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czytaj na str. 8

21. Finał WOŚP w Nasielsku
13 stycznia 2013 r. orkiestra Jurka Owsiaka zagrała po raz 21. Tegoroczny finał WOŚP odbył się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej 
opieki medycznej seniorów”. Nasielsk tradycyjnie przyłączył się do zbiórki pieniędzy. Już wczesnym rankiem 87 wolontariuszy z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 ruszyło w miasto. Można ich było spotkać niemal wszędzie. Mimo mrozu dzielnie maszerowali z puszkami i pakietem 
serduszek. Udało im się zebrać na rzecz WOŚP 16 622,15 zł.
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POWIAT

Zaciskanie pasa,  
czyli kto straci pracę
W ostatnich dniach 
p owiatowa prasa 
rozpisuje się o pla-
nowanych zwolnie-
niach pracowników 
w starost wie no-
wodworsk im.  C o 
wi ę c ej ,  p oj awi ł y 
s i ę  t ak że n i e p o -
kojące informacje 
o tym, że w ramach 
oszczędności za-
m y k a n e  b ę d ą 
również filie starostwa. A takie zmiany bezpośrednio dotknęłyby miesz-
kańców naszej gminy. Gdyby doszło bowiem do likwidacji działającej 
obecnie w nasielskim Urzędzie Miejskim filii starostwa, tj. Wydziału Ar-
chitektury i Budownictwa, Wydziału Geodezji i Wydziału Komunikacji, 
a może nawet filii Urzędu Pracy czy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, trzeba by było poświęcić dużo czasu na podróże do stolicy na-
szego powiatu.

czytaj na str. 5

Respect – finaliści programu 
„Disco Star”
Zespół Respect to młodzi chłopcy, pochodzący z gminy Świercze. 
Tworzą go: Adam Kubajewski z Kowalewic – uczy się w III klasie li-
ceum w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, Michał Łukasze-
wicz pochodzi z Klukowa i jest przedstawicielem handlowym, Michał 
Czapski mieszka w Świerczach i uczy się w III klasie Technikum Me-
chanicznego w Ciechanowie. Ich przygoda z muzyką zaczęła się nie-
dawno, a mają już na koncie kilka sukcesów – w tym także ostatni: II 
miejsce w talent show „Disco star” najpopularniejszego obecnie ka-
nału muzycznego Polo TV. czytaj na str. 12

Poszukują śladów przodków
Ekipy telewizyjne pojawiające się na ulicach naszego miasta 
wzbudzają zazwyczaj spore zainteresowanie wśród miesz-
kańców. Tak też było w pierwszych dniach stycznia br., gdy 
w Nasielsku pojawili się dziennikarze telewizji TVN 24 i filmo-
wali wybrane fragmenty miasta. 
Wielu obserwatorów trafnie skojarzyło to zdarzenie z zamiesz-
czonym nieco wcześniej w internecie krótkim dokumentem 
filmowym nagranym w 1938 r. w Nasielsku przez Davida Kur-
tza w czasie jego sentymentalnej podróży do Europy, a przy-
pomnianym ostatnio w jednej z audycji telewizyjnych. czytaj na str. 9
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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

BURMISTRZ NASIELSKA 
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych 
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00. 

(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

dyżuruje w poniedziałki  
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).

Z MIASTA

Przechodzę na słuch…
Z MIASTA

Przechodniu,  
patrz pod nogi!
Nie łatwe jest ży-
c i e  p i e s z e g o  
w Nasielsku, zwłasz-
cza zimą. Jeszcze 
mamy w pamięci 
zawirowania pogo-
dowe sprzed kilku-
nastu dni, kiedy to 
dodatnie tempera-
tury w ciągu dnia  
i ujemne nocą spra-
wiły, że chodniki i 
ulice zamieniły się 
w wielką ślizgawkę. 
Teraz dla odmia-
ny funkcjonowa-
nie może utrudniać 
duża ilość śniegu, 
która często zalega 
na chodnikach.
Jeszcze w grudniu 
ub.r. Czytelnik ŻN 
alarmował o szczególnie niebezpiecznym miejscu na chodniku przy 
ul. Staszica, obok nasielskiego gimnazjum. Znajdująca się tam studzien-
ka telekomunikacyjna, którą zabezpiecza pokrywa betonowa, była po-
zbawiona okrągłego żeliwnego elementu. Taka niespodzianka, zupełnie 
niewidoczna wieczorową porą, mogła być naprawdę niebezpieczna dla 
przechodniów. Jak poinformowali nas mieszkańcy, w studzience pojawi-
ła się nowa pokrywa żeliwna. Niestety, szczęście nie trwało zbyt długo, 
ponieważ studzienka znowu zieje na przechodniów czarną dziurą. Ktoś, 
prawdopodobnie amator złomu, postanowił się nią zaopiekować. Czy 
jest szansa, że uda się studzienkę szybko naprawić? Na pewno warto to 
miejsce oznakować. Ale na razie piesi muszą po prostu uważać i na ul. 
Staszica trzeba patrzeć pod nogi, żeby ich nie połamać!

(im)

Z UM

Szkolenie  
z obsługi opryskiwaczy
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku informuje, że w lutym 2013 r. w siedzibie Urzędu zo-
stanie zorganizowane dwudniowe szkolenie w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwacze). Przy-
pominamy, że termin aktualności szkolenia wynosi 5 lat i ukończenie 
tego typu szkolenia jest niezbędne do uzyskania dopłat ze środków 
strukturalnych (ARiMR).
Ponadto informujemy, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Na-
siennictwa przeprowadza kontrole aktualności posiadanych zaświad-
czeń, i w wypadku, gdy są one nieaktualne, może zastosować sankcje 
karne (mandaty).
Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 15 lutego 2013 r. oso-
biście (Urząd Miejski w Nasielsku II piętro, pokój 203 lub 209), tele-
fonicznie (23) 69 33 101 lub (23) 69 33 108, e-mailem: srodowisko@
um.nasielsk.pl, faksem (23) 69 12 470, pisemnie w biurze podawczym 
lub na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektro-
nowa 3. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamiesz-
kania, nr PESEL oraz numer telefonu kontaktowego. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Odpadów selekcja  
– ekologii lekcja…
Jesienią 2012 r. udało się nam pozyskać firmę, która za własne pieniądze 
zakupiła nowe kolorowe, estetyczne pojemniki na odpady segregowa-
ne. Pojemniki te zostały rozmieszczone w różnych w punktach na terenie 
naszej gminy. 
Początkowo starliśmy się, żeby znalazły się one w punktach najdogodniej-
szych dla okolicznych mieszkańców. Szybko się jednak okazało się, że nie 
mogą być to punkty przypadkowe i że nadzór nad nimi muszą sprawować 
sołtysi lub okoliczni mieszkańcy. Najpierw firma przyjeżdżająca aż z Mako-
wa Mazowieckiego opróżniała pojemniki dość często. Jednak po przejściu 
odpadów przez linię sortowniczą okazywało się, że tych nadających się 

do recyklingu jest znacznie mniej, niż pierwotnie zakładano. Dlatego też 
prowadziliśmy akcję informacyjną, co można wrzucać do poszczególnych 
pojemników, a czego wrzucać nie należy. 
Jednak przeważyło nasze narodowe „cwaniactwo”. Bo jak można do po-
jemników wrzucać zanieczyszczone pampersy czy zepsute przetwory 
w starych zardzewiałych słoikach? Jak można pod pojemniki podrzucać 
odpady poremontowe czy budowlane? Czy takie zachowanie można tłu-
maczyć nieznajomością zasad segregacji? Chyba najlepiej będzie, gdy każ-
dy z nas odpowie sobie sam na to pytanie. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że firma Błysk BIS, nie mogąc sprzedać znacznej 
części odpadów do recyklingu z pojemników w naszej gminie, a ponosząc 
koszty ich składowania, rozważała rezygnację ze współpracy. Jednak po na-
szych naleganiach i zobowiązaniach, że gmina będzie pojemniki monitoro-
wać, firma nie wycofała się ze współpracy z naszymi mieszkańcami. Jednak 
ograniczono częstotliwość opróżniania pojemników. Papier i plastik odbiera-
ne są tylko w każdy pierwszy czwartek miesiąca.  Natomiast szkło kilka dni 
później.
Dlatego apelujemy gorąco: w wypadku, gdy pojemniki są już zapełnione, 
nie ustawiajcie, Państwo, worków przy pojemnikach, a przetrzymajcie je do 
pierwszej środy każdego miesiąca, i wtedy zostawcie je w punkcie segrega-
cyjnym. Będą one wtedy stały przy pojemnikach tylko do rana następnego 
dnia i nie będą skłaniały do podrzucania śmieci komunalnych. 
W niektórych punktach segregacyjnych, gdzie najszybciej przepełniały się po-
jemniki na plastik, zostały dostawione siatkowe pojemniki stanowiące włas-
ność gminy.
Przypominamy jeszcze raz o obowiązku posiadania rachunków za odbiór od-
padów komunalnych (minimum jeden pojemnik lub worek 110-litrowy mie-
sięcznie) oraz rachunków za odbiór ścieków – w wypadku posiadania szamba 
(liczba przekazanych metrów sześciennych ma być zbliżona do zużycia wody 
– zużycie wody sprawdzamy w ZGKiM).
Apelujemy do Państwa jeszcze raz, spróbujmy wspólnie przygotować się do 
tej lekcji z ekologii i nie wystawiajmy sobie negatywnego świadectwa. Nie za-
nieczyszczajmy środowiska, w którym żyjemy. Nauczmy się, że jest to nasze 
wspólne dobro, o które wszyscy musimy dbać. A gdy już musimy, pilnujmy 
siebie nawzajem, bo za porzucone śmieci płaci gmina, a więc my wszyscy, 
którzy płacimy podatki. Dlatego też mamy prawo brudasom powiedzieć NIE!

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Kto zorganizuje zimowiska?
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nasielska ogłoszony został 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. 
„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z ele-
mentami profilaktyki uzależnień”. Do konkursu mogą przystąpić np. 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu te-
rytorialnego czy spółdzielnie socjalne. Zimowisko powinno być 
zorganizowane dla minimum 30 dzieci w okresie od 04.02.2013 do 
10.02.2013 r., zaś czas trwania tego wypoczynku to minimum 7 dni, 
wliczając dojazd. Gmina na realizację zadania przeznaczyła 30 tys. zł.
Zainteresowani konkursem muszą złożyć oferty na odpowied-
nich formularzach w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku do 29.01.2013 r. do godz. 14.00. 
Więcej informacji na ten temat: http:www.nasielsk.pl.

(red.)

Nasielsk, dnia 11 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z publiczną wypowiedzią Burmistrza Nasielska Pana Grzego-
rza Arciszewskiego w dniu 16 grudnia 2012 r., przedstawioną również 
w czasopiśmie „Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego” 
nr 26/2012, jakobym złożył Burmistrzowi propozycję, że będę na niego 
głosował, jeśli wydzierżawi mojemu teściowi bezprzetargowo lokal, któ-
ry później miałby zostać też bez przetargu mi odsprzedany, oświadczam, 
że wypowiedź ta nie polega na prawdzie.
Oświadczam również, że wobec sformułowania powyższego niepraw-
dziwego zarzutu, naruszającego zaufanie do mnie jako radnego gminy 
Nasielsk i godzącego w moje dobra osobiste, sprawę kieruję na drogę 
prawną. 

Maciej Suwiński

Na ul. Mł ynarskiej, ja-
dąc samochodem lub 
idąc pieszo od strony 
Nasielska albo w stronę 
Nasielska, nieuchron-
nie musimy skorzystać 
z przejścia dla pieszych. 
Znajduje się ono zaraz 
za – lub przed – ostrym 
zakrętem, to zależy, od 
której strony patrzymy. 
Drogowcy, w stosow-
nej odległości, oznaczy-
li przejście, z obu stron, 
znakiem informującym, 
a także znakiem ograni-
czenia prędkości do 40 
km/h. 
Miejsce jest jednak nie-
zwykle niebezpieczne, albowiem 
łuk zakrętu ma na pewno ponad 
180°. Wyjeżdżając zza budynków 
(czyli od strony miasta), kierow-
ca ma niewiele czasu na reakcję, 
nawet przy prędkości 40 km/h, 
gdyby coś nieoczekiwanego wy-

darzyło się na przejściu dla pie-
szych. Np. gdyby z trójki dzieci 
jedno przebiegało, a dwójka by-
łaby niezdecydowana – cofałaby 
się a potem robiła krok naprzód, a 
następnie znowu w tył (to typowa 
reakcja pieszego obawiającego się 
pojazdów mechanicznych na jezd-
ni); czy też gdyby kilka osób star-
szych powoli przechodziło w obie 
strony. To samo dotyczy osób pro-
wadzących rowery niekiedy ob-
ciążone zakupami. Coraz częściej 
pojawiają się też tutaj matki z dzieć-
mi w wózkach. Apeluje się więc do 
kierowców o szczególną ostroż-
ność. Szczególnie ze względu na 
dzieci i młodzież idące do lub ze 
szkoły. 
Zakręt jest ostry, więc przechodząc 
z jednej strony ulicy na drugą, pie-
szy nie widzi jezdni od strony mia-
sta. Stojąc przed przejściem, pilnie 
nasłuchuje, czy coś nie jedzie. Nie-
kiedy wybiera inny sposób, tj. prze-
chodzi przez jezdnię kilka metrów 
bliżej, w miejscu, gdzie może ogar-
nąć wzrokiem jezdnię od strony 
Nasielska i w jego stronę. Niektó-
rzy piesi idący od strony miasta, nie 
chcąc przechodzić przez przejście, 
poruszają się cały czas wydepta-
ną wąską, nierówną ścieżynką tuż 
obok jezdni, blisko starych znisz-
czonych budynków.
Czy latem, czy zimą, przejście to 
jest dla pieszych bardzo niebez-

pieczne. Zaobserwowano, że la-
tem, wyjeżdżając od strony miasta 
z łuku jezdni, kierowcy odruchowo 
dodają gazu, a tu niespodzianka – 
przejście, a na nim piesi. Piesi ucie-
kają, kierowca hamuje – horror. 
Na razie udało się uniknąć wypad-
ku. Zimą jezdnia jest śliska mimo 

zabiegów drogowców. Pobliska 
rzeczka powoduje, że niezależnie 
ile by tam służby drogowe sypały 
mieszanki piaskowo-solnej, to i tak  
ul. Młynarska jest w tym miejscu 
śliska. Jedyny sposób kierowców 
to jazda na „dwójce”, czyli z pręd-
kością poniżej 40km/h. I o to ape-
lujemy. 
Pół biedy samochody osobowe. 
Grozę budzą TIR-y. Pieszego idą-
cego po chodniku ogarnia silny po-

dmuch mijającego go samochodu 
ciężarowego. A co dopiero powie-
dzieć, gdy pieszy stoi przy przejściu, 
gdzie nie ma chodnika, tylko latem 
wąski pas piaszczystego pobocza, a 
zimą zlodowaciałe nierówne grudy 
śniegu zgarnięte z jezdni na pobo-
cze przez służby drogowe. Zresztą 
zimą pasy przestają być dobrze wi-
doczne, więc kierowcy mogą po-
legać tylko na znakach drogowych.
Prawdopodobnie niewiele można 
zrobić na dzień dzisiejszy, aby po-
prawić bezpieczeństwo w opisanym 
miejscu. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że planowana jest w tym 
miejscu przebudowa drogi, ale kie-
dy to będzie… Tak więc dzisiaj wiele 
zależy od nas, mieszkańców gminy 
Nasielsk, którzy jesteśmy kierowca-
mi i pieszymi.
Szanowni Kierowcy, miejcie na 
względzie, że Piesi też korzystają z 
jezdni i są najsłabszym uczestnikiem 
ruchu drogowego. Zwracajcie uwa-
gę na poruszające się po drogach 
dzieci z tornistrami, skarby naszych 
rodzin.
Piesi – szanujcie swoje życie i le-
piej upewnijcie się trzy razy, zanim 
wejdziecie na jezdnię, a po przejściu 
poruszajcie się sprawnie. A ponadto 
pamiętajcie, że trzeba chodzić za-
wsze lewą stroną drogi, jeśli droga ta 
nie ma chodnika. Jeżeli jest chodnik, 
idźcie po chodniku.

(af)

Z MIASTA

Łatanie dziur

W poprzednim numerze „Życia Nasielska” dzieliliśmy się spostrzeżeniami 
na temat stanu dróg. Poruszyliśmy zarówno sprawę zimowego utrzymania 
dróg, jak i utrzymania bieżącego. Szczególnie niepokoiły nas pojawiające 
się na drogach wszystkich zarządców dziury w asfalcie. 
Wbrew przewidywaniom pojawiły się nie wiosną, lecz już teraz, w środku 
zimy. Stanowią one nie lada problem, bo ich likwidowanie jest niezmiernie 
trudne ze względu na częste zmiany temperatur. 
Powiat nie czekał do wiosny, lecz już teraz, korzystając z dość dogodnych 
warunków, próbuje z nimi walczyć, chociaż wiadomo, że wielkich efektów 
nie można się spodziewać. 
Poprawę na niektórych odcinkach dróg powiatowych już widać. Ne-
wralgicznym punktem było skrzyżowanie ul. POW z ulicami: Warszaw-
ską i Kościuszki. Tu dziury były największe i najgłębsze. Zlikwidowano je 
w pierwszej kolejności. Tę pracę wykonuje firma TIP-TOP ze Stanisławowa.
Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to jak na razie trudno powie-
dzieć, czy firmy, które podjęły się tego zadania, wyciągnęły wnioski z po-
rażek, jakie poniosły w pierwszym odcinku zimowego serialu. Właśnie 
śnieżna zima postanowiła do nas powrócić. 

az

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.
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R E K L A M A

Kronika OSP
1 stycznia w Mazewie Dworskim A 
doszło do pożaru budynku gospo-
darczego. Budynek ten uległ cał-
kowitemu spaleniu. Akcja gaszenia 
pożaru trwała 1,5 godziny. Brały w 
niej udział 2 jednostki OSP Psucin, 1 
jednostka OSP Nasielsk i 1 jednostka 
z Nowego Dworu Mazowieckiego.
6 stycznia w Mazewie Włościańskim doszło do pożaru kotłowni w bu-
dynku jednorodzinnym. Zapalił się piec centralnego ogrzewania. Akcja 
gaszenia pożaru trwała 1 godzinę 20 minut. Wzięły w niej udział 2 jed-
nostki OSP Nasielsk i 1 jednostka OSP Jackowo.
14 stycznia strażacy zostali wezwani do usunięcia z ul. Kilińskiego w 
Nasielsku złamanego konaru drzewa. Zaraz potem 1 jednostka z OSP 
Nasielsk zajęła się likwidacją kolizji drogowej na ul. Rynek. Strażacy za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli pojazd poza jezdnię.

Z POLICJI

Posiadali heroinę
Policjanci z KP w Nasielsku 
zatrzymali 3 mężczyzn 
podejrzanych o posia-
danie heroiny. 28-letni 
Łukasz P., 34-letni Krzysz-
tof L. i 21-letni Patryk C., 
mieszkańcy powiatu puł-
tuskiego, usłyszeli zarzut 
posiadania środków odu-
rzających, za co może im 
grozić do 3 lat pozbawie-
nia wolności. 
W sobotę, 5 stycznia br. kryminalni z Komisariatu w Nasielsku zatrzymali 
do kontroli osobowego opla, w którym podróżowało 4 mężczyzn. Pod-
czas czynności funkcjonariusze zauważyli, że dwóch mężczyzn ukrywa 
coś w ustach. Jak się okazało, była to srebrna folia z zawartością brunatnej 
substancji. Trzeci z mężczyzn miał podobny pakunek w paczce po papie-
rosach. Po przebadaniu okazało się, że jest to heroina. W sumie policjanci 
zabezpieczyli gram narkotyku. Mężczyźni trafili do policyjnej celi. Wszy-
scy usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających. Teraz sprawa trafi 
do sądu, który zdecyduje o ich losie.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

26 grudnia policjanci z Nasielska za-
trzymali Łukasza W., mieszkańca 
Nasielska, przy którym znaleźli 2 to-
rebki z marihuaną.
28 grudnia w Nasielsku, na ul. Pol-
nej w barze, nieznany sprawca przy-
właszczył sobie telefon komórkowy 
Sony Ericsson o wartości 1200 zł na 
szkodę mieszkanki Mogowa.
30 grudnia na targowisku przy ul. Li-
powej w Nasielsku funkcjonariusze 
policji dokonali zatrzymania Krzysz-
tofa S., zamieszkałego w Wołominie, 
u którego znaleźli ok. 3000 karto-
nów papierosów bez znaku akcyzy.
2 stycznia w Pieścirogach na ul. Ko-
lejowej Mirosław B., mieszkaniec 
Chmielewa (gm. Świercze), kierował 
rowerem pomimo zakazu sądowe-
go.
W nocy z 3 na 4 stycznia w Mogowie 
nieznany sprawca włamał się do go-
łębnika i skradł 100 gołębi o wartości 
4000 zł na szkodę mieszkańca gm. 
Pomiechówek.
4 stycznia w Nasielsku na ul. War-
szawskiej policjanci, realizując ustale-
nia operacyjne, dokonali zatrzymania 
trzech mieszkańców gminy Świer-
cze: Łukasza P., Krzysztofa L. i Patry-
ka Ch., przy których znaleźli heroinę.
W dniach 5–7 stycznia w Jaskółowie 
nieznany sprawca włamał się do bu-
dowanego domu i dokonał kradzieży 
żeliwnego wkładu i taczki o wartości 
1000 zł na szkodę mieszkańca Le-
gionowa.
11 stycznia w Ruszkowie Kazimierz 
Z. i Adam R., mieszkańcy Borkowa, 
dokonali kradzieży portfela z do-
kumentami i pieniędzmi na szkodę 
mieszkańca Ruszkowa.
13 stycznia w Cieksynie policjanci, 
realizując ustalenia operacyjne, do-
konali zatrzymania Michała S., miesz-
kańca Cieksyna, przy którym znaleźli 
marihuanę.

Pijani na drodze:
1 stycznia w Nasielsku na ul. Rynek 
Damian K., mieszkaniec Nasielska, 
kierował Fordem Fiestą w stanie nie-
trzeźwości – 1,4‰.
2 stycznia w Nasielsku na ul. Mły-
narskiej Andrzej M., zamieszkały 
w Skoroszach (gm. Winnica), kiero-
wał Fiatem Uno w stanie nietrzeźwo-
ści – 1,63‰.
7 stycznia w Nasielsku na ul. War-
szawskiej Mariusz S., mieszkaniec 
Brodowa (gm. Świercze), kierował 
Fiatem Uno w stanie nietrzeźwości 
– 2,4‰.
8 stycznia w Nasielsku na ul. Lipowej 
Łukasz Sz., mieszkaniec Nasielska, 
kierował Oplem Corsa w stanie nie-
trzeźwości – 0,54‰.
9 stycznia w Nowych Pieścirogach 
na ul. Kolejowej Dariusz G., miesz-
kaniec Pniewskiej Górki, kierował sa-
mochodem Daewoo Tico w stanie 
nietrzeźwości – 0,77‰.
10 stycznia w Pniewie Marek D., 
mieszkaniec Nasielska, kierował ro-
werem w stanie nietrzeźwości – 
1,99‰.
14 stycznia na ul .  K i l ińsk iego 
w Nasielsku Jarosław B, mieszkaniec 
Popowa Borowego, kierował Oplem 
Vectra – 2,39‰.

Z POLICJI

Wpadł w Studziankach

Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali w czwartek, 10 stycznia 
br., 26-letniego Andrzeja G., który był poszukiwany listem gończym. 
Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych na stacji PKP w Studziankach. 
W czwartek, 10 stycznia br., po godzinie 17.00 mundurowi z Nasielska 
patrolowali rejon stacji PKP w Studziankach. W pewnym momencie za-
uważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwanego listem 
gończym Andrzeja G. 
Andrzej G., nie miał stałego zameldowania i ukrywał się przed zasądzonym 
wyrokiem. Policjanci z Nasielska już od jakiegoś czasu próbowali ustalić 
miejsce pobytu mężczyzny. Podczas legitymowania okazało się, że męż-
czyzna to poszukiwany 26-latek.
Andrzej G. trafił najpierw do policyjnej celi, a później do aresztu, gdzie od-
będzie zasądzony wyrok za przestępstwo przeciwko rodzinie.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Więcej patroli pieszych 
Na ulicach Nasielska w ostatnim cza-
sie można zobaczyć piesze patrole 
policji. Funkcjonariuszy z nasielskie-
go Komisariatu można spotkać w 
miejscach, w których notowana jest 
największa liczba przestępstw. Są to 
m.in. ulica Rynek, parkingi przy ul. 
Warszawskiej i ul. Piłsudskiego, ulice 
Sportowa i Kościuszki. Mundurowi patrolują także tereny dworców kole-
jowych w Nasielsku i Studziankach. 
Jak mówi zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku podkom. 
Radosław Miłoszewski – Staramy się, aby z 8-godzinnej służby policjanta 
dwie godziny przypadały na patrol pieszy. Patrole kierujemy w miejsca, 
które, jak wynika z naszych analiz zdarzeń, są najbardziej zagrożone prze-
stępczością. Bierzemy również pod uwagę sygnały płynące od mieszkań-
ców naszej gminy. 
Jak podkreśla komendant, liczba patroli pieszych będzie się sukcesywnie 
zwiększała, a co za tym idzie z pewnością poprawi się bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

K.T.

NASZE SPRAWY. Śmieciowy problem

Ile nas będzie to kosztować
Jak Polska długa i szeroka trwa obecnie dyskusja na temat gospodarki od-
padami. To mocno spóźniona dyskusja, a może nawet nie dyskusja, ile 
wzajemne się pokrzykiwanie. Sprawa jest poważna, a wszystko, co się wo-
kół tego problemu dzieje, może nas drogo kosztować. Bo ostatecznie my, 
obywatele, za to wszystko zapłacimy. 
Brakuje nam narzędzi, żeby się przed czyjąś nieudolnością bronić. Nasi 
wybrańcy, od góry do samego dołu, mają narzędzia, aby nas zmusić do 
płacenia haraczu. Przegłosują ustawy lub podejmą uchwały, które zobo-
wiążą nas do… płacenia. W razie czego będziemy mogli być ukarani za 
wykroczenie (w najlepszym wypadku) lub nawet przestępstwo.
Problem śmieciowy nie ominął i naszej gminy, chociaż mówiło się o nim 
przez prawie wszystkie lata samorządowej Polski. Wystarczy sięgnąć do 
archiwalnych numerów „Życia Nasielska” i kolejno ułożyć wszystkie arty-
kuły, jakie się na ten temat ukazywały. Więcej, nasi wysłannicy nakręcili we 
Francji film pokazujący, jak tam rozwiązuje się problem śmieciowy. Oglą-
dano go w wielu gminach w Polsce, tylko nie w Nasielsku. Słusznie w okre-
sie przygotowawczym do rozwiązania problemu mówiono o edukacji 
społeczeństwa. Tyle że edukację tę edukatorzy winni zacząć od siebie.
Wiele można byłoby jeszcze pisać na ten temat, pokazywać, kto i jakie 
błędy popełnił w naszej gminie. Efekt jest taki, że będziemy płakać i płacić. 
A przecież jest to bardzo dziwne, bo w całej Europie na odpadach (śmie-
ciach) się zarabia. Sięgnijmy do domowych archiwów i sprawdźmy, czy 
był chociażby jeden rok, gdy obniżono cenę odbioru śmieci. Nie, ona 
ciągle rosła, a nam wszystkim wmawiano, że winę ponosi społeczeństwo.
I dlatego jeszcze w 2012 r. w „Życiu Nasielska” nawoływaliśmy do debaty 
i konsultacji na ten temat. Czy ktoś potrafi pokazać chociaż jeden przy-
kład, że taka debata w naszej gminie się odbyła? Tyle że najpierw trzeba 
wiedzieć, na czym polegają konsultacje i debata. A władza i jej urzędnicy 
nie mogą tylko mówić, ale powinni też słuchać społeczeństwa. Dlatego 
jeszcze raz zachęcamy do debaty i konsultacji. Jeszcze nie jest za późno.
Że problem istnieje, widać i słychać było w czasie sesji, na której ustalano 
wysokość opłat, jakie będziemy wnosić za oddawane odpady, i na sesji, 
na której uchwalano regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Nasielsk. Wątpliwości było co niemiara. 
Nie wiem, czy kogoś pocieszy wiadomość, że podobne kłopoty mają 
gminy w całej Polsce. W dodatku czekamy też na wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego, który ma rozstrzygnąć, czy ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach jest zgodna z konstytucją.

andrzej zawadzki

POWIAT

Składamy serdeczne podziękowania  

Panu Markowi Jaroszewskiemu,  
sołtysowi Nowych Pieścirogów,  

za życzliwość, pomoc  
i zainteresowanie problemami mieszkańców, 

pracę na rzecz naszej społeczności.
Mieszkanka Nowych Pieścirogów

PROGRAM AKCJI  
„ZIMA W MIEŚCIE”

28 stycznia 2013r. PONIEDZIAŁEK (Hala Sportowa w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 11.00 Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.
29 stycznia 2013r. WTOREK (Nasielski Ośrodek Kultury) 
- godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne.
- godz. 12.00 Spektakl teatralny „Magiczna księga”.
29 stycznia 2013r. WTOREK (Hala Sportowa w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 13.00 Turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjal-
nych.
30 stycznia 2013r. ŚRODA (Hala Sportowa w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 13.00 Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych.
31 stycznia 2013r. CZWARTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia twórcze.
- godz. 12.00 Film dla dzieci „Porwanie w Tiutiurlistanie”.
31 stycznia 2013r. CZWARTEK (Hala Sportowa w Nasielsku)
- godz. 9.00-13.00 Turniej trójek koszykarskich chłopców dla szkół 
gimnazjalnych.
1 lutego 2013r. PIĄTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 10.30 Spektakl teatralny „Przygody kota Filona”.
1 lutego 2013r. PIĄTEK (Hala Sportowa w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I-IV.
- godz. 9.00 – 11.00 Turniej piłki siatkowej chłopców i dziewcząt szkół 
gimnazjalnych.
4 lutego 2013r. PONIEDZIAŁEK (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku)
- godz. .9.00 – 10.00 Seans filmowy.
- godz. 10.00 – 13.00 Czytanie bajek dla najmłodszych – konkurs  
na ilustracje do bajek, gry i zabawy planszowe.
5 lutego 2013r. WTOREK (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia plastyczne.
5 lutego 2013r. WTOREK (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 10.00 Seans filmowy.
- godz. 10.00 - 13.00 Kalambury, Konkurs pt. „Mam talent”.
6 lutego 2013r. ŚRODA (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 12.00 Film dla dzieci „Nasz dziadzio. Zestaw bajek”.
6 lutego 2013r. ŚRODA (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nasielsku)
- godz. 9.00 – 13.00 Układanie puzzli na czas w różnych kategoriach 
wiekowych, gry i zabawy planszowe.
7 lutego 2013r. CZWARTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 10.00 – 12.00 Zajęcia twórcze.
8 lutego 2013r. PIĄTEK (Nasielski Ośrodek Kultury)
- godz. 12.00 Film dla dzieci „Przygody myszki. Zestaw bajek”. 

Ponadto lodowisko na boisku „ORLIK” przy Szkole Podstawowej  
w Nasielsku czynne w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2013r. oraz 4 lute-
go – 8 lutego 2013r. w godz. 10.00-14.00.
Opiekę nad uczestnikami lodowiska będą pełnili nauczyciele SP  
w Nasielsku.

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!
Zajęcia mają na celu propagowanie  

i rozpowszechnianie zagadnień profilaktyki uzależnień  
wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk. 

Zaciskanie pasa, czyli kto straci pracę
O to, czy te pomysły na oszczędno-
ści kosztem pracowników i miesz-
kańców gminy Nasielsk mogą się 
ziścić w najbliższym czasie, zapy-
taliśmy Krzysztofa Kapustę, staro-
stę nowodworskiego. – Jeszcze nic 
nie zostało postanowione. Podjęcie 
uchwały budżetowej głosami grupy 
radnych zobowiązuje mnie do jej 
wykonania. Ale ta kwota przenie-
siona z paragrafu, na którym są pła-
ce dla pracowników, na inwestycję 
drogową w Kikołach jest znaczna 
i zmusza do podjęcia określonych 
działań. Mam jednak nadzieję, że 
uda mi się przekonać tych radnych 
do zmiany zdania, tym bardziej że 
ten wniosek na schetynówkę nie 
przeszedł i droga w Kikołach nie bę-
dzie wykonywana. Trzeba też wziąć 
pod uwagę czynniki ogólnoludzkie 
i kryzys.
Jak twierdzi Bogdan Ruszkowski, 
radny powiatowy – Radni w po-
wiecie zmuszają Zarząd do podję-
cia konkretnych działań związanych 
z wykonywaniem inwestycji, a nie 
tylko finansowaniem bieżącego 
utrzymania starostwa. Uważam, 
że środki na inwestycje Zarząd po-
winien znaleźć np. po przeana-
lizowaniu budżetu, może warto 

W ostatnich dniach powiatowa prasa 
rozpisuje się o planowanych zwol-
nieniach pracowników w starostwie 
nowodworskim. Co więcej, pojawi-
ły się także niepokojące informacje 
o tym, że w ramach oszczędności 
zamykane będą również filie staro-
stwa. A takie zmiany bezpośrednio 
dotknęłyby mieszkańców naszej 
gminy. Gdyby doszło bowiem do 
l ikwidacj i  dzia łającej obecnie 
w nasielskim Urzędzie Miejskim filii 
starostwa, tj. Wydziału Architektury 
i Budownictwa, Wydziału Geode-
zji i Wydziału Komunikacji, a może 
nawet filii Urzędu Pracy czy Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
trzeba by było poświęcić dużo cza-
su na podróże do stolicy naszego 
powiatu.
Skąd wzięły się takie rewelacje? Być 
może są one echem grudniowej se-
sji budżetowej w powiecie, kiedy to 
na wniosek radnych z Pomiechów-
ka dokonano zmian w budżecie na 
2013 r., przesuwając środki z wy-
datków przeznaczonych na admini-
strację powiatu na dotację dla gminy 
Pomiechówek przeznaczoną na 
przebudowę drogi powiatowej Ki-
koły–Czarnowo–Nowe Orzecho-
wo.

wprowadzić program konsolidacji 
zadłużenia czy umów związanych 
z dostawą energii.
W kwestii oszczędności radny Rusz-
kowski mówi: – Oszczędności nie 
muszą się wiązać ze zwolnienia-
mi pracowników, likwidacją filii czy 
szkół. Tym bardziej że mieszkańcy 
są zadowoleni z fachowej i szybkiej 
obsługi świadczonej w filiach po-
wiatu. Dzięki temu, że Nasielsk przy-
łączył się do Nowego Dworu Maz., 
ten powiat w ogóle istnieje i odbie-
ranie teraz mieszkańcom możli-
wości załatwiania spraw w naszym 
mieście to czysta gra polityczna. – 
I dodaje: – Do likwidacji filii, a więc 
zmiany regulaminu organizacyjne-
go starostwa, potrzebna jest zgoda 
Rady Powiatu. Radni z Nasielska są 
przeciwni takim pomysłom i zrobią 
wszystko, by do likwidacji filii nie do-
szło. 
Starosta nowodworski K. Kapu-
sta zapewnił nas, że na najbliższym 
środowym (tj. 23.01.2013 r.) posie-
dzeniu Zarządu, na które zaprosił M. 
Łaszuka, przewodniczącego Rady 
Powiatu, podejmie próbę przeko-
nania opozycji do wypracowania 
porozumienia. 

(i.) 

Z MIASTA

Co z opłatą targową?
Na ostatniej sesji RM (28.12.2012 r.) 
po raz kolejny powrócił temat opła-
ty targowej pobieranej na terenie na-
szej gminy. Tym razem jednak Radzie 
przedstawione zostały dwa projekty 
uchwał: jeden przygotowany przez 
burmistrza Nasielska a drugi przez 
radnych.
W obu dokumentach jako inka-
senta pobierającego tę opłatę na 
terenie gminy wskazano Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Nasielsku. To zapewne 
skutek pisma jakie skierowali do bur-
mistrza Nasielska właściciele przed-
siębiorstwa handlowego „Guliwer” 
(z dn.30.11.2012r.), w którym infor-
mowali władze gminy o rezygnacji 
z prowadzenia targowiska z dniem 
1 grudnia 2012 r. A co za tym idzie 
również z pobierania opłaty targowej 
jako inkasent. Bez zmian pozostało 
także procentowo określone wyna-
grodzenie dla inkasenta tj. 60% po-
branych kwot. Oba projekty uchwały 
wprowadzały jednakowe stawki dla 
osób handlujących na obu placach 
handlowych. 
O ich ujednolicenie wnioskowali do 
Rady Miejskiej pismem z dnia 7 grud-
nia 2012 r. sprzedawcy korzystający 
z placu przy ul. Tylnej. Prosząc o za-
stosowanie wobec nich stawek obo-
wiązujących na targowisku przy ul. 
Lipowej (zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej z 26.10.2010 r.) Radni 
uwzględniając wniosek kupców w 
swoim projekcie uchwały wyrównali 
stawki opłaty targowej na terenie mia-
sta. Propozycja radnych obejmowała 
dwa punkty. Pierwszy dotyczył jed-
nakowych stawek opłaty targowej dla 
targowiska przy ulicy Lipowej i przy 
ulicy Tylnej:

1. z samochodu ciężarowej o ładow-
ności powyżej 3,5 tony – 10 zł;
2. z samochodu ciężarowego o ła-
downości powyżej 3,5 tony z przy-
czepą lub naczepą – 15 zł;
3. z ciągnika rolniczego z przyczepą 
– 5 zł;
4. z samochodu o ładowności do 3,5 
ton, straganu, stołu, wózka ręcznego 
– 5 zł;
5.innego pojazdu – 5 zł;
6. z ręki kosza, itp. – 2 zł;
7. związanej z działalnością gastrono-
miczną – 10 zł;
Drugi mówił o dziennych stawkach 
opłaty targowej na pozostałym terenie 
gminy, nie wymienionym w punkcie 
pierwszym załącznika, które wynoszą 
1zł za 1 metr kwadratowy zajmowanej 
przy sprzedaży powierzchni.
W przygotowanym przez burmistrza 
Nasielska projekcie uchwały stawki 
opłaty targowej również zostały ujed-
nolicone, ale jednocześnie podwyż-
szone. W uzasadnieniu do uchwały 
powołano się na trzy argumenty: do-
stosowanie uchwały do prośby sprze-
dawców z 7.12.2012 r., podwyżek z 
uwagi na wyższe stawki opłat w są-
siednich gminach i dokonanie zmiany 
inkasenta ze względu na rezygnację 
PH „Guliwer”.
W propozycji burmistrza dzienne 
stawki opłaty targowej na terenie gmi-
ny miały wynosić:
1. z samochodu ciężarowej o ładow-
ności powyżej 3,5 tony – 30 zł;
2. z samochodu ciężarowego o ła-
downości powyżej 3,5 tony z przy-
czepą lub naczepą – 45 zł;
3. z ciągnika rolniczego z przyczepą 
– 15 zł;
4. z samochodu o ładowności do 3,5 
ton, straganu 20 zł;

5. stołu, wózka ręcznego – 10 zł;
6. z ręki kosza, itp. – 5 zł;
7. związanej z działalnością gastrono-
miczną 30 zł;
8. ze stanowiska meblowego – 45 zł.
Rada odrzuciła propozycję burmi-
strza, przyjęła zaś uchwałę w sprawie 
opłaty targowej przygotowaną przez 
radnych. 
Warto jednak dodać, że mimo zrów-
nania stawek opłat kupcy handlujący 
przy ul. Tylnej ponoszą dodatkowe 
koszty za dzierżawę prywatnego pla-
cu. 
G. Arciszewski burmistrz Nasielska 
następująco komentuje decyzję rad-
nych: - Chciałem dokonać aktualiza-
cji stawek, a zaproponowane przeze 
mnie opłaty targowe są mniejsze niż 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Uważam, że podwyżka jest logicz-
nym posunięciem, bo opłaty targo-
we nie były podnoszone od wielu 
lat. Tym bardziej, że moja propozy-
cja byłaby jednakowa dla wszystkich. 
Mogę domniemywać, że niektórzy 
radni mają swoje udziały w targowi-
cy przy „Guliwerze”. Tam nie powin-
no być targowiska, skoro właściciele 
placu zrezygnowali z prowadzenia 
targowicy, przecież jest przygotowa-
ny plac przy stadionie.
Pytany o policję, która pojawiała się 
wraz z urzędnikami nasielskiego ma-
gistratu na placu przy ul. Tylnej mówi: 
- Ludzie nie chcieli wpłacać opłaty 
targowej pracownikom urzędu, a po-
licja była po to, by sprawdzić kto tam 
handluje.
Burmistrz przyznaje również że po 
obniżeniu przez Radę stawek opłaty 
targowej nie jest ona zbierana od kup-
ców przy „Guliwerze”. 

(red.)
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Duchowe witaminy

Ślady na śniegu 
I mamy zimę. O ile śnieg na górskich ścieżkach biegowych stano-
wi atrakcję turystyczną, o tyle jego intensywne opady na drogach 
czy chodnikach stają się kłopotliwą przeszkodą. W klimatach mroź-
nych i śnieżnych warto sięgnąć po wydaną jedenaście lat temu lekturę 
Krzysztofa Łozińskiego pt. „Ślady na śniegu. Opowieści nie tylko gór-
skie”. Książka jest przeznaczona dla wszystkich miłośników gór – sta-
nowi wspomnienie tatrzańskich wspinaczek oraz wypraw w Hindukusz 
i Himalaje, a zarazem obraz polskiego alpinizmu. Opowieść wzbogaca 
blisko trzysta zdjęć z pierwszych przejść popularnych dziś dróg taterni-
ckich, a także z Afganistanu, Indii i Nepalu.

Chociaż ślady śnieżnego yeti wydają się mało realne, to jednak warto 
przy okazji zimowych wędrówek czy świątecznych spacerów odkrywać 
ślady Boga w świecie. Staje się to możliwe dzięki wierze, która pozwala 
nam zrozumieć, że jest On obecny w nas i w naszym codziennym życiu. 
Droga dostrzegania Boga w świecie prowadzi od wzroku aż po zachwyt, 
podziw, wdzięczność za obdarowanie.

„Oczy wiary” pozwalają dostrzec Bożą obecność zarówno w historii, 
jak i w teraźniejszości. Chodzi o wydarzenia z dziedziny polityki, spraw 
gospodarczych, społecznych, jak też spraw zawodowych czy rodzin-
nych. Jak zauważa ks. Tadeusz Dajczer, autor „Rozważań o wierze” (Czę-
stochowa 2012), „On obecny jest wszędzie i od Niego wszystko zależy. 
W Jego ręku złożone są zarówno losy każdego z nas, jak też losy na-
rodów i świata. To wszystko poznajemy dzięki wierze, która rodzi w nas 
wewnętrzny pokój, pokój płynący z wiary, ze świadomości, że Ten, któ-
ry jest nieskończoną mocą i nieskończoną miłością, trzyma wszystko 
w swoich pełnych miłosierdzia dłoniach, że prowadzi wszystko ze swoją 
nieskończoną mądrością i miłością do celu. Wiara daje nam poczucie 
bezpieczeństwa, pokój i przeświadczenie, że stale jesteśmy ogarnięci 
miłością Boga. Wiara to inne widzenie świata, inne widzenie zwłaszcza 
tego, co trudne. Wiara umożliwia nam poznawanie Boga w zjawiskach 
przyrody, w której wciąż możemy odkrywać ślady Jego działania, ślady 
Jego troski o nas i o otaczający nas świat”.

O śladach Boga w świecie przypomina również odbywający się 
w dniach od 18 do 25 stycznia 2013 r. w Polsce Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czego Bóg od nas ocze-
kuje?”. W kontekście „Roku Wiary”, prowadzeni przez Ducha Świętego, 
wędrujemy do chrześcijańskich miejsc modlitwy, by razem z innymi 
braćmi w tej samej wierze ponowić błaganie o wypełnienie się prośby 
Zbawiciela, aby Jego uczniowie byli jedno. Termin Tygodnia Ekume-
nicznego został zaproponowany przez pioniera ruchu na rzecz jedności 
chrześcijan, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas mię-
dzy dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim 
kalendarzu święto katedry Apostoła) a dniem upamiętniającym św. Pa-
wła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne 
znaczenie. Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony 
na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa Szaweł. Dzie-
je się to u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić 
chrześcijan. Szaweł otrzymuje nowe imię – odtąd ma na imię Paweł, 
oraz nową misję – staje się Apostołem Narodów. 

Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich wyznawców 
i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w Jezusie Chrystusie. Obec-
nie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześ-
cijańskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy 
się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały 
komisje dla rozważenia problemów, które łączą i które dzielą braci od-
łączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie prowadzi się teo-
logiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów. Choć wspólnotowa 
modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, jest we-
dług dekretu o ekumenizmie (1964) Soboru Watykańskiego II sercem ru-
chu ekumenicznego, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się 
do Ojca, „który widzi w ukryciu”. W taki sposób wysiłki wspólnot modli-
twy, jak i zwyczajnych ludzi przyczyniają się do tego, że Boża miłość jest 
obecna i staje się widoczna jak odciśnięte ślady na śniegu. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA
WARTO PRZECZYTAĆ

Zapomniane lektury  
o pewnym doktorze
Przy okazji świąt lub dłuższych weekendów telewizja proponuje nam do 
obejrzenia filmy Znachor i Doktor Wilczur, powtarzane są również seriale 
Kariera Nikodema Dyzmy czy Doktor Murek. Sprawnie wyreżyserowane, 
z doborową obsadą aktorską, o fabule, w której miłość przeplata się z niena-
wiścią, podła intryga z prawością, gdzie mądrość i dobroć okazują się przy-
pisane nie tylko osobom z tzw. wyższych sfer, ale także „maluczkim”, gdzie 
głupota nie zna granic społecznych. 
Tych wzruszeń dostarcza nam nieco zapomniany dziś Tadeusz Dołęga-
-Mostowicz, którego powieści są kanwą wszystkich wspomnianych powyżej 
filmów. Do dziś znamy i powtarzamy wiele stworzonych przez niego afory-
zmów i zwrotów, posługujemy się cytatami z jego powieści, np.: „Chcąc ser-
ce pozyskać, trzeba całe serce okazać” (Znachor), „Nic tak nie plami kobiety 
jak atrament” (Pamiętnik Pani Hanki), „Nastąp się pan” i „Rozumie osoba?” 
(Kariera Nikodema Dyzmy) czy też „Są trzy rzeczy wieczne: wieczne pió-
ro, wieczna miłość i wieczna ondulacja. Najtrwalsze z tego wszystkiego jest 
wieczne pióro”. Powieściopisarz, felietonista, scenarzysta, nawet aktor (rola 
autora w filmie z 1939 r. Testament profesora Wilczura). Twórca, wykreślony 
od 1951 r. przez cenzurę PRL z historii polskiej literatury. „Represje” cenzu-
ry nie dotknęły trzech jego powieści” Kariery Nikodema Dyzmy, Znacho-
ra i Profesora Wilczura. Natomiast inne utwory Dołęgi-Mostowicza zostały 
wycofane z bibliotek i były niedostępne dla czytelników. Wśród tych zaka-
zanych były dwie powieści: Dr Murek zredukowany i Drugie życie doktora 
Murka. Obie, choć stanowią odrębne byty literackie, łączy postać głównego 
bohatera, kontynuacja i rozwiązanie wątków, zachowanie chronologii cza-
sowej wydarzeń. Z tego też powodu zostały sklasyfikowane przez literaturo-
znawców za dylogię (dwie powieści to dylogia, trzy to trylogia). 
O mistrzostwie pióra Tadeusza Dołęgi-Mostowicza świadczy lekkość po-
łączenia elementów sensacji, romansu, szpiegostwa, obyczajowości i kwe-
stii społecznych. Powieść Dr Murek zredukowany to na dzisiejsze czasy 
pewnego rodzaju thriller urzędniczy osadzony w realiach społecznych, 
to opowieść o bezdusznych, małostkowych ludziach piastujących stano-
wiska w urzędach państwowych i samorządowych, którzy patrzą tylko na 
własne korzyści i zapatrzeni są w czubek własnego nosa. To powieść o aro-
gancji władzy, o stopniowym upokarzaniu i niszczeniu człowieka, wreszcie 
o odzieraniu go z wiary w praworządność. Główny bohater, doktor praw 
– obrzucony błotem kłamliwej plotki – zostaje z dnia na dzień wyrzucony 
poza nawias tzw. dobrego towarzystwa. Walcząc o sprawiedliwość dla sie-
bie, jak po równi pochyłej stacza się na samo dno hierarchii społecznej. Bez 
pracy, bez środków do życia, bez widoków na odmianę losu, dostosowuje 
się do realiów otaczającej go rzeczywistości. Tadeusz Dołęga-Mostowicz 
na tym tle ukazuje nam metamorfozę poglądów i osobowości dr. Murka. 
Nasz bohater, poszukując stabilizacji życiowej i bezpieczeństwa, wikła się 
w przestępczość i komunistyczną działalność partyjną. Na marginesie na-
leży zaznaczyć, że prawdopodobnie niepochlebny obraz ludzi związanych 
z przedwojennymi strukturami organizacji komunistycznej był przyczyną 
objęcia cenzurą obu powieści w czasach PRL-u. 
Natomiast w utworze Drugie życie doktora Murka poznajemy bohatera, któ-
ry bez skrupułów wykorzystuje naiwność innych ludzi, umie osiągać boga-
ctwo drogą oszustwa, nie cofa się przed zbrodnią. Dołęga-Mostowicz, w obu 
powieściach, tak do końca nie potępia dr. Murka. Daje nam obraz człowieka 
poszukującego dla siebie miejsca w życiu i w społeczeństwie, dokonujące-
go życiowych wyborów, które jako czytelnicy niekiedy akceptujemy lub 
odrzucamy, filtrując je przez nasz osobisty, indywidualny systemem oceny 
dobra i zła. Wartością niezaprzeczalną obu powieści jest obraz społeczeństwa 
okresu dwudziestolecia międzywojennego i choć niejednokrotnie celowo 
przejaskrawiony (takie jest prawo pisarza), pozwala nam docenić Mostowicza 
jako bacznego i przenikliwego obserwatora ówczesnych stosunków spo-
łecznych. 
Są to powieści, które czyta się lekko, ale z ogromnym zainteresowaniem. 
I choć niektórzy twierdzą, że to tylko tzw. „czytadła”, to jednak ich uniwer-
salność polega na tym, że wiele sytuacji powieściowych nie jest nam obcych 
w dzisiejszych czasach, niektóre przeżycia i rozmyślania dr. Murka nie straci-
ły na aktualności. Niekiedy, zagłębiwszy się emocjonalnie w losy bohatera, 
czytelnik łapie się na tym, że widzi siebie w danej sytuacji, że myśli dr. Murka 
są jego myślami. Świadczy to tylko o jednym, a mianowicie o tym, jak nie-
zwykłym pisarzem był Tadeusz Dołęga-Mostowicz. 
Sięgnijmy więc po jego zapomniane utwory. Zasługują na nasze zainte-
resowanie. Tadeusz Dołęga-Mostowicz zginął w wieku 41 lat jako żołnierz 
w kampanii wrześniowej 1939 r. w miejscowości Kuty (ówczesna granica 
polsko-rumuńska). Miejscowość ta znana jest z dwóch powodów. Po pierw-
sze – 17 września 1939 r. mostem w Kutach przedostały się do Rumunii pol-
skie władze wraz z wyższym duchowieństwem i wojskowymi, po drugie 
– 20 września 1939 r. zginął tam Dołęga-Mostowicz. Pochowano go w gro-
bowcu burmistrza Kut. W 1978 r., po prawie czterdziestu latach starań, władze 
PRL wyraziły zgodę na sprowadzenie ekshumowanych szczątków pisarza. 
Pochowano go na warszawskich Powązkach. 

Anna Fronczak

Drodzy Czytelnicy,
Chciałbym się podzielić z Państwem moimi uwagami na temat obecnej sytuacji politycznej w naszej gminie. 
Nie każdy z czytelników ŻN jest zorientowany, jakie zadania i obowiązki stoją przed Radą Gminy, a jakie przed 
Burmistrzem Miasta. Nie każdy też zna z nazwiska wszystkich radnych w naszej gminie. Jak można sądzić po 
wynikach głosowania, część mieszkańców, oddając swoje głosy w kolejnych wyborach na tych samych ludzi, 
nie zważa na efekty ich pracy. 
Jako Prawo i Sprawiedliwość, pomimo dużej sympatii mieszkańców, nie posiadamy w obecnym składzie 
Rady Gminy ani jednego członka. Nikt z członków nasielskiego PiS nie pełni żadnej funkcji publicznej, za którą 
otrzymywałby gratyfikację finansową, uważam więc moje opinie i uwagi niżej przedstawione za obiektywne, 
uwzględniając mój światopogląd oraz pozycję naszej partii w powiecie. 
Tak jak Państwo, z wielkim zatroskaniem obserwuję konflikt pomiędzy Panem Burmistrzem a Radą Gminy. 
Różnica zdań i spory merytoryczne są czymś dobrym i wskazanym w debacie publicznej, ale jeśli przeradzają 
się w negowanie wszystkich inicjatyw i blokowanie każdej inwestycji, cierpią na tym mieszkańcy. Powszechnie 
wiadomo, że polityk, zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym, powinien pełnić funkcję służebną wo-
bec obywateli, a nie kierować się prywatnym interesem (uczciwość jest najlepszą miarą każdego człowieka).
Dobrze Państwo wiecie, że sytuacja finansowa, jaką zastał Pan Arciszewski, obejmując fotel Burmistrza, była 
tragiczna: 20 000 000 zł zadłużenia i ponad 2 000 000 zł niezapłaconych zaległych faktur. Mogło to do-
prowadzić do sytuacji, w której gmina nie byłaby w stanie regulować bieżących zobowiązań finansowych tak 
wobec pracowników urzędu, jak i jednostek mu podległych. Przyczynili się do tego radni poprzedniej kadencji, 
niektórzy z nich zasiadają w obecnej Radzie. 
Z punktu widzenia mieszkańców rozsądnym i honorowym rozwiązaniem dla obu stron byłoby przeprowadzenie 
referendum w sprawie odwołania zarówno Rady Miejskiej jak i Burmistrza. Radni, jak i burmistrz są wybierani 
w wyborach bezpośrednich i wyborcy powinni zdecydować o ewentualnych zmianach.
Jak Państwo wiecie, na ostatniej sesji Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum celem odwołania 
Burmistrza. Radni doskonale wiedzą, że do odwołania potrzebny jest udział minimum 30% uprawnionych do 
głosowania (trudno uzyskać taki rezultat). 
Szanowni Państwo, w wyborach do parlamentu w naszej gminie frekwencja wynosi ok. 45%, a są to wybory 
o dużo większym znaczeniu. Mało prawdopodobne więc jest, aby w referendum wzięła udział wymagana liczba 
mieszkańców, w takim przypadku nie nastąpi żadna zmiana, co na przyszłość nie rokuje dobrze, gdyż możliwość 
współpracy pomiędzy Radą a Burmistrzem praktycznie nie istnieje. 
Jeśli jednak mieszkańcy wezmą udział w referendum, pojawiają się dwie możliwości: albo odejdzie Burmistrz, 
albo Rada Gminy. 
Wszyscy znają Pana Burmistrza z tego, że ma trudny charakter, jest nieustępliwy, może czasem arogancki, nie-
którzy używają nawet mocniejszych epitetów, ale ma jedną bardzo ważną zaletę, jest uczciwym człowiekiem.
O radnych myślę, że każdy z Państwa ma wyrobione zdanie. Najważniejsze dla wszystkich mieszkańców jest 
wziąć udział w referendum, do czego serdecznie Państwa namawiam. Każdy oczywiście podejmie decyzję 
zgodnie z własnym sumieniem, ja osobiście zagłosuję przeciwko odwołaniu Pana Burmistrza Grzegorza Arci-
szewskiego.

Przewodniczący Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w Nasielsku
Andrzej Pacocha

Z kart historii…

Zaproszenie 
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy na-
sielskiej bibliotece odbędzie się w sobotę, 19 stycznia 2013 r. o godz. 
11.30. Jego tematem będzie książka pt. Kobiety dyktatorów Diane 
Ducret, przejmujące dzieło o żonach i kochankach m.in. Hitlera, Stalina, 
Mussoliniego, Mao czy Lenina. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

(red.)

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron

Andzin i Żabiczyn
Nieuchronnie zbliżamy się ku koń-
cowi rysów historycznych poświę-
conym miejscowościom, wsiom 
i sołectwom położonym w ad-
ministracyjnych granicach gminy 
Nasielsk. W tej odsłonie pragnę 
zaprezentować dwie kolejne wsie: 
Andzin oraz Żabiczyn. Ich nazwy, 
z alfabetycznego punktu widzenia, 
można by rzecz, otwierają i zamy-
kają listę sołectw należących do 
gminy. 
Osady te niczym specjalnym nie 
wyróżniały się na tle innych miej-
scowości. Ich mieszkańcy, tak jak 
i obywatele całej gminy, swą pra-
cą oraz postawą godnie znosili 
trudy związane z codziennym ży-
ciem. W ten sposób przekazali nam, 
współczesnym, swoją historię oraz 
dobra materialne, o które my także 
musimy dbać i starać się o ich dal-
sze utrzymanie oraz polepszenie 
ich stanu dla przyszłych pokoleń.
Andzin – Należy do miejscowo-
ści położonych w gminie Nasielsk, 
o których powstaniu wiemy nie-
wiele. Ich najdawniejsza przeszłość 
ginie w mrokach dziejów, które 
w dawnych czasach nie zostały 
przez potomnych spisane, bo i pi-
sać umieli nieliczni. Brak źródeł pi-
sanych nie oznacza, braku śladów 
historycznych. Zachowały się one 
w źródłach niepisanych. 
Pierwsze nam znane ślady osad-
nict wa,  wskazujące na ob ec-
ność i pracę człowieka na terenie 
miejscowości, został y odkryte 
w ramach badań Archeologiczne-
go Zdjęcia Polski. Przedstawione 
opracowanie wyników prac badaw-
czych jasno dowodzi, że w Andzi-
nie ślady osadnicze, a tym samym 
zorganizowaną działalność spo-
łeczności ludzkiej, można datować 

na wczesny okres średniowiecza. 
Tak zapoczątkowana organizacja 
społeczna, jaką była i jest osada 
w Andzinie, przetrwała do dnia dzi-
siejszego. Z pewnością wpływ na 
uwarunkowanie życia człowieka 
na tym terenie miały walory poło-
żenia geograficznego. Osada wszak 
otoczona była zewsząd lasami, za-
pewne bogatymi w zwierzynę oraz 
runo leśne. W niedalekiej odległo-
ści znajduje się koryto rzeki, co daje 
możliwości wykorzystania tego bo-
gactwa w egzystencji i w gospo-
darce człowieka. Dziś trudno trafić 
na jakiekolwiek informacje pisane 
dotyczące miejscowości Andzin. 
Nie oznacza to, że nie występują 
w pewnych dokumentach, gdyż 
znajdujemy informacje pośred-
nie. Źródła XIX-wieczne pozwa-
lają na przypisanie miejscowości 
do poszczególnych terytorialnych 
przynależności. Wiemy, że An-
dzin administracyjnie znajdował 
się w granicach gminy Błędówko, 
a pod względem wyznaniowym 
był związany z parafią w Cieksy-
nie. Wieś była jedną z liczniejszych 
osad włościańskich na terenie swo-
jej gminy, liczyła bowiem 22 go-
spodarstwa o łącznej powierzchni 
osady wynoszącej 640 mórg zie-
mi (ok. 358 ha ziemi). 
Żabiczyn – Jest jedną z nielicznych 
miejscowości na terenie gminy 
Nasielsk, o której źródła niepisa-
ne milczą. Prowadzone na terenie 
gminy badania w ramach Archeo-
logicznego Zdjęcia Polski nie wy-
kazały w tej miejscowości żadnych 
artefaktów historycznych związa-
nych z działalnością lub pobytem 
człowieka w miejscowości. Mimo 
ich braku pewne fakty z historii osa-
dy pozwalają odkryć źródła pisane. 
W tym miejscu warto sięgnąć do 
dokumentu wytworzonego pod-

czas wizytacji kościoła parafialne-
go w Nasielsku przeprowadzonej 
w dniu 3 lipca 1817 r. Owo źród-
ło wymienia Żabiczyn jako miej-
scowość, w której znajdowało się 
11 domów. W nich zamieszkiwa-
ło i prowadziło swe gospodarstwa 
60 mężczyzn (w tym 29 doro-
słych) oraz 58 kobiet (w tym 26 
dorosłych). Brać szlachecka oraz 
wszyscy mieszkańcy zamieszkują-
cy w danej miejscowości zgodnie 
z obowiązującą zasadą byli zmu-
szeni odprowadzać do kościoła 
parafialnego w Nasielsku podatek 
zwany potocznie dziesięciną, prze-
znaczony na utrzymanie domu 
bożego oraz probostwa. Jednakże 
Żabiczyn, tak jak i kilka okolicznych 
wsi należących do tejże parafii, nie 
wypełniał tej powinności. Z tego 
tytułu powstało zadłużenie wyno-
szące 10 złotych. Zapewne przy-
czyną powyższego stanu rzeczy 
było zubożenie szlachty w wyniku 
prowadzonych działań wojennych 
w okolicach Nasielska przez od-
działy armii francuskiej. 
Owa wizytacja nie pozwala na po-
znanie prawowitego właścicie-
la osady, a raczej je utrudnia, gdyż 
w jednym miejscu przywołuje jako 
posiadacza hrabiego Dambskie-
go. Według drugiego źródła zaś 
miejscowość jest własnością J.W. 
Skarbkowej. Kolejne dobrze zna-
ne mieszkańcom gminy Nasielsk 
źródło – Słownik Królestwa Pol-
skiego i innych Krajów Słowiań-
skich – informuje nas o strukturze 
demograficznej osady. Z jego kart 
dowiadujemy się, że w 1827 r. Ża-
biczyn liczył 17 domów. W nich 
zamieszkiwało i gospodarzyło 85 
mieszkańców. 

CDN.
D. Dalecki 

KONKURS

Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W 26. numerze „Życia Nasielska” 
prezentowaliśmy zabytek znaj-
d u j ą c y  s i ę  w  m i e j s c o wo ś c i 
Konary. Jest nim murowana bu-
dowla będąca w początkach XX 
w. świątynią baptystów. 
Wyznawców było niewielu, bo 
z a le dwie oko ło 4 ro d z in  z a-
mieszkujących wieś Konary. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej osadnicy niemieccy opuś-
cili teren wsi, a budynek został 
p r ze zn a c zo ny n a  c e l e  ś w i e -
ckie. Obecnie za sprawą władz 
wiejskich wsi Konary budynek 
ponownie tętni życiem i służy 
lokalnej społeczności .  Z pew-
nością zosta ł  rozpoznany, ale 
nikt nie zatelefonował do nas z 
poprawną odpowiedzią. 
W tym numerze prezentujemy 
kolejną zagadkę fotograf iczną. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi, 
skąd pochodzi prezentowany 
zabytek i co przedstawia. Może 
znacie Państwo jakąś ciekawost-
kę z nim związaną? 

D. Dalecki

Fundacja Fun Kayak w Legionowie Nr KRS 0000295564  
z siedzibą przy ul. Jana Mrugacza 1 lok. 22 w Legionowie,  
posiadająca status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

zwraca się z prośbą o przekazania odpisu od podatku w 
 rozliczeniu PIT za 2012 rok 1% na rzecz fundacji. 

Po zakończeniu rozliczeń za rok 2012 uzyskana kwota będzie przekazana na rzecz  
Uczniowskiego Klubu Sportowego POLONEZ przy Publicznym Gimnazjum nr 1  

im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku.
Prosimy o przekazanie do sekretariatu szkoły ksero ostatniej strony PIT-u  

przed podpisaniem zeznania podatkowego dla celów rozliczeniowych z Fundacją.
Uwaga: W druku PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1%” należy wpisać nazwę: 

Fundacja FUN KAYAK nr KRS 0000222856.

T  E  K  S  T    S  P  O  N  S  O  R  O  W  A  N  Y

PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%   PRZEKAŻ 1%
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O G Ł O S Z E N I E

WYWIAD 

TVN 24 w Nasielsku

Potomkowie poszukują śladów 
swych przodków

PODZIĘKOWANIA
Za pomoc w organizacji  XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy Sztab przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku składa gorące podziękowania:
 – dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku,  Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, 
Szkoły Podstawowej w Świeszewie,  Zespołu Szkół w Pieścirogach Sta-
rych, Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, Publicznego Gimnazjum 
nr 1  w Nasielsku,
 – dyrekcji oraz pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury, 
 – prezesowi oraz pracownikom Banku Spółdzielczego w Nasielsku,
 – komendantowi i funkcjonariuszom nasielskiej Policji,
 – komendantowi i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku,
 – Panu Jackowi Białoruckiemu – właścicielowi cukierni „Ptyś”,
 – Państwu Annie i Markowi Olbrysiom oraz Pani Stanisławie Jóźwiak,
 – Pani Hannie Szych,
 – Panom Andrzejowi Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu – właści-
cielom Centrum Handlowo – Usługowego „Guliwer”,
 – Panu Pawłowi Milewskiemu – właścicielowi piekarni w Sońsku, 
 – kierownictwu i pracownikom marketu „Tesco”,
 – Fundacji „BĄDŹMY RAZEM”.
Za udział w koncercie na scenie NOK dziękujemy zespołom: ZDREDY 
z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz zespołom nasielskim – WHA-

TEVER i RAGGABARABANDA .
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
mieszkańców naszej Gminy, którzy jak zwy-
kle nie zawiedli i przyłączyli się do ogólno-
polskiej akcji pomocy – w tym roku dla 
najmłodszych i seniorów.

W imieniu Sztabu – Katarzyna Świderska

NUNA

Wspólna pasterka 
z biskupem
Pasterka to jedna z najważniejszych 
tradycji bożonarodzeniowych, upa-
miętnia bowiem czuwanie mod-
lących się w Betlejem pasterzy, 
którzy jako pierwsi złożyli hołd ma-
łemu Jezusowi. W poniedziałek 24 
grudnia 2012 r., mimo niesprzyja-
jącej pogody i trudnych warunków 
panujących na drodze, całe rodzi-
ny przybyły do kościoła pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie, aby 
wzorem pasterzy betlejemskich 
cieszyć się z narodzenia Chrystusa. 
Tegorocznej pasterce towarzyszyła niezwykła atmosfera. Pod kierunkiem or-
ganisty licznie zgromadzona schola zaprezentowała koncert kolęd, w których 
śpiew aktywnie włączyli się mieszkańcy parafii i zgromadzeni goście. W takim 
klimacie wspólnego śpiewu kolęd, w otoczeniu uroczystej oprawy i świąteczno-
-choinkowego wystroju kościoła wierni oczekiwali na zapowiedzianą obecność 
biskupa płockiego Piotra Libery. 
Dla wiernych było to niezwykłe wydarzenie i wyróżnienie, że ksiądz biskup spo-
śród wielu parafii w diecezji płockiej wybrał jedną z najmłodszych, właśnie parafię 
w Nunie. Przewodniczenie mszy świętej o północy przez dostojnego Pasterza 
uświetniło wspólną modlitwę w tę szczególną noc Narodzenia Pańskiego, a sło-
wa skierowane podczas homilii uświadomiły, co właściwie dokonało się i wciąż 
dokonuje w Boże Narodzenie. Biskup zwrócił uwagę na znaczenie w codzien-
nym życiu Dekalogu i Ewangelii, akcentując jednocześnie, że w swoim życiu 
często lansujemy własną ideologię i urządzamy świat po swojemu. W homi-
lii zaznaczył, że wspólnota parafialna w Nunie, jako jedyna w diecezji płockiej, 
jest pod wezwaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, nawiązując 
tym samym do niezwykłej sprzed laty wigilii kleryków odbywających służbę 
wojskową w specjalnej jednostce wojskowej w Bartoszycach (tam taką służbę 
odbywał również biskup Libera). Jak zaznaczył, wielu z jego kolegów tę wigilię, 
którą przeżywali z dala od rodzin i bez możliwości udziału w pasterce, wspomi-
nało jako radosne przeżycie. Powołując się na to niezwykłe świadectwo biskup 
płocki życzył zebranym wiernym, aby w czasie świąt Bożego Narodzenia za-
czerpnęli ducha prostoty, dobroci i jedności. 
Podobnie jak w większości kościołów w Polsce, tak i w kościele w Nunie jed-
nym z elementów świątecznej oprawy było żłóbek bożonarodzeniowy, sym-
bolizujący wnętrze stajni betlejemskiej, w której narodził się Jezus. Na pamiątkę 
tego wydarzenia, podobnie jak w ubiegłym roku, na zewnątrz kościoła zosta-
ła ustawiona szopka naturalnej wielkości, w której znalazły się żywe zwierzęta. 
Ich nieliczne stado cieszyło się dużym zainteresowaniem, i to nie tylko wśród 
dzieci. Mamy nadzieję, że żywa szopka pojawi się również w następnym roku, 
a być może i w kolejnych latach. 

A.F.

NUNA

Trzej Królowie przybyli na koniach

Ekipy telewizyjne pojawiające się 
na ulicach naszego miasta wzbu-
dzają zazwyczaj spore zaintereso-
wanie wśród mieszkańców. Tak też 
było w pierwszych dniach stycz-
nia br., gdy w Nasielsku pojawili się 
dziennikarze telewizji TVN 24 i fil-
mowali wybrane fragmenty miasta. 
Wielu obserwatorów trafnie skoja-
rzyło to zdarzenie z zamieszczo-
nym nieco wcześniej w internecie 
krótkim dokumentem filmowym 
nagranym w 1938 r. w Nasielsku 
przez Davida Kurtza w czasie jego 
sentymentalnej podróży do Eu-
ropy, a przypomnianym ostatnio 
w jednej z audycji telewizyjnych. 
Film ten przez wiele lat przeleżał 
wśród pamiątek rodzinnych ro-
dziny Kurtzów mieszkającej od 
końca XIX i początku XX w. w Sta-
nach Zjednoczonych, a wcześniej 
w Nasielsku. W 2009 r. odkrył go 
wnuk Davida, Gleen Kurtz. Nie tyl-
ko odkrył go, ale i upublicznił. 
Stało się to za pośrednictwem Mu-
zeum Holokaustu w Waszyngtonie 
i internetu. Razem z Muzeum pod-
jął też działania w celu przeniesie-
nia filmu z taśmy celuloidowej na 
nowoczesne nośniki obrazu. Wią-
zało się to też ze znaczącą popra-
wą jakości obrazu. Zwrócono się 
ponadto do tych, którzy mogliby 
rozpoznać osoby i miejsca przed-
stawione na filmie, o kontakt.
Z poprawionej wersji f ilmu ko-
rzystali dziennikarze TVN 24, gdy 
przyjechali w styczniu do Nasielska. 
P rób owal i  odszukać miej sca, 
w których kręcono film, i odnaleźć 
ludzi, którzy mogliby rozpoznać 
osoby uwiecznione w 1938 r. na ta-
śmie filmowej przez Davida Kurtza. 
Mimo że większość nasielszczan 
uważa swoje miasto za pewnego 
rodzaju skansen, gdzie nic się nie 
zmienia, były duże kłopoty z do-
kładnym określeniem miejsc poka-
zanych na filmie, chociaż wszyscy 
pytani najstarsi mieszkańcy miasta 
wskazali jednogłośnie na północną 
ścianę rynku. 

Z n a c z n i e  w i ę k-
szym problemem 
było znalezienie 
wiekowych dzisiaj 
ludzi, którzy mo-
gl iby rozpoznać 
którąś ze sf i lmo-
wanych osób. Ci, 
którym pokazano 
film i poszczegól-
ne jego kadry, nie 
rozpoznali żadnej 
z osób, które zna-
lazły się w zasięgu 
oka kamery. Nic w tym dziwnego, 
bo od czasu, gdy David Kurtz kręcił 
swój film, minęło już 75 lat. Z infor-
macji zamieszczonych w internecie 
wiemy, że w środowisku amery-
kańskich nasielszczan rozpoznano 
dwie osoby.
I tu ważne wyjaśnienie i przypo-
mnienie. Otóż do czasu II wojny 
światowej Nasielsk był miastem 
wielokulturowym. Mieszkali tu 
Polacy, Żydzi i koloniści niemiec-
cy – ci ostatni w większości na wsi. 
Wszystkich ich łączyło wiele, ale 
wiele też różniło. Nie używam tu 
słowa „dzieliło”, bo linie podziału 
przedwojennej społeczności na-
sielskiej były zupełnie inne. I to 
wszystko, być może, stanie się kie-
dyś tematem nie tylko kolejnych 
artykułów prasowych, ale i przed-
miotem badań naukowych.
Ważna jest w tym krótkim tekście 
prasowym jedna konstatacja. Na-
zwisko „Kurtz” kojarzy się nasiel-
szczanom z właścicielami Nasielska, 
którzy zamieszkiwali w Chrcyn-
nie. Otóż jest to inna rodzina niż 
ta, o której tu mowa. David Kurtz 
i jego rodzina to Żydzi. Łączy ich 
tylko nazwisko i to, że są związani 
z Nasielskiem. Wszystko wskazuje, 
że bardziej nasielska była żydowska 
rodzina Kurtzów, po prostu dłużej 
tu mieszkali. Bardziej widoczny jest 
jednak ślad rodziny Kurtzów z Chr-
cynna. Tak było przynajmniej do tej 
pory, bo ponieważ, trzyminutowy 
film wiele w tej kwestii zmienia. 

David Kurtz nagrał go w czasie sen-
tymentalnej podróży z grupą osób 
do Europy w 1938 r. Nie ominął 
Nasielska, miejsca, gdzie się uro-
dził i spędził najpiękniejsze w ży-
ciu człowieka lata, lata dziecięce. 
Film ten jest godny uwagi z jeszcze 
jednego powodu. Otóż tuż przed 
wojną nagrywanie filmów w kolo-
rze było czymś wyjątkowym, a ten 
film jest właśnie kolorowy.
Śladem dziadka Davida podą-
ża dzisiaj wnuk Gleen. Czuje on 
swój związek z Nasielskiem i tutaj 
chciał szukać śladów swej rodziny 
i śladów Żydów, którzy jeszcze tak 
niedawno byli współgospodarza-
mi tej ziemi. Dlatego w ubiegłym 
roku, w lecie, odwiedził Nasielsk. 
Goszczony był przez pana Zdzi-
sława Suwińskiego. W czasie jego 
pobytu n ie mog ło zabraknąć 
wizyty w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących ( l iceum). Nie-
uchronność jej wynikała z dwóch 
powodów: budynek ten wznieśli 
Żydzi i przez lata służył im głównie 
do celów oświatowych, a ostatnio 
przez wiele lat pan Zdzisław tym 
budynkiem się opiekował ,bę-
dąc dyrektorem Liceum Ogólno-
kształcącego. 
Pan Zdzisław obiecał też, że po-
dzieli się z czytelnikami „Życia 
Nasielska” swoją wiedzą na temat 
samego filmu i spostrzeżeniami, 
jakie poczynił w trakcie pobytu 
potomka nasielskich Żydów w na-
szym mieście.

andrzej zawadzki

W ś więto Trze c h 
K r ó l i ,  a  w y p a d -
ło ono w tym roku 
w niedzielę, kościół 
pw. b łogosławio-
nego ks .  Jerzego 
Popiełuszki w Nu-
nie wypełniony był 
po brzegi. Na sumę 
przybyli licznie nie 
tylko parafianie, ale 
także wierni z pozo-
stałych trzech para-
fii nasielskiej gminy 
(św. Wojciecha, św. 
Doroty i św. Katarzyny). Liturgię 
sprawował ks. proboszcz Tadeusz 
Jabłoński.

Po mszy św. większość uczestni-
ków uroczystości zatrzymała się 
przy urządzonej na zewnątrz koś-
cioła stajence, w której były, przy 
żłóbku Pana Jezusa, żywe zwie-

rzęta – osiołek, kucyk, 
kózka, króliki, gołębie, 
gąski, kurki. Zebrani pod 
przewodem księdza pro-
boszcza śpiewali kolędy. 
Do stajenki przyjechali na 
koniach Trzej Królowie. 
Pokłonili się nowo naro-
dzonemu i złożyli dary: 
mirrę, kadzidło i złoto. 
Wszystkich zaś uczestni-
ków uroczystości. obda-
rowali cukierkami.
Młoda parafia w Nunie 
została w minionym roku 

wyróżniona w specjalny sposób. 
Bożonarodzeniową pasterkę od-
prawił biskup płocki ks. Piotr Libera. 

az

Pejzaże z naszych stron
Na naszym grudniowym kierma-
szu świątecznym, który odbył się 
w NOK-u, można było nie tylko 
podziwiać, ale także kupić obrazy 
olejne namalowane przez Jerzego 
Kłoczkę. Co więcej, artysta chęt-
nie opowiadał zainteresowanym 
o swojej twórczości i o sobie.
Skąd Pan pochodzi?
– Urodziłem się na terenie Polski 
w Brześciu w 1941 roku, dobrze pa-
miętam tzw. wyzwolenie, tzn. lipiec 
44 roku, ucieczkę z Brześcia do Ża-
bianki, był tam duży węzeł kolejo-
wy i magazyn paliw. Po ostrzelaniu 
Brześcia z całą rodziną uciekliśmy 
do Ździtowa, gdzie wuj był dyrek-
torem.
Gdzie pan chodził do szkoły?
– Po wyzwoleniu Brześć znalazł się 
na terenie ZSRR. Do szkoły zaczy-
nałem chodzić dwa razy. Jak mój 
kolega Borys poszedł do szkoły, 
to ja też bardzo chciałem. Szko-
ła męska mieściła się naprzeciwko 
i mama uprosiła, żeby mnie przy-
jęli. Nie miałem butów, chodziłem 
na bosaka i się bardzo rozchoro-
wałem. Poszedłem dopiero za rok. 
Szkoła była dość ciekawa. Rozpię-
tość wieku od 6–17 lat.
W jakim języku rozmawiał pan 
w domu?
– Mama mówiła po polsku, a tata 
po polsku i rosyjsku. Znam rosyjski, 
białoruski, ukraiński, polski i czeski. 
Ojciec był m.in. saperem kolejo-
wym, służył w jednostce w Legio-
nowie i w Warszawie na Dworcu 
Gdańskim, a mój dziadek był straż-
nikiem rzecznym.
Jak zaczęła się pana przygoda 
z malarstwem?

– Malowałem od dziecka na ścia-
nach i  na pude łkach. O łówek 
w czterech kolorach dostałem 
w prezencie od niemieckiego jeń-
ca wojennego Schmidta, imienia 
nie pamiętam, który był częstym 
gościem w naszym domu tuż po 
II wojnie światowej. Malowałem od 
zawsze. Miałem również ołówek 
kopiowy – to moje pierwsze na-
rzędzie. Nasz kum pracował w cha-
rakterze księgowego, przynosił mi 
papier, z jednej strony był on zapi-
sany po niemiecku.
Czy w szkole zaczął pan uczyć się 
rysunku?
– W szkole zawsze miałem powa-
żanie u nauczycieli rysunku. Od 
mamy dostałem pierwsze farby 
akwarelowe, które kupiła w komi-
sie. Nasza klasa została rozformo-
wana na rożne szkoły, ja dostałem 
przydział do szkoły białoruskiej, ale 
do niej nie poszedłem. Trafiłem do 
szkoły żeńskiej, byliśmy w niej ro-
dzynkami, a tam już była zorgani-
zowana twórczość dziecięca. Tam 
zacząłem malować farbami olej-
nymi. Chodziłem na zajęcia kółka 
zainteresowań, gdzie spotykałem 
się z moim instruktorem, wspól-
nie się doszkalaliśmy. Brałem udział 
w wielu konkursach. Nigdy nie by-
łem pierwszy, ale zawsze drugi, 
trzeci. Wynikało to między innymi 
z mojego wieku. Ja byłem młody, 
chodziłem wówczas do 7–8 kla-
sy, a pierwsze miejsca zajmowali 
10-klasiści.
Jak znalazł się pan w Polsce?
– W 1956 roku nieoczekiwanie 
pojawił się brat mojej mamy Eu-
genii. Ponieważ był kolejarzem, 
przyjechał z transportem i od nie-

go dowiedzieliśmy się, że rodzi-
na żyje i jest po polskiej stronie. 
To sprawiło, że podjęliśmy de-
cyzję o przeniesieniu się do 
Polski. Jako człowiek uzdolnio-
ny artystycznie byłem wyko-
rzystywany do wykonywania 
transparentów i malowideł pro-
pagandowych oraz rzeźb. Za 
Chruszczowa robiliśmy kolbę 
kukurydzy, bo taki był prikaz. 
W 1957 roku całą noc malo-
wałem transparenty przed wio-
senną uroczystością. Prosiłem 
o wolne następnego dnia, ale 
nauczycielka powiedziała, że 
może być to źle zrozumiane, 
i musiałem uczestniczyć w po-
chodzie. Byłem tak zmęczony, 
że zasnąłem na stojąco, przewró-
ciłem znajdujący się za mną osz-
klony portret Stalina. Doniósł na 
mnie ojciec mojego kolegi – są-
siad. Mój ojciec natychmiast stracił 
pracę, ale mnie nic nie zrobiono. 
Ten wypadek zaowocował nie-
odwołalną decyzją wyjazdu do 
Polski. 28 października 1957 roku 
wyjechaliśmy. Pociąg zatrzymał 
się w okolicy Częstochowy. Był to 
okres świąt. Zachwyciły mnie kolo-
ry, dziewczyny w zapaskach i łuny 
na cmentarzach. Dojechaliśmy do 
Zgorzelca. Puste miasto, powiewają 
firanki w oknach. Na kolei spotkali-
śmy kolegę mamy. Świat jest mały. 
Ojciec nie chciał tu zostać. Powie-
dział, że skoro on jest z ziem utra-
conych, to na ziemie odzyskane 
nie chce. Skierowano nas do Cheł-
ma , bo mama tam miała rodzinę.
Kontynuował pan tu naukę?
– Tak, w Chełmie chodziłem do 
szkoły im. Stefana Czarnieckiego 

i tu zdawałem maturę. Na studia się 
nie dostałem, ponieważ niedosta-
tecznie dobrze mówiłem po pol-
sku. Poza tym ojciec poważnie się 
rozchorował , nie mieliśmy w tam-
tym czasie żadnej opieki, musia-
łem iść do pracy. Moja matura była 
przeszkodą w znalezieniu pracy. 
Na pracownika fizycznego byłem 
za bardzo wykształcony, a pracy 
biurowej nie chciałem. Dopiero 
brat mojej matki pomógł mi dostać 
się na kolej. Przeszedłem wszystkie 
możliwe stanowiska i szkolenia. Za-
czynałem jako robotnik stacyjny, 
a skończyłem jako adiunkt służby 
przewozu. W 1966 roku ożeniłem 
się i przeprowadziliśmy się z żoną 
do Nieporętu, tam urodziły nam się 
dwie córki.
A co z malowaniem?
– Cały czas malowałem, nawet po 
nocach. Nie miałem aż tak dużo 
czasu. Po rożnych perypetiach roz-
stałem się z koleją i dostałem pracę 
jako malarz plansz reklamowych 

w Warszawskim Ośrodku Wypo-
czynkowym Wisła. Wiele moich 
naściennych malowideł zdobi róż-
ne placówki do dziś. Następnie zo-
stałem oddelegowany do pracy do 
CSRS, jako malarz wysokościowy. 
Moje prace zawsze zdradzały tęsk-
notę do Polski. Później pracowa-
łem jako konserwator hotelowy. 
20 grudnia 1974 przeprowadziłem 
się do Pomiechówka.
I od tego czasu maluje pan po-
miechowskie pejzaże?
– Tak, od kiedy tu mieszkam, do-
kumentuję otoczenie. Malarstwo 
związane jest z moim miejscem 
zamieszkania. Są ludzie, którzy 
kolekcjonują moje obrazy. Mia-
łem wystawy w Nowym Dworze 
Mazowieckim, w Pomiechówku, 
moje prace znajdują się nie tylko 
w Polsce, ale i w Stanach Zjedno-
czonych, we Francji ,we Włoszech, 
w Czechach i w Rosji.

Rozmawiała:  
Zuzanna Bem-Synoradzka

Tuż po godzinie 15.00 w Nasielskim 
Ośrodku Kultury rozpoczęły się 
koncerty, na które przybyli miesz-
kańcy naszej gminy. Pierwszy na 
scenie pojawił się zespół Whatever, 
który czerpie inspirację z muzyki 
zespołu Nirwana. Po nich mogliśmy 
posłuchać nowodworskiej formacji 
Zdrady, nawiązującej do reggae-ska 
i rocka. Po takiej dawce pozytyw-
nej energii przyszedł czas na grupę 
RaggaBaraBanda, która zaserwowała 
nam miażdżącą muzyczną petardę 
rapowanego reggae z rockowym 
pazurem, domieszką punka i odro-
biną SKA i raggamuffin. W prze-

21. Finał WOŚP w Nasielsku

rwach między występami zespołów 
odbywały się licytacje. Pod młotek 
poszły m.in. koszulki, kubki, kalen-
darz, deseczka ozdobiona techniką 
decoupage oraz torty przekazane 
przez Jacka Białoruckiego z Cukier-

ni PTYŚ. Sam zespół RaggaBaraBan-
da przekazał na rzecz WOŚP 290 zł 
z licytacji swoich płyt. Imprezę za-
kończyło tradycyjne „światełko do 
nieba”.

K.T.
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RUBRYKA HARCERSKA

W instruktorskim kręgu
W każdej grupie, każdej organizacji najważniejsi są ludzie. To oni tworzą 

atmosferę i pracują na rzecz swoich środowisk. W codziennym życiu 

drużyn to kadra stara się zapewnić swoim wychowankom jak najwięcej 

atrakcji i niezapomniane wrażenia. Dla instruktora najwspanialszą nagro-

dą jest uśmiech na twarzach harcerzy, jednakże bardzo ważna jest także 

praca z kadrą, za którą odpowiedzialne są komendy szczepów i hufców. 

W parze powinny tu iść zarówno kształcenie, jak i integracja oraz dobra 

zabawa. 

Sobota, 5 stycznia w naszym hufcu minęła pod znakiem spotkania in-

struktorskiego. Pojawiło się na nim grono instruktorów oraz drużyno-

wych wszystkich jednostek organizacyjnych, łącznie około 20 osób. 

Zaczęliśmy już o godzinie 1000 od warsztatów „Wspólnota Hufca” pro-

wadzonych przez hm. Bogumiłę Żelasko. Dzięki nim uświadomiliśmy so-

bie, jak ważna jest współpraca między nami oraz jak powinna wyglądać 

organizacja i wzajemne relacje w hufcu. 

Po dwóch godzinach przeszliśmy do kolejnej części spotkania. Komen-

dantka pwd. Olga Małajny poprowadziła dyskusję, której celem było wy-

pracowanie wspólnego stanowiska i przygotowanie działań mających na 

celu rozwiązywanie problemów oraz poprawę jakości nowych inicjatyw. 

Zwieńczeniem dyskusji było uzupełnienie kart, na których znajdowały się 

pytania dotyczące stanu hufca, wymarzonego obozu i tego, co byśmy 

chcieli w nim zmienić. 

Myślę, że głos drużynowych nie pójdzie na marne i już niedługo ko-

menda usiądzie nad pomysłami, by wprowadzić je w życie. Po obiedzie 

odbył się apel instruktorski, podczas którego druhna hm. Bogumiła Że-

lasko oraz druhna pwd. Magdalena Bardoni otrzymały tytuł „Instruktora 

Roku 2012”. Ponadto każdy uczestnik spotkania opuścił je, tuląc ręcznik 

z mikrofibry od spóźnionego Świętego Mikołaja.

Serdecznie gratulujemy naszym „Instruktorom Roku”, a wszystkim po-

zostałym dziękujemy za całoroczną pracę. Mamy nadzieję na kolejne 

spotkania tego typu. Fotorelacja ze spotkania jest już dostępna w galerii 

hufca.

pwd. Daniel Nowak

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

Przyjmę:
• 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.
• odkurzacz, pościel- 600 148 106    kuchnię gazową, wirówkę, lodówkę - tel. 510 359 786
• telewizor - tel. 662 670 639
• łóżko 2 osobowe, fotel rozkładany 1 lub 2 osobowy - tel. 662 700 246.

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. 

SP Popowo Borowe. Pastorałka w Teatrze Baj 

A cóż to jest pastorałka?
Pastorałka to pieśń, choć nie kolęda, o tematyce bożo-
narodzeniowej, zawierająca wątki ludowe. W środę, 9 
stycznia br. uczniowie klas 0–III ze Szkoły Podstawowej 
w Popowie Borowym uczestniczyli w wycieczce do Te-
atru Baj w Warszawie. Uczniowie i wychowawcy obejrzeli 
sztukę teatralną Pastorałka Pawła Pawlika w reżyserii Ho-
noraty Mierzejewskiej Mikosz. 
Oglądany spektakl przywołał w nas na nowo noc Bożego 
Narodzenia z jej dobrze znanymi bohaterami: Świętą Ro-
dziną, Herodem i całą plejadą szopkowych postaci. Każdy 
zna historię narodzin Pana Jezusa, ale w teatrze poznaliśmy 
ją z osiołkiem i wołem mówiącymi ludzkim głosem, którzy 
zmęczeni swoim życiem i ciężką pracą postanawiają wy-
ruszyć do Raju. W drodze spotykają diabła, który stara się 
nie dopuścić do uczczenia Świętej Nocy. Wół i osioł udaremniają zakusy diabła, poznają Świętą Rodzinę i oddają 
jej pokłon. 
Barwne kostiumy, prosty tekst wypowiadany przez aktorów i dowcipne dialogi ilustrowane licznymi pastorałkami 
sprawiły, że co rok przywoływana historia Bożego Narodzenia stała się opowieścią, w której z taką uwagą śledzi-
liśmy i przeżywaliśmy losy bohaterów, jakby była historią usłyszaną pierwszy raz. Obejrzany spektakl sprawił, że 
na nowo poczuliśmy podniosły i radosny nastrój świąt Bożego Narodzenia.

Wychowawcy klas I–III

U HARCERZY

Uroczysty apel
We wtorek, 11 grudnia 2012 r. 
odbył się apel, w czasie którego 
odczytano rozkaz dotyczący 
stopni i sprawności zdobytych 
przez harcerzy z 424. DH „Po-
godna Ferajna”. 
Tym razem za swoją pracę, prze-
zwyciężanie słabości, a często 
i wyrzeczenia stopnie harcer-
skie otrzymali: druhna Martyna 
Brańska – stopień ochotniczki, 
druh Jakub Będowski i druh Mi-
chał Kolasa – stopień młodzi-
ka, druhna Alicja Gronowska 
i druhna Aleksandra Kurpiewska 
– stopień tropicielki. Przyznano 
również sprawności harcerskie: 
druhnie Julii Mandykowskiej, 
druhnie Alicj i  Gronowskiej , 
druhnie Aleksandrze Kurpiew-
skiej – sprawność dziennikarki, druhowi Jakubowi Będowskiemu i druhowi Michałowi Kolasie – sprawność dzien-
nikarza, oraz druhnie Patrycji Jakubowskiej – sprawność kuchcika. Ponadto mianowano na funkcję zastępowego 
nowego zastępu „Piorun” druha Michała Kolasę. 
Wszystkim życzę dalszej wytrwałości w dążeniu do celu i poszukiwania nowych wartości, jakie niesie harcerstwo. 

Czuwaj! 
druhna Kinga

U HARCERZY

Wigilia harcerska 2012
Dnia 21 grudnia 2012 r. 
odbyła się wigilia harcer-
ska poprzedzona uroczy-
stą mszą świętą, podczas 
której mieszkańcy gminy 
odebrali od harcerzy Bet-
lejemskie Światło Poko-
ju. Harcerze z Nasielska, 
Nowego Miasta i Świercz 
przywieźli je ze Słowa-
cji 16 grudnia 2012 r. Mo-
ment zapalenia świecy 
w kościele od małej lata-
renki uświetniała harcer-
ska piosenka pt . Ogień . 
Msza święta skończyła się 
o godzinie 19.00 słowami 
modlitwy harcerskiej. 
Po mszy harcerze udali się 
do liceum na wigilię harcerską. Wieczór był wypełniony kolędami, przeplatanymi pięknymi wierszami w wyko-
naniu druhen drużynowych. Gośćmi na tej uroczystości byli Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Danuta 
Białorucka, dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku, oraz druh Janusz Konerberger jako przedstawiciel star-
szyzny harcerskiej. Po części artystycznej harcerze i goście dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia, które 
często głęboko trafiały do naszych serc. 
Na wspólnym spotkaniu mogliśmy zdobyć nowe znajomości i pogłębić starsze oraz poczuć tak naprawdę, że 
mimo iż należymy do różnych organizacji, jesteśmy jedną rodziną, wyznającą te same wartości. 

Czuwaj! 
druhna Alicja Gronowska

ZE SZKÓŁ

Święty Mikołaj w Popowie Borowym
ZE SZKÓŁ. Zespół Szkół Zawodowych

Lekcja sztuki
Czym jest sztuka? Czy artystą może być każdy? Ile jest sposobów wy-
rażania siebie przez sztukę? Czy sztuka jest nam w życiu potrzebna? 
Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczniowie klas 
I i II Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, w bardzo oryginalny 
i niebanalny sposób.

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia odbył się konkurs plastyczny 
zatytułowany „Pod niebem Paryża”. Na lekcjach języka francuskie-
go uczniowie mieli za zadanie stworzyć plakaty w grupach, dowol-
ną techniką, prezentujące zabytki i symbole Paryża. Zainspirowani 
zdjęciami, cytatami, informacjami na temat tego niezwykłego miasta, 
wyposażeni w kredki, flamastry, farby etc. ruszyli na podbój Paryża.

Na wielu twarzach widać było skupienie i zaangażowanie, wielu ucz-
niów wykazało się niezwykłą kreatywnością i talentem plastycznym, 
byli też tacy, którzy po długich chwilach oczekiwań i braku weny 
twórczej zabrali się w końcu do pracy i co się okazało? Że liczy się 

pomysł, dobre chęci, troszkę wyobraźni i wiary w siebie i z białego 
arkusza papieru powstaje niebagatelne dzieło sztuki. Zarówno w sztu-
ce jak i w codziennym życiu sam talent nie wystarczą, trzeba umieć 
go sprzedać i liczy się ten odpowiedni moment. To pierwszy ważny 
wniosek, który się nasuwa.

Uczniowie byli zaskoczeni efektem swojej pracy. Oprócz wieży Eif-
f la, zabytku najczęściej kojarzonego z Paryżem, można podziwiać 
Łuk Triumfalny, Place Pigalle, dzielnicę rozrywek ze słynnym Moulin 
Rouge, nowoczesną dzielnicę Paryża La Défense, bazylikę Sacré-Co-
eur na wzgórzu Montmartre. Na plakatach widniały również wizerun-
ki pięknych, eleganckich Francuzek, białych delikatnych pudelków 
i zakochanych par. Nie zabrakło stereotypowych skaczących żabek, 
leniwie pełzających ślimaków, chrupiących bagietek i smaku wytraw-
nego czerwonego wina. Słowem: Francja elegancja, wiwat Paryż! 

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Młodzież przekonała się o swoich 
nieskończonych możliwościach, może nawet ktoś odkrył głęboko 
ukryty talent twórczy. Myślę, że każdy teraz wie, ile jest sposobów 
wyrażania sztuki i samego siebie. Można stworzyć coś wielkiego z ni-
czego, pod warunkiem dobrej organizacji pracy i twórczego myśle-
nia. W czasie wykonywania prac młodzież ćwiczyła niezwykle cenną 
cechę niezbędną w wielu zawodach, a mianowicie umiejętność pra-
cy w grupie. Myślę, że uczniowie przekonali się, że sztuka jest bardzo 
ważna w naszym życiu i choć nie wszyscy do końca zdajemy sobie 
z tego sprawę, sztuka uszlachetnia człowieka. Bo przecież to właśnie 
ona jest jedynym śladem, który po nas pozostaje na tej ziemi.

Konkurs został rozstrzygnięty 5 grudnia. Jego laureatami zostali:

I miejsce – uczniowie klasy II LOA,

II miejsce – uczniowie klasy II TE,

III miejsce – uczniowie klasy I LOA i I LOS.

Przyznano również nagrody za pracę indywidualne. Zwycięzcami kon-
kursu zostali:

I miejsce – Karolina Werczyńska (klasa I LOA),

II miejsce – Anna Tomczak (klasa II TH),

III miejsce – Patryk Wójcik (klasa II LOS).

Wszystkim uczestnikom konkursu i zwycięzcom gratuluję, serdecznie 
dziękuję i życzę dalszej owocnej pracy twórczej.

Anna Łączyńska

Jak co roku od wielu już lat w SP 
w Popowie Borowym społeczność 
szkolna przeżywa święto Narodze-
nia Pańskiego. W tym roku trady-
cji również stało się zadość. Na tę 
uroczystość do szkoły przybyli nie 
tylko rodzice uczniów, ale także ich 
dziadkowie. Obecność wielopo-
koleniowej społeczności szkolnej 
i społecznej sprawiła, że na pięknie 
udekorowanym holu zapanowała 
prawdziwie rodzinna atmosfera.
Najpierw zebrani odebrali świateł-
ko z betlejemskiej groty, które do 
naszej szkoły przywieźli harcerze 
z nasielskiej drużyny ZHP: druhna 
Justyna Duczman i dwoje harce-
rzy. Symboliczny ogień odebrała 
z rąk niecodziennych gości Teresa 
Przybysz, dyrektor szkoły. Podzię-
kowała ona za światło, serdeczne 
życzenia i życzliwość. 
Następnie uczniowie przedstawi-
li przygotowane pod kierunkiem 
katechetki Teresy Wrońskiej jaseł-
ka pt. Podróż czwartego króla. Była 
to symboliczna podróż Beniami-
na, wnuka jednego z Trzech Króli, 
w poszukiwaniu nowo narodzo-
nego Króla. Chłopiec na trasie swej 
wędrówki spotykał tych, którzy 
potrzebowali pomocy. Choć miał 
dary dla Dzieciątka Jezus, obdaro-
wał nimi potrzebujących. W insce-
nizacji udział wzięło 14 uczniów 
z klas III –VI. 

Po przedstawieniu uczniowie z róż-
nych klas zaprezentowali koncert 
kolęd i pastorałek. Nad meryto-
ryczną stroną czuwała Jadwiga 
Krasińska. Pani dyrektor poprosiła 
ks. Tadeusza Jabłońskiego probosz-
cza parafii w Nunie o Słowo Boże. 
Po wysłuchaniu Ewangelii o Naro-
dzeniu Pańskim nadszedł czas na 
łamanie się opłatkiem, który zo-
stał uroczyście pobłogosławiony. 
Na sali zapanowała atmosfera jak 
z piosenki Seweryna Krajewskie-
go i Czerwonych Gitar: wszyscy 
wszystkim ślą życzenia… 
Najserdeczniejsze życzenia ze-
branym uczniom, ich rodzicom 
i krewnym, a także nauczycielom 
i pracownikom złożyła dyrektor 
Teresa Przybysz. W imieniu Rady 
Rodziców światełko przejęła Ka-

tarzyna Charzyńska, która złożyła 
również dzieciom i nauczycielom 
oraz przybyłym gościom świątecz-
ne życzenia.
Kiedy opadły emocje związane ze 
składaniem życzeń, dzieci czekała 
nie lada niespodzianka. Poproszone 
o ciszę usłyszały dzwoneczki u sań! 
Wszyscy rzucili się z niedowierza-
niem do okien… Nawet najstar-
si uczniowie byli pod wrażeniem, 
tego, co się działo. Piękne sanie za-
przęgnięte w parę ślicznych siwków 
podwiozły pod budynek szkoły 
najprawdziwszego Świętego Miko-
łaja w czerwonym stroju i z długą 
białą brodą. Sanie wykonały na pla-
cu szkolnym kilka rund, niezwykły 
gość pozdrawiał przyklejone do 
szyb radosne buzie dzieci. A potem 
każde dziecko otrzymało swój pre-

zent. Niektórych niezwykły gość 
prosił o wiersz lub kolędę. 
I tym razem nie zawiedli sponso-
rzy: pan Lech Chojnowski, który 
w części był fundatorem paczek, 
a także wcielił się w postać Świę-
tego Mikołaja, oraz stajnia Stang-
ret z Lorcina, właściciele jego 
pojazdu. Pomysłodawcą i wy-
konawcą paczek była Rada Ro-
dziców, która składa serdeczne 
podziękowania sponsorom za 
wsparcie finansowe i logistyczne 
w organizacji niespodzianki dla 
dzieci. 

Jadwiga Szymańska
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Kino NIWA ZAPRASZA
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. 

25–27 stycznia godz. 18.00

Kanadyjskie  
sukienki

Polska, premiera: 1 lutego 2013; reżyseria: Maciej Michalski; scenariusz: Maciej Michalski.

Na urodzinach Zofii przenosi-
my się w świat polskiej wsi z lat 
80tych. Urodziny te są wiel-
ką ucztą smaków, kolorów, ludzi 
tamtego czasu, ale przede wszyst-
kim oczekiwaniem na przyjazd 
Amelii i Tadeusza - córki i męża 
mieszkających od 10 lat w Ka-
nadzie. Niespodziewanie Amelia 
przyjeżdża sama.

Przenosząc się w przeszłość po-
znajemy prawdziwe powody jej 
wyjazdu i Kanadę daleką od wy-
marzonego ideału całej rodziny. Brutalna prawda o ojcu i niej samej 
ukrywana jest przed Zofią do ostatniego momentu, a to tylko początek 
zawiłych historii rodzinnych.

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 różnych epok i zakątków świata, 
których najbardziej błahe decyzje 
i czyny mają daleko idący wpływ 
na teraźniejszość, przyszłość, a na-
wet przeszłość naszej planety. „Atlas 
chmur” jest ucztą nie tylko dla wiel-
bicieli zapierających dech w pier-
siach opowieści przygodowych, ale 
także spostrzegawczych miłośników 
X Muzy. Każda z gwiazd występuje 
w filmie w kilku nierozpoznawalnych 
na pierwszy rzut oka wcieleniach, 
dając popis wirtuozerskiej gry i iro-
nicznego dystansu do swojego do-

tychczasowego wizerunku.

Baran 21.III–20.IV
Czas bardzo spokojny. Większość spraw po-
toczy się według wcześniejszych planów. 
Pracuj uważnie i nie rezygnuj z obranego 
celu. Bądź przykładem dla innych. Dobra 
passa w finansach.

Byk 21.IV–21.V 
Twoja sytuacja finansowa nie wymaga inter-
wencji. Możliwa jest podwyżka lub intratny 
kontrakt. W domu czeka Cię odwzajemniona 
miłość. Czy trzeba Ci czegoś więcej do szczęś-
cia? Używaj swego intelektu.

Bliźnięta 22.V–20.VI
Wiele zależy od Twojej umiejętności panowa-
nia nad emocjami. W pracy nie przesadzaj z 
wymaganiami wobec innych. Współpracow-
nicy będą bardziej skorzy do kłótni niż do po-
mocy. Trzymaj nerwy na wodzy.

Rak 21.VI–22.VII
Układ planet jest korzystny. Jednak możesz 
mieć jednak kilka niemiłych sytuacji. Przy-
dadzą Ci się wtedy umiejętności kierowania 
innymi i podejmowania szybkich decyzji. 
Właściwie rozporządzaj pieniędzmi.

Lew 23.VII–22.VIII
Na pierwszy plan wysunie się Twoje zdrowie. 
Naucz się o nie dbać i nie bagatelizuj nawet naj-
mniejszych dolegliwości. To, czego teraz potrze-
bujesz, to wypoczynek. Nie przedkładaj pracy 
nad zdrowie.

Panna 23.VIII–22.IX
Początek tygodnia będzie niespokojny. Być 
może pojawią się jakieś sprawy trudne do roz-
wiązania, a Ty nie będziesz miał ochoty, by się 
nimi zająć. Nerwowe reakcje zaburzą rytm pra-
cy. Nie wdawaj się w żadne awantury.

Waga 23.IX–23.X
Pozostajesz pod wpływem handlowej planety 
To czas pomyślny dla finansów i spraw zawo-
dowych. Z powodzeniem możesz zdawać eg-
zaminy i inwestować w interesy. Musisz tylko 
uwierzyć w siebie. Zabłyśniesz pomysłem na 
dobry biznes.

Skorpion 24.X–21.XI
Czas niekorzystny dla spraw zawodowych. 
Większość z nich nie przebiegnie według Two-
ich planów. Nie dyskutuj z partnerem. Nie zmie-
niaj niczego na siłę.

Strzelec 22.XI–21.XII
Dobra atmosfera w pracy i w domu. Jednak z 
pewnymi osobami trudno się będzie dogadać. 
Staną się drażliwe i skłonne do podejrzeń. W ta-
kich sprawach ważna jest rozmowa. Zainwestuj 
we własne umiejętności.

Koziorożec 22.XII–19.I
Będziesz zbyt emocjonalnie nastawiony do lu-
dzi. Łatwo też możesz poddawać się trudnoś-
ciom. Nie zniechęcaj się niepowodzeniami. 
Działaj rozsądnie, a osiągniesz wszystko, czego 
chcesz. Zrezygnuj z wygórowanych ambicji.

Wodnik 20.I–18.II
Po świętach jesteś w gorszej formie intelektu-
alnej. W pracy zabłyśniesz jednak ciekawymi 
pomysłami. Nie martw się, jeśli nie zostaną 
docenione. Wróć do nich za kilka dni, a po-
stawisz na swoim. 

Ryby 19.II–20.III
Trudno Ci o dobry kontakt z bliskimi. Świado-
mie czy nie, ale będą utrudniać wszelkie Twoje 
działania. Konflikty mogą mieć poważne konse-
kwencje. Lepiej nie mówić nic, niż powiedzieć 
za dużo. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

PORADY

Sukces odchudzania tkwi  
w mocnym postanowieniu
Nie wiesz, co zrobić, żeby schudnąć? Nie masz silnej woli? Mam nadzie-
ję, że po przeczytaniu tego artykułu zrozumiesz, że dieta to nie tylko 
czas wyrzeczeń, po którym wracamy do poprzednich nawyków, ale 
nowe, lepsze życie.
Naszym dzisiejszym bohaterem jest Pan Wojciech (57 lat), który z masy 
ciała 103 kg schudł do 79 kg.
Co spowodowało, że nagromadziły się zbędne kilogramy? 
– Taką masę ciała miałem 15 lat temu, przed rzuceniem palenia. Po rzu-
ceniu z roku na rok robiło się coraz więcej kilogramów. Nawyk palenia 
został zastąpiony częstszymi posiłkami. Gdy waga wskazała trzycyfrową 
masę ciała, powiedziałem „dość”.
Czy oprócz względów estetycznych były jakieś inne przyczyny, któ-
re spowodowały wprowadzenie diety?
– To nie względy estetyczne, lecz złe samopoczucie sprawiło, że posta-
nowiłem pójść do dietetyczki. Pracuję na budowie, a tam potrzebna jest 
dobra kondycja i sylwetka. Trzeba się pochylić, wspiąć na wysokość, a 
gdy masa ciała jest nadmierna, wszystko sprawia większa trudność.
Czy kiedyś stosował Pan jakąś dietę?
– Nie, nigdy wcześniej sam się nie odchudzałem, bo tak naprawdę nie 
wiedziałem jak. Jednak myśl, że trzeba zmniejszyć masę ciała, pojawiła 
się już jakiś czas temu. A ostatecznym impulsem do podjęcia walki z 
nadmierną wagą był artykuł w gazecie opowiadający o odchudzaniu się 
pewnej rodziny, który jeszcze bardziej mnie zmotywował.
Jak Pan wspomina początek kuracji?
– Początki, nie ukrywam, były trudne. Trzeba było zmienić swoje przy-
zwyczajenia. Pierwsze dni odczuwałem głód, ponieważ całkiem musia-
łem zmienić styl odżywiania. Dotychczas wstawałem, szukałem sklepu 
w pobliżu budowy, kupowałem kefir i jakieś drożdżówki czy pączki. W 
ciągu dnia była jedna przerwa, ok. 10, wtedy najadałem się też gotowych 
produktów, i ostatni posiłek był po pracy, wieczorem. A tu nagle trzeba 
chwilę wcześniej wstać, zrobić sobie śniadanie, przygotować kolejne po-
siłki do zabrania do pracy. Teraz trzeba było zacząć jeść częściej, a mniej. 
Znalazł się również czas na to wszystko, którego wcześniej niby nie było.
Czy była chwila zwątpienia?
– Nie. Założyłem sobie cel i chciałem go osiągnąć. Bardzo mi pomogło 
wsparcie dietetyczki. Comiesięczne wizyty bardzo mnie mobilizowały, 
że muszę się wykazać, że masa ciała jest mniejsza. Byłoby mi wstyd, 
gdybym poszedł, a masa ciała by nie zmniejszyła się. Gdy na początku 
kuracji w ciągu niecałego miesiąca masa ciała spadła o prawie 8 kg, to 
też wzmocniło moją motywację, ponieważ były to widoczne efekty.
A jak teraz wygląda dieta?
– Teraz już do wszystkiego się przyzwyczaiłem, nie wyobrażam sobie 
teraz powrotu do tego, co było wcześniej. Mimo tego, że lubiłem do-
brze zjeść i czasem ciągnie mnie do jakichś potraw – to ich nie jem. 
Schudłem 25 kg, czuję się dużo lepiej, przede wszystkim lżej. Badania 
krwi również się poprawiły. Wiem, że jeśli chcę to utrzymać, a nie wy-
obrażam sobie powrotu do dawnej masy ciała – muszę się pilnować. 
Po diecie, nawet jakby się chciało więcej zjeść, to nie można. Gdy pew-
nego razu zjadłem więcej, bardzo to odczuwałem, źle się czułem. Mój 
organizm ma już swoją wyznaczoną porcję, która w zupełności mu wy-
starcza.
Jak długo trwało odchudzanie?
– Pierwszy raz u pani dietetyk pojawiłem się w połowie marca i do 
września schudłem 23 kg. Teraz, gdy masa ciał się już normalizuje, 
schudłem jeszcze kilogram.
Jak zareagowali znajomi i rodzina na Pana zmianę?
– Jak zawsze, reakcje są różne. Jedni podziwiają za wytrwałość i silna 
wolę. Natomiast inni czasami, w żartach, śmieją się, żebym zaczął więcej 
jeść, bo się przewrócę. Jednak tak naprawdę to pewnie po cichu trochę 
zazdroszczą, że jednak mi się udało wytrwać i osiągnąć założony cel.
Co poradziliby Pan czytelnikom, którzy nie mogą podjąć decyzji o 
odchudzaniu?
– Polecam je każdemu, kto się źle czuje ze swoją masą ciała. Naprawdę 
warto zmienić coś w swoim życiu. Silna wola jest na pewno potrzeba, 
ale również postanowienie. Jako to się mówi: „chcieć to móc”. Nale-
ży jednak pamiętać również o wizytach kontrolnych, kiedy trzeba się 
pojawić z jakimiś efektami. Ma się dzięki temu taką mobilizację, że nie 
można sobie odpuścić. Nawet w momentach, gdy spadek masy ciała 
jest mniejszy, niż zakładamy, nie można przerwać kuracji, ponieważ za-
braknie nam tej mobilizacji i wszystko możemy przez to zaprzepaścić. 
Ja wytrwałem i osiągnąłem cel.
Dziękuję Panu Wojciechowi, że zechciał się podzielić z Czytelnikami 
ŻN swoim doświadczeniem. Aby mogli Państwo sami ocenić efekty 
diety, dołączmy również zdjęcie Pana Wojciecha po kuracji.

mgr Iwona Łątka-Jakóbiak
dietetyk medyczny 506-958-184 www.konsultacjedietetyczne.pl

ZAPROSZENIE

Idą kolędnicy przez gminę
Spektakl Idą kolędnicy, zrealizowany przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER z udziałem dzieci 
z gminy Nasielsk, dowodzi, że staropolska bożonarodzeniowa tradycja może być atrakcyjna także w XXI wieku! 
Dzieci, podczas kolacji wigilijnej we współczesnym domu, marzą tylko o tym, aby jak najszybciej odejść od stołu 
i pograć na komputerze. Nagle ojciec dzieci zaczynać mówić do nich gwarą i w ten sposób przenosi całą rodzinę 
na dawną polską wieś, gdzie w Boże Narodzenie dba się o obyczaj dziadów, przepowiada dobrobyt z resztek świą-
tecznego jadła, błogosławi nie tylko bliskim, ale też zwierzętom gospodarskim. Ludową zabawę przerywa rodzinie 
przybycie kolędników… postaci znanych z telewizji i internetu: Gwiazdor rapuje, Diabeł koleguje się z Nergalem, 

Cyganka stawia horoskopy na „Pu-
delku”, a Turoń tańczy break dance. 
Popisy nowoczesnych kolędników 
nie przypadają jednak gospodarzom 
do gustu. Czy pouczeni przez Go-
spodynię zrozumieją swój błąd i za-
śpiewają wraz z rodziną tradycyjną, 
polską kolędę? 
Obsada: Gospodyni – Ewelina Sitkie-
wicz, Hania – Weronika Strzelczak, 
Helenka – Oliwia Waśniewska, Janek 
– Agnieszka Zatorska, Gospodarz – 
Mirek Szczypek, Gwiazdor – Patryk 
Krawczyk, Dziad – Ewa Ostrowska, 
Anioł – Aleksandra Piecychna, Dia-
beł – Jowan Szczypek, Turoń – Pio-
trek Zawadzki, Policjant – Angelika 
Marszałek, Cyganka – Alexandra Ty-
lewski, Anioł – Weronika Wrońska, 
Diabeł – Luiza Pyrzyńska, Śmierć – 
Paulina Jakubiak.
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne SKAFANDER dziękuje pra-
cownikom Nasielskiego Ośrodka 
Kultury za pomoc w realizacji przed-
stawienia.
Spektak l  zostanie w ystawiony 
w najbliższym czasie w strażnicy 
OSP w Cieksynie (sobota, 26 stycznia 
2013 r. godz. 17.00) i na Skwerze im. 
Jana Pawła II w Nasielsku (niedziela, 27 
stycznia 2013 r., godz.13.30). 
Zapraszamy!

Respect – finaliści programu 
„Disco Star”
Zespół Respect to młodzi chłopcy, 
pochodzący z gminy Świercze. 
Two r z ą  g o:  Ad a m  Ku b a j e w-
ski z Kowalewic – uczy się w III 
k lasie l iceum w Zespole Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, Mi-
c h a ł  Ł u k a s z e w i c z  p o c h o d z i 
z Klukowa i jest przedstawicie-
lem handlowym, Michał Czapski 
m i e szka  w Świ e r-
czach i uczy się w III 
k l a s i e  Te c h n i ku m 
M e c h a n i c z n e g o 
w Ciechanowie. Ich 
przygoda z muzy-
ką zaczęła się nie-
dawno, a mają już 
na koncie kilka suk-
cesów – w tym tak-
że ostatni: II miejsce 
w talent show „Di-
s c o  s t a r ”  n a j p o -
p u l a r n i e j s z e g o 
obecnie kanału mu-
zycznego Polo TV.
– Kto  z  Was  był 
in icjatorem całe-
g o  z a m i e s z a n i a 
związanego z po-
wstaniem zespołu 
Respect i kiedy?
M ic ha ł  Czap s k i :  N a sz  ko l e -
ga Michał Łukasiewicz, jeszcze 
chod ząc do g imna zjum, g ra ł 
w zespole szkolnym, ale odszedł 
z niego wraz z skończeniem tej 
szkoły. Następnie ja z Adamem 
graliśmy w tym zespole szkol-
nym. Pewnego razu wzięliśmy 
udział w Festiwalu Piosenki Mło-
dzieżowej w Puł tusku. Potrze-
bowal i śmy wtedy k lawiszowa 
i zaprosiliśmy Michała. Wykona-
liśmy tam piosenkę Marka Gre-
chuty Dni, których nie znamy 
i  zajęl iśmy II  miejsce. Po tym 
występie, w maju 2010 r., posta-
nowiliśmy stworzyć coś razem. 
Padła nazwa „Respect”, stwier-
dzil iśmy, że pasuje jako nazwa 
zespołu, i tak zostało.
– Skąd pomysł na „Disco Star”?
M i c h a ł  Ł u k a s z ew i c z : 
Braliśmy najpierw udział 
w cast ingu do „Must be 
the music”, niestety bez 
powodzenia, ale dowie-
dzieliśmy się, że będą też 
cast ingi do innego, no-
w e g o  p r o g r a m u  P o l o 
TV, i pomyśleliśmy, że to 
może być ten właściw y 
dla nas krok.  Może coś 
zyskamy i faktycznie się 
udało…
– …tworzycie też własne 
piosenki?
M.Ł.: Tak, tworzymy włas-
ny repertuar.
– Nie opieracie się tylko na co-
verach?
M.Cz.: Covery też są, ale staramy 
się pisać własne piosenki.
– Jak są przyjmowane wasze 
autorskie piosenki?
M.Ł .: Jest duże zaskoczenie dla 
słuchaczy, ale sądząc po reak-
cjach, to ludzie dobrze się przy 
nich bawią.

– A czemu nie wyszło z „Must 
be the music”?
M.Ł . :  To był y początk i,  k iedy 
chcieliśmy pokazać się szerszej 
publiczności. Nie dopracowali-
śmy występu, może i nie byliśmy 
też zgrani do końca, ale wyciąg-
nęliśmy wnioski i w „Disco Star” 
się udało.

– Gracie też na żywo…
Adam Kubajewski: Tak.
– Czyli obalacie pewien stereo-
typ discopolowców, że wystę-
puje się w 100% z playbacku?
A. K.: To znaczy, nie boimy się 
śpiewać i grać na żywo. Oczy-
wiście stosujemy podkłady, ale 
dogrywając coś na gitarach i na 
klawiszach, a śpiewamy na żywo.
– Od kogo czerpiecie inspira-
cje? Kim są Wasi idole?
– M.Ł.: Staramy się być sobą na 
scenie i nie naśladować nikogo, 
jednak lubię słuchać Boys, Ak-
cent, Classic. Podglądamy rów-
nież inne m łode ze sp o ł y,  by 
podpatrywać ich pomysły.
– M.Cz.:  Przyglądamy się wie-
lu zespołom, jak zachowują się 
na scenie, co mówią i co robią. 

Osobiście lubię wykonawców di-
sco polo – zespół Classic to moi 
idole, ale również Boys, Akcent 
czy Masters, a także wielu in-
nych.
– A.K.:  Ja słucham najbardziej 
metalu, między innymi Linkin 
Park, ale nie ograniczam się do 
jednego gatunku.

– A ostrzejsze brzmienia? Wy-
korzystujecie je też w swojej 
muzyce?
Adam: Powoli próbujemy to wy-
korzystać i wdrażać.
M.Ł.: Niedawno dołączył do nas 
młody gitarzysta – Adrian Klim-
kiewicz. Ma dopiero 16 lat i gra 
na g i tarze e lektr ycznej ,  więc 

n a  p e w n o  w n i e s i e 
ostrzejsze brzmienie 
do naszego zespołu.
– Macie już jak ie ś 
d u ż e  w ys t ę py  z a 
sobą?
A . K . :  W  u b i e g ł y m 
roku mieliśmy moż-
l i wo ś ć  w ys t ę p u  n a 
XVII ogólnopolskim 
Festiwalu Muzyki Ta-
necznej w Ostródzie 
jako debiutanci. Choć 
występowaliśmy jako 
pierwsi, to towarzy-
szyły nam niezwykłe 
przeżycia i doświad-
c z e n i e .  P o z a  t y m 
w ystępowal i śmy na 
g a l a c h  w  N o w y m 
Mieście. Mieliśmy też 

okazję wystąpić na koncercie 
z okazji f inału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Zespole 
Szkół Zawodowych w 2012 r.
– A plany na ten rok? Czy poja-
wiły się jakieś propozycje mu-
zyczne?
M.Ł.: Może uda się znów wystą-
pić w Ostródzie, ale dostaliśmy 
również propozycję występu na 
Disco Hit Festival w Kobylnicy, 
jako f inaliści programu „Disco 
Star”.
A.K.: Zostaliśmy zaproszeni do 
k i l ku  p ro g ra m ów p oj aw i a j ą-
cych się na antenie Polo TV. Na-
graliśmy też teledysk do naszej 
piosenki A kiedy. Zdjęcia był y 
kręcone w Ciechanowie, a jego 
premiera będzie miała miejsce 
już w lutym. Podpisaliśmy także 

kontrakt z wytwórnią Lemon Re-
cords, która bierze nas pod swoją 
opiekę, a za jakiś czas może na-
wet uda się nagrać płytę.
W tak im raz ie pozostaje mi 
ż ycz yć  Wa m  w y t r wa ł o ś c i 
w muzycznej pracy i kolejnych 
sukcesów.

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

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

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Codwutygodniowe wyjazdy po sa-
mochody za granicę. Tel. 501 089 
646; 501 089 640.

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

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

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. Tel. 512 333 283.

Wynajmę powierzchnie magazyno-
wo-biurowe +plac, ul. Przemysłowa 
19. Tel. 501 237 173.

Usługi geodezyjne, mgr inż. Mariusz 
Rudnicki, pełen zakres usług. Tel. 502 
109 208.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku – 
32 m2. Tel. 785 484 339.

CSM ogłasza kurs na koparki, łado-
warki – kl. II w Jachrance. Tel. 606 
436 876.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

Sprzedam Lublin 3,5 – 98 r. stan dobry. 
Tel. 697 647 827.

Sprzedam działkę budowlaną przy  
ul. Cisowej – Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Zatrudnię kobiety do zbioru piecza-
rek. Tel. 607 602 411.

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

Sprzedam tanio betoniarkę 150 l.  
Tel. 695 975 402.

Sprzedam mieszkanie M4 w Nasielsku. 
Tel. 511 848 639.

Sprzedam sianokiszonkę w belach. 
Tel. 607 608 744.

Zatrudnię pomoc mechanika do aut 
ciężarowych, praca w Zakroczymiu. 
Tel. (22) 775 11 11; kom.515 002 001.

Zatrudnię elektro - mechanika do aut 
ciężarowych, praca w Zakroczymiu. 
Tel. kont. (22) 775 11 11; kom. 515 
002 001.

Kupię starocie, antyki, srebro, zdjęcia, 
obrazy, grafikę, motory, motorowery 
i części do nich. Tel. 698 305 779.

Do wynajęcia mieszkanie 46 m2 nie-
umeblowane. Tel. 888 280 252.

Poszukuję pokoju do wynajęcia z do-
stępem do kuchni i łazienki lub kawa-
lerki w Nasielsku (najlepiej w bloku). 
Tel. 662 941 779. 

Sprzedam mieszkanie, osiedle 
Warszawska, parter, po remoncie. 
Tel. 604 337 062.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha – 
Krogule (Kolonia). Tel. 666 204 988.

Odśnieżę posesję, dojazd, parking. 
Tel. 726 763 376.

Sprzedam działkę z domem jednoro-
dzinnym wolno stojącym parterowym 
i garażem. Nasielsk. Tel. 502 343 122.

Sprzedam działki budowlane o pow. 
1500 m2 położone w Głodowie  
k. Nasielska bezpośrednio przy drodze 
asfaltowej (woda i energia). Tel. 502 
343 122.

Sprzedam działki rolne z możli-
wością zabudowy 2,11 ha położone 
w Głodowie k. Nasielska. Tel. 502 
343 122.

Zbieramy olej przepracowany, sil-
nikowy, przekładniowy, od maszyn 
rolniczych. Tel. 537 411 996.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku. 
Tel. 696 708 804.

CSO Mińsk Maz. ogłasza zapisy 
na kurs kl. III – koparki, ładowarki, 
koparko-ładowarki w Jachrance.  
Tel. 606 436 876; 603 890 156.

Wapno magnezowe luzem. Transport 
na miejsce. Tel. 606 436 876.

D o  w y n a j ę c i a  k a wa l e r k a  w 
Legionowie. Tel. 518 076 205.

Sprzedam dom jednorodzinny w sta-
nie surowym w Nasielsku. Ładny 
projekt, postawiony w 2012. Więcej 
informacji pod numerem 505 53 198.

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

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

Odśnieżanie dachów, posesji, 
oczyszczanie rynien, 

prace porządkowe, 
wycinanie drzew. 

Tel. 881 918 674
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „pierwszego” 28.12.2012 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   190 pkt (65,97%)

2. Janusz Wydra – Janusz Muzal    179 pkt (62,15%)

3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   140 pkt (48,61%)

4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   138 pkt (47,92%)

5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    129 pkt (44,80%)

6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   121 pkt (42,01%)

7. Marek Olbryś – Mariusz Figurski   111 pkt (38,54%)

PK

TURNIEJ W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ
Tegoroczne szkolne zawody sportowe rozpoczęły się od turnieju pił-
karskiego w tzw. „halówkę”. Udział w zawodach wzięły wszystkie repre-
zentacje szkół gimnazjalnych z terenu gminy Nasielsk. 11 stycznia 2013 r., 
punktualnie o godzinie 10 w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku rozpoczęła się rywalizacja sportowa o awans do turnieju 
powiatowego. Przyjęto system gry „każdy z każdym”. 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.

Kategoria żeńska:
PG 1 Nasielsk  – ZS 2 Stare Pieścirogi 1:1
ZS 2 Stare Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn  0:3
PG 1 Nasielsk  – ZS 3 Cieksyn  0:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZS 3 Cieksyn  6 punktów (5:0)
II miejsce PG 1 Nasielsk  1 punkt  (1:3)
III miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi 1 punkt  (1:4)

Kategoria męska
ZSO Nasielsk  – PG 1 Nasielsk  0:1
ZS 2 Stare Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn  1:1
ZSO Nasielsk  – ZS 2 Stare Pieścirogi 3:2
PG 1 Nasielsk  – ZS 3 Cieksyn  5:1
PG 1 Nasielsk  – ZS 2 Stare Pieścirogi 7:0
ZSO Nasielsk  – ZS 3 Cieksyn  1:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 1 Nasielsk  9 punktów (13:1)
II miejsce ZS 3 Cieksyn  4 punkty  (4:7)
III miejsce ZSO Nasielsk  3 punkty  (4:5)
IV miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi 1 punkt  (3:11)

Po zakończeniu zawodów wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcy puchary.

M.K.

SPORT SZKOLNY

Powiatowy turniej tenisa stołowego
We wtorek, 4 grudnia 2012 r. 
w Zespole Szkól Zawodowych 
w Nasielsku odbył się Powia-
towy Turniej Tenisa Stołowe-
go Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Uroczystego otwarcia dokonał 
Grzegorz Duchnowski, dyrek-
tor szkoły. Rywalizowano za-
równo w kategorii drużynowej, 
jak i indywidualnej. Oto wyniki 
rozgrywek:
Kategoria indywidualna 
dziewcząt

I miejsce – Magdalena Świątek 
LO NDM

II miejsce – Klaudia Oleksiak – 
ZS Nr 2 NDM 

III miejsce – Sylwia Waśniewska – 
ZSZ Nasielsk

Kategoria indywidualna  
chłopców
I miejsce – Kamil Białorucki –  
ZSZ Nasielsk
I I  m i e j s c e  –  Ad r i a n  Ży ł a  –  
ZSZ Nasielsk
III miejsce – Damian Zembrzuski – 
ZSP Pomiechówek 

Kategoria zespołowa dziewcząt
I miejsce – ZSZ Nasielsk (22 pkt)
II miejsce – ZSZ Nr 2 Nowy Dwór 
Mazowiecki (15 pkt)
III miejsce – LO Nowy Dwór Ma-
zowiecki (11 pkt)
IV miejsce – ZSP Pomiechówek  
(10 pkt)

Kategoria zespołowa chłopców
I miejsce – ZSZ Nasielsk (29 pkt)
II miejsce – ZSO Nasielsk (17 pkt)
III miejsce – ZSP Pomiechówek  
(11 pkt)
IV miejsce – LO Nowy Dwór Ma-
zowiecki (8 pkt)

Turniej został sprawnie zorganizo-
wany i przeprowadzony przez na-
uczycieli wychowania fizycznego 
ZSZ Nasielsk. Zawody przebiegały 
w atmosferze sportowej rywalizacji.
Na koniec turnieju zostały wrę-
czone dyplomy, medale i  pu-
chary ufundowane przez Starostę 

Powiatu Nowodworskiego. Wrę-
czenia nagród dokonal i  Zdzi-
sław Racki, kierownik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatu No-

wodworskiego, oraz Grzegorz 
D u c h n o w s k i ,  d y r e k t o r  Z S Z 
w Nasielsku. 


