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Aptekarska ruletka
Leków raczej nie kupuje się na zapas, gdyż ciężko jest przewidzieć, co może nas boleć, poza 
tym mogą się one w ogóle nie przydać ze względu na brak dolegliwości, a przy obecnych ce-
nach jest to niemal towar luksusowy. Niestety, z różnych zakątków gminy docierają do nas syg-
nały, że w nagłych wypadkach w godzinach nocnych znalezienie otwartej apteki, nie tylko 
w Nasielsku, ale i w całym powiecie, graniczy z cudem. 

Choć aptek u nas pod dostatkiem (cztery w Nasielsku, jedna w Pieścirogach), to jednak 
w nocy jest ich jak na lekarstwo… Zakup leków nocą na miejscu, czyli w Nasielsku, możliwy 
tylko przez co czwarty tydzień. 

ROZMOWA Z…
Marianem Wasierzyń-
skim, prezesem Zarządu 
Rejonowego HDK PCK 
w Nowym Dworze Maz.

Kiedy po raz pierwszy oddał Pan 
krew i dlaczego?
Pierwszy raz krew oddałem w roku 
1975 w moim rodzinnym Płocku, 
czyli w ostatnim ćwierćwieczu ubie-
głego wieku, dokładnie 25 marca. 
Okazją były badania lekarskie pod-
czas Komisji Wojskowej. Taki był 
wówczas obyczaj, że kandydaci na 
żołnierzy, jako ludzie młodzi i zdro-
wi, proszeni byli o podzielenie się 
z osobami chorymi swą krwią. Do 
obecnej chwili najliczniejszymi „do-
stawcami krwi” są właśnie żołnierze.
Jak to się stało, że znalazł się Pan 
w szeregach PCK? 
Po pierwszych kontaktach w Płocku 
bliżej z tą organizacją zetknąłem się 
po przeprowadzeniu do Nasielska 
w 1981 r. Pani dr Wiszniewska z – 
wówczas – Zarządu Lokalnego PCK 
w Pułtusku zaprosiła mnie do udziału 
w akcjach oddania krwi dla chorego 
dziecka. I tak już zostało. Później były 
inne akcje, które współorganizowa-
łem z kolegami dla chorych osób, na-
stępnie była reaktywacja Klubu HDK 
w Nasielsku i kierowanie Rejonową 
Radą HDK w Pułtusku. 

Czytaj na str. 5

OBRADOWAŁA RADA

Podatki 
i ZOSiP
We wtorek, 29 listopada br. od-
była się XIV sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. W pierwszej, uroczystej 
części sesji uczestniczył wyjątkowy 
gość, honorowy obywatel naszego 
miasta, ks. Tadeusz Tomasiński. No-
wej radzie w kilku słowach gościa 
przedstawił Andrzej Zawadzki, któ-
ry towarzyszył mu podczas pobytu 
w Nasielsku. Ksiądz Tadeusz Toma-
siński mówił o tym, jak trudno dzi-
siaj być patriotą, i życzył nasielskim 
władzom samorządowym mądrych 
decyzji podejmowanych dla dobra 
mieszkańców. 
W dalszej części obrad, które pro-
wadził Grzegorz Duchnowski, prze-
wodniczący RM, zmiany do ich 
programu zgłosiła Maria Kowalska, 
sekretarz Nasielska. Dotyczyły one 
wprowadzenia projektu uchwały 
w sprawie wynagrodzenia za udział 
w sesji dla sołtysów, a także wycofa-
nia dwóch projektów uchwał doty-
czących podatków i opłat lokalnych 
(w sprawie podatku leśnego i opłaty 
od posiadania psów). 
Następnie o działaniach między 
sesjami mówił G . Duchnowski. 
Były to m.in.: spotkania z miesz-
kańcami, udział w pracach komi-
sji, uroczystościach i spotkaniach. 
Burmistrz Nasielska Grzegorz Ar-
ciszewski podkreślił, że choć na-
dal odbywa bardzo dużo spotkań 
z mieszkańcami, to jest już mniej 
problemów inwestycyjnych niż 
wiosną. 

Rozbita grupa 
narkotykowa
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

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,  
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,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

RADA MIEJSKA W NASIELSKU

Radny Henryk Antosik
Dlaczego kandy-
dował Pan do Rady 
Miejskiej? Czy tak 
wyobrażał Pan sobie 
pracę w radzie?
P o w o d e m  m o j e -
g o  k a n d yd owa n i a 
do Rady M iej sk ie j 
była chęć niesienia 
pomocy mieszkań-
com mojego okrę-
gu wyborczego, jak 
również całej naszej 
gminy w rozwiązy-
waniu różnych prob-
lemów, których nie 
b rakuj e .  J ako rad-
ny chętnie kontak-
tuję  s ię  ze s woimi 
wyborcami, wysłu-
chując ich uwag na 
różne tematy. Czu-
ję się zobowiązany 
wobec swoich wyborców, dziękuję im za zaufanie, jestem na co dzień 
do ich dyspozycji.
Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej, także wiele tema-
tów muszę jeszcze poznać, choć wiele już się nauczyłem i będę chciał 
to wykorzystać w kolejnych latach mojej pracy w Radzie Miejskiej. 
Współpraca ze wszystkimi radnymi układa się bardzo dobrze, w każdej 
chwili można spotkać się z życzliwością i zrozumieniem. 
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu 
wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane 
z funkcją radnego?
W moim okręgu wyborczym najważniejszą sprawą jest wybudowa-
nie dróg. Dotyczy to nie tylko osiedla Krupka, na którym mieszkam, 
czy ul. Klonowej, ale także ulic Lipowej, Cmentarnej, Kościelnej, POW 
i wielu innych. Ulice są w bardzo złym stanie, ponieważ od lat ich nie 
remontowano. Osiedle Krupka istnieje już około 30 lat, jedno poko-
lenie wychowało się w błocie, teraz rośnie następne, a drogi pozosta-
ły takie same. Są okresy w ciągu roku, że samochód terenowy potrafi 
ugrzęznąć tu w błocie. Niestety, budżet na 2012 r. nie pozwala nam tej 
sytuacji zmienić, ale mam nadzieję, że nasze ulice zostaną uwzględ-
nione w 2013 r.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pra-
cę w komisjach?
Pracuję w Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Budżetu i Finansów. 
Jestem również przedstawicielem Gminy Nasielsk w Radzie Społecznej 
SP ZOZ w Nasielsku. 
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z proś-
bami o pomoc w rozwiązywaniu problemów?
Mieszkańcy zwracają się do mnie w wielu sprawach. Część z nich zo-
stała załatwiona pozytywnie, ale były również takie, które wymagały 
znacznych środków finansowych i nie udało się ich zrealizować, mam 
jednak nadzieję, się w przyszłości do nich wrócimy. Obok żadnego 
problemu nie przechodzę obojętnie, jestem na co dzień do dyspozy-
cji swoich wyborców.
Mija rok działalności obecnej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co 
udało się dokonać, a czego nie?
W ciągu tego roku musieliśmy podjąć wiele trudnych decyzji. Zawsze 
bywa tak, że istnieją różnice zdań, zarówno wśród radnych, jak i społe-
czeństwa, którego głosem musimy się kierować. Wybudowano drogi 
tzw. schetynówki, które będą służyły mieszkańcom naszej gminy, boi-
sko sportowe Orlik. Inwestycje te wymagały zaciągnięcia kredytów, ale 
wszyscy stwierdziliśmy, że w słusznej sprawie. Większość dróg w na-
szej gminie jest w katastrofalnym stanie, na pewno będziemy dążyć do 
zmiany tej sytuacji, lecz na to potrzeba środków finansowych i czasu.

RADNY PRYWATNIE:
Ur. 27. 04. 1958 r.; 
Wykształcenie: średnie techniczne;
Żonaty, troje dzieci;
Mieszka w Nasielsku; ul. Anny Jagiellonki 23, tel. 23 69 12 113.

Z UM

Szkolenie zespołu 
interdyscyplinarnego
We wtorek, 22 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się szkolenie pt „Niebieskie Karty 
– krok po kroku”. Adresatami szkolenia byli członkowie Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjal-
ni MOPS w Nasielsku, policjanci, przedstawiciele oświaty i kurator sądowy. 
W programie szkolenia znalazła się procedura prowadzenia Niebieskiej Karty 
krok po kroku w upoważnionych instytucjach i zespole interdyscyplinarnym. 
Kurs przeprowadziła firma Al.-Koal-Prof Waldemar Saltarius. Szkolenie po-
zwala na pełniejsze poznanie problemu przemocy w rodzinie, a także stwa-
rza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób 
doświadczających przemocy.

Jarosław Chyliński, Z-ca Przewodniczącego Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Nasielsku

SZLACHETNA PACZKA ruszyła w powiecie

DO 11 GRUDNIA czekamy  
na Waszą pomoc
Po raz 11 w Polsce, a pierwszy raz na terenie powiatu nowodworskiego 
rozpoczęła się akcja społeczna „Szlachetna Paczka” Kilkudziesięciu prze-
szkolonych wolontariuszy zaangażowało się, by nieść dobro innym, bar-
dziej potrzebującym ludziom. Ogrom nieszczęścia, które czasem jest tuż 
obok nas pokazało wolontariuszom, ze to co robią ma ogromny sens, 
ze pomagać naprawdę warto - szczególnie ludziom, do których dotarli. 
Ludzkie tragedie, małe i wielkie problemy, potrzeba pomocy materialnej 
a czasem też potrzeba wysłuchania – oto z czym się spotkaliśmy… Cza-
sem było trudno powstrzymać łzy, które  cisnęły się do oczu, czasem nie 
mogliśmy wyjść z podziwu dla zaradności, czasem zastanawialiśmy się jak 
oni mogą żyć w tych warunkach z którymi się zetknęliśmy 
Czym jest SZLACHETNA PACZKA?
SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra, w którym kon-
kretna pomoc trafia do konkretnych osób. Paczka łączy w przemyślany 
sposób tysiące ludzi: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców 
(wspierają konkretną rodzinę) i dobroczyńców (wsparcie finansowe). Nie 
pomagamy biedzie roszczeniowej, a nasi wolontariusze sami szukają po-
trzebujących.
Jak działa SZLACHETNA PACZKA?
Najpierw nasi wolontariusze przeprowadzają wywiady z rodzinami potrze-
bującymi z danego rejonu. Informacje o rodzinach i potrzebnej pomocy 
umieszczają na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tutaj darczyńcy mogą 
sami wybrać ludzi, którym pomogą i przygotować dla nich PACZKĘ we-
dług szczegółowej listy potrzeb.
Dlaczego warto zrobić SZLACHETNĄ PACZKĘ?
SZLACHETNA PACZKA to mądra i przemyślana pomoc dla konkretnych 
osób. Dawanie innym ludziom pokazuje nam samym – Darczyńcom, jak 
ogromną wartością jest pomoc. Odpowiadamy na proste potrzeby tych 
ludzi, bardzo często są to naprawdę podstawowe potrzeby, których rodzi-
na sama nie jest w stanie zaspokoić. 
Chcemy żeby ci ludzie poczuli, że nie są opuszczeni i pozostawieni 
sami sobie, że ktoś interesuje się ich losem. 
Chcemy żeby zobaczyli, że warto wierzyć w drugiego człowieka.
Chcemy żeby święta były dla nich czasem radosnym.
Chcemy też żeby ich życie stało się łatwiejsze – może to Twoja pomoc 
umożliwi im wyjście z trudnej sytuacji?

Zobacz komu możesz pomóc i wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.
pl, aby wybrać jedną z rodzin w potrzebie i przygotować dla niej pomoc.  
Aby wybrać rodzinę z sąsiedztwa wejdź na stronę rejonu: „Pomiechówek 
i okolice”.
PACZKĘ dla jednej rodziny może przygotować grupa przyjaciół, znajo-
mych, bliskich, studentów na uczelni, kolegów z pracy.

Lider Rejonu: Pomiechówek i okolice
Marcin Gągolewski
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OBRADOWAŁA RADA

Podatki i ZOSiP
We wtorek, 29 listopada br. od-
była się XIV sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. W pierwszej, uroczystej 
części sesji uczestniczył wyjątkowy 
gość, honorowy obywatel naszego 
miasta, ks. Tadeusz Tomasiński. No-
wej radzie w kilku słowach gościa 
przedstawił Andrzej Zawadzki, któ-
ry towarzyszył mu podczas pobytu 
w Nasielsku. Ksiądz Tadeusz Toma-
siński mówił o tym, jak trudno dzi-
siaj być patriotą, i życzył nasielskim 
władzom samorządowym mądrych 
decyzji podejmowanych dla dobra 
mieszkańców. 
W dalszej części obrad, które pro-
wadził Grzegorz Duchnowski, prze-
wodniczący RM, zmiany do ich 
programu zgłosiła Maria Kowalska, 
sekretarz Nasielska. Dotyczyły one 
wprowadzenia projektu uchwały 
w sprawie wynagrodzenia za udział 
w sesji dla sołtysów, a także wycofa-
nia dwóch projektów uchwał doty-
czących podatków i opłat lokalnych 
(w sprawie podatku leśnego i opłaty 
od posiadania psów). 
Następnie o działaniach między se-
sjami mówił G. Duchnowski. Były 
to m.in.: spotkania z mieszkańcami, 
udział w pracach komisji, uroczy-
stościach i spotkaniach. Burmistrz 
Nasielska Grzegorz Arciszewski 
podkreślił, że choć nadal odbywa 
bardzo dużo spotkań z mieszkań-
cami, to jest już mniej problemów 
inwestycyjnych niż wiosną. W punk-
cie obrad dotyczącym interpela-
cji i pytań radnych jako pierwszy 
głos zabrał radny Stanisław Śmie-
tański, który pytał o oświetlenie 
na wiadukcie kolejowym w Stu-
dziankach i zniszczone przepusty 
w Brodach Warszawskich. Radny 
Krzysztof Fronczak prosił o wy-
jaśnienia w kwestii budowy dro-
gi powiatowej na ulicy Sikorskiego 
w Siennicy, zgodnie z zapewnienia-

mi starostwa miała ona być wyko-
nana w 2012 r. O drogę powiatową 
w Cieksynie i przekształcenia działek 
w Borkowie, Nowej Wronie i Dobrej 
Woli pytał radny Albert Dublewski. 
Radnego Radosława Skrzyneckie-
go interesowało zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych oraz droga 
przy wiadukcie kolejowym w Pieś-
cirogach. Estetyką baszty, wizytówki 
naszego miasta, interesował się rad-
ny Mirosław Świderski. 
W dalszej części sesji Ludwina Tu-
rek, skarbnik Nasielska, przedstawi-
ła radnym sześć projektów uchwał 
w sprawie opłat i podatków lokal-
nych na rok 2012, w tym: nowych 
stawek podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego oraz podat-
ku od środków transportowych, 
a także zwolnień od podatku rol-
nego i podatku od nieruchomości. 
O informacje w sprawie podatku 
od środków transportu pytał rad-
ny Radosław Skrzynecki. Chciał 
wiedzieć, jakiego rzędu jest pierw-
sza od 2007 roku podwyżka, jakie 
były wpływy, a jakie umorzenia na 
przestrzeni kilku lat. Skarbnik od-
powiedziała, że podwyżki są rzędu 
ok. 10%. Wyjaśniła też, że w 2010 
r. wpływ z tego podatku wyniósł 
ok. 106 tys. zł, a umorzenia ponad  
174 tys. zł. Wszystkie projekty 
uchwał dotyczące podatków lokal-
nych rada przyjęła jednogłośnie. 
Następnie przystąpiono do proce-
dowania pozostałych uchwał. Do-
tyczyły one m.in. przyjęcia zmian 
w wieloletniej prognozie f inan-
sowej gminy na lata 2011–2020 
i w uchwale budżetowej na rok 
2011. Rada zatwierdziła też statut 
Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 
i uchwaliła Roczny Program Współ-
pracy gminy Nasielsk z organiza-
cjami pozarządowymi, Gminny 

Program Profilak-
tyki i Rozwiązy-
wania Problemów 
A l ko h o l o w yc h 
oraz Przeciwdzia-
łania Narkoma-
nii na 2012 rok, 
a także zatwier-
dziła do realizacji 
projekt pt. „Eduka-
cja Twoją Szansą – 
wsparcie uczniów 
i uczennic z gminy 
Nasielsk”. Przyję-
to również cztery 
uchwały dotyczą-
ce nieruchomości 
oraz uchwałę o przyznaniu diety 
sołtysom za udział w jednej sesji, 
która odbędzie się 22 grudnia br. 
Dieta wyniesie 200 zł. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 13 rad-
nych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Najwięcej emocji wśród radnych 
wzbudził projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Nasielsku oraz nada-
nia statutu. Komisja oświaty, kultu-
ry i sportu zaopiniowała ten projekt 
następująco: jeden głos przeciw, 
a trzy osoby wstrzymały się od gło-
su. Nowa jednostka, jak wyjaśniał 
Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, ma powstać od stycznia 
2012 r. i przynieść oszczędności 
rzędu co najmniej 311 tys. zł rocznie.
– Największym błędem była likwi-
dacja ZEAS-u w 2008 r. Moim 
zdaniem trzeba było wymienić me-
chanizm. Nie może być lepszych 
i gorszych jednostek, a powołanie 
zespołu ujednolici ich obsługę – 
uzasadniał konieczność podjęcia tej 
uchwały burmistrz.
Radni zadawali burmistrzowi pytania 
dotyczące funkcjonowania ZOSiP, 
rozmów z dyrektorami placówek 
oświatowych i kwestii finansowych 

związanych ze zmianami. 
O opinię na temat utworzenia 
zespołu poproszono także dy-
rektorów szkół obecnych na 
sali. Swoje zdanie na ten temat 
wyraziła jedynie Marianna Da-
nisiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Budach Siennickich. 
– Z ZEAS-em współpracowa-
łam wiele lat i było dobrze, ale 
teraz jak jest księgowa, to jest 
komfort. Nie trzeba jeździć na 
konsultacje, ustalać terminów 
spotkań, przez te 3 lata sytuacja 
się poprawiła. 
Stwierdziła również, że jest za-
niepokojona planami zmian 
w administracji szkół. Burmistrz 
zapewniał, że dyrektorzy zna-
ją całą sytuację. – Uchwała to 
jedno, a drugie to zarządzenie, 
które chcę wydać. Będzie ono 
normowało etaty sprzątaczek, 
administracji w poszczegól-
nych jednostkach. Duża część 
zadań przejdzie do zespołu – 
wyjaśniał burmistrz. Dodał, że 
ZOSiP będzie funkcjonował jako 
wydział urzędu, zamiast wy-
działu oświaty, i będzie w nim 
pracowało 6 osób, w tym jedna 
księgowa główna z dodatkiem 
funkcyjnym. Burmistrz wystąpił 

o głosowanie jawne. W głosowa-
niu nad utworzeniem ZOSiP wzięło 
udział 15 radnych, 11 zagłosowało za 
przyjęciem uchwały, a cztery osoby 
wstrzymały się od głosu (Radosław 
Skrzynecki, Stanisław Sotowicz, Ma-
ciej Suwiński i Artur Szulkowski).
Odpowiadając na pytania radnych 
dotyczące wiaduktów i prac z nimi 
związanych, burmistrz wyjaśnił, że 
trwają rozmowy zarówno z wy-
konawcą tych prac, jak i z dyrek-
torem PKP, a wszystkie problemy 
są zgłaszane na bieżąco. Burmistrz 
deklarował również uzgodnienie 
ze starostwem spraw związanych 
z wykonaniem ulicy Sikorskiego 
w Siennicy i poprawy drogi w Ciek-
synie. W kwestii baszty Maria Kowal-
ska, sekretarz Nasielska, wyjaśniła, że 

trwa proces komunalizacji pasa dro-
gowego na rzecz Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Następnie Katarzyna Świderska, wi-
ceprzewodnicząca RM, odczytała 
pisma skierowane do rady, po czym 
radni dyskutowali o złej jakości dróg 
i problemach związanych z korzy-
staniem z objazdu oraz wiaduk-
tów. Radnych interesowała również 
sprawa uzgodnień z wójtem No-
wego Miasta. Burmistrz wyjaśnił, że 
wójt deklarował wsparcie finansowe 
w roku 2012 r. i najwyraźniej zmienił 
zdanie. Przyznał też, że nie rozumie 
takiego zachowania, tym bardziej że 
przy rozmowie były obecne także 
inne osoby. 
Na tym obrady zakończono. 

(i.)
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Kronika OSP
23.11. strażacy z OSP Nasielsk wyje-
chali do pożaru domku letniskowe-
go przy ul. Warszawskiej.

24.11. zabezpieczali miejsce wy-
padku samochodu ciężarowego 
w Pniewie.

27.11. strażacy z OSP Jaskółowo wy-
jechali do Popowa Pł. w celu usu-
nięcia z drogi złamanej przez wiatr 
gałęzi.

28.11. strażacy z Nasielska wyjecha-
li do pożaru śmietnika przy ul. Sta-
rzyńskiego.

28.11. strażacy z OSP Nuna wyjechali 
do Lorcina w celu usunięcia z drogi 
złamanej przez wiatr gałęzi.

04.12. strażacy z OSP Nasielsk wy-
jechali do pożaru śmietnika przy  
ul. Starzyńskiego.

05.12. w Chrcynnie zabezpieczali lą-
dowanie i start śmigłowca LPR.

R E K L A M A

KRONIKA 
POLICYJNA

Z POLICJI

Rozbita grupa 
narkotykowa
Jedenaście osób zatrzymanych podejrzewanych o posiadanie lub wpro-
wadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających – to efekt 
kilkumiesięcznej pracy policjantów z komisariatu w Nasielsku. Na razie 
wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci jed-
nego dwumiesięcznego aresztowania i dziesięciu dozorów policyjnych, 
w tym sześć osób ma zakaz opuszczania kraju.
Z informacji policjantów z komisariatu w Nasielsku wynikało, że trzej męż-
czyźni mogą być zamieszani w posiadanie heroiny, amfetaminy i marihu-
any oraz handel tymi środkami. Funkcjonariusze zatrzymali 22-letniego 
Kamila P. oraz dwóch 20-latków: Łukasza Sz. i Patryka Ch. W samocho-
dzie, którym podróżowali, mundurowi znaleźli heroinę. Dlatego wszyscy 
trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania małej ilości środków odurza-
jących. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
do roku. Zatrzymani mężczyźni zostali objęci także dozorem policyjnym.
Wyjaśniając kolejne aspekty prowadzonego śledztwa, policjan-
ci z Nasielska dotarli do 29-letniego Macieja M. oraz 26-letniego  
Arkadiusza S. Obaj zostali zatrzymani, a następnie przesłuchani. Na podsta-
wie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił im zarzu-
ty posiadania i wprowadzania do obrotu środków odurzających znacznej 
ilości. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani za wprowadzanie 
do obrotu znacznej ilości środków odurzających może grozić kara pozba-
wienia wolności do 10 lat. Podjęto decyzję, że wobec obu zatrzymanych 
zostaną zastosowane środki zapobiegawcze. Maciej M. trafił na 2 miesiące 
do aresztu, który był sukcesywnie przedłużany. Arkadiusz S. został objęty 
dozorem policyjnym. 
Kolejnym etapem prowadzonego postępowania było zatrzymanie pię-
ciorga mieszkańców gminy Nasielsk. Marcinowi S. (34 l.), Beacie G. (29 
l.), Rafałowi R. (26 l.), Ireneuszowi C. (34 l.) oraz Przemysławowi T. (30 l.) 
funkcjonariusze również zarzucili posiadanie i wprowadzanie do obrotu 
znacznej ilości środków odurzających. Dalsze przesłuchania osób dopro-
wadziły policjantów na trop 27-letniej Karoliny K. 26 października 2011 r. 
policjanci wkroczyli do jej mieszkania w Warszawie. Podczas przeszukania 
lokalu w łazience funkcjonariusze znaleźli trzy porcje haszyszu, o łącznej 
wadze 1,25 g, wagę elektroniczną oraz torebki z zapięciem strunowym. 
Młoda kobieta została zatrzymana. Po przesłuchaniu został jej przedsta-
wiony zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środ-
ków odurzających. Wobec Karoliny K., podobnie jak wobec wcześniej 
zatrzymanych, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego.
O dalszym losie wszystkich zatrzymanych zadecyduje sąd. 

za: www.kpp.nowydwor.pl

Z POLICJI
Dwa razy w miesiącu
W niedzielę, 27 listopada br., policjanci z komisariatu w Nasielsku, zauważyli 
przed godz. 9:00 jadącego ul. Św. Wojciecha kierowcę fiata punto. Zatrzy-
mali go do kontroli drogowej. Od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało u Jana K. 2,3 promila alkoholu w organizmie. 
28-letni mężczyzna nie miał już prawa jazdy, ponieważ zostało mu zabezpie-
czone 1 listopada 2011 r., podczas poprzedniej wpadki. Wówczas to również 
był podejrzewany o kierowanie pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. 
Wtedy badanie wykazało u niego 2,1 promila. Jaka karę poniesie za swoje za-
chowanie, zadecyduje sąd. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojaz-
dem, będąc pod wpływem alkoholu, grozić może kara pozbawienia wolności 
nawet do 2 lat.

Znowu wypadek na Płońskiej 
W piątek, 25 listopada br. po godz. 22:00 do policjantów dotarła informacja, 
że kierowca BMW potrącił pieszego na ul. Płońskiej. Na miejscu mundurowi 
ustalili, że mężczyzna szedł lewą stroną jezdni. Nagle najprawdopodobniej stra-
cił równowagę i wszedł na jezdnię. W tym samym czasie drogą jechał kierow-
ca BMW. Doszło do potrącenia pieszego. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, 
gdzie pobrano mu krew, w celu stwierdzenia jego stanu trzeźwości. Policjanci 
ustalają szczegóły obu wypadków. Świadków zdarzeń drogowych prosimy o 
kontakt z nasielskimi bądź nowodworskimi policjantami.

Betoniarka w rowie
W czwartek, 24 listopada br. około godz. 6:00 do policjantów dotarła infor-
macja, że w Pniewie do przydrożnego rowu wpadła betoniarka. Przybyli na 
miejsce policjanci potwierdzili tę wiadomość. Z ich ustaleń wynikało, że kie-
rowca, wyjeżdżając od strony Chrcynna, najprawdopodobniej nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojaz-
dem i bokiem wpadł do przydrożnego rowu. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Efektem zdarzenia było uszkodzenie pojazdu i dwugodzinne utrudnienia 
na drodze, podczas których mundurowi kierowali ruchem drogowym. Po 
usunięciu pojazdu z drogi i przywróceniu właściwego ruchu policjanci nało-
żyli na kierowcę mandat karny za niedostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze.

Areszty za usiłowanie kradzieży kabla
Na trzy miesiące trafią do aresztu śledczego podejrzani o usiłowanie kradzieży 
kabla telekomunikacyjnego, wykonanego z drutów miedzianych. Taką decy-
zję podjął nowodworski sąd w stosunku do pięciu mężczyzn zatrzymanych w 
niedzielę, 20 listopada br. Policjanci ustalają także, czy mężczyźni działali sami, 
czy mieli pomoc oraz czy nie są zamieszani w inne zdarzenia. 
Przypomnijmy, wszystko zaczęło się wieczorem w niedzielę. Wówczas to 
do funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei dotarła informacja o prawdopo-
dobnej kradzieży kabla. Mundurowi sprawdzili tę wiadomość. Idąc wzdłuż to-
rów, pomiędzy Pomiechówkiem a Brodami Warszawskimi spostrzegli grupę 
mężczyzn kopiących w ziemi. Okazało się, że najprawdopodobniej wykopy-
wali oni kabel telekomunikacyjny wykonany z drutów miedzianych. O swo-
im odkryciu poinformowali miejscowych policjantów. Następnie ujęli pięciu 
mężczyzn, których policjanci bezzwłocznie zatrzymali. Tuż po zatrzymaniu 
młodych ludzi funkcjonariusze zabezpieczyli szpadle, urządzenia służące do 
wyciągania kabli oraz piłki do cięcia metalu. Mężczyźni tak się przygotowali, 
że mieli ze sobą nawet paczkę nowych brzeszczotów. Nie wykorzystali już ich, 
ponieważ trafili do policyjnych cel. Po ustaleniu wstępnych okoliczności funk-
cjonariusze przesłuchali Przemysława K. (27 l.), Daniela Ż. (26 l.), Pawła K. (28 
l.), Wojciecha P. (35 l.) oraz Michała K. (22 l.). Wszyscy zatrzymani w tej sprawie 
już usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży. Tego rodzaju przestępstwo zagrożo-
ne jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Nowodworski sąd podjął decyzję 
o zastosowaniu wobec pięciu mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci 
aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.

za www.kppnowydwormaz.pl

Z GMINY

Znak w Pieścirogach
W Nowych Pieścirogach na ul. Srebrnej znajduje się dość ciekawie wy-
glądający znak informujący o nazwie miejscowości, w której się znajdu-
jemy. Jego wygląd już wcześniej przyciągał uwagę mieszkańców, którzy 
sygnalizowali, że znak chyli się ku upadkowi. 
Jednak drogowcy ustawili go ponownie. To, że jest obdrapany i zniszczo-
ny, widocznie nikomu nie przeszkadza. A zaraz za nim postawiono nowy, 
pięknie wyglądający znak wskazujący wyjazd z terenu zabudowanego 
z ul. Srebrnej w stronę Mogowa. 
Miejmy nadzieję, że stan tego starego znaku w końcu zostanie dostrze-
żony i znak zostanie wymieniony lub odnowiony.

K.

25.11. w Dębinkach nieznani spraw-
cy włamali się do budynku miesz-
kalnego Anny S. i skradli mienie 
o wartości 5000 zł.
25.11. na ul. Płońskiej Marek W., 
mieszkaniec Nasielska, wtargnął na 
jezdnię wprost pod nadjeżdżający 
samochód. Z obrażeniami ciała zo-
stał przewieziony do szpitala.
25–29.11. na ul. Działkowej nieznani 
sprawcy skradli z budynku Artura Z. 
skrzynkę metalową z elektryczny-
mi przekaźnikami. Straty wynoszą 
2000 zł.
28–29. 11. w Budach Siennickich 
nieznani sprawy skradli 20 szt. 
drzewek choinkowych. Straty wy-
noszą 1000 zł na szkodę Wincen-
tego P.
02.12. na targowisku przy ul. Tylnej 
nieznany sprawca skradł Teresie M. 
z torebki portfel z dokumentami 
i pieniędzmi.

Pijani na drodze
27.11. na ul. Św. Wojciecha Jan K., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,13 mg/l).
01.12. na ul. Sportowej Piotr Z., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,96 mg/l).
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Aptekarska ruletka

Z MIASTA

Nie mogą przejechać
Do naszej gazety dotarły sygnały, że kierowcy autobusów szkolnych mają 
problem z jazdą po naszym mieście. Autobusy, które zabierają dzieci spod 
Publicznego Gimnazjum nr 1, jadąc ulicą Szkolną, nie mogą skręcić w ulicę 
Warszawską. Dlaczego? Ponieważ często po lewej i prawej stronie War-
szawskiej stoją auta, mimo że nadal po lewej stronie jest znak zakazu par-
kowania. I tak autobus czasem musi wjechać na chodnik, by skręcić, albo 
czeka, aż znajdzie się właściciel zaparkowanego pojazdu.
– Prawie codziennie nie mogę skręcić od gimnazjum w stronę poczty, bo 
na zakazie stoją samochody, taka sama sytuacja jest przy nowodworskim 
Banku Spółdzielczym. Na rogu tej ulicy, choć tutaj nie ma zakazu, to po-
stój samochodów w tym miejscu uniemożliwia manewr skrętu w prawo 
– skarży się pan Marian, jeden z kierowców autobusu szkolnego.
Jak widać, kierowcy w naszym mieście przyzwyczaili się do parkowania 
gdzie popadnie, nawet jeśli stwarza to poważne utrudnienie dla innych.
Gdy spytaliśmy jednego z kierowców, który postawił swoje auto w miej-
scu niedozwolonym, dlaczego tak zrobił, stwierdził, że nie widział znaku 
zakazu parkowania, choć ten znak jest widoczny.
Miejmy nadzieję, że kierowcy, pozostawiając swoje auta, pomyślą o in-
nych, a szczególnie o dzieciach, które chcą bezpiecznie wrócić do domu. 
Może nasielska policja znajdzie na to sposób? 

Kamil

Z GMINY

Boisko i chodnik
Przez kilka miesięcy na środku boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sta-
rych Pieścirogach było wielkie rozlewisko fekaliów, pozarastane trawą 
i ogrodzone taśmą. 
– To w takim razie czy szkoła jest podłączona do kanalizacji, czy nie, sko-
ro nadal jest ten zapach? – pyta pani Agnieszka, mama ucznia ZS w Sta-
rych Pieścirogach. – Kiedy w końcu powstanie chodnik przy szkole i czy 
jest szansa na namalowanie pasów przy wejściu do szkoły? – dodaje
Dyrektor tej placówki Barbara Markowicz podkreśla, że o wszystkich spra-
wach na bieżąco informuje rodziców szkoły i wyjaśnia: – We wrześniu 
podłączono szkołę do kanalizacji miejskiej, dzięki czemu nie mamy już 
problemu z zalewaniem boiska przez wody gruntowe. Boisko zostało 
osuszone i możemy przystąpić do prac zaplanowanych w ramach fun-
duszu sołeckiego. A brzydki zapach, który można czasem odczuć na te-
renie boiska, wiąże się z „nowością” podłączenia i z czasem zniknie. 
Drugą istotną kwestią jest powstanie chodnika prowadzącego od bramy 
szkolnego ogrodzeniu aż do drzwi wejściowych placówki. Ma on być wy-
konany z kostki brukowej i powstanie najpóźniej do 15 grudnia br. Środki 
na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego, z którego pokryty będzie też 
koszt zakupu szafek dla pierwszych klas gimnazjum oraz materiału na już 
rozpoczęty remont boisk. 
Padło też pytanie o umieszczenie pasów na ulicy przed szkołą. – Jeże-

li chodzi o pasy, jest zgoda władz powiatowych, ale obecnie prowadzę 
jeszcze rozmowy odnośnie do budowy chodnika po drugiej stronie uli-
cy Kolejowej – komentuje sprawę dyrektor Markowicz i jak stwierdza, ma 
nadzieję, że chodnik zostanie wykonany w 2012 r.

Paweł Kozłowski

Leków raczej nie kupuje się 
na zapas, gdyż ciężko jest 
przewidzieć, co może nas 
boleć, poza tym mogą się 
one w ogóle nie przydać 
ze względu na brak dole-
gliwości, a przy obecnych 
cenach jest to niemal to-
war luksusowy. Niestety, 
z różnych zakątków gminy 
docierają do nas sygnały, 
że w nagłych wypadkach 
w godzinach nocnych zna-
lezienie otwartej apteki, 
nie tylko w Nasielsku, ale 
i w całym powiecie, grani-
czy z cudem. 
C hoć ap tek u nas  p od 
d o s t a t k i e m  ( c z t e -
r y  w  N a s i e l s ku,  j e d n a 
w Pieścirogach), to jednak 
w nocy jest ich jak na le-
karstwo… Zakup leków 
nocą na miejscu, czyli w Nasielsku, 
możliwy tylko przez co czwar-
ty tydzień. Cóż więc można zro-
bić z receptą wypisaną podczas 
trwającego od godz. 18.00 dy-
żuru przez lekarza nocnej i świą-
tecznej pomocy w Samodzielnym 
P ub l ic znym Z ak ł ad z i e  O p i e -
ki Zdrowotnej w Nasielsku przez 
pozostałe trzy tygodnie? Dorosły 
człowiek przeboleje i może wy-
trzyma do rana, ale żal serce ści-
ska, gdy sytuacja może dotknąć 
małe dziecko i chcielibyśmy mu 
ulżyć w cierpieniu.
Taki przypadek spotkał właśnie 
panią Małgorzatę z jednej z wsi 
pod Nasielskiem w połowie li-
stopada, kiedy zachorowało jej 
dziecko. Z uzyskaniem pomocy 
lekarza nie było problemu, ale 
kiedy przyszło zrealizować re-
ceptę, zaczęł y się schody. Ap-
teka przy ul. Kilińskiego została 
zlikwidowana, a na drzwiach ap-
teki „Aranica” była wywieszona 
informacja, która apteka na te-
renie gminy powinna być w tym 
terminie czynna. Okazało się, że 
to był dyżur apteki „Nova” – ta 
zaś dyżurów nocnych po prostu 
nie pełni. Około północy panią 
Małgosię poinformowali znajomi, 
iż czynną aptekę na pewno znaj-
dzie w Pułtusku bądź Legionowie. 
Dziecko dostało antybiotyk po 
ponad dwóch godzinach oczeki-
wania. Podobny przypadek spot-
kał też pana Piotra z Nasielska, 
który, nieświadomy ustalonego 
harmonogramu, błądził od apte-
ki do apteki w Nowym Dworze 
Mazowieckim, by móc zrealizo-
wać receptę dla swojej ośmio-
miesięcznej córki, co udało się 
dopiero w Legionowie, gdzie 
znajduje się apteka całodobowa. 
– Niestety, w Nasielsku wtedy 
czynna miała być „Nova”, którą 
mam dosłownie 200 m od swo-
jego mieszkania, a ta jest zawsze 
w nocy zamknięta. Byłem pe-
wien, że bez problemu znajdę 
aptekę w Nowym Dworze Ma-
zowieckim – w końcu to miasto 
powiatowe. Nie w głowie mi było 
nawet szukać jakichkolwiek in-
formacji na ten temat w interne-

cie. Po odwiedzeniu wszystkich 
aptek w Nowym Dworze i „po-
całowaniu klamki” każdej z nich 
p o j e c h a ł e m  d o  Le g i o n o wa , 
gdzie funkcjonują apteki całodo-
bowe. Straciłem mnóstwo cza-
su, nerwów i paliwa – do domu 
wróciłem przed godziną trzecią, 
a o 6:00 wstaję do pracy – skar-
żył się pan Piotr. 
Te go t yp u s yg na ł y  do c i e ra-
ją do nas z różnych zakątków 
gminy i  powiatu. Okazuje się, 
że fakt yczn ie,  mimo harmo -
n o g ra m u  n o c nyc h  d y ż u r ów 
wyznaczonego w uchwale sta-
rostwa powiatowego w Nowym 
D worze M a zowi e c k i m w dn . 
30 grudnia 2010 r., większość ap-
tek nie wywiązuje się z tego obo-
wiązku. 
O komentarz do sytuacj i  po-
p ro s i l i ś my ma g i s t ra  fa rmac j i 
Krzysztofa Świgoniaka – Pełno-
mocnika Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Warszawie w powiecie 
nowodworskim. 
– Problem polega przede wszyst-
kim na tym, iż starostwo ustaliło 
na początku roku harmonogram 
nocnych dyżurów aptek w po-
szczególnych gminach bez po-
rozu m i e n i a  z  wł a ś c i c i e l a m i . 
W dodatku większość tego nie 
respektuje. Apteka „Arnica” jest 
obecnie jedyną świadczącą usłu-
gi w nocy na terenie powiatu, ale 
tylko jeden tydzień na cztery. 
Zdarza się, że nieraz przyjeżdżają 
do nas mieszkańcy Pomiechów-
ka,  Nowego Dworu,  a  n awet 
Nowego Miasta czy P łońska . 
Z uchwały wywiązywała się jesz-
cze apteka pani Godlewskiej, lecz 
niestety na początku październi-
ka została zamknięta. Zgłosiłem 
jednak do starostwa informację, 
by nowo otwarty punkt sprze-
daży leków przy ulicy Płońskiej 
włączyć do nocnego planu dy-
żurów, jednak stanie się to praw-
dopodobnie dopiero po nowym 
roku, gdy wygaśnie obecny har-
monogram.
Jak się okazuje, informacje na 
temat harmonogramu działania 
w nocy aptek w naszym powiecie 
niełatwo jest znaleźć w interne-

cie. Próżno ich szukać na stronie 
Urzędu Miejskiego (www.nasielsk.
pl), udało się na stronie starostwa 
(www.nowodworski .pl), jednak 
wiadomość jest głęboko ukry-
ta. Ciekawe, ile zajęłoby to oso-
bie, która w pośpiechu i nagłym 
wypadku musiałaby znaleźć taką 
informację… Nad sprawą har-
monogramu dyskutowali nasiel-
scy radni na posiedzeniu jednej 
z komisji merytorycznych Rady 
Miejskiej, ale niestety rozważa-
li jedynie kwestię, że w aptece 
pana Świgoniaka, gdy on nie ma 
dyżurów, widnieje informacja, 
który punkt sprzedaży leków we-
dług harmonogramu powinien 
być czynny. Problem w tym, że 
wszystkie pozostałe są wtedy za-
mknięte – ale to już chyba prze-
cież nie od niego zależy. 
Z owego harmonogramu wyni-
ka, że do 11 grudnia dyżur pełnić 
będzie „Arnica”, następnie przez 
trzy tygodnie wskazane są kolej-
no „Nova”, nieczynna już na Ki-
lińskiego, a od drugiego dnia świąt 
do Nowego Roku apteka „Herba” 
w Nowych Pieścirogach. Wnio-
sek nasuwa się jeden – w święta 
w nocy lepiej nie chorować!
Szkoda, że starostwo przyjmu-
je harmonogramy, których nie 
można wyegzekwować ani aktua-
lizować nawet w wypadku likwida-
cji apteki. Zapewne niebawem, jak 
co roku, władze starostwa nowo-
dworskiego zorganizują spotkanie 
z aptekarzami w sprawie ustale-
nia harmonogramu, który miałby 
obowiązywać w 2012 r. Czy zno-
wu będzie to harmonogram obo-
wiązujący jedynie na papierze?
W internecie można znaleźć in-
formacje, że system sprawdził się 
znakomicie w powiecie kartuskim 
(województwo pomorskie), a nie-
co gorzej już na przykład w mław-
skim. Warto się zastanowić, czy 
apteki, które nie wywiązują się 
z harmonogramu nocnych dyżu-
rów ustalonego przez starostwo 
powiatowe, faktycznie zasługują 
na zaufanie klientów? Z tym pyta-
niem zostawiamy nasielszczan, by 
sami sobie na nie odpowiedzieli. 

Michał B.
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Warto przeczytać
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Recenzja DKK

Humor i życiowa mądrość
Książka napisana przez czeskiego pisarza Jana Drdę pt. Bajki czeskie całkowi-
cie różniła się od pozycji, które omawiano na poprzednich spotkaniach DKK. 
Po wielu powieściach autorstwa pisarzy polskich, angielskich i amerykańskich 
sięgnęliśmy po rzecz stworzoną przez pisarza czeskiego. Literatura czeska nie 
jest popularna wśród czytelników polskich, a szkoda, bo można w niej znaleźć 
prawdziwe perełki – i taką perełką są właśnie Bajki czeskie. Najpierw jednak 
warto powiedzieć parę słów o autorze tej wybornej literatury.
Jan Drda urodził się 4 kwietnia 1915 r. w Pribramie w rodzinie robotniczej. Po 
przedwczesnej śmierci matki wychowywali go dziadkowie. Miał zostać blacha-
rzem, ale babcia posłała Jana do gimnazjum, gdzie w roku 1934 zdał maturę. 
W latach 1943–1938 studiował filologię klasyczną i slawistykę na Uniwersytecie 
Karola w Pradze. Od roku 1937 związany był z czasopismem „Lidove nowiny”, 
będąc redaktorem działu kulturalnego, a później jego redaktorem naczelnym. 
Tworzył także scenariusze filmowe. Będąc członkiem Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji, w roku 1968 otwarcie sprzeciwił się interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji, za co został odwołany z funkcji redaktora 
naczelnego tygodnika „Svet prace”. Przeszedł więc na emeryturę i dwa lata 
później, w 1970 r., zmarł w domu pracy twórczej na zamku w Dobrisi. 
W Polsce znany jest głównie dzięki komediowym baśniom scenicznym 
Igraszki z diabłem i Zapomniany diabeł. Na język polski jego utwory tłumaczyli 
między innymi Jan Stachowski, Stanisław Dębski i Józef Waczków. I tu czapki 
z głów przed przekładem Józefa Waczkowa, ponieważ jest on mistrzowski – 
pojawia się w tych utworach specyficzny styl, zbliżony do gawędy, pełen cza-
sem rubasznego humoru i sformułowań zaczerpniętych z rodzimego folkloru.
Bajki czeskie zawierają wiele utworów, z których każdy to swoiste arcydzieło. 
Wśród nich prym wiedzie: Zapomniany diabeł, powstała w 1960 r., wystawio-
na na deskach Teatru Telewizji w roku 1985 w reżyserii Tadeusza Lisa z dobo-
rową obsadą aktorską, z udziałem m.in. Anny Seniuk i Janusza Gajosa.
W swoich utworach Jan Drda zanurzył się w legendach, pogwarkach i baśniach 
swego narodu. Spotykamy więc u niego wiedźmy, wróżki, a nade wszystko 
diabły, a nawet śmierć w postaci Kościeja, do której pisarz ma wielki szacunek. 
W bajce Darzbujan i Pandrhola autor wyraża myśl, że bez śmierci nie było-
by życia, i choć to brzmi paradoksalnie, to pisarz umiał tę prawdę doskonale 
udowodnić. 
Wszędzie u Drdy pojawiają się diabły, ale najcudowniejszym osobnikiem jest 
zgnuśniały, wyliniały, stary diabeł Kunygund, o którym moce piekielne zapo-
mniały i który gnieździł się w opuszczonej chacie na odludziu. Gdyby nie zna-
lazła go pewna wdowa i nie „wykierowała” go na ludzi, zgnuśniałby do reszty 
w swej chałupie. Maleńki fragmencik tekstu tej bajki ukazuje niezwykły humor 
Jana Drdy. Baba wiedziała, co robi, wabiąc diabla do siebie: Toć ona wiedziała, 
że z każdym chłopem ma się jakieś utrapienie, sama już trzech mężów wy-
prowadziła do piachu. Ale nawet zły, burkliwy, wściekły i nie wiem jaki belze-
bub powinien w chałupie być, bo nie ma nic gorszego niż dom bez chłopa.
Nie sposób oddać atmosfery i humoru tych bajek, mówiąc o nich. Trzeba je 
po prostu przeczytać. Będzie to świetna uczta dla czytelnika, znajdzie tam bo-
wiem niezwykłą wyobraźnię, kunszt słowa i mądrość życiową. Nawet smako-
sze powinni tę książkę przeczytać, bo opisy potraw, napojów i ucztowania są 
arcydziełem! Miejmy nadzieje, że nasz Teatr Telewizji powtórzy inscenizację 
Zapomnianego diabła. Byłaby to wspaniała uczta dla ducha.

awek

Spotkanie DKK

Ulubione wiersze

NOK ZAPRASZA

Spotkanie autorskie
W sobotę, 17 grudnia br., o godz. 19.00 
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się spotkanie z Olgą Morawską, 
podróżniczką i autorką książek: Od po-
czątku do końca i Góry na opak, czyli 
rozmowy o czekaniu. Zawodowo jest 
specjalistą marketingu, a prywatnie 
matką dwóch synów. Jej mąż, Piotr, był 
naukowcem związanym z Politechniką 
Warszawską i znanym himalaistą, który 
zdobył sześć ośmiotysięczników. Zginął 
tragicznie w górach w 2009 r. 
Podczas spotkania autorskiego z na-
sielską publicznością pani Olga będzie 
pokazywać fotografie z różnych krajów 
i opowiadać o wyprawach do nich.
Spotkanie uświetni koncert w wykonaniu Jacka Biernackiego i Jacka To-
maszewskiego. Cena biletu 10 zł.

(r)

HISTORYCZNIE

Wystawa Edwarda Malinowskiego
W środę, 23 listopada br. w Zespole Szkół Za-
wodowych w Nasielsku otwarto wystawę pt. 
„Pamiętamy”, prezentującą eksponaty ze 
zbiorów Edwarda Malinowskiego, pułtuskie-
go kolekcjonera militariów, miłośnika historii 
i społecznika. 
Wystawę w Zespole Szkół Zawodowych ot-
worzył sam twórca wystawy Edward Mali-
nowski wraz z Krzysztofem Kapustą, starostą 
nowodworskim, oraz Grzegorzem Duchnow-
skim, dyrektorem ZSZ. 
Inicjatorem zorganizowania ekspozycji był 
Krzysztof Turek, nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych, który skrupulatnie przed-
stawiał historię każdego z eksponatów. Wśród 
wystawionych przedmiotów można było zo-
baczyć odznaczenia, dokumenty i publikacje 
dotyczące żołnierzy 13. pułku piechoty, a tak-
że mieszkańców Nasielska.

monika

Spotkanie miłośników książki, które 
odbyło się w sobotę, 26 listopada br., 
przebiegało w uroczystej atmosfe-
rze, bowiem przypadło w pierwszą 
rocznicę działalności Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Jego uczestnicy przy-
gotowali na tę okazję piękną poezję, 
można rzec bogaty wachlarz litera-
cki. Rozmowy o poezji zapewnia-
ją duże przeżycia estetyczne, już 
w młodości sięgaliśmy po tomi-
ki poezji, każdy ma przecież swój 
ulubiony wiersz lub poetę, którego 
twórczością się fascynował.
Uczestniczki spotkania, ponieważ 
tym razem w bibliotece pojawiły 
się same panie, podzieliły się swo-
imi uwagami i przeżyciami. Wybór 
poetów i wierszy był całkiem przy-
padkowy, a więc pojawiły się nazwi-
ska wybitnych poetów, bardziej lub 
mniej znanych.
Pani Danuta Kurnicka mówi ła 
o poezji staropolskiej, twórczość 
Mikołaja Reja i Jana Kochanowskie-
go jest nadal aktualna, uczy, wycho-
wuje, jest nam bliska ze względu na 
język oraz treść.
Pani Katarzyna Świderska uczyniła 
piękny gest, dedykując zebranym 
wiersz pt. Abyś znalazł szczęście, 

w którym czytamy m.in.: …spokoj-
nego snu i radosnego przebudzenia; 
abyś czasami mógł sobie pozwolić 
na to, czego od dawna pragnąłeś. 
Jego autorką jest australijska pisarka 
i poetka Pam Brown.
Pojawiła się też poezja księdza Jana 
Twardowskiego, wspaniałego czło-
wieka i poety, którego twórczość 
jest znana w kraju i na świecie. Pani 
Barbara Modzelewska wybrała jego 
wiersz Sprawiedliwość, w którym 
poeta, ukazując codzienność, zawarł 
też bardzo głębokie myśli filozoficz-
ne. Oto jego fragment: 
…gdyby wszyscy byli jednakowo 
bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
Poeta, ukazując zwykłe, codzien-
ne sprawy, nobilituje każdego z nas 
i pobudza do działania. Pojawiła się 
też poezja Haliny Poświatowskiej, 
której kilka zdań poświęciła pani 
Ewa Komajda. Halina Poświatowska 
to poetka egzystencjalnego bólu 
istnienia, zmagań ze świadomością 
choroby i śmierci, lęków i obsesji, 
wyrazicielka wielkiej fascynacji ży-
ciem i światem. W wierszu Jestem 
Julią pisała:

mam lat 23, dotknęłam kiedyś mi-
łości,
Miała smak gorzki, jak filiżanka 
ciemnej kawy;
Wzmogła rytm serca, rozdrażniła 
mój żywy organizm,
Rozkołysała zmysły – odeszła.
Na zakończenie pani Jolanta Wy-
szomirska zaprezentowała poezję 
prywatną, swoje własne wiersze. Za-
cytowała utwór, w którym drzewo, 
tak jak człowiek, rośnie, czuje, cierpi 
i umiera. Wiersz bardzo piękny, po-
budzający do myślenia i wzruszają-
cy do łez. 
Spotkanie z poezją to wielka uczta 
duchowa, potrzebna każdemu czło-
wiekowi, gdyż wiersze to jeszcze je-
den sposób mówienia do drugiego 
człowieka, ale i do samego siebie.
Uczestnicy DKK rozmawiali także na 
temat twórczości czeskiego pisarza 
Jana Drdy, autora takich opowiadań, 
bajek dla dorosłych, jak Igraszki 
z diabłem czy Zapomniany diabeł.
Kolejne spotkanie DKK odbędzie 
w nasielskiej bibliotece już w no-
wym roku. Zapraszamy na nie w so-
botę 14 stycznia 2012 r., jak zwykle 
o godz. 11.30. 

Barbara Modzelewska 



79–22 grudnia 2011 ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy
Między wiarą a rytuałem 
Adwent w pełni. Jedni troszczą się o dobry udział w rekolekcjach, po-
sprzątanie i uporządkowanie relacji z Bogiem, samym sobą i bliźnimi, 
a innych ogarnia już gorączka świątecznych zakupów, łapania supe-
rokazji i wydawania pieniędzy. Okazuje się, że czas Adwentu biegnie, 
a wielu ludzi gubi to, co on przynosi najcenniejszego. Dlaczego tak się 
dzieje? Bo ze swojego życia uczynili rytuał, jak zaprogramowane ma-
szyny, które mają wykonywać zadane czynności. Kątem oka zerknąłem 
na jakąś dyskusję telewizyjną na temat przygotowań. Okazuje się, jak 
zauważył jeden z socjologów, że nasi rodacy w przedświątecznej go-
nitwie żyją w nieustannym napięciu: żeby przygotować ileś tam potraw 
zgodnie obowiązującym z rytuałem, żeby wszystko się udało… Zadaj-
my sobie pytanie: co ma się udać? Na czyją cześć te święta? Komu od-
damy to, co najlepsze? Żołądkowi?… To nawet ci z zagranicy, których 
tak często krytykujemy za różne dziwactwa, zachowują w swoim sercu 
znacznie więcej spokoju. 

Nasz Adwent ma być – podobnie jak życie – przeżyty, a nie przelatany 
z nieustannym powtarzaniem: ja na nic nie mam czasu. Przychodzi póź-
niej do kancelarii parafialnej taki Kowalski i od progu, zadyszany – nie 
wiadomo jeszcze, co chciałby załatwić – rzuca krótkie pytanie: „a ksiądz 
to pewnie nie ma czasu?”. Brzmi jak rytualna formułka, zastosowana 
w nieodpowiedni sposób i nieprzystająca do sytuacji. 

Jak zachować spokój i znaleźć „złoty środek”, żeby zrobić to, co do nas 
– odpowiednio do stanu – należy, a jednocześnie żeby wiara w nas nie 
obumarła? Można by powiedzieć, że pomiędzy wiarą, jako wewnętrzną 
postawą, relacją do Osoby Boga, a rytuałem, czyli zewnętrznym wyra-
żaniem swoich przekonań religijnych, istnieje nieustanny konflikt. Czy 
jednak ten konflikt jest prawdziwy, czy pozorny? A moim zdaniem rytu-
ał ma wyrażać to, jaka jest nasza relacja do Boga. Rytuał ma mieć du-
cha, a nie być tylko pustą obrzędowością ze sterczącym transparentem: 
„moja wiara jest sprawą prywatną i dajcie mi święty spokój”. 

Doskonale widzę, jak w kraju, w którym większość jest ochrzczona, 
przyznaje się do religii, regularnie praktykuje, rozmowy na temat wia-
ry pozostają w strefie tabu, zarówno w rodzinie, wśród przyjaciół, jak 
i w kontekście towarzyskim. Jest tak, jak gdyby rytuał – forma nie wyma-
gał wiary – treści. Wielu badaczy stawia zarzuty, że przekazywanie wiary 
w rodzinie i we wspólnotach kościelnych następuje przez praktykowa-
nie, pilnowanie, a nawet kontrolę uczestnictwa w rytuałach. Doskonale 
odzwierciedlają to rozmowy z młodzieżą: w domu nie ma rozmowy 
o wierze, jest wprowadzanie w formy religijności nakazem: „masz iść 
na mszę”. W efekcie następuje rozdźwięk pomiędzy realnymi przekona-
niami a tym, jakie powinny one być, aby żyć jak wyznawca religii, a nie 
zakładnik dobrego samopoczucia czy zakładania okazjonalnej maski 
religijnej. Często powstaje wrażenie – a może nie jest to tylko wrażenie? 
– że Polak jest katolikiem od święta. Wiara i rytuał stoją w opozycji dla 
tych, którzy głośno deklarują dziś głośno: Chrystus – TAK, Kościół – NIE. 
Pytanie tylko, czy wiara jest przynależnością do określonej wspólnoty 
i w niej się realizuje, czy własnym pomysłem na swoistą prywatyzację 
Bożej nauki.

A jak z antidotum na trudności? Może stać się nim odnowienie swojego 
kontaktu z Bogiem i zaangażowania w wierze. To oczywiście dotyczy 
przede wszystkim tych mało zainteresowanych Bogiem i Jego sprawami, 
pozostających na poziomie wykonywania czynności rytualnych. Takie 
praktyki mogą przerodzić się w magiczne pojmowanie wiary, swoiste 
wymuszanie czegoś na Bogu, bez zaufania w Jego miłość i Opatrzność, 
a zwłaszcza miłosierdzie. W I niedzielę Adwentu (27 listopada br.) roz-
począł się kolejny Rok Kościelny połączony z nowym Rokiem Duszpa-
sterskim, którego hasło brzmi: „Kościół naszym domem”. W realizacji 
programu duszpasterskiego, chodzi „o większe zadomowienie wiernych 
w Kościele i o większe udomowienie Kościoła”. Od doświadczenia bli-
skości Boga chcemy przejść ku doświadczeniu bliskości człowieka, od-
nawiając w ten sposób relacje między pasterzami, kapłanami, osobami 
konsekrowanymi i wiernymi świeckimi. Idąc tą drogą, Kościół będzie dla 
wiernych prawdziwym domem, w którym każdy znajdzie swoje miejsce, 
czując się jednocześnie współodpowiedzialnym za jego piękno, kształt 
i życie domowników. „Chrystusa można spotkać w Kościele, mimo że 
Kościół jest zgromadzeniem ludzi grzesznych, ale jednocześnie uświę-
conych i tworzących rodzinę Bożą zebraną przez Pana”. 

ks. Leszek Smoliński

                                                                                        Nasielsk, dnia 23.11.2011 rok
GKP. 6845.9. 3 .2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku 
Nr 102, poz. 651 z poż.zm), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108  z póż. zm.) ogłaszam II ustny przetarg 
nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 1/3.

Dane dotyczące lokalu - nieruchomości oraz warunki przetargu :
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 195,23 m2 znajdujący  się na parterze oraz piwnica o powierzchni 87,24 m2 
znajdująca się w budynku mieszkalno - użytkowym  na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 757/1, 757/2, 
758, 759/1, 759/2, 750/1, 760/2, 760/3. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy  netto  za 1 m2 wynosi :
1/ parter za 1 m2     - 20,00 złotych
2/ piwnica za 1 m2        - 50% stawki 1 m2 parteru

3. Wadium w wysokości    500,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości następuje na czas określony tj. do 3 lat z możliwością przedłużenia 
poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.
Do miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT. 
Wysokość  miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawy może być aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do 
dnia 23 grudnia 2011 roku  do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych 
w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium  przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Przetarg odbędzie się w dniu  28 grudnia 2011 roku  w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 112 o godz. 1200.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215, 209  w godz. 900- 1500 lub pod numerem 
telefon   0 23  69-33-115, 69-33-108.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

OŚWIADCZENIE
Szanowna Pani Redaktor Gazety Nowodworskiej,
w nawiązaniu do pani felietonu Nowodworski24.pl kłamie, opublikowanego na łamach „Gazety Nowodworskiej”  
nr 48 z dnia 29.11.2011 r., pragnę stwierdzić, iż Pani zarzuty o braku obiektywizmu, czy też niezachowania etyki są bez-
podstawne. Pragnę też zauważyć, iż w spornym materiale nie jest nigdzie wskazane, o kogo dokładnie chodzi, ani też 
nie naruszam niczyich dóbr osobistych. W materiale nie pada żaden wyrok. Jest to najzwyklejsza informacja prasowa 
przedstawiająca wiadomości widziane z perspektywy świadka, jak również ze strony policji. Nie zapominajmy o tym, 
że w opublikowanym materiale oficer prasowy tutejszej komendy policji powiedziała jasno: „funkcjonariusz w tym 
czasie nie był na służbie i nie posiadał służbowego samochodu” – czy więc nadal mówimy o braku podstawowych 
zasad etycznych i moralnych?
Pani komentarz odnośnie do tego, kto jest dziennikarzem, a kto nie, jest dosyć dziwny. Nazewnictwo dokładnie okre-
śla przecież ustawa Prawo Prasowe. Cały czas trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, pisałem o tym również 
w materiale, więc poczekajmy. Sprawa jest rozwojowa. Po publikacji do redakcji zarówno portalu nowodworski24, 
jak i gazet lokalnych dzwonią ludzie i opowiadają o różnych dziwnych sytuacjach, które nie powinny mieć miejsca. 
Mówi Pani o sprawach sądowych, przynosi do redakcji gazet, jak i mojej, pisma, w których informuje o kierowaniu 
sprawy do sądu. Czy przypadkiem Pani materiał opublikowany na łamach gazety nie wyczerpuje znamion popeł-
nionego czynu karalnego?
I jeszcze na koniec… Uważam, że właśnie tym felietonem sprawia Pani, że sprawa będzie dalej „żyła”. Tylko Pani 
i świadkowie zdarzenia wiedzieli, o jakie media i o jakiego funkcjonariusza chodziło. Po dzisiejszej Pani publikacji wie-
dzą już wszyscy. Gratuluję.
Na koniec pragnę oświadczyć, iż nie będę wchodził w dalszą polemikę z Panią na łamach gazet.
        Marek Karpowicz – Nowodworski24
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ZE SZKÓŁ

Ekoszkoła
Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku 
już trzeci kolejny rok 
podejmuje działa-
nia proekologiczne 
w ramach programu 
Szkoły dla Ekoroz-
woju, który w zakre-
sie ogólnopolskim 
prowadzi Fundacja 
Partnerstwo dla Śro-
dowiska.
Szkoła zachęca również do współpracy liderów środowiska lokalnego. 
Dotychczas zadeklarowało ją w tym zakresie Samorządowe Przedszkole 
w Nasielsku, a także Nadleśnictwo Płońsk. To właśnie pod wpływem inspiracji 
niezwykle atrakcyjną czerwcową wycieczką czwartoklasistów do szkółki leś-
nej w Kucharach pojawił się pomysł realizacji w tym roku szkolnym projektu, 
który nazwano „Las blisko nas”. Zainteresowanie leśnym środowiskiem po-
winno przynieść obopólne korzyści: leśnikom, z racji trwającego Międzyna-
rodowego Roku Lasów, oraz uczniom, którzy z przyjemnością będą chcieli 
poznawać leśne ciekawostki. W październiku, zorganizowano w szkole kon-
kurs plastyczno-fotograficzny pod tytułem „Las jesienią”. Biorący w nim udział 
uczniowie mieli okazję odwiedzić pobliskie leśne zakątki. Ogółem na konkurs 
wpłynęło 60 prac, a jury miało bardzo trudne zadanie – nagrodzić te najlep-
sze. Uroczyste podsumowanie odbyło się w szkole 25 listopada, z udziałem 
gościa: Anety Szarlik-Fac, specjalisty służby leśnej, reprezentującej Nadleśni-
ctwo Płońsk. Wszyscy laureaci jesiennego konkursu oraz uczniowie z klasy 
6a, którzy zajmują się na spotkaniach kółka zainteresowań tematyką związaną 
z działaniem szkolnych ekozespołów, wysłuchali bardzo ciekawej pogadanki 
pani leśnik o tropach zwierząt i wzięli udział w kwizie na temat ochrony przy-
rody. Na koniec zaś spotkania wszyscy otrzymali kalendarze na nadchodzący 
rok 2012, ilustrowane obrazami zainspirowanymi leśnymi krajobrazami.
Miejmy nadzieję, że leśne ścieżki okażą się coraz ciekawsze. Kolejnym bo-
wiem zamierzeniem w projekcie jest zorganizowanie spotkania z myśliwym. 
Dzięki takim działaniom uczniowie będą przyswajać coraz bardziej przyjazny 
styl życia i o to jest właśnie celem EKOSZKOŁY.

E. Wróblewska

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STARYCH PIEŚCIROGACH
ZAPRASZAJĄ DO SWOJEGO GRONA OSOBY

posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności  
i niezdolne do podjęcia pracy.

Chętnie zorganizujemy dla Państwa Dni Otwarte Warsztatów,
byście mogli poznać to miejsce i nam zaufać.

Czekają na Państwa Koledzy, Terapeuci
i jednostka prowadząca Warsztaty  

– Stowarzyszenie Harmonijnej Współpracy Sektorów A-LIANT.

Nasz telefon – 502 523 185
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587), osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu 
po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób 
niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka prowadząca warsztat.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 
podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest:
 – aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 – stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, po-
przez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania 
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo 
w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera 
informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.
Istotna jest adekwatność profilu terapii zajęciowej oferowanej przez warsztat do rodzaju niepełnosprawności kandydatów.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji 
indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów 
w rehabilitacji, uzasadniających:
– podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym sta-
nowisku pracy,
– potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe roko-
wania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej 
w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
– przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umoż-
liwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, 
albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do 
ośrodka wsparcia. 

Zasady finansowania warsztatów terapii zajęciowej
Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków 
PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania oznacza solidarne ponoszenie 
kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. www.niepelnosprawni.gov.pl

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STARYCH PIEŚCIROGACH finansowane są w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie oraz w 10% przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Według preliminarza na 2011 rok, jest to kwota 411 000,00 złotych.
Z tego na pensje dla pracowników (z ZUS) oraz umowy zlecone, kwota – 301 600, 00 złotych.

Dla uczestników na tzw. trening ekonomiczny – kieszonkowe (np. leki, kosmetyki, kino, teatr) przeznaczono kwotę – 15 000,00 
złotych, tj. 50 złotych miesięcznie.
Tymczasem, uczestnik Warsztatów może otrzymać w ramach treningu ekonomicznego do swojej dyspozycji środki finansowe 
w wysokości nieprzekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. – do 300 złotych miesięcznie.

Pozostałe koszty, to m.in. prąd, gaz, paliwo i eksploatacja samochodu, materiały do pracowni terapeutycznych, telefony.

Po 1 maja br. Stowarzyszenie, jako jednostka prowadząca Warsztaty, usiłowało doskonalić system zarządzania i poprawiać 
efektywność działania placówki, stosownie do obowiązujących przepisów.

Zadania kierownika placówki to m.in.:
– rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem rangi, priorytetu i kwalifikacji zawodowych,
– zapewnienie uczestnikom niezbędnych warunków do wykonywania pracy, wyposażenie w sprzęty i przedmioty umożliwiające 
i usprawniające poruszanie się oraz aktywność,
– kontrola i przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowanie prawa i godności uczestników,
– dbanie o ogólnie pojęty interes swego pracodawcy, o dobro firmy, jej wizerunek (pracowników Warsztatów zatrudnia jednostka 
prowadząca, tj. Stowarzyszenie)
– inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych terapeutów, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
– analizowania i doskonalenia struktury zatrudnienia.

Uczestnicy potrzebują przygotowania zawodowego, stałego wsparcie psychologicznego, pomocy psychiatrycznej, edukacji 
seksualnej, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Tego również oczekują rodzice – Ci zatroskani o przyszłość dzieci.

OŚWIADCZENIE
W imieniu członków Zarządu Stowarzyszenia Harmonijnej Współpracy Sektorów A-LIANT oświadczam,  
że wszyscy pracujemy zawodowo i z pracy tej się utrzymujemy.  Działalność na rzecz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Starych Pieścirogach to praca społeczna – bez pobierania wynagrodzenia, kosztem urlopu, 
czasu wolnego, z wykorzystywaniem własnych środków finansowych i własnych telefonów. Tak funkcjonują 
organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wanda Maciejewska
Prezes Stowarzyszenia Harmonijnej Współpracy Sektorów A-LIANT

T  E  K  S  T     S  P  O  N  S  O  R  O  W  A  N  Y TRZEBA WYDAĆ KSIĄŻKĘ

Nasielszczanie wyróżnieni
W czwartek, 1 grudnia br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury 
i Sztuki odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
laureatom VIII edycji konkursu Mazowiecka Akademia Książki. W tym 
roku wśród wyróżnionych pozycji znalazła się książka pt. Nasielsk – wpi-
sani w dzieje miasta i regionu autorstwa Krzysztofa Maciasa, Stanisława 
Tyca i Reginy Olszewskiej.
Mazowiecka Akademia Książki to konkurs organizowany wspólnie przez 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Agencję Wydawniczą „Ergos” 
na publikacje o historii, tradycji i kulturze Mazowsza, a jego tegoroczna, 
ósma edycja była organizowana w zmienionej formule. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych można było zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas niewy-
dane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące 
się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna, eseistyka kulturalna i nauki 
historyczne. Spośród zgłoszonych tekstów jury wybrało trzy książki, które, 
co jest nowością, zostały już wydane drukiem.
Spośród 20 prac, które wzięły udział w konkursie, jury przyznało trzy rów-
norzędne nagrody i trzy wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Henryk Sien-
kiewicz za pracę Z zapachem starego drewna; Andrzej Wiktor Polakowski 
za pracę Plagi mazowieckie; Artur Rafał Kłus za pracę Lider w kulturze. 
Studium działalności Krystyny Jandy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Anna Wiernicka za pracę Życie codzienne żydowskich zamożnych ro-
dzin warszawskich w latach 1808–1875; Dorota Ryst za pracę Przewodnik 
literacki po Warszawie i Mazowszu oraz Krzysztof Macias, Stanisław Tyc 
i Regina Olszewska za pracę: Nasielsk – wpisani w dzieje miasta i regionu.
Materiały do wyróżnionej pracy o zasłużonych nasielszczanach były gro-
madzone przez ok. 10 lat. Część tych sylwetek była publikowana w „Ży-
ciu Nasielska” na łamach „Notatnika Nasielskiego Towarzystwa Kultury”. 
Wyróżniona książka zawiera około 180 życiorysów osób, które poprzez 
swoje życie i pracę dla dobra lokalnej społeczności zapisały się na kartach 
naszej regionalnej historii od średniowiecza aż po czasy współczesne. Au-
torzy przyjęli jednak, że w swojej pracy zaprezentują życiorysy jedynie 
osób nieżyjących. Biogramy zostały ułożone alfabetycznie. Wspólny po-
mysł NTK i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu na książkę 
mającą uchronić od zapomnienia ważne dla naszego regionu postacie 
zrodził się w 2009 r. Dziś, kiedy został on już zrealizowany, autorzy tej 
pracy mają nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ją wydać i przekazać 
do rąk czytelnikom. O sprawie opublikowania książki o nasielszczanach 
będziemy informować w kolejnych numerach ŻN. 

(i.)
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UROCZYSTOŚCI ROZMOWA Z…

Krew i serce z kryształu 
Marianem Wasierzyńskim, prezesem Zarządu Rejonowego HDK PCK  
w Nowym Dworze Maz.
Kiedy po raz pierwszy oddał Pan 
krew i dlaczego?
Pierwszy raz krew oddałem w roku 
1975 w moim rodzinnym Pło-
cku, czyli w ostatnim ćwierćwie-
czu ubiegłego wieku, dokładnie 
25 marca. Okazją były badania le-
karskie podczas Komisji Wojsko-
wej. Taki był wówczas obyczaj, że 
kandydaci na żołnierzy, jako ludzie 
młodzi i zdrowi, proszeni byli o po-
dzielenie się z osobami chorymi 
swą krwią. Do obecnej chwili naj-
liczniejszymi „dostawcami krwi” są 
właśnie żołnierze.
Jak to się stało, że znalazł się Pan 
w szeregach PCK? 
Zgodnie z ustawą o Polskim Czer-
wonym Krzyżu i przepisami re-
gulującymi w Polsce honorowe 
krwiodawstwo od ponad 50 lat 
PCK opiekuje się krwiodawcami, 
honoruje odznakami Zasłużone-
go Honorowego Dawcy Krwi oraz 
organizuje różne akcje związane 
z honorowym krwiodawstwem. Po 
pierwszych kontaktach w Płocku 
bliżej z tą organizacją zetknąłem się 
po przeprowadzeniu do Nasielska 
w 1981 r. Pani dr Wiszniewska z – 
wówczas – Zarządu Lokalnego PCK 
w Pułtusku zaprosiła mnie do udzia-
łu w akcjach oddania krwi dla chore-
go dziecka. I tak już zostało. Później 
były inne akcje, które współorga-
nizowałem z kolegami dla chorych 
osób, następnie była reaktywacja 
Klubu HDK w Nasielsku i kierowa-
nie Rejonową Radą HDK w Pułtu-
sku. I od tamtej pory krwiodawcą 
i działaczem PCK jestem do dziś.
Kilka dni temu został Pan wyróż-
niony Kryształowym Sercem. Czy 
to ważna nagroda i kto ją przyznaje?
Kryształowe Serce to wyróżnienie 
nadawane przez Kapitułę składającą 
się z przedstawicieli Zarządu Głów-
nego oraz Krajowej Rady Hono-
rowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża Zasłużonym 
Honorowym Dawcom Krwi za 
szczególne wieloletnie propagowa-
nie idei HDK i oczywiście oddawa-
nie krwi. Dla krwiodawcy to bardzo 
zaszczytna nagroda, która jest jak-
by nobilitacją wśród krwiodawców. 
W bieżącym roku na Mazowszu 
wyróżnione zostały tylko 32 oso-
by. Muszę zaznaczyć, że wszystkie 
wyróżnienia i nagrody, jakie otrzy-
mują krwiodawcy, są wyłącznie ho-
norowe i nie niosą z sobą żadnych 
profitów. Obecnie w naszym po-
wiecie jedynie pięć osób otrzyma-
ło takie wyróżnienie. W tym roku 
oprócz mnie został odznaczony 
pan Zdzisław Kołakowski i pani Ma-
rzena Ujazda Nasielska. 
Wiem, że od l a t  dz ia ła  Pan 
w nasielskim klubie honorowych 
dawców krwi „Kropelka”, ale nie 
tylko. Obecnie jest Pan również 
prezesem Zarządu Rejonowego 
HDK PCK w Nowym Dworze Ma-
zowieckim…
Klub „Kropelka” w Nasielsku to, 
jak mówią przyjaciele, moje „dru-

gie dziecko”. Razem ze znajo-
mymi zbieraliśmy krwiodawców 
z klubów, które zniknęły z mapy 
Nasielska razem z zakładami, przy 
których funkcjonowały. I tak „Kro-
pelka” istnieje już 18 lat. Dzięki 
władzom samorządowym – bur-
mistrzom: Ostrowskiemu, Tycowi, 
Musze, Klub miał zawsze wspar-
cie i opiekę w Urzędzie Miejskim, 
a jego członkowie mogli liczyć na 
pracowników urzędu: na panią Ma-
rylę Swojak, a teraz na pana Marka 
Maluchnika. Kierowałem klubem 
przez 15 lat. Od 2007 r. pełnię funk-
cję prezesa Zarządu Rejonowe-
go (powiatowego) PCK w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a zgodnie 
z przepisami Statutu PCK nie moż-
na łączyć dwóch funkcji kierowni-
czych. Dlatego też po wyborach 
w roku 2009 kierowanie Klubem 
przejęła nasza krwiodawczyni – 
pani Dorota Kalinowska. Spisuje się 
na duży medal. 
W tej chwili nasz klub liczy 58 
krwiodawców; minimalnie powi-
nien liczyć 10–12 osób. Krwiodaw-
cą jest nawet ten, kto oddał krew 
tylko raz. 
Jak działa Zarząd Rejonowy HDK 
PCK? Co należy do Pana zadań?
Kierowanie organizacją na szczeb-
lu powiatu to duże wyzwanie. Do-
chodzą sprawy, z którymi w Klubie 
prawie w ogóle nie ma się do czy-
nienia: pomoc żywnościowa dla 
poszkodowanych i ubogich, współ-
praca ze szkołami różnych typów, 
krzewienie idei Czerwonego Krzy-
ża oraz realizacja różnorakich pro-
gramów. Konkursy, olimpiada, 
turnieje, zawody – wszystko to jest 
realizowane w ciągu roku szkolne-
go wspólnie z młodzieżą szkolną. 
Młodzi ludzie są bardzo aktywni 
i chętni do udziału w pracach PCK. 
I oczywiście współpraca z władza-
mi samorządowymi w gminach 
i na szczeblu powiatu. Jednocześ-
nie reprezentuję naszą lokalną po-
wiatową organizację wobec władz 
okręgowych PCK. 
Obecnie w skład Zarządu Rejono-
wego wchodzi 6 osób, które rea-

lizują określone zadania. I tak dwie 
osoby prowadzą współpracę ze 
szkołami, chodzi tu głównie o or-
ganizowanie konkursów rysunko-
wych, olimpiad tematycznych 
– promocji zdrowego stylu życia, 
zawodów pierwszej pomocy, tur-
niejów sportowych i tematycznych, 
itp. Następne dwie pomagają przy 
realizacji programu PEAD 2011 – 
pomocy żywnościowej dla naju-
boższych z naszego powiatu. Inne 
osoby koordynują współpracę 
z klubami HDK w powiecie. Pre-
zesowi pozostaje nadzorowanie 
i koordynacja działań w każdym za-
kresie oraz pilnowanie, by wszystko 
dobrze współgrało, by nie powsta-
wały problemy – czyli trzymanie 
ręki na pulsie.
Trzeba pamiętać, że cały Zarząd, 
łącznie z prezesem, pracuje spo-
łecznie. Jedyną osobą, która jest 
zatrudniona na pół etatu w PCK, 
jest pani pracująca w biurze. Ale tak 
naprawdę zamiast na połowie etatu 
pracuje na dwóch etatach. 
Okazuje się, że nie tylko organi-
zujecie akcje krwiodawstwa, bo 
także dzięki PCK do ludzi po-
trzebujących trafia żywność. Kto 
może liczyć na taką pomoc?
Polski Czerwony Krzyż od po-
czątku swego istnienia wspomaga 
najuboższych. Obecnie współpra-
cuje z Bankami Żywności SOS oraz 
Agencją Rynku Rolnego. Wspiera 
swoich członków, takich jak krwio-
dawcy czy osoby niepełnosprawne 
oraz wolontariusze, a także wszyst-
kich tych, którzy skierują swoje 
kroki do PCK.
Z reguły jest to pomoc w postaci 
artykułów żywnościowych, któ-
rej udzielamy osobom na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej, 
a potrzebujący są zakwalifikowani 
przez Ośrodki Pomocy Społecz-
nej i spełniają odpowiednie kryte-
ria. Udzielamy też w szczególnych 
wypadkach jednorazowej pomo-
cy, np. po ubiegłorocznej powodzi 
mieszkańcom zalanych terenów.

Dziękuję za rozmowę
Iwona  Pęcherzewska

Nowodworskie Dni HDK 
Sobota, 26 listopada br. okazała się 
szczególnym dniem dla Honoro-
wych Dawców Krwi z powiatu no-
wodworskiego. Tego dnia zostali 
zaproszeni do nowodworskiego 
Ośrodka Kultury jako goście ho-
norowi z okazji jubileuszu 25-lecia 
Klubu HDK PCK przy Rejonie Te-
lekomunikacji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Wraz z nimi znaleźli 
się w tej roli między innymi przed-
stawiciele władz samorządowych 
powiatu i miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki: starosta Krzysztof Kapu-
sta, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski oraz burmistrz 
miasta Jacek Kowalski. Wśród za-
proszonych gości byli też przed-
stawiciele Zarządu Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża  
z prezesem Zarządu Jerzym Czuba-
kiem, służb mundurowych: wojska, 
policji i straży pożarnych, służby 
zdrowia oraz korporacji Telekomu-
nikacja Polska z Warszawy. 
Z okazj i  powiatowego ś więta 
krwiodawców nasielscy członko-
wie Klubu HDK „Kropelka”: An-
drzej Głogowski oraz Wojciech 
Myszkowski wyróżnieni zosta-
li odznaczeniami Ministra Zdrowia 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu”. Wrę-
czał je starosta nowodworski wraz 

z przedstawicielem Polskiego Czer-
wonego Krzyża Prezesem Jerzym 
Czubakiem.
Starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta na wniosek Prezesa Za-
rządu Rejonowego PCK wyróżnił 
15 najaktywniejszych Zasłużonych 
Honorowych Krwiodawców z po-
wiatu nowodworskiego osobisty-
mi podziękowaniami i koszami ze 
słodką niespodzianką. Były to oso-
by, które przez wiele lat swą aktyw-
ną postawą w niesieniu pomocy 
chorym i potrzebującym zasłużyły 
na to wyróżnienie. 
Wśród odznaczonych najwyż-
szym wyróżnieniem Honorowego 
Krwiodawstwa przyznanym przez 
Zarząd Główny PCK – „Kryształo-
wym Sercem” był członek naszego 
klubu, prezes Zarządu Rejonowego 
Marian Wasierzyński – za 54 litry 
oddanej krwi i wieloletnią szcze-
gólną działalność na rzecz rozwo-
ju honorowego krwiodawstwa na 
terenie Mazowsza i powiatu no-

wodworskiego, oraz Zdzisław Ko-
łakowski za wieloletnią aktywną 
postawę honorowego krwiodaw-
cy i oddanie 78 litrów krwi.
Dziesięciu honorowych dawców 
krwi odznaczonych zostało od-
znakami Zasłużony HDK różnych 
stopni, które wraz z prezesem  
J. Czubakiem wręczał Jacek Ko-
walski – burmistrz Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego. Wśród nich 
znaleźli się nasielscy krwiodawcy, 
którzy otrzymali Odznaki ZHDK III 
stopnia za oddanie 5/6 l krwi: Do-
rota Kalinowska, Aleksandra Wójcik 
oraz Piotr Kownacki.
Były też podziękowania od or-
ganów Polskiego Czerwonego 
Krzyża – Kapituły Kryształowego 
Serca, prezesa Zarządu Głównego 
PCK oraz osobiste od prezesa Ma-
zowieckiego Zarządu Okręgowe-
go. Wyróżniono ponad 60 osób  
z wszystkich Klubów HDK powiatu. 
Jednym z punktów programu 
było też przekazanie przyjacio-
łom i wolontariuszom Polskiego 
Czerwonego Krzyża dyplomów  
i  p o d z i ę ko wa ń ,  j a ko  w y r a z 
wdzięczności za okazane ser-
ce, pomoc i zrozumienie. Wśród 
przyjaciół wspierających działanie 
PCK uhonorowanych dyplomem 
znalazł się też Janusz Konerberger, 

właściciel f irmy „Jan-Pol” PPHU  
z Siennicy. Jeszcze raz dziękujemy 
za wielką życzliwość i przyjaźń.
Tę szczególnie miłą uroczystość 
uś wietni l i  uczniowie ze szkół 
wszystkich typów z powiatu, któ-
rzy odebrali nagrody i wyróżnienia. 
Byli wśród nich finaliści III Turnieju 
Warcabowego o Puchar Prezesa 
ZR PCK oraz konkursu rysunko-
wego „PCK w moim życiu – uczy, 
bawi, wychowuje”. Uroczystość 
zakończył występ młodych ar-
tystów ze Szkoły Podstawowej w 
Wojszczycach, którzy pod kierun-
kiem Jolanty Koteckiej i Bożeny 
Wyszyńskiej przygotowały kolo-
rowy spektakl na temat Polskiego 
Czerwonego Krzyża i honorowego 
dawstwa krwi. Słodki poczęstunek 
ufundowany przez Radę Miejską  
w Nowym Dworze Mazowieckim 
zakończył jubileusz i Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa 2011 w na-
szym powiecie.

M.W.
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RUBRYKA HARCERSKA

Okrągła rocznica!
W czasie weekendu 25–27 
listopada harcerze nowo-
dworskiego hufca uczestni-
czyli w biwaku urodzinowym 
2. Drużyny Harcerskiej im. 
Zawiszy Czarnego – „Pięt-
na s te  uro d z i n k i  drug i e j 
drużynki – U Andrzeja”, 
połączonym z obchodami 
andrzejek, który odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 5 
im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Impreza urodzinowy nie mogła się obejść bez wielu atrakcji. Tuż po roz-
poczęciu biwaku odbyło się uroczyste świecowisko, na którym każda 
drużyna wręczyła Jubilatom przygotowany własnoręcznie prezent oraz 
zjedzono przygotowany specjalnie na tę okazję tort. Potem piątkowy 
wieczór upłynął pod znakiem zabaw i wróżb. Między innymi odbył się 
pięcioblokowy, zapierającym dech w piersiach pokaz tańca ognia, które-
go tematem przewodnim były słowiańskie tradycje andrzejkowe. Tance-
rze zaprezentowali różne sztuki, m.in. z użyciem kija, z pluciem ogniem 
i akrobacjami poi. Po występach wszyscy powróciliśmy do szkoły, aby, 
zgodnie z tradycją, odbyć wróżby andrzejkowe. Czekało na nas niemal 
10 stanowisk z przeróżnymi wróżbami przygotowanymi przez naszych 
Jubilatów.
Kolejny dzień, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, upłynął nam pod zna-
kiem przemierzania kilometrów. Ranek rozpoczęliśmy rajdem, badając 
okolice Narwi, aby w końcu dotrzeć do Twierdzy Modlin. Tam czekał już 
na nas przewodnik z Klubu Przewodników Terenowych PTTK „Bastion”. 
Wraz z nim udaliśmy się na ok. 2-godzinną wycieczkę po modlińskiej 
warowni, gdzie zarówno poszerzyliśmy wiedzę dotyczącą jego historii, 
jak i poznaliśmy wiele ciekawostek. Szkoda, że obecnie twierdza coraz 
bardziej podupada. 
Następnie, po tej kilkugodzinnej wędrówce, udaliśmy się do Garnizo-
nowego Klubu Oficerskiego na obiad. Stamtąd, po przerwie oraz kwizie 
z wiedzy o Twierdzy Modlin, wyruszyliśmy w drogę powrotną do No-
wego Dworu Mazowieckiego. 
Kolejną biwakową atrakcją były zajęcia metodyczne przeprowadzone 
w 3 blokach, przygotowane przez naszych instruktorów. Znaleźli tu coś 
dla siebie zarówno funkcyjni drużyn, jak i zwykli harcerze. I tak łącząc 
przyjemne z pożytecznym, spędziliśmy czas do kolacji. Tuż po posił-
ku odbył się kabareton, na którym drużyny mogły wykazać się swoi-
mi zdolnościami artystycznymi. W ostatecznej rywalizacji wygrał zastęp 
nieprzetartego szlaku prowadzony przez pwd. Piotra Pawłowskiego, we 
własnej aranżacji piosenki Dym z jałowca – Deszczowa Ballada .
Niedziela jak zwykle zaczęła się od pakowania. Po blisko 2-godzinnej 
krzątaninie wszyscy byli gotowi do wyjścia, a budynek nadawał się do 
zadania. Na apelu kończącym każdy z nas dostał pamiątkowy znaczek – 
przypinkę. Trudno było się rozstać, ale w końcu powróciliśmy do swych 
domów.
Podczas biwaku byliśmy również świadkami ważnej uroczystości dla na-
szego środowiska. Po ponaddwuletniej współpracy z 32. DS „Hakuna 
Matata” druhna Eliza Czajkowska zasiliła szeregi 3. DH „Przypadek”, aby 
pełnić tam funkcję przybocznej. Cała trzydziesta druga chciałaby ser-
decznie podziękować naszej Elizie za wspólne spędzone chwile, goto-
wość do podejmowania wyzwań oraz wieczny uśmiech i optymizm. 
Jednocześnie chcielibyśmy życzyć wytrwałości podczas pełnienia no-
wej funkcji oraz samych sukcesów na nowej harcerskiej ścieżce życia. 
Hakuna matata, Eliza, zawsze jesteśmy z Tobą. 

druh Radek

To już rok!
Tak, tak, drodzy Czytelnicy, już od roku spotykamy się na łamach naszej 
nasielskiej gazety. W dniu 6 grudnia 2010 r. ukazała się pierwsza rubryka 
harcerska Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowie-
ckim. Przez cały ten czas harcerze z 3.DH „Przypadek” i 32. DS. „Hakuna 
matata” napisali łącznie około 40 artykułów o zróżnicowanej tematyce. 
Chciałbym w szczególności podziękować osobom, które najbardziej 
wspierają mnie przy tworzeniu rubryki, tj. druhowi Radosławowi Nowa-
kowi i druhnie Marcie Wilk, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do jej funkcjonowania. Szczere podziękowania także 
dla redakcji „Życia Nasielska” i Nasielskiego Ośrodka Kultury za otwo-
rzenie nam tej furtki do Was. 
Na koniec chciałbym podziękować gronu naszych stałych Czytelników, 
a także tym, którzy czytają o życiu harcerzy co jakiś czas. Mamy nadzie-
ję, że rubryka będzie się stale rozwijać i angażować do działania nowe 
osoby oraz że za rok znów się spotkamy.

redaktor rubryki harcerskiej pwd. Daniel Nowak

                                                                                 Nasielsk, dnia  17.11.2011 rok        
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 
roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr  VIII/56/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)

o g ł a s z a m
że w dniu 16  stycznia 2012 roku o godz. 1200 (dwunastej )  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 
3 (I piętro), odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej 
w mieście Nasielsku, przy ul. Przemysłowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  446/2 o powierzchni  2370 m2, za cenę 
wywoławczą  156.000,00 złotych.  
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest  w Księdze Wieczystej KW Nr  OS1U/00018577/0.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona  żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich. 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Najbliższe sąsiedztwo : od wschodu i zachodu grunty nie zabudowane, od południa – zabudo-
wa przemysłowa. W pobliżu wieża telefonii komórkowej. Teren równy, o lekkim nachyleniu ku północy. Od północy działka przylega 
krótszym bokiem do ulicy Przemysłowej, o asfaltowej nawierzchni. Kształt działki lekko wydłużony, ale możliwy do samodzielnego 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Uzbrojenie terenu : wodociąg. W południowej części, w odległości kilkunastu metrów 
od granicy, działkę przecina poprzecznie napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na działce nie ma żadnych naniesień.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27.04.2010 roku przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest 
pod zabudowę techniczno-produkcyjną (przemysł, bazy, składy, usługi handlowe z wyłączeniem obiektów wielkopowierzchniowych 
typu supermarket, usługi rzemieślnicze ) z prawem do  zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 15 600,00 złotych na  konto Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym
 w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034  najpóźniej do dnia
12 stycznia  2012 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w  przypadku gdy 
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia 
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z re-
jestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), 
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest 
wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym 
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprze-
dzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca  od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 023 69 33 108 lub 69 33 115  
oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności 
naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania 
oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 
 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– żyrandol pokojowy, tel. 600 10 90 17.
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel.532-589-600
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404,
– łóżko 2-osobowe lub fotel 1-osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921,
– dwa łóżka (wersalki) 2 osobowe, tel. 727 425 577.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
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Wpisani w historię Nasielska

Katarzyna Leokadia Bergerowa – z domu Grzebska (1890 – 1933) 
nauczycielka ogrodnictwa, kierowniczka Powiatowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej 
w Trzepowie, patronka Zespołu Szkół w Płocku
Ród Grzebskich wydał wielu spo-
łeczników, działaczy spółdziel-
czych, rolniczych, oświatowych 
i zaangażowanych w ruch niepod-
ległościowy. Wśród przedstawicieli 
tej szlacheckiej rodziny, wywodzą-
cej się z ziemi płockiej, był także 
zasłużony dla nasielskiej spółdziel-
czości Feliks Grzebski (1873 – 1943) 
o którym to więcej pisaliśmy w nr 
17 „Notatnika NTK” z 2002 roku. 
Dziś przedstawiamy sylwetkę Kata-
rzyny Leokadii z Grzebskich wiel-
ce zasłużonej dla rozwoju rolnictwa 
i ogrodnictwa w powiecie płockim.

Katarzyna Leokadia Grzebska 
urodzi ła się 25 l istopada 1890 
roku w Jackowie koło Nasielska. 
Była najmłodszą córką Konstancji 
z Waśniewskich i Leona Grzeb-
skiego. Rodzinny dom Leokadii 
był domem otwartym, słynącym 
z gościnności, przepełnionym pa-
triotyzmem, szacunkiem dla ludzi 
i pracy. Bracia Leokadii byli zna-
nymi działaczami społecznymi.

Po ukończeniu pensj i  w War-
szawie Katarzyna L . Grzebska 
p owra c a  w ro d z i n n e s t ro ny, 
gdzie zajmuje s ię pracą spo -
łeczną. W 1912 roku ukończyła 
kurs pszczelarsko – ogrodniczy 
w Warszawie. Praktykę ogrod-
niczą odbyła w zakładzie w Żbi-
kowie. W 1914 roku rozpoczyna 
studia w Wyższej Szkole Ogrod-
niczej w Warszawie. Po ukoń-
czeniu studiów prowadzi zajęcia 
praktyczne ze studentami uczel-
ni. Wkrótce wyjeżdża do Czech 
w celu zapoznania się z metoda-
mi pracy instruktora ogrodnictwa.  
Po powrocie z zagranicy rozpo-
czyna pracę w charakterze in-
struktorki rolnictwa i ogrodnictwa 
przy Związku Kółek Rolniczych 
w powiecie płockim. Zajmuje się 
głównie współorganizowaniem 
kursów, zjazdów, wystaw, poka-
zów i pisaniu broszur o tematy-
ce ogrodniczej . W latach 1919 
– 1923 pracuje jako nauczycielka 
ogrodnictwa w Szkole Rolniczej 
Męskiej w Niegłosach. Tu poznaje 
nauczyciela hodowli – Stanisława 
Henryka Karola Börgera (Berger 
to spolszczona  pisownia tego 
nazwiska) urodzonego w Warsza-
wie.  Rodzicami jego byli: Karol 
Stanisław i Maria Anna z Diehlów. 

Przyjaciel rodziny ksiądz Ignacy 
Lasocki – proboszcz w Nasielsku 
w latach 1907 – 1911, autor wspo-
mnień o Katarzynie Leokadii tak 
op i suj e j e j  prz ysz łego męża: 
„Przyszedł do mnie, osobiście mi 
nieznany, a tylko z zacnego rodu 
swego, zmarniały po tyfusie żoł-
nierzyk polski, z kulturą szkół rol-
niczych zagranicznych, biedak 
po zdewaluowanym poważnym 
funduszu hipotecznym na mocy 
praw opiekuńczych ojczystych – 
pan Stanisław Berger. Odgryzłszy 
się u mego brata w Rycharcicach, 
został też przyjęty na nauczyciela 
do Niegłos”. Wspólne pasje i zain-
teresowania szybko połączyły ze 
sobą młodych nauczycieli. Ślub 
miał miejsce  7 października 1922 
roku w Nasielsku. W  kościele do 
którego zbudowania tak wielce 
przyczynił się  ojciec panny mło-
dej. Ślubu udzielił zaprzyjaźnio-
ny z rodziną 
i  młodą parą 
ksiądz Ignacy 
Lasocki.

W  d n i u  9 
stycznia 1923 
roku na  p o -
s i e d z e n i u 
Sejmiku Pło-
ckiego, zgod-
nie z  ustawą 
s e j m o w ą 
z dnia 9 stycz-
nia 1920 roku 
o  l u d ow yc h 
s z k o ł a c h 
r o l n i c z y c h 
i uchwałą Wydziału Powiatowego 
Starostwa, podjęto decyzję o zor-
ganizowaniu szkoły dla dziewcząt 
pod egidą Ministerstwa Rolnictwa. 
Z państwowej parcelacji gruntów 
szkoła otrzymała na własność 17 
ha ziemi z byłego folwarku Trze-
powo oraz stare zabudowania: 
dworek, stodołę i budynki go-
spodarcze. Organizacją mery-
toryczno – dydaktyczną szkoły 
zajęl i  się: Leokadia i  Stanisław 
Bergerowie. Dzięki ich ogrom-
nemu zaangażowaniu i wytężo-
nej pracy w latach 1925 – 1929 
wybudowano: gmach szkoły do 
nauczania 40 uczennic, budynki 
inwentarskie, budynek gospodar-
czy z pralnią, suszarnią, mleczar-

nią z prysznicami, cztery kurniki 
z wylęgarnią drobiu, skanalizo-
wano budynki szkoły, zdrenowa-
no pola, przed szkołą urządzono 
boisko do gier i zabaw, założono 
sad i ogród warzywny. 

Jednak początki nowej szkoły, jak 
wspomina I. Lasocki nie były ła-
twe: „Boże mój! co to tam była 
początkowo za nędza! Chału-
pina drewniana, dziurawa, stara. 
Parę izb mieściło szkołę, inter-
nat, mieszkanie personelu na-
uczycielskiego, kuchnię. Budynki 
w ruinie. Chude dwie krowiny i ta-
kież szkapiny, parę kur, kaczek, 
szczeniak w budzie, a prosiak – 
na przyszłą omastę – stanowiły 
okazowy inwentarz tej uczelni 
rolniczej.” 

Szkołę zorganizowano dla có-
rek rolników z powiatu płockie-
go oraz powiatów sąsiednich. 

Przyjmowano do niej kandydat-
ki w wieku od 16 do 26 lat, które 
ukończyły przynajmniej cztery 
oddział y szkoł y powszechnej, 
a lb o ot r z yma ł y  do st a te c zn e 
przygotowanie domowe.  Nauka 
w szkole była bezpłatna, a za wy-
żywienie w internacie płacono 
początkowo 1 q żyta miesięcz-
nie lub ekwiwalent w gotówce. 
Głównym zadaniem szkoły było 
przygotowanie wychowanek do 
samodzielnej pracy we własnych 
gospodarstwach, dlatego też pro-
gram nauczania obejmował kilka 
działów: hodowla drobiu, świń, 
bydła, koni; rolnictwo i gospo-
darstwo polowe; ogrodnictwo, 
sadownict wo, warz y wnict wo, 
pszczelarst wo; gospodarst wo 

domowe: gotowanie, pieczenie, 
krój, szycie, haft kolorowy i bia-
ły; przedmioty ogólnokształcą-
ce: język polski, religię, historię, 
geografię Polski, rachunki, higie-
nę, rachunki gospodarcze, przy-
rodę, spółdzielczość; pogadanki 
z prawa oraz gimnastykę, a także 
śpiew, muzykę, pogadanki etycz-
ne. Każda z dziewcząt musiała 
zapoznać się z pracą wszystkich 
działów praktycznych. W związku 
z tym obowiązywały dwutygo-
dniowe dyżury, po których skła-
dano dokładne sprawozdania. 

Szkoła cieszyła się wielkim sza-
cunkiem, a jej wychowanki sławą 
wzorowych gospodyń wiejskich, 
patriotek i działaczek społecz-
nyc h .  W la t ac h 1923 – 1929 
szkołę ukończyło powyżej 500 
uczennic. Znaczącym wydarze-
niem w życiu szkoły było uczest-
nictwo dziewcząt w dożynkach 

u Prez ydenta 
R P  I g n a c e go 
M o ś c i c k i e go 
w Spale w 1928 
roku.

Szkoła w Trze-
powie stała  się  
dziełem życia 
Leokadii   Ber-
gerowej.  Była  
ona  nie  tylko 
przełożoną, na-
uczycielką, czy 
d o s ko n a ł y m 
o r g a n i z a t o -
rem, ale prze-
de wszystk im 

wzorem moralności, religijności 
i patriotyzmu. Ideały, jakimi kie-
rowała się w swoim życiu można 
zawrzeć w dwóch słowach – „Wia-
rą i pracą” – wyhaftowanych na 
pierwszym szkolnym sztandarze.

Katarzyna L . Bergerowa zmarła 
na skutek wylewu 26 marca 1933 
roku. Osierociła dwoje dzieci: Le-
okadię i Stanisława.  Ksiądz  Laso-
cki w swych wspomnieniach tak 
opisał dzień pogrzebu: „Niebywa-
le serdeczny – miły – liczny mia-
ła pogrzeb ta niebywale zasłużona 
Katoliczka – Polka, Nauczyciel-
ka, Dyrektorka i Twórczyni Szko-
ły Ludowej Trzepowskiej, uczelni 
zawodowej, tyle w ogóle pożąda-

nej. Była to olbrzymia żałobna ma-
nifestacji społeczna.  Tłumy ludu, 
ziemian i mieszczan, całe szeregi 
nauczycielstwa, młodzieży i dzia-
twy męskiej i żeńskiej, niosącej 
fury wieńców, delegaci różnych 
stowarzyszeń, liczni kapłani…”

Pamięć o pierwszej kierownicz-
ce szkoły była na tyle żywa, aby 
w dniu 16 września 1984 roku 
ówczesny Zespół Szkół Rolni-
czych otrzymał jej imię. W 1989 
roku władze wojewódzkie podję-
ły decyzję budowy nowej szko-
ły w Górkach koło Płocka. Nowy 
obiekt wyświęcono 13 września 
1998 roku. Od 2002 roku szkoła 
nosi nazwę: Zespół szkół im. Leo-
kadii Bergerowej.

Aniela Bagińska – autorka książ-
ki  „80 lat Zespołu Szkół im. Leo-
kadii Bergerowej w Płocku”  – tak 
napisała o patronie szkoły: „Leo-
kadia Bergerowa pilnie nadzoro-
wała prace związane z budową 
obiektów szkolnych, jeździła do 
Sejmiku P łockiego i  Minister-
stwa Rolnictwa, by wykazywać 
braki i usterki w wykonaniu po-
szczególnych fragmentów budo-
wy, zabiegała o nowe fundusze. 
Szkoła w Trzepowie stała się dzie-
łem Jej życia. Oddanie się bez 
reszty pracy, wysokie wymaga-
nia, jakie stawiała sobie, nauczy-
cielom i uczennicom sprawił y, 
że pośród ruin wyłonił się obraz 
wzorowej placówki oświatowej, 
wyróżniający się planowością za-
budowy i ogrodu, estetyką oto-
czenia. Pochłonięta tworzeniem 
od podstaw szkoły oraz pracą dy-
daktyczną, wychowawczą i spo-
łeczną nie miała czasu na sprawy 
osobiste, uważając je za mało 
istotne wobec zadania, którego 
się podjęła (…). Życzliwą, skrom-
ną i cichą osobą pozostawała do 
końca…”

Krzysztof Macias
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Dziennik Wiktora Oleksiaka  
z czasów I wojny światowej – część IV 
We wspomnieniach Nasielszczan 
wielokrotnie odnajdujemy wątki 
związane ze świętowaniem oraz 
opisy ś wiąt .  S fera sacrum to-
warzyszyła autorom tych teks-
tów we wszystkich chwilach ich 
życia, niezależnie od sytuacj i, 
w której się znaleźli, przebywa-
jąc w grupach lub pozostając 
w osamotnieniu. Z tego względu 
należy dokonać przeglądu oraz 
anal izy świąt znajdujących się 
w prezentowanych źródłach.

Dla uporządkowania rozważań na 
temat obrzędów religijnych oraz 
świąt opisywanych w omawia-
nych tekstach konieczne wyda-
je się dokonanie ich klasyfikacji. 
Zasadnicz y p od zia ł  ob ej mo-
wać będzie dwie grupy obrzę-
dów religijnych pojawiających 
się w tekstach: święta katolickie 
i święta prawosławne, o których 
pisze Wiktor Oleksiak, oraz świę-
to mariawickie i święto katoli-
ckie, opisywane przez Helenę 
Przybyłowską.

W przypadku dziennika Wiktora 
Oleksiaka, ze względu na bardzo 
bogaty materiał źródłowy, ko-
nieczne wydaje się dokonanie 
szerszej klasyf ikacj i, polegają-
cej na rozróżnieniu poszczegól-
nych typów świąt periodycznych 
i nieperiodycznych. Wyróżnić, 
zatem można w tekście następu-
jące typy świąt: Boże Narodze-
nie – w obrzędzie katol ickim; 
Wielkanoc – w obrzędzie katoli-
ckim. Inne  święta katolickie: od-
pust, Czterdziestu Męczenników, 
nabożeństwa dla Polaków. Inne  
święta okolicznościowe: przy-
sięga, obchody rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja; Boże Narodzenie 
– w obrzędzie prawosławnym; 
Wielkanoc – w obrzędzie pra-
wosławnym. Inne  święta pra-
wosławne: modlitwa w cerkwi, 
Nowy Rok w cerkwi rosyjskiej, 
Zielone Świątki.

Najobszerniejszy i najbogatszy 
materiał dotyczący opisu świąt 
zamieszczony jest w dzienniku 
Wiktora Oleksiaka. Bohater, jako 
żołnierz armii rosyjskiej, w czasie 
dwuletniego pobytu na frontach 
I wojny światowej, miał okazję 
uczestniczyć w dwu obrzędach: 
k a to l i c k i m  i  p rawo s ł aw ny m . 
Jego relacje dostarczają bardzo 
ciekawych informacji na temat 
sposobu obchodzenia świąt za-
równo przez żołnierzy wyzna-
nia katolickiego, do których on 
sam się zaliczał, jak i wyznania 
prawosławnego. Ponadto Wik-
tor Oleksiak zamieszcza w swo-
im dzienniku szereg cennych 
informacji na temat uroczystości 

okolicznościowych, w których 
miał okazję brać udział osobiście.

Okres dwuletniej służby w armii 
rosyjskiej wiązał się dla niego 
z obchodzeniem świąt na ob -
czyźnie. W szczególności nale-
ży wymienić dwa najważniejsze 
święta w roku, czyli: Boże Naro-
dzenie i Wielkanoc. W związku 
z obowiązującym w Rosji kalen-
darzem juliańskim wymienione 
święta autor opisuje dwukrot-
nie. W obrzędzie prawosławnym 
wspomina o nich jednak tylko 
sygnalnie, dla porządku, praw-
dopodobnie ze względu na nie-
wielką wartość emocjonalną, 
jaką do nich przywiązywał. Na 
przykład Boże Narodzenie 1917 
roku krótko opisuje: „Niedziela 
14 stycznia 1917 roku; Na Boże 
Narodzenie starego stylu nasi 
naczelnicy urządzili nam zabawę 
w barakach,” lub Wielkanoc 1917 
roku według starego stylu: „Nie-
dziela 15 kwietnia. Dziś pierwszy 
dzień Wielkanocy starego stylu.”

Inaczej traktuje święta katolickie. 
Dnia 24 grudnia 1915 roku autor 
notuje: „Dziś mamy wigilię Bo-
żego Narodzenia. O, jak nam tu 
smutno na obczyźnie między 
obcymi i nieznajomymi ludźmi. 
Przenosimy się myślą w swe ro-
dzinne strony i do swych uko-
chanych, o których nie wiemy 
czy żyją i  gdzie się obracają.” 
Z powyższego opisu wynika, że 
świętowanie na obczyźnie mia-
ło dla Wiktora Oleksiaka duży 
wymiar emocjonalny i nostal-
giczny. Z oddali powraca myśla-
mi do swego domu, do rodziny, 
do stron ojczystych, tęskni, za-
dając sobie pytania o los swo-
ich bliskich. Następnie opisuje 
samą wieczerzę Wigilijną: „Ze-
bral iśmy się w pięciu Polaków 
dobrze między sobą żyjących, 
t j .  samej śmietank i,  urządzi l i-
śmy sobie skromniutką Wig i-
lię z opłatkiem.” Zatem i tu, na 
kresach, wśród nielicznej grupy 
Polaków oraz skromnych wa-
runków, tradycja kultywowania 
świąt Bożego Narodzenia przez 
żołnierzy była zachowana. 

Pod datą 25 grudnia 1915 roku, 
a więc w dniu następnym zano-
tował: „Dziś pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia w Polsce. 
U nas w rocie dzień ten nie różni 
się niczym od innych. Na samą 
myśl, że dawniej tak uroczyście 
obchodziło się te dni, dziś smut-
no i  przykro przeżywać to na 
obczyźnie.” Powtórnie w tekście 
dziennika Oleksiaka można od-
naleźć smutek i nostalgię, wo-
bec przeżywania świąt Bożego 
Narodzenia. Kolejne dni świąt na 

obczyźnie nie były już tak uro-
czyście obchodzone, nie różniły 
się niczym od dni powszednich. 
Obraz świąt zrekonstruowany 
został jedynie w pamięci boha-
tera. Taka wzmianka dotyczy np. 
świąt Bożego Narodzenia roku 
1916: „Niedziela 24 grudnia 1916 
roku. U nas w majątku zasiadają 
pewnie dziś do Wigilii, kiedy mi 
przyjdzie być z rodziną? Pewnie 
czekają na pierwszą g wiazdkę 
a stół już zastawiony serwisem 
i wszystkimi potrawami.”

Kolejnym ś więtem opisanym 
p rzez Wiktora  O lek s iaka  j e s t 
Wielkanoc 1915 roku.  Wie lka 
Sobota przypadła na dzień 19 
kwietnia 1915 roku, tego dnia 
autor zanotował: „Nasz dowód-
ca zleci ł  nam udać się do ko-
mandy na święta .  Dał nam od 
siebie po trzy jajka i pół baby.” 
Wie lkanoc była  ob c hod zona 
przez wszystkich żołnierzy, stało 
się tak, dlatego, że święta w ob-
rzędzie katolickim i prawosław-
nym pokrył y się tego roku, co 
wynika z opisu: „Dziś obchodzi-
my pamiątkę Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana. Wielkanoc wy-
padła razem, tj. nowego i starego 
stylu.” Jednak pełne przeżywa-
nie świąt Wielkanocnych nie było 
dla Oleksiaka możliwe, o czym 
świadczy fragment: „My Polacy 
odczuwamy tu brak pociech re-
ligijnych, gdyż tu w tych stronach 
nie ma nigdzie katolickiego koś-
cioła.”

Ciekawy i humorystyczny wyda-
je się opis pierwszego dnia świąt 
Wielkanocnych:  „W p ier wsze 
święto przyszło się starym ru-
skim zwyczajem całować w twa-
rze z tutejszymi mieszkańcami. 
Unikałem, jak mogłem, całowa-
nia ze starymi babami i kacapa-
mi z długimi brodami. Ale za to 
z młodymi i ładnymi moskwi-
czankami całowałem się z przy-
jemnością.” Zaletą tego opisu 
jest to, że wzbogaca on naszą 
wiedzę o zwyczaju – istniejącym 
w obrzędzie prawosławnym – 
całowania się w pierwszym dniu 
świąt Wielkanocy, zwyczaju ob-
cym polskiej kulturze religijnej. 
Świadczy to o odmienności ob-
chodzenia tych świat.

Bożego Narodzenia roku 1916 
autor nie opisuje. Pod datą 24 
grudnia 1916 roku znajduje się 
jedynie notatka na temat miejsca 
stacjonowania jednostki w okre-
sie świąt: „Wczoraj poszliśmy na 
nowe miejsce, stajemy we wsi 
Wielkie Sioło o wiorstę od mia-
steczka Mira.” Czy Oleksiak po-
godził się już z takim skromnym 
sposobem obchodzenia świąt 

na obczyźnie, że uznał za mało 
ważne wspominanie o nich, czy 
może w natłoku zajęć żołnierza 
frontowego nie znalazł już czasu 
na opis tych świąt? Na te pytania 
dziennik nie daje odpowiedzi.

O Wielkanocy 1916 roku boha-
ter dziennika wspomina tylko 
sygnalnie, dla porządku: „Nie-
dziela 15 kwietnia; Dziś pierw-
szy dzień Wielkanocy starego 
stylu.” Po czym odbiega od te-
matu: „Pogoda piękna, słonecz-
na, ciepła wybawiła już z samego 
rana mnóstwo żołnierzy na świe-
że powietrze.” Opis tych świąt 
z 1916 roku nie jest już tak bo-
gaty jak opis świąt w roku po-
przednim. Istotny wydaje się fakt, 
że było to jedynie święto stare-
go stylu – prawosławne, prawdo-
podobnie, dlatego Oleksiak nie 
przywiązywał do niego większej 
uwagi.

Koniec roku 1916 bohater wspo-
mina tak:  „Niedziela 31 grud-
nia 1916 roku; Dziś kończy się 
stary rok, w którym pokłada-
liśmy wiele nadziei w toczącej 
się wojnie i dla naszego narodu.” 
Tylko krótka informacja wystar-
cz yła Oleksiakowi do skwito-
wania końca roku tradycyjnie, 
hucznie i  weso ło ob chodzo -
nego tego dnia jako Sylwester. 
Autor nie wspomina o żadnym 
nabożeństwie z tej okazji, za to 
dnia 14 stycznia 1916 roku notu-
je: „Dziś z okazji Nowego Roku 
u prawosławnych odbyło się na-
bożeńst wo w naszej ziemlan-
ce. Ustrojono oł tarz, zapalono 
świece i śpiewano na czele z po-
pem.” Sądząc po dokładności 
opisu bohater osobiście uczest-

n i c z ył  w  t ym n ab oże ń s t w i e , 
mimo tego, że sam był wyznania 
katolickiego. Zrozumiałe, zatem 
jest to, że Wiktor Oleksiak, jako 
żołnierz armii rosyjskiej, musiał 
organizować swój czas zgodnie 
z kalendarzem juliańskim, pra-
wosławnym.

Fakt, iż znalazł się w kręgu pra-
wosławnych, nie przeszkadzał 
bohaterowi w rekonstruowaniu 
w pamięci innych świąt katoli-
ckich. Wiktor Oleksiak pomimo 
trudnych warunków na froncie 
oraz otaczającej go odmiennej 
kultury i religii nie zatracił swych 
uczuć i zasad religijnych. Dnia 8 
września 1915 roku notuje: „Dziś 
mamy święto Najświętszej Ma-
rii Panny. Przykro mi bardzo, że 
nie mogę być w kościele, zresz-
tą kościoła nigdzie nie ma, a nas 
pędzą codziennie na ćwiczenia 
nie wyłączając świąt .” Kolejny 
fragment również to potwier-
dza: „10 marca 1916 roku; Dziś 
mamy już u nas w naszej kocha-
nej Polsce Czterdziestu Męczen-
ników. Zapewne już śniegu nie 
ma, a tu w Rosji ani myśli ustę-
pować wiośnie.” Autor dziennika 
powraca myślami do ojczyste-
go kraju. Zgodnie z porządkiem 
świąt katolickich konstruuje swój 
obraz świata .  Zarazem w yob -
rażenia o ziemi ojczystej prze-
ciwstawia rzeczywistości, która 
otaczała go w Rosji.

Magdalena  
Suwińska – Sokolnicka

Wszystkich zainteresowanych za-
kupem książki  „Historia oczyma 
mieszkańców Nasielska” zaprasza-
my do czytelni biblioteki miejskiej 
w Nasielsku.
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9-11 grudnia godz. 17.00

Immortals. Bogowie i herosi
fantasy/akcja; USA; 2011; czas: 111 min

Wiele lat po mitycznym zwycięstwie Bogów 
nad Tytanami na horyzoncie pojawia się nowe 
zagrożenie. Żądny władzy król Hyperion wy-
powiada wojnę ludzkości. Plądrując bezbronne 
ziemie Grecji, poszukuje legendarnego Łuku 
– broni o niewyobrażalnej mocy, wykutej nie-
gdyś w niebiosach przez Boga Wojny, Aresa. 
Ten, kto posiądzie broń, będzie dowodził cze-
kającymi na uwolnienie Tytanami. Jedynym, 
który postanawia przeciwstawić się Hyperio-
nowi jest wybrany przez bogów Tezeusz.

9-11 grudnia  godz. 19.00

Wyjazd Integracyjny
komedia, Polska 2011; czas: 100 min

Pracownicy korporacji Polish Lody 
i wybrani klienci firmy trafiają do ma-
lowniczo położonego kompleksu ho-
telowego, aby pod wodzą ambitnego, 
choć fajtłapowatego dyrektora kadr za-
cieśniać zawodowe więzi. Życie spłata 
im złośliwego figla, gdy prezes korpo-
racji zostanie omyłkowo zameldowany 
w jednym pokoju z ponętną modelką  
i przebojowym dziennikarzem. Lawina 
komicznych nieporozumień i skandal, 
jaki wywoła zawiązanie tego przypad-
kowego trójkąta, wywróci do góry nogami stosunki panujące dotąd 
w firmie.

16-18 grudnia godz. 15.00

Renifer Niko ratuje święta
animacja/familijny/przygodowy, Finlandia, 
Dania, Niemcy, Irlandia 2009; czas: 80 min.

Małego renifera Niko samotnie wy-
chowała mama, ponieważ jego tata 
jest członkiem legendarnej Powietrz-
nej Eskadry Świętego Mikołaja. Niko 
nigdy nie spotkał taty, ale bardzo go 
podziwia i chciałby w przyszłości być 
taki jak on. Marzy o tym, aby dostać 
się do ekipy najbardziej odlotowych 
reniferów – reniferów Świętego Mi-
kołaja. Kiedy stado głodnych wilków, 
któremu przewodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko postanawia 
zwrócić się o pomoc do taty...

www.noknasielsk.pl

Baran 21.III–20.IV
Korzystna prognoza dla spraw długofalowych. 
Ludzie zaczną Cię naśladować. Zwiększy się 
Twoja zdolność koncentrowania się na jednym 
temacie. Pogłębią się Twoje kontakty z osobami 
o dużej niezależności.

Byk 21.IV–21.V
Czeka Cię pomyślny okres w pracy i w życiu osobi-
stym. Czas sprzyja też rozwiązywaniu problemów 
zawodowo-finansowych. Możesz bez obawy in-
westować pieniądze lub zdawać egzaminy. 

Bliźnięta 22.V–20.VI
Wstrzymaj się w najbliższym okresie z podej-
mowaniem ważnych życiowo decyzji. To nie 
najlepszy czas na wprowadzanie radykalnych 
zmian. Nie zadowolisz niestety wszystkich osób.

Rak 21.VI–22.VII
Twoja sytuacja finansowa w najbliższych 
dniach wyraźnie się poprawi. Być może otrzy-
masz nieoczekiwane wsparcie finansowego 
od bliskiego krewnego. Nie angażuj się w coś,  
co z góry jest skazane na niepowodzenie. 

Lew 23.VII–22.VIII
W trudnych chwilach będziesz mógł liczyć na po-
moc partnera. Dzięki jego doświadczeniu unik-
niesz podjęcia złej decyzji. Zastanów się dobrze, 
zanim do koszyka sklepowego wrzucisz kolejną 
zupełnie niepotrzebną rzecz. 

Panna 23.VIII–22.IX
Z dużą determinacją postanowisz zmienić coś,  
co Ci do tej pory przeszkadzało. Dobry okres dla 
zainwestowania oszczędności. Bądź przygoto-
wana na odwiedziny dawno niewidzianego zna-
jomego.

Waga 23.IX–23.X
Dobry okres na realizację ciągle odkładanego 
planu. Los będzie Ci wyjątkowo sprzyjał i mo-
żesz być pewna, że przedsięwzięcie, które teraz 
zostanie zapoczątkowane, zakończy się pełnym 
sukcesem. 

Skorpion 24.X–21.XI
Musisz pogodzić się z faktem, że na niektóre rze-
czy nie masz wpływu. Bliskie osoby mogą źle 
znosić Twoje wahania nastroju i kaprysy, dlatego 
zamiast owijać w bawełnę, powiedz otwarcie, co 
Ci przeszkadza.

Strzelec 22.XI–21.XII
Szansa, o której myślałeś, że została na zaprze-
paszczona, nagle powróci. Jeśli tylko zadziałasz 
szybko, uda Ci się wiele osiągnąć. Szczęście może 
Ci dopisać w grach losowych. 

Koziorożec 22.XII–19.I
Niestety, ważna dla Ciebie sprawa utknie w mar-
twym punkcie, a jakiekolwiek działania nie da-
dzą pożądanego rezultatu. Nie pozostanie Ci nic 
innego, jak uzbroić się w cierpliwość i przecze-
kać niekorzystnych okres.

Wodnik 20.I–18.II
Bliska osoba może być do Ciebie niezbyt miło 
nastawiona. Zanim się obrazisz, spróbuj wyjaś-
nić przyczyny jej postępowania. Spodziewaj się 
miłej niespodzianki od znajomego. 

Ryby 19.II–20.III
Jeśli masz wyjątkową odwagę, to będzie to bardzo 
dobry czas. Przed Tobą jedyna w swoim rodzaju, 
niepowtarzalna okazja na zmianę Twojego życia. 
Jest tylko jedno „ale”: decyzję będziesz musiał 
podjąć natychmiast.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

Z okazji uzyskania  
Doktoratu z Historii, 
koledzy motocykliści:  

Józef, Mirosław i Waldemar  
życzą wybitnemu przyjacielowi  
Stanisławowi Tycowi  

samych sukcesów  
w życiu prywatnym i zawodowym.  
Jesteś przykładem do naśladowania  

dla nas i naszej nasielskiej społeczności. 
Szanowny Kolego  

szerokości w przyszłych  
historycznych wycieczkach!

Zygmuntowi Góreckiemu 

z Mazewa  
k. Nasielska

z okazji  
zbliżających się  

setnych 
urodzin 

dużo zdrowia  
i wszystkiego 
najlepszego 

życzy  
   chrześnica Dorota  
   z rodziną

S e r d e c z n o ś c i
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DROBNE
Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Sprzedaż działek budowlanych.  
Tel. 602 43 23 38. 

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766.

Dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego/korepetycje. Tel. 693 299 
405.

Firma Piemont Sp. jawna kupi każdą 
ilość bydła (krowy, byki, jałówki). 
Atrakcyjne ceny. Tel. 600 92 82 92.

Nauka gry na keyboardzie lub akor-
deonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 
495 535.

Sprzedam działki budowlane, 
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam mieszkanie 52m 2.  

Tel. 509 830 296. 

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25 
25 77.

Zatrudnię kierowcę z Nasielska lub 
okolic. Kat. C+E. Tel. 796 161 277.

Sprzedam dom ok. 100 m2. Działka 
900m2 w centrum Nasielska.  
Tel. 508 80 80 73.

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Kupię platony drewniane. Tel. 514 
023 924.

Mieszkanie do wynajęcia z pełnym 
wyposażeniem 67 m2, od stycznia, 
Nasielsk. Tel. 511 848 639.

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380.

Sprzedam działkę budowlaną, 
osiedle krupka (pow. 820 m2).  
Tel. 609 627 331.

Salon w Nasielsku zatrudni fryzjer-
kę. Tel. 501 060 473.

Zatrudnię instruktora tańca, YOGI, 
ZUMBY. Tel. 501 060 449.

Glazurnik osobiście. Tel. 604 561 031.

Przyjmę pomocników stolarzy i oso-
by do przyuczenia. Tel. 503 169 550.

Sprzedam szybko i tanio 2 działki 
budowlane na Os. Pniewska Górka. 
Tel. 693 861 544.

Sprzedam rynny blacha ocynko-
wana, nowe dług. 1 m; cena do 
uzgodnienia. Tel. 23 693 07 54.

Zespół muzyczny: wesela, popra-
winy, imprezy okolicznościowe.  
Tel. 691 036 690.

Emeryt-policjant (lat 37) podej-
mie pracę w Nasielsku i okolicach.  
Tel. 604 610 055.

Wynajmę mieszkanie 3 km od 
Nasielska i stacji PKP. Tel. 504 278 
051.

Sprzedam działkę budowlaną 
Miękoszynek. Tel. 784 528 758.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku przy ul. Lazurowej. 
Tel. 798 291 316.
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Pilnie sprzedam dom jednorodzinny 
z działką, blisko stacji PKP. Tel. 23 
693 16 88.

Nowo powstająca szkoła języków 
obcych ADASTRA w Nasielsku za-
trudni lektorów języków obcych. 
Tel. 509 390 802; e-mail: adastra7@
wp.pl

Sprzedam Lublina 1. Tel. 783 617 569.

Sprzedam siano, słomę i kamień 
polny. Tel. 518 988 453.

Sprzedam 4m3 drzewa, ponad  
14 cm średnicy. Tel. 725 141 250.

Sprzedam sianokiszonkę i słomę 
w belach. Tel. 604 206 194. 

Do wynajęcia mieszkanie 80 m2 
w Nasielsku. Tel. 603 705 370.

Do wynajęcia lokal usługowy 
w Nasielsku 80 m2. Tel. 603 705 370.

Do wynajęcia w Nasielsku 4 miesz-
kania, łazienka, WC, centralne ogrze-
wanie, oddzielne wejście. Tel. 602 
793 096; 784 672 567.

Sprzedam siedlisko w tym 2,8 
ha ziemi, Głodowo, k. Nasielska.  
Tel. 787 123 302.

Wynajmę dom wolnostojący (3 po-
koje z kuchnią i łazienką). Tel. 604 
483 850.

Zatrudnię młode, energiczne kobiety 
do 35 roku do pracy w gastronomii. 
Tel. 792 670 200.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk. 
Cena 80 tys. Tel. 506 702 293.

Sprzedam mieszkanie 47 m2 (par-
ter-2 pokoje) osiedle Płońska.  
Tel. 791611579, 604436444.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń 

lp. Rodzaj ogłoszenia
Cena 
netto 

zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podzię-
kowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamo-
wy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe  
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe  
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe  
13 edycji i więcej

do 
50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu  
ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 47 mm

SPRZEDAŻ WĘGLA
Nowe Pieścirogi, ul. Srebrna 34

Tel. 023 69-31-073 lub 601 22 05 64
TRANS-CARGO prowadzi sprzedaż  

węgla syberyjskiego o kaloryczności 25 tyś. kJ
CENY DETALICZNE BRUTTO
ORZECH - 738 zł
KOSTKA - 762,60 zł
GROSZEK - 664,20 zł
MIAŁ - 627,30 zł kaloryczność 24 tyś. kJ
CENY WĘGLA POLSKIEGO BRUTTO
kaloryczność 29-30 tyś. kJ
KOSTKA - 848,70 zł
ORZECH - 824,10 zł

Prowadzimy sprzedaż ratalną i hurtową.
Polskie kopalnie to „Wujek”, „Wesoła”, „Śląsk”
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PIŁKA NOŻNA

Halowa piłka nożna
Halowa piłka nożna w ostatnich czasach jest bardzo popularna 
wśród młodzieży i dorosłych. Wychodząc naprzeciw zamiło-
waniom młodzieży, zorganizowano halowy turniej piłki nożnej 
dla chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych terenu miasta 
i gminy Nasielsk. 
Zawody odbyły się w piątek, 2 grudnia br. w hali sportowej 
w Nasielsku. W turnieju udział wzięły reprezentacje następują-
cych podstawówek z naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich oraz 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku. Punktualnie o godzinie 10.00 przywitano wszystkie drużyny, przybliżono regulamin 
turnieju i przystąpiono do rozgrywek. Klasyfikację końcową turniej przedstawiamy poniżej.

Kategoria dziewcząt
I miejsce SP Budy Siennickie

II miejsce SP Nasielsk
III miejsce SP Dębinki

Kategoria chłopców
I miejsce SP Nasielsk

II miejsce SP Budy Siennickie
III miejsce SP Dębinki

M.K.

SPORT SZKOLNY

Turniej w „Dwa ognie”
Jak co roku czwartoklasiści ze szkół podstawowych mogą porównać swoje 
umiejętności zwinnościowo-zręcznościowe w zawodach sportowych w dwa 
ognie usportowione. Jest to gra polegająca na uzyskaniu jak największej liczby 
trafień drużyny przeciwnej w określonym czasie.
W piątek, 25 listopada br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny turniej 
w dwa ognie. W zawodach wzięły udział reprezentacje następujących szkół: 
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku. Ustalono system gier „każdy z każdym” 
i przystąpiono do turnieju. Zwycięzca turnieju będzie reprezentował naszą 
gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się 16 grudnia w hali NOSiR 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Poniżej przedstawiono klasyfikację końco-
wą po rozegraniu poszczególnych spotkań poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt
I miejsce – SP Budy Siennickie
II miejsce – SP Dębinki
III miejsce – SP Nasielsk
Skład drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej w Budach Siennickich: Julia 
Ciosek, Aleksandra Malinowska, 
Izabela Ujazda, Natalia Muzal, An-
gelika Bielecka, Patrycja Gromke, 
Julita Sterbicka. Opiekunem ze-
społu był Mirosław Zaremba.

Kategoria chłopców
I miejsce – SP Dębinki
II miejsce – SP Nasielsk II
III miejsce – SP Nasielsk I
IV miejsce – SP Budy Siennickie
Skład drużyny z SP Dębinki – Jakub Le-
wandowski, Piotr Kraśniewicz, Dominik 
Koźniewski, Sylwester Koźniewski, Da-
wid Fabianowicz, Jakub Rajkowski, Bar-
tłomiej Kraśniewicz, Sebastian Borzym. 
Opiekunem Zespołu był Rafał Markie-
wicz.

M.K.

Sport szkolny w skrócie:
24 listopada dziewczęta z nasielskiej 
podstawówki zostały wicemistrzy-
niami powiatu nowodworskiego 
w minikoszykówce.

1 grudnia dziewczęta z Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku zwy-
ciężyły w powiatowym turnieju ko-
szykarskim.

2 grudnia chłopcy z nasielskiej 
podstawówki zostali wicemistrzami 
powiatu nowodworskiego w mini-
koszykówce.

To nie był udany rok 
Rok 2011 nie był udany dla nasiel-
skich futbolistów. Takie stwierdzenie 
może budzić zdziwienie, ubiegło-
roczny bowiem sezon rozgrywkowy 
zakończyli na medalowym, cho-
ciaż tylko trzecim miejscu. A grali-
śmy wtedy w bardzo silnej grupie 
ligi okręgowej – warszawskiej. Tyle 
że większość punktów zdobyliśmy 
w pierwszej części sezonu, jesienią 
2010 r. Wtedy jeszcze mieliśmy duże 
szanse na awans do IV ligi. Zaprzepaś-
ciliśmy je wiosną obecnego roku.
Gruntowne zmiany, jakich dokonano 
przed nowym sezonem rozgryw-
kowym, jak na razie nie przyno-
szą oczekiwanych efektów. Gramy 
w zdecydowanie słabszej grupie ligi 
okręgowej (ciechanowsko-ostrołę-
ckiej) i po „jesieni” zajmujemy w niej, 
wspólnie z Soną Nowe Miasto, miej-
sce 4–5. To dalszy regres w historii 
Żbika. 
Do lidera, Makowianki Maków Maz., 
tracimy już 8 punktów, do wicelide-
ra, Korony z Ostrołęki, punktów 6. To 
bardzo dużo, nawet jeżeli weźmiemy 
pod uwagę to, że z obiema tymi dru-
żynami w rewanżach wiosną 2012 r. 
grać będziemy u siebie, co pozwala 
myśleć o zainkasowaniu kompletu 
punktów. Jednak jesienią z tymi dru-
żynami wyraźnie przegraliśmy. Do 
walki o awans w sposób zdecydo-
wany włączyła się ponadto drużyna 
z Raciąża. 
Porażka z tymi drużynami i strata  
6 punktów nie jest tak bolesna jak 
strata 7 punktów w spotkaniach: 
z Wkrą Bieżuń (3, i to u siebie), Tęczą 
Ojrzeń (2, i to u siebie) i CK Troszyn 
(2). Strata 3 punktów w wyrównanym 
meczu z Błękitnymi w Raciążu też nie 
powinna się zdarzyć. 
To prawda, że przed rozpoczęciem 
rozgrywek sezonu 2011/2012 nie 
karmiono nas obietnicami, że na-
szym celem jest awans. Mówiono, 
że Żbik tworzy nową drużynę i w tej 
grupie ligowej ma ona okrzepnąć. 
Do pierwszego zespołu dokoopto-
wano prawie całą drużynę juniorów, 
a asystentem trenera pierwszej dru-
żyny Żbika, Grzegorza Zmitrowicza, 
został trener drużyny juniorów Łu-
kasz Gołębiewski. Ponadto miejsce 
w kadrze pierwszego zespołu zna-
lazło kilku młodych piłkarzy z Le-
gionowa, Nowego Dworu i Płońska. 
W tym wypadku niektórzy z sym-
patyków Żbika mają wątpliwości, 
czy ich możemy uważać za naszych 
chłopców. Ale to rzecz gustu. Tu zaś 
jest to tym bardziej zasadne, że są to 
piłkarze z sąsiednich miast.

Pozostaje jeszcze problem tego 
„krzepnięcia”, co rozumiem jako pił-
karskie dojrzewanie. Wydaje się, że ta 
grupa ligi okręgowej do tego się nie 
nadaje. Przeciwnicy w większości 
grają bardzo prostą piłkę polegającą 
na tym, aby wybić futbolówkę jak 
najdalej od własnej bramki i w pobliżu 
bramki przeciwnika szukać szczęścia, 
że może piłka otrze się przypadko-
wo o nogi przeciwnika i wpadnie do 
bramki. Przykładem jest chociażby 
bramka, jaką straciliśmy w ostatnim 
meczu jesieni w Raciążu.
Jeśli do tych kilku spostrzeżeń doda 
się i to, że bardzo zwiększyła liczba 
kilometrów, jakie musi pokonywać 
drużyna, jadąc na mecze, to wyda-
je się, że decyzja o przeniesieniu się 
do grupy ciechanowsko-ostrołęckiej 
nie była najtrafniejsza. O boiskach, na 
których przychodzi grać naszej dru-
żynie, lepiej nie wspominać. To one 
w dużej mierze powodują, że w grze 
jest wiele przypadków.
Poziomem gry nie odbiegaliśmy 
od drużyn, które nas wyprzedziły 
w tabeli. Nasi zawodnicy grali dobrze. 
Tyle że pewnego poziomu gry nie 
potrafili utrzymać przez cały mecz, 
przez całe 90 minut. Czyżby to było 
wyrazem braku kondycji, czy też ra-
czej zabrakło siły, co mogło wyni-
kać z młodego wieku zawodników? 
Dało się bowiem zauważyć, że nasi 
zawodnicy są pod względem fi-
zycznym wyraźnie słabsi. To jednak 
przyjdzie z wiekiem, zwłaszcza wte-
dy, gdy zwiększy się masa ich ciała. 
Być może odważne wprowadzenie 
do drużyny dużej liczby młodziut-
kich piłkarzy nie było najszczęśliw-
szym pomysłem. W całym świecie, 
a zwłaszcza w Europie, takich piłkarzy 
do drużyn seniorskich wprowadza 
się stopniowo. Stąd też rozgrywane 
są mistrzostwa drużyn młodzieżo-
wych, np. do lat 19, 21 czy 23.
Odnosząc się do sugestii zawartej 
w tytule, trzeba podkreślić jeszcze je-
den aspekt całej sprawy. Chodzi tak-
że o pieniądze. Tych Żbik z roku na 
rok ma coraz mniej. Mniej szczodry 
jest samorząd. A szkoda, bo Żbik był 
zawsze dobrym ambasadorem mia-
sta i gminy i wyraźnie ją promował. 
Ubywa też sponsorów. Niektórzy 
z rodzimych biznesmenów twierdzą, 

że byliby bardziej szczodrzy, gdyby 
Żbik grał wyżej. Aby tak się stało, są 
potrzebne jednak pieniądze. I tu koło 
się zamyka.
O sprawach finansów trzeba mówić, 
narosło bowiem na ten temat wiele 
mitów. Podstawowe koszty to wyna-
grodzenie sędziów. Tych na każdym 
meczu jest przynajmniej trzech. Do-
dajmy do tego koszty dojazdów na 
mecze, butów i kostiumów. Drużyna 
grająca w lidze musi zarejestrować 
zawodników, co wiąże się z opłatami, 
zapewnić opiekę medyczną, opłacić 
składki. 
Pieniądze w Żbiku naprawdę nie są 
marnotrawione. Premie zawodni-
ków, o ile są, są bardzo niskie. Obo-
zów szkoleniowych od dawna się 
już nie urządza. Zarząd gospodaruje 
bardzo oszczędnie uzyskanymi fun-
duszami. Sponsorzy oprócz gotówki 
wykonują niekiedy osobiście pewne 
prace na rzecz klubu. 
Jesienią 2011 roku barwy Żbika repre-
zentowali: Daniel Kulpa, Paweł Pacz-
kowski, Marcin Gumowski, Grzegorz 
Jędrzejewski, Piotr Pruchniewicz, 
Marek Osiński, Karol Szczepkowski, 
Mateusz Dzięgielewski, Cezary Wró-
bel, Damian Gocajna, Michał Bacik, 
Rafał Załoga, Mariusz Krzyczkowski, 
Dariusz Kordowski, Norbert Kowal-
ski, Adrian Jagiełło, Tomasz Choro-
ba, Piotr Grabczak, Dariusz Skarżycki, 
Karol Romanowicz, Rafał Milewski. 
Michał Łukaszewski, Adrian Brzyski 
i Sławomir Stańczak. 
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