych stronach ogólno-
polskich gazet i chętnie udzielają 
wywiadów w telewizji. Czasem taka 
osoba może być całkiem niedaleko 
nas, jak pan Marian Wiącek, poeta 
i człowiek o wielu talentach.
W Cieksynie, na ulicy Wiśniowej, 
wśród wielu domków letnisko-
wych znajduje się posesja państwa 
Wiącków. – To jest jednorodzinny 
dom według projektu krakow-
skiego – zdradza pan Marian Wią-
cek i opowiada z humorem. – Ja 
to przerobiłem według własnego 
projektu, miałem trochę kłopo-
tów, ale karę zapłaciłem, wszystko 
zalegalizowałem i miałem potem 
spokój. Teraz żartuję, że musiałem 
zapłacić karę za zmniejszenie liczby 
bezrobotnych w Polsce. Instalację 
elektryczną w swoim domu pan 
Marian zrobił również sam: – Jak 
skończyłem, to przyszedł elektryk 
z uprawnieniami, rozejrzał się i bez 
zastrzeżeń zatwierdził. Do hydrauliki 
już wynająłem fachowca, ale za to 
tłumaczyłem mu, co ma robić.
Pan Marian Wiącek urodził się w Gó-
rach Świętokrzyskich w wiosce Mar-
czakowe Doły w 1934 r. – Urodziłem 
się jako ,,scyzoryk”, jak to mawiają 

o ludziach stamtąd – wspomina. 
Już od dziecka wykazywał odwa-
gę i pomysłowość. – Mój ojciec był 
dowódcą partyzantów świętokrzy-
skich. Za wioską był mały domek, 
gdzie się gromadzili, a ja z kolegami 
nadstawialiśmy ucha, o czym to 
rozmawiają. Miałem wtedy 10 lat. 
Dzięki podsłuchiwaniu wpadliśmy 
na pomysł sabotażu. Niemcy mieli 
niedaleko kamieniołom, a w nim 
stromą rampę, po której wjeżdżał 
wózek z kamieniami. Odcięliśmy 
sznur trzymający wózek, który pole-
ciał w swoją stronę, kamienie w swo-
ją i wszystko zostało zniszczone a my 
uciekliśmy w las. Dopiero po latach 
przyznałem się ojcu, że ta akcja była 
naszą sprawką. 
Po wojnie ojciec zabrał pana Mariana 
razem z rodzeństwem, poza jednym 
bratem, który urodził się na Śląsku 
i nie chciał się stamtąd wyprowadzać, 
do województwa opolskiego do go-

spodarstwa, na które składało się 7 ha 
ziemi przydzielonej im przez nowo 
powstałe socjalistyczne państwo. 
Pan Marian uczył się w Lotniczych 
Szkołach Naukowych i miał dalej 
iść do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie, ale zmie-
nił zdanie za namową brata bliźnia-
ka, który stwierdził, że nie zostaną 
pilotami, a marynarzami. – Mój brat 
wyciągnął mnie do Gdańska. Tam 
zaliczyłem rok technikum budowy 
okrętów i rok szkoły morskiej. Po-
tem szybko wróciłem do zawodówki 
w Psim Polu, żeby zaliczyć ją przed 
wojskiem, do którego bardzo chcia-
łem pójść. Technikum ukończyłem 
już po odbyciu służby wojskowej 
– opowiada o swojej edukacji pan 
Wiącek.
Potem pan Marian imał się różnych 
zajęć. Zdradza nam: – Mam upraw-
nienia w 12 zawodach, np. ślusarz 
urządzeń statków rzecznych, ko-
tlarz okrętowy, operator dźwigów 
portowych czy technik mechanik. 
Oprócz tego posiada również patent 
żeglarski, odznakę ratowniczą drugiej 
klasy oraz legitymację Polskiego 
Związku Bokserskiego. – Boksowa-
łem w trzech klubach: Spójni Koźle, 
Gwardii Gdańsk i Gwardii Wrocław. 
Raz na mistrzostwach okręgu po-
łożyłem wszystkich przed czasem. 

W sumie stoczyłem 60 
walk, z czego przegrałem 
tylko 7 – wspomina swoją 
przygodę z boksem. Pan 
Marian nie należał nigdy 
do ludzi bojaźliwych, cze-
go dowodem jest takie 
oto zdarzenie: – Pewne-
go razu w Stoczni Gdań-
skiej wszedłem na komin 
fabryczny w nocy, żeby 
z góry obejrzeć nowy 
port, dworzec, Biskupią 
Górę i inne miejsca. Wsze-
dłem tam dlatego, że nikt 
nie wszedł, wszyscy się 
bali. Można powiedzieć, 
że gdzie diabeł nie może, 
tam babę pośle, a gdzie 
nie dało rady posłać baby, 
tam byłem ja. Starałem się 
być wszędzie, gdzie to tyl-

ko było możliwe.
Warto wiedzieć również, że pan Ma-
rian Wiącek jest bardzo uzdolniony 
plastycznie (jest to rodzinna cecha, 
gdyż jego dwóch braci ukończyło 
Akademię Sztuk Pięknych i są ma-
gistrami sztuki). Na swoim koncie 
ma na przykład namalowanie 
dużego olejnego obrazu Bitwa 
o wyzwolenie Kaługi farbami 
olejnymi. Przez pewien czas pan 
Marian tkał również dywany, któ-
re sprzedawał potem na Zachód 
za pośrednictwem Cepelii. Do tej 
pory kilka z nich trzyma na pa-
miątkę w swoim domu. 
Swoją żonę, Krystynę pan Marian 
poznał, przebywając w górach. 
Idąc na stok, postanowili skrócić 
sobie drogę przechodząc przez 
podwórko znajomego swojego 
ojca. – Akurat w drzwiach stała 
moja przyszła teściowa, a za nią 
wyjrzała jej córka, Krysia. Za-

prosiła mnie do domu i już nie pu-
ściła (śmiech) – tak wspomina ten 
moment. Do Cieksyna pan Marian 
wraz z żoną przeprowadził się 20 
lat temu, za namową brata, który 
miał tam działkę i zaproponował mu, 
by też urządził tam sobie gniazdko 
na stare lata. Praca poetycka pana 
Wiącka trwa już 10 lat i przez ten 
czas napisał on 140 utworów. – 
40 swoich wierszy mógłbym po-
wiedzieć płynnie z pamięci. Żeby 
zachować pamięć, szlifuję ją. Jak 
nie mogę czegoś zapamiętać, to 
staram się to skojarzyć z czymś 
dobrze mi znanym, choćby literami 
alfabetu – zdradza swój sposób na 
dobrą pamięć. 
Pan Marian Wiącek wydał własnym 
kosztem tomik poezji i rozdawał 
go przy różnych okazjach, zawsze 
spotykając się z miłymi słowami na 
temat swojej twórczości. Gdy leżał 
w Szpitalu Bielańskim, tomik swoich 
wierszy ofiarował lekarzom: – Da-
łem wiersze profesorowi habilito-
wanemu oraz dwóm chirurgom, 
którzy mnie operowali. Na następ-
ny dzień przychodzi doktor i mówi: 
,,Podobają mi się pana wiersze, pa-
nie Wiącek. Są bardzo dobre, ale ta-
kie smutne!”. Odpowiedziałem mu: 

,,Bo ja patrzę, widzę, słyszę i opisuję. 
A nie jest wesoło”. A on pokiwał na 
to głową – opowiada pan Marian. 
Inny egzemplarz trafił do oficera 
dyżurnego na policji. Najważniej-
szy jednak dla kariery pana Wiącka 
okazał się tomik ofiarowany na-
uczycielce ze szkoły podstawowej 
w Cieksynie. Dzięki temu jego wier-
sze były recytowane przez mło-
dzież na spotkaniu zorganizowanym 
przez ,,Dolinę Wkry” 13 czerwca br. 
– Dałem im 40 swoich utworów, 
spośród których 14 wybrano do re-
cytacji – pan Marian zdradza tajniki 
tego przedsięwzięcia. Dodaje też: – 
To nauczycielki i szkoła w Cieksynie 
,,rozdmuchały” szum wokół mojej 
osoby (śmiech).
Pytany o dalsze plany twórcze pan 
Marian odpowiada: – Ostatni jak na 
razie wiersz piszę o armii, bo już nie 
mogę znieść tego, co tam się dzieje. 
Mam jeszcze w zapasie 9 wierszy 
do przepisania na maszynie, ale na 
razie nie czuję się na siłach, by da-
lej tworzyć. 
Mamy jednak nadzieję, że pan Ma-
rian Wiącek szybko wróci do pełni 
sił i będzie mógł nam dalej „otwierać 
oczy” swoją poezją. 

Paweł Kozłowski 
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Baran 21.03.– 19.04.
W pracy bardzo się starałeś i wykazałeś 
zaangażowaniem. Wykorzystaj przyjazną atmosferę 
i porozmawiaj z szefem o podwyżce. Samotne 
Barany wciąż mają lato w sercu, więc możliwe będą 
flirty i przygody miłosne.

Byk 20.04.– 20.05.
Możesz być teraz roztargniony. Pilnuj ważnych 
dokumentów i terminów. Wkrótce będziesz mógł 
zacząć realizować swoje ambicje zawodowe.  
W miłości spróbujesz zrobić na kimś wrażenie za 
wszelką cenę.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Najbliższe dni będą bardzo zajęte. Musisz wziąć się do 
pracy, bo inaczej nie wyjdziesz z zaległości. Czasami 
trzeba z czegoś zrezygnować i iść na kompromis.  
W uczuciach mnóstwo pokus. 

Rak 22.06.– 22.07.
Dopadnie Cię codzienność, która okaże się bardzo 
nużąca po udanym wakacyjnym wypoczynku. 
Ale nic się nie martw. Wszystko zacznie układać 
się po Twojej myśli. Jeśli nie jesteś pewien swoich 
uczuć, nie kontynuuj związku.

Lew 23.07.– 22.08.
Swoim optymizmem i chęcią działania przyciągasz do 
siebie ludzi. Znajomość niedawno zawarta okaże się 
bardzo przydatna dla Twojej kariery zawodowej. Nie 
obawiaj się krytycznych komentarzy – zazdrosnych 
i złośliwych nie brakuje. 

Panna 23.08.– 22.09.
Przed Tobą trudne zawodowe decyzje. Jak zawsze 
możesz liczyć na przyjaciół i rodzinę. Nie stresuj się 
niepotrzebnie, wszystkie problemy wcześniej czy 
później uda Ci się rozwiązać. Samotne Panny znajdą 
swoich adoratorów.

Waga 23.09.– 22.10.
W najbliższym czasie otrzymasz interesujące 
propozycje zawodowe. Może zdecydujesz się na 
dodatkowe zajęcie, które przyniesie wymierne 
korzyści finansowe. W miłości nie dawaj partnerowi 
powodów do zazdrości.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Nie obawiaj się nowych wyzwań. Bądź cierpliwy, 
najpierw ustal priorytety i zastosuj metodę małych 
kroczków, a więcej osiągniesz. W uczuciach nie 
unikniesz nieporozumień.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Po wakacjach dni będą wypełnione pracą 
i obowiązkami, które nie mogą dłużej czekać. Rzetelnie 
wykonuj swoje zadania, a przełożeni docenią Twoje 
wysiłki. W uczuciach nie będzie miejsca na smutki ani 
ponure myśli. 

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Zaufaj swojej intuicji i śmiało broń swojego zdania. 
Wkrótce wszyscy docenią Twoje umiejętności 
i zyskasz szacunek współpracowników. Samotne 
Koziorożce przeżyją wielką miłość.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Wreszcie uda Ci się zakończyć sprawę, która 
ciągnęła się zbyt długo i nie dawała Ci spokoju. 
Przed Tobą nowe wyzwania zawodowe, które 
zmuszą Cię do intensywnej pracy. W uczuciach 
pora na decyzję. Wakacyjny romans to niezbyt 
dobry pomysł.

Ryby 19.02.– 20.03.
Osiągniesz poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. 
Kariera nabierze tempa, więc przygotuj się psychicznie 
na zmiany. W miłości pokusy mogą się okazać silniejsze 
od zasad. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
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...

UWAGA! W niedzielę, 5 września, kino nieczynne.

10–12 września godz. 17.00

Uczeń czarnoksiężnika
The Sorcerer’s Apprentice (USA, 2010); Fantasy/Przygodowy/Akcja; Reżyseria:  Jon 
Turteltaub; Scenariusz:  Doug Miro, Carlo Bernard, Matt Lopez, Lawrence Konner, 
Mark Rosenthal; Na podstawie poematu:  Johann Wolfgang Goethe; Obsada: Nicolas 
Cage  - Balthazar Blake, Alfred Molina - Maxim Horvath, Monica Bellucci - Veronica, 
Teresa Palmer - Becky, Jay Baruchel - Dave Stutler.

Epicka opowieść o czarodzieju i jego uczniu, który zostaje wplątany w an-
tyczną walkę między dobrem a złem.
Balthazar Blake (Nicolas Cage) jest współczesnym mistrzem magii, który 
próbuje chronić Manhattan przed siłami zła i przeciwnikiem z przeszłości, 
Maximem Horvathem (Alfred Molina). By go pokonać, Balthazar musi jed-
nak mieć sprzymierzeńca, szkoli więc Dave’a Stutlera (Jay Baruchel). Niczym 
niewyróżniający się młodzieniec nie ma jednak ochoty mu pomagać, 
chociaż czarodziej widzi w nim ukryty magiczny potencjał. Razem, trochę 
wbrew sobie, spróbują uratować miasto przed siłami zła.

www.noknasielsk.pl

Co mi leży na wątrobie…
– Jesteś chora?! – zawołała Zosia, wi-
dząc moją minę, i szybko wzięła do 
ręki słuchawkę telefonu.
– Jeśli chcesz dzwonić do lekarza, to 
daruj sobie – odpowiedziałam. – Już 
dzwoniłam, mam wziąć większą daw-
kę tych leków od wątroby…
– Wzięłaś? – córka pochyliła się nade 
mną.
– …i się nie denerwować – dokoń-
czyłam z naciskiem.
– Przecież ja cię nie denerwuję! – ob-
ruszyła się Zosia, zupełnie jak wtedy, 
gdy chodziła jeszcze do liceum i za 
późno wróciła do domu. Przeszła się 
po pokoju tam i z powrotem.
– Ale dlaczego boli cię wątroba? – 
spytała w końcu.
– A co, nie może mnie trochę po-
boleć?
– Nigdy cię nie bolała.
– Nieprawda! A gdyby nawet, to 
mam już tyle lat, że to może ostatnia 
szansa.
– A ile babcia ma lat? – zainteresował 
się znienacka Franek.
– A tobie nie zadali żadnych lekcji 
na jutro?
– Już odrobiłem! – oburzył się wnu-
czek.
– To się nie garb – zbyłam go i zamk- 
nęłam oczy. Czułam się faktycznie nie 
najlepiej. W dodatku w sklepie mówi-
li, że Marysia zaczęła zbierać kartony 
w związku z wyprowadzką. Czy to 
możliwe, by nic mi nie powiedziała? 
Westchnęłam. 
Zosia wzięła syna do kuchni, a do po-
koju zajrzała Kasia. 
– Przyniosłam babci miętę – powie-
działa i przysiadła obok mnie. 
– Dziękuję, kochana – podniosłam 
się, żeby spróbować gorącego pły-
nu. Dokuczał mi jakiś ciężar w środku 

i mięta wydawała się odpowiednim 
rozwiązaniem. 
– Jak babcia poznała dziadka? – spy-
tała nagle Kasia, a ja mało nie oblałam 
się herbatą.
– W ogóle go nie poznawałam. Cią-
gle go widywałam na ulicy. Od za-
wsze tu był.
– A teraz go nie ma… – westchnęła 
wnuczka.
– A teraz go nie ma – powtórzyłam. – 
Dlaczego pytasz o dziadka?
– Tak tylko… – Kasia odwróciła 
głowę, i już wiedziałam, że znów jest 
zakochana. Pomyślałam o Józku, jak 
się cieszył z narodzin dziewczynki, bo 
wcześniej mieliśmy tylko wnuczka – 
Jurka. Marcelina i Franek przyszli na 
świat jeszcze później.
Kasi widać moje milczenie nie prze-
szkadzało, bo wzięła stary album i za-
częła oglądać zdjęcia z czasów mojej 
młodości. 
– No, powiedz, co ci leży na wątro-
bie… – zachęciłam ją.
Kasia zarumieniła się lekko i opowie-
działa mi o przystojnym koledze z kla-
sy, który, jak się okazało po wakacjach, 
wyprowadził się z naszego miasta 
i zmienił szkołę, nie poprosiwszy mo-
jej wnuczki o numer telefonu. Kasia 
bardzo to przeżywała, tym bardziej że 
inna dziewczynka miała o nim wiado-
mości z pierwszej ręki. Postanowiłam 
nie żartować z jej zmartwienia, zresztą 
przez tę wątrobę wcale nie było mi do 
śmiechu. Łyknęłam herbaty i zastano-
wiłam się, co jej powiedzieć. Zanim 
wymyśliłam odpowiednie słowa po-
cieszenia, do pokoju wróciła Zosia, 
a za nią reszta rodziny oraz pies i kot.
– Zjesz coś, mamusiu? – spytała. – 
Szykuję dla ciebie coś lekkiego.
– Widzę, że ze mną naprawdę niedo-
brze – odpowiedziałam kąśliwie.

– Ale co mamie właściwie zaszko-
dziło? – chciał wiedzieć Piotrek. – Co 
mamusi leży na wątrobie?
Zastanowiłam się. Jadłam ostatnio coś 
ciężkostrawnego? 
– Spotkałem tę mamy Marysię – 
kontynuował zięć. – Powiedziała, że 
wpadnie, bo ma nowiny. Jej syn się 
wyprowadza.
– Tak? A Marysia też? – spytałam 
słabo.
– Nie, tylko on. Dostał pracę w Płoc-
ku.
– Mówiłaś, że robisz dla mnie obiad? 
– zwróciłam się do Zosi, bo nagle 
odżyłam. 
– Mówiłam. Suflet z kurczaka. Zje 
mama?
– Zjem. Już mi jakoś lepiej.
– Lekarstwa pomogły?
– Najlepszym lekarstwem na wątrobę 
są dobre wiadomości – stwierdziłam. – 
Ona po prostu nie lubi rozstań.
Kasia spojrzała na mnie i uśmiechnęła 
się porozumiewawczo. 

Babcia Jadzia

Suflet z kurczaka 
2 filety z kurczaka, 3 jajka, pół szklanki 
mleka, sól, pieprz biały, natka pietruszki 
(ewentualnie inne przyprawy), olej 
Filety z kurczaka dokładnie posiekać 
(lub zemleć w maszynce). Dodać do 
smaku sól, pieprz i posiekaną natkę. 
Podgrzać mleko i zalać nim żółtka. 
Wymieszać całość i dodać do filetów. 
Białka ubić na sztywną pianę. Dodać 
ją do masy i delikatnie rozmieszać. 
Naczynie żaroodporne wysmarować 
olejem, przełożyć mięso. Wstawić do 
średnio nagrzanego piekarnika  i piec 
ok. 1,5 godziny, aż suflet zrumieni się 
z wierzchu. 
Potrawę można doprawić zdecydo-
wanie bardziej na ostro. 
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Hydraulika, kompletne instalacje, 
C.O, C. W. U kan- gaz. Tel. 506 178 
967. 

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

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huś-
tawkę ogrodową dębową ręcznie 
wykonaną, komplet wypoczynko-
wy, sofę dwu- i trzy osobową; dwa 
biurka, ławo-stół, dywany, heblarkę, 
dwie opony z felgami do fiata 126p 
nowe; rowery używane. Tel. 505 
359 438.

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

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

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

Sprzedam działkę 910 m2 budow-
laną, uzbrojoną przy ul. Cisowej 
w Nasielsku. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 206 944.

Sprzedam mieszkanie ul. Piłsudskiego 
64 m2. Tel. 506 755 675.

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

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

Brukarstwo, układanie kostki bru-
kowej. Tel. 511 633 058.

Para poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nasielsku lub okolicy.  
Tel. 728 139 315.

Sprzedam M3, blisko stacji PKP, ume-
blowane. Tel. 79 044 61 71.

Sprzedam ziemię od 30 arów do 1 ha 
k. Nasielska. Tel. 669 383 578.

Sprzedam działkę 1000 m, wszyst-
kie media, ul. Grabowa. Tel. 512 107 
014. 

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
w centrum Nasielska. Tel. 692 461 
741.

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m, Pieścirogi Nowe, 200 m2 od 
dworca PKP. Tel. 606 32 99 55.

Sprzedam działkę budowlaną na 
ul. Przemysłowej w Nasielsku.  
Tel. 609 509 607.

Sprzedam dzia łkę budowlaną 
uzbrojoną 600 m2 w Nasielsku.  
Tel. (23) 69 30 160; 507 720 394.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku 
54 m2 z garażem. Tel. 600 164 461; 
602 684 937.

Sprzedam działki rolno-rekreacyjne 
o pow. ok. 3000 m2, Omięciny gm. 
Joniec. Tel. 502 279 946.

Przyjmę kierowcę kat. C. Tel. 695 
163 726.

Nadzory budowlane, ekspertyzy; 
opinie tech; oraz projektowanie 
z zagospodarowaniem działek. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580 
427; (23) 69 12 255. Zapraszam do 
współpracy. 
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Absolwentka ekonomii poszukuję 
pracy. Tel. 784 130 520.

Korepetycje z języka angielskiego. 
Tel. 518 866 599.

Poszukuję pracy w sklepie całodo-
bowym, od godz. 22:00 do 6:00. 
Tel. 604 336 725.

Wynajmę 4 mieszkania w Nasielsku 
z oddzielnym wejściem. Wszystkie 
media. Od 15 października. Może 
być dla firmy, biura, albo mieszkalny.  
Tel. 602 793 096; (23) 69 300 25.

Tanio sprzedam tunel metalowy- 
foliowy; typowy 7/ 30. Tel. 22 794 
34 48.

Sprzedam pługi obrotowe 3 i zwykłe 
4. Tel. 695 444 150. 

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku, 
ul. Piłsudskiego 12/16 D. Tel. 606 
990 007.

Sprzedam Mazdę MX – 3 1.8 V6, 
r. prod. 1995, benzyna+gaz; elek-
tryczne lusterka, szyby, szyberdach, 
centralny zamek, wspomaganie kie-
rownicy. Cena 4500 zł (do negocja-
cji). Tel. 508 179 422.

Sprzedam Nissan Primera P 11 1.6 
+ Lpg, r. prod. 1999 – Nasielsk.  
Tel. 508 396 461.

Usługi remontowo-budowlane. 
Wykończenia zewnętrzne i we-
wnętrzne. Tel. 663 046 604.

Poszukuję małego mieszkania do 
wynajęcia w Nasielsku lub bliskich 
okolicach. Tel. 698 222 444.

Poszukujemy informatyka do utwo-
rzenia strony internetowej oraz opty-
malizacji wydajności komputerów. 
Tel. 504 101 080.

Sprzedam działki  w Błędowie 
o pow.3654 i 982 m2, 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.

Zatrudnię sprzedawcę, mechanika. 
Tel. 513 143 956.

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

Usługi budowlane. Budowa domów, 
ogrodzenia klinkierowe. Tel. 505 595 
188.

Usługi malarskie. Tel. 609 167 932

Sprzedam kopaczkę ciągnikową. 
Tel.604 483 850.

Korepetycje z języka rosyjskiego. 
Tel.511 146 203.

Tanie kwatery pracownicze blisko 
dworca PKP. Tel. 23 691 26 36, 880 
665 665.
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ŻBIK ZACZYNA GUBIĆ PUNKTY

Po trzech kolejkach ligowej karuzeli
Czy po obecnym sezonie piłkar-
skim nie spełni się aby porzekadło, 
że miłe złego początki? Rozpoczę-
cie ligowych zmagań w wykona-
niu Żbika było wyśmienite, więc 
miłe były początki. Żbik pojechał 
do Józefovii i pokazał, że marzenia 
o awansie do IV ligi mają realne pod-
stawy. Potwierdził to także w drugim 
meczu, rozegranym tym razem na 
własnym boisku. Nasza drużyna 
gładko rozprawiła się z rezerwami 
Mazura Karczew. Wynik 3:1 nie od-
zwierciedla tego, co działo się na 
boisku, zwłaszcza w drugiej poło-
wie, kiedy gra toczyła się właściwie 
na połowie przeciwnika. 
Niestety, w trzecim meczu, z Prom-
nikiem w Łaskarzewie, Żbik doznał 

porażki. Wynik 2:1 uzyskany na 
wyjeździe nie jest kompromitacją, 
ale bolą pierwsze stracone punkty 
(3). Oby ta przegrana nie była zapo-
wiedzią złego końca. Bo jak jedna 
jaskółka wiosny nie czyni, tak jedna 
porażka nie musi oznaczać przegra-
nej w całej ligowej batalii.
Inauguracja sezonu w Nasielsku
Z nadziejami, ale i z dużą dozą po-
kory przystępował Żbik do drugiego 
meczu w sezonie rozgrywkowym 
2010/2011, ponieważ był to pierw-
szy mecz w sezonie na własnym 
stadionie. Zwycięstwo w Józefowie 
sprawiło, że na trybunach zjawiło się 
więcej niż zazwyczaj kibiców, ale 
wciąż jednak było ich mało. Tych, 
którzy przyszli, nie można zawieść, 

a większość nieobecnych 
i tak będzie wiedzieć swo-
je, bez względu na wynik. 
Pewnym usprawiedliwie-
niem dla niektórych sym-
patyków Żbika, którzy nie 
zjawili się na stadionie, 
jest to, że równolegle, 
w Borkowie, odbywała 
się impreza patriotycz-
no-religijna o znaczeniu 
ponadgminnym.
Zarówno nasi zawodnicy, 
jak i goście z Karczewa za-
częli pojedynek z dużym 
szacunkiem dla przeciw-
nika. Początkowo gra to-
czyła się głównie w środ-
ku pola. Akcje były sta-
rannie przygotowywane 
i przeprowadzane z pełną 
asekuracją własnej bramki. Z minu-
ty na minuty ujawniała się przewa-
ga Żbika. Akcje były coraz szybsze, 
ale Żbik kończył je przeważnie  
30 metrów przed bramką przeciw-
nika. To ośmieliło gości do odważ-
niejszych ataków na bramkę Żbika. 
Po lewej flance „szalał” zawodnik 
z nr 9. Pierwsze jego wejście w nasze 
pole karne zakończyło się niecel-
nym strzałem. W tym czasie dał się 
zauważyć w naszej obronie pewien 
brak dyscypliny. Zawodnicy jakby 
byli zbyt pewni siebie, zapuszczali się 
daleko, nawet na połowę przeciwni-
ka, z którego wolno wracali. 
Karczewianie byli bardzo skon-
centrowani i wzajemnie się dyscy-
plinowali. Bronili się całą drużyną 
i z obrony przechodzili do błyska-
wicznego ataku. To przyniosło im 
powodzenie w 15. minucie gry. 
Rozluźnienie szyków naszej obro-
ny i szybki atak gości sprawił, że 
pozornie słabsza drużyna objęła 
wtedy prowadzenie. Gola strze-
lił Boniec. Po bramce obydwie 
drużyny przyspieszyły. Żbik na-
dal przeważał, stwarzał okazje na 
strzelenie bramki, ale dopiero w 43. 
minucie udało się wreszcie załodze 
wcisnąć piłkę do siatki przeciwni-
ka. Ten gol trochę uspokoił kibi-
ców. Po przerwie goście wyraźnie 

zwolnili tempo, Żbik zaś wzmógł 
napór. Już po dziesięciu minutach 
drugiej połowy było 2:1 dla Żbika. 
Akcja Gumowskiego i Załogi była 
kopią pięknej akcji z Józefowa. 
Trzecią bramkę dla Żbika strzelił 
Marcin Gumowski. Asystę przy 
tej bramce należy zapisać na kon-
to Maxwella Eloty. Karczewianie, 
mimo że w drugiej części cofnęli 
się na własną połowę, cały czas 
czekali na dogodną okazję, aby 
skontrować zapędzających się na 
ich pole gospodarzy. Na szczęście 
dla nas to się im nie udało. Mecz 
był szybki, dynamiczny, ale było 
to jednocześnie spotkanie straco-
nych okazji. To zaś zapowiadało, 
że przy przeciwniku posiadającym 
nawet jednego, ale bardzo dobrego 
strzelca, pojedynek może zakoń-
czyć się porażką.
Pierwsza w sezonie porażka
Niewykorzystane okazje zazwy-
czaj się mszczą. Ta stara prawda 
znalazła swe odzwierciedlenie 
w spotkaniu Żbika z Promnikiem 
w Łaskarzewie. Gospodarze przez 
jeden rok odbywali „kwarantannę” 
w klasie A. Sprężyli się, wiele po-
prawili swej grze i aktualnie zajmują 
pozycję wicelidera w lidze okręgo-
wej. Obawiali się Żbika. W Łaskarze-
wie nastąpiła pełna mobilizacja.
Mecz z naszą drużyną miał być dla 
miejscowych miernikiem tego, 

na co ich stać. Rzeczywiście grają 
dobrze, ale nie na tyle, aby my-
śleć o awansie. Sukces w meczu 
z naszą drużyną nie był wynikiem 
ich jakichś nadzwyczajnych umie-
jętności, lecz raczej tego, że po-
trafili wykorzystać słabości Żbika, 
a zwłaszcza tego, że naszej druży-
nie brakuje skuteczności. A to je-
den z najważniejszych elementów 
piłkarskiego rzemiosła. I powtórz-
my jeszcze raz: niewykorzystane 
okazje zazwyczaj się mszczą. 
Gola dla naszej drużyny w 60’ mi-
nucie strzelił …obrońca, Przemy-
sław Zubel. Wydawało się, że dalej 
już wszystko pójdzie gładko. Że tak 
jednak nie będzie, przekonali się nasi 
zawodnicy już 9 minut później. Artur 
Witkowski, czołowy snajper drużyny 
gospodarzy, nie zwykł marnować 
wielu okazji (1:1). Gra w dalszym ciągu 
była wyrównana, jednak przewaga 
Żbika była mniej widoczna. Kiedy 
wydawało się, że mecz zakończy 
się podziałem punktów, mniej wi-
doczny, ale bramkostrzelny Cezary 
Jóźwicki umieścił piłkę w naszej siat-
ce. Po meczu doszło do drobnych 
utarczek słownych. Na szczęście 
scenariusz bydgoski w Łaskarzewie 
się nie powtórzył. A swoją drogą, 
szkoda trzech straconych punktów, 
bo Żbik w przekroju całego meczu 
na nie zasłużył.

xyz

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Legionovia II Legionowo 3 9 3 0 0 10-3
2.  Promnik Łaskarzew 3 7 2 1 0 6-3
3.  PKS Radość (Warszawa) 3 6 2 0 1 10-5
4.  Żbik Nasielsk 3 6 2 0 1 6-3
5.  Wilga Garwolin 3 6 2 0 1 6-4
6.  Mazur Radzymin 3 5 1 2 0 9-7
7.  Wicher Kobyłka 3 5 1 2 0 4-3
8.  GKP Targówek (Warszawa) 2 4 1 1 0 5-4
9.  Drukarz Warszawa 3 4 1 1 1 9-7
10. Legion Warszawa 2 3 1 0 1 7-3
11.  Mazur II Karczew 3 3 1 0 2 6-6

 Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 3 3 1 0 2 6-6
13.  Dolcan II Ząbki 3 2 0 2 1 5-7
14.  Korona Góra Kalwaria 3 1 0 1 2 1-8
15.  Sokół Serock 3 0 0 0 3 4-11
16.  Józefovia Józefów 3 0 0 0 3 1-15

Z GMINY

Lotna premia 
w Nasielsku
W niedzielę, 29 sierpnia br. przez centrum na-
szego miasta przejeżdżał X Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Szlakiem walk mjr. Hubala”. 
W Nasielsku (skrzyżowanie ulic: Kilińskiego, 
Warszawskiej, Młynarskiej) kolarze mieli lot-
ną premię.
Około 30 zawodników rywalizowało pod-
czas dwóch etapów wyścigu. Pierwszy, li-
czący w sumie 180 km, rozegrany został dookoła miejscowości Końskie. Drugi etap pod nazwą „Cud nad Wisłą” 
rozgrywany był o puchar burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Kolarze mieli do pokonania pięć krótkich 
rund, a następnie po pokonaniu odcinka dojazdowego cztery duże okrążenia z metą w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Podczas drugiego etapu rozegrano trzy lotne premie: w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku 
i Pomiechówku. 
W klasyfikacji generalnej tego wyścigu (ostatniego w cyklu Pro-Ligi Arkus & Romet 2010) zwyciężył Tomasz 
Kiendyś z grupy CCC Polsat Polkowice. Drugi etap wygrał jego kolega z zespołu Adrian Honkisz, zaś zwycięzcą 
lotnej premii w Nasielsku był Sylwester Bodnar z tej samej drużyny.

(red.)

fot. M. Stamirowski


