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Ja staram się być spokojny
Rozmowa z Grzegorzem Duchnowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej

Po wynikach głosowań nad niektórymi projektami uchwał na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej widać, że radni w wielu sprawach mają inne zdanie 
niż burmistrz. Dlaczego tak się stało Pana zdaniem? Czy można już mówić 
o konflikcie na linii Rada–burmistrz?
To fakt, że głosowania nad niektórymi uchwałami mogą świadczyć o różnicach, 
jakie pojawiły się między rozwiązaniami proponowanymi przez burmistrza 
a opinią radnych, ale ja bym tego nie nazywał konfliktem. Moim zdaniem róż-
ne podejścia do sposobu rozwiązywania ważnych dla społeczności problemów 
to normalny element samorządowych działań. Mieszkańcy gminy wybrali bur-
mistrza, a burmistrzowi do współpracy wybrano radnych, musimy więc razem 
pracować, decydować i rozwiązywać problemy, zaś swoje racje przekazywać 
w sposób przemyślany i możliwy do zrealizowania. Nie siła głosu, a siła argu-
mentów powinna decydować o tym, czy uchwała zostanie podjęta, czy też nie. 
Niekiedy bywa, że im ludzie mniej myślą, tym więcej mówią i zatrzymują się na 
etapie własnego zdania. Prace merytoryczne nad projektami uchwał trwają w ko-
misjach Rady, tam też zdarzają się rzeczywiście utarczki słowne; można czasami 
mieć uwagi do formy przekazywania swoich racji, rzadziej do treści. Jest wiele 
do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę współpracy z radnymi powiatu, a nerwowa 
atmosfera między nimi a burmistrzem, o czym świadczą ostatnie wypowiedzi 
w prasie, powinna zostać załagodzona.
Powszechnie wiadomo, że oświata generuje duże wydatki budżetowe, 
dlaczego więc radni nie akceptują zmian, które zaproponował ostatnio 
burmistrz Grzegorz Arciszewski? Czy to oznacza, że radni nie zgadzają się 
na wprowadzenie oszczędności w oświacie?
Oszczędności w oświacie to hasło powtarzane na wszelkie sposoby. Radni zda-
ją sobie z tego sprawę, ale moim zdaniem należy mówić raczej o racjonalnym 
wydawaniu pieniędzy na oświatę. W budżecie gminy kwestie edukacji stanowią 
największy wydatek. Wszelkie zmiany w oświacie muszą być przemyślane i rea-
lizowane z uwzględnieniem istniejących realiów. Dobro dziecka oraz stanowisko 
i opinia jego rodziców są najważniejsze. Czasami mieć rację to jeszcze za mało, 
trzeba tę rację właściwie przedstawić i zamienić ją w czyn, a tego chyba tym ra-
zem burmistrzowi zabrakło. Zmiany w oświacie muszą być ewolucyjne, a nie re-
wolucyjne, a tego, że są konieczne, radni są w pełni świadomi. Brak akceptacji dla 
proponowanych w ostatnim czasie przez burmistrza rozwiązań niech nie znie-
chęca go do szukania innych lepszych, takich, które przekonają radnych i uzyskają 
poparcie rodziców. 

Z MIASTA

Modernizacja 
ul. POW 
Zarządcą infrastruktury drogowej 
w ulicy POW jest powiat, natomiast 
podziemne urządzenia komunalne 
należą do gminy. Od dawna wiado-
mo było, że ulica ta wymaga moder-
nizacji i że ma ona dotyczyć zarówno 
urządzeń podziemnych, jak i tego, 
co znajduje się na powierzchni. Prace 
powinny być skoordynowane, aby 
nie było przypadku, że jedni budu-
ją, a drudzy, przystępując do swoich 
prac, rujnują to, co zrobili pierwsi. Taki 
tok postępowania nakazuje gospo-
darskie myślenie. 
Decyzję o wspólnych działaniach 
podjął zarówno powiat, jak i gmina. 
Interes jest wspólny, a jak pamiętamy 
– zgoda buduje. Problemów z mo-
dernizacją tej ulicy jest niemało. Naj-
ważniejszy jest problem finansowy. 
Pieniędzy brakuje i powiatowi, i gmi-
nie. Dlatego tym bardziej trzeba dzia-
łać racjonalnie. 
Rysuje się też poważny problem 
z ustaleniem toku prac. Na ulicy tej 
panuje duży ruch pojazdów. Trze-
ba się liczyć z poważnymi utrudnie-
niami. Aby zmniejszyć uciążliwości 
związane z przebudową, niektóre 
prace zostaną wykonane wcześniej. 
Tak będzie na przykład z moderniza-
cją sieci wodociągowej. Część miesz-
kańców tej ulicy korzysta ze starej 
sieci wykonanej z rur azbestowych. 
W ulicy jest też gruba rura magistralna. 
Prace, które obecnie obserwujemy 
na ulicy POW, są początkową fazą jej 
modernizacji. Po jednej stronie ulicy 
w miejsce rury azbestowej jest insta-
lowana nowa rura z tworzywa sztucz-
nego (atestowana). Instalacja nowej 
rury jest wykonywana z ograniczo-
ną do minimum ilością wykopów za 
pomocą urządzenia zwanego wiert-
nicą sterowaną. Urządzenie to drąży 
tunel, a następnie wciąga nową rurę. 
Po jej zainstalowaniu na całej długości 
nastąpi przełączenie odbiorców z li-
nii azbestowej do nowej linii. Zadanie 
to wykonuje nasze przedsiębiorstwo 
ZGKiM. Ze względu na duży ruch 
drogowy pewne prace wykona-
no nawet nocą. Jednocześnie trwają 
przygotowywania do realizacji kolej-
nych zadań. 
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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

dokończenie ze str. 1

Dyżur raz w tygodniu
W każdy poniedziałek Grzegorz Duchnowski,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,  

pełni dyżur w godz. od 15 do 16.  
Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 113  

(I piętro Urzędu Miejskiego) .

R E K L A M A

Spotkanie dotyczące zestawów fotowoltaicznych 
oraz kolektorów słonecznych
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku zaprasza Państwa na spotkanie z przedstawicielami firmy  
LVS Polska, podczas którego zostanie zaprezentowany program START 
ECO, dotyczący zakupu oraz montażu zestawów fotowoltaicznych, a tak-
że zakupu, montażu oraz dofinansowania do kolektorów słonecznych. 
Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2012 roku (środa) o godzinie 18:00, 
w sali konferencyjnej (nr 112) Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy ul. Elek-
tronowej 3.  

Fundacja EMANIO ARCUS w ramach akcji ,, SOLARNA GMINA” 
zaprasza do składania wniosków na 
KOLEKTORY SŁONECZNE

Fundacja gwarantuje pomoc w dopełnieniu formalności związanymi z:
 – uzyskaniem 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
 – pozyskaniem niskooprocentowanego kredytu bankowego nawet do 10 lat
 – wyborem wykonawcy i dostawcy (norma ISO 9001, 10 lat gwarancji). 
70% OSZCZĘDNOSCI ENERGII W  ROKU, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2. 
Przyjmowanie wniosków:
• od 25 czerwca do 7 lipca  w Urzędzie Miejskim  w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 , pokój 203, w godz.   8.00-16.00 
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania przez cały czas trwania akcji 
507 006 656  eko@emanioarcus.pl

WIELKA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH  

PODCZAS DNI NASIELSKA

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku zaprasza Państwa do skorzystania z możliwości bezpłatnego 
oddania odpadów niebezpiecznych, tj.: baterii i akumulatorków, przeter-
minowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz odpadów wielkogabarytowych. 
Odpady wielkogabarytowe oraz duży sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, np. lodówki, telewizory, można będzie oddać bezpłatnie podczas Dni 
Nasielska, czyli 30 czerwca 2012 roku, w bazie ZGKiM, przy ulicy Płoń-
skiej 43. Godziny otwarcia punktu: 13.00 – 16.00.
Pozostałe odpady niebezpieczne można będzie zostawić w Eko-Punkcie, 
który będzie się znajdował na stadionie miejskim w Nasielsku, godziny 
pracy punktu: 13.00 – 19.00. Każdy kto odda wyżej wymienione odpady 
otrzyma w zamian sadzonkę krzewu ozdobnego! 

Równi i równiejsi
Szanowna Redakcjo,
po przeczytaniu artykułu pt. Cygański „Promień” promuje naszą gminę  
w 12. numerze „Życia Nasielska” nasunęło mi się pytanie, które chciałbym za-
dać na łamach Waszej Gazety. Dlaczego na występy Don Vasyla mają prawo 
wstępy tylko nieliczni wybrańcy miasta i czemu występu nie może obejrzeć 
zwykły, przeciętny mieszkaniec Nasielska, za jakiego się uważam? 
Jestem stałym czytelnikiem „Życia Nasielska” od czasu jego powstania. Od kil-
ku lat piszecie o występach Don Vasyla. Nigdy nie doczytałem się zaproszenia 
dla zwykłych nasielszczan. Wiadomo, że DPS jest placówką powiatową, może 
w takim razie wypowiedzą się panowie radni powiatowi. Myślę tu szczególnie 
o „etatowych” radnych, Panach: Paczewskim, Drabiku i Ruszkowskim. Pano-
wie, wydając oświadczenia, skupiliście uwagę na ulicy Sikorskiego. Staracie się 
„dokopać” burmistrzowi (Panu Ruszkowskiemu nie wypada, bo jest pracow-
nikiem Urzędu). Ulica Sikorskiego jest ważna, ale odwracając Wasze pytania, 
czy POW nie należy do gminy? Jesteście, Panowie, radnymi powiatu od kilku 
kadencji, pytam więc, kiedy zrobiliście spotkanie z mieszkańcami, aby im swoje 
stanowisko wyłożyć? Czy najważniejsza jest dieta i czy najważniejsze jest stano-
wisko starosty, aby je objął członek PSL? 
Pytam Was, radnych powiatu, czemu ja nie mogę obejrzeć występu Don Vasy-
la, wszak w ubiegłej kadencji starostą była pani z Waszego ugrupowania? Amfi-
teatr, jak i ogród w DPS, zna Polska, a nie znają go mieszkańcy Nasielska. Teraz, 
jak burmistrz ujawnił Wasze priorytety, polegające na zdobyciu stanowiska sta-
rosty, raptem wielkie larum. Ulica Sikorskiego wymagała remontu jeszcze przed 
kadencją obecnego burmistrza, podobnie chodnik po stronie nieparzystej na 
ul. Piłsudskiego. Gdzie wtedy byliście? Dopiero Pan Jan Konerberger „zamie-
szał”, w pozytywnym słowa znaczeniu. Jeszcze nie będąc radnym, o tę dro-
gę walczył. Wydaje mi się, że czas „etatowych” radnych powiatowy (tych od 
trzech i więcej kadencji) minął i czas najwyższy zastąpić ich nowymi twarzami. 
    Z poważaniem 
     Józef Zawadzki

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Ja staram się być spokojny
Rozmowa z Grzegorzem Duchnowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r., wraz z niektórymi innymi ustawami, które zmieniają 
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowy system zakłada, że samorząd powinien być również odpowiedzialny 
za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Pod pojęciem gospo-
darowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązek ten 
dotyczy nieruchomości zamieszkanych, natomiast odnośnie do nierucho-
mości niezamieszkanych, na których powstają odpady, gmina może przejąć 
go fakultatywnie.
Każda gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpa-
dami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami 
miejscowymi. Ustawa daje czas na wprowadzanie poszczególnych elemen-
tów systemu, tak aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy zaczął on działać. 
Zgodnie z nowym systemem mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywi-
dualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkań-
cy będą uiszczać do urzędu gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez 
radę gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze 
przetargu przedsiębiorca prowadzący tego rodzaju działalność. Stawka ww. 
opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzch-
ni lokalu mieszkalnego – gmina wybierze jeden spośród wymienionych 
wskaźników i poinformuje o tym mieszkańców. W związku z powyższym 
właściciele nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (na stałe i se-
zonowo), obowiązani będą złożyć do tutejszego Urzędu Gminy „Deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 
Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest właściwe 
zagospodarowanie wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpa-
dów, w tym osiągnięcie wysokich, ustawowo przyjętych, poziomów od-
zysku odpadów, w szczególności szkła, plastiku, makulatury oraz odpadów 
biodegradowalnych, uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
„u źródła”, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, całko-
wite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właś-
ciwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Stworzenie nowego systemu gospodarowania odpadami to dla samorzą-
dów ogromne wyzywanie, do którego podjęcia powinny się dobrze przy-
gotować. Ustawodawca, dzięki przepisom przejściowym, wskazał kolejność 
wprowadzania poszczególnych etapów nowego sytemu.
Od 1 stycznia 2012r.:
• zaczął działać rejestr działalności regulowanej, gmina nie wydaje już ze-

zwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości,
• gmina rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną wśród miesz-

kańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu.
Do 1 lipca 2012r.:
• sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu go-

spodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkie-
go planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz 
regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane 
miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane, kom-
postowane.

Do 1 stycznia 2013r.:
• gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szcze-

gółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów zło-
żenia pierwszej deklaracji.

Od 1 stycznia 2013r.:
• zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i po-

rządku w gminach.
Do 1 lipca 2013r.:
• muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właś-

cicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą 
i przedsiębiorcami;

• nowy system zaczyna w pełni funkcjonować, uchwały rady gminy 
wchodzą w życie i gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieru-
chomości.

W ramach kampanii gmina będzie informować o kolejnych etapach wpro-
wadzania systemu. Informacje te będą istotne dla mieszkańców, gdyż usta-
wowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie złożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UM Nasielsk

Rada ma za zadanie doradzać 
burmistrzowi, tak w kwestii in-
westycji, jak i kierunków rozwoju 
gminy. Co się dzieje w sytuacji, 
gdy burmistrz zdecyduje się mimo 
wszystko, nawet bez poparcia 
Rady, realizować swoje pomysły? 
Przykładem jest choćby likwidacja 
kuchni w przedszkolu w Starych 
Pieścirogach…
Rada musi opierać się na obowią-
zującym prawie, jej działania nie 
mogą być koniunkturalne ani mieć 
charakteru jednorazowych akcji. 
Kompetencje Rady i kompetencje 
burmistrza są wyraźnie oddzielo-
ne. Rada stanowi prawo miejscowe, 
podejmuje uchwały, których pro-
jekty przygotowuje burmistrz. Ist-
nieje jednak wiele obszarów, np. 
kwestie kadrowe, organizacyjne, 
na poziomie jednostek, które pod-
legają bezpośrednio burmistrzowi. 
To burmistrz odpowiada za podej-
mowane decyzje i ponosi z tego 
powodu wszelkie konsekwencje: 
zarówno prawne, jak i przed miesz-
kańcami. To prawda, że wielu tego 
typu decyzji burmistrz nie konsultu-
je z Radą; niektóre może, ale części 

z nich nie musi. Jednak w takiej sy-
tuacji powinien liczyć się, z tym, że 
może nie uzyskać poparcia Rady. 
Pomysłów, jak widać, burmistrzowi 
nie brakuje, szczególnie kadrowych 
i organizacyjnych na poziomie jed-
nostek jemu podlegających. Dość 
głośna sprawa likwidacji kuchni 
przedszkola w Starych Pieścirogach 
jest jednym z przykładów. Jedno jest 
pewne: przedszkolaki z tego przed-
szkola nie pozostaną głodne, a jak to 
zorganizują osoby odpowiedzialne 
za funkcjonowanie przedszkola, czas 
pokaże.
Od początku tej kadencji najwię-
cej mówi się o oszczędnościach, 
a co w takim razie Pana zda-
niem z rozwojem gminy? Jakie 
inwestycje z tych zapisanych 
w tegorocznym budżecie uda się 
zrealizować?
Oszczędności też muszą mieć swo-
je granice. Nie wszędzie i na wszyst-
kim trzeba i można oszczędzać. 
Część rozwiązań organizacyjnych 
zaproponowanych przez burmi-
strza i popartych zgodnie przez 
Radę przyniosła poprawę bieżą-
cych finansów gminy. Burmistrz 
często i w różnorodny sposób sta-

ra się informować o tym fakcie 
mieszkańców, zwraca też uwagę na 
przeszkody, jakie napotyka przy re-
alizacji wielu zadań. Inwestycji w te-
gorocznym budżecie jest mało, bo 
i pieniędzy też jest niewiele. Najważ-
niejsze to budowa dróg i kanalizacji 
– są to inwestycje widoczne, wy-
raźnie polepszają one warunki ży-
cia mieszkańców. Różne odczucia 
naszej społeczności budzi budowa 
targowicy, szczególnie koszty oraz 
potrzeba tej budowy. Sprawa nie jest 
jeszcze przesądzona, a ostateczna 
decyzja będzie podjęta po rozpa-
trzeniu złożonego wniosku.
Nerwowa atmosfera w samo-
rządzie nie sprzyja współpracy, 
a w tym roku powinien też zostać 
uporządkowany problem gospo-
darki odpadami na terenie gminy. 
Czy radni są już przygotowani do 
tego tematu? 
Nie przesadzajmy z tą nerwowoś-
cią, ja staram się być spokojny, więk-
szość radnych też, to tylko jednostki 
czasami nerwowo reagują, ale to nie 
może decydować o współpracy. Co 
do problemu gospodarki odpadami, 
to jest on porządkowany i zostanie 
uporządkowany zgodnie z przyję-

tym harmonogramem. Coraz lepiej 
funkcjonuje segregacja odpadów, 
składowisko odpadów jest moder-
nizowane, choć kłopoty z partycy-
pacją w tym przedsięwzięciu gminy 
Wieliszew komplikują pod wzglę-
dem finansowym to zadanie. Szko-
da, że nie zawsze przekłada się to 
na czystość wokół nas – stan lasów 
i przydrożnych rowów jest tego złym 
przykładem. W jaki sposób można 
dotrzeć do społeczności w obszarze 
czystości w swoim otoczeniu, zna-

komicie pokazują działania podjęte 
w miejscowości Konary. Uważam, 
że przygotowanie radnych do tego 
tematu nie odbiega od poziomu 
krajowego. Jest to nowe zagadnie-
nie, wszyscy się uczymy, a przepisy 
określające szczegółowe działania 
na terenie gminy zostaną uchwalone 
w trybie określonym przez ustawę, 
czyli do połowy 2013 roku. 

Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska
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REKRUTACJA W TOKU!
Informujemy, iż od dnia 18 do 22 czerwca 2012 r. prowadzona będzie 
procedura rekrutacyjna do udziału w projekcie „Edukacja Twoją Szansą 
– wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk” realizowanego przez 
Gminę Nasielsk,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet IX. Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach; Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W dniu 25 czerwca 2012 r. Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wejdą 
dyrektor szkoły, pedagog szkolny (wychowawca) koordynator projek-
tu lub osoba przez niego upoważniona dokona rekrutacji uczestników 
Projektu. Wybór uczestników Projektu zostanie dokonany, uwzględ-
niając potrzeby, zdolności i zainteresowania uczniów ze szczególnym  
uwzględnieniem  uczniów osiągających niskie wyniki  w nauce, uczniów 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, o niskim statu-
sie  materialnym oraz  niepełnosprawnych.
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie z 3 szkół podstawowych: 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podsta-
wowa w Popowie Borowym oraz Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. 
• Projekt zakłada udział 406 uczestników w podziale na poszczególne 
szkoły biorąca udział w projekcie.
• Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.
• Projekt realizowany będzie w okresie od 1 .06.2012 r. do 
31.01.2014 r.
• Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
• Wartość projektu: 1 921 163,00 zł.
Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnej 
u 80% spośród 406 uczniów/uczennic poprzez prowadzenie zajęć po-
zalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
opiekę psychologiczno-pedagogiczną. 
Do  zajęć pozalekcyjnych zaliczymy takie przedmioty jak: język polski, język 
angielski, informatyka, matematyka, przyroda, przedsiębiorczość, zajęcia ar-
tystyczne (plastyczne, muzyczne). Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą 
prowadzone z języka polskiego, matematyki i nauczania zintegrowanego. 
Zajęcia specjalistyczne to: logopedia, zajęcia korekcyjno kompensacyjne 
oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci i nauczyciele zostaną 
wyposażeni w materiały dydaktyczne, podręczniki itp. 
Informujemy również, iż siedziba projektu znajduje się w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku w pokoju 207a. (II piętro). 

Koordynator Projektu
Jarosław Chyliński

Kronika OSP
10.06. OSP Psucin wyjechała do 
wypadku drogowego w Nunie. 
Działania polegały na uwolnieniu 
osoby z wraku samochodu przy 
użyciu sprzętu hydraulicznego i 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia.

11.06. OSP Psucin wyjechała do 
wypadku drogowego w Psucinie. 
Działania polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia.
16.06. OSP Nasielsk wyjechała 
do ulatniającego się gazu z butli 
w mieszkaniu przy ul. Kościuszki.

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski

Doradztwo

R E K L A M A

Z GMINY

Uwaga 
kierowcy!
Od kilku tygodni na drodze powiatowej od Nasielska 
przez Kosewo obowiązuje nowe oznakowanie, któ-
re określa teren wsi jako teren zabudowany. Niesie to 
za sobą pewne konsekwencje dotyczące prędkości 
pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami ru-
chu drogowego. Nowe znaki są następstwem sytuacji, 
które miały miejsce w tej miejscowości. 
Wieczorami kierowcy urządzali sobie wyścigi, wy-
przedzali się, nie zwracając uwagi na nic i na nikogo. 
Z informacji od mieszkańców wsi Kosewo wynika, że 
bywało bardzo niebezpiecznie, tym bardziej że dro-
gą powiatową, szczególnie popołudniami i w week-
endy, spaceruje bardzo wiele osób. Trasa ta znalazła 
wielkie uznanie rowerzystów i osób uprawiających 
Nordic Walking. 
– Spaceruję z dzieckiem tą drogą praktycznie każde-
go dnia, widzę. co się dzieje. Kierowcy w ogóle nie 
uważają, jadą z zawrotną prędkością, do tego wyprzedzają się, nie zwracając uwagi na innych. Jestem bardzo zadowolona z takiego obrotu spra-
wy, bo mam nadzieję, że będzie zaglądać do nas „drogówka”, która będzie wiedziała, jak wyegzekwować odpowiednie zachowanie – mówi jedna 
z mieszkanek wsi.
Znaki ograniczające prędkość w tym miejscu powinny zostać ustawione już dawno, cieszy jednak fakt, że problem dostrzeżono, a mieszkańcy mają 
nadzieję, że niebezpieczne sytuacje zostaną zminimalizowane.

Kamil

Serdeczne podziękowania  
dla sołtysa wsi Konary  
Jarosława Rudnika  

za zaangażowanie,pomysłowość, wkład własny  
i wszelkie działania na rzecz wsi   

- składają mieszkańcy wsi Konary.

Projekt Konary

W niedzielę, 10 czerwca we wsi 
Konary odbyło się ognisko zorga-
nizowane przez sołtysa Jarosława 
Rudnika. Okazją było zakończenie 
dwutygodniowej pracy nad pew-
nym projektem…
Każdy, kto przejeżdża przez Ko-
nary od strony Kosewa, nie może 
nie zauważyć tablicy zawieszonej 
na słupie elektrycznym z napisem 
„Konary – wieś edu-
kacyjna” i dopiskiem 
„30 m”. Ale to nie 
wszystko, ponieważ 
na czterech kolej-
nych słupach moż-
na odczytać: „Dobry 
Polak”/Z tego sły-
nie/że ma w nosie/
czystość w gminie. 
Ciekawe? A to prze-
c ież  dop iero p o -
czątek wędrówki do 
clue całego projek-
tu. Po drodze zaha-
czyć można o stojącą przy drodze 
tablicę przypominającą kierow-
com, żeby nie śmiecili przy dro-
dze, a także… „Perłę Konar”, jak 
ze swadą nazwano starą chatkę. To 
pierwsze rzeczy, które rzucają się 
w oczy podczas wizyty we wsi, ale 

sołtys radzi zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden szczegół. – Udało nam 
się uzyskać od gminy zgodę na 
umieszczenie znaku o ogranicze-
niu prędkości do 50 km/h. Wcześ-
niej kierowcy dosłownie mknęli 
przez naszą miejscowość – mówi 
Jarosław Rudnik.
Po co te przygotowania? Odbywa 
się druga edycja konkursu ogło-
szonego przez wojewodę ma-

zowieckiego – wspomina sołtys 
Rudnik. – nie wiedziałem o tym, 
dopóki dwa tygodnie temu nie po-
informował mnie radny pan Rado-
sław Skrzynecki. Konkurs obejmuje 
sołectwa, które potrafią integrować 
swoich mieszkańców, dbają o eko-
logię i mają innowacyjne pomysły 
na działalność. Temu ostatniemu 
służy Aquaponika. – W skrócie wy-

gląda to tak: mamy zbiornik z ry-
bami. Wypróżniają się one i trafia 
to wraz z wodą do roślin, które się 
tym odżywiają, a oczyszczona 
woda wraca do ryb – opowiada 
Jarosław Rudnik. Dodaje, że ta in-
nowacja jest jeszcze rzadko wyko-

rzystywana na świecie, a w Polsce 
podobną metodę zastosowano jak 
na razie w Supraślu.
Atutem w konkursie ma być rów-
nież powstająca świetlica (pisaliśmy 
już o niej na łamach pisma, w skró-
cie: mają się tam odbywać m.in. 
zielone szkoły i działać poradnia 
dla dzieci z problemami psychoso-
matycznymi), a także teren wokół 

niej, na którym znajdu-
je się plac zabaw, boi-
sko do siatkówki i kilka 
oka zów rzecz y daw-
niej związanych z rolni-
ctwem: stóg siana, bróg 
czy żuraw. W przyszłości 
ma powstać również alta-
na z grillem mogąca po-
mieścić 20 osób.
Podczas ogniska miesz-
kańcy Konar wręczy-
li sołtysowi kwiaty jako 
wyraz wdzięczności za 
te i wcześniejsze inicjaty-

wy, które mobilizują ludzi do dzia-
łania i upiększają miejscowość. Na 
ognisku obecny był również radny 
Radosław Skrzynecki, który z uzna-
niem mówił o aktywności sołtysa 
i mieszkańców Konar: – Ludzie, 
którzy mają inicjatywę i umieją 
jednoczyć lokalną społeczność, 
to rzadkość i tym bardziej należy 
ich popierać. Szczególnie, jeśli tak 
jak w tym wypadku, udaje im się 
pomysły realizować . Dodaje, że 
w gminie panuje podobna opi-
nia. – Większość radnych uważa, 
że należy promować taką dzia-
łalność. Jedyną barierę stanowią 
pieniądze, ale myślę, że nie są to 
rzeczy nie do przeskoczenia – 
mówi.
Gratulujemy pomysłowości i ży-
czymy wygranej w konkursie.

Paweł Kozłowski

S E R D E C Z N O Ś C I

R E K L A M A

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Panu Burmistrzowi, wszystkim  
pracownikom Gminy Nasielsk, Pani Dyrek-
tor Justynie Nowackiej i całej szkole, Pani Sołtys  
z Cieksyna, strażakom, mieszkańcom Cieksyna, 
Andzina, Borkowa, Dobrej Woli, Nowin, Zaboża,  
R u s z k o w a ,  L e l e w a  o r a z  d z i a ł k o w i c z o m  
z Lelewa i Cieksyna, Stowarzyszeniu DOLINA 
WKRY, Firmie Pleban, Panu Ireneuszowi Zie-
mieckiemu, Panu Banaszewskiemu i wszystkim,  
którzy pomogli nam w trudnej sytuacji, w której się  
znaleźliśmy.  

   Pogożelcy
   Anna i Mariusz Marszałek

28.05. na ul. Warszawskiej 4 spraw-
ców pobiło Piotra B. i skradli mu 
z mieszkania laptopa i telefon ko-
mórkowy. W toku wykonywanych 
czynności operacyjnych policjanci 
zatrzymali jednego z nich – Dariusza 
Ł., mieszkańca Kostrzyna nad Odrą.
30–31.05.w Studziankach nieznani 
sprawcy skradli 60 m siatki ogro-
dzeniowej. Straty wynoszą 780 zł na 
szkodę Barbary M.
02.06. z boiska „Orlik” przy ul. Koś-
ciuszki nieznany sprawca skradł te-
lefon komórkowy. Straty wynoszą 
1200 zł na szkodę Mirosława K.
03–04.06. w Jackowie nieznani 
sprawcy skradli ze stojaka 12 butli 
z gazem. Straty wynoszą 1620 zł na 
szkodę firmy Gaz-Pol.
07–08.06. w Wągrodnie niezna-
ny sprawca włamał się do stodoły 
i skradł 17 szt. drobiu. Straty wynoszą 
630 zł na szkodę Zdzisława B.
09–11.06. w Krzaczkach-Pieniąż-
kach nieznany sprawca włamał się 
do opuszczonego budynku i skradł 
mienie o wartości 80 zł na szkodę 
Anety W.
10.06. w Krzyczkach nieznany 
sprawca skradł Bartoszowi B. plecak 
z zawartością sprzętu wędkarskiego. 
Straty wynoszą 3000 zł.
11–12 .06. w Kątnych nieznany 
sprawca skradł z sygnalizatora świet-
lnego akumulator. Straty wynoszą 
800 zł na szkodę firmy Mostostal 
Warszawa.
14.06. na ul. Wąskiej 2 nieznanych 
sprawców zerwało kobiecie zło-
ty łańcuszek z szyi. Straty wynoszą 
1500 zł.
20.06. w Nunie na drodze nr 632 do-
szło do wypadku, w którym zginęły  
3 osoby.
Pijani na drodze
03.06. na ulicy Kościuszki Edward L., 
mieszkaniec Kosewy, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,54 
mg/l).
10.06. na ulicy Kolejowej Krzysztof 
J., mieszkaniec gminy Winnica, kie-
rował samochodem po spożyciu al-
koholu (1,16 mg/l).
14.06. na ulicy Starzyńskiego Paweł 
R., mieszkaniec Nasielska, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,40 mg/l).
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Warto przeczytać Duchowe witaminy
W świecie kryzysów
W ostatnim czasie wiele miejsca w świecie informacji medialnych i do-
niesień prasowych zajmuje słowo „kryzys”. Począwszy od kryzysu eko-
nomicznego, który odczuwa cała Europa i nie tylko, przez kryzysy 
społeczne, rodziny czy wartości. Kryzys to również sytuacje, które prze-
kraczają nasze możliwości i kompetencje: utrata bliskiej osoby, pracy, 
fiasko planów czy doświadczenie przyjacielskiej zdrady. Kryzys można 
przekuć w życiu codziennym w wypełnione pesymizmem zagrożenie 
albo pełną nadziei szansę rozwoju. Tak samo dzieje się w życiu ducho-
wym. 

Jak możemy podejść do kryzysu? Z pewnością nie walczyć – w poje-
dynkę raczej nie uda nam się go pokonać – ale podjąć próbę wyjścia 
z niego na pewny grunt. Co ciekawe, życie duchowe rozwija się właśnie 
dzięki kryzysom, gdy rozpada się misternie tworzony, ale nieprawdziwy 
system wartości. 

Okazuje się, że doświadczenie kryzysu dosięga w czasie rozwoju psy-
chicznego każdego człowieka. I tak, kryzys tożsamości dotyka ludzi 
młodych między okresem młodzieńczym a fazą wczesnej dorosło-
ści. Wtedy wydaje się, że wszystko zostaje wywrócone do góry noga-
mi. Wynika to ze zmiany statusu i środowiska życia. Młodzi człowiek 
utożsamia się wówczas z grupą rówieśniczą i coraz krytyczniej odnosi 
do autorytetów, zwłaszcza rodziców. Zaczyna się „młodzieńczy bunt”, 
szczególnie może dostrzegalny przez nas w dzisiejszym świecie. W kąt 
idą wtedy wartości, przekonania, postawy, który utożsamiają ze świa-
tem dorosłych. A ta swoista rewolucja naznaczona bywa niepewnością, 
brakiem orientacji, negacją. I w takim klimacie dokonuje się określenie 
własnej tożsamości i systemu wartości, a także świadomy wybór wiary. 
O ile pierwsze etapy wiary związane są ze środowiskiem życia, głównie 
z rodziną, o tyle w czasie kryzysu tożsamości młody człowiek sam do-
konuje świadomego wyboru. Łatwo można dostrzec, ilu młodych ludzi 
kwestionuje wówczas wiarę i zarzuca praktyki religijne – ślub gdzieś da-
leko, więc potem się pomyśli… I tak czas cierpienia, błędów i wypaczeń 
daje motywację do nowych poszukiwań. Sprzyja bowiem zrobieniu kro-
ku w kierunku wiary głębokiej, świadomej, odpowiedzialnej, dojrzałej, 
która pomoże przezwyciężać trudności i problemy życia codziennego.

Drugim ważnym kryzysem z punktu widzenia rozwoju duchowego jest 
z pewnością kryzys wieku średniego, który Ojcowie Pustyni nazywali 
„demonem pory południowej”. Skąd ta dziwnie brzmiąca nazwa? De-
mon południa dotykał mnichów, gdy niebo było w zenicie. Kryzys po-
łowy dnia jest odbiciem kryzysu połowy życia. A w nim pojawiają się 
zmęczenie, znużenie, nie też brak smutku, niezaspokojenia, utraty sta-
bilności, goryczy, bezsenności, poczucia pustki czy utraty chęci życia. 
Jaki sens ma taki kryzys? Z pewnością taki, że mobilizuje do nowych 
poszukiwań duchowych, rodzi pragnienie wiary dojrzałej, opartej na 
świadomym wyborze. Osoby dotknięte kryzysem odkrywają na nowo 
potrzebę i sens głębokiej modlitwy i sakramentów, podejmują praktyki 
zaniechane od młodości, poszukują osobistej relacji z Bogiem.

Kryzysy duchowe przypominają, że pewne wartości wymagają na-
mysłu, przepracowania, zmiany. Chodzi o nowe ukierunkowanie, kon-
frontację z nowymi warunkami, ponowne nadanie sensu. Znawcy życia 
duchowego proponują „dekalog na czas kryzysu”, czyli dziesięć do-
brych rad, których zastosowanie może być bardzo pomocne we właści-
wym, twórczym przejściu przez kryzys: Realizm: rozpatruj kryzys w jego 
realnych wymiarach; Optymizm: pamiętaj, że każdy kryzys może stać 
się przyczyną wzrostu; Całościowość: analizuj sytuację kryzysu w kon-
tekście całości swego życia; Konfrontacja doświadczeń: wykorzystaj 
dotychczasowe sposoby radzenia sobie; Przykład innych: wykorzystaj 
doświadczenia innych ludzi przeżywających kryzys; Solidarność: szukaj 
pomocy u drugich bo w jedności siła; Asceza: zaakceptować cierpie-
nie i dowartościować ascezę; Zjednoczenie z Bogiem: czas spotkania 
z Bogiem, a nie odejścia od Niego; Modlitwa: uczyń doznawany kry-
zys przedmiotem swojej modlitwy; Ufność: oczekuj w postawie ufności 
i zawierzenia Bogu.

Dotykając dna, pragniemy iść dalej, wyżej, w głąb siebie. Tak było choć-
by w życiu św. Piotra. Dopiero gdy zdradził Jezusa, przestał liczyć na 
siebie, mógł przebudować życie, oprzeć je na nowych wartościach, 
na Jezusie. Choć kryzys jest formą rozpadu dotychczasowego świata, 
to może prowadzić do przebudowy życia, wartości i odnowy ducha. 
I o tym warto pomyśleć na progu wakacji. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Zemsta kobiety…
Bohaterka powieści Elizabeth Buchan Zemsta kobiety w średnim wieku, 
Rose, to idealna żona i matka, ma wszystko, czego potrzeba do szczęś-
cia: ciekawą pracę jako szefowa działu książek w dużym wydawnictwie, 
przytulny dom z ogrodem w Londynie, wychowała też dwoje dzieci, 
które niedawno rozpoczęły dorosłe życie. Pewnego dnia jej dobry mąż, 
Nathan, z którym spędziła 25 lat, oświadcza, że zakochał się w innej ko-
biecie i odchodzi. 
Nie jest to kolejna mdła opowiastka ku pokrzepieniu serc niewieścich. 
Buchan, posługując się płynnym, eleganckim stylem, przeprowadza 
bohaterkę stopniowo od stanu szczęśliwości poprzez szok poznania 
prawdy, rozczarowanie, ból, do powolnego powrotu do normalności. 
Oszczędza przy tym czytelnikowi sztucznego dramatyzmu, nużących 
wywodów czy obiegowych teorii na temat natury mężczyzn i kobiet. 
W tytule mamy słowo „zemsta”, ale przeczy mu motto, „Dobre życie jest 
najlepszą zemstą” – Rose usiłuje je odzyskać mimo dotkliwej porażki.
Atutem książki są umiejętnie zbudowane postacie, pośród których nie 
znajdziemy „złego męża i jego przewrotnej kochanki”, ponieważ Nathan, 
to bynajmniej nie typowy łajdak czy lekkoduch. Jedyną jego winą jest to, 
że zakochał się w młodszej kobiecie, a poza tym usiłuje on zachować się 
możliwie najuczciwiej wobec opuszczonej żony. Natomiast stopniowo 
wplatane w akcje zdarzenia z przeszłości Rose złożą się pewnym mo-
mencie w nieco zaskakującą historię, trochę nietypową dla statecznej 
kobiety. 
Pisarka niezwykle starannie i plastycznie kreuje scenerię, w której rozgry-
wa się akcja. Poznajemy rodzinę i przyjaciół Rose, ich relacje, atmosferę 
biura, w którym pracuje, a także ukochany dom i ogród – figury równie 
ważne jak żywi ludzie. Przyjemnie czyta się przeplatane przemyśleniami 
i wspomnieniami bohaterki opisy prac domowych, jakby autorka chciała 
pokreślić ich znaczenie, poświęcając im tyle miejsca w powieści, ile cza-
su wypełniają wszystkim paniom domu. Nie nudziłam się, towarzysząc 
Rose przy polerowaniu ulubionego stołu, gotowaniu czy pielęgnowaniu 
ogrodu, a przez to jej świat wydał mi się realny, prawie trójwymiarowy, 
i pozwoliłam się jeszcze mocniej weń wciągnąć.
Warto sprawić sobie przyjemność, czytając tę nastrojową powieść, peł-
ną wnikliwych spostrzeżeń na temat ludzkiej uczuciowości, wzruszającą, 
lecz niepozbawioną humoru i zabawnych dialogów. Najlepiej smakuje 
w ogrodzie lub w parku przy szumie liści i śpiewie ptaków.

Magda Jaworska

Z REDAKCYJNEJ POCZTYZE SZKÓŁ. PG nr 1

Londyn – było ciekawie

W dniach 7–13 maja odbyły się warsztaty językowe w Londynie, w których udział wzięli uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku wraz ze swoimi opiekunami – nauczycielami. 
Podróżnicy wyruszyli w deszczowy poniedziałek po godzinie 9, odprowadzani przez swoich rodziców. 
Podróż trwała długo. Kiedy wycieczkowicze dojechali do kanału La Manche, przepłynęli go promem i znaleźli 
się w Anglii. Gimnazjaliści do Londynu dotarli we wtorek około godziny 10 i zaczęli od razu zwiedzanie stolicy 
Anglii. 
W ciągu kolejnych dni uczniowie zwiedzili najważniejsze atrakcje turystyczne Londynu, m.in. Katedrę Św. Pa-
wła, Muzeum Transportu, British Museum oraz National Gallery. W najsłynniejszej angielskiej twierdzy Tower of 
London zobaczyli kolekcję zbroi i broni oraz klejnoty i insygnia koronacyjne. Przed Buckingham Palace, który 
jest oficjalną rezydencją brytyjskich królów, oglądali zmianę warty. Ogromną popularnością cieszyło się Muze-
um Figur Woskowych Madame Tussaund’s, a w nim oczywiście podobizny gwiazd Hollywood, muzyki, sportu 
oraz członków rodziny królewskiej. 
Niezapomnianych wrażeń i widoków dostarczyła przejażdżka London Eye oraz rejs po Tamizie do Obserwato-
rium w Greenwich, w którym gimnazjaliści mieli okazję stanąć równocześnie na dwóch półkulach naszej planety. 
Wyjazd był dla gimnazjalistów wspaniałą okazją do poznania kultury, zwyczajów i dziedzictwa narodowego 
Anglii. Młodzi turyści przywieźli ze sobą dużo miłych wspomnień, zdjęć oraz pamiątek. Z pewnością odwiedzą 
Londyn jeszcze nie jeden raz. 

Filip Rutkowski, Damian Duchnowski,
PG nr 1, Nasielsk

Z KART HISTORII. Cz. 3

Szanowni Państwo
Chciałbym się odnieść do artykułu w „Życiu Nasielska” nr 11, a szczególnie do streszczenia z posiedzenia Rady Miejskiej, jak 
również do sprawozdania Pana Burmistrza z jego dotychczasowej działalności. 
W moim odczuciu prowadzi on jakąś swoistą wojnę z placówkami oświatowymi, ma po swojej stronie dyrektorów, którzy 
z poprzednim burmistrzem mieli nie najlepsze układy, być może chcą się teraz dowartościować. Zastanawiam się tylko, kiedy 
oni wypełniają swoje obowiązki, będąc często na posiedzeniach w nasielskim Urzędzie Miejskim, Urzędzie Powiatowym, na 
posiedzeniach różnych komisji. 
Pan Burmistrz chwali się osiągnięciami, które, owszem, są dla mieszkańców ważne, ale to chyba jego zadanie (drogi, wodo-
ciągi, oczyszczalnie). Ogólny wizerunek miasta jest zły, jest brudno i te chodniki, domowe śmieci wyrzucane do pojemników 
na mieście lub koło nich. Może należałoby prywatnym właścicielom posesji bezwzględnie zawrzeć umowy o wywóz śmieci. 
Z mieszkańcami ulicy Rynek tez można dojść do porozumienia w sprawie drzew, a nie rezygnować tylko dlatego, że nie zga-
dzają się z Pana zdaniem. Na ul. Rynek trzeba przede wszystkim zlikwidować melinę pijacką (wszyscy wiedzą gdzie). 
Pan Burmistrz nie słucha głosu mieszkańców, ma swoją wizję nie do końca dobrą, bo autokratyczną. Nie można na siłę for-
sować swoich wizji. Kiedyś dążono do tego, by klasy w szkole były mniej liczne ze względu na lepszy kontakt z uczniem, na 
łatwość przyswajania materiału. Pan się chwali oszczędnościami i to jest jakby główny cel. Tyle że te korzyści z oszczędzania są 
niewspółmierne do krzywd, jakie Pan wyrządza ludziom, pozbawiając ich pracy. 

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Szanowni Państwo – mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk,
dnia 10 maja 2012 roku życie pracowników i około 100 rodziców dzieci będących wychowankami Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieścirogach zostało wywrócone z dnia na dzień do góry nogami. Nasze wszelkie plany rozwoju 
przedszkola legły w gruzach. Wszystko, co do tej pory udało nam się osiągnąć, Pan Burmistrz chce zaprzepaścić, znisz-
czyć z pobudek osobistych. 
Pozyskiwane środki na remont przedszkola, zaangażowanie pracowników, zakup nowych mebli dla dzieci, organizacja 
konkursów gminnych, powiatowych, festynów i pikników okazały się działaniami, które zostały niedocenione i zbędne 
według Pana Burmistrza jako organu prowadzącego. Najpierw usłyszeliśmy decyzję jednomyślną pana Burmistrza o 
przeniesieniu wszystkich dzieci z przedszkola do sąsiadującego Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. Był to dla nas 
szok! Rada Miejska Gminy Nasielsk (świadoma dobra lokalnej społeczności) większością głosów zawetowała uchwałę 
o włączeniu przedszkola w struktury Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, ale Pan Burmistrz z powodu osobistych 
i personalnych rozgrywek postanowił i tak w dalszej konsekwencji zlikwidować przedszkole. Dowodem na to jest ko-
lejna decyzja o likwidacji stołówki przedszkolnej. Wiązało się to ze zwolnieniem kolejnych osób (dwie panie już po 55. 
roku życia). Drodzy Państwo, do tej pory maluchy spożywały posiłki przygotowane na bieżąco ze świeżych produktów. 
Przynoszenie ich z sąsiedniego budynku obniży z pewnością jakość żywienia, a tym samym ceny posiłków ogromnie 
wzrosną. Czy rodziców na to stać? Kto pytał rodziców o zdanie w sprawie cateringu? Jak miałoby to wyglądać?
Rekrutacja do przedszkola została zakończona 31 marca br. Listy przyjętych dzieci zostały wywieszone na tablicy in-
formacyjnej w przedszkolu. Rodzice zaplanowali sobie życie, wiedząc, że ich pociechy będą przebywać w przedszkolu 
pod dobra opieką, wyspane i najedzone. Nastąpiła kolejna zmiana. Pod koniec maja nagła decyzja Pana Burmistrza 
o przeniesieniu sześciolatków do szkoły, mimo że zajęcia w tej szkole odbywają się dwuzmianowo – dzieci jest dużo 
i niektóre maluchy sześcioletnie chodzą popołudniami do szkoły. Czy tak powinno być? Pan Burmistrz na spotkaniu z 
rodzicami (10.05.2012 r. i 29.05.2012 r.) argumentował to tym , że „takie ma prawo i tak chce”.
Z rodzicami nie prowadzi dialogu, tylko korzysta ze swojego stanowiska – forsując rozwiązania. Nie słucha rozsądnych 
uwag i pomysłów. Mamy wrażenie, że Pan Burmistrz nie pamięta o prawidłowym rozwoju psychofizycznym dzieci i 
zapomniał o poczuciu bezpieczeństwa w edukacji przedszkolnej. Chce zniszczyć przedszkole w Starych Pieścirogach 
– drugi dom dla naszych dzieci. Jesteśmy zaskoczeni postawą Pana Burmistrza, który przed wyborami obiecywał, że 
będzie dbał o przedszkole, o oświatę, a teraz tylko likwiduje, zamyka, zwalnia ludzi. Zapowiedział, że zamierza sprzedać 
budynek i teren przedszkola. Czy tylko to?
My, pracownicy Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, nie wyobrażamy sobie jakiejkolwiek współpra-
cy z panią Markowicz. Była ona już dyrektorem naszego przedszkola i doskonale wiemy, jak nas traktowała, wyrządziła 
więcej złego niż dobrego. Zresztą ta pani nie wykazuje żadnych chęci integracji z przedszkolem. Dzieci z tej szkoły nie 
biorą udziału w żadnym konkursie organizowanym przez nasze przedszkole. Nie uczestniczą w piknikach ani festynach, 
choć otrzymują zaproszenia. Dyrektor Markowicz skierowała niesłuszne zarzuty pod adresem przedszkola. Do dzisiaj 
nie może znieść, że przedszkole tak wspaniale funkcjonuje i może być wizytówką naszej gminy. Podczas zawieszenia 
pełnienia przez nią funkcji dyrektora przedszkole miało systematyczne kontrole, w których wbrew wszystkiemu wy-
padło dobrze. 
To Pani Dyrektor Beata Skoczylas twórczo współpracuje z nauczycielami, Radą Rodziców i pracownikami niepedago-
gicznymi przedszkola, pozytywnie motywuje ich do pracy. Udaje nam się wspólnie tworzyć kreatywny zespół, dzięki 
któremu placówka rozkwita, a tym samym podnosi się jakość edukacji przedszkolnej. Obecna Dyrektor Przedszkola 
konsultuje z nami działania oraz pomaga w realizacji dobrych, korzystnych pomysłów dla potrzeb dzieci i rodziców. 
W imieniu odbiorców lokalnej społeczności chcemy uświadomić Panu Burmistrzowi, że słowo „ryje” z listu otwartego 
skierowanego do „Wszystkich mieszkańców Naszej Gminy” z jednego z ostatnich numerów „Życia Nasielska” powinny 
być skierowane pod inny adres…
W zamian za obraźliwe słowa życzymy Panu ludzkiej twarzy i podejmowania rozważnych i mądrych decyzji, godnych 
stanowiska Burmistrza. 

Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach 
(nazwiska do wiadomości redakcji)

Kątne  – dawniej składające się 
z dwóch wsi: Kątne Cygany oraz 
Kątne Wietrzniki. Pierwsze ślady 
występowania człowieka w tej miej-
scowości, potwierdzone badaniami 
powierzchniowymi przeprowadzo-
nymi w ramach projektu Archeolo-
gicznego Zdjęcia Polski, są datowane 
na okres przypadający pomiędzy 
epoką kamienia a epoką brązu. Fakt 
występowania cieku wodnego oraz 
analiza zebranych materiałów z ar-
cheologicznych badań terenowych 
pozwalają snuć przypuszczenia 
o wielkich walorach osadniczych te-
renów wsi Kątne. Artefakty wytwo-
rzone przez człowieka, a znalezione 
w tej miejscowości, dotyczą wszyst-
kich epok historycznych. 
Kątne było osadą szlachecką, 
w której według wizytacji kościoła 
parafialnego w Nasielsku przeprowa-
dzonej 3 lipca 1817 r. znajdowało się  
10 domów. W nich to zamieszkiwało  
45 mężczyzn (w tym dorosłych 18) 
oraz 53 kobiety (w tym dorosłych 
15). Wieś winna wnosić do kościo-
ła w Nasielsku dziesięcinę pieniężną, 
której od kilku lat jednak nie odpro-
wadzała. Powodem braku wpłat do 
księżowskiej kasy były zapewne znisz-
czenia dokonane kilka lat wcześniej 
przez przemarsz wojska francuskich, 
idących do boju na Rosję. 

Jak już wyżej wspomniano, Kątne 
dawniej składały się z dwóch miejsco-
wości, tworząc folwark. W pierwszej 
połowie XIX wieku jego powierzch-
nia wynosiła 482 morgi (ok. 270 ha), 
w tym ziemi ornej i ogrodów 359 
mórg (ok. 201 ha) oraz 40 mórg 
(ok. 22 ha) łąk. W posiadaniu mająt-
ku były także lasy o areale 50 mórg 
(ok. 28 ha) oraz pastwiska do wypasu 
bydła – 30 mórg (ok. 17 ha). Na uwa-
gę zasługuje zapisany w folwarku, 
a obejmujący 2 morgi (ok. 1 ha) teren 
przeznaczony pod zbiorniki wodne. 
Majątek miał jeden budynek mu-
rowany oraz 11 drewnianych. Część 
wsi Kątne Wietrzniki, która nie weszła 
w skład folwarku, liczyła 30 mórg (ok. 
17 ha) oraz 12 osad.
Słustowo – nazywane czasem „Tłu-
stowo”. Pierwsze stałe osadnictwo 
w tej miejscowości przypada na okres 
późnego średniowiecza i początek 
epoki nowożytnej. Z opisu wizytacji 
przeprowadzonej 3 lipca 1817 r. w pa-
rafii Nasielsk Słustowo było majątkiem 
należącym do W. Kamikowskiego i li-
czyło 10 domów. Zamieszkiwało we 
wsi 43 mężczyzn (w tym dorosłych 
19) oraz 60 kobiet (w tym dorosłych 
26). Na potrzeby kościoła parafial-
nego ze Słustowa mieszkańcy win-
ni odprowadzić 16 złotych polskich, 
lecz należność ta została przez wiele 

lat zatrzymywana. Dziesięć lat później 
w Słustowie przybyły kolejne 3 domy, 
lecz zmniejszyła się liczba ich miesz-
kańców do 78 osób. 
W 1874 r. dobra Słustowo składały się 
z folwarków Słustowo i Mazewo, li-
cząc razem 973 mórg ziemi (545 ha). 
Było to 299 mórg gruntów ornych 
i ogrodów, 126 mórg łąk, 8 mórg pa-
stwisk. Były także 82 morgi lasu oraz  
23 morgi nieużytków. Na tak roz-
ległym terenie przyszło korzystać 
miejscowej ludności z 16 budynków 
murowanych oraz 7 drewnianych. 
Wieś Słustowo w XIX w. administracyj-
nie należała do gminy Gołębie w po-
wiecie pułtuskim. 16 sierpnia 1920 r. 
w bojach o Nasielsk na linii Słustowo–
Klukowo stanęła Dywizja Syberyjska. 
Słustowo było jedną z kilku wsi na te-
renie gminy Nasielsk, w której oprócz 
ludności narodowości polskiej żyli 
osadnicy niemieccy. W kronice parafii 
Klukowo, prowadzonej przez ks. Mar-
celego Przedpełskiego, wspomina się, 
że podczas spisu ludności przepro-
wadzonego w dniach 17–23 grud-
nia 1939 r. liczba Niemców wynosiła 
144 osoby, osiadłe głównie w Słusto-
wie i Kątnych. Słustowcy protestanci 
modlili się w kirce wzniesionej w Ma-
zewie latach 30. XX w. 

CDN
D. Dalecki

Przedszkolaki w Płocku
W poniedziałek, 11 czerwca 2012 r. dzieci z Samorządowego Przedszko-
la w Starych Pieścirogach uczestniczyły w wycieczce do Płocka. O 8.00 
rano dwa autokary pełne radosnych maluchów i prawie wszystkie ciocie 
z przedszkola wyruszyły w kierunku Pojezierza Dobrzyńskiego. 
Pierwszym punktem wycieczki było przedstawienie w Teatrze Dramatycz-
nym zatytułowane Królewna Śnieżka. Po wspaniałym spektaklu, specjalnie 
dla dzieci z naszego przedszkola, została zorganizowana sesja zdjęciowa 
z aktorami wcielającymi się w postaci z baśni. Aktorzy byli bardzo serdecz-
ni i wykazali się ogromną cierpliwością.
Po wizycie w teatrze uczestnicy wyprawy udali się do ogrodu zoolo-
gicznego. Ponieważ aura nam sprzyjała, dzieci bez pośpiechu mogły 
spacerować alejkami ogrodu i podziwiać rozmaite dzikie zwierzęta. Na 
zakończenie wszyscy odwiedzili minizoo, gdzie mogli pogłaskać niektó-
re zwierzątka.
Wycieczka była wspaniała. Maluchy zmęczone, ale bardzo szczęśliwe, 
bezpiecznie wróciły w objęcia swoich rodziców.

SP w Starych Pieścirogach
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Piknik rodzinny

Niepubliczne przedszkole „Pod Fiołkami”

Dzień Mamy i Taty 

Mama i tata – najważniejsze w życiu dziecka osoby. 26 maja pod 
znakiem wielu atrakcji, niespodzianek, śmiechu i słońca odbyło się 
w Przedszkolu Pod Fiołkami wielkie święto rodziców. Po raz kolejny or-
ganizatorzy nie zawiedli, bo przygotowali wraz z dziećmi świetną ucztę 
dla ciała i ducha. Impreza odbyła się w ogrodzie terapeutycznym przy 
DPS w Nasielsku, gdzie wśród zieleni i spokoju rodziny mogły cieszyć 
się swoją obecnością. 
Mimo początkowej tremy i lekkiego podenerwowania każdy przedszko-
lak i „żłobiak” spisał się na medal w przygotowanej części artystycznej. 
Koncert życzeń, który był wypełniony piosenkami i wierszykami dekla-
mowanymi przez maluszki przebrane za Zorro i księżniczki, zachwycił 
rodziców. Dopełnieniem były własnoręcznie wykonane prezenty, a tak-
że zabawy z rodzicami zaraz po koncercie. Można powiedzieć, że nie-
którzy rodzice bawili się jeszcze lepiej niż ich pociechy. 
Jak wiadomo, ruch wzmaga apetyty, więc kolejnym elementem było 
wielkie grillowanie, podczas którego każdy mógł pokrzepić siły różno-
rodnymi potrawami i kawą. Zasileni takim paliwem wszyscy chętnie ba-
wili się dalej, przyszła też pora na chwilę wyciszenia, podczas której jedna 
z mam opowiedziała bajkę siedzącym na kocykach rodzinom. Ostatnią 
tego dnia niespodzianką, będącą wzorowym dopełnieniem świętowa-
nia, były wspaniałe lody z cukierni Ptyś. Podejrzeliśmy – smaki ulubione 
przez dzieci rozeszły się jak świeże bułeczki. 
Podczas całej imprezy towarzyszył wszystkim fotograf i operator kame-
ry, dzięki czemu zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej http://
podfiolkami.blogspot.com. 

Marlena Fijalska

SPORT

Srebrny dorobek Powera 2005
W tym roku po raz kolejny odbyły się w Stanach Zjednoczo-
nych Mistrzostwa Świata Weteranów w Wyciskaniu Sztangi Le-
żąc. Startowało w nich dwóch zawodników nasielskiego klubu 
Power 2005, w którym uprawiana jest ta dyscyplina sportu. 
Niestety, do Stanów Zjednoczonych nie poleciał, aby bronić 
tytułu mistrzowskiego, najlepszy zawodnik naszego klubu, 
mistrz świata sprzed dwóch lat, Dariusz Wdowiński. Odniósł 
ciężką kontuzję reki i musiał poddać się operacji. Na szczęście 
operacja się udała, zawodnik czuje się już dobrze i już rozpoczął 
lekkie treningi. Liczymy, że wróci do formy sprzed lat i będzie 
walczył w imprezach najwyższej rangi. 
Zawodnicy Powera 2005 Bolesław Mąką i Jan Dzieciątkowski 
godnie reprezentowali nasz kraj i swój klub na mistrzostwach 
w USA. Bolesław Mąka w kategorii Masters IV zajął w nich  
2. miejsce, zdobywając tym samym tytuł wicemistrza świata, 
a Jan Dzieciątkowski, w najcięższej kategorii, miejsce 5. Walka 
o medale była bardzo zacięta. Mistrzowie, aby wygrać, pobili 
rekordy świata. 
I wiadomość z ostatniej chwili. Z rozgrywanych w Pilźnie (Cze-
chy) Mistrzostw Świata w kategorii juniorów do lat 23 przyszła 
wiadomość, że młody zawodnik Powera 2005 Kamil Kosowski zdobył brązowy medal. Więcej o tym kolejnym 
już sukcesie zawodnika nasielskiego klubu Power 2005 napiszemy w następnym numerze „Życia Nasielska”. 

andrzej zawadzki

Tegoroczny „Piknik Rodzinny” 
w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Siennickich od-
był się w czwartek, 31 maja br. Zgodnie 
z zapowiedzią dzień ten był prawdziwą 
ucztą dla miłośników dobrej, rodzinnej 
zabawy. 
Zarówno na dzieci, jak i ich rodziców 
czekało mnóstwo atrakcji. Tego wy-
jątkowego dnia wszyscy przyszli do 
szkoły bez plecaków i ciężkich toreb. 
Nauczyciele, uczniowie oraz wielu 
rodziców o godzinie 9 rano zebrali 
się przed szkołą przy specjalnie ude-
korowanej na tę uroczystość scenie. 
Dekorację tworzyły barwne kwiaty, 
biedroneczki, pszczółki, motylki, żab-
ki i piękne czerwone serca. Tę koloro-
wą łąkę – dla mamy i taty – ogrzewało 
swymi promieniami majowe słońce – 
na szczęście aura nam sprzyjała. 
Uroczystość otworzyła dyrektor Ma-
rianna Danisiewicz, która wszystkich 
przywitała ciepłymi słowami i złoży-

ła z okazji Dnia Rodziny serdeczne 
życzenia. Następnie obejrzano pro-
gram artystyczny starannie przygo-
towany pod kierunkiem pań: Marty 
Brzeskiej, Danuty Domżały, Ewy 
Strzelczak i Renaty Ostrowskiej. Mali 
artyści – oddział przedszkolny i klasa 
I – zaprezentowali wesołą insceniza-
cję o małej żabce, która nie słuchała 
rodziców i wybrała się w daleki świat. 
W poszukiwaniu nieposłusznej cór-
ci-żabki, oprócz całej żabiej rodziny, 
uczestniczyły również ślimaki, bie-
dronki i motyle. Scenki przeplatane 
były wesołymi piosenkami chóru. 
Występ wzbudził szczególne uznanie 
i podziw publiczności, która gromkimi 
brawami nagrodziła naszych aktorów. 
Trzeba dodać, że dla niektórych wy-
stępujących był to debiut. 
Po części artystycznej dzieci wręczy-
ły rodzicom własnoręcznie przygo-
towane z masy solnej zielone żabki. 
Kolejnym punktem dnia była niety-
powa lekcja – „999”, którą poprowa-

dził Mariusz Wyszyński 
z Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Pan Ma-
riusz w sposób obrazowy 
przybliżył dzieciom i ich 
rodzicom informacje na 
temat udzielania pierwszej 
pomocy. W przekazywa-
nie profilaktycznych treści 
zaangażowali się ucznio-

wie, którzy przedstawiali, jak 
prawidłowo wezwać karetkę 
pogotowia, i rodzice, którzy 
udzielali pierwszej pomocy. 
Kiedy wszyscy opanowa-
li umiejętności niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi, 
przeszliśmy do kolejnych atrak-
cji dnia, których nie brakowało. 
Niewątpliwie jedną z nich był 
mecz piłki nożnej uczniowie 
kontra rodzice. Punktualnie o godzi-
nie 10.30 zawodnicy i sędzia Miro-
sław Zaremba, nagradzani oklaskami 
dość licznej grupy kibiców, którą two-
rzyli koledzy i koleżanki, rodzice i za-
proszeni goście, rozpoczęli mecz. Na 
trybunach nie brakowało okrzyków 
zagrzewających do walki. W pierwszej 
połowie prowadzili rodzice z prze-
wagą 2:0, ale w drugiej części me-
czu widoczne było ich zmęczenie, 
co wykorzystała drużyna przeciwna. 
Ostatecznie zwyciężyli uczniowie 
wynikiem 3:2. 
Po pasjonującym meczu odbył się 
basenowy konkurs wiedzy, a na tych, 
którzy chcieli popisać się swoimi zdol-
nościami akrobatycznymi, czekały 
dwa tory przeszkód: rowerowy oraz 
na sprzęcie sportowo-rekreacyj-
nym. Kolejnym punktem programu 
był pokaz umiejętności strażackich 
– gaszenie płonącego samocho-
du – przygotowany przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Psuci-
na. Można było również obejrzeć wóz 
strażacki i jego wyposażenie. Wie-
le frajdy najmłodszym sprawił dmu-
chany plac zabaw, na którym dzieci 
mogły wyładować swoją niespożytą 
energię, skacząc do woli na trampoli-
nie bądź zjeżdżając na zjeżdżalni. 
Dużym powodzeniem cieszyło się 
stoisko z fantazyjnym malowaniem 
twarzy. Panie Katarzyna Burzyńska, 
Ewa Strzelczak i Marta Brzeska zadba-
ły o dobry humor dzieci, zamieniając 
maluchy w spidermanów, motylki, ty-
grysy, wampy i wiele innych postaci. 
Uczestnicy pikniku mogli chwilkę 
odetchnąć i zrelaksować się w ka-
wiarence, w której Rada Rodziców 
– panie Anna Suska i Agnieszka Śmi-
gasiewicz – z uśmiechem na twarzy 
serwowały herbatkę i przepyszne do-
mowe wypieki. O miłą rodzinną at-
mosferę zadbali również rodzice przy 
stoisku gastronomicznym. Państwo 
Rzepkowscy, Suscy, pani Wiesława 

Bazylewska, Danuta Calińska i pan 
Mariusz Brodowski zapraszali wszyst-
kich do skosztowania smacznej kieł-
baski z grilla. 
Nasz piknik swoją obecnością za-
szczycili burmistrz Nasielska pan 
Grzegorz Arciszewski, proboszcz 
parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Nunie – ks. Tadeusz Jabłoński, oraz 
dyrektor ZOSiP – Jarosław Chyliński. 
Wszystkim zaangażowanym: rodzi-
com, strażakom, pracownikom NOK 
za pomoc w przygotowanie rodzinnej 
imprezy i za wspólną zabawę serdecz-
nie dziękujemy. Piknik Rodzinny dla 
wszystkich był źródłem wielkiej rado-
ści i wspaniałej zabawy. Istotne było to, 
że dzieci mogły czynnie, z udziałem 
rodziców, uczestniczyć w zabawach 
i wielu ciekawych konkurencjach 
sportowych. To był piękny, słoneczny 
dzień, pełen uśmiechów dzieci, rodzi-
ców i organizatorów.

K. Burzyńska

SP NASIELSK

DZIEŃ DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO
W dniu 1 czerwca 2012 r. w Szko-
le Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku miał odbyć 
się festyn sportowo-rekreacyjny 
z okazji Dnia Dziecka i Dnia Spor-
tu Szkolnego. Jednakże ze wzglę-
du na złe warunki atmosferyczne 
termin festynu został przesunięty 
o tydzień. 
W piątek, 8 czerwca punktualnie 
o godzinie 8.00 dyrektor Agniesz-
ka Mackiewicz wystąpiła przed 
społecznością szkolną, życząc ucz-
niom spełnienia marzeń, uśmiechu 
oraz niezawodnego zdrowia, któ-
re pozwoli im przejść przez okres 
dorastania w radości i szczęściu. 
Sportowcom powiedziała, że sport 
to nie tylko puchary, medale i dy-
plomy. Sport pomaga w pokony-
waniu własnych słabości, kształtuje 
charakter, uczy odpowiedzialności, 
systematyczności i pokory. Sport 
to zwycięstwa, ale również dzielnie 
zniesione porażki.
Następnie wszystkie klasy IV–VI, 
przybrane w barwy narodowe 
wybranych przez siebie państw, 
przeszły przez Nasielsk w kierun-
ku stadionu miejskiego. Tam od-
była się miniolimpiada, w której 
poszczególne klasy rywalizowa-
ły w różnych zmaganiach sporto-
wych. Były biegi sztafetowe, rzuty 
piłkami lekarskim, współzawodni-
ctwo zwinnościowe i siłowe. Klasy 
zdobywały także punkty za prze-
branie w barwy narodowe wybra-
nego przez siebie kraju. Bardzo 
aktywnie w zmagania sportowe 
włączyli się wychowawcy poszcze-

gólnych klas, którzy wspoma-
gali swoich podopiecznych, 
ćwicząc z nimi w niektórych 
konkurencjach. 
Na zakończenie imprezy, przy 
gorącym dopingu młodzie-
ży, rozegrano mecz siatkar-
ski pomiędzy nauczycielami 
a reprezentacją szkoły. Po wy-
równanym pojedynku wygrali 
nauczyciele.
Także najmłodsi uczniowie, klas 
0–III, bardzo aktywnie spędzi-
li ten dzień. Dla nich wycho-
wawcy przygotowali różne gry 
i zabawy. W powietrzu unosił się za-
pach grillowanej kiełbasy. Ponadto 
największą atrakcją tego dnia było 
wesołe miasteczko, do którego 
ustawiały się długie kolejki.
Zorganizowanie tego dnia nie było-
by możliwe bez wsparcia i pomo-
cy wielu osób i instytucji. W imieniu 

nauczycieli serdecznie dziękuje-
my Nasielskiej Fundacji Wspierania 
i Rozwoju Edukacji i Komiteto-
wi Rodzicielskiemu za organiza-
cję wesołego miasteczka. Bardzo 
dziękujemy państwu Arciszewskim 
za ufundowanie kiełbasek oraz Na-
sielskiemu Ośrodkowi Kultury za 
pomoc w nagłośnieniu.

Gdy piosenka szła do wojska
Ważnym wydarzeniem w życiu 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku była GALA 
PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ, która od-
była się 29.05.2012 r.

W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie, rodzice, pracownicy szkoły 
oraz zaproszeni goście: burmistrz 
Nasielska Grzegorz Arciszewski, 
dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli Jarosław Chyliński, de-
legacja żołnierzy X Warszawskiego 
Pułku Samochodowego: porucz-
nik Rafał Łyżwa i kapral Radosław 
Wilamowski, przedstawiciele Koła 
Kombatantów, Joanna Ostaszew-
ska. Wszyscy oni mogli podziwiać 
umiejętności młodych artystów, 
którzy zaprezentowali utwory 
związane z tematyką wojska i oj-
czyzny.
Przedsięwzięcie było ogromnym 
wyzwaniem dla uczniów i nauczy-
cieli, którzy podjęli się przygotowa-
nia tak ważnej imprezy szkolnej. 
Uczniowie z wielkim zaangażo-
waniem wzięli udział w programie, 
który przygotowały panie: Elżbie-

ta Hyży, Anna Tomasińska, Moni-
ka Paluszek, Kinga Żabik i Lucyna 
Pawlak. Do współpracy włączyły 
się też panie: Jolanta Sobiecka, Iwo-
na Podgrudna i Anna Maliszewska 

oraz pan Krzysztof Ma-
cias.
P iosenka żo ł n ierska 
spotkała się z wielkim 
uznaniem wszystkich 
obecnych na sali z uwa-
gi na bogaty i atrakcyj-
ny repertuar. Wniosła 
element odmiany życia 
codziennego, przeżycia 
czegoś wyjątkowego, 
dostarczyła wiele emo-
cji, radości i wzruszeń.

Uczniowie eksponowali 
swoje zdolności i talen-
ty nie tylko w Konkur-
sie Piosenki, ale także 
w Konkursie Plastycz-
n y m .  J u r y  w y ł o n i -
ło zwycięzców, którzy 
otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufun-
d o wa n e  p r z e z  R a d ę 
Rodziców.
Oto laureaci:
Konkurs Piosenki Żoł-
nierskiej
Kategoria kl. 0
0 b Przybyli ułani – Olga Górecka – 
I miejsce
0 c Serce w plecaku – tercet: Jan 
Biernacki, Dominika Karaśkiewicz, 
Maria Szych – wyróżnienie
Kategoria kl. I–III
III d Warszawa ma – Jakub Namielski 
– I miejsce

III a Rozkwitały pąki… – 
Dominika Domała – wy-
różnienie
Kategoria kl. IV–VI
IV d i IV e Rozszumiały 
się… – 424. Drużyna Har-
cerska „Pogodna Ferajna” 
– I miejsce
VI b Wojsko – kwartet: 
Alicja Arciszewska, Ju-

lia Górska, Olga Jaszczak, Dominika 
Żbikowska – wyróżnienie
Konkurs Plastyczny „Wojsko 
widziane oczami dziecka”
kategoria kl. I–III
I miejsce – Aleksandra Dąbrowska 
kl. III c
II miejsce – Laura Skoczylas kl. II b
III miejsce – Małgorzata Sienkiewicz 
kl. II b
wyróżnienie: Klaudia Tomczyk kl. 
III a, Szymon Wilczyński kl. III b
kategoria kl. IV–VI
I miejsce – Weronika Tomaszewska 
kl. IV b
wyróżnienie – Łukasz Stoma kl. VI b, 
Joanna Osiecka kl. IV b

Ciekawym elementem programu 
był film nawiązujący do wspomnień 
o Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu oraz układy taneczne 
w wykonaniu uczennic klas IV i V.
Atmosfera spotkania sprzyjała pod-
trzymywaniu i rozbudzaniu kon-
taktu z tańcem i piosenką, uczyła 
świadomego i aktywnego jej odbio-
ru poprzez włączanie się do śpiewu 
wszystkich uczestników spotkania. 
Była też wspaniałą lekcją patriotyzmu, 
uczyła odpowiedzialności za ojczy-
znę, integrowała młodzież i nauczy-
cieli ze środowiskiem wojskowym.
P iosenka f ina łowa Powołanie 
w wykonaniu uczestników zakoń-
czyła Szkolny Konkurs Piosenki Żoł-
nierskiej.
Wszyscy z niecierpliwością czekają 
na kolejny festiwal w przyszłym roku.

E. Hyży

Nasielskie akcenty w Pustelni k. Łopacina

V Koncert Maryjny 
Pustelnia k. Łopacina przeżywa drugą 
młodość. Kult Maryjny w tym miejscu 
w ostatnich latach został wzbogacony 
o jeden ważny element. Tuż obok 
kapliczki z rzeźbą Matki Bożej został 
usypany kopiec, na którego szczycie 
umieszczono metalowy krzyż oraz 
takie elementy, jak kamienne wy-
obrażenie łodzi Piotrowej i kamienną 
tablicę poświęconą Janowi Pawłowi 
II. Drugim elementem nowej historii 
tego miejsca są doroczne Koncerty 
Maryjne 
Inicjatorami tych dwóch nowych ele-
mentów są państwo Elżbieta i Jacek 
Rucińscy z Nasielska.  
W tym roku koncert odbył się w nie-
dzielę, 3 czerwca. Przy kapliczce i 
papieskim kopcu zebrało się około 
trzech tysięcy ludzi. Wśród nich zna-
czącą grupę stanowili mieszkańcy 
nasielskiej gminy. Obecny był m.in. 
burmistrz Nasielska Grzegorz Arci-
szewski i radny powiatowy Janusz 
Konerberger.
Uroczystości przy kapliczce rozpo-
częto mszą św. Odprawił ją proboszcz 

parafii Matki Bożej Fatimskiej z Cie-
chanowa ks. kan. Jan Jóźwiak. Oprawę 
muzyczną liturgii zapewnił chór z pa-
rafii św. Anny w Pomiechowie, wspar-
ty chórzystami z Nasielska. Nasielscy 
śpiewacy wystąpili też w trakcie kon-
certu. Śpiewał także zespół Surrexit. 
W koncercie wystąpili zarówno arty-
ści zawodowi, jak i amatorzy, ludzie 
młodzi i ludzie już prawie wiekowi. 
Uczestnikom modlitewnego spot-
kania szczególnie przypadł do gustu 
zespół BENE oraz popisy śpiewacze 
młodziutkiej niewidomej artystki Pa-
trycji Malinowskiej. Swoje utwory pre-
zentowali też mazowieccy poeci.
Nad sprawnym przebiegiem spotkania 
cały czas czuwał proboszcz parafii w 
Łopacinie ks. Roman Godlewski.
Swój udział w sprawnym przeprowa-
dzeniu spotkania w łopacińskiem le-
sie miało jeszcze wielu nasielszczan, 
którzy odpowiedzieli na prośbę pana 
Jacka o pomoc. Najbardziej widoczną 
grupą byli harcerze z ZHR-u.

andrzej zawadzki

SERCEM ZA SERCE…

Rodzice otaczają nas miłością, która daje nam radość życia i głęboką wiarę 
w bezpieczną przyszłość. Od dziecka uczymy się szacunku do nich, a zaufanie, 
jakim ich obdarzamy, to dla nich jeden z najpiękniejszych prezentów. 
12 czerwca 2012 rr. harcerze z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna”, 
chcąc podziękować swoim rodzicom za ciepło, miłość i wsparcie, jakie dają 
im każdego dnia, przygotowali niespodziankę dla swoich mam i tatusiów. Uro-
czystość rozpoczął montaż słowno-muzyczny pt. „Sercem za serce…”. Dzieci 
zaprezentowały piękne i wzruszające wiersze i piosenki, po których wręczyły 
swoim rodzicom własnoręcznie wykonane kwiaty. Następnie rodzice zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez harcerzy. Rozrywkowym 
punktem programu były skecze, podczas których artyści parodiowali sytuacje 
szkolne oraz bajki. 
Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami – pozwoliły nam one lepiej 
się poznać oraz utwierdziły nas w przekonaniu, że rodzice to najwspanialsza wi-
downia, na którą artyści mogą zawsze liczyć.

Czuwaj ! druhna Kinga
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SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
1.	 Fotel	1-osobowy	rozkładany,	komodę	lub	szuflady	–	tel.	510	643	810
2.	 Regał	 pokojowy,	 mały	 stolik	 do	 pokoju	 i	 dwuosobowy	 fotel	 rozkładany		
	 	–	tel.	798	640	536
3.	 Regał	kuchenny	–	tel.	514	211	759
4.	 Regał	pokojowy	oraz	fotel	dwuosobowy	rozkładany	–	tel.	662	670	733
5.	 Pralka	automat	–	tel.	517	289	594

Oddam:	Łóżeczko	z	materacem,	krzesełko	do	karmienia	piersią	(stan	bardzo	dobry)	
-	tel.	509	788	814

RIDERA POLSKA KATOWICE  
sprzedaje węgiel w Nasielsku  

przy Dworcu PKP,  
ul. Srebrna 34. 

Cennik na m-c czerwiec 2012:
 – kostka – 824,10 zł brutto
 – orzech – 774,90 zł brutto
 – orzech II – 762,60 zł brutto
 – miał kl. 24 – 541,20 zł brutto
 – orzech syberyjski – 651,90 zł brutto

Od lipca 2012 r. sprzedaż ratalna  
na wydłużony termin płatności  

bez udziału banku.  
Tel. 601 220 564  

oraz 23 69 31 072 lub 073.

W blasku metalowej ryby
Jezioro Lednickie – pierwsza chrzcielnica Polski, to prawdopodobnie tu Mieszko 
I przyjął chrzest. Od 1997 roku ten zakątek Wielkopolski na zachód od Gniezna 
odwiedzają rzesze młodych chrześcijan. To właśnie tu odbywają się coroczne 
Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Lednica 2000, największy zlot młodzieży 
chrześcijańskiej w Polsce. 
Wydarzenie to nieodzownie łączy się z osobą dominikanina ojca Jana Góry, 
który jest pomysłodawcą zlotu. Lednica ma niezwykły klimat, co roku wiele się 
tu dzieje, a każde spotkanie niesie ze sobą nową myśl przewodnią. Tegoroczne 
odbyło się pod hasłem „Miłość Cię znajdzie”, a sam zlot odbywał się w sobotę, 
2 czerwca.
Największymi ambasadorami spotkań są oczywiście osoby duchowne – księża 
i siostry zakonne. To właśnie prefekt ks. Piotr Szulc był inicjatorem tegorocznego 
wyjazdu z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starych Pieścirogach, jed-
nakże nie odbyłby się on bez pomocy harcerek z naszego środowiska: druhen 
Justyny Idzikowskiej i Karoliny Teklińskiej. Także dzięki ich zaangażowaniu udało 
zebrać się dwudziestoosobową ekipę oraz sprawnie przeprowadzić przygoto-
wania do uczestnictwa w zlocie. Dzięki ich obecności około połowę osób sta-
nowili harcerki i harcerze z 3. DH i 32. DS. 
Nasza grupa wyjechała wczesnym rankiem, by móc jak najlepiej uczestniczyć 
w spotkaniu. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie po drodze katedry gnieź-
nieńskiej. Wycieczka dotarła na Pola Lednickie w godzinach przedpołudnio-
wych. W czasie trwania spotkania działo się wiele: były wspólne modlitwy, tańce, 
rozważania i śpiewy, a pomimo niezbyt przyjemnej pogody wszyscy nie tracili 
uśmiechu na twarzach. Cechą charakterystyczną tych spotkań jest także spe-
cyficzna spowiedź, polegająca na indywidualnej rozmowie duchownego z po-
kutnikiem. 
Każdego urzeka co innego, jak mówi jedna z organizatorek wyjazdu, druhna 
Karolina – Lednica to spotkanie młodzieży chrześcijańskiej, młodzież z całej 
Polski gromadzi się w tym jednym dniu na Polach Lednickich, by razem bawić 
się, tańczyć i cieszyć. Każdy jest tam jak przyjaciel. Jeździ się tam, aby trochę 
rozmyślać nad swoim życiem, postępowaniem, nad jego zmianą. Kto pierw-
szy raz pojedzie na Lednicę, zawsze chce tam wrócić, nie wiem, czemu się tak 
dzieje, ale może chodzi o to, że wszyscy są tam szczęśliwi, nikt sie nie smuci, 
nie kłóci, każdego można tam spotkać uśmiechniętego, nikt nie płacze i nie jest 
krzywdzony. 
Tegoroczne hasło „Miłość Cię znajdzie” odnosiło się do wizerunku Chrystusa 
Miłosiernego i postaci siostry Faustyny Kowalskiej. Organizatorzy w związku 
z tym przygotowali wiele atrakcji. Każdy uczestnik za niewielką opłatą wstępną 
dostawał druk dzienniczka świętej zakonnicy oraz książkę Święta Siostra Fau-
styna i Boże Miłosierdzie, ponadto w czasie samego zlotu było prowadzone 
tzw. spotkanie z św. Faustyną: siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik opo-
wiadały krótko o życiu i działalności świętej, a później chodziły po sektorach 
z relikwiami, którym można było oddać cześć. Jak mówi druhna Karolina, to 
właśnie to było najciekawszym punktem zlotu, ponieważ: dowiedziałam się paru 
ciekawych rzeczy o św. Faustynie i mogłam zobaczyć i ucałować jej relikwie. 
Na koniec nasza organizatorka dodaje, że warto jechać na Lednicę, gdyż moż-
na się wyciszyć i pomyśleć nad swoim życiem, jest też bardzo dobra zabawa, 
wszyscy śpiewają i tańczą. Cóż mogę tu więcej powiedzieć: jeżeli nie pojedzie-
cie, to się nie przekonacie. 
Następne spotkanie już na początku czerwca 2013 r., choć nie zapominajmy, 
że w tym miejscu cyklicznie odbywają się inne wydarzenia prowadzone przez 
Stowarzyszenie Lednica 2000. Więcej informacji pod adresem http://www.
lednica2000.pl/. Zastanówcie się, czy nie byłoby warto za rok wyruszyć nad 
Pola Lednickie.

pwd. Daniel Nowak

OGŁOSZENIE
Nasielskie Budownictwo  

Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza  
nabór wniosków na wynajem mieszkań  
w planowanej inwestycji budowy bloku 

wielorodzinnego przy ul. Płońskiej w Nasielsku  
współfinansowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego  

z możliwością wykupienia po 5 latach.  
Maksymalna ilość wniosków 40.  

Wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej  
w siedzibie spółki od 6 czerwca do 15 lipca 2012 r.

Biuro:
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Nasielsk, ul. Płońska 24 b lok 2
Tel./fax. 23 6930143
Tel. 23 69 30155, 604 419 800
www.bnm.nasielsk.com.pl

Autorzy naszych pamiętników – świadkowie obu wojen 
Od dłuższego już  czasu na łamach „Notatnika” publikujemy wybrane zagadnienia z pracy licencjackiej Magdaleny Suwińskiej – Sokolnickiej. Temat jej pracy: 
„Wydarzenia I i II wojny światowej we wspomnieniach nasielszczan”, ściśle powiązany był z książką „Historia oczyma mieszkańców Nasielska”, która ukazała się 
w 2005 r. Do tej pory publikowaliśmy fragmenty poświęcone wspomnieniom Tomasza Kowalskiego oraz dziennikowi Wiktora Oleksiaka. W kolejnych numerach 
zamieścimy jeszcze analizę wspomnień Heleny Przybyłowskiej – więźnia obozu koncentracyjnego. Dziś przedstawiamy życiorys autorów tych wspomnień. Ich ży-
cie pełne było tragicznych doświadczeń związanych z wydarzeniami obu wojen. Mimo tego udało im szczęśliwie przeżyć te ciężkie czasy  i przekazać nam relacje 
z tego czego doświadczyli w swoim życiu.   

Red. 

Wiktor Oleksiak (1878 – 1965) autor dzienni-
ków z czasów I wojny światowej
Wiktor Oleksiak urodził się 12 grudnia 1878 roku w Psucinie, w ówczesnym 
powiecie pułtuskim pod Nasielskiem. Jego długie 87 letnie życie objęło wy-
darzenia I i II wojny światowej. Osobiście odczuł trudy I wojny światowej, jako 
żołnierz armii carskiej, II wojny, już jako mąż i ojciec rodziny pod okupacją nie-
miecką i ewakuację przed wkroczeniem armii radzieckiej. Jako młody chło-
pak – do 18 roku życia mieszkał z rodzicami, później, kierując się własnymi 
zainteresowaniami i radą ojca udał się do szkoły ogrodniczo – pszczelarskiej 
w Świecku, którą wielokrotnie wspomina w swoim dzienniku. Do wybuchu 
I wojny światowej nie ożenił się. Na front został powołany 28 lipca 1915 roku 
do Grodna. Stąd rozpoczyna się ciąg relacji dziennika, który trwać będzie do 
31 lipca 1917 roku. W roku 1922 ożenił się z nauczycielką poznaną w czasie 
wędrówek na froncie. Cały okres międzywojenny mieszkał w Nasielsku, zaj-
mując się wyuczonym przed I wojną szkółkarstwem i ogrodnictwem. Po wy-
buchu II wojny światowej majątek jego został zajęty przez wojsko niemieckie 
na kwatery oficerskie, rodzina przeniosła się do zabudowań gospodarczych, 
gdzie zamieszkiwali do czasu wkroczenia Rosjan. W  czasie II wojny światowej 
pracował w swoim gospodarstwie. Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwo-
nej, wraz z większością mieszkańców Nasielska, rodzina Oleksiaków licząca 5 
osób, udała się na ewakuację pod Płońsk. Powrót do rodzinnego domu nastą-
pił w marcu 1945 roku. Dom rodziny Oleksiaków wybudowany i ukończony 
w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, został zrujnowany, a majątek roz-
kradziony. Wiktor Oleksiak wraz z małżonką podjęli ciężki trud odbudowania 
majątku, co zajęło im długie lata. Poza tym nadal pracował w gospodarstwie, 
zajmował się szkółkarstwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem i uprawą wa-
rzyw. W wyniku przeziębienia i zapalenia płuc zmarł 2 lipca 1965 roku. Po-
chowany został na cmentarzu w Nasielsku.

Tomasz Kowalski (1909 – 1995) autor wspo-
mnień z kampanii wrześniowej 1939 r. 
Tomasz Kowalski urodził się 14 marca 1909 roku we wsi Modła, w powie-
cie ciechanowskim. Pochodził z wielodzietnej rodziny wiejskiej. Po ukończe-
niu siódmego roku życia, już podczas I wojny światowej, rozpoczął naukę 
w zorganizowanej prywatnie szkole, a po zakończeniu wojny kontynuował ją 
w szkole czteroklasowej w swojej wsi. Po ukończeniu szkoły wiejskiej, w 1922 
roku jako 13 letni chłopak uczęszczał do gimnazjum w Ciechanowie Ze wzglę-
du na chorobę ojca ukończył tylko  trzy  klasy. Wraz ze starszym rodzeństwem 
zajął się gospodarstwem. Tu pozostał i pracował do 21 roku życia. W 1931 roku 
został powołany do odbycia służby wojskowej i pozostał w wojsku jako żoł-
nierz zawodowy. Jego macierzystą jednostką był 13 Pułk Piechoty stacjonu-
jący w Pułtusku. Kampanię wrześniową 1939 roku przeszedł z tym pułkiem, 
pełniąc w nim różne funkcje wojskowe, aby ostatecznie zakończyć ją wraz 
z kapitulacją pułku w twierdzy Modlin, w dniu 29 września 1939 roku. Po ka-
pitulacji twierdzy, z resztą pułku, dostał się do niewoli niemieckiej, przebywając 
kolejno w obozach jenieckich: Olsztynek, Kluczbork, Starogard Szczeciński 
oraz na terenie Niemiec: Prenelam pod Berlinem i w Murnau w Bawarii, aż do 
końca wojny. W oflagach czynnie włączał się do działalności konspiracyjnej. 
Po wyzwoleniu obozu przez wojska alianckie powrócił natychmiast do Polski, 
osiadając na stałe w domu rodzinnym. Podjął też pracę zawodową, założył ro-
dzinę.  Zmarł  22 sierpnia 1995 roku. Pochowany na cmentarzu w  Nasielsku.

Helena Przybyłowska  (1920 – 2005) autorka wspomnień 
z obozu koncentracyjnego
Helena Przybyłowska z domu Wasiewicz urodziła się w 1920 roku 
w Warszawie na Powiślu, na ulicy Furmańskiej 13. Można rzec, iż nale-
żała do pokolenia Kolumbów. W Warszawie mieszkała do chwili wy-
wiezienia jej do Pruszkowa w sierpniu 1944 roku. Do wybuchu wojny 
ukończyła gimnazjum żeńskie im. Narcyzy Żmichowskiej. Podczas 
okupacji wstąpiła do ruchu oporu, aby już jako żołnierz AK uczest-
niczyć w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Niestety, od-
dział Heleny Przybyłowskiej został wzięty do niewoli ok. 15 sierpnia 
1944 roku w okolicach Ochoty, skąd z innymi „warszawiankami”, po 
20 kilometrach marszu, umieszczono je w obozie przejściowym 
w Pruszkowie. Stąd wyjechał y transportem towarowym do obo-
zu w Ravensbrück. Czas przebyty w obozie obejmował okres od ok. 
31 lipca 1944 roku do 1 marca 1945 roku. Kolejne miesiące to okres 
przerzucania jej z obozu do obozu;  najpierw na krótko do Berlina, 
następnie do obozu pod Berlinem, w Basdorf, później do Tinowfurt. 
Powrót do Warszawy nastąpił już po wyzwoleniu Berlina, po 8 maja 
1945 roku. W obozie w Ravensbrück, oprócz bardzo ciężkiej fizycznej 
pracy, poddawana była różnym eksperymentom medycznym, przez co na trwałe doznała uszczerbku na 
zdrowiu i odczuwała to aż do śmierci. Po powrocie do Warszawy, w 1945 roku, wyszła za mąż. W tymże 
samym roku wyjechała z mężem do Broku nad Bugiem, gdzie jej mąż otrzymał nakaz pracy jako urzęd-
nik. W grudniu 1948 roku, znowu za sprawą przeniesienia służbowego męża, przybyła do Nasielska. Od 
początku 1949 roku podjęła pracę w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, pracując na różnych stanowiskach 
administracyjnych, najdłużej jako sekretarz gminy. W nasielskim urzędzie pracowała do czasu przejścia 
na emeryturę, w 1979 roku. Już jako emerytka czynnie włączała się w życie społeczne i kulturalne mia-
sta. Zmarła 19 stycznia 2005 roku w wieku 85 lat. Pochowana na cmentarzu w Nasielsku. Przyjaciele 
pamiętają, iż była wspaniałą patriotką, dobrym człowiekiem, uczynną koleżanką – wspomina  Jadwiga 
Graczykowska.

Magdalena Suwińska – Sokolnicka

Wszystkich zainteresowanych zakupem książki  „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” zapraszamy 
do czytelni biblioteki miejskiej w Nasielsku.

Drodzy Czytelnicy
Redakcja „Notatnika NTK” zaprasza do lektury kolejnych nu-
merów pisma po wakacyjnej przerwie.
     Zespół Redakcyjny

Nasielsk na starej pocztówce

NASIELSK. Historia najnowsza

Ocalić od zapomnienia – 4 czerwca 1989 r. 
Chyba wszyscy mieliśmy 
wrażenie, że dzieje się coś 
niezwykłego i niepowta-
rzalnego. System władzy 
panujący od ponad 40 lat, 
którego przytłaczająca więk-
szość z nas się bała, a który 
potrafił bardzo utrudnić, 
a nawet zniszczy życie swo-
im oponentom, zaczynał 
wyraźnie pękać i się sypać. 
Słowa, które do tej pory wy-
powiadano po cichu, pisano 
na murach lub odbijano na 
powielaczach, pojawiły się 
nagle na kolorowych plaka-
tach i ustach wszystkich.

Pamiętam, jak z Jędrkiem Sawickim jeździliśmy z grubym rulonem solidarnościowych plakatów po okolicznych miej-
scowościach i pytaliśmy grzecznie w państwowych sklepach, czy te nasze materiały wyborcze możemy przyklejać na 
wystawowe szyby. O dziwo, nikt nam nie zabraniał, nikt się nawet nie zastanawiał, wszyscy pozwalali, często wskazując 
najbardziej widoczne miejsce! Widziałem na własne oczy, jak moi Rodacy przestają się bać! 
Było czasami śmiesznie, bo kiedyś w tych wojażach zapędziliśmy się poza nasze województwo, gdzie kandydowali już 
inni ludzie opozycji. Chciano nas w wiejskim sklepiku zdrowo pogonić za mieszanie ludziom w głowach jakimiś fałszy-
wymi kandydatami. Pamiętam „adrenalinę” na wiecu wyborczym na boisku przed moją szkołą imienia Stefana Starzyń-
skiego, gdzie nasi kandydaci do parlamentu spotkali się z blisko tysiącem mieszkańców miasta i okolic. Pamiętam, jak 
nieco dalej od wszystkich, z tylu przy metalowym plocie, stało kilku lokalnych sekretarzy i działaczy partyjnych, głośno 
i złośliwie komentując to, co widzieli. Nie mogłem się oprzeć i prowadząc spotkanie, opowiedziałem dowcip o „trzech 
mędrcach ze Wschodu”, a byli to: Tales z Miletu, Sedes z Ebonitu i Sekretarz z Komitetu… Wszyscy ryknęli śmiechem 
i obejrzeli się do tylu, a tamtym zrzedły trochę miny. Humor to potężna broń.
Komitet Obywatelski spotykał się w Starym Wikariacie, podczas spotkań sala pękała w szwach, wszyscy chcieli poma-
gać, był cały przekrój wiekowy, zawodowy i społeczny. W każdej obwodowej komisji wyborczej (a było ich kilkanaście) 
mieliśmy kogoś swojego jako obserwatora, kto sprawdzał, czy głosy liczone są poprawnie. Ale nie pamiętam, by ktoś 
w jakiejkolwiek komisji chciał pomagać władzy i dodawać jej głosów, wszyscy mieli jej już dość. Nie będę pisać o tech-
nikaliach, odsyłam do internetowej Wikipedii, proszę wpisać hasło: „Wybory Parlamentarne w Polsce w 1989 roku”.
Zwycięstwo opozycji okazało się druzgocące, przeżywaliśmy wszystkie emocje: prostą radość, euforię, niedowierzanie, 
lęk, co przyniesie przyszłość…
Nagle otarliśmy się o Wielką Historię, Polska znalazła się na 
dziejowym zakręcie a my z nią. Wielka szansa na przyszłość 
albo początek tragedii. Niepewność, jak zachowa się obce 
mocarstwo, któremu, z krótkimi przerwami, byliśmy pod-
porządkowani od końca XVIII wieku. „Przecież Rusek na to 
nie pozwoli”, mówiło wielu, ale okazało się, że „Rusek” nie 
wjechał na czołgach, miał wielkie kłopoty u siebie w domu.
Wyjechałem z Polski w 1990 roku, planując 6-miesiecz-
ny pobyt w USA. Ta tymczasowa wizyta zamieniła się jakoś 
w ponad 20 lat życia na drugim kontynencie. Wtedy nie ro-
zumiałem, dlaczego moi bohaterowie, wczoraj przyjaciele, 
dziś kłócą się i dzielą, nie rozumiałem sprawy Bolka, teczek, 
partyjnych podziałów, małostkowych sporów. Teraz wiem, 
że przechodziły przez to wszystkie na-
rody w okresach wielkich przełomów 
–Amerykanie, Francuzi, Rosjanie.
Gdy czytam o brudach amerykań-
skiego życia politycznego, korup-
cji, rozpadzie systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych, gdy widzę rozsypujące 
się tunele i autostrady kilka lat po ich 
wykonaniu, bo użyto tańszego mate-
riału – nie wstydzę się, że pochodzę 
z małego kraju w Europie Wschod-
niej. Wciśnięci pomiędzy wrogie 
supermocarstwa przetrwaliśmy, mó-
wiąc tym samym językiem i wie-
rząc w tego samego Boga. Jesteśmy 
wspaniałym Narodem, trochę mniej 
wspaniałym społeczeństwem, ale je-
steśmy ambitni i chcemy się uczyć. 
Wybierajmy dobre przykłady, nie za-
pominając, kim jesteśmy. Ogromnie 
się cieszę z sukcesów Polski, ale też 
i smucę, widząc biedę i zwykłą nie-
sprawiedliwość.
Zawsze, gdy mój samolot zbliża się 
do Warszawy, przypominam sobie tę 
„adrenalinę” sprzed 20 lat i znów czu-
ję ją w swoich polskich żyłach, nic, co 
wydarzyło się potem w mym życiu, jej 
nie dorównało.

Tomek Krason
Boston, USA

tomkrason@yahoo.com
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Kino NIWA ZAPRASZA
22 - 24 czerwca godz. 17.00

Igrzyska śmierci
Thriller, akcja, sci-fi
czas: 2 godz. 22 min.
Katniss pochodzi z Dwunastego 
Dystryktu, jednego z najbied-
niejszych regionów w państwie 
Panem. Kiedy jej młodsza siostra 
zostaje wylosowana do udziału 
w Głodowych Igrzyskach, co-
rocznym turnieju organizowa-
nym przez bezwzględne władze, 
Katniss zgłasza się, by zająć jej 
miejsce. Musi opuścić nie tylko 
rodzinę, której jest żywicielką, 
ale i Gale’a, który zdaje się kimś 
więcej niż przyjacielem. Aby ich 
jeszcze zobaczyć, musi zwycię-
żyć w transmitowanych przez te-
lewizję Igrzyskach.

29 czerwca - 1 lipca godz. 19.00

Lęk wysokości
Dramat, psychologiczny; czas: 1 godz. 40 min.
Fabularny debiut nominowanego 
do Oscara i nagrodzonego na fe-
stiwalu w Berlinie reżysera “Królika 
po berlińsku” Bartosza Konopki to 
poruszająca historia telewizyjnego 
spikera Tomka (Marcin Dorociński, 
nagrodzony Złotymi Lwami za kre-
ację pierwszoplanową na Festiwalu 
w Gdyni), którego świetlaną karierę 
i poukładane życie rodzinne zakłó-
ca wiadomość o poważnych prob-
lemach ojca (Krzysztof Stroiński, 
laureat Polskiego Orła za wybitną 

kreację w “Rysie”).

Baran 21.03–20.04
Masz szansę posunąć się naprzód ze swoimi 
planami. Dotyczy to zarówno pracy, jak i życia 
prywatnego. Słowa krytyki nie powinny Cię 
denerwować, ale skłonić do zastanowienia.

Byk 21.04–21.05
Nie podejmuj w najbliższym czasie żadnych 
osobistych decyzji. Długo oczekiwane zmia-
ny w życiu muszą jeszcze zaczekać. Tylko op-
tymizm wzmocni Twoją psychikę 

Bliźnięta 22.05–20.06
Możesz się spokojnie zająć zadaniami wy-
magającymi dokładności. Zanim to jednak 
zrobisz, dokonaj ich głębszej analizy. Możesz 
liczyć na przychylność otoczenia.

Rak 21.06–22.07
Niebezpiecznie zakończyć się mogą konflik-
ty rodzinne. Zanim wdasz się w dyskusję z bli-
skimi, zastanów się, co chcesz powiedzieć. 
Pojednaj się z partnerem. Postępuj rozważnie 
i delikatnie. 

Lew 23.07–22.08
Brak kontroli nad emocjami może być przyczyną 
nieporozumień ze współpracownikami. W burzli-
wej atmosferze trudno jest o wzajemne ustępstwa. 
Ważna jest ostrożność w postępowaniu. 

Panna 23.08–22.09
Kwadratura Księżyca z Merkurym może po-
wodować nerwowe sytuacje. Pod jej wpływem 
będziesz niecierpliwy i nadwrażliwy. Możesz 
ponieść straty finansowe. W życiu uczuciowym 
sporo napięć.

Waga 23.09–22.10
Relacje z ukochaną osobą będą w tym tygo-
dniu bardzo ożywione. Czasem jednak rozbież-
ne zdania mogą powodować rozdźwięki. Warto 
spokojnie zastanowić się, które z Was ma rację. 

Skorpion 23.10–22.11
W najbliższym czasie nie dane Ci jest odpocząć. 
Kosmiczna aura sprawi, że będziesz aktywny 
i przedsiębiorczy. Możliwe konflikty z bliskimi. 
Satysfakcji przysporzą Ci zajęcia kulturalne.

Strzelec 23.11–21.12
To gorsze tygodnie dla Ciebie. Jeśli jednak za-
chowasz ostrożność, to upłyną bez większych 
wstrząsów. Już niedługo wszystkie nieporozu-
mienia i konflikty znikną. Zbytnia pewność sie-
bie nie zawsze popłaca. 

Koziorożec 22.12–19.01
Nie licz na sukcesy, abyś nie musiał się rozcza-
rować. W miarę pomyślnie potoczą się tylko 
sprawy związane z pracą i finansami. W sferze 
uczuć niczego nie zmieniaj. Spotkaj się z przy-
jaciółmi.

Wodnik 20.01–18.02
Skoncentruj się dziś na najważniejszych dla 
Ciebie sprawach. Szczególnie takich, które 
wiążą się z finansami. Dopilnuj odpowiedniej 
realizacji wszystkich rozpoczętych projektów. 
Oszczędzaj nerwy.

Ryby 19.02–20.03
W pracy zapowiada się nowy, aktywny okres. 
Musisz więc przede wszystkim skupić się na obo-
wiązkach zawodowych. Zdobądź się na kompro-
mis. Zmień swój styl życia.

HOROSKOP

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,  
Stanisław Tyc.  

DTP: Marek	Tyc
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Kościół w Nasielsku – część XI

Historia wystroju wnętrza kościoła
Wyposażenie kościoła niezbędne 
do jego funkcjonowania dzieli się  
na stałe i ruchome. Do pierwsze-
go typu należy ołtarz, chrzciel-
n ic a,  miej sce na Naj ś więtsz y 
Sakrament, ambona, organy, ław-
ki oraz konfesjonały (po Sobo-
rze Trydenckim w latach 1545 
– 1563). Z wszystkich tych ele-
mentów najważniejszą rolę peł-
ni o ł tarz,  na którym sprawuje 
się Eucharystię. W religii chrześ-
cijańskiej oł tarz jest miejscem 
modlitwy kapłana i ofiary mszy; 
najstarszą, główną częścią ołta-
rza jest mensa – płyta  kamien-
na, oparta na nóżkach lub skrzyni, 
często w kształcie sarkofagu lub 
bloku, z kwadratowym wydrą-
żeniem na relikwie męczenni-
ków, potocznie nazywano też tak 
każdy drewniany stół lub skrzy-
nię oł tarzową z kwadratowym 
otworem w blacie na portatyl – 
kamień, w którym umieszczo-
ne były zapieczętowane relikwie 
świętych męczenników. Był to 
element niezbędny, aby móc 
sprawować na ołtarzu Mszę Świę-
tą. 
W okresie wczesnochrześcijań-
skim zaczęto wznosić nad oł-
tarzami cyborium naczynie do 
przechowywania komunikan-
tów. Około XI wieku pojawi ło  
się retabulum – płaskorzeźbio-
na lub malowana nastawa oł ta-
rzowa, ustawiona w tylnej części 
oł tarza na mensie lub osobnej 
podbudowie. Dla gotyku był cha-
rakterystyczny oł tarz szaf iasty 

w formie poliptyku, w którym 
retabulum spoczywało na pre-
delli, czyli części ołtarza spoczy-
wającej na mensie, wtedy także 
wykształciła się ozdobna forma 
tabernakulum. „Do  XIII wieku 
był zazwyczaj: jeden ołtarz głów-
ny w prezbiterium, ale już  od 
połowy XIV wieku i w XV wie-
ku, nastąpił wzrost liczby ołtarzy 
w związku z rozwojem funduszy 
altaryjnych”[altaryjny – zapis albo 
fundusz na utrzymanie ołtarza; 
dawniej stanowisko kapłana zwią-
zane z opieką nad ołtarzem; też: 
przypisane mu dochody – przyp. 
red.]. Ołtarze boczne znajdowa-
ły się zazwyczaj w kaplicach, na-
wach bocznych lub przy ścianach 
bocznych jednonawowych świą-
tyń.
Kolej nym wa żnym ob iektem 
była ambona – kazalnica, jeden 
z głównych elementów wyposa-
żenia kościoła, służący do wygła-
szania kazań. Umieszczana była 
zazwyczaj w pierwszym przęśle 
nawy głównej, wsparta o ścianę 
lub filar (rzadziej wolno stojąca), 
składa się najczęściej z nadwie-
szonej lub podpartej mównicy z  
parapetem, zaplecka i daszka; wy-
konywana z drewna, kamienia lub 
metalu, przeważnie bogato zdo-
biona. Używana była powszech-
nie  już w XV wieku.  Kościoł y 
parafialne posiadały prawo udzie-
lania chrztu, więc niezbędnym 
elementem ich wyposażenia była 
chrzcielnica – zbiornik  na wodę 
święconą do sakramentu chrztu. 

Sk łada ła s ię z  czasz y,  trzo-
nu i bazy.  Wykonywana była 
głównie z metalu, kamienia lub 
drewna, często bogato zdobio-
na i znana już od około XII wie-
ku. W polskich kościołach na 
początku XVII wieku pojawiają 
się organy. Stały się one stałym 
przedmiotem wyposażenia od 
czasów upowszechniania się 
muzyki kościelnej. Do wypo-
sażenia ruchomego należał y 
sprzęty liturgiczne i szaty zwią-
zane ze sprawowaniem Eucha-
rystii.       
Historia wystroju nasielskiego 
kościoła jest dosyć obszerna. 
Liczne zniszczenia jakich do-
znawał on w ciągu wieków były 
przyczyną częstych renowacji 
wnętrza i zmiany wyposaże-
nia. Nie zachowały się żadne 
informacje na temat wystroju 
pierwszej drewnianej świątyni. 
Najstarszy opis wystroju koś-
cioła gotyckiego, wybudowa-
nego na Poświętnym w 1445 
roku, pochodzi z 1609 roku 
i zawarty jest w dokumencie 
wizytacyjnym.    

Zanotowano, że „Kośc ió ł  ( . . . ) 
p os iada instrumentum musi-
cum organum, pięć murowa-
nych oł tarzy, portatyle cztery 
(.. .) chrzcielnica drewniana.” Na 
podstawie tej krótkiej informacji 
można stwierdzić, iż kościół bę-
dący pod opieką kanoników re-
gularnych posiadał najważniejsze 
wyposażenie stałe. Niestety, nie 
ma informacji czy kościół posia-
dał polichromię, ambonę, oraz jak 
wyglądały wyliczone przez wizy-
tatora przedmioty.
Kolejny zachowany opis wnętrza 
świątyni znajduje się w wizytacji 
z 1695 roku. Jak sama data wska-
zuje powstał on w kilkadziesiąt 
lat po wojnach polsko – szwedz-
kich, w czasie której parafia na-
sielska jak i sam kościół doznały 
wi e lu  zn i szc ze ń .  Wym i e n i o -
nych jest tu sześć ołtarzy; ołtarz 
główny, murowany, konsekro-
wany przez biskupa p łockiego 
Stanisława Święcickiego. Posia-
dał w sobie portatyl z relikwia-
mi świętych Aureliusza i Maura. 
Ołtarz ozdobiony był drewnianą 
f igurą Najświętszej Maryi Panny 
jako małej dziewczynki. Oł tarz 
ten posiadał rzeźbione cyborium. 
Wokół tego oł tarza znajdowa-
ła się ozdobna przegroda (krata) 
wykonana z drewna. Drugi ołtarz 
posiadał rzeźbę Chrystusa Ukrzy-
żowanego. Trzeci ołtarz zawierał 
obraz św. Antoniego w habicie 
kanoników regularnych. Posia-
dał w ołtarzu portatyl z relikwiami 
św. Aureliusza i Teodora. Czwar-
ty ołtarz przedstawiał obraz św. 
Franciszka. Piąty oł tarz zawie-
rał obraz ze sceną Zwiastowania 
NMP. Ostatni ołtarz poświęcony 
był Świętym Aniołom.
Około 1700 roku zawal i ła s ię 
drewniana wieża, nadbudowana 
nad wejściem bocznym świąty-
ni, obaliwszy ścianę południową. 
W latach  1710 – 1717 uboga pa-
raf ia odremontowała świątynię. 
O prócz zmian zewnętrznych 
b u d y n k u  ko ś c i e l n e g o,  k t ó -
re  dop rowad zi ł y  do z at arc ia 
jego cech gotyckich, również 
wnętrze uległo zmianom: „We-
wnątrz wyremontowano ołtarze, 
w prezbiterium zjawił y się stal-
le dla wspólnego odmawiania 
brewiarza. Położono nowy sufit 
z heblowanych desek (.. .). Ścia-
ny otrzymały nową polichromię 
a w ołtarzu głównym odnowiono 
obraz Najświętszej Maryi Panny, 
dodając srebrną sukienkę.”
Następny opis wnętrza zawar-
ty jest w wizytacji z 1739 roku 
i  ob ra z uj e  da l sze  z ub oże n i e 
świątyni. Wizytator opisuje koś-
ciół wewnątrz jako otynkowany. 

Znajdują się w nim tyl-
ko trzy ołtarze: „Pierw-
s z y  w i ę k s z y  o ł t a r z 
now y dobrze ozdo-
b i o n y  z  w yo b ra ż e -
niem św. Krzyża, ma 
portatyl  z relikwiami 
święt ych nie wiado-
mo, których z powodu 
dawnoś c i .  Drug i  o ł-
tarz Najświętszej Ma-
ryi Panny z fundacją 
1000 f lorenów dzie-
dzica w dobrach Rze-
chowo roku pańskiego 
1732 we wtorek naza-
jutrz po święcie Naro-
dzenia NMP w mieście 
Maków wp i saną .  Ma 
portatyl z rel ikwiami 
św. Teodora Męczen-
n ika  kon sek rowany, 
niezniszczony. Trzeci ołtarz z wy-
obrażeniem św. Antoniego bez 
fundacj i  ( . . . )  portat yl  z łamany 
jest niezdolny do używania. Na 
wszystkich tych ołtarzach obrusy 
znajdują się trzy porządne, czy-
ste, całe”. Wizytator zanotował 
również, że część dachu nad za-
krystią i większym ołtarzem była 
zniszczona. 
W kolejnych latach wnętrze świą-
tyni za przyczyną ks. Nikodema 
Milewskiego zmienia się diame-
tralnie. Nowy proboszcz zajął się 
gruntowną renowacją wnętrza 
kościoła, wzbogacając jego wy-
posażenie o nowe obrazy i oł-
tarze. W 1775 roku tak opisano 
w dokumencie wizytacyjnym  
wnętrze  koś c io ł a :  „O ł t arzów 
sześć porządnych, niektóre nie-
skończone i nie wymalowane. 
Pierwszy wielki oł tarz św. Woj-
ciecha patrona kościoła i św. Au-
gustyna patriarchy zakonu. Drugi 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego za-
suwający się obrazem św. Trzech 
Królów, w drugiej kondygnacji 
mający obraz zdjęcia Pana Jezusa 
z Krzyża przez Nikodema i Józe-
fa z Arimathea. Trzeci ołtarz Naj-
świętszej Marii Panny Różańcowej 
zasuwany drugim obrazem Ró-
żańcowym, na górze obraz św. 
Barbary.  Czwarty św. Józefa, pią-
ty św. Anny, szósty za amboną św. 
Antoniego z Padwy, u góry obraz 
św. Jana Nepomucena. Wszystkie 
te ołtarze mają nowe i całe por-
tatyle z nienaruszonymi pieczę-
ciami, którymi relikwie świętych 
pańskich są ubezpieczone i każ-
dy ołtarz trzema obrusami po-
kryty. Obrazy także wszystkie 
są wybornego malowania, nie-
dawno dane od teraźniejszego 
księdza proboszcza. Krzcielnica 
jak należy przyozdobiona w to 
wszystko czego potrzebuje za-

mknięta zawsze, pod nią piscyna, 
w niej samej olea sacra zamy-
kają się schowane  w tym 1775 
roku (...). Najświętszy Sakrament 
Ciała i Krwi Pańskiej w cymbo-
rium ozdobnym i pięknym, z na-
leżytą pilnością zamyka się. (. . .) 
Puszka ad Sanctissimum dawnej 
roboty srebrna, wewnątrz wy-
złacana, dość piękna, ma w so-
bie sukienkę z kitajki czerwonej, 
kampanką złota pokrytą. Są także 
do chorych ad oleum informo-
rum, który w tejże z bursą zamy-
ka się i chowa w zakrystii, a więc 
jako i drugie olea sacra zamy-
kają się i chowają w krzcielnicy. 
Lampa w ołtarzu cynowym wi-
sząca przed wielkim oł tarzem.
(. . . )  Relikwii świętych pańskich 
żadnych nie ma kościół na ołta-
rzu w relikwiarzu wystawionych. 
(...) Sukienka  w ołtarzu na obrazie 
Matki Boskiej srebrna cała, koro-
na na głowie tejże  Matki Boskiej 
i jako na Panu Jezusie wyzłacane 
całe i kwiat – czyli  róża srebrna 
wyzłacana w ręku  Najświętszej 
Panny, także przy głowach Pana 
Jezusa i Najświętszej Panny pro-
mienie srebrne wyzłacane i dwaj 
aniołowie, którzy koronę trzy-
mają. Wotów srebrnych małych 
na obrazie wszystkich jedenaście 
i zausznic parę ze świecącymi ka-
mykami włożoną w koronę Naj-
świętszej Panny sznurków sześć, 
bisiorów sznurów 3, dzbanuszków 
z kwiatami cztery; drugi ołtarz na-
przeciw tego jest Pana Jezusa na 
winogradzie wyzłoconym. Ten 
ołtarz ma wotów srebrnych nie-
wielkich dwa, jedno wyzłocone, 
drugie srebrne (...). Ławki modne, 
jesionowe podwójne stolarską 
i snycerską robotą, teraz sześć 
póki więcej nie zrobi się, reszta 
starych, które potem wyrzucone 
będą z kościoła”. 

Małgorzata Pakuła 

SP DĘBINKI

Festyn z okazji Dnia Dziecka
14 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Dębinkach odbył się Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
w którym wzięli udział nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Grażyna 
Menich-Masanowska. Powitała ona wszystkich uczestników i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Dy-
rektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku Jarosław Chyliński oraz radny Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki. 
Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym wykonali piosenki nagrodzone w lokalnych 
konkursach. W programie festynu znalazły się konkurencje sportowe i kwizy, zawody zręcznościowe, wspólne 
biesiadowanie, kiermasz prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli oraz praktyczne ćwiczenia udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Młodsi uczniowie oraz ich rodzice zmagali się w zawodach na torze przeszkód, m.in. w slalomie z piłeczką na 
łyżce, z woreczkiem na głowie, w skokach na jednej nodze i biegu w workach. Dzieci rywalizowały ze sobą 
w rozpoznawaniu smaków z zawiązanymi oczami. Następnie wraz z rodzicami odpowiadały na pytania w kwizie 
zatytułowanym „Sekrety rodzinne”, w którym zawodnicy musieli wykazać się znajomością swoich wzajemnych 

zainteresowań i przyzwy-
czajeń.
U c z n i o w i e  s t a r s z y c h 
klas również brali udział 
w różnych zawodach wraz 
ze swoimi rodzicami. Kon-
kurencje obejmowały zje-
dzenie pączka bez użycia 
rąk, rzut piłeczką tenisową 
do celu, rzut piłką do kosza, 
skoki na skakance oraz po-
dobnie jak w wypadku ich 
młodszych kolegów – kwiz 
„Sekrety rodzinne”. Odby-
ło się również przeciąganie 
liny, w którym wzięli udział 
wszyscy uczestnicy festynu. 
Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się konkurencje zręcznościowe, np. łowienie rybek i rzucanie lotkami do balonów, których zwycięzcy 
otrzymywali atrakcyjne nagrody. 
Sukcesem okazał się kiermasz prac wykonanych przez uczniów i nauczycieli. Rodzice mogli nabyć swoje portre-
ty wykonane przez dzieci, dużym zainteresowaniem cieszyły się prace plastyczne i inne wyroby przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Dzięki staraniom rodziców i hojności sponsorów imprezie towarzyszyło wspólne biesia-
dowanie. Przygotowano wiele pysznych przekąsek i ciast, które z wielką radością były konsumowane przez gości. 
Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili, rywalizując w różnych zawodach i konkurencjach. Sukces przedsię-
wzięcia pozwala mieć nadzieję, że tradycja festynów rodzinnych w Szkole Podstawowej w Dębinkach będzie 
kontynuowana w przyszłości.
Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy kierujemy do zaangażowanych rodziców oraz 
sponsorów. Sponsorzy: Burmistrz Miasta Nasielska Grzegorz Arciszewski, Malwina Lisiecka – Gabinet Weteryna-
ryjny „Feliks”, Tadeusz Lisiecki – Sklep z materiałami do konserwacji zabytków, Sławomir Czachorowski – Piekar-
nia Lubominek, Marek Olbryś – „U Kabana”, państwo Romanowscy – Pizzeria Roma, „ABI” Siennica.

Aneta Kicka

ZS CIEKSYN

Festyn w Cieksynie
W dniu 15 czerw-
ca w Zespole Szkół  
nr  3 w C ieks ynie 
odbył się festyn ro-
dzinny. Ta utr wa-
l o n a  k i l k u l e t n i ą 
tradycją impreza ma 
na celu integrowanie 
środowiska szkoł y 
z lokalną społecz-
nością. Uczestniczyli 
w niej rodzice, ucz-
niowie, inni miesz-
kańcy wsi i okolic oraz pracownicy szkoły.
Po przywitaniu obecnych przez dyrektor Justynę Nowacką zabawę 
rozpoczął występ maluchów z klasy 0, które z wielkim wdziękiem za-
prezentowały swoje talenty muzyczne i recytatorskie w montażu słow-
no-muzycznym. Rodzice byli bardzo dumni ze swych uzdolnionych 
pociech.
Następnie wszystkie dzieci zostały zaproszone do udziału w zawodach 
sportowych. Po emocjonujących rozgrywkach można było posilić się 
przy stoiskach z grillowanymi kiełbaskami, przepysznymi sałatkami, cia-
stem, owocami, napojami. Jak zwykle nie zabrakło kiermaszu z książkami 
i loterii fantowej. Można było też kupić prace plastyczne wykonane przez 
uczniów gimnazjum.
Szczególne zainteresowanie dzieci, zwłaszcza najmłodszych, wzbudza-
ły dwie atrakcje: wóz strażacki i karetka pogotowia. Maluchy z prawdziwą 
pasją oglądały wnętrza pojazdów, z zapartym tchem słuchały opowieści 
pracownika Systemu Ochrony Zdrowia i strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Cieksynie. Ukoronowaniem pokazu były przejażdżki „na syg-
nale”.
Uczennice gimnazjum podbiły serca obecnych wokalnymi wykonania-
mi znanych polskich przebojów. Humor i energia nie opuszczały ani na 
chwilę uroczych klaunów, w których wcielili się dziewczęta i chłopcy z klas 
gimnazjalnych.
Po raz kolejny można było się przekonać, jak ważne są przedsięwzięcia 
wzmacniające poczucie wspólnoty w obrębie małej ojczyzny. 

M. M.
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Czarnoziem	sprzedam	500	–	700	
m3	okolice	Nowego	Miasta.	Tel.501	
131	092.

Sprzedam	łóżko	1	os.	nowe,	fotele,	
komplet	wypoczynkowy,	komodę	
pod	TV,	huśtawkę	ogrodową	drew-
nianą,	dywany.	Tel.	505	359	438.

Zespół	muzyczny:	wesela,	poprawiny,	
imprezy	okolicznościowe.	Tel.691	036	
690.	www.sercadwa.com.

Schody	drewniane,	Tel.	503	401	399.	

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

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

Sprzedam	działki	budowlane	uzbro-
jone,	blisko	PKP	Studzianki.	Tel.	784	
528	758.

Sprzedam	działki.	Tel.	500	138	106.

Sprzedam	działkę	rolno-budowlaną	
od	1500	m2	–	Kosewo	k.	Nasielska.	
Tel.	602	303	911.

Wynajmę	lokal	handlowo-usługowy	
w	centrum	Nasielska	+	10	miejsc	par-
kingowych.	Duży	przydział	mocy.		
Tel.	605	666	810.

Sprzedam	dom	ok.	120	m2	w	Nasielsku.	
Tel.	503	666	631,	23	69	12	865.

Sprzedam	kawalerkę.	Tel.	606	252	
577.

Sprzedam	dom	bliźniak	(60	m2)	z	bu-
dynkiem	gospodarczym	z	działką	
1000	m2	w	Cieksynie.	Tel.	500	569	
636.

Okazja	–	wyprzedaż	prywatnej	kolek-
cji	obrazów.	Sprzedam	stare	akwarele	
Nikifora	(w	ramach	za	szkłem)	–	ta-
nio!		Tel.	502	035	852.

Sprzedam	mieszkanie	M3	w	Nasielsku.	
Tel.	691	222	500.

Sprzedam	słomę	i	siano	w	kostkach.	
Tel.	782	196	895.

Sprzedam	działki	budowlane	blisko	
przystanku	Studzianki-Miękoszynek.	
Tel.	22	794	33	87.

Kupię	 stary	 samochód	 Syrenkę,	
Wartburga,	stary	motocykl	i	części	
do	nich.	Jeśli	masz	lub	wiesz	gdzie,	
stoi	zadzwoń.	Tel.	698	120	030.

Sprzedam	 3	 ha	 ziemi	 ornej,	 gm.	
Nasielsk.	Tel.	666	295	207.

Usługi	budowlane	–	docieplanie	dom-
-ków,	gipsowanie	ścian,	malowanie.	
Tel.	507	720	444.

BUDMAX	–	remonty,	wykończenia.	
Tel.	697	117	119.

Do	 wynajęcia	 w	 Nasielsku	 czte-
ry	mieszkania,	łazienka,	centralne	
ogrzewanie,	 oddzielne	 wejście.		
Tel.	602	793	096,	784	672	567.

Przyjmę	osobę	do	pracy	 	na	sta-
nowisko	administracyjno-biurowe.		
Tel.	602	303	143.

Sprzedam	 mieszkan ie 	 przy		
ul.	Warszawskiej	M3	+	garaż.	Tel.	
500	728	908.

Pożyczki	pozabankowe.	Tel.	600	297	
409.	

Hydraulika,	pełen	zakres,	glazura,	
terakota,	 wykańczanie	 wnętrz.		
Tel.	602	698	856.

Sprzedam	 mieszkanie	 36	 m2	
w	 Nasielsku,	 os.	 Piłsudskiego.		
Tel.	691	350	922.

Wynajmę	 mieszkanie	 67	 m2	
w	Nasielsku.	Tel.	511	848	639.

Sprzedam	działkę	budowlaną	o	pow.	
1000	m2	przy	ul.	Topolowej	blisko		
ul.	 Nowej	 w	 Nasielsku.	 Cena	 do	
uzgodnienia.	Tel.	511	122	681.

Sprzedam	minikoparkę	Kubota,	stan	
dobry.	Tel.	692	167	945.

Mieszkanie	od	wynajęcia	w	bloku		
–	46	m2.	Tel.	23	69	12	946.	

Język	angielski	–	korepetycje.	Zakres	
szkoły	podstawowej	 i	gimnazjum.		
Tel.	501	137	264.

Sprzedam	garaż	murowany	z	oświet-
leniem	nr	8.	przy	ul.	Staszica.	Tel.	602	
684	937.

Sprzedam	działkę	rolno-budowlaną,	
2700	m2,	blisko	stacji	PKP	Nasielsk.	
Cena	50	tys.	Tel.	506	702	293.

Instalacje	elektryczne	kompleksowo	
–	uprawnienia,	systemy	alarmowe,	
monitoring/kamery.	Profesjonalnie	
z	gwarancją.	Atrakcyjne	ceny.	Tel.	518	
529	925.

Wynajmę	miejsca	garażowe	przy	
stadionie.	Tel.	500	142	809.

OGŁOSZENIA DROBNE

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mariusz Rudnicki
pełen zakres usług

zakres 1,2,4

biuro; Nasielsk ul. Kościuszki 19
tel. 502-109-208, 605-593-829
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ZARZĄD KLUBU  

MLKS ŻBIK NASIELSK

Zaprasza na charytatywny 

mecz piłki nożnej na rzecz 

Macieja Osińskiego
MLKS ŻBIK NASIELSK – 

LEGIONOVIA LEGIONOWO

Mecz rozegrany zostanie  

w dniu 23 czerwca 2012 r. 

o godz. 1400 na stadionie 

miejskim w Nasielsku

ul. Sportowa 28

Serdecznie zapraszamy

Żbik – KS CK Troszyn 5:0 (3:0) +3      Żbik - Bzura Chodaków 2:3 (0:1)

Nadzieja już umiera, a została tylko ona
Najpierw sprostowanie
W poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” w tekście pt. W Nasielsku 
odżyła nadzieja (str. 16) przytrafi-
ła mi się przykra wpadka, za którą 
chciałbym przeprosić Czytelników, 
a zwłaszcza tych, którzy są sympaty-
kami naszego Żbika. Pisząc o meczu, 
który nasz Żbik rozegrał z Iskrą Kras-
ne w Krasnem, napisałem w tekście, 
i to nie jeden raz, że mecz odbył się 
w Karniewie.
 To oczywista pomyłka. W nadtytu-
le, w którym sygnalizuję, jakie mecze 
będę opisywał, wyraźnie napisa-
łem, że chodzi o mecz Żbika z Iskrą 
Krasne. Swój błąd zauważyłem wte-
dy, gdy gazeta była już w drukarni, 
a właściwie była już wydrukowana. 
To był mój błąd i za to niedopatrze-
nie serdecznie przepraszam. Uważa-
łem i nadal uważam, że nikt z nas nie 
jest nieomylny, a pośpiech jest złym 
doradcą. Czas naglił, bo gazeta miała 
wyjść dwa dni wcześniej niż zazwy-
czaj. Niemniej nawet to stwierdzenie 
mnie nie usprawiedliwia. Zabrakło sta-
ranności i samokontroli. Dziękuję też 
tym wszystkim, którzy po zauważe-
niu błędu osobiście lub za czyimś po-
średnictwem zwrócili mi na ten fakt 
uwagę. Najczęściej były to uwagi ser-
deczne, rzadko złośliwe.

Ostatni mecz sezonu
Przed ostatnim meczem ligowym 
Żbik zajmował drugie miejsce w tabe-
li. Warunkiem jego utrzymania było 
jednak zwycięstwo w ostatnim me-
czu z KS CK Troszyn. Zachowanie 
drugiego miejsca dawało nam szan-
sę na awans, ale po korzystnym roz-
strzygnięciu meczów barażowych. 
Była też jeszcze nikła szansa na bez-
pośredni awans z pierwszego miejsca. 
Wystarczyło zwycięstwo drużyny 
z Pniewa nad drużyną z Raciąża lub 
chociażby remis. Gdyby drużyna 
z Pniewa miała chociażby cień nadziei 
na uratowanie się przed spadkiem, 
z pewnością byłaby bardziej zaanga-
żowana w grę. A tak zagrała jak zagrała 
i poniosła porażkę 7:2.
Atmosfera w ostatniej kolejce była 
dosyć nerwowa. Dzięki telefonii ko-
mórkowej sytuacja z poszczególnych 
stadionów była wszędzie znana. Także 
w Nasielsku. 
Faworytem w Nasielsku był Żbik, ale 
goście nie kryli, że są zainteresowani 
zwycięstwem, i o to zwycięstwo będą 

ostro walczyli. Mówiło się nawet o ja-
kiejś formie zmotywowania naszych 
przeciwników, żeby z Nasielska wy-
wieźli chociaż jeden punkt. 
To wszystko okazało się zwykłym 
blefem. Goście z Troszyna mieli po-
ważne kłopoty kadrowe. Brakowało 
im zwłaszcza bramkarza. Ci, którzy 
tę funkcję w tym meczu pełnili, spi-
sywali się w bramce zupełnie dobrze. 
Nie zmienia tego przekonania nawet 
fakt, że piłka w bramce gości trzepo-
tała aż pięć razy.
Żbik zagrał spokojnie. Nie forsował 
tempa, co chyba było na rękę naszym 
przeciwnikom. Oni też nie garnęli się 
za bardzo do strzelania goli. Pilnowali 
raczej własnej bramki, a szybkie ataki 
wyprowadzali w sytuacjach, które da-
wały im cień nadziei na sukces. Żbik 
starannie przygotowywał akcje za-
czepne. Może niekiedy zbyt wolno. 
Kiedy jednak nasi piłkarze dochodzi-
li do pola karnego, stawali się bardziej 
aktywni i zdecydowani.. Efektem było 
pięć strzelonych bramek. Zdobyli je: 
Przemysław Wysocki (7 i 75’), Tomasz 
Choroba (30’), Rafał Załoga (44’), Karol 
Szczepkowski (50’).
Gdy czytelnicy Życia Nasielska we-
zmą obecny numer pisma do ręki, 
wszystko będzie już wiadome. W śro-
dę bowiem, 20 czerwca, o godzinie 
1700 na boisku w Chodakowie ro-
zegrany zostanie rewanżowy mecz 
barażowy. 

Porażka w pierwszym meczu 
barażowym
Niestety, pierwszy mecz Żbikowi 
wyraźnie nie wyszedł. Nasza drużyna 
uległa na własnym boisku wicelidero-
wi płockiej grupy ligi okręgowej, cho-
dakowskiej Bzurze, 3:2.
Przyczyna jest prosta. Nasi piłkarze 
stanęli do meczu dziwnie ospali. Od-
dali na początku pole przeciwnikowi 
i dawali się punktować, jak chłopcy 
do bicia. Kiedy przegrywali już 3:0, 
dopiero zaczęli walczyć. Przeciwni-
cy zaciekle bronili wyniku. W wyniku 
ich zabiegów aż trzech z nich mu-
siało opuścić boisko. Mecz kończyli 
w ośmiu.
Żbik w ostatnich dwudziestu minu-
tach zdołał strzelić przeciwnikowi 
dwie bramki (Osiński, Wysocki). To 
jest jakaś zaliczka, ale może okazać 
się zbyt mała, aby myśleć o awansie. 
Żbik, chcąc awansować, musi wygrać 
i to przynajmniej różnicą dwóch bra-
mek. Łatwo nie będzie, bo przeciw-
nicy są mocno zdeterminowani, aby 
wygrać i awansować. Walkę jednak 
należy podjąć, bo pierwszy mecz 
przegraliśmy „na własne życzenie”. 
W tym meczu byliśmy rzeczywiście 
słabsi, ale w rewanżu tak być nie musi. 
Nasi zawodnicy grać umieją, chodzi 
tylko o to, aby pokazali, co potrafią. 
A potrafią bardzo dużo. Nadzieja jesz-
cze nie umarła.

andrzej zawadzki


