
DODATEK TV

EKOROBERT

TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

R E K L A M A

 ODBIERAMY:
MAKULATURĘ

FOLIĘ
ELEKTROODPADY

OPONY

DBAMY O ŚRODOWISKO

Sesja poza 
planem

str. 5

Gala 
wolontariatu 

str. 9

Sukces 
„Iwaszkiewicza”

str. 12



321 grudnia 2012–3 stycznia 20132 21 grudnia 2012–3 stycznia 2013 Z SAMORZĄDUZ SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, 
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc - ogłoszenia. 
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Kamil Mazurkiewicz, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki,  
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Dariusz Majewski, Magdalena Jaworska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

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

Komisariat Policji,  
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

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

R E K L A M A

Z UM

Dyplom dla gminy Nasielsk
Gmina Nasielsk otrzymała od Polskiej Unii Onkologii dyplom za działania 
podejmowane na rzecz zwiększenia frekwencji osób zgłaszających się na 
badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrycie raka pier-
si, raka szyjki macicy i raka jelita grubego w ramach III edycji Konkursu 
Zdrowa Gmina. 

ZAPROSZENIE

Betlejemskie Światło 
Pokoju
W niedzielę, 16 grudnia harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego ode-
brali z rąk skautów słowackich Betlejemskie Światło Pokoju, które wędruje 
przez całą Europę, aby jednoczyć ludzi i oświecać mroki naszego życia. 
Harcerze ZHP z Nasielska również uczestniczą w tych uroczystościach i 
w nocy z niedzieli na poniedziałek światło z Betlejem dotrze do Nasielska. 
Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii i naszej gminy w pią-
tek, 21 grudnia do nasielskiej świątyni na mszę na godzinę 18.00, podczas 
której nastąpi przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Prosimy, aby 
wszyscy chętni zabrali ze sobą lampiony – niech blask światła dotrze do 
jak największego grona mieszkańców Nasielska.

z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ

Z UM

Zmiany w godzinach pracy
Informujemy, iż Urząd Miejski w Nasielsku w Wigilię, 24 grudnia (ponie-
działek) będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 12.00. Natomiast w dniu 
31 grudnia (poniedziałek) czynny będzie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 
Przypominamy o obowiązku odśnieżania  
chodników położonych wzdłuż Państwa  
nieruchomości
Warstwa białego puchu wygląda pięknie, ale może sprawiać wiele trud-
ności komunikacyjnych. Zalegająca na chodniku warstwa śniegu utrudnia 
bowiem przejście przechodniom. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U.2012.391) oraz 
z Uchwałą Nr LXV/437/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 września 
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Nasielsk właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć śnieg, 
lód, błoto i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości. Usuwanie śniegu, lodu i błota z chodnika, a także sopli i na-
wisów śnieżnych z dachu, powinno odbywać się niezwłocznie. Należy 
również pamiętać o odśnieżaniu tej części nieruchomości, która udostęp-
niona jest do użytku publicznego. Zgarnięty śnieg należy składować w taki 
sposób, by jego zwały nie były przeszkodą komunikacyjną zarówno dla 
pieszych, jak i samochodów. Zatem zabronione jest odrzucanie go na uli-
cę, zostawienie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie. 

Kara za nieodśnieżanie 
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się 
z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, pod-
lega karze grzywny. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku, gdy 
ktoś złamie nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi 
wypłacić mu odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie, w przeciw-
nym razie można wytoczyć właścicielowi proces sądowy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA
Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku Artur Bobiński, mając na uwadze 
treść rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: z dnia 5 października 2012 
r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r. 
poz.1121) i z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i ob-
szarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów re-
jonowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1223), informuje, że z dniem 1 stycznia 
2013 r. Sąd Rejonowy w Pułtusku zostaje zniesiony i przejęty przez Sąd 
Rejonowy w Wyszkowie.
Jednocześnie zarządzeniem z dnia 29 listopada 2012 r. Minister Sprawied-
liwości w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie utworzył: 
V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pułtusku, 
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pułtusku, 
VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pułtusku, 
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku.

Z RADY

Wniosek o odwołanie 
burmistrza
Radni nasielskiej Rady Miejskiej przygotowali i skierowali do komisji rewi-
zyjnej wniosek o odwołanie przed upływem kadencji burmistrza Nasielska 
Grzegorza Arciszewskiego. Wniosek, w którego uzasadnieniu znalazło się 
12 powodów będących podstawą odwołania burmistrza, został podpisany 
przez wszystkich radnych (15). 
Komisja rewizyjna wyda na temat tego wniosku opinię, która zostanie od-
czytana na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 28 grudnia br. Wtedy również 
Rada będzie podejmować uchwałę w tej sprawie. 

(red.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim infor-
muje o zmianie godzin pracy Urzędu w następujących dniach: 
– 24 grudnia 2012 r. urząd czynny w godzinach 8.00–15.00,
– 27 grudnia 2012 r. urząd czynny w godzinach 8.00–17.00,
– 31 grudnia 2012 r. urząd czynny w godzinach 8.00–15.00,
– 03 stycznia 2013 r. urząd czynny w godzinach 8.00–17.00.

KRÓTKO

Spotkanie z burmistrzem
W niedzielę, 16 grudnia br. w sali nasielskiego kina Niwa odbyło się spot-
kanie Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska, z mieszkańcami 
naszej gminy. Burmistrz w formie sprawozdania omówił krok po kroku 
swoje działania od momentu zaprzysiężenia na to stanowisko. W swoich 
wypowiedziach odwoływał się także do okresu, kiedy sprawował w na-
sielskiej Radzie Miejskiej mandat radnego. 

Przedstawił także swoje zdanie na temat konfliktu z Radą oraz poinformo-
wał obecnych, że radni przygotowali wniosek o jego odwołanie. Następ-
nie omówił kierowane pod jego adresem zarzuty. W trakcie spotkania była 
możliwość zadawania pytań burmistrzowi. Dotyczyły one m.in. zasadności 
budowy targowicy. 
Na sali pojawił się także Bernard Dariusz Mucha, były burmistrz Nasielska, 
i próbował podjąć dyskusję z G. Arciszewskim oraz mieszkańcami. Spra-
wiał wrażenie, że jest niedysponowany, a jego wystąpienie nie zyskało uz-
nania zgromadzonych. Co więcej, wiele osób dawało głośno wyraz temu, 
że po prostu nie chcą go słuchać. Spotkanie trwało około 3 godzin.

(red.)

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk!
W dniu 14 grudnia 2012 roku minę-
ły 2 lata od chwili objęcia przeze mnie 
funkcji Burmistrza Nasielska, dlatego 
też chciałbym przedstawić Państwu bi-
lans swoich dokonań oraz podzielić się 
swoimi refleksjami na temat aktualnych 
spraw związanych z funkcjonowaniem 
Urzędu oraz działalnością Rady Miej-
skiej.
Obejmując Urząd w dniu 14. 12. 2012 
r. dostałem w spadku po poprzedniej 
ekipie rządzącej:
– 18 mln długu w postaci kredytów 
i pożyczek,
– ok. 2,5 mln niezapłaconych fak-
tur (niepłacone od lutego do grudnia 
2010 r.),
– wywłaszczone przez Urząd tereny 
na poszerzenie dróg, a niezapłaco-
ne nawet od 2000 roku (kilka mln zł.) 
Celowość wywłaszczeń w niektórych 
przypadkach poddałbym w wątpli-
wość),
– przerost administracji w Urzędzie 
i jednostkach podległych,
– brak dyscypliny w wydawaniu pub-
licznych pieniędzy (tj trwonienie ich), 
– niesłuszne i bezpodstawne umarza-
nie podatków, szczególnie od środków 
transportowych (bogatym kolegom).
Sytuacja finansowa Gminy była bar-
dzo zła, byłem zmuszony podjąć wie-
le radykalnych decyzji:
– zredukować liczbę pracowników 
Urzędu Miejskiego (w 2010 r. było po-
nad 100 osób, obecnie jest niewiele 
ponad 50 osób),
– unormować kwestię wynagrodzeń,
– wyeliminować niepotrzebne wydat-
ki (m.in. moc umów zleceń i umów 
o dzieło),
– ustabilizować wydatki na oświatę tj. 
zwiększenie liczebności klas, zacho-
wując literę prawa (w skali roku udało 
się zmniejszyć wydatki w stosunku do 
2011r.)
– zlikwidowałem Straż Miejską – 
oszczędności ok. 300 tys.zł. 
– likwidacja Ochrony Urzędu, gdzie 
koszt miesięczny wynosił – 14.300,00 
zł., a obecnie – 390,00 zł. miesięcznie.
Mimo tak trudnej sytuacji finanso-
wej oraz organizacyjnej jaką objąłem 
w 2010 r. udało mi się w ciągu tych 
dwóch lat unormować funkcjonowa-
nie Urzędu i wykonać wiele inwestycji 
takich jak:
– budowa 12 km. drogi o wysokim 
standardzie tzw. schetynówki o warto-
ści ok. 5,5 mln. zł (w tym 50% dofinan-
sowanie z Urzędu Wojewódzkiego),
– budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Nasielsku 
tzw. ORLIK koszt inwestycji 1 mln. zł. 
(z tego 80% dofinansowanie z ze-
wnątrz),
– budowa 3 placów zabaw przy szko-
łach (dofinansowanie z zewnątrz ponad 
50 %),
– budowa chodnika przy ul. Płońskiej 
i ul. Kilińskiego – wspólnie z MZDW,
– zburzenie budek przy ul. Kościelnej 
i wykonanie parkingu,
– budowa chodnika i placu zabaw 
w Psucinie (dofinansowanie 80 %),
– budowa odcinka drogi Paulino-
wo – Siennica I etap (dofinansowanie 
z FOGR-u 50 tys. zł.),
– budowa odcinka drogi Lubomin – Ja-
ckowo (dofinansowanie z FOGR-u),
– naprawa drogi w Pianowie (dofinan-
sowanie z MSWiA – 160 tys. zł.),
– remont e lewacj i  kin a NIWA 
w Nasielsku – koszt 65 tys. zł.,
– ukończenie kanalizacji w Pieściro-
gach – całkowity koszt 9 mln. zł. ,
– budowa składowiska odpadów 1 mln. 
zł., z czego 2 mln.zł zapłaciłem w obec-
nej kadencji ,
– nawiezionych zostało gruzem wiele 
km. dróg w celu poprawienia przejezd-
ności,

– budowa parkingu przy SP ZOZ ,
– dokończyłem realizację projektu 
„Kurs na Nasielsk” kształcącego kie-
rowców, manicurzystki. Aby zakoń-
czyć ten projekt musiałem zwrócić 
do Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych kwotę – 350 
tys. zł. Pieniądze oddałem, ponieważ 
poprzedni Burmistrz Nasielska popeł-
nił błąd raczej świadomie zlecając bez 
przetargu obsługę projektu pracowni-
kom Urzędu. Gdybym nie zwrócił tych 
środków, projekt nie zostałby zakoń-
czony, a wówczas trzeba by było zwró-
cić 1,7 mln. zł. Obecnie realizowane 
są dwa projekty oświatowe w całości 
finansowane przez UE. Jeden za oko-
ło 2 mln. zł. w 3 szkołach tj. w Pieściro-
gach, Cieksynie i Popowie Borowym. 
Drugi projekt mniejszy też w 3 szko-
łach tj. Szkoła Podstawowa w Nasielsku, 
w Dębinkach i Budach Siennickich. Od 
stycznia 2013 r. ciepłym posiłkiem będą 
objęte wszystkie dzieci w placówkach 
oświatowych. Rodzice będą ponosić 
koszty tzw. wsad do kotła tj. 3,50 zł za 
pełen obiad. Pozostałe koszty pokrywa-
ne będą przez gminę. Planuję budowę 
targowicy spełniającej wszelkie wymo-
gi unijne za ok. 3 mln. zł. z tego 1 mln. zł. 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego (umowa podpisana z Marszał-
kiem Województwa Mazowieckiego 
A. Struzikiem). W grudniu 2011 r. złoży-
łem wniosek o dofinansowanie rozbu-
dowy SUW Jackowo. Jesteśmy na liście 
rezerwowej i są duże szanse na dofinan-
sowanie tej inwestycji w 75 % wartości 
zadania tj. ok. 3,2 mln. zł. 
Złożyłem wniosek na przebudowę 
odcinka ul. POW w ramach tzw. sche-
tynówki z dofinansowaniem – 50 % 
Urząd Wojewódzki i 50% Powiat No-
wodworski. Udział Gminy to budowa 
kanalizacji sanitarnej i wymiana wodo-
ciągu na ul POW. 
Złożony został wniosek na dofinanso-
wanie remontu świetlicy we wsi Konary 
(możemy uzyskać do 500 tys. zł.)
Jesteśmy w trakcie opracowywania 
projektów:
– adaptacji budynku po byłej szkole 
w Nunie, na lokale mieszkalne,
– rozbudowy budynku przy Stadionie 
Miejskim w Nasielsku,
– remontu budynku dawnego Domu 
Nauczyciela znajdującego się obok 
Gimnazjum w Nasielsku,
– przebudowy drogi Siennica – Chr-
cynno (chciałbym złożyć wniosek w ra-
mach tzw. schetynówki na 2014 r.)
Gmina jako członek Wspólnot Mieszka-
niowych uczestniczy w remontach bu-
dynków komunalnych co przyczynia 
się do poprawy estetyki miasta. Mimo 
wielu kłopotów udało mi się zapłacić 
wszystkie zaległe faktury. Od dnia 1 lu-
tego 2012 r wszystkie zobowiązania 
Gmina reguluje na bieżąco. 
Szanowni mieszkańcy Gminy Nasielsk 
chciałbym rozliczyć się ze swoich 
obietnic przedwyborczych a miano-
wicie:
– będę działał dla naszego wspólne-
go dobra – myślę, że swoją pracą, 
zaangażowaniem i decyzjami, które 
podejmuję działając dla dobra ogółu 
mieszkańców,
– na kierownicze stanowiska służbowe 
w Urzędzie będą przeprowadzane kon-
kursy (uczciwe bez protekcji). Myślę, że 
tak się dzieje, ponieważ moi koledzy 
startujący w konkursach odpadli, bo 
byli od nich lepsi kandydaci. Zostawia-
jąc pracowników, których zostawiłem 
brałem pod uwagę ich merytoryczne 
przygotowanie. 
– klient Urzędu Gminy nie będzie czuł 
się niepotrzebnym petentem, a czło-
wiekiem, który jest mile obsłużony. 
Sądzę, że obecnie petenci w Urzędzie 
są traktowani lepiej i życzliwiej. Może są 

jeszcze pewne braki, ale zapewne jest 
poprawa przez okres 2 lat .
– na decyzje podejmowane prze-
ze mnie nie będzie miał nikt wpływu, 
ponieważ nie należę do żadnej partii 
i nie jestem uzależniony od żadnych 
układów. Decyzję podejmuję sam, ale 
wcześniej zasięgam informacji od kie-
rowników wydziałów. Do żadnej par-
tii nie należałem, nie należę i nie będę 
należał. 
– do współpracy zaprosiłbym zarówno 
ludzi młodych znających się m.in. na 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
jak też ludzi z doświadczeniem.
Tak też czynię zatrudniłem kilku no-
wych zarówno młodych jak też z do-
świadczeniem pracowników. 
– w przypadku gdybym został wybrany 
na radnego Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego i na Burmistrza Nasielska 
wybrałbym stanowisko Burmistrza, 
a z radnego bym zrezygnował .
Tak też uczyniłem, w rok po pracy jako 
Burmistrz zaproponowano mi, abym 
został radnym, ponieważ byłem 1 
w kolejce (po p. Jacku Sasinie, który zo-
stał posłem) . Podziękowałem, bo obie-
całem, że będę Burmistrzem. Zapewne 
praca radnego byłaby lżejsza i tylko kil-
ka razy w miesiącu.
– gdybym został Burmistrzem popro-
siłbym Radę o ustalenie dużo mniejszej 
pensji dla Burmistrza.
Pertraktowałem z Przewodniczącym 
Rady o ustalenie jak najmniejszego wy-
nagrodzenia i tak mam obecnie o 1/3 
mniej od poprzedniego Burmistrza.
Powyższa informacja przedstawia re-
alizacje obietnic przedwyborczych 
w 100%. 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Pierwszy rok współpracy z Radą Miej-
ską przebiegał bardzo dobrze. Rada 
podejmowała uchwały zawsze prze-
ważającą większością głosów lub 
jednogłośnie. Pierwszą rzeczą, która 
zmąciła tą sielankę, było zdjęcie ogro-
dzenia jednemu z radnych, które było 
zapłacone przez Gminę 3 lata wcześ-
niej, kiedy wywłaszczano grunty pod 
poszerzenie drogi. Radny myślał, że 
wziął pieniądze, a Gmina mu pozosta-
wi to, za co zapłaciła. Tu się pomylił, bo 
ja traktuję wszystkich jednakowo. Pro-
ponowałem radnemu wcześniej ugo-
dę, ale odmówił. 
Następne moje posunięcie była to 
prośba do radnych o zwiększenie 
pensum dla pedagogów, logopedów, 
z 20 godz. do 30 godz. zgodnie z lite-
rą prawa mogłem podnieść max. do 
40 godz. tygodniowo. Radni projek-
tu uchwały nie przegłosowali ponie-
waż Pani Wiceprzewodnicząca Rady 
jest pedagogiem. Chciałem zwiększyć 
ilość godz. pedagoga, ponieważ po-
trzeby dzieci i młodzieży są coraz więk-
sze w tym zakresie. Nie miałem na celu 
zmniejszenia etatów. 
Kolejna sprawa to było włączenie ad-
ministracyjnie Samorządowego Przed-
szkola w Pieścirogach do Zespołu Szkół 
Nr 2 w Pieścirogach, co przyniosłoby 
oszczędności na etacie dyrektora oraz 
zmniejsza wysokość dotacji dla Nie-
publicznych Przedszkoli. Utrzymanie 
stanowiska dyrektora przy 3 oddziałach 
jest nieekonomiczne i połączenie jest 
w pełni uzasadnione. Projekt uchwały 
nie uzyskał akceptacji Rady, ponieważ 
dotykał rodziny radnych. 
Pan radny Suwiński złożył mi propo-
zycję, że będzie za mną zawsze gło-
sował jeśli wydzierżawię jego teściowi 
bez przetargowo lokal, który później 
musiałbym mu sprzedać (też bez prze-
targu). Odmówiłem tej propozycji, to te-
raz głosuje przeciw. 
Pan Przewodniczący Duchnowski nie 
może pogodzić się z porażką , którą 
poniósł ze mną w wyborach na Bur-

mistrza więc też wszystko neguje co ja 
zaplanuję. Stał się też obrońcą właści-
cieli targowiska przy Guliwerze, a przez 
to działa przeciw Gminie. Dzięki panu 
Duchnowskiemu i poprzedniemu Bur-
mistrzowi podjęto uchwałę wg której 
90% opłaty targowej pobiera Guliwer 
a 10% stanowi dochód Gminy. Rok 
temu próbowałem te proporcje zmie-
nić tj 60% dla Guliwera a 40% dla Gmi-
ny na co Rada się nie zgodziła. Około 3 
m-ce temu Rada przychyliła się do mo-
jej prośby i podjęła uchwałę. Właściciele 
targowiska przy pomocy kilku radnych 
m.in. p. Duchnowskiego blokują wejście 
w życie tej uchwały. Ci radni nie działa-
ją na korzyść Gminy tylko prywatnych 
interesów właścicieli. Chyba zapomnieli 
słowa ślubowania jakie składają na po-
czątku kadencji? 
Chciałem także połączyć Bibliote-
kę Publiczną z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury, na co prawo zezwala. Jest to 
logiczne, ponieważ do zarządzania 
wystarczy 1 dyrektor, 1 etat obsługi pła-
cowo – księgowej. Obecnie jest wszyst-
ko w podwójnym wymiarze. Uchwała 
nie uzyskała akceptacji Rady, ponieważ 
pracę straciłby jeden z kolegów rad-
nych, a można by zaoszczędzić na tym 
połączeniu około 100 tys. zł.
W drugą rocznicę objęcia przeze 
mnie funkcji Burmistrza radni złożyli 
wniosek o przeprowadzenie referen-
dum w sprawie mojego odwołania. 
W dniu 28 grudnia br. będzie gło-
sowana uchwała w tej sprawie. Jeśli 
uchwała zostanie przegłosowana, to 
za 3 m-ce odbędzie się referendum. 
Ja traktuję to referendum jako swego 
rodzaju – wotum zaufania w stosunku 
do mnie i tego, co robię. Dlatego też 
namawiam Was Drodzy Mieszkań-
cy idźcie na to referendum i zdecy-

dujcie czy to ja powinienem odejść 
– czy Rada. Tak dalej nie da się pra-
cować. Aby referendum było ważne 
musi iść do głosowania 4500 upraw-
nionych do głosowania i musi być 
ponad 51 % ważnie oddanych głosów. 
Jeżeli ja mam odejść musi zagłoso-
wać ponad 50% na TAK a jeżeli ma 
odejść Rada to musi ponad 50% za-
głosować na NIE 
Treść pytania w referendum:
– Czy jest Pan/Pani za odwołaniem 
Burmistrza Nasielska Pana Grzegorza 
Arciszewskiego.
Proszę Państwa zarzuty stawiane 
mi w uzasadnieniu wniosku są nie-
prawdziwe. Jestem niewygodny dla 
ludzi, którzy przyszli do Rady zała-
twiać swoje lub swoich znajomych 
interesy. W gazetach piszą pomó-
wienia, ponieważ nie mają przeciwko 
mnie merytorycznych argumentów. 
Chciałbym podkreślić, że całą odpo-
wiedzialność za budżet i Gminę po-
noszę ja – jako Burmistrz Nasielska 
natomiast Rada poprzez swoje dzia-
łania nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności przed Regionalną Izbą 
Obrachunkową, czy Wojewodą. 
Kwestia wynagrodzenia za pracę 
przedstawia się następująco: godzi-
na mojej pracy kosztuje 25 zł., Pana 
Przewodniczącego Rady i Pani Wice 
Przewodniczącej – 200 zł, radnego 
100 zł. 
Na koniec chciałbym życzyć Państwu 
spokojnych wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia w rodzinnej atmosfe-
rze oraz aby Nowy Rok 2013 był dla 
Państwa rokiem sukcesów, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Grzegorz Arciszewski  
Burmistrz Nasielska 



521 grudnia 2012–3 stycznia 20134 21 grudnia 2012–3 stycznia 2013 AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

R E K L A M AR E K L A M A

W SKRÓCIE

Parking dla autobusów

Uwaga kierowcy, zwłaszcza jeżdżący i parkujący na pamięć – od niedaw-
na na parkingu przy Skwerze Jana Pawła II, część ulicy Rynek, wyznaczono 
jako miejsce postojowe dla autobusów. Warto zapamiętać o tej informacji 
i nie blokować tych miejsc. 

Michał B.

Lodowisko na Podmiejskiej
Problem braku odwodnienia w ulicy wielokrotnie w Urzędzie Miejskim 
zgłaszała sołtys Nowej Wsi Urszula Dąbrowska. Zimowa aura pokazała, ja-
kie mogą być skutki takich zaniedbań. Brak udrożnionego przepustu na 
skrzyżowaniu ulic Nowa Wieś i Podmiejska sprawia, że rozpuszczająca się 
woda spływa do Nasielnej ulicą, tworząc niebezpiecznie śliskie powierzch-
nie.

– Dostaję sygnały od kierowców, że przed mostkiem na ulicy Podmiej-
skiej znajduje się niebezpieczne oblodzenie. Pojawiają się głosy, że może 
to być woda wylewana z jakiejś posesji – mówi pani sołtys – ale wszystko 
to jest efektem niedrożności rowu odpływowego.
Obecnie „lodowisko” na ulicy jest przysypane śniegiem, ale ma znacznie 
większą już powierzchnię niż na zdjęciu wykonanym w pierwszej poło-
wie grudnia.

Michał B.

Z POLICJI

Zatrzymany za spowodowanie wypadku

INFORMACJA 
Budowa gazociągu i odszkodowania
Na terenie gminy Nasielsk trwa obecnie budowa gazociągu wysokie-
go ciśnienia relacji Rembelszczyzna–Gustorzyn. Inwestycję prowadzi 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Gazociąg re-
lacji Rembelszczyzna–Gustorzyn o średnicy 700 mm ma łącznie 176 
km długości. 
Jego trasa jest zlokalizowana na terenie województw mazowieckiego 
i kujawsko-pomorskiego. Odcinek powstający na terenie gminy Nasielsk 
będzie miał długość ok. 21 km i przebiega przez następujące miejscowo-
ści: Nowa Wrona, Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Dębinki, Czajki, Morgi, 
Mogowo, Budy Siennickie, Studzianki, Cegielnia Psucka, Krogule, Nuna, 
Morgi, Zapiecki i Popowo Borowe. 
Obecnie na terenie gminy zostało ukończone spisywanie protokołów 
z opisu zagospodarowania nieruchomości, wykonano też odhumu-
sowanie gruntów i rozwózkę rur na plac budowy. Na odcinku od rzeki 
Wkry w stronę Płońska trwają prace spawalnicze. W najbliższym czasie 
spawanie rur ma być kontynuowane oraz planuje się wykonanie prac 
ziemnych i ułożenie gazociągu. 
Szacunkowa wartość gazociągu to 668 mln zł, z czego 121,6 mln zł sta-
nowi dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. 
Wykonawcą robót budowlanych jest wybrana w postępowaniu prze-
targowym firma PGNiG Technologie S.A. Wykonawca działa w imieniu 
spółki GAZ-SYSTEM S.A. Planowany termin zakończenia całej inwesty-
cji to lipiec 2014 r. Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu gazu 
skroplonego w Świnoujściu. Ze względu na priorytetowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego Polski i wagę projektu inwestycja jest 
realizowana na podstawie ustawy specjalnej (Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo-
nego gazu ziemnego w Świnoujściu, Dz.U.09.84.700 z póz. zm.).
Zastrzyk finansowy dla gmin
Każda gmina, przez którą będzie przebiegał gazociąg, corocznie będzie 
otrzymywać od spółki GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości początkowej odcinka i/lub obiektów gazow-
niczych zlokalizowanych na terenie danej gminy. Będzie to kwota regu-
larnie wpływająca do budżetu gminy do wykorzystania przez lokalne 
samorządy.
Inwestycja jest również ujmowana w strategicznych planach rozwoju 
gmin i daje realne korzyści rozwoju na przyszłość.
Odszkodowanie 
Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowania z tytułu wybudo-
wania na ich gruntach gazociągu. Organem właściwym do ustalenia wy-
sokości i wypłaty odszkodowań jest Wojewoda Mazowiecki. Warto także 
podkreślić, że wykonawca robót budowlanych ma obowiązek przywró-
cenia nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu. 
Gdzie szukać informacji?
12 września 2012 r. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotka-
nie informacyjne na temat inwestycji z sołtysami miejscowości znajdu-
jących się na trasie gazociągu (poprzednie spotkanie z mieszkańcami 
miało miejsce w marcu 2011 r.). W trakcie spotkania omówiono kwestie 
związane z samą budową, jak też procedurą przyznawania odszkodowań 
właścicielom gruntów, przez które przebiegać będzie gazociąg. 
Ponadto pracownicy spółki GAZ-SYSTEM S.A. i przedstawiciele Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (reprezentującego Wojewodę 
Mazowieckiego) telefonicznie udzielają informacji m.in. na temat od-
szkodowań, w szczególności właścicielom nieruchomości i gruntów, 
przez które będzie przebiegać gazociąg. 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Małgorzata Kamińska, Kierownik Oddziału Nieruchomości Drogowych 
tel. 22 695-68-11, Rafał Korzeniowski tel. 22 695-64-90, Mariusz Ma-
ciołek tel. 22 695-62-80, Ewelina Olszewska tel. 22 695-63-72, Marcin 
Gołaj tel. 22 695-62-80,Maciej Sarek tel. 22 695-62-73, Konrad Cyran 
tel. 22 695-62-70.
GAZ-SYSTEM S.A. 
Katarzyna Ropek, Koordynator ds. administracyjnych
e-mail: katarzyna.ropek@gaz-system.pl ,tel. 22 767 09 10
Więcej na temat samej inwestycji znajduje się na stronie internetowej: 
www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/
rembelszczyzna-gustorzyn/.
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Autobusy szynowe pojadą z Nasielska

OBRADOWAŁA RADA

Sesja poza planem
W poniedziałek, 17 grudnia br., od-
była się XXVIII sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku, zwołana na wniosek bur-
mistrza Nasielska. W obradach, któ-
re prowadził Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM, uczestniczyło 
dziesięciu radnych. W imieniu bur-
mistrza Nasielska projekty uchwał 
przedstawiała Radzie Ludwina Turek, 
skarbnik miasta. Dotyczyły one m.in. 
przejęcia przez gminę Nasielsk od 
powiatu nowodworskiego zarządza-
nia drogą powiatową oraz wykonania 
przez gminę Nasielsk zadania inwe-
stycyjnego (przebudowy) tej drogi 
na odcinku ulicy POW. Jak wyjaśnio-
no, powiat przekaże gminie w 2013 
r. kwotę w wysokości 1 139 435 zł na 
realizację tego zadania. 
Radny Mirosław Świderski pytał – Czy 
ze strony powiatu nakłady na tę dro-
gę uległy zmniejszeniu, kiedyś mówi-
ło się, że starostwo przekaże na ten cel 
3 mln zł. W prognozie wieloletniej jest 
zapis, że wydamy na budowę ponad 
2 mln zł, czy będziemy musieli doło-
żyć jeszcze jakieś środki na tę drogę? 
Pani skarbnik potwierdziła, że w mi-
nionych latach mówiono o różnych 
kwotach, jakie powiat miał przekazać 
na budowę tej drogi. 
Radny Jerzy Lubieniecki poinformo-
wał obecnych, że takie porozumienie 
powiat zawierał z gminą Pomiechó-
wek i Leoncin. – Obecnie zostały 
one zniweczone, bo gmina nie jest 
sama w stanie wykonać tego zada-
nia. Te środki, które mamy otrzymać, 
też są zapisane ze sprzedaży jakiegoś 
budynku. Jestem za, ale lepiej, żeby to 
porozumienie było bezwarunkowe.
Skarbnik Nasielska wyjaśniała, że 19 
grudnia br. upływa termin na złoże-
nie wniosku dotyczącego ubiegania 
się o dofinansowanie budowy dróg 
w ramach „schetynówki” (Narodo-
wego Programu Dróg Lokalnych). 
– Musimy mieć przejętą w zarząd 
drogę wyższej kategorii i pokazać, że 
mamy w budżecie zagwarantowane 
środki na ten cel – tłumaczyła L. Tu-
rek.
G. Duchnowski podsumował te roz-
ważania następująco: Przed dwoma 
laty miało być 3 mln zł na ten cel, te-
raz dzięki burmistrzowi mam tylko 1 
mln 100 tys. zł. To wirtualne pienią-

dze, bo nie ma żadnej pewności, że 
ten wniosek zyska akceptację. Droga 
miała być robiona do torów, a teraz 
jest mowa o odcinku do zakładu me-
chanicznego pana Olbrysia. To po-
rozumienie powinno być zawarte na 
uczciwych zasadach. Dodał również 
że taką uchwałę podjęli już radni po-
wiatowi. Rada przyjęła uchwałę jed-
nogłośnie. W dalszej kolejności radni 
podjęli również uchwałę zmieniającą 
wieloletnią prognozę finansową gmi-
ny Nasielsk oraz uchwałę wprowa-
dzającą zmiany do budżetu gminy na 
2012 r. W trakcie dyskusji o budżecie 
gminy radni mówili na temat kosztów 
obsługi kredytów i pożyczek pono-
szonych przez naszą gminę. Radny 
M. Świderski zauważył, że w uchwa-
le budżetowej zwiększono tę kwotę 
o 100 tys. zł z 1 mln 400 tys. zł do 1 
mln 500tys. zł. Pani skarbnik wyjaś-
niła, że są to przede wszystkim od-
setki od zaciągniętych przez gminę 
zobowiązań na dokończenie kanali-
zacji w Pieścirogach oraz na schety-
nówkę z 2011 r., dwa ostatnie lata to 
ponad 3 mln zł odsetek. Przewodni-
czący RM pytał o to, czego jeszcze 
dotyczą zmiany w budżecie w dziale 
801. Pani skarbnik powiedziała, że są 
to zmiany wynikające z konieczności 
wpłacenia wynagrodzeń pracowni-
kom niepedagogicznym szkół, do-
tacja dla niepublicznych przedszkoli 
oraz środki na remont pieca w szkole 
w Dębinkach. G. Duchnowski stwier-
dził, że gdyby nie ta nieplanowa se-
sja, bo w planach jest sesja 28 grudnia 
br., tym razem administracja i obsługa 
placówek oświatowych byłaby niedo-
finansowana.
Radny Henryk Antosik chciał wie-
dzieć, czy nigdy w poprzednich la-
tach takie zmiany w budżecie nie 

były wprowadzane pod koniec roku. 
– Zawsze tak było, że dokładaliśmy 
do oświaty na koniec roku. Teraz do-
kładamy mniej, ale też tak się dzieje, 
mogą się zawsze zdarzyć nieprzewi-
dziane sytuacje, jak np. zwolnienia le-
karskie – wyjaśniała L. Turek.
Kolejny projekt uchwały odczytanej 
przez panią skarbnik dotyczył zmiany 
w uchwale o opłacie targowej, a do-
kładniej kwestii inkasenta dla targo-
wiska przy ul. Tylnej, którym zamiast 
„Guliwera” miał być Urząd Miejski 
w Nasielsku. Jak przeczytano, zmia-
na powinna nastąpić z uwagi na re-
zygnację z pobierania inkasa przez 
„Guliwera”. Opinia komisji budżetu 
w tej sprawie była negatywna. Radni 
nie przyjęli tej uchwały: 3 osoby gło-
sowały za, a 8 było przeciwnych jej 
podjęciu.
Jednogłośnie natomiast Rada uch-
waliła statut dla Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku. 
W ostatnim punkcie obrad dotyczą-
cym wolnych wniosków radny M. 
Świderski mówił o konieczności pod-
jęcia dyskusji na temat ustalenia opłaty 
targowej, która byłaby satysfakcjonują-
ca zarówno dla kupców, jak i dla gmi-
ny. Kupcy handlujący na placu przy 
ul. Tylnej domagali się zrównania 
opłaty targowej na obu targowiskach 
funkcjonujących na terenie miasta 
oraz jednego inkasenta, który będzie 
ją pobierał. Skarżyli się, że burmistrz 
domaga się od nich opłaty targowej 
w wysokości 1 zł za metr kwadrato-
wy zajętego placu, do tego nasyła na 
nich policję, straszy sądem i każe pra-
cownikom urzędu fotografować, tych, 
którzy nie chcą uiścić opłaty. Podkre-
ślali, że na innych targowiskach zwy-

czajowo przyjęte są dwie opłaty: 
przy wjeździe na targowisko i pla-
cowe. Pytali również, dlaczego 
nie można tego uporządkować 
w naszym mieście. Radny Ma-
ciej Suwiński powiedział, że mię-
dzy gminą a „Guliwerem” nie było 
porozumienia w sprawie poboru 
opłaty targowej, ponieważ spra-
wę tę regulowała uchwała RM. 
W tej kwestii Rada czeka na opi-
nię prawną, ale na razie cały czas 
obowiązuje uchwała, zgodnie 
z którą inkasentem na tym targo-
wisku jest „Guliwer”. 
Podsumowując dyskusję, prze-
wodniczący RM stwierdził, że na 
skutek bałaganu z targowiskiem 
przy ul. Tylnej nie ma wpływów do 
budżetu, a ludzie nie mogą wyko-
nywać swojej pracy.  
Na tym obrady zakończono. 

(red.)

Okradali samochody

Policjanci z KP w Nasielsku zatrzy-
mali 27-letniego mężczyznę, miesz-
kańca pow. nowodworskiego, który 
jest podejrzany o spowodowanie 
wypadku z udziałem dwóch 14-lat-
ków jadących na skuterze. Zdarzenie 
miało miejsce w sierpniu tego roku 
w Paulinowie, gm. Nasielsk. Wtedy 
to kierujący samochodem Peugeot 
Partner zbiegł z miejsca zdarzenia. 
27-latek prawdopodobnie usły-
szy zarzut spowodowania wypad-
ku i ucieczkę z jego miejsca, za co 
może mu grozić do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 
Wypadek wydarzył się 10 sierp-
nia 2012 r., tuż po godzinie 15.00 
w miejscowości Paulinowo, gm. 
Nasielsk. Na miejsce udała się za-

łoga nowodworskiej drogówki. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów wy-
nikało, że prawdopodobnie kierują-
cy samochodem Peugeot Partner 
koloru białego, z niewyjaśnionych 
przyczyn, doprowadził do zderze-
nia ze skuterem, którym jechało 
dwóch 14-letnich chłopców. Na-
stępnie mężczyzna uciekł z miejsca 
zdarzenia. Mimo natychmiastowej 
blokady dróg nie udało się wtedy 
zatrzymać sprawcy. Obaj 14-latko-
wie z obrażeniami kończyn dolnych 
zostali przewiezieni do szpitala. Po-
licjanci z Nasielska prowadzili inten-
sywne dochodzenie w tej sprawie, 
sprawdzając każdą informację, któ-
ra napływała również od lokalnej 
społeczności. Dzięki ciężkiej i sy-

stematycznej pracy funkcjonariusze 
najpierw ustalili właściciela samo-
chodu, a potem kierowcę, który 
użytkował pojazd feralnego dnia. 
Podejrzany o spowodowanie wy-
padku został zatrzymany. Po-
l icjanci podczas przeszukania 
mieszkania mężczyzny znaleźli 
fragmenty uszkodzonego pojaz-
du, pochodzące prawdopodobnie 
z sierpniowego zdarzenia. 27-la-
tek trafił do policyjnej celi. O jego 
dalszym losie zdecyduje sąd. Pro-
kuratura Rejonowa w Pułtusku po 
zapoznaniu się z aktami sprawy za-
stosowała wobec 27-letniego Łu-
kasza M. środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policji.

Policjanci z KP w Nasielsku zatrzy-
mali dwóch mężczyzn podejrza-
nych o dokonywanie kradzieży z 
włamaniem. 33-letni Mariusz Z., 
mieszkaniec pow. Nowodworskie-
go, i 23-letni Paweł G., mieszkaniec 
pow. Legionowskiego, prawdo-
podobnie dokonali włamania do 
domu i samochodów. 
Łupem mężczyzn stały się odtwa-
rzacze audio oraz sprzęt gospo-
darczy. Obaj usłyszeli już zarzuty 
i trafili pod dozór policji. Grozi im 

nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Kryminalni z KP w Nasielsku 
prowadzili śledztwo w sprawie wła-
mania do samochodu na terenie 
gm. Nasielsk, które miało miejsce 
w zeszłym miesiącu. Dzięki syste-
matycznej pracy mundurowym 
udało się ustalić i zatrzymać dwóch 
podejrzanych. 33-letni Mariusz Z. 
i 23-letni Paweł G. trafili do poli-
cyjnej celi. Podczas przeszukania 
budynku jednego z mężczyzn po-
licjanci ujawnili odśnieżarkę, któ-

ra prawdopodobnie pochodziła 
z włamania. W trakcie rozmowy z 
policjantami mężczyźni przyznali 
się do trzech kradzieży z włama-
niem, które miały miejsce na te-
renie powiatów legionowskiego i 
nowodworskiego. Mariusz Z. i Pa-
weł G. usłyszeli zarzut kradzieży z 
włamaniem, a prokurator po ana-
lizie akt sprawy zastosował wobec 
nich dozór policji.

za:www.policjanowydwor.
policja.waw.pl

W barwach Kolei Mazowieckich będą 
one kursowały na trasie Nasielsk–Sierpc–
Płock–Kutno. We wtorek, 18 grudnia br. w 
Płocku odbyło się uroczyste przekazanie 
pociągów, połączone z przejazdem inau-
guracyjnym na trasie Płock–Sierpc. Wzięli w 
nim udział m.in.: Adam Struzik, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Waldemar 
Kuliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Kolei Mazowieckich, oraz członkowie Zarządu 
Spółki Koleje Mazowieckie – KM: Czesław 
Sulima i Dariusz Grajda.
Oprócz obsługi trasy Nasielsk–Sierpc–
Płock–Kutno nowe pojazdy, ze względu na 
niskie koszty eksploatacyjne i wymagania 
techniczne, mogą być wykorzystywane na 
liniach niezelektryfikowanych i trasach mniej 
obciążonych, np. na linii do Ostrołęki.
Nowe pojazdy to przede wszystkim większy 
komfort dla pasażerów. W każdym szyno-
busie jest 68 miejsc siedzących. Dodatkowo 
wszystkie pojazdy są wyposażone w klima-
tyzację. Znajduje się w nich także zamknięty 
system WC oraz przewijaki dla niemowląt. 
Szynobusy są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
W pojazdach zostały zamontowane także 
specjalne stojaki umożliwiające bezpieczne i 
wygodne przewożenie rowerów. Dla bezpie-
czeństwa podróżnych szynobusy wyposażo-
no w monitoring. Dodatkowo zamontowane 
zostały kamery spełniające funkcje lusterek 
bocznych oraz kamery czołowe. Pojazd ma 
także wbudowany system zliczania pasaże-
rów, GPS oraz czujniki dymu z sygnalizacją po-
żarową. W kabinie maszynisty zainstalowany 
został system rozgłoszeniowy umożliwiający 
porozumiewanie się z pasażerami. 
Co ważne, szynobusy, pojazdy typu 214 Mb, 
są także przyjazne środowisku. Zostały wy-
posażone w silniki spalinowe nowej generacji 
spełniające normę EURO3b. Charakteryzują 
się mniejszą emisją substancji szkodliwych 
do atmosfery. 
Zakup szynobusów to w dłuższej perspekty-
wie oszczędność dla spółki. Przejazd pojedyn-
czego szynobusu jest bowiem znacznie tańszy, 

co ma duże znaczenie w wypadku linii o mniej-
szym natężeniu. Całkowita długość pojazdu to 
24,5 m, a maksymalna prędkość – 120 km/h. 
Umowa na dostawę dwóch nowoczesnych 
autobusów szynowych została podpisana w 
lipcu br. pomiędzy firmą PESA Bydgoszcz SA. a 

województwem mazowieckim. Koszt zakupu 
to 13,5 mln zł, z czego 7,3 mln zł pochodzi z 
dotacji rządowej, a 6,2 mln zł ze środków 
samorządu województwa mazowieckiego. 

za: www.mazowieckie.com.pl
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Duchowe witaminy
Światło z Betlejem
Boże Narodzenie kojarzy się w sposób oczywisty z Betlejem. Dziś jest 
to blisko trzydziestotysięczne miasto leżące na terytorium Autonomii 
Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem. Właśnie stąd, 
zapoczątkowana w 1986 r., wywodzi się tradycja Światła Pokoju, które 
najpierw zostaje zapalane w grocie narodzenia Jezusa kilkanaście dni 
przez świętami, a następnie „wędruje” po świecie dzięki austriackim 
skautom. Roznoszą oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpi-
tali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on 
żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Sam moment 
zapalania Światła jest wyjątkowy, ponieważ na ten czas są zawiesza-
ne działania militarne. Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia 
w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Pło-
mień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom orga-
nizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W naszym kraju w betlejemskiej sztafecie pokoju uczestniczy od 21 lat 
Związek Harcerstwa Polskiego. Przekazanie Światła odbywa się naprze-
miennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do 
Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby 
za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bli-
skie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju. Następnie harcerki 
i harcerze przekazują Światło do innych krajów. W tym roku służba har-
cerska przebiega pod hasłem: „Odważ się być dobrym”. W nawiązaniu 
do Księgi Rodzaju – „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre”, harcerze rozumieją te słowa jako konkretne wezwania: „bądź 
dobrym człowiekiem” oraz „czyń dobro”. 

Światło, które płonie „wśród nocnej ciszy”, wyzwala od lęku, niesie ra-
dość, o której św. Łukasz napisał w Ewangelii: „Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. 
Wcielenie – Słowo słów – Bóg przychodzi na ziemię, by „rozbić namiot” 
wśród nas, przyjąć ludzkie ciało. „Dwa światy od zawsze oddzielone – 
Boski i ludzki – zderzyły się w Chrystusie. Zderzenie to nie prowadzi do 
wybuchu, lecz do uścisku” – zauważa duński filozof Søren Kierkegaard. 
W tym szczególnym uścisku to, co ludzkie, zostaje napełnione Bożym 
tchnieniem, które w nowy sposób pokazuje piękno człowieka.

Ciekawą refleksję nad narodzeniem Jezusa prowadzi papież Benedykt 
XVI w książce „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo” (Kraków 2012). Odwo-
łując się do św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła, stwierdza, że 
„zinterpretował [on] znaczenie żłobu w sposób, który w pierwszym mo-
mencie wydawał się niemal niestosowny, ale przy bliższej analizie za-
wiera głęboką prawdę. Żłób to miejsce, gdzie zwierzęta znajdują swój 
pokarm. Teraz jednak leży w żłobie ten, kto ukazał samego siebie jako 
chleb, który zstąpił z nieba – jako prawdziwy pokarm, którego człowiek 
potrzebuje, aby mógł być ludzką osobą. To pokarm daje człowiekowi 
prawdziwe życie, życie wieczne. W ten sposób żłób wskazuje na stół 
Boga, gdzie człowiek jest zaproszony, by spożywać chleb Boga. W ubó-
stwie narodzin Jezusa zarysowuje się wielka rzeczywistość, w której 
w sposób tajemniczy urzeczywistnia się odkupienie ludzi” (s. 95).

Każdy z nas jest zapewne zainteresowany wydarzeniami z Betlejem. 
Nocna podróż do tego miasta, szczególnie w Wieczór Wigilijny, jest 
pełna niespodzianek. Nowy Człowiek – Syn Józefa i Maryi – przynosi 
wszystko nowe. Staje się Emmanuelem, Bogiem z nami, Księciem Poko-
ju. Swoim dziecięcym spojrzeniem obdarowuje wszystkich. W Betlejem, 
czyli „domu chleba”, przychodzi na świat Bóg, który staje się „dobry jak 
chleb”. Wokół gromadzą się ci wszyscy, którzy uwierzyli i dzięki temu 
otrzymali moc, aby stać się dziećmi Bożymi. 

W obliczu cudu Bożego Narodzenia nie można przejść obojętnie. 
Z pewnością w tak ważnym czasie rodzinnych spotkań, składania sobie 
życzeń, śpiewanych kolęd, dzielenia się prezentami, na pierwszy plan 
wysuwa się ubogo narodzony Król wszechświata. Wyciąga swoją dzie-
cięcą dłoń, by błogosławić naszą Ojczyznę i tych, którzy w niej miesz-
kają. W ten sposób tajemnicze światło promieniujące z Betlejem staje się 
drogowskazem naszego codziennego życia, które nie tylko od święta, 
ale każdego dnia ma być przepełnione miłością. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
WARTO PRZECZYTAĆ

O bieganiu… inaczej
Bieganie, w potocznym znaczeniu, kojarzy nam się z pośpiechem, koniecz-
nością zdążenia na czas, ściganiem się ze wskazówkami zegarka… Okazuje się, 
że bieganie może być pasją, stylem życia, filozofią dnia codziennego, odkry-
waniem siebie, sensem istnienia. Przekonuje nas o tym Christopher McDougall 
w swojej książce Urodzeni biegacze, która ukazała się w 2010 r. 
Jest to opowieść o skromnych, niepozornych ludziach, którzy zakochali się bez 
pamięci w bieganiu, a ono stało się częścią ich życia. Jest to też książka o nie-
znanym nam plemieniu „biegających” Indian, z którymi pragną zmierzyć się 
biegacze z różnych krajów świata. Nie jest to tylko książka o bieganiu, o dosko-
nałości ludzkich stóp, kontuzjach nóg i sportowych butach. To opowieść o gra-
nicach ludzkich możliwości, o przekraczaniu tych granic, o poznawaniu siebie, 
wreszcie o odkrywaniu tajemnic własnego ciała i umysłu. Czytelnik, strona po 
stronie, dostaje od autora odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek – po-
mimo zmęczenia i bólu każdej komórki ciała, dotkliwego pragnienia i głodu, 
kiedy ma za plecami przebiegnięte 100 km, a przed nim jest kolejna „setka” – 
wstaje i biegnie dalej… Christopher McDougall sprawia, że na twarzy czytelnika 
pojawiają się wypieki – i tak już jest do ostatniej strony tej książki.
Autor, dziennikarz i ultramaratończyk, zgłębia tajemnicę Indian z plemienia Ta-
rahumara, zwanych też Rarámuri (Biegający Ludzie). Christopher McDougall 
zainteresował się nimi nieprzypadkowo, ponieważ osiągnąwszy wiek 40 lat, 
zaczął biegać. Ta nowa pasja przyniosła mu jednak liczne kontuzje kolan i stóp, 
połączone z dotkliwym długotrwałym bólem. Poszukując pomocy u świato-
wej sławy chirurgów traumatologów, przy okazji pobytu w Meksyku dowie-
dział się, że liczące około 70 tysięcy osób plemię Indian, mieszkające z dala 
od cywilizacji, w trudno dostępnym kanionie, potrafi biegać na dystansach 
kilkuset kilometrów, w większości w terenie górzystym, a kontuzje prawie im 
się nie zdarzają. A ponadto Rarámuri nie mają, tak jak on, dostępu do butów 
sportowych o najlepszych parametrach aerodynamiki i wygody. Oni biegają 
w prostych sandałach własnej konstrukcji. 
Christopher McDougall na kartach swej książki systematycznie odsłania przed 
czytelnikami filozofię biegania Indian Tarahumara, zdradza arkana celebro-
wanej przez nich tej sztuki. Początkowo odkrywa ze zdziwieniem, że dla Ta-
rahumara bieganie jest jak powietrze, woda, jedzenie, a więc to wszystko, co 
potrzebne jest człowiekowi do życia. Co więcej, bieganie jest dla nich radoś-
cią, a udziału w ultramaratonie nie traktują jak rywalizacji o zajęcie pierwszego 
miejsca. Oni po prostu biegną. 
Autor przedstawia najwybitniejszych biegaczy-ultramaratończyków, wreszcie 
opisuje swój udział w ultramaratonie. Poznajemy głównego bohatera książki, 
Amerykanina Micah’a True, zwanego Caballo Blanco (Biały Koń), który świa-
domie opuścił cywilizację i przeniósł się do Meksyku, gdzie zaczął żyć i biegać 
z Indianami z plemienia Tarahumara. Stał się jednym z nich, zyskał ich szacunek. 
Jest pomysłodawcą biegu Copper Canyon Ultra Marathon, w którym spotkali 
się czołowi biegacze amerykańscy (m.in. Scott Jurek) i mistrzowie Tarahuma-
ra. Niestety, Biały Koń już nie żyje. Zmarł w wieku 58 lat, w marcu br. w trakcie 
treningowego kilkunastokilometrowego biegu. 
Od pierwszej kartki tej książki czytelnik jest przekonywany, że historia ludzkości 
to de facto historia biegania. W początkach ludzkości bieganie było czymś na-
turalnym, czymś, co pozwalało człowiekowi przetrwać. Wskazuje na to prosta 
zależność: „nie upoluję – nie jem”. Jeśli praczłowiek nie dogoniłby zwierzęcia, 
to nie jadłby, co więcej – nie jedliby też jego współplemieńcy, a to oznaczało 
dla nich śmierć. I tak człowiek pierwotny odkrył, że może upolować kilkakrot-
nie szybsze od siebie zwierzę, biegnąc za nim długo, niekiedy kilka dni i nocy, 
aż ono się zmęczy i stanie się łatwym łupem. Taki system polowania, zwany 
„polowaniem uporczywym”, stosują do dziś niektóre plemiona afrykańskie. 
Zdaniem autora to właśnie potwierdza, że człowiek został stworzony do bie-
gania. Bieganie oznaczało życie. 
Christopher McDougall wyjaśnia również, dlaczego buty sportowe mogą 
wywoływać kontuzje, i wskazuje sposoby unikania tych urazów. Firmy 
produkujące obuwie sportowe prześcigają się w nowych rozwiązaniach 
mających poprawić wygodę w czasie ich użytkowania. Sztaby specjalistów 
z różnych dziedzin: medycyny, fizyki, chemii, anatomii i biologii, opraco-
wują nowe fasony obuwia sportowego, a cel to osiągnięcie najwyższego 
poziomu komfortu stóp w czasie chodzenia i biegania. Autor dostrzegł, 
że Rarámuri do morderczego biegu w trudnym, górzystym terenie za-
kładają miękkie, przylegające do stopy, lecz niekrępujące jej ruchów, san-
dały własnego wyrobu. Oznacza to, jak twierdzi Christopher McDougall, 
że najprostsze obuwie, takie jak zwykłe tenisówki, pozwala odpowiednio 
pracować stopom w czasie chodzenia lub biegu. Autor, biegając, spraw-
dził to na sobie. Pozwalając swoim stopom pracować w czasie biegu w ich 
naturalnym rytmie, dostosowywać się do nierówności podłoża, odkrył, że 
przestały go męczyć liczne dotychczas kontuzje i bóle nóg.
Polecam tę książkę wszystkim, zarówno tym lubiącym biegać, jak i tym, 
którzy za bieganiem nie przepadają. Obiecuję i jednym, i drugim moc wra-
żeń. A zainteresowanym, tak na marginesie, przypominam, że maraton to 
bieg o długości 42,195 km, zaś ultramaratony to biegi na dystansach wręcz 
niewyobrażalnych – mierzonych w kilometrach: 100, 150, 200, 250 a na-
wet 400 km, milach np. 100, 150 mil, czy też mierzonych w godzinach: 6, 
12, 24 godz. Ultramaratony są zaliczane do grupy sportów ekstremalnych. 
W Polsce zyskują coraz więcej zwolenników obu płci.

Anna Fronczak

KONKURS

Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W poprzednim 25 numerze „Życia Nasielska” 
prezentowaliśmy zabytek znajdujący się 
w miejscowości Mazewo Dworskie. Stanowi 
go murowana, inna od pozostałych, budow-
la wzniesiona w latach 30. XX w. Pierwotnym 
przeznaczeniem budynku było sprawowanie 
kultu religijnego. W nim to mieściła się świąty-
nia ewangelicka, do której ludność protestancka 
zamieszkująca Mazewo, Słustowo oraz Winniki 
udawała się na nabożeństwa i słuchanie Słowa 
Bożego. 
Po II wojnie światowej budynek został przezna-
czony na cele świeckie. Funkcjonował tam tzw. 
Klub Młodego Rolnika, mieściła się też w nim 
świetlica gminna. Organizowano tam spotkania 
z mieszkańcami, a także Koło Gospodyń Wiej-
skich odbywało w nim swoje teatralne próby. 
W pewnym okresie funkcjonowała także kawiarnia. Tu także okoliczni mieszkańcy oddawali swoje głosy w po-
wszechnych wyborach. Budynek służył także młodzieży, gdyż znajdował się w nim stół do gry w tenisa sto-
łowego. Do dnia dzisiejszego zachowała się charakterystyczna architektura wnętrza świadcząca o pierwotnie 
religijnym charakterze budynku. W jednej z sal, w której odprawiane były nabożeństwa, po obu stronach miesz-
czą się charakterystyczne balkony. 
Dziś zabytek niszczeje, strasząc zapadającym i przeciekającym dachem. Mimo wielu starań mieszkańców Mazewa 
oraz interwencji w nasielskim magistracie nie ma możliwości na uratowanie budynku. A trzeba pamiętać, że jest 
on zabytkiem. Może warto przekazać go wraz z gruntami do niego należnymi wiejskiej społeczności, która ma 
koncepcje jego zagospodarowania, wspomóc w odnowie. Dobrym przykładem są Konary, gdzie także budynek 
pokościelny służy miejscowej społeczności, żyje dla tej wsi. Oby nie skończył, z przyczyn biurokratycznych, tak 
jak nieistniejąca świątynia protestancka w Konarach. 
Redakcja „Życia Nasielska” otrzymała kilka poprawnych odpowiedzi i w drodze wyjątku, z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, postanowiliśmy nagrodzić wszystkich, którzy wiedzieli, jakiego zabytku dotyczyła nasza zagadka. 
Po odbiór nagród, którymi są podwójne zaproszenia do kina ufundowane przez NOK, zapraszamy: panią Mo-
nikę Tomczyk, panią Zofię Walasiewicz, panią Emilię Maciątek, panią Hannę Frączkowską oraz pana Ireneusza 
Domańskiego. 
W tym numerze prezentujemy kolejna zagadkę fotograficzną. Proszę o udzielenie odpowiedzi, skąd pochodzi 
prezentowany zabytek i co przedstawia. Może znacie Państwo ciekawostkę z nim związaną? 

D. Dalecki

Z kart historii …
Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.

Cyceron

Morgi – Młodzianowo
W kolejnym artykule z cyklu poświęconego miejscowościom, wsiom i sołectwom położonym w administracyjnych granicach gminy 
Nasielsk pragnę zaprezentować wsie Morgi oraz Młodzianowo. Z pozoru obie miejscowości nic ze sobą nie łączy poza wspólnym 
położeniem w południowej części gminy. Jednakże, po bliższym przyjrzeniu się, okazuje się, że mają dużo wspólnego pod względem 
historycznym. Obie te miejscowości datowane za pomocą artefaktów archeologicznych wykazują pochodzenie starożytne, sięgające 
okresu przeszło 2 tysiące lat przed naszą erą. Obie miejscowości nadal istnieją, a ich nazwy zachowały brzmienie mimo zawirowań 
historycznych. 
Morgi – Pierwsze ślady osadnictwa świadczące o bytności człowieka na terenie wsi odkryto w ramach badań Archeologicznego 
Zdjęcia Polski. Można przypuszczać, że społeczność zamieszkiwała Morgi w epoce zwanej mezolitem (środkowy okres epoki kamienia, 
11 000–7000 p.n.e. na Bliskim Wschodzie i 8000–4800 p.n.e. na terenach Niżu Środkowoeuropejskiego). Z tej przestrzeni czasowej 
odnaleziono łącznie 37 artefaktów będących wyrobami krzemiennymi. Geograficzne położenie miejscowości musiało przypaść 
w pewien sposób do gustu lokalnej społeczności, czego dowodem są inne znaleziska datowane na epokę brązu. Dotyczy to przede 
wszystkim dużej liczby fragmentów ceramiki. Ciekawostką odnotowaną przez archeologów jest odnalezienie przepalonych ludzkich 
kości. Jak powszechnie wiadomo, stosowano wówczas pochówki ciałopalne. Oznacza to, że zmarłego palono na specjalnie przygo-
towanym stosie, po czym jego szczątki wsypywano do urny bądź popielnicy. Tak przygotowana urna trafiała na cmentarzysko. Czy 
takowe znajdowało się w Morgach? Dziś tego nie wiemy. Faza osadnictwa w miejscowości kończy się w okresie wpływów rzymskich 
(początek naszej ery – 2. połowa IV w.). Datowano na ten czas odnalezione w Morgach 3 fragmenty ceramiki pochodzące z okresu 
halsztackiego oraz 2 fragmenty bliżej nieokreślone. 
Tyle na temat miejscowości mówią źródła niepisane. Co znajdujemy w pisanych? Na te natrafiamy w dokumentach wizytacji koś-
cioła parafialnego w Nasielsku, która miała miejsce dnia 3 lipca 1817 r. Wzmianki dotyczące wsi Morgi mówią, że była własnością W. 
Łempickiego. Podczas przeprowadzania wizytacji kościelnej liczyła 5 dymów. W nich zamieszkiwało 10 mężczyzn (w tym 5 dorosłych) 
oraz 15 kobiet (w tym 5 dorosłych). Każda ze wsi położonych w danej parafii z reguły miała obowiązek odprowadzania pewnych 
kwot, zwanych potocznie dziesięciną, na utrzymanie miejscowego kościoła. Morgi winny oprowadzać do kościoła parafialnego 
w Nasielsku kwotę wynoszącąj 6 złotych i 16 groszy. W zapisie wizytacji widzimy zapis mówiący, że powyższa kwota od kilku lat była 
zaległa. Dziś trudno zgadywać, dlaczego tak było. Wiemy natomiast jedno, o czym wizytacja też wspomina, że Nasielsk i okolice 
zostały w czasie batalii pod Nasielskiem przez wojska francuskie bardzo zniszczone. Innym niezmiernie ważnym źródłem, w któ-
rym także mamy wzmiankę o Morgach, jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich. Czytamy tam, że w 1827 
r. wieś należała do parafii w Nasielsku, a administracyjnie do gminy Czajki, wchodziła także w skład jej dóbr, licząc 631 mórg ziemi  
(ok. 353 ha). Zamieszkiwało w niej 18 osadników. 
Młodzianowo – To kolejna wieś położona w gminie Nasielsk, która może pochwalić się starożytnym pochodzeniem. Przy badaniu 
okresu, w którym na polskich ziemiach nie występowały dokumenty pisane, idzie w sukurs archeologia i prowadzone przez archeo-
logów wykopaliska. Na terenie gminy prowadzono prace w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Materiał z tego przedsięwzięcia, 
zebrany i opracowany, dowodzi, że Młodzianowo leżało w sferze zainteresowań społeczeństwa w okresie neolitu, a zwłaszcza w tzw. 
kulturze pucharów lejkowatych (występowała w Europie między w latach 3700–1900 p.n.e.). Na ten okres właśnie archeolodzy 
datowali fragmenty ceramiki znalezionej podczas swoich prac. 
Nie były to jedyne odkrycia na terenie wsi. Innymi artefaktami były 3 odpadki krzemienne oraz jeden wiór, których datacja została 
określona jako starożytna. Ogólnodostępne dokumenty pisane, które przybliżają nam historię Młodzianowa, możemy znaleźć w ma-
teriałach dotyczących XIX-wiecznej wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku. Przeprowadzono ją w dniu 3 lipca 1817 r. Czytamy tam, 
że wieś należała do hrabiego Dambskiego. Znajdowały się w niej 3 domy, w którym zamieszkiwało 12 mężczyzn (w tym 5 dorosłych) 
oraz 13 kobiet (w tym 7 dorosłych). Ciekawym faktem jest informacja, a raczej jej brak w spisie miejscowości płacących dziesięcinę oraz 
zalegających z jej wypłatą dla nasielskiej świątyni. Także oszczędne w słowa są informacje zawarte w Słowniku Królestwa Polskiego 
i innych Krajów Słowiańskich. Z jego kart dowiadujemy się jedynie, że Młodzianowo i Młodzianówko należały do gminy i parafii 
Nasielsk. Źródło podaje również liczbę mieszkańców żyjących we wsi. Było to zaledwie 18 osób, które miały do dyspozycji 3 domy. 

CDN.
D. Dalecki 

MOIM ZDANIEM

Spór szkodzi gminie
Na łamach nr 23, 24 i 25 „Życia Nasielska” – czasopisma samorządu gminnego, od kilku tygodni toczy się dyskusja 
pomiędzy Burmistrzem Nasielska Panem Grzegorzem Arciszewskim a Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku 
Gminy Panem Grzegorzem Duchnowskim. Obaj Panowie przedstawiają swoje racje i wizje w zakresie rozwiązywania 
problemów gminy, przy okazji obrzucając się inwektywami. Zachowując pozory bon tonu (dobrego tonu) i „highlife” 
(wytwornego zachowania się), dwóch najważniejszy przedstawicieli społeczności samorządowej obrzuca się obelgami. 
Redakcja czasopisma przedstawia różne punkty widzenia, pozostawiając czytelnikowi dokonanie oceny wypowiedzi.
Tak więc z wystąpienia Przewodniczącego Rady Miejskiej kształtuje się obraz nieporadnego, niekompetentnego 
i obrażającego się Burmistrza, „cierpiącego na pewien stan manii prześladowczej, która polega na nieustannym 
wypatrywaniu i obawianiu się grożących mu niebezpieczeństw i działań urojonych” (nr 24 „Życia Nasielska”,  
str. 1 i 3, artykuł Gmina to nie prywatny folwark), Burmistrza, który nie przyjmuje do wiadomości, że ktoś może mieć 
inne zdanie niż on, a ponadto Burmistrza skłóconego w władzami powiatu. W wypowiedziach Przewodniczącego 
pobrzmiewa ton dobrotliwego politowania, trochę złośliwego współczucia dla Burmistrza, coś mniej więcej w stylu 
„nie wie, co czyni”. 
Burmistrz nie pozostaje dłużny, nie przebiera w słowach i formułowaniu zarzutów, oświadczając, że de facto ma do 
czynienia z debilami, ludźmi niezasłużenie szczycącymi się wiedzą, albowiem, jak wykazała sesja Rady Gminy z dnia 
25 października br., nie jest to wiedza imponująca (nr 25 „Życia Nasielska”, str. 2, artykuł Profesjonalizm czy debilizm), 
zarzuca radnym prywatę i kolesiostwo, nie widzi możliwości dalszej współpracy z Radą, wskazuje na bliżej nieokre-
ślony spisek radnych „dla tych, którzy chcą powrócić do władzy” (nr 23 „Życia Nasielska”, str. 1 i 3, artykuł Potrzebna 
jest weryfikacja). Jednocześnie przedstawia siebie jako jedyne antidotum, odtrutkę na zło dziejące się w gminie. 
O tym, że spór negatywnie wpływa na ludzi, pogłębia się i dzieli społeczność naszej gminy, świadczy list Pana Jana 
Ostrowskiego opublikowany w nr 25 „Życia Nasielska”, str. 7, zatytułowany Gmina to nie prywatny folwark w dziale 
Z redakcyjnej poczty. Pan ten dał się wciągnąć w awanturniczy nurt osobistych uprzedzeń i animozji obu włodarzy. 
Opowiadając się emocjonalnie za burmistrzem – do czego ma prawo – akceptuje fakt, że obecni włodarze gminy 
nie potrafią się porozumieć.
Myślę, że obu Panom Włodarzom należy przypomnieć, że zostali wybrani przez mieszkańców naszej gminy do 
załatwiania naszych spraw społecznych i gospodarczych. Proponuję, aby obaj wzięli do rąk ustawę z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i przeczytali ją, najpierw każdy 
sam, a potem wspólnie. Zakładam, że Obu Panom jest bardzo dobrze znany uchwalony na podstawie m.in. tej 
ustawy Statut Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 r. I może, po przypomnieniu sobie, co do nich należy i jakie są 
między nimi zależności organizacyjno-prawne, wezmą się do wspólnej roboty i wspólnego dbania o gminę Nasielsk. 
Z obu aktów prawnych jasno wynika, że pełniąc swoje funkcje, Obaj Panowie mają ustawowy obowiązek ze sobą 
współdziałać, a nie być w stosunku do siebie w opozycji. Żenujący, nielicujący z powagą pełnionych funkcji, bardziej 
osobisty konflikt powinien być natychmiast zakończony. Mieszkańcy gminy nie mogą ponosić konsekwencji z tytułu 
awantur władzy, tak jak to miało miejsce w wypadku nauczycieli, dla których zabrakło pieniędzy na pensje. Dziś 
nauczyciele, jutro dzieci i młodzież, a po jutrze rolnicy… 
A może tak na łamach samorządowego czasopisma Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący wspólnie zaprezentowaliby 
mieszkańcom gminy, a więc ich wyborcom, planowane rozwiązania organizacyjne, finansowe i prawne dotyczące 
gospodarki śmieciami i nieczystościami płynnymi, które miałyby wejść w życie od 1 lipca 2013 r., przedstawiliby za-
mierzenia inwestycyjne gminy na przyszły rok, omówiliby realizowane przez gminę tzw. zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, podzieliliby się informacjami o kondycji finansowej gminy. Zwracam się do Pana Burmistrza 
i Pana Przewodniczącego o pilne nawiązanie współpracy, bo jak mówi stare polskie przysłowie „zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje”.
Obiektywnie patrząc na konflikt pomiędzy organami gminy, trzeba stwierdzić, iż prywatne, nawet osobiste (o czym 
świadczą publiczne wypowiedzi Obu Panów) uprzedzenia zaczęły górować nad poczuciem obowiązku z tytułu peł-
nionych przez nich funkcji. Należy zdać sobie sprawę, że w lokalnej społeczności wszyscy wszystkich znają, niekiedy 
złośliwie i niesprawiedliwie oceniają. Ale czy sprawowane władztwo powinno być miejscem załatwiania własnych 
kompleksów czy niechęci?! Czy wzajemne wykazywanie sobie niedociągnięć służy mieszkańcom gminy? Czy chcecie 
Panowie być zapamiętani przez wyborców nie dzięki swoim realizowanym dokonaniom, co trzeba przyznać w trud-
nym czasie finansowym i gospodarczym, lecz tylko z powodu „pyskówek”? Osiągnięcia gminy to nie osiągnięcia 
jednego człowieka. To praca całego zespołu przedstawicieli wybranych przez mieszkańców gminy. Mieszkańcy gminy 
Nasielsk oczekują od wybranych przez siebie radnych i burmistrza konkretnych prac na rzecz gminy, a nie osobistej 
szarpaniny i trywialnie mówiąc „dawania sobie po szczękach”. Filozofowie słusznie twierdzą, że każdy człowiek ma 
rację, ale jest to racja tylko tego konkretnego człowieka. Burmistrz i radni, formułując swoje racje, muszą uwzględ-
niać przepisy ww. ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Na zakończenie przypominam o ślubowaniach złożonych przez radnych i burmistrza. Każdy radny (jest nim tak-
że przewodniczący rady) przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie o treści: „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” (art. 23a ustawy). Natomiast 
burmistrz obejmuje obowiązki z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: „Obejmując 
urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)” (art. 29a ustawy).

Anna Fronczak
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Wieczór z reggae w NOK

Kamil Bednarek i RaggaBaraBanda
W  s o b o tę,  8  g r u d -
n i a  b r .  N a s i e l s k i 
Ośrodek Kultury prze-
żywał prawdziwe ob-
lężenie. Mieszkańcy 
miasta i okolic tłum-
nie przybyli na koncert 
gwiazdy muzyki reg-
gae, Kamila Bednarka. 
Sprzedaż biletów za-
kończyła się już tydzień 
przed wydarzeniem, ale 
część fanów w sobotę 
od godz. 13.00 czeka-
ła w NOK na chętnych 
odsprzedać swój bilet 
na koncert. 
Tuż po godzinie 18.00 
na scenie pojawiła się 
nasielska grupa wykonująca reg-
gae połączone z rapem, domieszką 
rocka, punka, szczyptą ska i odro-
biną stylu raggamuffin, czyli Rag-
gaBaraBanda. Zespół tworzą Dawid 
Domała (wokal, teksty), Radosław 
Wierzbicki (gitara rytmiczna), To-
mek Suwiński (gitara basowa), Paweł 
Zakrzewski (perkusja) oraz gościn-
nie Emilia Witkowska (śpiew). Już 
pierwsze rytmy w ich wykonaniu 
porwały publiczność do wspólnej 
zabawy. Wszyscy bawili się przy 
utworach: Palimy Babilon, Setka, 
Kac day i Uwolnijcie marihuanę. 

RaggaBaraBanda pokazała, że pra-
ca na scenie i kontakt z publicznoś-
cią to ich żywioł. 
Po niezwykle energetycznym wy-
stępie przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru. Kamil Badnarek ma 21 
lat, znamy go głównie z progra-
mów telewizyjnych „Mam talent” 
i „Bitwa na głosy”. Jego kariera po-
toczyła się błyskawicznie. Muzykę 
Kamila uwielbiają dzieci młodzież, 
rodzice i dziadkowie. Na jego kon-
cert w Nasielsku przyszły całe ro-
dziny. 

Bednarek wraz ze swoim zespo-
łem rozpoczął od utworu promu-
jącego nowa płytę Think about 
tommorrow. Artysta dzięki cha-
ryzmie i doskonałemu kontaktowi 
z publicznością spowodował, że 
wszyscy tańczyli i śpiewali. W sali 
widowiskowej NOK nie było chy-
ba jednej osoby, która usiedziałaby 
w miejscu. W wykonaniu Kamila 
Bednarka usłyszeliśmy m.in. Keep 
on trying, Ganjatrip, Światu braku-
je troski, 1,2, w górę ręce, Nie chcę 
wyjeżdżać, Szanuj. Bisom nie było 
końca. Na zakończenie koncertu 

Kamil wykonał utwory: Let’s 
stop, Anioły i Cisza . Publicz-
ność nadal nie chciała puś-
cić artysty do domu. Jednak 
wszystko kiedyś się kończy. 
Po koncercie Kamil rozdawał 
autografy i fotografował się ze 
swoimi fanami. 
Wieczór z reggae należy za-
liczyć do udanych. Zarówno 
RaggaBaraBanda, jak i Kamil 
Bednarek „zatrzęśli” nasiel-
ską sceną. Wszystkim, któ-
rzy spędzili ten czas w NOK, 
z pewnością nie zabrakło nie-
zwykłych wrażeń.

K.T.

UROCZYSTOŚCI

Nasielski Ptyś ma 20 lat

Gala wolontariatu 
W poniedziałek, 10 grudnia 2012 
r. w sali kina Niwa odbyła się uro-
czystość z okazji przypadającego 5 
grudnia Dnia Wolontariusza. 
Podczas nasielskiej „Gali Wolonta-
riatu” za bezinteresowną pomoc 

innym ludziom zostali uhonoro-
wani zarówno wolontariusze, jak i 
darczyńcy materialnie wspierający 
osoby potrzebujące. Organizato-
rem tego wyjątkowego spotkania 
był Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku. 
Wśród gości znaleźli się m.in.: Grze-
gorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
Dorota Jezierska, prezes Zarządu Fun-
dacji Bank Żywności w Ciechanowie, 
Rafał Bogacki z Centrum Wolontaria-
tu w Warszawie, radni Rady Miejskiej 
w Nasielsku, dyrektorzy szkół oraz 
przedstawiciele nasielskich instytucji. 
– W dzisiejszym zabieganym świecie 
jest coraz mniej ludzi pomagających 

bezinteresownie, dobroczyńców, to 
ich święto. Trzeba mieć wiele serca, 
by z własnej woli pomagać ludziom, 
stykać się z ludzkim nieszczęściem 
– mówiła Monika Nojbert, dyrektor 
MOPS w Nasielsku, witając przyby-
łych. – Dziękujemy za serce, zainte-
resowanie, wrażliwość – dzięki temu 
wielu ludzi może uwierzyć w dobro 
tkwiące w drugim człowieku. 
Następnie Iwona Filipowicz, koor-
dynator wolontariatu przy MOPS, 
przypomniała historię działającego 
od 2008 r. wolontariatu, podkreśla-
jąc, że pomysł jego powołania zrodził 
się dzięki działaniom podejmowa-
nym przez pracowników socjalnych 
zatrudnionych w MOPS. Informacje, 
jakie uzyskiwali pracownicy podczas 
pracy w terenie, jednoznacznie wska-
zywały na potrzebę stworzenia wo-
lontariatu. Obecnie ośrodek pomocy 
podpisał porozumienie o współpracy 
z 10 wolontariuszami. Są to: Lidia Wa-
lasiewicz, Elżbieta Gągolewska, Re-
gina Olszewska, Malwina Ślusarczyk, 
Joanna Drwęcka, Józef Zawadzki, Ka-
tarzyna Świderska, Natalia Gruda i Ar-
kadiusz Śmigasiewicz. Wolontariusze 

opiekują się osobami starszymi, nie-
pełnosprawnymi, chorymi, samot-
nymi, pomagają dzieciom, które mają 
trudności w nauce. 
Mieszkańcy gminy Nasielsk mogą li-
czyć nie tylko „stałych” wolontariu-

szy, ponieważ MOPS współpracuje 
z ok. 70 wolontariuszami akcyjny-
mi. Są to przede wszystkim ucznio-
wie nasielskich szkół: Publicznego 
Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Za-
wodowych i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, którzy wspierają różne 
działania ośrodka. 
Uroczystość była okazją do złożenia 
podziękowań wszystkim wolonta-
riuszom i darczyńcom, którzy po-
magają bezinteresownie, angażując 
swój czas, umiejętności, a niekiedy 
również środki materialne, pokazu-
jąc, jak przez swoje dobre działanie 
każdy człowiek może zmieniać świat 
wokół siebie, czyniąc go lepszym. 
Wszystkie osoby współpracujące z 

ośrodkiem na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących otrzymały podzię-
kowania, upominki, kwiaty i słodycze. 
Galę uświetnił program słowno-mu-
zyczny przygotowany przez uczniów 
Publicznego Gimnazjum nr 1 pod kie-
runkiem pań K. Popielarskiej i E. Pała-
szewskiej. 
Sympatycznym akcentem spotka-
nia był słodki poczęstunek przygo-
towany przez pracowników MOPS 
oraz ufundowany przez cukiernię 
PTYŚ w Nasielsku.

(red.)

Niespodzianka, że palce lizać
W n u m e r ze  25 (7–2 0.
XII.2012) „Życia Nasielska” 
zamieszczono zaproszenie 
na słodką niespodziankę do 
cukierni Ptyś. Niespodzian-
ka czekała na chętnych w 
dniu 8 grudnia. Okazją do 
tego spotkania była 20. 
rocznica powstania firmy 
pana Jacka Białoruckiego, 
czyli cukierni Ptyś. Dzisiaj 
jest to nie tylko powszech-
nie znana cukiernia – sklep 
przy ul. Starzyńskiego 7, ale 
również sklep ze słodkoś-
ciami w Pułtusku (ul. Rynek 
5) i zakład na ul. POW 17a, gdzie 
produkowane są pyszności sprze-
dawane w tych sklepach.
Ci, którzy skorzystali z zaprosze-
nia, nie zawiedli się. Czekała na nich 
słodka niespodzianka w postaci 
ogromnego pysznego tortu. Uro-
dziny można było uczcić lamp-
ką szampana. Porcje tortu były 
ogromne, a do tego było jeszcze 
ciastko. Słowem, prawdziwa uczta 
i do tego słodka niespodzianka. 
Słodki był też uśmiech pań, które 
zapraszały do skosztowania słod-
kości. Taki sam uśmiech kierował 
do klientek sam właściciel Jacek 
Białorucki.
Nie do wszystkich dotarło zapro-
szenie. Wiele osób przyszło po 
prostu, jak często to robią, aby 
kupić wyroby cukiernicze firmy 
pana Białoruckiego czy też usiąść 
na „egipskim” wzgórzu, jak nie-
którzy nazywają górną część cu-
kierni, wypić kawę i zjeść ciastko. 
Wszyscy, którzy przyszli tego dnia 
do cukierni, byli serdecznie zapra-
szani do uczczenia 20. rocznicy 

narodzin firmy i spróbowania uro-
dzinowego tortu.
Firma Jacka Białoruskiego wpisuje 
się w piękne tradycje nasielskiego 
cukiernictwa. Po II wojnie konty-
nuował je Antoni Kamelski. Jego 
wypieki i lody były szeroko zna-
ne na Mazowszu. Znana była też 
w Nasielsku, a później i w Warsza-
wie, firma państwa Suwińskich, a w 
Nasielsku państwa Kownackich.
Pan Jacek zaczął naukę zawodu i 
pracę w zakładzie cukierniczym 
Gminnej Spółdzielni „SCH”. Cho-
ciaż z zakładu odszedł już mistrz 
Antoni Kamelski, to pewne tradycje 
po nim pozostały. Zakładem kiero-
wał Leszek Kokociński, a młodych 
adeptów cukiernictwa w tajniki za-
wodu wprowadzała Kazimiera Ko-
pańska. Później była jeszcze nauka i 
praca u znanych mistrzów cukier-
nictwa w Warszawie, aż wreszcie 
przyszedł czas na usamodzielnie-
nie się i pracę na własny rachunek. 
Widać, że firma rośnie i ma się co-
raz lepiej. Świadectwem tego jest 
fakt, że firma założyła swój sklep 
na trudnym rynku pułtuskim, gdzie 

trzeba konkurować z cukiernikami 
o dużych rodzinnych tradycjach.
Firma pana Jacka jest dobrą wizy-
tówką Nasielska. Osoby odwiedza-
jące nasze miasto bardzo często 
umawiają się ze swymi znajomymi 
w cukierni „Ptyś”. Jeden z celebry-
tów powiedział kiedyś, że Nasielsk 
kojarzy mu się z ptysiem. Bo, jak 
mówił, ptysie to małe smaczne 
ciasteczka, a najlepsze według nie-
go są w Nasielsku w cukierni „Ptyś”. 
Dodał też, że mały Nasielsk, mimo 
pewnej siermiężności, jest bardzo 
miłym i ciepłym miasteczkiem.
Nazwa „ptyś” jest dość powszech-
nie znana i używana niekiedy nie 
tylko w cukiernictwie. Zawsze jest 
to jednak coś w miarę drobnego i 
dobrego. Starsze pokolenie pamię-
ta zapewnie z audycji telewizyjnych 
kurczaka Ptysia. Są też przedszkole, 
domy i organizacje nazwane w ten 
sposób. W Nasielsku jednak słowo 
to kojarzy się z cukierenką w rynku. 
A dla firmy pana Jacka Białoruckie-
go dla niego samego, jego rodziny 
i całej jego załogi – sto lat!

andrzej zawadzki

Z DPS

Pójdźmy wszyscy do stajenki…

Z GMINY

Majster z Cieksyna
W konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Maj-
ster” wyróżnienie otrzymał Mirosław Szczypek z Cieksy-
na. Zgłoszonym przez niego do konkursu projektem był 
tajemniczo brzmiący „wehikuł czasu”.
Konkurs „Majstra” dotyczył samodzielnie wykonywanych 
projektów, np. konstrukcji ogrodowych, wystroju wnętrz 
albo zabawek dla dzieci. Aby wziąć w nim udział, należało 
przesłać zdjęcie zrealizowanych przez siebie pomysłów.
– Zupełnie przypadkiem trafiłem w gazecie na opis kon-
kursu na ciekawą konstrukcję – mówi pan Szczypek.  
– Akurat z synem robiliśmy coś, co nazwaliśmy wehikułem 
czasu, i pomyśleliśmy, czemu by nie wysłać zdjęcia naszej 
machiny? Nie liczyliśmy na nagrodę, zastanawiało nas tyl-
ko, czy potrafimy tym kogoś zaciekawić – dodaje.
„Wehikuł czasu” to instalacja wykonana na bazie gokarta napędzanego pedałami i inspirowana Wehikułem Tajemnic z 
animowanego serialu Scooby-Doo. Zrobiony jest z blachy cynkowanej, a także z różnych elementów pozyskanych z 
recyklingu, m.in. starej chłodnicy i siodełka rowerowego. Początkowo miał służyć tylko Jowanowi, synkowi pana Miro-
sława, jednak później został wykorzystany podczas pikniku „KOCHAM Cieksyn” i wzbudził tam ogromną sensację wśród 
najmłodszych.
Mirosław Szczypek zamierza dalej tworzyć ciekawe konstrukcje i instalacje. – Lubię tworzyć projekty wykorzystujące 
części z recyklingu, które potem robią wrażenie i cieszą ludzi. W planach mamy z Jowanem kolejny pojazd. Tym razem 
będzie ze skrzydłami, więc może nawet poleci – śmieje się.
Gratulujemy panu Mirosławowi wyobraźni i cierpliwości w realizacji swoich pomysłów. Życzymy kolejnych nagród! 

Paweł Kozłowski

Przedświąteczne spotkania miesz-
kańców i pracowników Domu Po-
mocy Społecznej im. Jana Pawła 
II w Nasielsku z przedstawicielami 
lokalnej społeczności oraz władz 
samorządowych województwa, 
powiatu i gminy mają już swoją hi-
storię. Wydaje się, że mają też duże 
znaczenie jako ważny element te-
rapii. Osoby tu mieszkający to lu-
dzie starsi i chorzy. Dla nich ważne 
jest poczucie ciepła rodzinnego, 
rodzinna atmosfera.
Na co dzień atmosferę tę stwarza-
ją im pracownicy Domu. Są jednak 
chwile i sytuacje w życiu każdego z 
nas, że spotykamy się w szerszym 
gronie. Czekamy na te spotkania i 
do nich się przygotowujemy. Tak 
jest i tutaj. Pretekstem do grudnio-
wego spotkania jest święto Boże-

go Narodzenia. Radosne, rodzinne 
święto. Związane są z nim pewne 
obyczaje, jak stajenka, kolędowa-
nie, dzielenie się opłatkiem czy ja-
sełka. No i goście, żeby wspólnie z 
nimi dzielić radość tych świąt.
W imieniu mieszkańców i pra-
cowników gości powitała dyrek-
tor DPS-u Agata Nowak. Wśród 
nich był przedstawiciel marszał-
ka województwa mazowieckiego, 
pełnomocnik ds. osób niepełno-
sprawnych Artur Pozorek. Powiat 
reprezentowali radni powiato-
wi z gminy Nasielsk z wiceprze-
wodniczącym Rady Grzegorzem 
Paczewskim na czele. PCPR re-
prezentowała Renata Dąbrowska, 
zaś władze samorządowe gmi-
ny burmistrz Grzegorz Arciszew-
ski. Największą grupę wśród gości 

stanowili przedstawiciele szkół, 
organizacji, stowarzyszeń i in-
stytucj i współpracujących z 
Domem Pomocy Społecznej. 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej reprezentowała dyrek-
tor Monika Nojbert.
Była stajenka, rozbrzmiewały 
kolędy, dzielono się opłatkiem. 
Poświęci ł je kapelan Domu, 

proboszcz nasielski ks. kan. Tade-
usz Pepłoński. Kiedy dzielono się 
opłatkiem, najbardziej widać było, 
że wszyscy jesteśmy jedną wielką 
rodziną. Życzenia płynęły ze szcze-
rego serca.
Obok dzielenia się opłatkiem naj-
bardziej chyba oczekiwanym ele-
mentem opłatkowego spotkania 
był okolicznościowy występ, swe-
go rodzaju jasełka. W tym roku 

pensjonariusze wspólnie ze swy-
mi opiekunami przygotowali scen-
kę pt. Pastorałka staropolska . Ich 
występ chwytał za serce, a słowa i 
gesty nie pozwalały na chwilę nie-
uwagi. 
Imponujące było i to, że w przed-
stawieniu wystąpiło aż dziesięcioro 
pensjonariuszy. Byli to: Małgorza-
ta Turzakowska, Zbigniew Gałąz-
ka, Krzysztof Mackiewicz, Piotr 

Kędzierski, Zbigniew Prokopów, 
Magdalena Pietrzak, Mieczysław 
Łoniewski, Ewa Sułkowska, Jolan-
ta Mańczak i Joanna Świątnicka. 
Wsparli ich pracownicy: Agnieszka 
Chodyna i Rafał Centkowski, oraz 
pracowniczy zespół muzyczny w 
składzie: Michał Grubecki, Marcin 
Wyszomirski, Sławomir Wójciak.

andrzej zawadzki

Zdrowia, spokoju i wiele radości na Boże Narodzenie 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  

mieszkańcom Chrcynna, Dąbrowy,  
Głodowa Wielkiego, Jaskółowa, Krzyczek-Pieniążek,  

Krzyczek Szumnych, Krzyczek-Żabiczek,  
Pniewa, Popowa Borowego, Popowa-Północ,  

Popowa-Południe życzy  
Zbigniew Wóltański, radny Rady Miasta Nasielsk

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
i nadchodzącego Nowego Roku  

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i pomyśl-
ności mieszkańcom Gminy Nasielsk składają  

Radosław Skrzynecki i Artur Szulkowski,  
radni Rady Miejskiej w Nasielsku

O G Ł O S Z E N I A

fot. K. Miller

fot. M. Tyc
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RUBRYKA HARCERSKA

Bożonarodzeniowy 
harcerski ogień
Boże Narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jed-
nym z elementów jego obchodów jest dobrze znane harcerzom Betlejemskie 
Światło Pokoju. Choć u wielu z nas na wigilijnych stołach często się ono poja-
wia, to jednak nie wszyscy wiedzą, jaka idea mu przyświeca.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekaza-
nia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betle-
jem obejmująca całą Europę. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1986 r. 
w Austrii, w Linz, i była to część bożonarodzeniowych charytatywnych działań 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych bądź osób potrzebujących. Akcję propa-
gowało Austriackie Radio i Telewizja (ORF) pod hasłem „Światło w ciemności”. 
Już rok później przedsięwzięciem tym zajęli się austriaccy skauci, którzy roz-
nosili ogień do różnych instytucji, by w okresie Bożego Narodzenia stał się on 
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei oraz miłości. Od tej pory co roku jedna 
osoba wybrana przez ORF odbiera Światło w Betlejem. Moment ten jest bar-
dzo niezwykły i wyjątkowy, na ten bowiem okres zostają zawieszone działania 
militarne. Ponieważ miasto to leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwi-
kłanej w konflikty polityczne z Izraelem, to czasami bywało tak, że nikt z Austrii 
nie mógł odebrać Płomienia i wtedy dzieci palestyńskie i izraelskie przewoziły 
Ogień do Tel Awiwu, a nawet do Wiednia. Nigdy jednak nie zdarzyło się tak, 
że Ogień nie został odebrany. Symbolizuje to więc pokój, pojednanie, zrozu-
mienie. 
Obecnie Światło przybywa do Wiednia dzięki austriackim liniom lotniczy i nie-
długo przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się ekumeniczna uroczy-
stość, podczas której Ogień jest przekazywany mieszkańcom miasta oraz 
przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. 
W Polsce zaś akcję prowadzą od 1991 r. harcerze Związku Harcerstwa Polskie-
go, którzy odbierają Światło od skautów słowackich. Następnie trafia ono do 
wszystkich chorągwi, hufców, drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do 
mieszkańców całej Polski. Ogień przyjmują także władze, m.in. prezydent, pre-
zes rady ministrów, prymas Polski, a także przedstawiciele niższych szczebli 
władz i różnych instytucji. Polska jest jednym z krajów betlejemskiej sztafe-
ty, dlatego też Betlejemskie Światło Pokoju zostaje przekazane również do 
wschodnich sąsiadów: do Rosję, na Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Już po raz 22., tym razem 16 grudnia, Światło Miłości trafiło do Polski, a we wto-
rek, 18 grudnia nasza reprezentacja wyruszyła po jego odbiór do Warszawy 
do kościoła św. Anny. W najbliższych dniach, dzięki harcerskiemu łańcucho-
wi serc, zapuka ono do wszelakich instytucji, a także zwykłych mieszkańców 
naszego powiatu. 
Nasze środowisko, wzorem lat ubiegłych, organizuje uroczystą mszę z przeka-
zaniem Światła w niedzielę, 23 grudnia o godzinie 17.00. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych, a w szczególności parafian parafii św. Katarzyny w Starych 
Pieścirogach. Osoby chcące zanieść światło do swoich domów prosimy 
o przyniesienie własnych świec i lampionów.

druhna Karolina Bilińska

Oddam:
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
• wózek głęboki, zabawki dla dziecka, kanapę, regał pokojowy, dywan – tel. 502-926-349
• pralkę, ubranka dziecięce – tel. 663-440-267
• meble, telewizor – tel. 667-013-526
• ubranka – tel. 667-013-526
• westfalkę leworamienną – tel. 692-687-401
• lodówkę, tel. 511-411-134
• wszystkie artykuły dziecięce, meble - tel. 518-905-231
• krótki gzyms na firanki, wersalkę ze skrzynią na bieliznę, pościel, półkę na ścianę, koc - tel. 510-399-436
• lodówka, regał pokojowy - tel. 663-440-267
• fotel jednoosobowy – rozkładany, sokowirówka – tel. 781-938-196
• lodówkę – tel. 728-707-462
• wirówka, duży dywan, regał pokojowy – tel. 510-359-786
• pralkę ładowaną od góry, fotel rozkładany jednoosobowy – tel. 724-263-355
• regał pokojowy, łóżko 2-osobowe – tel. 789-098-121
• ubranka dla rocznego chłopca, wózek, zabawki, regał pokojowy, komputer - tel. 502-926 343
• ubrania ciążowe, spodnie, bluzy, kurtka - tel. 662 670 639,
• każdą ilość drzewa - tel. 518-905-231,
• lodówkę wys. ok 1,5m - tel. 696-146-911.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

SP NASIELSK. Innowacja pedagogiczna 
Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować

W zaczarowanym świecie 
książek
Od września 2012 r. 
w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku jest 
wdrażana innowacja 
pedagogiczna. Zosta-
li nią objęci uczniowie 
klas drugich. Autorkami 
innowacji są: Ewa Bocz-
kowska, Ewa Lipowska, 
Dorota Fijalska, Jolanta 
Sobiecka i Barbara Ka-
mińska. Działania inno-
wacyjne są rozszerzeniem programu „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła” 
w zakresie kształcenia literackiego. 
W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną 
formą spędzania wolnego czasu, a jednocześnie jednym z wielu środków 
umożliwiających kontakt z kulturą. Dzieci chętniej korzystają z komputera 
lub telewizji. Tymczasem uczeń w pierwszych latach edukacji powinien 
być objęty szczególną opieką, bowiem jest to okres pierwszych fascynacji 
i kształtowania nawyków czytelniczych, a także największej podatności na 
odbiór literatury dziecięcej. 
Istotny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka ma jego stały kontakt 
z książką. Dzięki niej dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogacają zasób 
słownictwa, rozwijają wyobraźnię, zdobywają wiele ciekawych informa-
cji, doświadczają pięknych przeżyć i wzruszeń. Dobra książka przynosi 
wzorce właściwych postaw, takich jak: altruizm, tolerancja, odwaga, pra-
cowitość, empatia czy przyjaźń. Oznacza to, że trzeba dołożyć starań, by 
wychować czytelnika, który będzie znajdował rozrywkę w czytaniu i nie 
uzależni się od mediów wizualnych. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że pierwsze kontakty dziecka z książką mogą stać się potem podstawą 
kształtowania trwałych nawyków czytelniczych, a wiec źródłem kształ-
cenia i ciągłego podnoszenia kultury człowieka. 
Podstawowym założeniem innowacji pedagogicznej jest rozwijanie kon-
taktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która 
rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. W związku z tym po-
dejmujemy wiele działań, stosujemy różnorodne metody pracy.
Dzień 22 listopada 2012 r. zapewne na długo zapadnie w pamięci uczniów 
klas II a, II b i II d. W ramach działań innowacyjnych przygotowali oni pod 
kierunkiem swoich wychowawczyń: Ewy Boczkowskiej, Ewy Lipowskiej 
i Doroty Fijalskiej, przedstawienia dla młodszych kolegów z klas 0–I pt. 
W świecie poezji Jana Brzechwy. Drugoklasiści wcielili się między innymi 
w role kłótliwych warzyw, doktora i chorej żaby, biedronki, kaczki-dzi-
waczki, lisa Witalisa, koziołeczka, samochwały, skarżypyty czy niezbyt do-
brze wychowanej kwoki. Nie zabrakło też wyjątkowych zwierząt z wiersza 
ZOO. Ciekawe inscenizacje i wzorowe recytacje były przeplatane wspól-
nym śpiewem i tańcami a nawet krótkim koncertem skrzypcowym w wy-
konaniu ucznia klasy II b. Dzieci wystąpiły w pomysłowo wykonanych 
strojach i z licznymi rekwizytami, które przygotowały podczas zajęć in-
nowacyjnych i z pomocą rodziców. Występy odbyły się w „bajkowej” 
scenografii. Na koniec młodsi koledzy z klas 0–I mogli wykazać się zna-
jomością utworów J. Brzechwy podczas konkursu z nagrodami. 
Drugoklasiści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a zasłyszane wypo-
wiedzi maluchów: „Ale było wesoło”, świadczą o tym, że taki sposób pre-
zentacji utworów jest dla małych odbiorców doskonałym sposobem na 
wprowadzenie w świat poezji. 

Dorota Fijalska
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

INFORMACJA
AA „Keja” działa od 1994 r. Anonimowi Alkoholicy to grupa ludzi, któ-
rzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą, nadzieją, by rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholi-
zmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć za-
przestania picia.
Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek na godz. 19.00 oraz w nie-
dzielę na mityng otwarty na godz. 18.00: Stary Wikariat przy kościele 
św. Wojciecha w Nasielsku, telefon kontaktowy do rzecznika grupy – 
721 304 413.
SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku, ul. Warszawska 52, 
prowadzi psychoterapię uzależnienia. Pacjenci chcący podjąć terapię 
w poradni najpierw zgłaszają się na rozmowę kwalifikacyjną, która może 
się odbyć od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30. Można rów-
nież umówić się na spotkanie tel. 23 6930250. Poradnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00. Wszystkie świadczenia 
udzielane w poradni są bezpłatne. Poradnia ma kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Czego może nauczyć nas Piotr Skarga? 
Skarga pozostawił po sobie bogaty dorobek pisarski. Niemal wszystkie jego pisma miały wiele wydań, zwłasz-
cza Żywoty świętych oraz Kazania sejmowe. Te ostatnie są często wznawiane, także współcześnie, nie tylko 
jako zabytki pięknej polszczyzny, ale także jako wyraz i przykład miłości ojczyzny oraz jako szkoła patrioty-
zmu. To właśnie w Kazaniach sejmowych w pełni dostrzegamy zaangażowanie księdza Skargi w życie spo-
łeczne i polityczne ówczesnej Rzeczypospolitej. 
Adam Mickiewicz pisał: Skarga zdaniem naszym spełnił ideał kaznodziei i patrioty. (…) Wstępując na ambo-
nę, zapomina zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny idealnej, co zawsze stoi mu przed oczyma, dla 
swoich słuchaczów jest – jak sam powiada: „na przymówki, wrzaski, gniewy i groźby – słupem żelaznym 
i murem miedzianym”. Co zaś najbardziej go nad wszystkich tych oratorów wynosi, to ów duch prorocki, 
jakiego złożył dowody tak niezaprzeczone i tak jasne.
Ksiądz Piotr Skarga stawia ludziom sprawującym władzę wysokie wymagania. Mówi, że potrzebują oni mądro-
ści, inteligencji, wiedzy, nauki, doświadczenia i wielkiej znajomości historii. Według Skargi, wiedza historyczna 
jest do rządzenia wręcz konieczna. Trzeba umieć słuchać Boga i ludzi, a przede wszystkim być głęboko mo-
ralnym w życiu osobistym i społecznym.
Podstawową siłą duchową, społeczno-polityczną i moralną jest miłość. Jest to miłość do Boga, Ojczyzny i bliź-
niego, obejmuje ona wszystkich obywateli państwa, szczególnie lud, potrzebujących i ubogich. To rządzący 
mają być wzorem takiej miłości. Rzeczpospolita jest bowiem Matką wszystkich, bez względu na pochodze-
nie, stan i wyznanie. 
Skarga wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo płynące z niezgody narodowej. Przestrzega, że brak poro-
zumienia społecznego, radykalnie przeciwstawne poglądy na Ojczyznę, świat, religię, moralność i wszystkie 
najwyższe wartości mogą doprowadzić do zguby, zagrażają bytowi państwa i narodu.
Państwo i Kościół, według księdza Skargi, winny się wspierać i uzupełniać. Państwo, pomagając Kościołowi, 
pomaga tej samej społeczności i sobie samemu. Kościół bowiem pełni bardzo wiele funkcji z natury przy-
należnych państwu: zajmuje się szkolnictwem, oświatą, szpitalnictwem, prowadzi przytułki, organizuje akcje 
charytatywne, przekazuje kulturę i tradycję, kształtuje moralność indywidualną i społeczną. Wiara katolicka 
doskonali obywateli wszechstronnie, daje ducha społecznego, umacnia prawo ludzkie i przynosi pokój, po-
godę i łagodność.
Skarga potępia tyranię i władzę absolutną (dominium absolutum), ale popiera silną władzę centralną jako ko-
nieczną dla większego państwa. Skrajna wolność (diabelska) niszczy państwo, gdyż podstawowe prawa nie 
funkcjonują. Bądźmy – niewolnikami praw naszych, abyśmy wolni być mogli – mówi. Krytykuje prywatę, 
interesowność, stronniczość, chciwość i nieodpowiedzialność rządzących. Rzeczpospolita zginie z powodu 
zła moralnego i wolności diabelskiej posłów i innych obywateli – przestrzega.
Kazania sejmowe są perłą polskiej literatury religijnej i politycznej XVI wieku. Zawarta jest w nich cała oso-
bowość twórcy, człowieka wielkiego serca i wielkiego ducha, który całe swe życie poświęcił trzem ideałom: 
miłości Boga, miłości Kościoła i miłości narodu. Są to wartości nieprzemijające, aktualne w każdym miejscu 
i każdym czasie. Tymi wartościami żył i starał się je wszczepiać innym ks. Piotr Skarga. 
Dobrze się stało, że Sejm RP ogłosił rok 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi, gdyż te przywary narodowe, z którymi 
walczył, są wciąż obecne w naszym narodzie. Brak moralności, prywata, pieniactwo – to one doprowadziły 
do upadku Rzeczpospolitej i rozbiorów. Dziś też nie brakuje takich, którzy dbają jedynie o własne interesy, 
interesy swojej partii czy ugrupowania. Za nic mają dobro wspólne, dobro narodu. Warto, aby sięgnęli do 
spuścizny ks. Skargi, która zachowała swoją aktualność i nadal stanowi skarbnicę mądrych przestróg i porad, 
jak należy kochać Boga i Ojczyznę. 

Magdalena Świderska I LOA

ZSZ Nasielsk. Projekt edukacyjny

Jubileusz 400. rocznicy śmierci 
ks. Piotra Skargi 
Uchwałą Sejmu RP rok 2012 został ogłoszony Rokiem ks. Piotra Skargi. W związku z tym od 7 maja do 27 wrześ-
nia 2012 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny „Piotr Skarga – patriota, kaznodzieja, pisarz, filantrop”. Organi-
zatorem tego przedsięwzięcia była Agata Żbikowska. 
Celem projektu było ukazanie ks. Piotra Skargi jako pisarza, patrioty oraz człowieka solidarnego z ubogimi. Re-
gulaminy konkursów udostępniono już 7 maja, a uczestnicy mogli się zgłaszać do 20 września. Podsumowanie 
obchodów Roku Piotra Skargi w naszej szkole i rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło 27 września 2012 r. – w 400. 
rocznicę śmierci jezuity.
Najbardziej popularny okazał się Konkurs Plastyczny „Piotr Skarga – uczy i inspiruje”, na który wpłynęło 29 prac. 
Jury, w składzie: Anna Łączyńska i Anna Przedpełska, przyznało I miejsce Agacie Papierskiej z I LOA za portret 
ks. Piotra Skargi. Tytuł laureata konkursu w tej kategorii otrzymały również: Karolina Bachanek I LOA, Sylwia 
Darkowska II LOAB i Monika Głogowska II LOAB. Najpiękniejszą formą uczczenia pamięci wielkiego Polaka była 
wystawa pokonkursowa, na której zostały zaprezentowane wyróżnione prace.
W Konkursie Multimedialnym wzięło udział 20 uczniów. Komisja konkursowa, której przewodniczącym został 
Jacek Jankowski (nauczyciel informatyki), przyznała I miejsce Katarzynie Włodarskiej z I LOA. Wyróżnione zo-
stały również prezentacje Izabeli Kos (II LOS) i Igora Kamińskiego (III LO).
Do I etapu pisemnego konkursu wiedzy „Piotr Skarga na tle swojej epoki” przystąpiło 27 uczniów. Do finału 
zostało zakwalifikowanych 7 uczniów z największą liczbą uzyskanych punktów. Uczestnicy konkursu musieli 
wykazać się bardzo dobrą znajomością życiorysu i twórczości Skargi. Zwyciężczynią konkursu została Malwina 
Morawska (III TEH). Wyróżniono również Emila Wnukowskiego (II LOS) i Monikę Grzyb (II LOAB).
W Konkursie Krasomówczym „Piotr Skarga – Mistrz Języka Polskiego” zaprezentowało się 9 uczestniczek. I miej-
sce i tytuł laureata otrzymała Magdalena Świderska (I LOA). Nagrodzono również Magdalenę Sosnowską (II LOAB) 
i Sylwię Słupską (III LOAB). Wypowiedzi uczestników Konkursu Wiedzy i Konkursu Krasomówczego oceniało 
jury w składzie: ksiądz Tadeusz Jabłoński, Iwona Górecka (nauczycielka historii) i Agata Żbikowska (nauczycielka 
języka polskiego).
Projekt edukacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Ogółem wzięło w nim udział 85 uczniów 
naszej szkoły. Dyplomy i podziękowania za udział w konkursach wręczał młodzieży dyrektor szkoły Grzegorz 
Duchnowski.

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA

NA WĘGIEL
HURT i DETAL

Ridera Polska w okresie od 5 grudnia 2012 r. prowadzi promocyjną sprzedaż węgla.

Ceny brutto:
 Kostka KWK STASZIC – 848,70 zł
 Orzech I KWK STASZIC – 836,40 zł
 Orzech II KWK WESOŁA – 713,40 zł
 Orzech KWK Chwałowice – 688,80 zł
 Orzech Syberyjski – 627,30 zł
 Miał 23-24 kj/kg – 504,30 zł

Zapraszamy do zakupów. Nasielsk koło Dworca PKP. 
Tel. 601 220 564; 501 455 730, 23 691 31 072. 

Możliwość dowozu.

R E K L A M A

Z PCK

Święto krwiodawców
W sobotę, 17 listopada br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Honorowego 
Krwiodawstwa. Po przywitaniu krwiodawców i zaproszonych gości uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Pomie-
chówka przedstawili program słowno-muzyczny poświęcony dawcom krwi. 
W części oficjalnej wręczono odznaki, podziękowania i upominki osobom najbardziej zasłużonym dla Hono-
rowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia 
za oddanie ponad 18 litrów krwi wyróżniony został Andrzej Wójcik z Nasielska. Odznakę Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi II stopnia za oddanie ponad 12 litrów krwi otrzymali: Wacława Buczyńska i oraz Andrzej Wapniewski. 
Podziękowania od Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK dla Zasłużonych Hono-
rowych Dawców Krwi i przyjaciół PCK otrzymało 10 nasielskich krwiodawców. Dyplomy od Prezesa MZO PCK 
dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, działaczy i sponsorów to podziękowanie m.in. dla Kasi Borzyńskiej 
– uczennicy ZSO w Nasielsku, Kaliny Kościelskiej i Beaty Żurawińskiej. Upominki od starosty nowodworskiego 
i upominki od burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego – jako wyraz podziękowania za pracę na rzecz PCK 
– otrzymało 30 zasłużonych honorowych dawców krwi i wolontariuszy, w tym Wacława Buczyńska, Dariusz 
Borzyński, Jan Cichowski, Wojciech Myszkowski i Janusz Wapniewski. Specjalnym podziękowaniem od starosty 
nowodworskiego wyróżniono panią Dorotę Kalinowską – prezesa nasielskiego Klubu HDK „Kropelka”.
Wszystkim krwiodawcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wielu lat w dobrym zdrowiu 
w szeregach krwiodawców. 

(m.)

SP Popowo Borowe

Wycieczka do Multikina
Środa, 21 listopada 2012 r. była wyjątkowa dla wszystkich uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Popowie Boro-
wym. Tego dnia odbyła się wycieczka do Multikina w Warszawie. 
Kiedy pod szkołę zajechały autokary, dzieci nie kryły swego podekscytowania. Czekała na nie wspaniała wyprawa do kina 
na film Hotel Transylwania oraz uczta w McDonald’s! Wycieczka to wynik znakomitej współpracy różnych ludzi w środo-
wisku lokalnym. Przede wszystkim Rada Rodziców pozyskała sponsora w osobie właściciela drukarni ,,LECH-DRUK” z 
Lorcina pana Lecha Chojnowskiego, który ufundował wszystkie bilety wstępu na seans filmowy. Przejazd autokarem i po-
częstunek dla każdego wycieczkowicza zostały opłacone z funduszy Rady Rodziców. Warto wspomnieć, że pieniądze w 
większości pochodzą z organizacji festynu ,,Święto Ziemniaka”. W realizację tego przedsięwzięcia kulturalnego zaangażo-
wali się również nauczyciele i pani dyrektor. Kilkoro rodziców i nauczyciele dbali podczas tej eskapady o bezpieczeństwo. 
Zarówno starsze dzieci, jak i maluchy doskonale się bawiły podczas seansu. Choć jego akcja rozgrywała się w mrocznym 
świecie hrabiego Draculi, żadne dziecko nie odczuwało strachu, a co ciekawsze sceny kwitowały gromkie salwy śmie-
chu! To była świetna zabawa. 
Serdeczne podziękowania dla Sponsora. Oby częściej dochodziły do skutku tak ważne i cenne inicjatywy społeczne.

Organizatorzy
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Dieta kontra 
święta
Święta to szczególny czas radości, kolędowania, zabawy, rozmów przy 
suto zastawionym stole. Jest to czas także trudnych rozterek dla osób 
będących na diecie. Często, zamiast czerpać przyjemność z czasu spę-
dzonego z najbliższymi, liczymy kalorie i odmawiamy sobie skosztowa-
nia wyczekiwanych przez cały rok potraw. Jak należy zaplanować święta, 
aby nie mieć poczucia winy?

Poniżej przedstawię kilka rad, jak w łatwy sposób zapobiec odmawianiu 
sobie kosztowania świątecznych pyszności.

Po pierwsze pamiętajmy, że święta Bożego Narodzenia są raz w roku 
i trwają tylko trzy dni. Przez ten czas nie przytyjemy od razu 10 kg. W 
święta nie nastawiaj się na odchudzanie, a na utrzymaniu obecnej masy 
ciała. Dlatego przez te dni wystarczy zachować zdrowy rozsądek, a 
wskazówka wagi w nowym roku nie pokaże dodatkowych kilogramów. 
Jak tego dokonać? Można spróbować wszystkich ulubionych potraw, ale 
w małych ilościach. 

W Wigilię nie zapominaj o regularnych posiłkach w ciągu dnia, jednak w 
mniejszych ilościach, aby odpowiednio przygotować się do wieczornej 
uczty.

Na świątecznym stole jest bardzo dużo różnorodnych potraw, zatem za-
cznij od dań najmniej kalorycznych – zup, warzyw, kapusty, chudych 
ryb w galarecie – tych potraw możesz nałożyć sobie trochę więcej, ale 
oczywiście z umiarem.

Pamiętaj, bardziej kaloryczne są potrawy smażone, w panierce, z sosami 
niż te gotowane, duszone czy przygotowane na bazie warzyw. 

W dalszej kolejności spróbuj: śledzi, panierowanych ryb, pierogów, ku-
tii, ciast. Ale pamiętaj – delektuj się smakiem tych potraw! Zrezygnuj ze 
zbędnych dodatków w postaci pieczywa, ziemniaków, ryżu, kasz, które 
możesz zjeść każdego dnia, a przez to zaoszczędzisz zbędnych kalorii.

Pierogi, zamiast odsmażać z dużą ilością tłuszczu, zapiecz w piekarniku. 

Posiłki spożywaj bez pośpiechu, jedząc wolniej, zjesz mniej, szybciej bę-
dziesz najedzony 

Jeżeli możesz wybrać sobie wielkość talerza – przygotuj sobie mały. Na 
takim talerzu niewielka porcja będzie wydawała się większa.

Podczas biesiadowania nie zapominaj o spożywaniu płynów. Wybieraj 
oczywiście wodę mineralną z cytryną, herbatę zieloną, czerwoną, her-
batki owocowe, miętę. Spróbuj zrezygnować z napojów gazowanych 
oraz soków, które dostarczają zbędnych kalorii.

Do przyprawiania potraw stosuj pieprz, a unikaj soli. Pieprz też ułatwia 
trawienie potraw, natomiast sól zatrzymuje wodę w organizmie

Świętowanie postaraj się zakończyć na 2–3 godziny przed pójściem 
spać, inaczej możesz mieć problemy ze snem.

Dużo rozmawiaj ze swoimi sąsiadami przy stole, dzięki temu zjesz mniej. 
Nie zapomnij w święta również o aktywności i ćwiczeniach.

W święta dużo się uśmiechaj i śmiej – dzięki temu poćwiczysz mięśnie 
brzucha i spalisz nieco kalorii.

Po posiłku zaproś najbliższych na wspólny spacer. Dotlenisz dzięki temu 
organizm i poczujesz się lżej.

W wolnym czasie między posiłkami możesz również zabrać rodzinę na 
łyżwy, a po świętach możecie wybrać się na basen, żeby poprawić sa-
mopoczucie.

Jednak nie zapominajmy, że w tym czasie najważniejsze nie są kalorie, 
tylko rodzina i przyjaciele, którzy przygotowywali świąteczne potrawy, 
wkładając w to wiele serca. Dlatego zróbmy im przyjemność i spróbujmy 
ich potraw, pamiętając o umiarze. A jeśli jednak ulegniesz pokusom, po 
świętach zrób sobie jeden dzień oczyszczenia: dużo pij wody, zielonej 
herbaty, jedz owoce i warzywa, chudy twarożek lub jogurty i zupę. Zre-
zygnuj z mięs i produktów zbożowych. 

Wesołych Świat!

mgr Iwona Łątka-Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 grudnia godz. 17.00

Renifer Niko  
ratuje brata

Animacja, Familijny, Przygodowy; Dania, 

Finlandia, Irlandia; Czas: 1 godz. 15 min

Barwny i skrzący się dowcipem 

powrót na ekrany Niko, najsym-

patyczniejszego renifera świata 

i pomocnika legendarnej Eskadry 

Świętego Mikołaja. W komedii Re-

nifer Niko ratuje Święta sympa-

tyczny bohater poznał swojego odlotowego ojca, pokrzyżował plany 

niecnym sabotażystom Bożego Narodzenia i rozbawił do łez blisko 

półmilionową widownię polskich kin. Tym razem przed wesołym re-

niferkiem i jego oddanymi przyjaciółmi: rezolutną łasicą Wilmą oraz 

Juliuszem - najmądrzejszym. 

28–30 grudnia godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat, Wojenny, Polska; czas: 1 godz. 36 min.

Akcja f ilmu rozgrywa się podczas  

II wojny światowej. Jej głównym boha-

terem jest kapral Wydra, żołnierz od-

działu partyzanckiego, specjalizujący 

się w wykonywaniu wyroków śmier-

ci na Niemcach i polskich zdrajcach. 

Tym razem Wydra dostaje rozkaz 

zabicia swojego szkolnego kolegi – 

konfidenta Kondolewicza. 

4–6 stycznia godz. 18.00

SANCTUARY
Dramat, produkcja: Irlandia, Polska, reżyse-

ria: Norah McGettigan, scenariusz: Norah 

McGettigan, Gabriel Vargas

Jan, ceniony chirurg plastyczny, nagle 

odsuwa się od swojej rodziny. Po la-

tach dochodzi do tragedii, która budzi 

w nim dawne uczucia i przyczynia się do odbudowania relacji z doro-

słą córką.  

BARAN 21.03–20.04
W świąteczny czas spodziewaj się więcej 
miłych chwil. Dużo odpoczywaj i unikaj za-
targów z otoczeniem. Czekają Cię miłe nie-
spodzianki. Po szaleństwach świątecznych 
przygotowań potrzebujesz wypoczynku.

BYK 21.04–21.05
W świątecznym tygodniu Twoje plany doty-
czące spraw osobistych uda się szczęśliwie 
sfinalizować. Nie będzie dla Ciebie rzeczy nie-
możliwych do wykonania. Dobrej energii na 
pewno Ci nie zabraknie. 

BLIŹNIĘTA 22.05–20.06
Zbliża się koniec roku. Sprawy zawodowe na-
biorą tempa. Pozytywne wpływy Wenus i Ura-
na pomogą w nawiązaniu dobrych kontaktów 
z otoczeniem. Większość problemów uda Ci 
się wyprowadzić na prostą. Bądź kreatywny.

RAK 21.06–22.07
Czas zapowiada się radośnie. Byle drobiazg 
nie wyprowadzi Cię z równowagi. Zamiast się 
złościć, powinieneś więcej uwagi poświęcić 
bliskim. Pamiętaj o złożonych obietnicach.

LEW 23.07–22.08
Twoje zadania będą absorbujące. Musisz być 
konsekwentny i wszystko dobrze zaplanować, 
by zdążyć na czas. Pozwól bliskim włączyć się 
w przygotowania do uroczystej kolacji. Miłe 
chwile Cię nie miną.

PANNA 23.08–22.09
Czas wymagający rozwagi i ostrożności, 
zwłaszcza w sprawach sercowych. Staraj się 
przezwyciężyć nękające Twój związek trud-
ności. Nie pozwól, by zmysły dominowały nad 
rozumem.

WAGA 23.09–22.10
Ten czas najpewniej spędzisz w pracy. Pojawią 
się problemy, których nie mogłeś przewidzieć. 
Konflikty przetnij drobnym prezentem. Szyb-
ko reaguj na nowe propozycje.

SKORPION 23.10–22.11
Zapowiada się trudny i męczący czas. Zasta-
nów się jednak, czy warto go jeszcze zatruwać 
dodatkowymi problemami. Pilnuj, by przed-
świąteczny okres nie zamienił się w zakupowe 
szaleństwo.

STRZELEC 23.11–21.12
Skoncentruj się na sprawach najważniejszych. 
Nie zakłócaj atmosfery w pracy zbędnymi 
emocjami. Z niczym się nie spiesz i staraj się, 
aby Twoje relacje z innymi były harmonijne. 
Wykorzystaj swoje możliwości.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Niektóre Twoje decyzje wymagać będą 
szczególnej rozwagi, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących inwestycji. Podejmowane w tej 
dziedzinie działania muszą być wolne od błę-
dów. Nie zmieniaj niczego w ostatniej chwili. 

WODNIK 20.01–18.02
Nie ryzykuj w tym tygodniu kłótni z przy-
jaciółmi. Ogranicz straty do minimum. Idą 
świeta. Nabierz dystansu do życiowych kło-
potów. Bądź bardziej elastyczny.

RYBY 19.02–20.03
To będzie pracowity okres. Czas nagli i nie mo-
żesz sobie pozwolić na zaniedbania. Więcej słu-
chaj, a mniej mów. W sylwestra wykaż więcej 
inicjatywy, a będzie szampańska zabawa. Zajmij 
się swoim wyglądem. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

U HARCERZY

Andrzejkowe wróżby dla seniorów
Na zaproszenie Teresy Skrzyneckiej, prezes Funda-
cji „Bądźmy razem”, 29 listopada br. drużyna starszo-
harcerska 425. „Knieje”, działająca przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku, w ramach andrzejek 
odwiedziła lokalny Dzienny Dom Pobytu prowadzony 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wszyscy harcerze z ogromną przyjemnością przygoto-
wali pokój wróżb i zabaw, był nastrój, czarownice, magia. 
Pensjonariusze bawili się jak za dawnych lat. Wróżyli so-
bie z kart, karteczek na wodzie, zapałek, szpilek, monet, 
nie zapomnieliśmy także o laniu wosku. Dzień wcześniej 
zostały upieczone ciasteczka z wróżbami, a odkrywane 
w nich wróżby przynosiły wiele radości. 
Po wspólnej zabawie wypełnionej czarami wszyscy za-
siedliśmy do śpiewu. Było trochę rytmów cygańskich przeplatanych harcerskimi piosenkami. Pensjonariusze 
odwdzięczyli się słodkościami. Cały czas panowała miła i pogodna atmosfera. 

DSH 425. „Knieje”

PG nr 1

Kiermasz świąteczny
We wtorek, 4 grudnia w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 podczas dnia otwartego odbył się 
kiermasz ozdób świątecznych. Wszystkie pra-
ce zostały wykonane samodzielnie przez ucz-
niów w ramach zajęć kółka plastycznego i zajęć 
bibliotecznych. Prezentowane ozdoby cecho-
wała oryginalność, różnorodność i estetyka 
wykonania. Na kiermaszu można było kupić 
kartki świąteczne, choinki wykonane z papie-
rowej wikliny oraz papierowe bombki. 
Po raz drugi można było zobaczyć wytwory 
gimnazjalistów na kiermaszu bożonarodze-
niowym organizowanym przez Nasielski Dom 
Kultury. Mieszkańcy gminy Nasielsk mogli zo-
baczyć, jakich zdolnych mamy uczniów, którzy poświęcali niekiedy swój wolny czas, by wykonać te przepiękne 
ozdoby.

W.S.

ZSO

Mały wielki sukces „Iwaszkiewicza”
W październiku i listopadzie br. ucz-
niowie I klasy Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Nasielsku wzięli 
udział w Turnieju Wiedzy o projek-
tach w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007–2013. Wy-
grali w nim 1000 zł dla swojej szko-
ły. 
Turniej ma na celu zwiększenie zain-
teresowania tematyką funduszy eu-
ropejskich i pokazanie uczniom, że 
wnioskując o środki unijne, mogą in-
westować w swoją przyszłość i dbać 
o swój region. Żeby się do konkursu 
zakwalifikować, trzeba było wykazać 
się znajomością tematyki funduszy 
europejskich oraz zaprezentować 
innowacyjny pomysł dla szkoły. 
Uczniowie ZSO błyskawicznie prze-
szli eliminacje i zaprezentowali bi-
znesplan budowy sali gimnastycznej i boisk sportowych. Przeszli przez etap I i etap II Turnieju. Niestety, zabrakło 
im szczęścia, żeby zakwalifikować się do ścisłego finału. 
Dyrektor Danuta Białorudzka i Agnieszka Piechocińska zadbały o merytoryczne przygotowanie swoich pod-
opiecznych. Uczniowie ZSO w konkurencjach teoretycznych wykazali się ogromną wiedzą na temat funduszy 
europejskich. Bezbłędnie rozwiązali wszystkie testy. Biznesplan przygotowany przez nasielską drużynę zdobył 
bardzo dużą liczbę punktów i cieszył się zainteresowaniem i uznaniem wśród jurorów Turnieju. Drużyna poległa 
w konkurencjach sprawnościowych oraz zawodach, w których liczył się po prostu łut szczęścia. Jak mówi dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Danuta Białorudzka: Planujemy wykorzystać biznasplan, który przy-
gotowali uczniowie. Będziemy walczyć, żeby przy naszej szkole powstała sala gimnastyczna z prawdziwego 
zdarzenia. Póki co, moi uczniowie korzystają z hali sportowej.
Uczestnictwo w Turnieju Wiedzy o RPO WM dostarczyło uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących wielu 
emocji, ale też satysfakcji. Drużyna zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, która zostanie przeznaczo-
na na zakup wyposażenia biblioteki szkolnej. Poza tym uczestnicy Turnieju otrzymali bluzy polarowe, koszulki, 
plecaki, piórniki i długopisy. Gratulujemy sukcesu i życzymy, aby marzenia o sali gimnastycznej dla młodzieży 
ZSO szybko się ziściły!

K.T.
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DROBNE
Sprzedam działki budowlane – 
Nowe Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Instalacje elektryczne komplek-
sowo – uprawnienia, systemy 
alarmowe, monitoring/kame-
ry. Profesjonalnie z gwarancją. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

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

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

Sprzedam mieszkanie 32 m2 – 
Nasielsk, ul. Starzyńskiego 3.  
Tel. 785 484 339.

Codwutygodniowe wyjazdy po 
samochody za granicę. Tel. 501 
089 646; 501 089 640.

Sprzedam działkę 2000 m2 z do-
mem mieszkalnym 80 m2 i budyn-
kami gospodarczymi w Nasielsku. 
Tel. 664 891 895.

Kupię siedlisko (budynki mogą być 
do remontu). Tel. 537 411 996.

Zbieramy oleje wszelkiego rodzaju 
przepracowane samochodowe i od 
maszyn rolniczych. Tel. 537 411 996.

Sprzedam mieszkanie 52 m2, osied-
le Warszawska, po remoncie, par-
ter. Tel. 604 337 062.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.

Sprzedam ładny owies i żyto –  
3 t. Tel. 507 720 444.

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, prace po-
rządkowe, wycinanie drzew.  
Tel. 881 918 674.

Sprzedam mieszkanie ul. Płońska 
24 A, 50 m2, urządzone. Tel. 663 
555 233.

Język angielski – korepetycje. 
Zakres szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Tel. 501 137 264.

Kupię starocie, fotografie, grafikę, 
obrazy, srebro i inne. Tel. 698 120 
030.

Sprzedam działkę budowlaną 800 
m2 przy ul. Miodowej. Tel. 513 024 
557.

Mieszkanie do wynajęcia w cen-
trum Nasielska. Tel. 516 127 903.

Pleban Sp. Z o.o. zatrudni pracow-
nika na stanowisko dyspozytora 
stacji monitorowania (licencja II 
stopnia). Tel. 602 629 778.

Zatrudnię stolarza z doświadcze-
niem – KONDOR. Tel. 602 219 556.

Do stolarni – wymagane zdolności 
komputerowe. Tel. 602 219 556.

Do wynajęcia piętro domu – 
MOGOWO. Tel. 668 302 813.

Sprzedam działki 30-arowe wzdłuż 
ul. Płońskiej. Tel. 889 520 347.

Zatrudnię diagnostę lub osobę 
z wykształceniem technicznym 
i stażem pracy w mechanice.  
Tel. 600 805 052.

Sprzedam piłę formatową z pod-
cinaczem. Tel. 692 476 791.

Sprzedam skrzynię Daewoo Nexia. 
Tel. 668 971 061.

Wynajmę 200 m2 na biuro, ma-
gazyn, cichą produkcję – Siennica  
k. Nasielska. Tel. 504 101 080.

Mieszkanie do wynajęcia – 57 m2, 
parter. Nasielsk centrum. Tel. 501 
042 419; 508 219 928.

Sprzedam Fiat Seicento 2000 r., 
1100 cm3. Tel. 502 337 351.

Zbieramy olej przepracowany 
samochodowy i od maszyn rol-
niczych. Tel. 537 411 996.

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 
umeblowane. Tel. 663 555 233.

Zakupię koparkę gąsiennicową do 
remontu. Tel. 698 120 030.

Sprzedam siano w kostkach.  
Tel. 510 195 864.

Sprzedam działki budowlane  
– Nasielsk, os. Krupka. Tel. 692 
196 139.

Usługi remontowo - budowlane. 
Tel. 505 151 154.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, 

prace porządkowe, 
wycinanie drzew. 

Tel. 881 918 674

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku pragnie poinformować, że z dniem  
15 grudnia 2012 r. Hala Sportowa stała się integralną częścią 
obiektów szkolnych, co nie znaczy, że będzie ona służyć je-
dynie uczniom naszej szkoły. 
Wszystkich, którzy do tej pory korzystali i nadal chcą ko-
rzystać z tego obiektu sportowego, serdecznie zapraszamy. 
W celu zwiększenia dostępności mieszkańców gminy do 
hali organizujemy 27 grudnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 
18.00 spotkanie organizacyjne, którego celem jest pozy-
skanie informacji niezbędnych do ustalenia grafiku wynajmu 
obiektu od 2 stycznia 2013 r. 
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BRYDŻ
Wyniki VII Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 

23.11.2012 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  69 pkt (71,88%)

2. Maciej Osiński – Paweł Wróblewski    63 pkt (65,63%)

3. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki    53 pkt (55,21%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   50 pkt (52,08%)

5. Marek Olbryś – Mariusz Figurski   45 pkt (46,88%)

6. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski   45 pkt (46,88%)

7. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski   45 pkt (46,88%)

8. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki    32 pkt (33,33%)

9. Janusz Wydra – Janusz Muzal   30 pkt (31,25%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix  
po osiemnastu turniejach:

1-2. Piotr Kowalski     93 pkt

 Grzegorz Nowiński    93 pkt

3.  Janusz Wydra     90 pkt

4. Marek Olbryś     86 pkt

5. Janusz Muzal     85 pkt

6. Waldemar Gnatkowski   74 pkt

7.  Krzysztof Michnowski    70 pkt

8. Kazimierz Kowalski    66 pkt

9. Paweł Wróblewski    63 pkt

10. Robert Truszkowski    52 pkt

 Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych 
wyników.  

PK

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Żbika

Klub ma nowe (stare) władze
14 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu sportowego 
Żbik Nasielsk. Jego celem było podsumowanie czteroletniej działalności klubu, ocena pracy władz i wybór nowych władz.
Najwięcej uwagi, zarówno w sprawozdaniu, jak i w dyskusji, poświęcono drużynie seniorów, która występuje w lidze 
okręgowej. Gra na dobrym poziomie i od lat zajmuje miejsce w czołówce ligowej tabeli. Tak było w czasach, gdy rywali-
zowała z drużynami warszawskimi w I grupie warszawskiej ligi okręgowej, tak jest i obecnie, gdy drużyna gra z drużynami 
z byłych województw: ciechanowskiego i ostrołęckiego. Poziomem nie ustępuje średnim drużynom czwartej ligi i od 
kilku lat jest blisko awansu do tej ligi. Szansę na to ma i w obecnym sezonie rozgrywek. Rundę jesienną zakończyła na 
pierwszym miejscu.
Podkreślono też osiągnięcie Żbika w obecnej edycji Pucharu Polski. Jako najlepsza drużyna okręgu ciechanowsko-ostro-
łęckiego awansowała do tej fazy rozgrywek, do której dochodzą drużyny z III ligi.
W klubie trenują też trzy zespoły młodzieżowe. Wyróżniający się w nich zawodnicy trafiają do szkółek piłkarskich.
Głównym mankamentem w pracy klubu jest chroniczny brak pieniędzy. Samorząd wyraźnie mniej, niż było to kiedyś, 
przeznacza pieniędzy na klub. Brak w gminie dużych i dobrze prosperujących zakładów sprawia, że pieniądze ze spon-
soringu są niewielkie. Tymczasem koszty rosną. Upragniony awans jest właściwie w zasięgu ręki, ale wyższa klasa rozgry-
wek to nowe wydatki. Sport wymaga jednak stałego doskonalenia się i walki o pierwszeństwo. Dlatego postanowiono, że 
należy zrobić wszystko, aby mimo złych prognoz finansowych walczyć o awans.
Sprawozdanie z pracy klubu złożył dotychczasowy prezes Aleksander Górecki i on był też jedynym kandydatem na sta-
nowisko nowego prezesa. Wszyscy, obecni na zebraniu członkowie klubu poparli jego kandydaturę. Wyłoniono również 
Zarząd klubu i komisję rewizyjną. Prezesa Aleksandra Góreckiego przez najbliższe cztery lata będą wspierać: Dariusz Ka-
czyński, Krzysztof Kordowski, Tadeusz Truszkowski, Zygmunt Szwejkowski, Jarosław Zakrzewski i Krzysztof Gogolewski.
Aktualnie trwa przerwa w rozgryw-
kach oraz treningach. Treningi zostaną 
wznowione 7 stycznia. Prowadzone 
będą cztery razy w tygodniu: w hali, 
na Orliku, na obiektach sportowych 
własnego stadionu oraz głównie 
w weekendy na obiektach ze sztuczną 
nawierzchnią. Ten trening będzie miał 
formę sparingu. 
Przewiduje się, że Żbik rozegra mecze 
kontrolne z następującymi zespo-
łami: z Wieliszewem, Świtem I N.D, 
Raciążem, Pułtuskiem, Legionovią 
I, Ostrovią, Świtem II, Milanówkiem 
i Pomiechówkiem. Dokładny termin 
i miejsce poszczególnych spotkań zo-
staną podane w następnym numerze 
„Życia Nasielska”. Szczególnie intere-
sujące będą mecze z drużynami gra-
jącymi w klasach wyższych, takimi jak 
Świt I (II liga), Legionovia I (III liga), Ra-
ciążem, Ostrovią i Pułtuskiem (wszyst-
kie IV liga).

az

Rekord Polski Krystiana Lipińskiego

Trójboiści ze Spartakusa wrócili 
z medalami
W dniach 14–16 grudnia br. w hali Widowiskowo-Teatralnej Ośrodka 
Wychowawczo-Profilaktycznego „Michael” na warszawskim Bemo-
wie odbyły się II Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów i Weteranów 
w trójboju siłowym klasycznym. Termin „klasyczny’ oznacza to, że 
zawodnikom nie wolno używać w tych zawodach sprzętu, który 
wspomaga naturalne siły (jak np. specjalne koszulki, pasy czy ban-
daże). W konkurencji tej liczy się tylko naturalna siła wsparta umiejęt-
nościami technicznymi.
W mistrzostwach wystartowało dwóch trójboistów nasielskiego TKKF 
„Spartakus”. Obydwaj z mistrzostw wrócili z medalami (srebro i brąz). 
Mariusz Grotkowski startował w kategorii. wiekowej junior 23, w kate-
gorii wagowej 66 kg. Wynikiem 490 kg zajął drugie miejsce (srebrny 
medal). W poszczególnych bojach osiągnął wyniki: przysiad – 170 kg, 
wyciskanie sztangi leżąc – 120 kg, martwy ciąg – 210 kg. 
Mariusz Grotkowski pochodzi z Żuromina. Obecnie jest studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Krystian Lipiński startował w kategorii wiekowej junior 23, w kategorii wagowej do 105 kg. Wynik uzyskany w trójboju  
– 650 kg dał mu trzecie miejsce i brązowy medal. W poszczególnych konkurencjach uzyskał wyniki: przysiad – 215 kg, 
wyciskanie sztangi leżąc – 190 kg, martwy ciąg – 245 kg. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Krystian w wyciskaniu sztangi leżąc wynikiem 190 kg pobił rekord Polski w swej kategorii 
wiekowej i wagowej. Rekord bił dwa razy. Już w pierwszym podejściu wynikiem 180 kg poprawił rekord Polski o 10 kg 
(dotychczasowy 170 kg) W drugim podejściu rozprawił się z nieco wcześniej ustanowionym własnym rekordem Polski, 
wyciskając znowu o 10 kg więcej, tj. 190 kg.
Krystian Lipiński jest studentem Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Aktualnie przygoto-
wuje się do obrony pracy licencjackiej. Rok obecny jest ostatnim rokiem startu Krystiana w kategorii wiekowej do 23 lat. 
Od przyszłego roku będzie startował jako senior. 

az


