
Budżet w rozsypce 
i referendum
W piątek, 28 grudnia 2012 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej, w której licznie uczestniczyli sołtysi. Obrady 
prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, funkcję protokolanta sesji pełnił radny Maciej Suwiński, 
zaś burmistrza Nasielska reprezentowała Ludwina Turek, skarbnik gminy. 
Wprowadzono kilka zmian w proponowanym porządku obrad. Znalazł się w nim zgłoszony przez panią skarbnik 
w imieniu burmistrza projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej. 

DODATEK TV

EKOROBERT

TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

Jak minął rok 2012?
STYCZEŃ

Starosta obiecuje NPL  
w Nasielsku
Od 1 stycznia 2012 r. świadczenie 
Nocnej i Świątecznej Pomocy Le-
karskiej dla całego powiatu nowo-
dworskiego rozpoczął SZP ZOZ 
w Nowym Dworze Maz. Jeszcze 
zanim do tego doszło, w grudniu 
2011 r. podczas posiedzenia Ko-
misji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych powiatu nowodwor-
skiego Krzysztof Kapusta starosta 
nowodworski obiecywał, że punkt 
NPL będzie funkcjonował również 
w Nasielsku.
Własność gminy
W Nowych Pieścirogach ZGKiM 
częściowo zdemontował ogro-
dzenie prywatnej posesji, należącej 
do Artura Szulkowskiego radne-
go Rady Miejskiej w Nasielsku. 
W całym przedsięwzięciu brał 
udział także Grzegorz Arciszewski 
burmistrz Nasielska, który twier-
dził, że ogrodzenie jest własnością 
gminy, a radny otrzymał już za nie 
zapłatę.
Finał WOŚP
W niedzielę, 8 stycznia, odbył się 
dwudziesty finał WOŚP, w który 
zaangażowało się 74 wolontariu-
szy ze sztabu działającego przy 
Publicznym Gimnazjum nr 1. Na-
sielscy wolontariusze zebrali ponad 
22 tys. zł.
Strażacy ochotnicy zatrzymani
Policjanci z Nasielska rozwikłali 
zagadkę podpaleń na terenie gmi-
ny Nasielsk. Wszystko wskazuje na 
to, że w sprawę może być zamie-
szanych sześciu mężczyzn. Aż 
pięciu z nich to strażacy ochot-
nicy z nasielskiej jednostki OSP. 
Wszyscy zatrzymani mężczyź-
ni usłyszeli zarzuty uszkodze-
nia mienia. Sprawa ciągnie się od 
maja 2011 r., kiedy to doszło do 
pierwszych podpaleń.

LUTY
Debata o obwodach 
Rodzice uczniów uczęszcza-
jących do Szkoł y Podstawo-
wej w Nasielsku dowiedzieli się 
nieoficjalnie o projekcie zmia-
ny obwodów szkolnych. Zgod-
nie, z którym dzieci z niektórych 
miejscowości np. Mazewa Włoś-
ciańskiego, Mazewa Dworskie-
go, Kątnych, Kosewa, Lubomina, 
Głodowa, Krzyczek miały być 
dowożone do ZS nr 2 w Starych 
Pieścirogach lub Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym. Na 
spotkaniu z burmistrzem rodzice 
stanowczo nie zgadzali się na ta-
kie zmiany. 
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Z UM. Dyżur prawnika
W siedzibie Urzędu Miejskiego pełni dyżury radca prawny, który 
udziela bezpłatnych porad i konsultacji prawnych mieszkańcom na-
szej gminy. 
Prawnik dyżuruje w każdy piątek, w godz. 9.00–11.00 w pokoju  
nr 103, I piętro UM Nasielsk przy ul. Elektronowej 3. 
Zainteresowanych zapraszamy.

Komputery  
z Kraszewskiego
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

ciąg dalszy na  na str. 5

R E K L A M A

Z UM

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR 
w Nasielsku zaprasza rolników na szkolenie pt. Projektowane zmiany 
we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014–2020. Szkolenie odbędzie 
się w środę, 16 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej UM 
w Nasielsku.
Wykład przeprowadzi: Maria Brzezińska. Organizator: Maria Brzezińska.

Z RADY

O wniosku 
i referendum 
W czasie ostatniej sesji RM, która odbyła się w piątek, 28 grudnia 
2012 r., nasielska Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę do-
tyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmi-
strza Nasielska Grzegorza Arciszewskiego przed upływem kadencji. 
W imiennym głosowaniu brało udział 12 radnych. Teraz uchwałę 
przewodniczący RM przekaże komisarzowi wyborczemu w Warsza-
wie, który – jeśli będzie ona spełniała wszystkie wymogi – ustali ter-
min przeprowadzenia referendum. Przypadnie ono prawdopodobnie 
na przełom lutego i marca br. Koszty jego przeprowadzenia poniosą 
mieszkańcy naszej gminy, ponieważ zostaną one pokryte z budżetu 
gminy Nasielsk. 
Wniosek o odwołanie burmistrza wpłynął do nasielskiego Urzędu 
Miejskiego 13 grudnia 2012 r. i został podpisany przez wszystkich 15 
radnych nasielskiej RM. W jego uzasadnieniu, które zostało zaprezen-
towane na ostatniej sesji RM, wnioskodawcy napisali:
„Naszą inicjatywę podjęliśmy z następujących powodów:
1. Brak strategii rozwoju Miasta i Gminy oraz nieracjonalne planowa-
nie inwestycji, np.: budowa targowicy.
2. Brak działań ww. w celu pozyskiwania inwestorów oraz hamowanie 
działalności istniejących firm.
3. Nierealne i oderwane od rzeczywistości planowanie dochodów 
gminy, np.: ze sprzedaży mieszkań komunalnych.
4. Brak dbałości o odpowiedni poziom gminnej oświaty, poprzez np.: 
zwiększanie liczebności uczniów w klasach, tworzenie klas łączonych.
5. Brak dbałości o rozwój kultury i sportu w gminie – planowanie 
budżetów dla placówek uniemożliwiających właściwe ich funkcjo-
nowanie.
6. Brak umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym 
unijnych.
7. Prowadzenie niewłaściwej polityki zatrudnienia pogłębiającej bez-
robocie w gminie (Nasielsk ma najwyższy odsetek bezrobotnych 
w powiecie nowodworskim).
8. Prowadzenie polityki kadrowej niezgodnie z przedwyborczymi 
obietnicami, np.: powierzanie stanowisk bez przeprowadzenia kon-
kursu, obsadzanie stanowisk kierowniczych osobami bez doświad-
czenia w danej dziedzinie.
9. Niewykonywanie zadań wynikających z prawa lokalnego (Statutu 
Gminy) – nieuczestniczenie w sesjach i posiedzeniach komisji Rady.
10. Autokratyczny styl rządzenia oraz brak umiejętności interperso-
nalnych doprowadzające do częstych konfliktów z mieszkańcami.
11. Wykorzystywanie zależności służbowej – bezprawne wywiera-
nie nacisku na decyzje kierowników i dyrektorów Urzędu Miejskiego 
i podległych gminie jednostek organizacyjnych.
12. Niegodne reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Wobec tak licznych zaniedbań i zaniechań burmistrza Nasielska uzna-
liśmy, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest podjęcie uchwały 
w sprawie przeprowadzenia referendum. Radni wychodzą także na-
przeciw oczekiwaniom Pana Burmistrza, który wielokrotnie domagał 
się takiego rozwiązania. Wyboru burmistrza dokonano w demo-
kratycznym głosowaniu, wobec powyższego to mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Nasielsk mają największe prawo do wypowiedzenia się 
w sprawie oceny Jego dotychczasowej działalności.
W referendum zostanie postawione pytanie o następującej treści: Czy 
jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Nasielska Pana Grzegorza 
Arciszewskiego?”.

(red.)

Z MIASTA

Drogi zaczynają 
przypominać ser szwajcarski
Zima jeszcze się na dobre nie 
zaczęła, a na drogach mamy 
już przedsmak tego, co czeka 
nas wiosną. Drogi zaczynają 
przypominać ser szwajcarski. 
Tyle że nie ze względu na ich 
wysoką jakość, a z powodu 
dziur. 
Te pojawiają się już jak grzyby 
po deszczu i stanowią wielkie 
niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami i dla samych pojazdów. Po-
wstaje pytanie, czy tylko dla nich. 
To, co udało się zaobserwować na ulicy POW na kilka dni przed świętami 
tuż przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, świadczy, że nie. Około godz. 19 
samochód prowadzony przez kobietę (równie dobrze mogło się to przy-
trafić mężczyźnie), zjeżdżając z ul. Kościuszki w ul. POW, wjechał prawym 
kołem w znajdującą się tam głęboką dziurę. Wskutek tego pani straciła pa-
nowanie nad samochodem. Pojazdem rzuciło i znalazł się na chodniku. 
Na szczęście w tym momencie nie było na nim ludzi ani parkujących tam 
często samochodów. A pani kierowca jechała przepisowo, płynnie i w do-
datku z niewielką prędkością.
W tym wypadku nie chodzi o straszenie czytelników i kierowców, lecz 
o zwrócenie uwagi tych, którzy zarządzają drogami. Wiadomo, że na 
wszystko brakuje pieniędzy. Wyjściem nie jest stawianie znaków i mno-
żenie ograniczeń, lecz większa dbałość o to, aby ci, którzy podejmują się 
budowy dróg, ich utrzymania, zwłaszcza zimowego, byli przygotowani 
do pełnienia swej funkcji, czyli umieli należycie robić to, za co chcą brać 
pieniądze.
Odrębnym problemem jest zimowe utrzymanie dróg (dziury to problem 
bieżącego utrzymania dróg). Doświadczenia po pierwszych opadach śnie-
gu pokazywały, że zarządcy dróg niezbyt przyłożyli się do wyłonienia 
firm, które mają w ich imieniu wykonywać tę usługę. 
Krytyczny momentem był dzień, kiedy wiele osób oczekuje na prezenty, 
czyli szósty grudnia (imieniny Mikołaja). Skarżyli się kierowcy jadący dro-
gami wojewódzkimi od Legionowa do Nasielska i drogą Nasielsk–Pułtusk. 
Ślisko też było od Nasielska w kierunku Przyborowic. Tu jednak szybko 
dało się zauważyć pewną poprawę, będącą prawdopodobnie skutkiem te-
lefonów kierowców do Warszawy i Wołomina.
Wiele gorzkich słów pada pod adresem firmy, która zimą ma dbać o dro-
gi powiatowe. Na terenie naszej gminy jest dużo gorzej, niż było w latach 
poprzednich. To odczucie wielu kierowców. Znaczącą poprawę udało się 
zauważyć dopiero po zmianie sytuacji pogodowej. Jest jednak w tym wy-
padku pewien akcent optymistyczny. Udało się zaobserwować, że samo-
chód odśnieżający jedną z dróg powiatowych, przejeżdżając na drugą ze 
swoich dróg, co wiązało się z pokonaniem krótkiego odcinka drogi wo-
jewódzkiej (ok. 200 m), nie podniósł pługa.
Chciałoby się na koniec powiedzieć: aby do wiosny. Tyle że nadejście 
wiosny wiązać się będzie z lawinowo rosnącą liczbą dziur w drogach.

az

Sylwester 2012

Kanonada była potężna
Kryzys dotarł do Nasielska. To widać po świątecznych dekoracjach na-
szych ulic, sklepów i domów. Wyraźnie wszyscy oszczędzamy. Oszczędza 
także nasz samorząd, który wzorem roku ubiegłego nie witał hucznie ra-
zem z mieszkańcami, do czego byliśmy już nieco przyzwyczajeni, Nowe-
go Roku na skwerze Jana Pawła II. W tej dziedzinie byliśmy prekursorami, w 
tym bowiem roku podobnie postąpiło wiele polskich miast, także te, które 
są zamożniejsze od Nasielska.
A jak było? Mieszkańcy naszej gminy bawili się w sylwestrową noc głów-
nie w placówkach gastronomicznych i na prywatkach (tzw. domówkach). 
Widać to było zwłaszcza o godzinie dwunastej, kiedy po rozbłyskach na 
niebie można było określić, gdzie takie miejsca się znajdują. Zdecydo-
wanie największa kanonada trwała jednak o tej porze na głównym placu 
naszego miasta. Na rynek przyszło mniej niż zwykle osób. Można nawet 
powiedzieć, że były to jednostki. Nie było tego jednak widać po liczbie 
odpalonych fajerwerków. Wydaje się, że było ich więcej niż w czasach, 
gdy robiliśmy to na koszt gminy. 

az

OBRADOWAŁA RADA

Budżet w rozsypce i referendum
W piątek, 28 grudnia 2012 r. od-
była się XXIX sesja Rady Miejskiej, 
w której licznie uczestniczyli sołtysi. 
Obrady prowadził Grzegorz Duch-
nowski, przewodniczący RM, funk-
cję protokolanta sesji pełnił radny 
Maciej Suwiński, zaś burmistrza 
Nasielska reprezentowała Ludwina 
Turek, skarbnik gminy. 
Wprowadzono kilka zmian w pro-
ponowanym porządku obrad. Zna-
lazł się w nim zgłoszony przez panią 
skarbnik w imieniu burmistrza pro-
jekt uchwały dotyczącej opłaty 
targowej. Na wniosek radnego Sta-
nisława Sotowicza zdecydowano 
o zdjęciu z porządku obrad dwóch 
projektów uchwał: w sprawie połą-
czenia Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz włączenia Samo-
rządowego Przedszkola w Starych 
Pieścirogach do Zespołu Szkół nr 2. 
Zdjęty został także projekt uchwa-
ły dotyczący wypłaty ekwiwalentu 
dla strażaków – wniosek zgłosił rad-
ny Mirosław Świderski. Natomiast 
Katarzyna Świderska, wiceprze-
wodnicząca RM, zgłosiła wnio-
sek o wprowadzenie do porządku 
posiedzenia projektu uchwał y 
o przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania burmistrza 
przed upływem kadencji.
Następnie przewodniczący RM 
przedstawił swoje działania między 
sesjami rady, które dotyczyły prze-
de wszystkim uczestnictwa w pra-
cach komisji merytorycznych rady, 
sesji rady powiatu nowodworskie-
go oraz spotkań z burmistrzem 
i pracownikami Urzędu Miejskie-
go w sprawie budżetu. Sprawozda-
nie z działalności burmistrza radni 
otrzymali na piśmie. W ramach in-
terpelacji radnych jedynie radny 
Mirosław Świderski pytał o dalsze 
losy nasielskiej baszty. 
W następnej części obrad rada 
przystąpiła do uchwalania Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Nasielsk na lata 2013–2020. 
Z arówn o p roj ekt  te j  uc hwa-
ły wraz z autopoprawkami bur-
mistrza, jak i opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przedstawiła 
skarbnik Ludwina Turek. Opinia ko-
misji budżetu i finansów na temat 
tej uchwały była pozytywna, ale 
pod warunkiem uwzględnienia jej 
wniosków. W autopoprawce przy-
gotowanej przez burmistrza nie zo-
stały one wzięte pod uwagę, więc 
radni uznali, że konieczne jest gło-
sowanie w tej sprawie. W głosowa-
niu zdecydowano o wykreśleniu 
z projektu uchwały z paragrafu 2 
punktów 2 i 3, (dotyczyły one m.in. 
upoważnienia burmistrza do zacią-
gania zobowiązań f inansowych 
z tytułu umów oraz przekazywania 
uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych w zakresie zacią-
gania zobowiązań). Uchwała pod-
jęta została 9 głosami za, przy 2 
głosach przeciwnych.
W następnej kolejności omawiany 
był projekt uchwały budżetowej 
na 2013 rok. Został on odczytany 
przez panią skarbnik wraz z autopo-
prawkami wprowadzonymi przez 
burmistrza do tego projektu oraz 

z uwzględnieniem opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Wśród 
wniosków zgłoszonych przez me-
rytoryczne komisje rady do pro-
jektu budżetu (nieuwzględnione 
przez burmistrza w autopopraw-
ce) znalazły się m.in.: przeniesie-
nie z zadania „Mój Rynek” – 175 
tys. zł dla Nasielskiego Ośrodka 
Kultury (jako dotacja podmioto-
wa), 83 tys. zł dla OSP, 1 mln zł na 
utrzymanie i remont dróg gmin-
nych. Zgłoszono także wniosek 
o przeniesienie środków z drogi 
Siennica–Paulinowo (ul. Krańco-
wa) na drogę w Pieścirogach (ul. 
Szmaragdowa) – wniosek dofinan-
sowywany z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Dyskusję na te-
mat budżetu na rok 2013 rozpo-
czął radny Henryk Antosik, który 
wnioskował o utrzymanie zadania 
dotyczącego budowy ul. Krańco-
wej, argumentując, iż obecnie wy-
konana jest jedynie podbudowa, 
która jest w coraz gorszym stanie. 
Podkreślił też, że to droga strate-
giczna dla Nasielska i że miała być 
obwodnicą miasta. O fatalnym sta-
nie tej drogi, wynikającym z wad-
liwego jej wykonania, mówił też 
jeden z mieszkańców tej ulicy oraz 
sołtys Siennicy. Także obecny na 
sesji Andrzej Królak, prezes SKR, 
wskazywał, że z drogi tej kilka razy 
dziennie korzystają autobusy szkol-
ne i kierowcy zgłaszają mu proble-
my z przejazdem tą trasą. 
Zarówno radny Maciej Suwiński, jak 
i radny Mirosław Świderski zapew-
niali obecnych, że radni nie są prze-
ciwni budowie tej drogi, a zmiany 
wprowadzają dlatego, że została 
ona wpisana w dwóch wnioskach 
o pozyskanie środków zewnętrz-
nych na jej wykonanie: w ramach 
tzw. schetynówki i FOGR-u. 
Na temat drogi powiatowej (ul. Si-
korskiego) mówił Kazimierz Drabik, 
radny powiatowy, który przypo-
mniał historię jej budowy obiecy-
wanej kilkakrotnie przez władze 
powiatu, zapewniania środków 
w budżecie na ten cel, a później 
ich zdejmowania. Radny oznajmił, 
że na ostatnim posiedzeniu Rady 
Powiatu zdecydowano większoś-
cią głosów o przeniesieniu środ-
ków w wysokości 117 tys. zł z ulicy 
Morawicza w Nowym Dworze 
Mazowieckim na ulicę Sikorskie-
go. – W powiecie środki finanso-
we przeznaczone na inwestycje 
w 2013 roku są mniejsze niż roczna 
pensja starosty – mówił K. Drabik. 
Dodał również, że uchwała zapew-
niająca 1 mln 136 tys. zł na budowę 
ulicy POW ze środków powiatu jest 

opatrzona warunkiem wcześniej-
szej sprzedaży budynku.
W sprawie drogi Paulinowo–Sien-
nica głos zabrała także pani skarb-
nik, wyjaśniając, że środki z FOGR 
mogą być przeznaczone na drogi 
prowadzące do pól i tak jest w wy-
padku ul. Krańcowej, zaś sprawa 
schetynówki dotyczy środków na 
ul. POW.
W głosowaniach nad poszczegól-
nymi wnioskami radni zdecydo-
wali o wykreśleniu z paragrafu 14 
projektu uchwały budżetowej na 
2013 r. kliku punktów (2, 3, 5, 6) 
dotyczących upoważnienia bur-
mistrza do: udzielania w roku bu-
dżetowym pożyczek do łącznej 
kwoty 50 tys. zł; udzielania w roku 
budżetowym poręczeń i gwarancji 
do łącznej kwoty 500 tys. zł; doko-
nywania zmian w planie wydatków 
na uposażenia i wynagrodzenia 
wynikające ze stosunku pracy oraz 
dokonywania zmian w planie finan-
sowym wydatków majątkowych 
w ramach zadań inwestycyjnych 
na 2013 r. nieobjętych wieloletnią 
prognozą finansową.
Przed głosowaniem radny M. Świ-
derski mówił, że nie jest przeciw-
ny budowie targowicy przy ul. 
Lipowej, ale kwotom, które zo-
stał y przeznaczone na ten cel. 
Wspomniał także, że skoro – jak 
zapewniał burmistrz Arciszewski – 
jest możliwość pozyskania środków 
na remont stacji uzdatniania wody 
w Jackowie, to jest to pilniejsza in-
westycja niż targowica. Natomiast 
radna Katarzyna Świderska pod-
kreśliła, że trzeba poprawić plac 
targowy przy ul. Lipowej, utwar-
dzić go i odwodnić, ale kwota zapi-
sana w budżecie na ten cel jest zbyt 
duża. Dodała, że odbyły się dwa 
przetargi na budowę nowej targo-
wicy i oba nie zostały rozstrzyg-
nięte. 
W g łosowaniu za  p odj ę c iem 
uchwały budżetowej na 2013 r. po 
wprowadzonych zmianach głoso-
wało 10 osób, przeciwnych było 
dwóch radnych. Tuż przed głoso-
waniem na posiedzenie dotarł rad-
ny Krzysztof Fronczak. Grzegorz 
Duchnowski, przewodniczący 
RM, podsumowując głosowanie 
nad budżetem na 2013 rok, mówił:  
– Przed nami jako społecznością 
trudny rok. Zachowaliśmy w 2013 
wysokości podatku na poziomie 
roku 2012, więc będzie szczup-
lejszy budżet. W tym roku wcho-
dzi też ustawa śmieciowa, która 
jest dodatkowym podatkiem dla 
mieszkańców. 

Jak minął rok 2012?
Kabaret Halama Oklasky 
Grzegorz Halama oraz Jarosław Jaros wystąpili 13 lutego w Nasielskim 
Ośrodku Kultury z programem kabaretowym.
Bal charytatywny
Przedszkole Samorządowe w Starych Pieścirogach zorganizowało 
w strażnicy OSP w Nasielsku „Bal Charytatywny”. Dochód z tej imprezy 
przeznaczony został na cele placówki.

MARZEC
Druga płyta chóru „Lira”
W przeddzień Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych ukazała się 
druga płyta chóru Lira pt. Czego chcesz od nas, Panie . Znalazły się 
na niej utwory muzyczne tego okresu liturgicznego.
Sikorskiego etapami
Ulica Sikorskiego w Siennicy od kilku lat nie przypomina już ulicy, 
choć władze gminy i powiatu wielokrotnie zapowiadały jej remont. 
W marcu Janusz Konerberger jeszcze wtedy radny powiatu nowo-
dworskiego przekazywał nam optymistyczne wieści o pracach nad 
dokumentacją tej drogi, które miały zakończyć się w maju. Pozwoli-
łoby to na jej budowę już latem. Zgodnie z ówczesnym planem dro-
ga miała być wybudowana na długości 1329 metrów, całość miała 
kosztować ok.1,5 mln zł, a rezerwa w budżecie powiatu na ten cel  w 
2012 r. to 300 tys. zł.
Tragedia w Cieksynie
W nocy z poniedziałku na wtorek (26 na 27 marca br.) spłonął dom 
w Cieksynie. Informacja o pożarze dotarła do straży pożarnej po pół-
nocy. Kiedy strażacy przybyli na miejsce zdarzenia ogniem objęta 
była już znaczna część dobudowanego piętrowego budynku, w któ-
rym mieszkała czteroosobowa rodzina. Z płonącego domu udało się 
wydostać rodzicom i ich 9 letniemu synowi, którzy przebywali na 
parterze. W pożarze zginęła 13 letnia dziewczynka. To zdarzenie bar-
dzo poruszyło, a jednocześnie zjednoczyło miejscową społeczność.
Tadeusz Drozda i autostrady
W sobotę, 18 marca w ramach spotkań ze Sceną Zaułek gościliśmy 
w NOK-u Tadeusza Drozdę. Ten znany satyryk, współzałożyciel 
wrocławskiego kabaretu „Elita” przedstawił nasielskiej publiczności 
program satyryczny, w którym komentował aktualną sytuację spo-
łeczno – polityczną. Nie zabrakło także piosenek w wykonaniu arty-
sty estradowego. 
Jare Święto w Cieksynie
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” zorganizowało 
z rozmachem imprezę na której mieszkańcy mogli pożegnać Panią 
Zimę i przywitać Panią Wiosnę, a także spalić Marzannę.
Mieszkańcy mówią „nie”
W sobotę, 31 marca br. w remizie strażackiej w Jaskółowie odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy w tej miej-
scowości Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez firmę Capital 
Investment Project II Sp. z o.o. Inwestycja nie znalazła poparcia wśród 
miejscowej społeczności.

KWIECIEŃ 
18-stka ŻN
Bez wielkiej fety i imprez Życie Nasielska obchodziło w tym roku 
swoją osiemnastkę. W kwietniu 1994 roku ukazał się pierwszy nu-
mer czasopisma samorządowego „Życie Nasielska”, które było wte-
dy miesięcznikiem. W 2004 przez kilka miesięcy wydawane było co 
tydzień. Później podjęto decyzję, żeby ukazywało się jako dwutygo-
dnik, i tak jest do dziś. Wszystkie numery ŻN zapisane w formacie PDF 
znaleźć można na stronie internetowej Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Czesuaf bawił nas
Poznański kabaret Czesuaf wystąpił w NOK-u 15 kwietnia. Grupę two-
rzy trzech mężczyzn. Artyści zaserwowali naszej publiczności sporą 
dawkę dobrej zabawy.
Modernizacja Kościelnej 
ZGKiM zburzył stojące w Kościelnej budki, w których przed laty 
sprzedawane było mięso. Na ich miejscu powstał parking.

MAJ
Oświatowe potyczki
Radni na posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu RM otrzymali 
od G. Arciszewskiego burmistrza Nasielska dwie propozycje zmian 
w nasielskiej oświacie, mające jego zdaniem przynieść znaczące 
oszczędności. Dotyczyły one: zwiększenia liczby godzin pracy na-
uczycieli specjalistów oraz włączenia przedszkola w Starych Pieś-
cirogach w struktury Zespołu Szkół nr 2. Radni ocenili te pomysły 
negatywnie, czego wyraz dawali także w głosowaniach nad projek-
tem łączenia przedszkola i ZS nr 2 na kolejnych sesjach RM.
Cygański „Promień” 
Przegląd piosenki cygańskiej zorganizowany został przez nasielski 
DPS już po raz szósty. W tym roku impreza odbywała się w Ogrodzie 
Terapeutycznym DPS, gdzie mieści się wspaniały amfiteatr. Gościem 
PROMIENIA był Don Wasyl wraz z zespołem.

czytaj na str. 4
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Świąteczna zbiórka 
żywności
W dniach 7–8 grudnia 
2012 r. Miejski Ośro-
dek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku po 
raz kolejny zorganizo-
wał Świąteczną Zbiór-
kę Żywności. Była ona 
częścią ogólnopolskiej 
akcji, którą co roku 
organizuje Federacja 
Polskich Banków Żyw-
ności. MOPS w tym 
zakresie współpracuje 
z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie. Świąteczna zbiórka żywności tra-
dycyjnie odbywała się w trzech nasielskich sklepach: Tesco, Biedronka i Guliwer.
Podczas dwóch dni zebraliśmy ponad 1500 kg żywności, która trafiła do 60 
najuboższych rodzin z terenu gminy Nasielsk. W akcję zbierania żywności za-
angażowani byli dyrektor i pracownicy MOPS. Na szczególne uznanie zasługują 
wolontariusze współpracujący z ośrodkiem pomocy społecznej. Bez ich po-
mocy i zaangażowania zbiórka żywności z całą pewnością nie przebiegałaby 
tak sprawnie. Już po raz kolejny w akcję włączyli się uczniowie Publicznego Gim-
nazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku. Tym razem MOPS wpierali także uczniowie 
z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim osobom wspierającym akcję świątecznej zbiórki 
żywności za zaangażowanie i trud włożony w służbę potrzebującym.
Dziękujemy dyrektorom szkół uczestniczących w zbiórce, koordynatorom: Ka-
tarzynie Popielarskiej, Edycie Pałaszewskiej, Ewie Żołnierzak, ks. Adamowi Ners, 
ks. Markowi Pszczółkowskiemu oraz wszystkim wolontariuszom.
Szczególne podziękowania skierowane są do ks. kanonika Tadeusza Pepłońskie-
go, proboszcza nasielskiej parafii św. Wojciecha, za udostępnienie pomieszczeń, 
w których była magazynowana zebrana żywność.
Serdecznie dziękujemy sklepom GULIWER, TESCO i BIEDRONKA za umożli-
wienie przeprowadzenia zbiórki na terenie tych sklepów.

Kolejny Finał WOŚP

Koncert w NOK
Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Nasielski Ośrodek Kultury zapraszają 13 stycznia 
2013 r. (niedziela) na 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze 
zebrane podczas Finału przeznaczone zostaną na wsparcie terapii noworodków 
i niemowląt oraz wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opie-
kuńczo-leczniczych. W NOK orkiestrę Jurka Owsiaka będą wspierać zespoły:
RAGGABARABANDA – zespół, w którego skład wchodzą: Dawid Domała 
(wokal, teksty), Radosław Wierzbicki (gitara rytmiczna), Tomek Suwiński (gitara 
basowa), Paweł Zakrzewski (perkusja) oraz gościnnie Emilia Witkowska (śpiew), 
powstał w lutym 2012 r. To niezwykła mieszanką zarówno osobowości, jak i sty-
lów muzycznych, które w połączeniu dają miażdżącą muzyczną petardę. Rapo-
wane reggae z rockowym pazurem, domieszką punka, szczyptą ska i odrobiną 
raggamuffin, zmieszane z dużą ilością pozytywnej energii i dobrej zabawy – tak 
w jednym zdaniu można określić styl grupy. 
WHATEVER – to grupa młodych nasielszczan, która wykonuje utwory Nirvany. 
Członkowie zespołu znają się od dzie-
cka, a grają ze sobą ok. 3 lat. Łączy ich 
jedno – miłość do muzyki i wspólne 
marzenie, które po części udało się już 
zrealizować. Nazwa zespołu jest przy-
padkowa, oznacza „cokolwiek, wszyst-
ko jedno”. W skład zespołu wchodzą: 
Adam Mossakowski – perkusja, Prze-
mek Orłowski – gitara prowadząca, 
Andrzej Siwek – bas, Czarek Luciński 
– wokal/gitara. 
ZDREADY – reprezentanci Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, których 
„dręczy muzyka” – tak mówią sami 
o sobie. Grupa wykonuje covery oraz 
utwory własne. Zdready inspirację 
czerpią z różnych gatunków muzycz-
nych, jak: post-punk, reggae-ska, rock. 
Ich muzyka to spontaniczny przekaz 
pozytywnej energii.
Na koncert w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury zapraszamy o godz. 15.00.

K.T.

8 grudnia w Nasielsku mieszkaniec 
gminy Pomiechówek przywłasz-
czył kartę bankomatową PKO S.A. 
Pobrał tą kartą pieniądze w kwocie 
2700 zł na szkodę mieszkanki gmi-
ny Świercze.
8 grudnia mieszkaniec Nasielska 
po uprzednim wybiciu szyby w sa-
mochodzie Volkswagen Golf skradł 
radioodtwarzacz Pioneer o warto-
ści 200 zł na szkodę mieszkańca 
Nasielska. Ten sam sprawca usiło-
wał dokonać kradzieży samochodu 
marki Fiat 126p na szkodę innego 
mieszkańca miasta.
9 grudnia nieznani sprawcy do-
konal i  włamania do budynku 
mieszkalnego i gospodarczego 
w Nasielsku na ul. Pniewska Górka. 
Skradli elektronarzędzia o wartości 
12 000 zł na szkodę mieszkańca 
Nasielska. 
10 grudnia mieszkaniec Nasielska 
dokonał kradzieży pojazdu Fiat Sei-
cento na szkodę inego mieszkańca 
miasta.
10 grudnia w Nasielsku, na ul. Koś-
ciuszki została potrącona przez 
nieznany samochód mieszkanka 
gminy Nasielsk. Pieszą z obrażenia-
mi przewieziono do szpitala. 
17 grudnia mieszkaniec gminy 
Świercze kierował Oplem Astra po 
zażyciu narkotyków.
20 grudnia mieszkaniec Nasielska 
znieważył wulgarnymi słowami 
funkcjonariuszy Policji oraz naru-
szył ich nietykalność cielesną. Wo-
bec sprawcy prokurator zastosował 
dozór policyjny.

Pijani na drodze:
18 grudnia mieszkaniec gminy Po-
krzywnica kierował Oplem Astra 
w stanie nietrzeźwości – 1,3‰.
22 grudnia w Nasielsku na ul. Tylnej 
mieszkaniec gminy Nasielsk kiero-
wał pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści – 1,19‰.
23 grudnia w Nasielsku na ul. Wą-
skiej mieszkaniec Nasielska kie-
rował Fordem Fiesta w stanie 
nietrzeźwości – 2,08‰.
23 grudnia mieszkaniec gmi-
ny Joniec kierował Fordem Fie-
stą w stanie nietrzeźwości (2,56‰) 
i spowodował kolizję.

Z GMINY

Wigilia bez prądu
Wieczór wigilijny wiele rodzin na terenie naszej gminy spędziło przy świecach. I nie dlatego, żeby stworzyć od-
powiedni nastrój tego ważnego dnia, ale z powodu awarii urządzeń energetycznych. 
Z pewnością święta Bożego Narodzenia 2012 na długo zapamiętają mieszkańcy bloku przy ul. Gen. Sikorskiego 
5 w Starych Pieścirogach. Pozostali bez prądu od Wigilii (poniedziałek) do 27 grudnia 2012 r. (czwartek). Awarii 
uległ transformator znajdujący się na terenie byłego Instalu, za pomocą którego jest zasilany cały budynek. W ten 
sposób 16 rodzin spędziło święta przy świecach. Na szczęście w mieszkaniach było ciepło, ponieważ został pod-
łączony agregat prądotwórczy. 
Problem z prądem był również w zakładzie JAN-POL należącym do Janusza Konerbergera. Na skutek awarii 
transformatora nie było tam zasilania również od Wigilii. Awaria została naprawiona pierwszego dnia po świętach. 
A tymczasem właściciel zakładu musiał zakupić agregat, aby praca przebiegała w normalnym trybie. 
Wigilijna awaria transformatora miała miejsce także w Nasielsku na ul. Warszawskiej. Skutkiem tego w wielu do-
mach prąd pojawiał się i znikał, a kiedy już był, to jego napięcie było tak niskie, że wiele urządzeń RTV i AGD nie 
działało. W wielu domach „miganie” prądu sprawiło, że psuł się sprzęt, m.in. piece, lodówki, pralki, telewizory. 
Na terenie obsługiwanym przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku takich awarii na liniach śred-
niego napięcia wystąpiło ponad 30 i dotknęły one głównie mieszkańców większych miejscowości: Płocka, 
Kutna, Ciechanowa, Sierpca oraz Nasielska. W Nasielsku o godz. 13:44 właśnie z zabezpieczeń naprądowych 
wyłączona została linia Nasielsk III – jedna z trzech głównych linii zasilających odbiorców tego miasta. Wyłą-
czeniem objęci byli mieszkańcy m.in. ulicy Warszawskiej, Piłsudskiego, Rynek, Starzyńskiego, Elektronowej, 
Traugutta, Broniewskiego, Młynarskiej, Wyszyńskiego. Jak mówi rzecznik prasowy przedsiębiorstwa ENERGA 
OPERATOR S.A. Aldona Niedziela: - Główną przyczyną wyłączenia okazała się zawilgocona stacja wnętrzowa. 
Zwarcie, które wystąpiło na tej stacji, spowodowało upalenie się mostków. To one właśnie dają efekt, który od-
biorcy odczuwają jako „zaniżone napięcie” lub „czerwone światło”. Naprawa uszkodzeń (wymiana mostków, 
czyszczenie izolatorów, itp.) trwała do północy.
Wieczór wigilijny dla mieszkańców gminy Nasielsk był pełen obaw. Wiele osób zastanawiało się, jak przygotuje 
kolację dla całej rodziny i czy w święta będzie prąd. W większości domów już w pierwszy dzień Bożego Naro-
dzenia obyło się bez niespodzianek z zasilaniem. Ci, którzy święta spędzali bez prądu, odwiedzali swoje rodziny, 
u których nie było takich problemów. 
Pogoda zgotowała nam ocieplenie akurat w czasie świąt Bożego Narodzenia, które są okresem wolnym od pra-
cy. Dlatego część awarii została usunięta dopiero po kilku dniach. Mamy nadzieję, że mimo tych niespodzianek 
święta upłynęły Państwu w atmosferze ciepła i spokoju.

K.T.

Jak minął rok 2012?
CZERWIEC

Święto Nasielska
W minionym roku był to Dzień Nasielska. Impreza plenerowa została zorga-
nizowana na stadionie miejskim, 30 czerwca i obfitowała w różnego rodzaju 
atrakcje począwszy od rozgrywek sportowych, występów dzieci i młodzieży 
oraz nasielskich zespołów muzycznych. Gwiazdą wieczoru był włoski woka-
lista – Roberto Zucaro.
Burmistrz bez absolutorium
Na XXII sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę o wykonaniu budżetu za 
2011 r., ale mimo pozytywnej opinii komisji rewizyjnej nie udzielili burmistrzo-
wi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 (6 radnych 
głosowało za przyjęciem tej uchwały, a 5 wstrzymało się od głosu).
Laur Marszałka dla firmy „Kowalski” z Winnik
Wśród laureatów konkursu dla producentów żywności o Laur Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego znalazła się rodzinna firma państwa Kowalskich 
z naszych Winnik. Otrzymali oni nagrodę w kategorii wyroby tradycyjne i na-
turalne za olej lniany tłoczony na zimno.

LIPIEC
Dotacja na targowicę
Gmina Nasielsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na realizację 
projektu pod nazwą „Przebudowa Targowiska stałego „Mój Rynek” zlokali-
zowanego w Nasielsku przy ul. Lipowej 15”. Pieniądze na ten cel pochodzą 
ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 2013.
Wiatraki w budowie
Rozpoczęła się budowa pięciu elektrowni wiatrowych, zwanych popularnie 
wiatrakami. Cztery z nich usytuowane zostaną niedaleko wsi Dębinki, a je-
den w okolicach wsi Ruszkowo, Czajki, Morgi. Prace prowadzi spółka akcyjna 
MEGA. Inwestorem zaś jest spółka z o.o EOLOS NORTH.

SIERPIEŃ
Karetka przy komisariacie
Od 1 sierpnia, wraz ze zmianą usługodawcy zmieniło się miejsce stacjonowania 
karetki pogotowia ratunkowego. Obecnie jest nim Nowodworskie Centrum 
Medyczne (SZS ZOZ) zespół ratownictwa medycznego funkcjonuje w budyn-
ku nasielskiego komisariatu policji przy ul. Kościuszki 29. 
„Pasha” – gracz zawodowy
„Pasha” to nick (internetowy pseudonim) Jarka Jarząbkowskiego, zawodowego 
gracza i nasielszczanina, który ma swoim koncie tytuł mistrza świata w grach 
komputerowych. Gra, której poświęcił całą swoją karierę, to „Counter Strike”. 
Droga pozostaje w planach
W sierpniu okazało się, że dokumentacja na ul. Sikorskiego nadal nie jest ukoń-
czona, a 200 tys. zł, które miały być wydatkowane na ten cel jeszcze w 2012 
roku rada powiatu przeniosła na zapłacenie zobowiązań starostwa. Po tych 
decyzjach rady Janusz Konerberger, uznając, że dalej nie chce akceptować 
takich działań złożył mandat radnego powiatowego. Jego następcą został Bog-
dan Ziemiecki.
Uroczysta zbiórka harcerska 
Okazją do tej uroczystej zbiórki była 68. rocznica wybuchu powstania war-
szawskiego. Stawili się na nią harcerze i harcerki z terenu naszej gminy oraz 
sympatycy harcerstwa. 
„Kocham CIEksyn”
W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się w Cieksynie piknik charytatywny „KO-
CHAM CIEksyn”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Artystyczno--Spo-
łeczne „Skafander”. Impreza miała na celu wsparcie finansowe rodziny państwa 
Marszałków, którzy stracili w pożarze domu cały swój dobytek.  

WRZESIEŃ
Adrianek potrzebuje pomocy
Wielu mieszkańców naszej gminy poruszyła historia jedenastoletniego Adrian-
ka Szymczaka, który od kilku lat cierpi na nieuleczalną chorobę – postępują-
cą encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Niezbędne leki dla chłopca, 
wymagającego całodobowej opieki, kosztują tysiąc złotych miesięcznie, a to 
dużo dla czteroosobowej rodziny, w której jedyną pracującą zawodowo oso-
bą jest pani Beata, pielęgniarka z nasielskiej przychodni Centrum Medyczne. Jej 
mąż bowiem zajmuje się chorym synem.
Święto ziemniaka w Popowie
W niedzielę, 23 września br., na terenie Szkoły Podstawowej odbyła się impre-
za integrująca lokalną społeczność, której głównym bohaterem był tytułowy 
ziemniak. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych konkursów i atrakcji 
z nim związanych. 
Targowisko obok stadionu
Radni większością głosów na wrześniowej sesji zdecydowali o przyjęciu wnio-
skowanej przez burmistrza uchwały ujednolicającego zasady pobierania pro-
wizji z opłaty targowej zbieranej na obu nasielskich targowiskach (przy ulicy 
Lipowej i przy ulicy Tylnej), czyli 60% dla inkasenta i 40% dla gminy. Właściciele 
targowiska prywatnego zapowiedzieli, że zrezygnują z prowadzenia tej dzia-
łalności i wypowiedzą kupcom umowy, zaś burmistrz deklarował, że przygo-
towane jest już targowisko na ul. Lipowej przy wjeździe na stadion. Jednak do 
końca roku kupcy się na nim nie pojawili. 
Nowa elewacja NOK
Budynek NOK zyskał nowy image - został ocieplony, ma też nową elewację. 
Prace wykonywał ZGKiM.

czytaj na str. 5

Jak minął rok 2012?
PAŹDZIERNIK

Ośrodek jak nowy
Zmodernizowano ośrodek zdrowia w Cieksynie, który wchodzi podob-
nie jak ośrodek zdrowia w Starych Pieścirogach i przychodnia w Nasielsku 
w skład nasielskiego SP ZOZ. Teraz wszystkie obiekty są już wyremonto-
wane. 
Nagroda za aktywność
Sołectwo Konary zajęło trzecie miejsce w tegorocznej edycji konkursu na 
„Najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu” zorganizowanego przez woje-
wodę mazowieckiego. 
Złoty medal za olej
Na odbywających się w Poznaniu w dniach 6–9 października br. Targach 
„Smaki Regionów” mieszkańcy naszej gminy, państwo Hanna i Krzysztof 
Kowalscy, odnieśli ogromny sukces. Zostali uhonorowani złotym meda-
lem targów za produkowany w ich gospodarstwie olej lniany. W listopadzie 
pan Krzysztof otrzymał nagrodę Lew Nasielska.
Wreszcie w Nasielsku jest NPL 
10 października br. w Nasielsku został uruchomiony punkt Nocnej i Świą-
tecznej Pomocy Lekarskiej. Zlokalizowany jest jednak nie w budynku 
przychodni zdrowia przy ul. Sportowej,lecz w budynku Komisariatu Policji.
Burmistrz zagrał va banque
Na XXV sesji Rady Miejskiej (25.10.2012 r.) doszło do zaskakującej sytuacji 
kiedy burmistrz Grzegorz Arciszewski opuścił obrady zabierając ze sobą 
kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów jedno-
stek samorządowych. 

LISTOPAD
Dotacja na projektor
Nasielski Ośrodek Kultury złożył w tym roku, za zgodą burmistrza 
Nasielska, wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinanso-
wanie zakupu m.in. projektora cyfrowego do naszego kina. Wniosek NOK 
został wysoko oceniony przez PISF i został sklasyfikowany na drugim miej-
scu listy beneficjentów. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na 
kwotę 350 tys. zł, natomiast wysokość przyznanego przez PISF dofinan-
sowania to 175 tys. zł. 
Nasielski ZHR ma już 5 lat
W październiku nasielski ZHR świętował piątą rocznicę swojej działalności.
Reaktywacja Nasielskiej Orkiestry Dętej
Nasielski Ośrodek Kultury podjął się ponownego utworzenia orkiestry 
dętej. Postanowił zorganizować warsztaty muzyczne oraz kupić nowe in-
strumenty. A wszystko w ramach projektu „Muzyka łagodzi obyczaje”, na 
którego realizację NOK otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego. Całość środków przeznaczonych 
na realizację projektu to 36 950,19 zł netto. Kwota dofinansowania wynio-
sła 70%, czyli 25 000 zł. Zajęcia prowadzi Joanna Ostaszewska.
Wyróżnienia dla wolontariatu
Nasielski MOPS zyskał miano organizacji przyjaznej wolontariuszom, zaś 
pani Regina Olszewska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Mazowieckie 
Barwy Wolontariatu”.

GRUDZIEŃ
Od sesji do sesji
Ten miesiąc obfitował w sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji. Wszyst-
kie te spotkania były dość nietypowe, bo nie brał w nich udziału burmistrz 
Nasielska, z którym rada porozumiewała się za pomocą pism. 
Poniedzielski i Bednarek 
Na Zaułkowej Scenie 1 grudnia wystąpił znany satyryk Andrzej Poniedziel-
ski, zaś kilka dni później koncertował na niej Kamil Bednarek. Całe rodzi-
ny przyszły do Nasielskiego Ośrodka Kultury, żeby zobaczyć i posłuchać 
młodego muzyka. 

Serdeczne życzenia noworoczne  
i podziękowania  

dla wszystkich Radnych,  
którzy głosowali  

za przyjęciem referendum  
w sprawie odwołania  
Pana Burmistrza  

składają sprzedawcy  
z Targowiska GULIWER.

W dalszej części obrad rada jedno-
głośnie podjęła uchwały dotyczące 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Nasielsk, uchwały bu-
dżetowej na rok 2012 oraz Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w gminie Nasielsk na lata 
2013–2017. Trzy kolejne projekty 
uchwał były gorąco dyskutowane. 
Jeden z nich dotyczył opłaty tar-
gowej, a dokładniej wysokości jej 
stawek. W tej sprawie pojawiły się 
dwa projekty. Autorem pierwsze-
go był Grzegorz Arciszewski, bur-
mistrz Nasielska, a drugiego radni. 
Różniły się one przede wszystkim 
wysokością proponowanych sta-
wek - wniosek burmistrza zakładał 
podwyżki tej opłaty na terenie ca-
łej gminy. Projekt burmistrza został 
odrzucony w głosowaniu stosun-
kiem głosów: 11 przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Zaś projekt 
uchwały w sprawie opłaty targo-
wej przygotowany przez radnych 
został przyjęty: 11 głosami za przy 
jednym głosie przeciwnym.
Jak podkreślił przewodniczący RM 
– Projekt burmistrza został złożony 
27 grudnia, a sprzedawcy w swoim 
wniosku chcą ujednolicenia stawek 
na obu targowiskach, takich jakie 
były znane wcześniej i znalazły się 
w projekcie radnych.
Wiele wątpliwości i pytań, na które 
nie było komu udzielić odpowie-
dzi, wzbudził wśród rady projekt 
uchwały w sprawie „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Nasielsk”. Rad-
ni podkreślali, że wiele ważnych 
i związanych z kosztami spraw 
zostało niezbyt precyzyjnie zapi-
sanych w regulaminie, dlatego po-

jawiły się głosy, by go nie uchwalać. 
W końcu przyjęli tę uchwałę 11 
głosami za przy 1 głosie wstrzy-
mującym, uznając, że skoro re-
gulamin będzie obowiązywał od 1 
lipca 2013 r., będzie jeszcze czas, 
by wprowadzić do niego zmia-
ny. Zaś projekt uchwały w spra-
wie ustalenia opłat za korzystanie 
z hali sportowej będącej w zarzą-
dzie Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Nasielsku jednogłośnie został 
skierowany do prac w komisjach. 
Następnie rozpatrywano sprawę 
referendum. Zanim wiceprzewod-
nicząca RM odczytała projekt tej 
uchwały, poprosiła radnych o od-
powiedź na dwa pytania dotyczą-
ce wniosku o odwołanie burmistrza 
przed upływem kadencji: Czy ktoś 
był zmuszany do podpisania wnio-
sku? Czy któryś z radnych nie był 
świadomy tego, co podpisuje? Nikt 
nie odpowiedział na te pytania. Jak 
informowała radna, jeśli w referen-
dum weźmie udział odpowiednia 
liczba osób, może dojść do sytuacji, 
że albo burmistrz zostanie odwoła-
ny, albo rada. Może się też zdarzyć, 
że obecny stan rzeczy pozosta-
nie bez zmian. Po czym odczytała 
wniosek o odwołanie burmistrza, 
który komisja rewizyjna jedno-
głośnie zaopiniowała pozytywnie. 
Radny Henryk Antosik powiedział, 
że podpisał się pod wnioskiem, 
opowiada się za referendum, ale 
nie zgadza się z zarzutami, które 
tam się znalazły, ponieważ są zbyt 
ogólnikowe. Jego zdaniem można 
podtrzymać tylko argument braku 
współpracy z radą. Jeden z obec-
nych na sali mieszkańców pytał 
o koszty referendum, chciał też 
wiedzieć, dlaczego nie odwołano 
poprzedniego burmistrza. 

Na salę obrad przyszedł też Grze-
go r z  A rc i s z e ws k i ,  b u r m i s t r z 
Nasielska, by wyjaśnić miesz-
kańcom, dlaczego nie uczestni-
czy w sesjach RM. Przypomniał, 
że podczas październikowej sesji 
przewodniczący RM komento-
wał nieobecność na niej kierowni-
ka Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struktu-
ralnych nasielskiego UM, chociaż 
wiedział, że trwała wtedy kontro-
la wykonania tzw. schetynówki, 
w której kierownik uczestniczył. 
Mówił także o radnych, którzy za-
łatwiają swoje prywatne interesy, 
pracując w radzie, a jako przykład 
złych decyzji rady przywołał prze-
noszenie pieniędzy z ul. Krańcowej 
na inną drogę i zburzenie budżetu 
na 2013 r., nad którym pracował 
wraz z urzędnikami. 
Sugerował też, że wniosek rad-
nych jest wynikiem zawiedzio-
nych nadziei przewodniczącego 
RM, ponieważ to nie on został bur-
mistrzem. W jawnym głosowaniu 
imiennym 12 radnych zdecydowa-
ło jednogłośnie o przyjęciu uchwa-
ły o odwołaniu burmistrza przed 
upł ywem kadencji . W sesj i nie 
uczestniczyli radni: Antoni Kali-
nowski, Albert Dublewski i Rado-
sław Skrzynecki. 
Po głosowaniu G. Duchnowski mó-
wił, że choć startował w wyborach 
na burmistrza, nie miał ulotek ani 
nie zabiegał o głosy wyborców. 
Zapewnił, że nie zamierza już kan-
dydować na burmistrza Nasielska. 
Następnie odczytano pisma, któ-
re wpłynęły do RM. A w wolnych 
wnioskach dyskutowano na temat 
dróg gminnych i powiatowych.

(red.)

Budżet w rozsypce i referendum
dokończenie ze str. 3
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Duchowe witaminy

O maxi sprawach 
Myślę na początku roku 2013, jak to jest z tym światem, w którym żyję 
ja i inni wokół mnie. W gwarze i pośpiechu nie dostrzegamy (a może po 
prostu nie chcemy dostrzegać?) ważnych szczegółów. A przecież z nich 
składa się mozaika codzienności. Inspirację do przemyśleń znalazłem 
tym razem w wydanej kilka lat temu książce Leszka Kołakowskiego pt. 
„Mini wykłady o maxi sprawach”. Nawiązując do tytułu książki, pewnie 
każdy z pisanych do „Życia Nasielska” tekstów mógłbym potraktować 
dokładnie w ten sposób. A wracając do publikacji: stanowi ona bogaty 
zbiór filozoficznych rozważań na temat Boga, wolności, tolerancji i spra-
wiedliwości. A wszystko to napisane przystępnym językiem i opatrzone 
dużą dozą dobrego humoru. Filozofia jako nauka jest „umiłowaniem 
mądrości”, co na pierwszy rzut oka może okazać się trudne i niezrozu-
miałe. Ale gdy pójdziemy dalej, okaże się, że każdy z nas jest filozofem 
– a zaczyna się już od najmłodszych lat, kiedy, jako dziecko, patrząc na 
świat, pyta: „dlaczego?”. Tego typu zapytanie odnosi się do przyczyny 
jakiegoś zjawiska, chociaż w myśleniu i mówieniu dziecka z pewnością 
nie ma ono najmniejszego nawet posmaku jakiejkolwiek naukowości 
czy mądrości. Jest natomiast poszukiwaniem odpowiedzi na postawione 
pytanie. I o ile przeciętny malec zadowala się prostą odpowiedzią, o tyle 
w miarę dorastania i dojrzewania dociekliwość wzrasta. 

Znamy Uniwersytety Trzeciego Wieku dla seniorów, różnego rodzaju 
uczelnie dla młodszej grupy studentów, a nawet Uniwersytety Dzieci. 
Ważna jest jednak osobista edukacja, także ta w dziedzinie wiary. Po-
szukiwanie minitekstów, które w sposób skrótowy i zarazem konkretny 
otworzą nasze umysły i serca na Rzeczywistość Nadnaturalną, która dla 
chrześcijan jest Trójjedynym Bogiem: Ojcem, Synem i Duchem Świę-
tym. Jak stwierdza Benedykt XVI: „Kto odnalazł Boga, odnalazł wszystko. 
A możemy odnaleźć Go jedynie dlatego, że On jako pierwszy wyszedł 
nas szukać i znalazł”. 

Problem „maxispraw” to także kwestia języka. O wierze można prze-
cież mówić prosto, zrozumiale, w myśl słów zawartych w poemacie 
dygresyjnym „Beniowski” Juliusza Słowackiego: „Chodzi mi o to, aby 
język giętki/Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:/A czasem był jak 
piorun jasny, prędki,/A czasem smutny jako pieśń stepowa,/A czasem 
jako skarga nimfy miętki,/A czasem piękny jak aniołów mowa...”.

W trwającym w Kościele „Roku Wiary” warto sięgnąć choćby do „Mi-
nikatechizmu dorosłych ” ks. Edwarda Stańka (Kraków 2012). Autor 
tak przybliża zamysł powstania książki: „Poproszono mnie o wskaza-
nie publikacji, która w sposób zwięzły, przystępny, a zarazem możliwie 
całościowy przedstawiałaby zasadniczy zrąb chrześcijańskiej nauki. 
[…] Szukając możliwie przystępnej formy, sięgnąłem do autentycz-
nych listów, jakie przez pewien czas pisałem do jednego ze studentów 
na pierwszych latach studiów. Kiedy podzieliłem się z nim moją suge-
stią, on przekazał mi dość spory plik zachowanych przez siebie listów. 
Wspólnie uzgodniliśmy, co z tego, po niezbędnych retuszach, można 
przekazać innym, a co należałoby jeszcze uzupełnić”. „42 listy o wie-
rze” stanowią więc wymianę myśli, uczuć, przekonań, a nade wszystko 
są poszukiwaniem mocnego oparcia w tym, co stanowi istotę wiary. Dla 
każdego, kto ma wątpliwości lub pragnie pogłębiać swoją wiarę, książ-
ka ta będzie doskonałym przewodnikiem. Zawiera ona najważniejsze 
prawdy chrześcijańskiej nauki. Z pewnością stanie się dobrą lekturą dla 
młodych i dorosłych czytelników.

Wiara nie jest dodatkiem, czymś dowolnym, jest niezbędna do życia. 
Człowiek „pragnie wznieść się ponad chmury”, „poznać niebo”, szuka 
odpowiedzi na nurtujące go pytania. Ciekawe spostrzeżenia na ten te-
mat pojawiają się w „Minikatechizmie dorosłych”: „Opanowanie trud-
nej sztuki zasięgania rady u ludzi mądrych, ciągłego konfrontowania 
własnego zdania ze zdaniem innych jest jednym z pierwszych znaków 
mądrości człowieka. Stare przysłowie powiada: «Kto pyta, nie błądzi». 
Człowiek, który nie potrafi pytać, nigdy nie będzie człowiekiem mądrym. 
Mam zatem do Ciebie prośbę: Nigdy nie podejmuj ważniejszych decyzji 
bez przedyskutowania z ludźmi doświadczonymi, a głosy innych trak-
tuj poważnie, bo zawsze jest w nich jakieś ziarno prawdy. Oczywiście 
ostateczna decyzja należy do Ciebie i od niej nie próbuj się uwolnić, ale 
niech to zawsze będzie przemyślany wybór”. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
WARTO PRZECZYTAĆ

Zaginione wrota
Orsona Scotta Carda nie trze-

ba przedstawiać szerzej. To autor 

kultowej powieści science fiction 

Gra Endera (wkrótce ekraniza-

cja!) a także kilku mniej znanych, 

ale równie ciekawych dzieł. Nie 

wszyscy wiedzą jednak, że ów 

amerykański autor pisuje również 

powieści fantasy, a jedną z nich 

można znaleźć w naszej bibliotece. 

Zaginione wrota prezentują nam 

historię Dana Northa, wyjątkowo 

zdolnego i utalentowanego dwu-

nastolatka, który poza przymiotami intelektualnymi posiada także spe-

cyficzny dar. Potrafi tworzyć wrota pozwalające mu dostać się dosłownie 

wszędzie. Co jednak niekoniecznie jest korzystne, ponieważ, według 

ustaleń starego paktu, jego rodzina zwykła ludzi z tego typu darem zgła-

dzać. Od razu muszę wytknąć największy minus tej książki. Stanowi ona 

pierwszą część większej sagi, co powoduje, że akcja rozwija się dosyć 

leniwie jak na bite 500 stron tekstu. Na szczęście wszystkie przedstawio-

ne zdarzenia mają sens i zmierzają do dość spektakularnego finału, który 

dodatkowo, co zawsze lubię, zaskakuje. 

Zaginione wrota to młodzieżowy cykl fantasy, i to przede wszystkim 

młodym ludziom go polecam. Orson Scott Card to znakomity pisarz, 

który umie tworzyć wciągające historie i charakterystycznych boha-

terów. Można mu nawet wybaczyć to, że na kolejną część jego dzieła 

przyjdzie nam trochę poczekać.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Z kart historii…

Z DKK Co z pamiątkową tablicą?

Problemy z realizacją pięknej idei

Historia – świadek cza-
su, światło prawdy, życie pa-

mięci, nauczycielka życia, 
zwiastunka przyszłości.

Cyceron

Krogule i Popowo
W kolejnym artykule z cyklu po-
święconemu miejscowościom, 
wsiom czy też sołectwom po-
łożonym w administracyjnych 
granicach gminy Nasielsk pragnę 
zaprezentować wsie Krogule oraz 
Popowo. 
Dawniej Popowo było jednym 
wielk im skupiskiem osiadł ych 
mieszkańców wsi,  dziś to trzy 
różne człony administracyjne: 
Popowo Borowe, Północ oraz 
Południe. Tak jak wiele miejsco-
wości położonych w naszej gmi-
nie, także te zaliczają się do wsi 
o staroż ytnym pochodzeniu, 
sięgającym czasów sprzed naro-
dzin Chrystusa. Obie także nadal, 
choć w wypadku Popowa w róż-
nych formach, zachowały swoje 
istnieje oraz pierwotne brzmienie 
nazwy mimo zawirowań histo-
rycznych, które nie ominęło na-
sielskiej gminy. 
K r og u l e  –  P i s z ą c  o  K r o g u -
lach, możemy z całą pewnością 
stwierdzić, że tak jak wiele innych 
wsi i osad gminy Nasielsk, po-
chodzenie tej miejscowości gi-
nie w mrokach czasu, w których 
źródła pisane jeszcze na ziemiach 

polskich nie istniał y. P ierwsze 
nam znane ś lady osadnict wa, 
wskazujące na obecność i pracę 
człowieka na terenie miejsco-
wości, zostały odkryte w ramach 
badań Archeologicznego Zdjęcia 
Polski. Po ich opracowaniu moż-
na stwierdzić, że Krogule należą 
do bardzo starych miejscowo-
ści. Dowodzą tego odnalezione 
we wsi artefakty archeologicz-
ne w postaci fragmentów wió-
ra krzemiennego. Odnalezienie 
dwóch wytworów działalności 
człowieka nie pozwala na jasne 
i precyzyjne określenie charak-
teru miejscowości w ówczesnym 
okresie. Wiemy jedno: że czło-
wiek na pewno tam był. 
Można przypuszczać, że więcej 
o historii Krogul powiedzą źród-
ła p isane.  P ier wszą wzmianką 
jest pochodząca z dokumentów 
wiz ytacj i  kościo ła paraf ia lne-
go w Nasielsku. Odbyła się ona 
w dniu 3 lipca 1817 r. W czasie 
jej przeprowadzania we wsi znaj-
dowało się 6 dymów. W nich to 
swoje życie prowadziło 39 męż-
czyzn (w tym 11 dorosłych) oraz 
26 kobiet (w tym 9 dorosłych). 
Miejscowości położone w danej 
parafii z reguły miały obowiązek 
odprowadzania pewnych kwot 
pieniężnych, zwanych potocz-
nie dziesięciną, na potrzeby ut-
rzymania miejscowego kościoła. 
Krogule powinny były oprowa-
dzić na rzecz kościoła parafialne-
go w Nasielsku kwotę wynosząca 

6 złotych. W dokumentach wi-
zytacji widzimy zapis mówiący, 
że powyższa kwota od kilku lat 
była zaległa. Dziś trudno docho-
dzić, dlaczego to miało miejsce. 
Wiemy natomiast, o czym do-
kumenty wizytacji też wspomi-
nają, że Nasielsk i okolice zostały 
w czasie batalii pod Nasielskiem 
przez wojska francuskie bardzo 
zniszczone . Ciekawostką, na któ-
ra warto zwrócić uwagę, jest in-
formacja dotycząca właściciela 
Kroguli. W jednym miejscu czy-
tamy, że wieś była własnością hra-
biego Dambskiego. Kolejny zapis 
znajdujący się przy informacji 
o zaleganiu z dziesięciną mówi, 
że Krogule były własnością J.W. 
Skarbkowej. 
Kolejnym XIX-wiecznym źród-
łem, w którym wzmiankowane 
są Krogule, jest Słownik Króle-
stwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich . Czytamy w nim, że 
w 1827 r. wieś należała do gminy 
i paraf ii położonej w Nasielsku. 
We wsi znajdowało się 10 do-
mów, w których żyło 70 miesz-
kańców.
Popowo – Jest to jedna z niewie-
lu miejscowości należących ad-
ministracyjnie do gminy Nasielsk, 
o której można napisać, że była 
terenem starożytnych osad. Ów 
fakt jest niezbicie potwierdzo-
ny, mimo braku występowania 
w tym okresie źródeł pisanych, 
przez prace powierzchniowe 

prowadzone na terenie gminy ra-
mach Archeologicznego Zdjęcia 
Polski. Materiały, które podczas 
tej ekspedycji został y zebrane 
i opracowane, dowodzą, że w Po-
powie ślady osadnictwa występu-
ją, począwszy od epoki mezolitu 
(środkowy okres epoki kamienia 
trwający od około 11 000–7000 
p.n.e., Bl iski Wschód) do epo-
ki brązu i występującego w niej 
okresu lateńskiego (okres trwa-
jący w Europie od 400 p.n.e. do 
początku naszej ery). W wypadku 
Popowa możemy mówić o cią-
głości osadniczej, gdyż nieprze-
rwane ślady osadnictwa mamy 
udokumentowane w granicach 
chronologicznych przypadają-
cych na XII–XII oraz XV–XVI w. 
Sama nazwa miejscowości wska-
zuje, że Popowo było wsią słu-
żebną, tak jak występujące licznie 
Grotniki, Sokoły, Szczytniki czy 
Szyszki. Jej działalność oraz dobra 
z niej płynące były podporząd-
kowane popowi, czyli księdzu. 
Z całą pewnością możemy przy-
puszczać, że na nasielskim gro-
d z i s k u ,  z w a n y m  K o p c e m , 
mieściła się kaplica grodowa, przy 
której był usadowiony ksiądz. 
Na jego potrzeby i potrzeby ka-
plicy właśnie łożyli mieszkańcy 
Popowa. XIX-wieczne źródła, ta-
kie jak dotyczące wizytacji koś-
cioła paraf ialnego w Nasielsku, 
która miała miejsce w dniu 3 lip-
ca 1817  r., określają Popowo jako 
miejscowość należącą do braci 

szlacheckiej. Z powyższego doku-
mentu wynika, że w miejscowości 
znajdowało się 34 domy. Popowo 
było zamieszkane przez 173 męż-
czyzn (w tym 60 dorosłych) oraz 
151 kobiet (w tym 58 dorosłych). 
Brać szlachecka, zgodnie z obo-
wiązującą zasadą, była zmuszona 
odprowadzać na rzecz kościoła 
parafialnego w Nasielsku podatek 
zwany dziesięciną, który służył do 
utrzymania domu bożego. Z Po-
powa w kasie świątyni powinno 
się znaleźć 27 złotych i 10 groszy. 
Jednakże wyżej wymieniona suma 
od dawna nie była odprowadzana. 
Zapewne przyczyną powyższe-
go stanu rzeczy było zubożenie 
szlachty w wyniku prowadzonych 
działań wojennych w okolicach 
Nasielska przez oddział y armii 
francuskiej. 
Kolejne dobrze znane miesz-
kańcom gminy Nasielsk źródło 
– Słownik Królestwa Polskiego 
i innych Krajów Słowiańskich in-
formuje nas o istnieniu w Popo-
wie szkoły początkowej ogólnej, 
zapewne utrzymywanej przez 
samą brać szlachecką dla kształ-
cenia własnych dzieci. Ów doku-
ment ponadto zawiera informację 
demograficzną dotyczącą miej-
scowości. Z jego kart dowiadu-
jemy się, że w 1827 r. Popowo 
liczyło 43 domy, w których za-
mieszkiwało 312 mieszkańców. 
CDN.

D. Dalecki 

Komputery z Kraszewskiego
Miejsko-Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Nasielsku otrzymała trzy 
komputery w ramach akcji „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek”.
Celem programu jest podniesie-
nie standardu bibliotek publicz-
nych poprzez wyposażenie ich 
w nowoczesny sprzęt komputero-
wy umożliwiający użytkownikom 
biblioteki korzystanie z internetu, 
a bibliotekarzom katalogowanie 
zbiorów i udostępnianie ich on-li-
ne. Komputery otrzymane przez 

bibliotekę w Nasielsku zostały do-
datkowo wyposażone w program 
antywirusowy z 3-letnią licencją.
– Realizacja projektu przyspieszy 
komputeryzację placówek biblio-
tecznych na naszym terenie oraz 
wzbogaci naszą Pracownię Interne-
tową, w której do tej pory mieściły 
się trzy komputery dla młodzieży – 
mówi Izabela Mazińska z Biblioteki 
w Nasielsku, która zgłosiła placów-
kę do tej akcji.

Warunkiem wzięcia udziału w pro-
gramie „Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek” jest utworzenie na tere-
nie swojej placówki katalogu on-li-
ne zbiorów bibliotecznych. Należy 
to zrobić do 2015 roku. Jak wspo-
mina Izabela Mazińska, prace trwa-
ją, skatalogowano już 85% książek 
z głównej biblioteki. Pozostało na-
tomiast skatalogowanie zbiorów 
z f ilii bibliotecznych w Nowych 
Pieścirogach i Cieksynie.

(p.)

Trafny wybór przedświątecznie 
We wtorek, 18 grudnia po raz ostat-
ni w 2012 r. członkowie Dyskusyj-
nego Klubu Książki spotkali się, by 
porozmawiać o książkach. Tym ra-
zem tematem był Trafny wybór au-
torstwa J.K. Rowling.
Trafny wybór to pierwszy utwór 
pisarki skierowany do dorosłych 
czytelników. Niespodziewanie 
w rocznicę swojego ślubu umie-
ra Barry Fairbrother, członek rady 
Pagford. Trzeba przeprowadzić 
przedterminowe wybory. Roz-
poczyna się bezpardonowa walka 
o władzę, podczas której wycho-
dzą na jaw niechlubne tajemnice 
szanowanych obywateli. Urocza 
miejscowość z brukowanym ryn-
kiem i wiekowym opactwem już 
nigdy nie będzie taka jak dotąd. 

Książka ogólnie spodobała się klu-
bowiczom, którzy polubili jej bry-
tyjski klimat i humor. Doceniono 
to, że Rowling potrafi pisać i nie jest 
tylko „one hit Wonder” w wersji 
pisarskiej. Warto dodać, że Trafny 
wybór znajduje się również w zbio-
rach naszej biblioteki i zaintereso-
wani mogą również zapoznać się 
z tą lekturą. Naprawdę warto. 
Ponieważ spotkanie odbyło się tuż 
przed Bożym Narodzeniem, miało 
charakter świąteczny. Klubowicze 
podzielili się opłatkiem i złożyli so-
bie życzenia.
Następne spotkanie odbędzie się 
już w sobotę, 19 stycznia 2013 r. 
Jego tematem będzie książka pt.: 
Kobiety dyktatorów Diane Ducret, 
przejmujące dzie ło o żonach 

i kochankach m.in. Hitlera, Stali-
na, Mussoliniego, Mao czy Lenina. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!
Na koniec roku małe podsumo-
wanie: w 2012 roku klubowicze 
DKK spotkali się 9 razy i omówili 
15 pozycji z tak różnych gatunków, 
jak biografie, eseje, reportaże czy 
dzienniki. Były to dzieła zarówno 
naszych rodzimych, jak i zagranicz-
nych autorów, w tym tak znanych, 
jak Masłowska czy Zafon. Odbyły 
się również dwa spotkania Dysku-
syjnego Klubu Książki dla dzieci. 
W listopadzie omówiono Diabełka 
M.E. Letki, a w grudniu D.O.M.E.K. 
A. Machowiak i D. Mizielińskiego.

(p.)

M i n ą ł  w ł a ś n i e  r ó w n y  r o k . 
W pierwszym numerze „Życia 
Nasielska” z roku 2012 (nr 1, 6–19 
stycznia 2012) zaproponowali-
śmy ufundowanie i umieszczenie 
na budynku naszej przychodni 
zdrowia przy ul. Sportowej tablicy 
upamiętniającej fakt, że w miesz-
czącej się tu przed laty izbie po-
rodowej przyszło na świat dwoje 
mistrzów ol impij sk ich:  Rena-
ta Mauer Różańska (23 kwiet-
nia 1969 r.) i Tomasz Majewski  
(30 sierpnia 1981 r.). To chyba wy-
jątkowa sytuacja na skalę świato-
wą, żeby w jednym miejscu, do 
tego w jednej sali, urodziło się 
dwoje mistrzów olimpijskich. 
Wiele osób uważało, że warto ten 
fakt upamiętnić. Podzielaliśmy ich 
przekonanie i zaproponowaliśmy 
umieszczenie na przedniej ścia-
nie budynku pamiątkowej tablicy. 
Wcześniej zwróciliśmy się z zapy-
taniem w tej sprawie do naszych 
mistrzów oraz do władz samorzą-
dowych naszego miasta i gminy, 
a także do ówczesnej dyrektor 
SP ZOZ Marii Michalczyk. Mając 
akceptację wszystkich stron, za-
mieściliśmy apel do mieszkańców 
nasielskiej gminy i wszystkich 
tych, którzy chcieliby wesprzeć tę 
inicjatywę. Podaliśmy też numer 
konta, na które można było wpła-
cać ewentualne datki. Użyczyła 
go grupie inicjatywnej Nasielska 
Fundacja Wspierania i Rozwoju 
Edukacji, której przewodzi Maciej 
Suwiński.
Niestety, spotkał nas pewien za-
wód, ponieważ odpowiedziała na 
nasz apel zaledwie jedna osoba, 
wpłacając na konto 50 złotych. 
Osoba ta wpłaty dokonała prawie 
natychmiast po ukazaniu się ape-
lu. Później nastąpiła w tej kwestii 
cisza.
Sytuacji tej nie traktowaliśmy jako 
afrontu ze strony społeczeństwa 
z dwóch powodów. Nie prosi-
liśmy o natychmiastowe doko-
nywanie wpłat, ponieważ za pół 
roku miała odbyć się olimpiada. 
Liczyliśmy się z tym, że w Lon-
dynie Tomasz Majewsk i  zdo-
będzie swój drugi złoty medal 
i  w w ypadku wcześniej szego 
umieszczenia tablicy powstałby 

problem z jej  uzupe ł-
nieniem Nasze przeczu-
cie okazało się trafne. 
Zapewniam prz y t ym, 
że nie będziemy czekać 
do kolejnej ol impiady, 
na którą pan Tomasz się 
wybiera i  z pewnością 
powalczy o złoto. Wtedy 
trzeba będzie pomyśleć 
o uzupełnieniu tablicy, 
ale na obecnej będzie 
mia ł  umieszczone już 
obydwa złote medale.
Kolejny problem ze zbiór-
ką pieniędzy wynikał z tego, że 
chcieliśmy posłużyć się przy niej 
sprawdzoną, wiarygodną f irmą, 
która w dodatku rozliczyłaby nas 
ze zbiórki. Są wprawdzie prostsze 
metody zbierania pieniędzy, ale 
chcieliśmy uniknąć wszystkiego 
tego, co mogłoby rzucać chociaż-
by cień wątpliwości co do uczci-
wości osób zajmujących się całym 
przedsięwzięciem.
I jeszcze kwestia wpłat. Mamy już 
deklaracje słowne poważnych 
osób i firm, które zapewniają, że 
będą sponsorować przedsięwzię-
cie. Tablicę chce wykonać znany 
i ceniony mistrz branży kamie-
niarskiej z naszej gminy – Wiesław 
Bożym. Chce być w dodatku nie 
tylko wykonawcą tablicy, ale i być 
jej sponsorem. Na podobnej za-
sadzie działał, wykonując tablicę 
w szkole w Budach Siennickich. 
Dyrektor tej placówki Maria Da-
nisiewicz zapewniła również, że 
społeczność jej szkoły, noszącej 
zresztą imię twórcy nowoczes-
nych olimpiad, Pierre’a de Co-
ubertina, dołoży swą cegiełkę do 
fundowanej tablicy.
W ostatnich dniach odżyło zain-
teresowanie ufundowaniem tab-
licy. Pytają o nią nasielszczanie 
i mieszkańcy gminy. Niektórzy 
są bardzo zaniepokojeni tym, że 
jeszcze jej nie ma. Kontaktują się 
też z nami mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości, pytając, czy 
to prawda, że zaniechaliśmy re-
alizacji pomysłu, ponieważ jest 
małe zainteresowanie miejsco-
wego społeczeństwa wsparciem 
tego przedsięwzięcia. 

Informujemy o kłopotach, za-
p e w n i a m y  j e d n a k ,  ż e  n a d a l 
dążymy do realizacji przedsię-
wzięcia i w najbliższych dniach 
zintensyfikujemy nasze działania. 
W ostatnich dwóch miesiącach 
sondowaliśmy treść, którą chce-
my umieścić na tablicy. Znajdzie 
się informacja, że w obecnym bu-
dynku SPZOZ urodziło się dwoje 
mistrzów olimpijskich (podamy 
ich imiona i nazwiska), następnie 
podamy miejsca i daty zdobytych 
medali i nazwy konkurencji. Ca-
łość chcemy podpisać: „Społe-
czeństwo gminy Nasielsk”.
Tych, których cieszyły i cieszą 
sukcesy naszych mistrzów, na-
dal prosimy o wsparcie inicjatywy 
i przekazanie środków na konto Na-
sielskiej Fundacji Wspierania i Roz-
woju Edukacji, zaznaczając przy 
tym, że są to pieniądze przezna-
czone na fundację olimpijskiej tab-
licy. Prosimy też o podanie swojego 
imienia i nazwiska. Te dwie infor-
macje są bardzo ważne, ponieważ 
pieniędzy bez określonego celu 
Fundacja, która użyczyła swego 
konta, nie będzie mogła przekiero-
wać na zakup tablicy. Imiona i na-
zwiska potrzebne są po to, abyśmy 
sponsorom mogli podziękować, 
a być może wydać skromną bro-
szurkę, gdzie umieścimy kilka in-
formacji o naszych olimpijczykach 
i całym ruchu olimpijskim oraz 
imienny wykaz fundatorów tablicy. 
Konto: Nasielska Fundacja Wspie-
rania i Rozwoju Edukacji
Bank Millenium S.A. 28 1160 2202 
0000 0001 0212 2579
dopisek: tablica olimpijska

az
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Integracyjne spotkanie  
z Mikołajem

We wtorek, 18 grudnia 2012 r. w Restauracji „Stary Młyn” w Nasielsku odbyło 
się „Integracyjne Spotkanie z Mikołajem 2012” dla dzieci niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia. 
Podczas tej choinkowej zabawy dzieci brały udział w grach i konkursach z na-
grodami oraz wspólnym kolędowaniu przy choince. Wszystkie dzieci otrzy-
mały bożonarodzeniowe paczki od Świętego Mikołaja, dla którego chętnie 
recytowały wiersze. Z programem poetycko-muzycznym wystąpili ucznio-
wie z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, który przygotowali 
pod kierunkiem Katarzyny Popielarskiej. Był też czas na świąteczne życzenia, 
wspólne łamanie się opłatkiem i wigilijny poczęstunek. 
Organizatorami tego przedświątecznego spotkania byli: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Promień” z obecną na uroczystości 
Agatą Nowak, prezes Zarządu, Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku reprezentowany 
przez Monikę Nojbert, dyrektor placówki.

(red.)

Spotkanie opłatkowe
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla mieszkań-
ców naszej gminy przez Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska, 

oraz ks. Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza nasielskiej parafii. Wierni, 
którzy przybyli tego dnia przed południem do nasielskiej świątyni, mogli 
wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru Lira. Potem została odpra-
wiona msza św., po której wspólnie podzielono się opłatkiem i składano 
życzenia świąteczno-noworoczne. 
fot. ks. Adam Ners

Z PCK

Wigilia krwiodawców
W  s o b o tę,  15  g r u d n i a  2 012  r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku odbyło się spot-
kan i e  op ł a tkowe dawc ów k r wi 
zrzeszonych w Klubie HDK PCK 
„Kropelka”. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska,  
ks. Tadeusz Jabłoński, duchowy opiekun 
nasielskich krwiodawców i proboszcz 
parafii w Nunie, oraz Marian Wasierzyń-
ski, prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W spotkaniu, które poprowadziła Doro-
ta Kalinowska, prezes nasielskiej „Kropelki”, uczestniczyło w nim ponad 30 
osób, ponieważ tradycyjnie przybyli na nie członkowie klubu HDK „Kropelka” 
wraz z rodzinami. Podczas spotkania był czas na świąteczne życzenia i łamanie 
się opłatkiem, ale także na wręczenie krwiodawcom podziękowań i dyplo-
mów uznania za udział w akcjach oddawania krwi w 2012 r. 

(r.)

Koncert Bożonarodzeniowy
Tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia Nasielski Ośrodek Kultury 
oraz Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku przygotowały 
dla mieszkańców muzyczną nie-
spodziankę. 21 grudnia o godz. 
18.00 w sali widowiskowej NOK 
odbył s ię Koncert Bożonaro-
dzeniowy. Młodzież z ZSO pod 
czujnym okiem dyrektor Danuty 
Białoruckiej poprowadziła impre-

zę i zadbała o jej magiczny, poe-
tycki nastrój. 
O i le świątecznym rodzinnym 
spotkaniom zazwyczaj towarzy-
szą popularne, tradycyjne pieśni, 
to Koncert Bożonarodzeniowy 
w Nasielsku połączył tradycję 
z nowoczesnością. Utwory zna-
ne od wieków przeplata ł y s ię 
z współczesnymi kompozycja-
mi w różnorodnych aranżacjach. 

Na naszej  scenie w y-
stąpili uczestnicy War-
s z t a t ó w  W o k a l n y c h 
p rowad zonyc h p rzez 
wokalistkę jazzową Ewe-
linę Babiarz. W ich wy-
konaniu us ł yszel i śmy 
m.in. Pójdźmy wszyscy 
do stajenki, Santa Claus 
is coming to town, Gdy 
się Chrystus rodzi , Last 

Christmas oraz Coraz 
b l iżej  święta .  C a łość 
zwieńczył występ Na-
sielskiej Orkiestry Dę-
tej pod batutą Joanny 
Ostaszewskiej .  Miel i-
śmy okazję posłuchać 
kolęd: Wśród nocnej 
c iszy,  Przyb ieżel i  do 
Betlejem ,  Cicha noc 
i Tryumfy Króla Niebieskiego. 
Przedświąteczny koncert w NOK 
przygotowany przez nasielską 
młodzież sprawił, że wszyscy 
poczuli niepowtarzalną i rados-
ną atmosferę świąt. 

K.T.

Kolędnicy w Cieksynie
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne SKAFANDER po raz kolej-
ny przygotowało dla mieszkańców 
Cieksyna wspólną wigilię. Odby-
ła się ona w sobotę, 22 grudnia 
2012 r. Także i tym razem miejsco-
wość odwiedził sam Święty Mikołaj. 
Podobnie jak przed rokiem, miej-
scem spotkania był plac obok przy-
stanku autobusowego. Świąteczny 
klimat tworzyła choinka oraz sce-
nografia do przedstawienia pt. Idą 
Kolędnicy. Spektakl ten to reak-
tywacja żywej w dawnej Polsce 
tradycji kolędowania. Zwyczaje 
i obrzędy, będące świadectwem 
naszych korzeni, przechodził y 
z pokolenia na pokolenie, łączyły 
ludzi różnych generacji i różnych 
czasów. Stanowią zatem ciągłość 
naszej tradycji, a kultura polska do 
dzisiaj zawdzięcza im swoją od-
rębność, swoje jedyne i niepo-
wtarzalne barwy. Tak zrodził się 

pomysł zaangażowa-
nia młodzieży w wy-
darzenie artystyczne, 
oparte na odchodzą-
cych w zapomnienie 
ludowych tradycjach. 
– Chcielibyśmy, aby 
zrealizowane przez 
nas przedstawienie 
oraz kolędowanie na 
stałe wpisały się w ka-
lendarz wydarzeń na-
szej  gminy.  M amy 
nadzieję, że będzie 
to początek nowej 
b o ż o n a r o d z e n i o -
wej tradycji, do której 
przyłączą się wszy-
scy mieszkańcy. Jest 
to nasz mały wkład 
w zachowanie cu-
downej i różnorodnej 

kultury polskiej – mówi Miro-
sław Szczypek.
Po nagrodzonym brawami 
przedstawieniu na saniach przy-
był Święty Mikołaj. Zebrał wo-
kół siebie wszystkie obecne na 
spotkaniu dzieci, po czym wrę-
czył im prezenty. O ile oczy-
wiście te potwierdziły, że były 
grzeczne przez cały rok.
Mieszkańcy oraz Grzegorz Arci-
szewski, burmistrz Nasielska, dzielili 
się opłatkiem, a później kosztowali 
barszczu z uszkami. Wszyscy miło 
i świątecznie spędzili czas pomimo 
dużego mrozu.                               (p.)
Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne SKAFANDER dzię-
kuje młodzieży – aktorom 
spektaklu Idą Kolędnicy. Składa 
też podziękowania za pomoc 
w przygotowaniu wigilii:

– Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieksynie,
– Panu Markowi Jaśkiewiczowi, 
– Panu Kazimierzowi Wypniew-
skiemu,
– Panu Grzegorzowi Arciszewskie-
mu, burmistrzowi Nasielska,
– Pani Justynie Nowackiej, dyrektor 
Zespołu Szkół w Cieksynie, 
– Markowi Jurkiewiczowi,
– Mariuszowi Szotowi,
– Stanisławowi Stankiewiczowi,
– Henrykowi Strzelczakowi,
– Monice Olczak,
– Monice Sitkiewicz.
Spektakl Idą Kolędnicy został zre-
al izowany w ramach projektu 
„Ocalić od zapomnienia” współfi-
nansowanego przez Fundację Ban-
ku Zachodniego WBK w ramach 
programu grantowego Bank Am-
bitnej Młodzieży.

Z NOK

Kiermasz świąteczny
Każdy, kto pojawił się 
w niedzielę, 16 grud-
nia 2012 r. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, miał 
niepowtarzalną okazję 
podziwiać i nabyć różne 
cuda, które doskonale na-
dawały się ma świąteczne 
upominki .  Wszystkich 
wystawców łączyło to, że 
prezentowane przez nich 
produkty są wytwarza-
ne ręcznie: od pięknych 
bombek choinkowych, 
poprzez ceramikę, obra-
zy, aż po olej lniany. Do 
kupienia były więc rze-
czy nie tylko piękne, ale 
przede wszystkim niepo-
wtarzalne.
Z tak bogatą ofertą wystąpiły Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów działające przy Zakładzie Pracy 
Chronionej JAN-POL, które były współorganizatorem tego świątecznego spotkania. Na ich stoiskach piętrzyły 
się bajecznie kolorowe przeróżnych rozmiarów bombki, które szybko znajdowały nabywców. Były także pier-
niki, stroiki świąteczne, ozdoby choinkowe (np. piękne złote makaronowe rybki), biżuteria z filcu i koralików oraz 
karty świąteczne i kalendarze na 2013 rok.
Akcja Katolicka sprzedawała świece i sianko oraz wspaniałe kompozycje świąteczne wykonane z suchych liści, 
gałęzi, szyszek i kory. Natomiast Dorota Saracyn, na co dzień prowadząca Szkółkę Roślin Ozdobnych w Konarach 

i projektująca ogrody, pokazała 
nam zrobione przez siebie prze-
piękne, skomponowane z darów 
lasu wianki i wieńce świąteczne, 
które mogły stanowić np. wspa-
niałą dekorację stołu. 
P r z e d m i o t a m i  w y ko n a n y-
m i  z  c e ra m i k i  z a c h w yc a ł o 
stoisko nasielskiego Domu Po-
mocy Społecznej im. Jana Pawła 
II. Ozdoby świąteczne, w tym 
bardzo oryginalne papierowe 
choinki, sprzedawali przedstawi-
ciele Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Nasielsku.
Gościliśmy także wystawców 
z sąsiedniej gminy Pomiechówek. 
Artysta malarz Jerzy Kłoczko 
prezentował swoje obrazy olej-
ne. Wśród prac, na których autor 

przedstawia martwą naturę, kwiaty i elementy architektoniczne, na szczególną uwagę zasługiwały malownicze 
pejzaże, ukazane o różnych porach roku. Zaś Wojciech Synoradzki oferował grafiki swojego projektu, doskonale 
sprawdzające się w roli kartek świątecznych. Można było u niego nabyć także oryginalne niewielkich rozmiarów 
maskotki-przywieszki, tzw. mutomisie, z wykonywania których słynie Zuzanna Bem-Synoradzka. Dla lubiących 
pluszaki były też znacznie większych rozmiarów sympatyczne maskotki, uszyte z miękkich i kolorowych mate-
riałów przez Walentynę Biełową z Pomiechówka, według jej własnych projektów. 
Na naszym jarmarku nie mogło oczywiście zabraknąć znanego w naszej gminie od lat, a od niedawna utytuło-
wanego już na arenie ogólnopolskiej (Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Złoty Medal na Targach 
Poznańskich), oleju lnianego i oleju rzepakowego, które można było nabyć po atrakcyjnej cenie. Dla niedowiar-
ków była także możliwość skosztowania oleju, a także słynnego smakołyku – śledzia w oleju lnianym. Kto nie 
skorzystał z tej okazji, niech żałuje, bo następna może się zdarzyć dopiero za rok.
– Ten kiermasz to z jednej strony możliwość sprzedaży wyrobów wykonanych przez naszych uczestników, czyli 
szansa na pozyskanie dodatkowych środków na cele warsztatów. Ale to także wspaniała okazja do integracji ze 
społeczeństwem lokalnym. Uczestnicy byli bardzo dumni, gdy widzieli, że to, co robią, naprawdę się podoba. 
Myślę, że dzięki takim spotkaniom czują się ważni i potrzebni, a to niezwykle istotne w ich terapii – powiedzia-
ła nam Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ po 
zakończeniu kiermaszu.
Za udział w zorganizowanym po raz pierw-
szy w Nasielskim Ośrodku Kultury kierma-
szu świątecznym dziękujemy wszystkim 
wystawcom, którzy zechcieli zaprezento-
wać na szerszym forum swoją nietypową 
twórczość, oraz za wspaniałą atmosferę, 
w jakiej mogliśmy spędzić tę wyjątkową 
przedświąteczną niedzielę. Zaś mieszkań-
com za to, że mimo niesprzyjającej pogo-
dy i ogólnie panującego w naszej gminie 
„tumiwisizmu” postanowili jednak przyjść 
do NOK i zobaczyć, jak wiele osób w naszej 
gminie i jej najbliższych okolicach ma talent, 
pomysły i cierpliwość do tworzenia pięknych 
przedmiotów. 

Iwona Pęcherzewska 
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RUBRYKA HARCERSKA

Kadra też się bawi
W każdej grupie, każdej 
organizacji najważniejsi 
są ludzie. To oni ją two-
rzą, budują atmosferę, 
pracują na rzecz dane-
go środowiska. W co-
dziennym życiu drużyn 
to kadra stara się za-
pewnić swoim wycho-
wankom jak najwięcej 
atrakcji i niezapomniane 
wrażenia. Dla instruktora 
najwspanialszą nagrodą jest uśmiech na twarzach harcerzy, jednakże bar-
dzo ważna jest także praca z kadrą, za którą odpowiedzialne są komendy 

szczepów i hufców. Ważne 
jest zarówno kształcenie, 
jak i integracja oraz dobra 
zabawa. 

Właśnie dlatego 1 . Na-
miestnictwo Harcerskie 
postanowiło w piątek, 28 
grudnia 2012 r. zorganizo-
wać spotkanie integracyj-
ne dla drużynowych oraz 
przybocznych wszystkich 
środowisk należących do 

Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. Koordynatorem całego 
wydarzenia była pwd. Sylwia Gardynik.

Mimo mroźnego poranka grupa nowodworskich harcerzy spotkała się 
pod budynkiem Centrum Handlowego „Arkadia” w Warszawie. Następ-
nie wszyscy z wielkim entuzjazmem udali się do kina. Największe zain-
teresowanie wzbudziły obrazy Hobbit: Niezwykła podróż oraz Asterix 
i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości, dlatego każdy mógł udać się na 
film, który najbardziej przypadł mu do gustu. Po wyjściu z sal kinowych 
wszyscy dzielili się wrażeniami i opiniami dotyczącymi obu seansów.

Kolejnym punktem integracji 1. NH była jazda na łyżwach. Udaliśmy się 
pod Pałac Kultury i Nauki, aby móc razem spędzić czas na lodowisku. 
Poziom umiejętności był dość zróżnicowany, jednakże wszyscy dosko-

nale się bawili. Mimo 
wielu niepowodzeń 
harcerze niechętnie 
opuścili lód. Po długim 
i aktywnym przedpo-
łudniu wszyscy udali 
się domów. 

Spotkanie to z pew-
nością sprawi ło, że 
więzi między druży-
nowymi a przybocz-

nymi się zacieśniły, co na pewno zaowocuje lepszą współpracą. 

druhna Dominika Poniedziałek

Nr 95        styczeń 2013

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 

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. 

Prezentowany poniżej życiorys ks. W. Walendziaka pochodzi z książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu”, która zostanie wkrótce wydana przez NTK. Książka brała udział w konkursie „Mazowiecka Akademia Książki 
2011” organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, gdzie otrzymała wyróżnienie. Wśród recenzentów książki jest także prof. dr. hab. Janusz Szczepański, który napisał: „Gorąco polecam Czytelnikom słownik 
biograficzny „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu”. Zawiera on blisko dwieście biogramów osób związanych z Nasielskiem, które na przestrzeni dziejów miały istotny wpływ na życie polityczne, społeczno – gospodarcze, 
kulturalne i duchowe Nasielska, północnego Mazowsza, a niejednokrotnie i całej Rzeczypospolitej.(…) Słownik ten wzbogaca wiedzę o przeszłości jednego z miast północnego Mazowsza, jakim jest Nasielsk. Ocala od zapomnienia 
i popularyzuje osiągnięcia wielu ludzi związanych z historią Nasielska i okolic na przestrzeni stuleci. Zamieszczone w publikacji „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” biogramy osób ilustrują życie polityczne, społeczno – 
ekonomiczne, kulturalne i religijne Nasielska i okolic.(…) Jestem przekonany, iż omawiany słownik biograficzny w istotny sposób przyczyni się również do kształtowania pamięci i świadomości historycznej wśród społeczeństwa 
Nasielska i regionu. Z całą pewnością stanowić on będzie inspirację dla badaczy dziejów innych mazowieckich miast i miasteczek.”(…) 

Red.

Wpisani w historię Nasielska

Wincenty Walendziak (1903 – 1973) proboszcz i dziekan nasielski 
W tym roku mija 110 rocznica urodzin 
oraz 40 rocznica śmierci Wincentego 
Walendziaka – proboszcza nasielskie-
go w latach 1952 – 1973. Z tej okazji 
pragniemy przybliżyć jego życie i pra-
cę duszpasterską, której poświęcił się 
do końca dla dobra swoich licznych 
parafian. Ksiądz Wincenty Walendziak 
urodził się 19.07.1903 roku w rodzinie 
chłopskiej, w Drążdżewie w powiecie 
makowskim jako piąte, najmłodsze 
dziecko Piotra i Małgorzaty z domu 
Opalach (urodziła się 13.12.1862 r., 
zmarła 06.04.1950 r.). Należy nad-
mienić, że rodzinna miejscowość ks. 
Wincentego, w roku jego przyjścia na 
świat należała do parafii Krasnosielc. 
Parafia w Drążdżewie powstała kilka 
lat później, w 1911 roku. Rodzice przy-
szłego księdza prowadzili 15 – morgo-
we gospodarstwo. Pomagał w pracach 
polowych i innych zajęciach od naj-
młodszych lat, a szczególnie po 
śmierci ojca, który zmarł w 1921 roku. 
Pierwsze nauki pobierał w szkole po-
wszechnej w Drążdżewie, którą ukoń-
czył w 1914 roku. Dalszą edukację 
przerwała I wojna światowa. Dopiero 
w 1917 roku, po złożeniu egzaminu, 
został uczniem drugiej klasy gimna-
zjum w Makowie Mazowieckim. Po 
trzech latach otrzymał świadectwo 
ukończenia szkoły. W latach 1920 
–1924 kontynuował naukę w Lice-
um Diecezjalnym w Płocku. Po uzy-
skaniu świadectwa dojrzałości wstąpił 
tamże do Wyższego Seminarium 
Duchownego. Decyzja o wyborze 
drogi kapłaństwa przez Wincentego 
była oparta na przykładnej religijności 
rodziców. „Ojciec głęboko religijny 
i uspołeczniony – pisał w 1974 roku ks. 
Wacław Jezusek – przyczynił się nie-
mało do powstania w 1911 roku sa-
modzielnej parafii w Drążdżewie (…). 
Według opinii żyjących najstarszych 
parafian był organizatorem poczynań 
i starań o powstanie parafii (…). A gdy 
parafia powstała, Piotr Walendziak słu-
żył pomocą (…) w urządzaniu wnę-
trza kościoła i budowie parafialnych 
budynków. Również brat Piotra, Paweł 
Walendziak bardzo aktywnie działał 
na rzecz rozwoju nowej parafii. Nie-
wątpliwie duży wpływ na postawę 
przyszłego kapłana, a od wczesnych 
lat szkolnych ministranta, mieli również 
księża proboszczowie: ks. Bronisław 
Waszul i jego następca, ks. Wacław 
Krauze, o którym ks. W. Jezusek pi-
sze, że: „ podczas wakacji interesował 
się uczniami swojej parafii i ich myśli 

do seminarium duchownego kiero-
wał”. Duże zasługi miał także prefekt 
makowskiego gimnazjum ks. Ignacy 
Pietrzak, ponieważ potrafił „stworzyć 
odpowiednią atmosferę sprzyjającą 
formowaniu się powołań wśród ucz-
niów”. Takie wzorce i warunki gwa-
rantowały Wincentemu realizację 
obranego celu – zostać kapłanem. 
W szkołach, do których uczęszczał, 
cieszył się poważaniem wśród na-
uczycieli i przełożonych oraz ko-
legów. Podobnie było również 
w seminarium, gdzie przez kilka lat 
był kuratorem chorych. Święcenia 
kapłańskie przyjął, wraz z grupą 6 dia-
konów, w niedzielę 10.06.1928 roku 
w katedrze płockiej z rąk bpa sufra-
gana Leona Wetmańskiego. Mszę 
św. prymicyjną w rodzinnej para-
fii odprawił tydzień później, w nie-
dzielę 17.06.1928 roku w obecności 
matki, siostry Anastazji, rodziny oraz 
niezliczonej rzeszy wiernych. Były 
to pierwsze prymicje w krótkiej, bo 
dopiero 17 – letniej historii para-
fii Drążdżewo. Za credo kapłańskiej 
posługi obrał słowa z Te Deum lau-
damus: „W Tobie Panie zaufałem, nie 
zawstydzę się na wieki”. Najbliższe 
wakacje, podobnie jak wszystkie po-
przednie, spędził w Drążdżewie. Peł-
nił posługę duszpasterską przy boku 
ustępującego proboszcza W. Krau-
zego. Od września 1928 roku rozpo-
czął dwuletnią posługę duszpasterską 
na wikariacie w Wyszkowie. Na studia 
teologiczne do Strasburga we Francji 
wyjechał 12.10.1930 roku. Do Płocka 
powrócił po ośmiu latach, z dyplo-
mem. Otrzymał wówczas probostwo 
parafii Woźniki (03.12.1938 r.). „To po-
sunięcie biskupa – pisał ks. Jezusek – 
szło (…) po jego myśli. Chociaż miał 
ukończone wyższe studia teologicz-
ne, jednak nie miał ambicji nauko-
wych. (…) Czuł się przede wszystkim 
duszpasterzem (…)”. 
Wybuch wojny przerwał ambitne pla-
ny młodego proboszcza. Mimo to, 
z niepewnością jutra, trwał na powie-
rzonej mu placówce. Ostrzegał oso-
by zagrożone aresztowaniem, w tym 
współbraci kapłanów. Sam również 
skorzystał z podobnego ostrzeżenia 
i w marcu 1941 roku przedostał się 
w rodzinne strony. Kolejne lata wojny 
przeżył dzięki pomocy życzliwych 
osób, m.in. ks. Stefana Morki, ów-
czesnego wikariusza krasnosielckie-
go, który – jak podaje ks. Grzybowski 

– w czasie „…okupacji postarał się 
o wyrobienie w gminie Krasnosielc 
dokumentów, którymi legitymo-
wał się ks. Walendziak przebywający 
w Drążdżewie…” Mieszkał – jak pisze 
ks. Jezusek – „przez cały czas okupa-
cji w domu rodzinnym (…) odległym 
o 100 m od posterunku żandarmerii 
niemieckiej. (…) Nikt we wsi nie zdra-
dził go, że jest księdzem. Ubrany jak 
każdy inny gospodarz odbywał jak 
oni nakazane szarwarki, zwoził ka-
mienie na budowę szosy. Żandarmi 
widzieli go stale przy pracy w polu lub 
podwórzu”. W warunkach głębokiej 
konspiracji pełnił, w bardzo ograni-
czonym zakresie, posługę duszpaster-
ską, czasem wyręczał chorującego 
ks. prob. Edmunda Rzewnickiego. 
Sprawował ciche msze docierając 
do kościoła, na różne sposoby, by 
nie wzbudzić podejrzeń żandarmerii, 
najczęściej okrężną drogą. Niekiedy 
spieszył, z narażeniem życia, z po-
sługą do potrzebujących. Pewnego 
razu, zaskoczony przez gestapow-
ców w domu chorej, tuż po udzie-
leniu jej sakramentów św., na pytanie, 
kim jest i co tu robi, odpowiedział ze 
spokojem: „Przyszedłem odwiedzić 
chorą na tyfus” – czym zapewne ura-
tował nie tylko siebie. Okupanci z re-
guły trzymali się z daleka od wszelkich 
chorób, a zakaźnych w szczególności. 
Prowadził również tajne nauczanie. 
W marcu 1945 roku powrócił do 
przerwanych obowiązków duszpa-
sterskich w parafii Woźniki, pełniąc 
jednocześnie funkcję administrato-
ra sąsiedniej parafii Radzanowo. Po 
dwóch latach, w kwietniu 1947 roku, 
został proboszczem parafii Klukowo, 
gdzie ofiarnie i owocnie przepraco-
wał pięć lat, ubogacając kolejnymi 
inicjatywami duszpasterskimi życie 
duchowe parafii. Prawdziwie ojcow-
skim podejściem i przemyślanymi 
decyzjami zyskał sobie szacunek i uz-
nanie, m.in. za zrównanie parafian pod 
względem opłat za wszelkie posługi. 
„Osobiste potrzeby – jak podaje ks. 
Jezusek – ograniczał do minimum”.
W 1952 roku z żalem opuszczając 
Klukowo, udał się na kolejną placów-
kę, do Nasielska… na rowerze, czym 
wśród nowych parafian wzbudził mie-
szane uczucia. Sprawdzony styl pracy 
duszpasterskiej z Klukowa przeniósł 
na nowy grunt. W parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku pozostał do końca 
życia, godząc obowiązki proboszcza 

i dziekana; przepracował tu owocnie 
21 lat. Bez reszty angażował się we 
wszechstronny rozwój, tak ducho-
wy jak i materialny, placówek powie-
rzonych jego pieczy. Staraniem ks. 
Wincentego Walendziaka sprawiono 
marmurowy ołtarz główny Wniebo-
wzięcia NMP i boczny św. Wojcie-
cha. Polichromię wnętrza wykonano 
w 1952 roku, zaś w 1965 roku wsta-
wiono osiem witraży. Duszpasterz ten 
szczególną uwagę zwracał na stro-
nę duchową w życiu parafii. Często 
podkreślał, że proboszcz jest w parafii 
nie tylko po to, aby budować, ale by 
uczyć, wychowywać i kierować jej 
życiem duchowym. W uznaniu za-
sług otrzymał od Ojca św. Jana XXIII 
godność Prałata Honorowego Jego 
Świątobliwości, a od bpa Tadeusza Za-
krzewskiego „podziękowanie i uzna-
nie za rzetelną pracę kapłańską” oraz 
godność kanonika honorowego Ko-
legiaty Pułtuskiej.
W latach 1962 – 68 wykładał teologię 
pastoralną w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Płocku (propozy-
cję stałej pracy w seminarium miał 
już w 1945 roku). Wysoko cenił so-
bie kontakty z tą uczelnią. Cieszył się 
z wyników swojej pracy duszpaster-
skiej i kolejnych powołań kapłańskich 
– w Klukowie cztery, w Nasielsku 
dziewięć. Przez 6 lat do Płocka dojeż-
dżał, dwa razy w miesiącu, głównie na 
motocyklu. Tą samą wuefemką po-
konywał przez lata trasę do Drążdże-
wa, gdzie u rodziny spędzał coroczny 
urlop (z reguły krótszy niż mu przy-
sługiwał!). Długie godziny przebywał 
zazwyczaj nad Orzycem, z wędką 
w ręku, najczęściej w towarzystwie 
proboszcza Stefana Morki, także zapa-
lonego wędkarza. Przy nadarzających 
się okazjach nadal posługiwał w swojej 
rodzinnej parafii – odprawiał mszę św. 
i głosił Słowo Boże; uczestniczył w od-
pustach (np. w 1951 roku był głównym 
celebransem) i innych uroczystoś-
ciach, m.in. w 1965 roku poświęcił 
nowe organy, a sześć lat później po-
błogosławił dwa związki małżeńskie.
Jesienią 1971 roku nastąpiło pogor-
szenie stanu zdrowia ks. Walendziaka. 
Sam zainteresowany uznał to za sku-
tek nieroztropnej gorliwości, o czym 
napisał w liście do biskupa: „Głów-
ną moją chorobą to nieżyt oskrze-
li, na który cierpię od najmłodszych 
lat oraz zapalenie płuc. Żadna z tych 
chorób nie była całkowicie wyle-

czona. Wbrew zaleceniom lekarzy 
za wcześnie opuszczałem łóżko i po-
dejmowałem obowiązki parafialne…”. 
Dwukrotna hospitalizacja i kilkumie-
sięczny pobyt w sanatorium w 1972 
roku nie przyniosły poprawy zdrowia. 
Mimo to w przededniu Wigilii powró-
cił do Nasielska. Przez najbliższe dwa 
miesiące, każdego dnia, w mieszka-
niu sprawował Mszę św. Przyjmował, 
podobnie jak w szpitalu i sanatorium, 
licznych odwiedzających, świeckich 
i duchownych z biskupem Ordyna-
riuszem na czele. Ostatnią Mszę św. 
odprawił w niedzielę 25.02.1973 roku 
w intencji parafian. Zmarł 27.02.1973 
roku „z różańcem w ręku, który mu 
towarzyszył przez całe życie, do koń-
ca”. Dwa dni później, 1 marca, biskup 
sufragan Jan Wosiński po mszy św. 
koncelebrowanej i po uroczystoś-
ciach pogrzebowych w Nasielsku 
z udziałem ponad stu księży i tłumnie 
przybyłych wiernych, poprowadził 
kondukt żałobny do granic miasta, 
skąd przewieziono trumnę z ciałem 
zmarłego do Klukowa. Nazajutrz, 2 
marca, w Klukowie mszę św. koncele-
brował i kondukt poprowadził na miej-
sce wiecznego spoczynku bp płocki 
Bogdan Sikorski w asyście 74 księży, 
rodziny zmarłego, rzesz wiernych 
i licznych delegacji z parafii Woźniki, 
Radzanowo i Nasielsk. Ksiądz prałat 
Wincenty Walendziak spoczął, zgod-
nie z ostatnią wolą, obok grobu swojej 
matki, na cmentarzu w Klukowie.

Krzysztof Macias
Źródła: M. M. Grzybowski, „Marty-
rologium duchowieństwa diecezji 
płockiej w latach II wojny światowej 
1939 – 1945”; W. Jezusek, Miesięcznik 
Pasterski Płocki 1949 i 1974; Kronika 
Parafii Drążdżewo; S. Wierzbicki, Byli 
naszymi duszpasterzami.

WTZ 

Spotkanie opłatkowe
W czwartek, 20 grudnia br. 
w siedzibie Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Starych 
Pieścirogach było bardzo 
gwarno i radośnie. Uczest-
nicy WTZ wraz z rodzinami 
i pracownikami warsztatów 
czekali na gości, wśród któ-
rych znaleźli się członko-
wie Koła Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Rucho-
wo wraz z rodzicami, osoby 
niepełnosprawne zaintere-
sowane przyjęciem na war-
sztaty z opiekunami, a także 
pracujący już zawodowo byli 
uczestnicy WTZ. Na spotkanie 
przybyły także osoby wspie-
rające WTZ: Janusz Konerber-
ger (założyciel warsztatów) z żoną Ireną, Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Halina Kamińska, prezes Akcji Katolickiej, Maria Drwęcka, kierownik działu Terapeutycz-
no-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej, i przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Promień”, a także ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii w Nunie, i ks. Adam Ners, wikariusz nasielskiej parafii św. Woj-
ciecha – opiekun duchowy warsztatów. 
W pierwszej części spotkania goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczestników i terapeutów, na który skła-
dały się wiersze i wspólnie śpiewane kolędy. Dzięki niemu na warsztatach zapanował nastrój świąt Bożego Narodzenia.
Program przygotowała terapeutka Beata Olechowicz. A na szczególne uznanie wśród występujących zasługują: Adam 
Romanowski, Paweł Orłowski, Justyna Kwiatkowska i Małgorzata Sobolewska, dla której wsparciem była psycholog Ka-
tarzyna Rejch. 
– Mijający właśnie rok skłania nas do refleksji i zadumy nad tym, co minęło, ale też do snucia planów na przyszłość. Po 
bardzo burzliwym okresie, jaki przeżyły nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej, życzę Państwu i sobie dużo spokoju, cierp-
liwości oraz wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych – mówiła Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ. Po czym 
głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę funkcjonowania warsztatów jako pla-
cówki dającej gwarancję osobom niepełnosprawnym na lepszą przyszłość. Następnie Janusz Konerberger, pełniąc ho-
nory domu, rozdał obecnym opłatek, którym łamano się, życząc sobie dobrych świąt i jeszcze lepszego nowego roku. 
Ogromną niespodziankę sprawił wszystkim święty Mikołaj, który rozdawał świąteczne paczki zarówno uczestnikom, jak 
i zaproszonym przez nich osobom niepełnosprawnym. Aż 46 paczek ze słodkościami zostało ufundowanych przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PROMIEŃ”. Zaś uczestnicy WTZ otrzymali także paczki żywnościowe 
zakupione ze środków przekazanych przez prywatnego sponsora. 
Ostatnim elementem spotkania była prawdziwa wigilijna wieczerza, przygotowana przez uczestników i pracow-
ników WTZ w pracowni gospodarstwa domowego pod nadzorem terapeutki Eweliny Wiktorowicz i pomocy 
pani Stanisławy Brun. Przy suto zastawionym stole, na którym nie zabrakło pierogów z kapustą i grzybami, czer-
wonego barszczu, wigilijnej kapusty czy też dań rybnych, był też czas na chwilę rozmowy. 
Zarówno goście, jak i uczestnicy warsztatów podkreślali, że spotkanie mimo tak dużej liczby przybyłych na nie 
osób przebiegało w rodzinnej atmosferze.
           (i.)

Podziękowania
Za okazane serce i pomoc materialną dla Warsztatów Terapii Zajęciowej składamy podziękowania:
– Paniom Teresie Wesołowskiej i Lidii Drabik za przekazanie materiałów tekstylnych do wyrobu ozdób świą-
tecznych;
– Pani Małgorzacie Steckiej za prowadzenie zajęć ZUMBY;
– Gospodarstwu Warzywniczemu „Pawłowski i synowie” w Budach Siennickich, Państwu Hannie i Krzysztofowi 
Kowalskim z Winnik, Państwu Katarzynie i Dawidowi Obojskim z Lubomina za przekazanie produktów na wie-
czerzę wigilijną;
– Sponsorowi, który chciał pozostać anonimowy, a przekazał na rzecz warsztatów środki finansowe, z których 
zostały zakupione paczki dla uczestników WTZ.
    W imieniu uczestników i pracowników warsztatów 

Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ w Starych Pieścirogach
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Kino NIWA ZAPRASZA
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 bu-
dzi w nim dawne uczucia i przyczynia 
się do odbudowania relacji z dorosłą 
córką.  

11–12 stycznia godz. 18.00

Biała noc
Thriller, akcja; Francja; czas: 1 godz. 40 min.

Policjant kradnie torbę z narkotykami 
handlarzom kokainy. Bandyci w od-
wecie porywają jego syna. Bohater 
musi dokonać wymiany – torba na 
syna – w klubie prowadzonym przez 
mafię. 

18–20 stycznia godz. 18.00

Niebo w gębie
Biograficzny; Francja; czas: 1 godz. 45 min.

Prawdziwa historia Hortense Labo-
rie, mistrzyni kuchni, która zosta-
je osobistą kucharką prezydenta. Na 
szczytach władzy czeka na nią wiele 
pułapek. 

1–3 lutego godz. 18.00

ATLAS CHMUR
Dramat, Sci-Fi; Hongkong, Niemcy, Singapur, 

USA; czas: 2 godz. 52 min.

W filmie śledzimy losy postaci z róż-
nych epok i zakątków świata, których 
najbardziej błahe decyzje i czyny 
mają daleko idący wpływ na teraź-
niejszość, przyszłość, a nawet prze-
szłość naszej planety. „Atlas chmur” 
jest ucztą nie tylko dla wielbicieli za-
pierających dech w piersiach opo-
wieści przygodowych, ale także 
spostrzegawczych miłośników X 
Muzy. Każda z gwiazd występuje 
w filmie w kilku nierozpoznawalnych 
na pierwszy rzut oka wcieleniach, da-
jąc popis wirtuozerskiej gry i ironicznego dystansu do swojego do-
tychczasowego wizerunku.

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

DTP: Marek Tyc
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Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Referat zamieszczony poniżej został wygłoszony w dniu 09.11.2012 r. w Pułtusku. Obyła się wówczas konferencja naukowa pod patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na temat „Obraz przemian  społecznych, gospodarczych i kulturowych miast Mazowsza w XIX i połowie 
XX wieku.” Organizatorem konferencji był Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Red. 

Czynniki miastotwórcze Nasielska w XIX wieku
Stosunek ogółu ludności pół-
nocnego Mazowsza do miast 
i ich mieszkańców w czasach 
staropolsk ich był  n iechętny 
czy wręcz pogardliwy zwłasz-
c z a  ż y w i o ł u  s z l a c h e c k i e -
go, krytykującego plebejów 
za upadek obyczajów i  kon-
kurencję w handlu zb ożem. 
Miasta uważane był y za sied-
lisko wszelkiego zła, głównie 
chorób epidemicznych, któ-
re dotykały przede wszystkim 
ludność żydowską zamieszkałą 
w dzielnicach o skandalicznych 
warunkach sanitarnych. Rezul-
tatem tego myślenia był opła-
kany stan ośrodków miejskich, 
z właszcza po zniszczeniach 
„potopu sz wedzkiego”,  k ie-
dy to główna działalność nisz-
czycielska najeźdźcy dotknęła 
miast.
D r u g a  p o ł owa  X V I I I  w i e ku 
przyniosła zmianę myślenia, 
wtedy to idee manifestu z Balti-
more nazwały miasta „kolebka-
mi handlu, wolności i wiedzy”. 
Jednak mazowieck ie miasta 
i miasteczka długo jeszcze cze-
kały na wzrost zainteresowania 
elit politycznych problematyką 
municypalną. 
Następny etap zmiany myśle-
nia o miastach i  ich znacze-
niu możemy wskazać dopiero 
u schyłku XVIII wieku, kiedy 
to północne Mazowsze zna-
lazło się w składzie monarchii 
pruskiej. Obok szeroko stoso-
wanego f iskalizmu pruskiego, 
obok l ikwidacj i wszelkiej au-
tonomii, wprowadzono reor-
ganizację ustroju miejskiego. 
Na czele każdego miasta miał 
stać magistrat, który zastępo-
wał  dawną radę miejską pracu-
jąc na rzecz rozwoju ośrodków 
miejskich nie honorowo lecz 
odpłatnie. Członków magistra-
tów mianował rząd lub jego 
agendy jak kamery i rejencje. 
Scentralizowana tym sposobem 
administracja miejska choć da-
l e k a  o d  d e m o k ra t yc z n yc h 
wzorców była sprawna, szyb-
ciej realizowała pewne zalece-
nia rządu pruskiego dotyczące 
miast. Rozpoczęto szereg za-
dań, które miały poprawić stan 
sanitarny miast, poprawić ich 
wygląd i  infrastrukturę. Wte-
dy właśnie stosownym zarzą-
dzeniem Fryderyka Wilhelma 

I I I  zaprzestano pochówków 
na cmentarzach przykościel-
nych przenosząc je poza zwar-
tą zabudowę miejską. Władze 
p ru sk i e  w ysz ł y  j e dn o c ze ś-
n ie  z  in ic ja t y wą zas iedlan ia 
zdobyt ych terenów ludnoś-
c ią  n iemie cką .  Początkowo 
chodziło głównie o ściągnię-
cie na ten obszar specjalistów 
z branży budowlanej, jak mu-
rarzy, cieśli czy stolarzy, któ-
rych generalnie brakowało na 
p ó ł nocnym Ma zowszu.  Po-
p ierano us i ln i e  o s adn ic t wo 
w miastach do których spro-
wadzono l icznych drobnych 
rzemieślników, znosząc wobec 
nich ograniczenia cechowe. 
W myśl stosowanej instrukcj i 
przybysze otrzymywali  prawa 
miejskie, bezpłatną koncesję 
na prowadzenie rzemiosła lub 
prawo mistrzowskie, zwolnie-
nie na okres 6 lat od opłat na 
utrzymanie stróża miejskiego 
i sprzętu przeciwpożarowego. 
Zarówno kolonista jak i  jego 
synowie oraz czeladnicy byli 
zwolnieni z obowiązku służ-
by wojskowej . Pomoc f inan-
sowa państwa przejawiała się 
również w zapłacie rocznego 
cz ynszu za mieszkanie oraz 
częściowego zwrotu kosztów 
przeznaczonych, na urządze-
nie warsztatu i zakupu narzę-
dzi,  których nie można było 
przywieść ze sobą. O pocho-
dzeniu osadników niemieckich 
w Nasielsku można się dowie-
dzieć na podstawie częściowo 
zachowanych akt  s tanu c y-
wilnego gminy ewangelickiej 
w Płońsku obejmującej swym 
zasięgiem również niemiecką 
ludność Nasielska. Z ich anali-
zy wynika, że najwięcej koloni-
stów przybyło z Pomorza, Prus 
Zachodnich, a w mniejsz ym 
stopniu z Wirtembergii i  Me-
kleburgii .  Szacuję, że w ana-
l izowanym okresie przybyło 
do Nasielska około 700 osób, 
czyli przeszło 150 rzemieślni-
ków do tego należy doliczyć 
ich rodziny. Na terenie Ziemi 
Nasielskiej osiedli l i  się osad-
nicy wiejscy w l iczbie około 
300 osób, którzy głównie za-
mieszkiwali takie wsie jak: Chle-
biotki, Dębinki, Kątne, Konary, 
Mazewo, Mogowo, Ruszkowo, 
Słustowo i Wymysły. Ustawo-
dawstwo pruskie wprowadziło 

również do obiegu 
prawnego deklara-
cję z dnia 6 lutego 
1802 r.  znoszącą 
przywilej de non 
tolerandis Judaeis, 
co spowodowało 
w i ę k sz y  n a p ł y w 
ludności  żydow-
skiej do ośrodków 
miejskich północ-
nego Mazowsza, 
i  tak w prz ypad-
ku interesującego 
nas Nasielska do 
lat 60 – tych XIX 
w i e k u  w z r a s t a -
ła tylko liczba za-
mieszkujących tu 
Żydów, natomiast 
liczba polskiej lud-
noś c i ,  p ozosta ła 
na stał ym pozio-
mie, wynoszącym 
około 800 osób. 
Korzystne dla roz-
wo j u  m a z o w i e -
ck ich miast  było 
rów n i e ż  p ra wo -
dawst wo francu-
skie funkcjonujące 
w  o k re s i e  K s i ę -
stwa Warszawskiego. Kodeks 
cywilny Napoleona umożliwiał 
mieszczaństwu nabywanie dóbr 
ziemskich. Rozwój rolnictwa, 
rzemiosła i handlu na szerszą 
skalę był jednak niemożliwy 
ze względu na wojny kampa-
nii napoleońskiej, które często 
przetaczały się przez Nasielsk 
i Ziemię Nasielską.   
Podobnie ja w przypadku in-
nyc h  m a zow i e c k i c h  m i a s t , 
Nasielsk przeżywał okres roz-
kwitu w latach Królestwa Kon-
g r e s o we g o  (1 815  –  1 83 0 ) . 
W latach dwudziest ych XI X 
wieku władze Królestwa Pol-
skiego podjęły planowaną akcję 
porządkowania i przebudowy 
miast i miasteczek. Wtedy też 
ukszta ł tował s ię ostatecznie 
układ przestrzenny Nasielska. 
Lata Królestwa Kongresowe-
go były okresem szczególnie 
sprz yjającym wielk im inwe-
stycją komunalnym i przedsię-
wzięciom służącym poprawie 
wyglądu estetycznego miasta. 
Zmieniły się ponadto podstawo-
we formy zabudowy miejskiej. 
W obrębie siedlisk w zwartej za-
budowie Nasielska, wąska miej-

ska działka budowlana mieściła 
domy zwarto ustawione, będą-
ce zarazem mieszkaniem i war-
sztatem rzemieślniczym, czy też 
sklepem z pomocniczą zabudo-
wą gospodarczą w głębi posesji. 
Zabudowę początkowo drew-
nianą zastępowano budynkami 
murowanymi. Poza obrębem 
siedlisk miejskich tereny użyt-
kowane rolniczo był y wyty-
czone w długie i wąskie zagony, 
tu posadowione był y stodo-
ły i inne zabudowania związa-
ne z produkcją rolną. W miarę 
wzrostu l iczby mieszkańców 

grunty podmiejskie pochłania-
ło budownictwo mieszkaniowe. 
Budowano tu typowe kamie-
nice z przeznaczeniem dla za-
możniejszych mieszkańców, od 
ulicy zaś dla mniej zamożnych 
w oficynach bocznych. Poszu-
kując tanich pomieszczeń już 
w połowie XIX wieku zasiedlano 
poddasza, a warsztaty rzemieśl-
nicze przenoszono do pomiesz-
czeń gospodarczych. 

Stanisław Tyc
(dokończenie w następnym nume-
rze)

Wszystkich zainteresowanych  
zakupem książki   
„Historia oczyma  

mieszkańców Nasielska”  
zapraszamy do czytelni  

biblioteki miejskiej w Nasielsku.

HOROSKOP NUMEROLOGICZNY NA 2013 ROK
Życie zapisane jest w liczbach, sprawdź, które numery mają wpływ na Twój los, która liczba jest 
dla ciebie szczęśliwa, a która przynosi pecha. Przekonasz się, jaka jest Twoja liczba, dodając 
wszystkie cyfry swojej daty urodzenia. Powodzenia! 

zapowiada się ciekawie. Jeśli pozo-
stajesz w stałym związku, nowy za-
strzyk energii rozpali Wasze uczucia, 
jeśli zaś jesteś w stanie wolnym masz 
szansę wiosną poznać kogoś, z kim 
stworzysz poważny związek. Oso-
by z Twojego otoczenia będą liczyły 
na Ciebie, że przejmiesz przywódz-
two i że to Ty będziesz podejmować 
i wprowadzać nowatorskie decyzje. 
PIĄTKA – Dla energicznej piątki ten 
rok będzie dużym wyzwaniem. Sta-
raj się unikać konfliktów z otoczeniem 
i najbliższymi. Czasami będziesz mieć 
wrażenie, że rozmawiając z ludźmi, 
mówicie do siebie w obcym języ-
ku, a to za sprawą energii Księżyca, 
który świeci odbitym światłem sło-
necznym. Możesz chwilami być 
niezdecydowany, często zmieniać 
zdanie, dlatego też uważaj na to, co 
mówisz, i nie bierz do siebie wszyst-
kiego, co gadają inni. Wewnętrzne 
niepokoje, nerwowość jeszcze bar-
dziej mogą towarzyszyć i tak niespo-
kojnym piątkom. Spokój i jeszcze raz 
spokój w zgiełku życia to motto, które 
powinno Wam towarzyszyć na prze-
strzeni tego roku.
SZÓSTKA – Przyszedł dla Ciebie 
czas, kiedy wszelkie możliwości 
będą się pojawiać niczym grzyby 
po deszczu. Możesz zmienić pra-
cę, dostać podwyżkę czy też wy-
grać pieniądze. Jak nigdy dotąd 
będziesz mieć na swojej drodze 
wielu pomocnych ludzi. Uważaj 
jednak, aby w tych poczynaniach 
czy okazjach finansowo-zawodo-
wych nie brać zbyt wielu spraw na-
raz, bo o rozproszenie nie będzie 
trudno. Ostrożnie z wydatkami, 
lekką ręką będziesz czynił wszelkie 
zakupy czy inwestował w przyjem-
ności, a i Twoja hojność w stosunku 
do bliskich będzie znacznie więk-
sza, oby nie za wielka.

SIÓDEMKA – Czas, aby zakasać rę-
kawy i solidnie wziąć się do pracy. 
Tylko pracą i roztropnością zapew-
nisz sobie udane kolejne miesiące. 
Skoncentruj się na umacnianiu swojej 
pozycji zawodowej, doskonal swoje 
umiejętności, wszelkie kursy i szkole-
nia będą stanowiły fundament moż-
liwości awansu czy zmiany pracy. 
Niektóre siódemki za pracą udadzą 
się za granicę. To, co teraz stworzysz, 
przyniesie nadzwyczajny plon, który 
zapewni profity na długie lata. Nie za-
niedbuj życia emocjonalnego.
ÓSEMKA – Przed Tobą bardzo cie-
kawy czas, zapowiadający liczne suk-
cesy, ale też nieprzewidziane zmiany. 
Jeśli nie poddasz się emocjom, wy-
każesz się odwagą, inicjatywą, przed 
Tobą nieprzewidziana fala sukcesów. 
Nie zdziw się, jeśli pojawi się ktoś lub 
coś, co niespodziewanie wywróci 
Twój świat do góry nogami. W działa-
niach zawodowych postaw na rekla-
mę, czy to w mediach, czy w miejscu 
pracy chwal swoje umiejętności. 
To rok zwłaszcza dla Twojej wibracji 
wszelkich potrzeb intelektualnych, 
wymiany myśli, przyjaźni. 
DZIEWIĄTKA  – W 2013 roku 
prawdziwe szczęście i skupienie od-
najdziesz w domu i rodzinie. Z przy-
jemnością będziesz upiększać swoje 
mieszkanie czy działkę. Związki uczu-
ciowe, a w szczególności małżeństwa, 
będą przeżywać okres harmonii, po-
czucia trwałości i wartości. Jeśli myślisz 
o inwestycjach domowych, zamianie 
mieszkania czy remoncie, to śmiało 
to realizuj. Natomiast z radykalnymi 
zmianami w pracy lepiej poczekaj. 
Z przyjemnością będziesz uczest-
niczyć w spotkaniach rodzinnych. 
Kontakt z przyrodą, dobra lektura czy 
modlitwa to jest to, czym dziewiątki 
w tym roku mogą koić wewnętrzny 
niepokój.

JEDYNKA – Nie jest to czas na za-
bawę, aktywność czy też błyszcze-
nie w świecie zewnętrznym. Raczej 
przyjdzie Ci skupić się na swoim 
wnętrzu, wykazać cierpliwością i dy-
plomacją, tylko w ten sposób swo-
je zamiary możesz doprowadzić do 
końca. Z chęcią podejmiesz się nauki, 
dla poszerzenia horyzontów lub też 
aby zdobyć odpowiedni certyfikat. 
DWÓJKA – Energia tego roku po-
zwoli Ci na spełnienie większości 
Twoich ambitnych planów. To nie-
zwykle korzystny czas dla spraw fi-
nansowych, możesz spodziewać się 
podwyżki, możliwości zarobienia 
dodatkowych pieniędzy czy też zna-
lezienia bądź zmiany pracy. Będzie Ci 
towarzyszyć wszechmocne uczucie, 
że los jest w Twoich rękach. Warun-
kiem powodzenia w każdej dziedzinie 
życia będzie postępowanie według 
zasad etycznych, którymi musisz się 
kierować.
TRÓJKA – Ten rok dla Ciebie to 
podsumowanie dziewięcioletniego 
cyklu. Nie poddawaj się niepotrzeb-
nym sentymentom, wszystko, co 
nieudane, będzie się kończyło, na 
fundamentach przeszłości będziesz 
budować nowe, lepsze jutro. Ważne 
jest, abyś w tym roku wszelkie ogra-
niczające Cię sytuacje szybko wy-
jaśniał. Do połowy roku należy być 
ostrożnym w kwestiach finansowych, 
wszelkie inwestycje czy podejmowa-
nie działalności gospodarczej zostaw 
na kolejny rok. Jeśli zaś odczujesz, że 
niektóre zmiany nie były przez Cie-
bie zaplanowane, nie obawiaj się, czas 
pokaże, że to wcale nie było takie złe.
CZWÓRKA – Zaczynasz właśnie 
nowy dziewięcioletni etap Twojego 
życia. Energia nowej wibracji obdarzy 
Cię siłą, wiarą we własne ja. Odważnie 
inwestuj, podejmuj się nowych dzia-
łań zawodowych. W uczuciach też 

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Jasełka bożonarodzeniowe
21 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach zapanował świąteczny nastrój. Najpierw odbyły się wigilie 
klasowe. Były piękne życzenia podczas dzielenia się opłatkiem, wieczerze wigilijne, wspólne śpiewanie kolęd oraz pre-
zenty. 
Później wszyscy zebrali się w świątecznie przystrojonej sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Barbara Markowicz powi-
tała gości przybyłych na uroczystość: burmistrza gminy Nasielsk Grzegorza Arciszewskiego, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej Agatę Nowak, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Kozłowską oraz emerytowanych nauczycieli. Złożyła 
wszystkim uczestnikom uroczystości najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 
Następnie uczniowie zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe. Przerażeni jasnością niebios pastuszkowie pospieszyli 
do stajenki betlejemskiej, gdy aniołowie oznajmili im wielką nowinę: „w szopie cichej, ubożuchnej, przy Świętej Matusi 
leży w żłobie na sianeczku maleńki Jezusik”. Za nimi podążyły dzieci, które powitały Zbawiciela i złożyły w darze swoje 
gorące serduszka. Do żłóbka przybyli również Trzej Królowie, przynosząc ze sobą dary: złoto, kadzidło i mirrę. Straszliwy 
Herod, który chciał zgładzić Dzieciątko, trafił do piekła porwany przez Śmierć i Diabła. Na zakończenie kolędnicy życzyli 
wszystkim zdrowia i szczęścia oraz zaprosili do wspólnego kolędowania. Przedstawienie wzbogacił anielski śpiew chó-

ru szkolnego. W repertuarze nie zabrakło 
pięknych kolęd, pastorałek oraz utworów 
o tematyce bożonarodzeniowej.
Na koniec dyrektor szkoły i zaproszeni 
goście podzielili się opłatkiem ze spo-
łecznością szkolną, którą reprezen-
towali przewodniczący samorządów 
klasowych.
To był niezapomniany dzień dla 
wszystkich, dzień pełen radości. Niech 
magia świąt Bożego Narodzenia trwa, 
niech na stałe zagości w naszych ser-
cach dobro i pokój.

Koło redakcyjno- teatralne

Plan Nasielska z 1842 roku. Rys. „Szkice z dziejów Nasielska i dawnej Ziemi Zakroczymskiej”.
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DROBNE
Przyjmę do biura – fakturowa-
nie, przyjmowanie zamówień.  
Tel. 609 442 143.

S p r z e d a m  d z i a ł k i  r o l n e 
w Nasielsku – w planie zago-
spodarowania p[przestrzennego 
z przeznaczeniem pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzin-
ną. TANIO!!! Tel. 698 966 805.

Firma zatrudni do sprzątania 
kobietę lub mężczyznę z grupą 
niepełnosprawności, umiarko-
waną. Tel. 508 297 395.

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

Sprzedam działkę budowlaną ok. 
400 m2 w Nasielsku; budynek 
mieszkalny do remontu lub roz-
biórki oraz budynek dwuizbowy 
o pow. 40 m2 do zamieszkania. 
Tel. 698 966 805.

Wynajmę pokój lub kawalerkę 
w Nasielsku w bloku. Tel. 662 
941 779.

Sprzedam słomę w rolkach i au-
tokarmiki dla trzody. Tel. 23 69 
26 491.

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.

Układanie glazury. Tel. 604 561 
031.

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

Zbieramy oleje wszelkiego ro-
dzaju przepracowane samocho-
dowe i od maszyn rolniczych. 
Tel. 537 411 996.

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

Język angielski – korepetycje. 

Zakres szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Tel. 501 137 264.

Sprzedam działkę budowla-

ną 800 m2 przy ul. Miodowej.  

Tel. 513 024 557.

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.

Zbieramy olej przepracowany 

samochodowy i od maszyn rol-

niczych. Tel. 537 411 996.

Wynajmę mieszkanie 2-poko-

jowe 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.

Sprzedam mieszkanie 47 m2 

( p a r t e r- 2  p o ko j e )  o s i e d l e 

Płońska. Tel. 604 436 444, 796 

611 579.

Sprzedam działkę 2000 m2 z do-

mem a Starych Pieścirogach 

z  d o s t ę p e m  d o  m e d i ó w.  

Tel. 696 990 459.

Korepetycje z języka rosyjskiego. 

Tel. 511 146 203.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl
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tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, 

prace porządkowe, 
wycinanie drzew. 

Tel. 881 918 674
URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Wybór formy opodatkowania
Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, z 
mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest opo-
datkowany według skali podatkowej, nie ma obowiązku zawiadamiania 
organu podatkowego o wyborze tej formy opodatkowania.
Podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, opodat-
kowany w poprzednim roku inną formą, ma możliwość zmiany formy 
opodatkowania informując o tym naczelnika urzędu skarbowego w ter-
minie do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Podstawa prawna:
art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1, art. 9a ust. 4 , art.27 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.);
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym  podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998r. nr 144, poz. 
930 ze zm.).
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielą pracownicy urzędu pod 
numerem telefonu: (22) 765-90-08, 765-90-29.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju finałowego 14.12.2012 r.:
1. Krzysztof Michnowski – Janusz Wydra  170 pkt (53,13%)
2. Marek Olbryś – Mariusz Figurski  164 pkt (51,25%)
3. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalskiski   164 pkt (51,25%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  162 pkt (50,63%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  157 pkt (49,06%)
6. Stanisław Sotowicz – Piotr Turek   143 pkt (44,69%)

Końcowa klasyfikacja brydżowego Grand Prix Nasielska `2012:
1.  Janusz Wydra    97 pkt
2. Piotr Kowalski    97 pkt
3. Grzegorz Nowiński   96 pkt
4. Marek Olbryś    92 pkt
5. Janusz Muzal    86 pkt
6. Krzysztof Michnowski    77 pkt
7. Waldemar Gnatkowski   74 pkt
8. Kazimierz Kowalski   69 pkt
9. Paweł Wróblewski    63 pkt
10. Mariusz Figurski    53 pkt
11. Krzysztof Morawiecki   53 pkt
12. Robert Truszkowski   52 pkt
13. Stanisław Sotowicz   49 pkt
14. Maciej Osiński    38 pkt
15. Jerzy Krzemiński    35 pkt
16. Jerzy Dobrowolski    34 pkt
17. Piotr Turek     26 pkt
18-19. Adam Banasiuk    26 pkt
 Jacek Jeżółkowski    26 pkt
20. Paweł Lasocki    21 pkt
21. Grzegorz Kosewski   20 pkt
22. Zbigniew Michalski   14 pkt
23. Krzysztof Turek    11 pkt 
24. Krzysztof Brzuzy    9 pkt
25. Marek Rębecki    8 pkt
26. Jacek Skrzydlak    7 pkt
   
 Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.  
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Nie wszystkie wieści napawają optymizmem

Żbik rozpoczyna przygotowania do sezonu
Już w następnym tygodniu Żbik 
rozpocznie przygotowania do run-
dy wiosennej sezonu rozgrywko-
wego 2012/2013. Rundę jesienną 
nasza drużyna zakończyła na po-
zycji lidera, mając jednak jedna-
kową liczbę punktów z drużynami 
z Ciechanowa i Szydłowa. Wyda-
je się, że między tymi zespołami 
rozstrzygnie się walka o awans do 
IV ligi. W grę wchodzą jeszcze dru-
żyny z Bieżunia i Ostrołęki. Ich 
strata punktowa do prowadzącej 
trójki jest niewielka. Pamiętamy po-
przedni sezon, gdy liderzy z Ostro-
łęki i Makowa mieli po jesieni dużo 
większą przewagę niż obecni, ale 
wiosną już się nie liczyli.

Wszystko zależy teraz od tego, jak 
silne zespoły uda się ze-
brać poszczególnym dru-
żynom. Dotyczy to także 
naszej drużyny. W składzie, 
w jakim występowała jesie-
nią, po dobrze przepraco-
wanym zimowym okresie 
przygotowawczym, moż-
na by przewidywać, że bę-
dziemy liczyli się w walce 
o awans. To jednak, w jakim 
zestawieniu zawodnicy wy-
biegną na wiosnę na boisku, 
jest wielką niewiadomą. Na 
naszych najlepszych za-
wodników wielką chrapkę 
mają drużyny z miast są-
siednich. Czy uda się im 
w jakiś sposób zachęcić 
naszych do zmiany barw, tego nie 
wiadomo. 
Odejście najlepszych zawodników 
spowodowałoby, że Żbik nie miałby 
szans na walkę o awans, ale zdoby-
tych do tej pory punktów wystar-
czyłoby na utrzymanie się w lidze 
okręgowej. Wszystko będzie jas-
ne dopiero wtedy, gdy drużyny 
w marcu wybiegną na ligowe boi-
ska. Trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że wszystko zależy od pieniędzy. 
Tych zaś nasz klub ma najmniej ze 
wszystkich klubów ligi okręgowej, 
a nawet w wielu wypadkach mniej, 
niż mają drużyny grające w klasie 
A. Dlatego też Żbik nie może sobie 
pozwolić na wzmocnienie drużyny.
O przygotowaniach do sezonu 
działacze klubu i trenerzy myśleli 
już wcześniej i dlatego prowadzi-

li rozmowy w sprawie sparingów. 
Dobrano bardzo dobrych spa-
ringpartnerów, od drugiej l ig i 
trzeciej poczynając, a na klasie 
A kończąc. To jest pewna pra-
widłowość. Trzeba zmierzyć się 
z silniejszymi zespołami, licząc się 
z porażką, ale trzeba zmierzyć się 
z drużynami teoretycznie słabszy-
mi, również licząc się z porażką. To 
wszystko po to, aby już w walce 
o punkty nie popełniać błędów.
Jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze ŻN, przygotowania do 
sezonu Żbik rozpocznie 7 stycz-
nia. Przewidziane są cztery treningi 
w tygodniu, z tym że trening week-
endowy będzie meczem kontrol-

nym. Ponadto w trzy środy 
odbędą się również mecze 
sparingowe. 
W chwili obecnej nie możemy 
jeszcze podać dokładnych ter-
minów i miejsc meczów kon-
trolnych. Będą one rozgrywane 
głównie na boiskach ze sztucz-
ną nawierzchnią, a takiego 
boiska nasz klub nie ma. Me-
cze z drużynami z Legionowa 
(I i II) i Nowego Dworu Mazo-
wieckiego (I i II) będą rozegra-
ne więc na boiskach w tych 
właśnie miastach. Pod uwagę 
są brane również boiska w Cie-
chanowie (z Raciążem), Krasze-
wie oraz w Milanówku, gdzie 
nasza drużyna zmierzy się 
z miejscowym Milanem. W su-
mie Żbik rozegra 11 meczów 
kontrolnych (Wieliszew, Puł-
tusk, Ostrów Maz., Pomiechó-

wek). Ponadto w połowie stycznia 
nasi piłkarze wezmą udział w moc-
no obsadzonym turnieju halowym 
w Przasnyszu. Zajęcia w Nasielsku 
będą prowadzone w hali, na Or-
liku i we własnym obiekcie przy  
ul. Sportowej.
O tym, jak Żbik będzie przygoto-
wany do walki o awans, przeko-
namy się już w pierwszych dwóch 
kolejkach rundy wiosennej. Wtedy 
spotkamy się z drużynami mają-
cymi tyle samo punktów co Żbika. 
Najpierw czeka nas trudny wy-
jazd do Szydłowa, a tydzień póź-
niej w Nasielsku gościć będziemy 
drużynę z Ciechanowa. Obydwaj 
przeciwnicy jeszcze w ubiegłym 
sezonie występowali w IV lidze 
i mają chęć i predyspozycje, aby 
tam powrócić.
Na koniec chyba dobra wiado-
mość: dwaj czołowi piłkarze Żbika, 
Marek Osiński i Dawid Kulpa, byli 
nominowani do tytułu najlepszego 
Piłkarza Roku na Północnym Ma-
zowszu. Marek Osiński zajął w tym 
plebiscycie, organizowanym przez 
„Tygodnik Ciechanowski i Mazo-
wiecki”, II miejsce, a Dawid Kulpa 
miejsce III. To sukces. Obydwaj są 
bardzo młodymi piłkarzami, a już 
wiele potrafią. Zostali już dostrze-
żeni. Wydaje się jednak, że dla 
własnego dobra powinni pograć 
w Żbiku nie tylko do końca sezonu, 
ale jeszcze i przez sezon następ-
ny. Gratulujemy i jesteśmy prze-
konani, że nagrody będą odbierać 
w Nasielsku, w Żbiku. 

az


