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Redakcja ŻN

Referendum
po świętach

Donośne bicie dzwonów
wzywa na rezurekcję
pójdźmy więc tam czym prędzej
na uroczystą procesję
i na dziękczynienie
ze zmartwychwstania Chrystusa
niech radują się dusze –
Alleluja!

To już ostatni numer „Życia
Nasielska” przed referendum, dlatego przypominamy, iż aby w ogóle
było ono ważne, do urn musi pójść
w niedzielę, 7 kwietnia br., minimum
4532 mieszkańców naszej gminy.
Jeśli frekwencja nie dopisze, zarówno obecny burmistrz Grzegorz Arciszewski, jak i Rada Miejska będą
skazani na dalszą współpracę.
Referendum będzie kosztować budżet gminy około 30 tysięcy zł, warto jednak zaznaczyć, że w wypadku
ważnego głosowania wybory nowego burmistrza, bądź nowego
składu Rady Miejskiej organizowane
będą już na koszt budżetu państwa.
Przed referendum, w dniach 16–24
marca przez internetowe portale
społecznościowe, skupiające mieszkańców miasta i gminy Nasielsk,
została przeprowadzona ankieta
oceniająca władze samorządowe,
instytucje i planowane inwestycje
na terenie naszej jednostki administracyjnej.
Warto jednak wstępnie nadmienić, że ani ocena pracy burmistrza
Nasielska, ani Rady Miejskiej nie napawa optymizmem. Wyniki ankiety
zostaną skonfrontowane z wynikami referendum i opublikowane już
w następnym numerze ŻN.
Michał B.

a potem
w domach
dzieląc się jajkiem święconym
oddajmy sobie serca
wtedy
na obrusy lśniące bielą
sfruną anioły z niebios
nadstawią uszy baranki
pokraśnieją pisanki
zaszumi owies zielony
uśmiechną się bazie w wazonie
a wielkanocne stroiki
zapłoną gorącym podziwem
dla cudu tego
że Jezus Chrystus
zmartwychwstał
dla każdego
Jadwiga Zgliszewska
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych słońcem i nadzieją budzącej się do życia wiosny
oraz niosących wszystkim zadowolenie i wiarę w innych ludzi,
pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole,
a także zadowolenia z każdego nadchodzącego dnia,
by szczęście kwitło w naszych domach
i w każdym miejscu, gdzie rzucają nas ludzkie losy
życzą
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Nasielsku
Katarzyna Świderska

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
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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

Bezpłatne badania
profilaktyczne dla kobiet
W dniach 24–26 kwietnia br. w Nasielsku przy SPZOZ w Nasielsku,
ul. Sportowa 2, zaparkowany będzie nowoczesny gabinet mobilny, gdzie
w komfortowych warunkach Panie będą mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne. Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, która w ciągu
ostatnich 3 lat nie wykonywała tego badania, a na bezpłatne badanie
mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 50–69 lat, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej profilaktycznej mammografii.
Badania wykonywane będą bez wcześniejszych zapisów w następujących
terminach:
– cytologia w dniach 24–26 kwietnia w godzinach od 10.30 do 18.00,
– mammografia 24 kwietnia w godzinach 12.00–17.30,
– mammografia 25 i 26 kwietnia w godzinach 10.30–17.30.
Mammografia: rejestracja pod nr 22-546-22-10, 22-546-32-88, cytologia bez rejestracji.
Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i okulary, jeśli używa
się ich do czytania.
Akcja jest organizowana przez Urząd Miejski w Nasielsku we współpracy
z warszawskim Centrum Onkologii. Informacje o badaniach można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Onkologii 22 546 31 03.

INFORMACJA Z UM

Pielęgnujemy drzewa
Czy na zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów obowiązuje zezwolenie
oraz czy jest określony zakres wykonywania tych zabiegów?
Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich często
spotykają się z pytaniami mieszkańców, czy wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia, a więc odpowiadamy.
Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie. Jednak zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych
w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach,
zmianą ustawy o ochronie przyrody, został ograniczony i obejmuje obecnie wyłącznie:
1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje
z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Posiadacz terenu może przeprowadzić we własnym zakresie zabiegi oraz
cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w przeciwnym razie może
zostać wymierzona administracyjna kara pieniężna za zniszczenie drzew,
krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem
zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust 1, pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zmianami).
A jak wysokie są to kary piszemy, w tekście pt. Wycięcie drzew lub krzewów może być bardzo kosztowne. Lepiej więc, jeśli właściciel drzew nie
posiada odpowiednich kwalifikacji, zlecić te prace fachowcom.
Do najczęściej stosowanych zabiegów należą cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew – są to prace polegające na usuwaniu pędów,
gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Cięcia techniczne w koronach drzew, stosowane w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, mają na
celu dostosowanie istniejącego drzewostanu do warunków zabudowy,
dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
utrzymanie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
Ponadto przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia, należy
przestrzegać okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków chronionych.
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 16
października zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni,
na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w ww. terminie jest wykroczeniem z art. 52 ustawy o ochronie przyrody.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Modernizacja SUW
w Jackowie Włościańskim
W dniu 21.02.2013 r. gmina Nasielsk podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w wysokości 3 190 999
zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007–2013 na realizację zadania „Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim”. Stacja ta służy do zaopatrywania w wodę pitną mieszkańców Nasielska oraz okolicznych miejscowości. Projekt przebudowy obejmuje wymianę istniejących urządzeń technologicznych
dla stworzenia możliwości dostarczania mieszkańcom wody w ilości do 5543
m3/dobę. W wyniku przebudowy zmianie ulegnie sposób uzdatniania wody
z obecnej metody filtrów pośpiesznych na nowe filtry otwarte.
W procesie uzdatniania zostaną zastosowane następujące urządzenia:
I stopień:
1. Zbiorniki kontaktowe pionowe produkcji Dynamik Filtr
2. Filtry pionowe kontaktowe produkcji Dynamik Filtr
3. Filtr popłuczny produkcji Dynamik Filtr
4. Zbiornik pośredni produkcji Dynamik Filtr
5. Sprężarka z osuszaczem
II stopień:
1. Zestaw pompowy II
2. Pompa pośrednia oraz dozująca podchloryn sodu
Dla dalszego uzdatniania wykorzystane zostaną dodatkowo istniejące filtry.
Wymianie podlegać będzie instalacja elektryczna technologiczna. Budynek
stacji zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna, a ściany
i podłogi zostaną oblicowane płytkami. Roboty będą prowadzone w latach
2013 i 2014. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostawa wody dla odbiorców odbywała się bez przerw. Niemniej jednak mogą wystąpić wyłączenia,
o których mieszkańcy będą powiadamiani z wyprzedzeniem.

Przebudowa mostu

W czwartek, 7.03. br. Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, z rąk Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, oraz Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego, odebrał promesę
o przyznaniu dotacji w kwocie 300 000 zł na realizację zadania „Przebudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury, nr
240723, 0+083 km”. Inwestycja jest planowana do realizacji w 2013 r.
za:www.nasielsk.pl

PUNKT PRZYJMOWANIA
ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2012 ROK
Niniejszym informuję, iż mając na uwadze wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Nasielsk oraz usprawnienie akcji przyjmowania
zeznań podatkowych za 2012 rok, na podstawie porozumienia zawartego
z Urzędem skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Nasielsku punkt przyjmowania w/w zeznań, w którym dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego.
Ustalone zostały następujące terminy funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych:
02.04.2013 r. (wtorek),
08.04.2013 r. (poniedziałek),
15.04.2013 r. (poniedziałek),
22.04.2013 r. (poniedziałek),
29.04.2013 r. (poniedziałek).
Punkt będzie czynny w godz. 8.00-10.00 i będzie zlokalizowany w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3
(I piętro, sala nr 112).
W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe
terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu br. z uwzględnieniem
możliwości zapewnienia obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.
Poza wyznaczonymi dniami dyżurów mieszkańcy będą mogli składać zeznania podatkowe z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej do tego
celu urny, która będzie znajdować się w punkcie podawczym Urzędu (na
parterze przy wejściu).
Zapraszam do korzystania z możliwości złożenia zeznań podatkowych
w Nasielsku bez konieczności udawania się do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski
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Jest nadzieja dla Sikorskiego?
– Jak pan może nam spojrzeć w oczy? Ten pan dał 100 tys. zł i nic nie zostało wykonane – mówił Janusz Konerberger do starosty Krzysztofa Kapusty wskazując na przedstawiciela firmy TeknoAmerBlok. – To jest lekceważenie ludzi,
nie będziemy już dalej czekać i odkładać tej sprawy – dodał.
Sprawą, która jest od kilku lat odkładana na później jest oczywiście
droga powiatowa, ulica Sikorskiego
w Siennicy. Na znacznym odcinku
od dawna już ulicy nie przypomina i jest tak określana chyba jedynie
zwyczajowo. W piątek, 15 marca br.,
w sali konferencyjnej PPHU „JAN
POL” Zakładu Pracy Chronionej należącego do Janusza Konerbergera odbyło się spotkanie właśnie na
temat tej notorycznie odkładanej,
choć solennie obiecywanej budowy drogi.
W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski
wraz z merytorycznymi pracownikami starostwa, przedstawiciele
rady sołeckiej w Siennicy, radni powiatu nowodworskiego (Grzegorz
Paczewski, Kazimierz Drabik, Bogdan Ziemiecki, Bogdan Ruszkowski
i Grzegorz Szymański), radny nasielskiej RM – Krzysztof Fronczak, oraz
właściciele kilkunastu zakładów pracy, których siedziby zlokalizowane
są przy feralnej ulicy.
Przypomnijmy, że przy ulicy Sikorskiego mieści się dużo zakładów

wijać firmę, do której właściwie nie
można dojechać? O problemach
swojego zakładu wynikających
z braku możliwości dojazdu mówił
m.in. Paweł Stupak z TekAmerBlok.
Ale traci nie tylko firma, bo w efekcie tracą też mieszkańcy, którzy
mogliby tam znaleźć pracę. Na kłopoty z dojazdem do Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w bloku przy
ulicy Sikorskiego zwracał uwagę lek.
Andrzej Krzyżanowski.
Po krótkim wstępie, w którym Janusz Konerberger, przypomniał historię przekładania budowy ulicy
Sikorskiego z miesiąca na miesiąc,
jasno określił cel spotkania – Chcemy ostatecznie zamknąć ten temat,
bo po tej drodze nie da się jeździć.
Nie chcemy słuchać o problemach
starostwa, chcemy wiedzieć co dalej z tą drogą? – mówił.
Krzysztof Fronczak, radny Rady
Miejskiej przypomniał rok 2010
i „zwijanie” rozpoczętej już inwestycji drogowej, która do tej pory
nie została zrealizowana.
– Jesteśmy zdesperowani. W 2010
było na tę drogę 230 tys. zł, była

pracy i ta część gminy od lat była
postrzegana jako baza dla przedsiębiorców. Niestety obecnie wszyscy,
którzy zdecydowali się na inwestycje w tym rejonie mają problem. Przez fatalną jakość drogi tracą
nie tylko wizerunkowo, ale przede
wszystkim finansowo. Bo jak tu roz-

umowa i firma, potem pan Mędrecki z wykonawcą umowę zerwał,
bo miało być więcej pieniędzy na
ten cel na wiosnę i większy zakres
prac, nic z tego nie wyszło. Co roku
obiecujecie pieniądze, których nigdy nie było. Teraz zostało 117 tys.
zł i też ich nie ma. Nie wierzymy

panu Mędreckiemu oszukał nas
już tyle razy – dodał Mirosław Stelmach, sołtys Siennicy.
Starosta nowodworski nie zakwestionował potrzeby wykonania
tej inwestycji, ale pytał obecnych
czego oni chcą, ponieważ jest już
gotowy projekt na wykonanie tej
drogi.
Przy czym po wyjaśnieniach pracownika starostwa okazało się, że
kosztorys inwestorski tej drogi to
5.375 tys. zł., a w jego skład wchodzą takie elementy jak: odwodnienie, przebudowa sieci gazowej,
wykup terenu. To droga kategorii
KR 3.
I choć starosta Krzysztof Kapusta
kilkakrotnie dopytywał obecnych
czy wolą budowę drogi, czy jej
częściowy remont, wszyscy zdecydowali, że natychmiastowy remont jest koniecznością.
– Proponujemy wyremontować
ten najgorszy odcinek ok. 200
metrów drogi ze środków bieżących. Wiemy, że w budżecie starostwa jest ok. 117 tys. zł. Niech się
pan zachowa jak mężczyzna i zleci
zrobienie tej drogi, ona musi być,
nie odstąpimy od tego – mówił
J. Konerberger domagając się jednocześnie określenia harmonogramu konkretnych prac.
Dyskutowano również o uwzględnieniu ulicy Sikorskiego w wniosku
o dofinansowanie w ramach tzw.
schetynówki oraz o przeznaczeniu
na tę drogę kruszywa pozyskanego
z budowy ulicy POW-u.
Radni powiatowi obecni na spotkaniu deklarowali solidarnie, że jeśli
starosta zabezpieczy środki na ulicę
Sikorskiego, to oni poprą taką decyzję.
Starosta obiecał natomiast, że w ramach bieżącego utrzymania dróg
powiatowych, kiedy tylko pozwoli
na to pogoda, w pierwszej kolejności właśnie ta ulica w Siennicy zostanie wyremontowana.
Oby jak najszybciej...
(i.)

Od kilku dni na nasielskich drogach spotkać można kilkuosob ową komi sj ę z K raj owej
Inspekcji Drogowej. Może ona
nakazać wprowadzenie ograniczeń w ruchu, a nawet czasowo
lub całkowicie wyłączyć z ruchu
niektóre ulice.
Dyrektor KID Dawid Milewski
tłumaczy – Instytucja KID zo- Cmentarna
stała powołana do utrzymania
bezpieczeństwa na drogach
publicznych i do zapobiegania
ich degradacji. Niedopuszczalne jest, by firmy budownictwa
drogowego często wykonywały tak poważne inwestycje prowizorycznie. Ale dzieje się tak,
dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, Generała Bema
wprowadzając odgórne ograniczenia użytkowania w ruchu,
rząd chce wymusić szybkie ich
naprawy i remonty. System ten
sprawdził się w kilku krajach Unii
Europejskiej, jak Szwecja, Finlandia, Estonia czy Litwa, gdzie
zimy również niszczyły drogi i
w ciągu roku wyremontowano
90% ulic, które wymagały na- Ogrodowa
praw.
Krajowa Inspekcja Drogowa
skontrolowała do tej pory kilka miast w województwie śląskim i lubuskim, gdzie zamknęła
p onad 30 0 k m dróg g min nych i powiatowych. Nasielsk
jest pierwszym kontrolowanym
miastem na Mazowszu. Według
informacji uzyskanych od KID Jaworowa
całkowicie zamknięta do czasu
wyremontowania będzie ulica
Sikorskiego, część Ogrodowej,
Cmentarna i Lipowa – zakaz
nie będzie obowiązywał tylko
mieszkańców dojeżdżających
do swoich posesji. Na ulic y
POW zostanie wprowadzony
ruch wahadłowy na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Kościuszki Waryńskiego
do dawnej wąskotorówki – nad
właściwą organizacją ruchu czuwać będzie sygnalizacja świetlna.
Jak się okazuje, KID ma na uwadze również jakość dróg gruntowych. Dlatego zdecydowano o
czasowym wyłączeniu z ruchu
ulic m.in.: na osiedlu Krupki, Łąkowej, Owocowej, Jaworowej,
Waryńskiego, Generała Bema,
Armii Krajowej, a także Klono- Waryńskiego
wej i Kasztanowej. Z oczywistych powodów czasowy zakaz
ruchu obowiązywać będzie w
dni deszczowe i w okresie, kiedy wilgotność gruntu będzie
wynosiła powyżej 30%. Wtedy
bowiem grząska nawierzchnia
może sprawić zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym
użytkownikom dróg problem Łąkowa
z poruszaniem się po nich. Warto dodać, że na tych drogach zostaną zamontowane specjalne urządzenia, które będą pokazywały daną
wartość.
Niestety, dodatkowe utrudnienia czekają mieszkańców tych ulic, ponieważ będą musieli oni pozostawiać auta w innych miejscach, tak by
nie utrudniać poruszania się innym użytkownikom dróg i chodników.
Zmiany zaczną obowiązywać, począwszy od 1 kwietnia do końca tego
miesiąca. Podobna sytuacja może powtórzyć się jesienią. Czy czeka
nas chaos komunikacyjny?
Michał B.
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Jak burmistrz Arciszewski
reprezentuje naszą gminę?

I

„Będę modlił się za mieszkańców gminy Nasielsk” – tak miał powiedzieć burmistrz Grodziska Mazowieckiego, gdy zobaczył burmistrza Nasielska Grzegorza Arciszewskiego, a przede wszystkim wysłuchał jego wystąpienia na
konferencji w Grodzisku Mazowieckim. Długo zastanawiałem się nad tym
czy upublicznić treść pisma, jakie skierował do mnie jako przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nasielsku Starosta Powiatu Grodziskiego.
Po wnikliwej analizie doszedłem jednak do wniosku, że skoro ja mam taką
wiedzę, to warto, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z treścią pisma i ocenić,
jak burmistrz Nasielska reprezentuje naszą gminę na zewnątrz. Jak się zachowuje, co ma do powiedzenia wtedy, kiedy nie przeszkadzają mu radni, nie
ma obok przewodniczącego Rady Miejskiej, nie pytają go o dokonania ani
jego przeciwnicy, ani zwolennicy.
Burmistrz Grzegorz Arciszewski w tamtych okolicznościach był skazany na
siebie, swoją wiedzę, rozum, doświadczenie w wystąpieniach publicznych,
a by się dowiedzieć, jak zaprezentował siebie i gminę i jak ocenili to inni, proszę o przeczytanie, zamieszczonego obok, pisma:
Po zapoznaniu się z treścią można dokonać własnej oceny i zadać sobie pytanie: Czy chciałbyś być tak reprezentowany przez burmistrza poza granicami gminy?
Chcę z przykrością powiedzieć, że podobnych skandalicznych wystąpień
burmistrza Nasielska było wiele w czasie jego kariery zawodowej. Czy tak buduje wizerunek gminy i jej mieszkańców roztropnie postępujący burmistrz?
Burmistrz Grzegorz Arciszewski posiadł zdolność pisania listów pochwalnych
na własną cześć, dość dobrze wychodzi mu działanie polegające na manipulowaniu informacjami dotyczącymi swoich dokonań. Wystarczy przeczytać
ostatnią ulotkę skierowaną do mieszkańców, która chyba każdemu z nas pozwoli odpowiedzieć sobie na proste pytania.
1. Jak to jest możliwe, że tylko burmistrz chce dobrze dla tej gminy, a pozostali
to albo mu przeszkadzają, albo nie mają pojęcia o zarządzaniu?
2. Skąd ta ogromna i wszechstronna wiedza burmistrza Arciszewskiego z zakresu zarządzania gminą i samorządem, gdzie, kiedy i jak ją zdobył?
3. Czy jest możliwe, aby jeden człowiek, nawet jeżeli został wybrany przez
większość wyborców, wiedział więcej na każdy temat niż cała Rada Miasta?
4. Czy prowadzona przez burmistrza wojna z firmą „Guliwer” to nie załatwianie prywatnych interesów, polegających na zwalczaniu konkurencji handlowej z wykorzystaniem stanowiska burmistrza za publiczne pieniądze?
5. Czy budowa targowicy za 6 mln zł to najbardziej potrzebna inwestycja dla naszej gminy?
6. Czy takie cechy i zalety, jak uczciwość i odwaga (często o nich sam mówi), to
wystarczające kwalifikacje, aby sprawować funkcję burmistrza?
Takich i podobnych pytań każdy z nas powinien postawić wiele, udzielić sobie
na nie odpowiedzi, skorzystać z możliwości, jakie daje referendum, i podjąć taką
decyzję, której by nie żałował i nie musiał się jej wstydzić.

					
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Grzegorz Duchnowski
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KRONIKA
POLICYJNA
14.03. w Studziankach nieznany
sprawca skradł 100 m przewodu elektrycznego. Straty wynoszą
700 zł na szkodę mieszkańca gm.
Nasielsk.
17.03. w Krzyczkach Szumnych Jan
S. umyślnie uszkodził samochód
Opel Combo. Straty wynoszą 500
zł.
21.03. w Jaskółowie Tadeusz Cz.,
mieszkaniec gm. Serock, kierował
samochodem pomimo zakazu sądowego.
23.03. w Mokrzycach Dw. nieznany sprawca włamał się do garażu
i skradł mienie o wartości 1150 zł na
szkodę mieszkańca Warszawy.
23.03. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca uszkodził samochód Audi Q5. Straty oszacowano
na 3000 zł.

Pijani na drodze

17.03. w Mazewie Dw. Pawła H. kierował skuterem po spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).
18.03. w Andzinie Władysław K.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,17 mg/l).
18.03. na ulicy Rynek Mariusz K.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,66 mg/l).
23.03. na ulicy Wyszyńskiego Jacek W., mieszkaniec gm. Nasielsk,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,44 mg/l).

Z POLICJI

Zginął od ciosów siekierą

Policjanci z Nasielska zatrzymali 31-letnią kobietę, mieszkankę
powiatu nowodworskiego, oraz jej 44-letniego konkubenta,
mieszkańca powiatu ostrowskiego, którzy są podejrzani o dokonanie zabójstwa 57-letniego mężczyzny. Do tragedii doszło
w jednym z mieszkań na terenie Nasielska.
W piątek, 15 marca br. pomiędzy godz. 21 a 22 doszło do zabójstwa 57-letniego mieszkańca Nasielska. Miało ono miejsce w jednym z mieszkań w centrum miasta. Ze wstępnych
ustaleń policjantów, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, wynika, że w mieszkaniu doszło do awantury między uczestnikami libacji alkoholowej. Podczas kłótni 31-letnia właścicielka
mieszkania wraz ze swoim 44-letnim konkubentem prawdopodobnie zadali ciosy siekierą ich 57-letniemu znajomemu. Mężczyzna natychmiast został przewieziony do
szpitala, gdzie zmarł.
Podejrzani zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Oboje byli pijani. Aktualnie pod ścisłym nadzorem prokuratora trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zajścia. Zatrzymani usłyszeli zarzuty
zabójstwa, za co może grozić im nawet dożywocie. Sąd po analizie akt sprawy zastosował wobec podejrzanych
tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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Kronika OSP

15.03. w Chrcynnie OSP Nuna zabezpieczała lądowanie i start śmigłowca LPR.
17.03. OSP Nasielsk zabezpieczała
miejsce kolizji drogowej przy ulicy Warszawskiej.
25.03. strażacy z Nasielska zostali wezwani do zwisającego nad
chodnikiem przewodu. Działania
polegały na usunięciu zagrożenia.
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ROZMOWA Z...

Dlaczego będzie referendum?
Kontynuując rozmowy z członkami Rady Miejskiej na temat zbliżającego
się referendum, tym razem o wypowiedź poprosiliśmy radnego Henryka
Antosika.
Dlaczego Pana zdaniem doszło
do konfliktu na linii Rada Miejska
– burmistrz?
– Przyczyną konfliktu pomiędzy Radą Miejską a burmistrzem
są przede wszystkim problemy
w naszej gminie, które koniecznie
trzeba rozwiązać, głównie zły stan
finansowy. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy – jest do spłacenia
dług, który kumulował się przez
lata. Nie zaczęło się to w obecnej
kadencji, w której przyszło nam
pracować, a niestety jesteśmy zobowiązani do całkowitego oddłużenia gminy do 2020 roku. Z tego
powodu trzeba wprowadzić wiele zmian i oszczędności, co jest
przyczyną różnic zdań i konfliktów. Oszczędzanie jest konieczne
– mówi się o tym na całym świecie, w kraju, w powiecie i także nie
ominęło naszej gminy. Burmistrz
planuje perspektywicznie, tak
żeby gmina się rozwijała. Potrzeb
jest wiele, lecz nie wszystko można wykonać od razu.
Czy Pana zdaniem burmistrz
Grzegorz Arciszewski zachowuje się uczciwie w stosunku do
mieszkańców, wychodząc z sesji
Rady Miejskiej?
– Burmistrz stwierdził, że z powodu braku współpracy pomiędzy Radą a nim nie widział sensu
uczestnictwa w sesji, ponieważ
wszystkie uchwały przedstawione przez niego, które przyczyniłyby się do oszczędności, były
odrzucane. Swoją nieobecność
uzasadniał również brakiem porozumienia w sprawie godziny
rozpoczęcia sesji.

Jakie są priorytety dla rozwoju i właściwego funkcjonowania gminy Nasielsk
według Pana?
– Na pewno nawierzchnie
ulic w centrum Nasielska
i na wielu osiedlach, które
istnieją już po 30 lat. Ta potrzeba nie wynikła w obecnej kadencji, po prostu nie
inwestowano w nasze drogi
przez minione lata. Priorytetem dla gminy jest modernizacja SUW w Jackowie,
na którą burmistrz podpisał umowę z marszałkiem
na dof inansowanie w kwocie
3,2 mln zł. Będzie remontowany
most na ulicy Żwirki i Wigury, na
który Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji dało nam promesę
wysokości 300 tys. zł. Burmistrz
złożył wnioski na dofinansowanie
dwóch mostów na ulicy Podmiejskiej oraz Pniewskiej Górce. Nie
znam takich przypadków, żeby
burmistrz utrudniał działalność
przedsiębiorcom, wręcz pomaga, skracając procedur y prz y
powstawaniu nowych zakładów,
czego przykładem są dwa zakłady
powstające przy ulicy Płońskiej.
Jaki wynik referendum Pan przewiduje?
– Wyniku referendum nikt nie
jest w stanie przewidzieć, myślę jednak, że mieszkańcy pójdą
7 kwietnia do lokali wyborczych
i uczciwie ocenią zaistniałą sytuację.
Jak zachęci Pan mieszkańców do
udziału w referendum?

FOTOOBSERWATOR

Wandalizm przy kościele
– Szanowni Państwo, idąc na referendum, to wy zadecydujecie,
w jakim kierunku potoczą się losy
naszej gminy.
Jak wyobraża sobie Pan dalszą
współpracę z burmistrzem, gdyby okazało się, że referendum
jest nieważne?
– Moja współpraca z burmistrzem
zawsze była dobra i myślę, że tak
będzie wyglądała w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
Michał B.
Szanowni Państwo,
Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
Życzę Państwu wielu radosnych
i ciepłych chwil,
Pełnych wiary, nadziei i miłości,
Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie
Rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Radny Henryk Antosik

W sobotę, 16 marca br. ktoś wrzucił do przepływającej obok kościoła w Nasielsku rzeczki kosz na używaną odzież. To przykre, że w akcie
wandalizmu zniszczono coś, co służy potrzebującym. Siłaczom, tudzież
dowcipnisiom, polecamy siłownię. Z pewnością dużo lepiej spożytkują
tam swoją energię.
(pi)

Wręczenie Nagród Super Samorząd 2012

Nasielszczanie na Gali
w Pałacu Prezydenckim

W piątek 1 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miała miejsce doroczna uroczystość będąca podsumowaniem konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszych
w Polsce samorządów w realizacji idei samorządności. Tym najlepszym przyznawana jest
Nagroda Super Samorząd.Tego dnia podsumowano działalność samorządów w roku 2012.
Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła
Liderów. Realizują one ogólnopolski projekt „Masz Głos, Masz Wybór”. Jego celem jest

Z MIASTA

Spotkanie z burmistrzem
Kampania przedreferendlana
w sprawie odwołania burmistrza
Nasielska przed upływem kadencji trwa – i jak na razie burmistrz
Grzegorz Arciszewski prowadzi
ją akt y wnie w bezpośrednich
spotkaniach z mieszkańcami.
Jedno z nich miało miejsce w sali
kina Niwa w niedzielę, 17 marca
br.
G rzegorz Arciszewski zapowiedział, że wkrótce do
mieszkańców trafi jego ulotka
informacyjna w związku ze zbliżającym się referendum. Przy
czym oczekuje on obiektywnej
oceny mieszkańców gminy, wyrażonej 7 kwietnia przy urnach
w czasie głosowania.
Na spotkaniu poruszono temat
„Życia Nasielska”, które choć jest
czasopismem samorządowym
i finansowanym z budżetu gminy,
to według niektórych mieszkańców wypowiada się krytycznie
o burmistrzu. Jak podkreślił burmistrz: – Ja nie myślę zamykać
gazety i dyscyplinować kogo-

kolwiek, ponieważ traktuję to na
zasadzie wolności słowa.
Burmistrz mówił o pozyskaniu
fundusz y unijnych na zakończone w 2011 r. inwestycje, między innymi na „schetynówki”:
Krzyczki – ul. Mł ynarska, Pieścirogi–Chlebiotki, Konary–Cieksyn oraz na boisko „Orlik” przy
nasiel sk iej szkole p odstawo wej, które zostało sfinansowane
w 80% z fundusz y zewnętrznych. Zapowiedział także podpisanie umowy z Marszałkiem
Województwa na otrzymanie od
niego pomocy na modernizację
Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim, a także wspomniał o otrz ymaniu promesy
z ministerstwa na przebudowę
mostku na ulicy Żwirki i Wigury.
Przemawiając do mieszkańców,
Grzegorz Arciszewski podkreślił:
– Zostałem burmistrzem w trudnym okresie, gdyż muszę spłacić długi poprzedników. (…) I dla
mnie żenujące jest, że Rada pokusiła się w uzasadnieniu wnio-

sku złożyć, że ja nie pozyskuję
środków zewnętrznych.
Na spotkaniu poruszano także
temat powstania nowego targowiska, na którego budowę, jak
zapowiedział burmistrz, jeszcze
przed referendum zostanie ogłoszony przetarg. Włodarz gminy
wspomniał także o oszczędnościach poczynionych w Urzędzie
Miejskim. Przyznał się także, że
w ramach oszczędności jako
pierwszy w Polsce zlikwidował
Straż Miejską, a za nim idą już
inni, którzy podejmują podobne
decyzje. Na te słowa zgromadzeni mieszkańcy zareagowali burzą
oklasków.
– Państwo daliście mi poparcie
i państwo możecie mi je zabrać
– podsumow y wał swoje w ystąpienie burmistrz Arciszewski. – Burmistrzowanie traktuję
jako misję, gdyż tu się urodziłem
i wychowałem. Na koniec zaznaczył – Ja nie obiecuję tego, czego nie mogę spełnić.
Michał B.

poprawa współpracy między mieszkańcami a lokalnymi władzami samorządowymi.
O wadze tego konkursu najlepiej świadczy fakt, że podsumowanie jego kolejnych edycji
odbywa się w Pałacu Prezydenckim, a Honorowy Patronat nad nim sprawuje Prezydent
Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski.
Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. O przystąpieniu do niego decyduje lokalny
samorząd, czyli władza wykonawcza (burmistrz, wójt), władza uchwałodawcza (Rada)
i lokalna społeczność (reprezentowana np. przez organizacje pozarządowe czy grupy
nieformalne), jako że oceniane są wyniki współpracy między mieszkańcami a lokalnymi
władzami samorządowymi. W tej właśnie współpracy zawiera się idea samorządności.
W roku 2012 do udziału w akcji zgłosiło się 170 partnerstw. Jury oceniło ich osiągnięcia i do
nagrody nominowało 18. Laureatami Nagrody Super Samorząd 2012 zostało 6 spośród
nominowanych.
Niestety, ani wśród nagrodzonych, ani nawet wśród nominowanych nie było naszej gminy.
Nie było jej też wśród 170 partnerstw, które zgłosiły się do udziału w akcji. Po prostu gmina
Nasielsk kolejny już raz do rywalizacji o tytuł Super Samorządu nie przystąpiła.
A jednak na Gali w Pałacu Prezydenckim obecna była stosunkowo liczna grupa nasielszczan
(5 osób). Skąd ich obecność? Otóż, jak się wydaje, w ten sposób doceniono działalność
w budowaniu lokalnej społeczności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem idei
samorządności, Elżbiety Wróblewskiej. Od lat próbuje ona zaktywizować społeczeństwo
gminy Nasielsk, zachęcić je do wzięcia współodpowiedzialności za gminę i przekonać, że
samorządność nie powinna ograniczać się tylko do wrzucenia do urny raz na cztery lata
kartki wyborczej. Tyle że do partnerstwa, co jest podstawą udziału w konkursie, potrzebni
są partnerzy, czyli w tym wypadku władze samorządowe. A te nie bardzo kwapią się do
dzielenia się władzą z trzecim segmentem samorządu, czyli ze społeczeństwem.
A tak naprawdę nie chodzi tu wcale o dzielenie się władzą. Wystarczy bardziej wnikliwie
wsłuchiwać się w to, co na pewne tematy ma do powiedzenia społeczeństwo. Stąd kolejna
zachęta do debaty, wysłuchania publicznego czy konsultacji.

andrzej zawadzki
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Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” ponownie prezentowaliśmy zabytek
znajdujący się w miejscowości Cieksyn. Tak jak i poprzednia fotografia, tak i ta
pochodzi z miejscowego cmentarza parafialnego. Przedstawia ona nagrobek
Marii Sienkiewiczówny – siostrzenicy Henryka Sienkiewicza, autora wielu
dzieł o treści narodowej.
Podobnie jak stryj,poświęciła się ona oświacie.Została nauczycielką filii cieksyńskiej
szkoły podstawowej w Ruszkowie. Prowadziła także tajne nauczanie dla dzieci
i młodzieży mimo zakazu niemieckich władz okupacyjnych podczas II wojny
światowej. Idąc główną aleją cieksyńskiej nekropolii, łatwo trafimy na jej pomnik
nagrobny. Maria Sienkiewiczówna zmarła w sierpniu 1944 r., przeżywszy 65 lat.
Winniśmy jeszcze podanie odpowiedzi na zagadkę, w której na fotografii
przedstawiona była belka tęczowa z cieksyńskiego kościoła. Dziś, jako
jedna z niewielu już świątyń, ma on belkę tęczową z ok. połowy XVI wieku,
z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania. Jest to dzieło późnogotyckie przedstawiające
postacie: Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana
Ewangelisty i św. Marii Magdaleny. Pochodzi ono niewątpliwie z warsztatu
warszawskiego snycerza Jana Jantasa. Mimo braku potwierdzenia w źródłach
bądź sygnaturką autora, jemu to autorzy Słownika Artystów Polskich i Obcych
w Polsce działających przypisują autorstwo tego dzieła.
Jan Jantas urodził się w Radoszycach. Jest autorem poliptyku ze scenami z życia
Chrystusa oraz Matki Boskiej w kościele parafialnym w Boguszycach, jak również partii rzeźbionych Opłakiwania z Bogatego, figury św. Jana z Winnicy oraz
krucyfiksów z kościołów parafialnych w Drobinie i Głogowcu. Figury cieksyńskie
odznaczają się pobieżnym modelunkiem ciała. Do cech szczególnych tych rzeźb
można także zaliczyć schematyczny układ szat, zmanierowany gest oraz nieokreślony wyraz twarzy.

Poprawnej odpowiedzi na pytanie z 6. nr ŻN udzielili: Łukasz Gburzyński i Waldemar Kurpiewski. Zapraszamy po nagrody
do naszej redakcji.
W tym numerze prezentujemy kolejną zagadkę fotograficzną, urzekającą swoim pięknem i prostotą. Proszę o udzielenie
odpowiedzi skąd pochodzi prezentowany zabytek i co przedstawia. Może znacie Państwo ciekawostkę z nim związaną?
D. Dalecki

Z kart historii…

Historia – świadek czasu, światło
prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
Ostatni artykuł z cyklu poświęconego
miejscowościom, wsiom i sołectwom
położonym w administracyjnych granicach gminy Nasielsk dotyczy Kosewa. Opis tej miejscowości jest dla mnie
w dwójnasób trudny. Ostatni artykuł
poświęcony jest miejscowości, która
doczekała się monografii historycznej
autorstwa dr. Stanisława Tyca – właściciela majątku Kosewo z przepięknymi zabudowaniami pałacowymi.
Tym trudniej pisać po tak wybitnym
znawcy tematu. W ostatnim artykule
chciałbym skoncentrować się jedynie
na zarysie problemu i nie odbiegać
od układu znanego z poprzednich
artykułów. Z premedytacją pomijam
historię pałacu oraz wydarzeń, które
się w nim rozgrywały, a które były już
niejednokrotnie opisywane.
Tym artykułem kończymy 21-odcinkowy cykl o miejscowościach.
Niektóre z sołectw nie doczekały się
publikacji z racji skąpego materiału
źródłowego, niewystarczającego do
właściwej prezentacji. Nie ukrywam,
że ramy terytorialne, które sobie narzuciłem, sprawiły, że pozostało gros
ciekawych informacji o miejscowościach, które leżą administracyjnie poza
Nasielskiem, a których losy splatają się
i wiążą z tu opisywanymi.
Kosewo – Tak jak w wypadku wielu
miejscowości położonych w gminie
Nasielsk, tak i o powstaniu Kosewa
wiemy nie za dużo, gdyż te wiadomości okrywa mgła tajemnicy dziejów. Wielu naukowców przyczyn
owego stanu rzeczy upatruje w braku
umiejętności pisania i czytania mieszkańców dawnej ziemi nasielskiej, gdyż
tę czynność posiadał jedynie mały
odsetek społeczeństwa, uzyskując
tym samym gruntowne wykształcenie, przeważnie kościelne. Brak źródeł
pisanych nie oznacza, że nie mamy
możliwości określenia dziejów tych
terenów. Tam, gdzie zabrakło słowa
pisanego, wkraczają archeolodzy,

którzy potrafią czytać z ziemi, a raczej
z tego, co każdy z nas, mieszkańców,
po sobie zostawia. Są to przeważnie
dzieła wytworzone pracą własnych
rąk, odpady, które nikomu z potomnych nie są potrzebne lub zostały
zwyczajnie zagubione. Mimo trudności wiele z nich przetrwało do naszych
czasów, pozwalając na otworzenie
losu i życia człowieka w konkretnym
przedziale czasowym.
Dzięki badaniom powierzchniowym zakrojonym na szeroką skalę
w ramach projektu Archeologicznego
Zdjęcia Polski uzyskano niezmiernie
ciekawe informacje na temat Kosewa.
Przedstawione wyniki prac badawczych dowodzą, że w Kosewie zorganizowaną działalność społeczności
ludzkiej można datować pomiędzy
epoką kamienia a epoką brązu. Nie
były to jedyne znaleziska pozyskane
z terenu wsi, pozwalające na określenie jej chronologii w dawnych dziejach. Dzięki uzyskanym artefaktom
archeologicznym można z całą pewnością stwierdzić, że zainteresowanie lokalnej społeczności nie słabło
w kolejnych okresach. Dowodzą tego
znaleziska datowane w historiografii
polskiej jako epoka średniowiecza. Tu
także pragnę wyjaśnić czytelnikom,
że wyżej wspominane badania archeologiczne nie polegały na stacjonarnym rozkopywaniu terenu. Polegały
na przejściu grupy archeologów oddalonych od siebie o pewien dystans
przez teren danej miejscowości. Takie badania odbywały się zazwyczaj
dwa razy do roku po wiosennej lub
jesiennej orce pól. Być może badania
stacjonarne przyniosłyby dodatkowe
korzyści w postaci dodatkowych informacji uzyskanych z artefaktów archeologicznych.
Najciekawsze jednak dzieje, bo w wielu wypadkach mówią już o nich źródła pisane, przypadają na XIX w. One to
pozwalają na przypisanie miejscowości do poszczególnych terytorialnych
przynależności. Wiemy, że miejscowość administracyjnie znajdowała
się w granicach gminy Czajki, a pod

względem wyznaniowym była związana z parafią w Nasielsku. Sięgając do
dobrze znanego czytelnikom dokumentu wytworzonego podczas wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku
przeprowadzonej w dniu 3 lipca 1817
r., możemy określić między innymi
liczbę mieszkańców zamieszkujących
opisywaną miejscowość. Owo źródło
wymienia Kosewo jako miejscowość
prywatną, należącą do W. Dambskich,
a znajdowało się w niej 5 dymów.
W owych zagrodach zamieszkiwało i prowadziło swe gospodarstwa 26
mężczyzn (w tym 9 dorosłych) oraz
20 kobiet (w tym 7 dorosłych).
Wszyscy mieszkańcy, bez różnicy
pochodzenia, zamieszkujący w danej
miejscowości zgodnie z obowiązującą zasadą byli zmuszeni odprowadzać do kościoła parafialnego, w tym
wypadku w Nasielsku, podatek zwany potocznie dziesięciną, przeznaczany do utrzymania domu bożego
oraz probostwa. Kosewo, jako jedna z nielicznych takich wsi, należycie
wywiązywało się z tego obowiązku
i sumiennie odprowadzało nałożony
podatek w wysokości 12 złotych.
Cytowane w całej serii artykułów
dobrze znane mieszkańcom gminy
Nasielsk źródło – Słownik Królestwa
Polskiego i innych Krajów Słowiańskich – informuje nas także o strukturze demograficznej osady. Z jego kart
dowiadujemy się, że w 1827 r. Kosewo było samodzielnym folwarkiem,
stosującym płodozmian 11-polowy,
którego areał ogółem wynosił 561
mórg ziemi (ok. 314 ha). Największy
obszar z ogólnej powierzchni folwarku, bo 413 mórg ziemi (ok. 231
ha), przeznaczono pod uprawę oraz
ogrody. Wiele folwarków, w tym także Kosewo, prowadziło chów zwierząt gospodarskich, przeznaczonych
nie tylko na rzeź ale także do produkcji mlecznej. Z racji hodowli przeznaczano pewien areał na pastwiska i łąki.
W folwarku Kosewo na łąkę wygospodarowano 71 mórg ziemi (ok. 40
ha). Ostatnim, nie miej ważnym składnikiem każdego gospodarstwa był las.
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Wyjątkowa recenzja
Wyjaśnienie
niezwykłej książki kucharskiej To nie ja obraziłam
Przepis na świetną zabawę z tymi, których kochamy
Składniki:
• książka Cindy Cashman 29 przepisów na szczęśliwe życie, Wydawnictwo Davenport, Warszawa
2007
• „kucharz/kucharka”, mąż/żona,
narzeczony/narzeczona, rodzice, siostra lub brat, kolega lub
koleżanka albo …własne dzieci,
najlepiej szesnastolatki odkrywające tajniki życia (wybór należy do „kucharza/kucharki”)
• 2 lub 3 kwadranse wieczorem
w dzień powszedni lub po obiedzie w niedzielę
• fotel, kanapa lub stół z krzesełkami
• filiżanka herbaty lub kawy, mogą też być kanapki lub ciastka
• łyżeczka otwartości umysłu
• pół kostki serca
• szczypta radości
• kilka ziarenek serdeczności
Sposób przyrządzenia:
1. Wszyscy (także „kucharz/kucharka”) mają wygodnie usiąść w fotelach,
na kanapie lub na krzesełkach przy stole, napić się kilka łyków kawy lub
herbaty, otworzyć serce i umysł.
2. „Kucharz/kucharka” zaczyna powoli, na głos czytać napisaną przez
Cindy Cashman książkę zatytułowaną 29 przepisów na szczęśliwe życie,
obserwując, czy słowa, które wypowiada, wywołują reakcję na twarzy
słuchaczy („czy ciasto dobrze sie zagniata”).
3. Jeśli „kucharz/kucharka” dostrzega, że czytane słowa-bakalie zmieszały się z wyobraźnią słuchaczy, a na ich twarzach pojawia się uśmiech albo
czynią oni radosne komentarze, „mianuje” wszystkich swymi pomocnikami w tworzeniu potrawy Świetna zabawa z tymi, których kochamy.
Pomocnicy mogą czytać wybrane przez siebie przepisy opracowane
przez Cindy Cashman.
4. Po przygotowaniu potrawy (przeczytaniu książki) następuje wspólne
jej spożycie (dyskusja, „burza mózgów”). Konieczna szczypta refleksji
doprawiona śmiechem, tzw. pełną piersią, a także żarty, uściski, klaskanie w ręce…
Broszurowa, 60-stronnicowa książeczka Cindy Cashman 29 przepisów
na szczęśliwe życie, mieszcząca się w damskiej torebce lub w kieszeni męskiej marynarki, ma niezwykłą moc. Wraca się do niej, a każdy
opracowany przez autorkę przepis kulinarny zaczyna żyć samodzielnie. Czytelnik powracający do tej oryginalnej książki kucharskiej staje
się koneserem poszczególnych potraw. Przez sito umysłu, serca i duszy przesiewa każde słowo zawarte w przepisach Zakąsek, Zup i sosów,
Głównych dań czy Deserów. A są to przepisy, m.in. na Pewność siebie,
na Odniesienie sukcesu, na Odwagę, na Porozumiewanie się, na Szacunek, na Przebaczenie, na Przyjaźń, na Znalezienie czasu na to, co ważne.
Zachęcam do „zabawy” z tą książką. Wyłączmy choć na chwilę telewizor, popatrzmy na siebie w swoich rodzinach. Przecież mamy własne
przepisy na życie, które uwzględniają trudne – niekiedy niezależne od
nas – realia codziennego życia. Na przykład sprawdźmy, czy nasz osobisty przepis na udane pożycie małżeńskie sporządzamy według Przepisu
na Małżeński gulasz Cindy Cashman.
Autorka w żartobliwej formie, z cudowną lekkością wprawia czytelnika
w dobry humor, jednocześnie uaktywniając jego szare komórki. Przede wszystkim polecam tę niewielką książeczkę młodym czytelnikom,
którzy – jak to młodzi – najczęściej zadają sobie pytania egzystencjalne.
Anna Fronczak
z lasu wchodzącego w skład folwarku. Istotnym wyznacznikiem dla budynków murowanych musiał być fakt
posiadania własnej cegielni. Z wyprodukowanych w niej cegieł powstały
wyżej wspominane budynki murowane i zapewne okazały pałac właścicieli majątku, który, odrestaurowany,
do dnia dzisiejszego góruje nad osadą.
Z krótkiej informacji zawartej w Słowniku wynika także, że nie całe Kosewo było włączone w obszar folwarku.
Była także część do niego nienależąca, a mająca 11 osad z gruntem wynoszącym 11 mórg ziemi (ok 6 ha).
D. Dalecki

papieża Franciszka
Pragnę rozwiać niepokój licznych
mieszkańców mojego rodzinnego miasta Nasielska, wynikający z przypadkowej, przykrej dla
mnie i mojej rodziny, zbieżności imienia, nazwiska i miejsca
pobytu z osobą, o której ostatnio głośno w mediach. TO NIE
JA! Nazywam się Ewa Wójciak-Wdowicka. Byłam solistką Opery im. St. Moniuszki, a następnie
kierownikiem wokalnym Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jestem
emerytowanym profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Osoby zainteresowane odsyłam do
internetu, gdzie figuruję pod drugim członem mojego nazwiska.
Dziękuję za życzliwą troskę i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
		

Ewa Wójciak-Wdowicka

Poznań, 24.03.2013

Panie Burmistrzu Nasielska!
Do napisania tego listu skłoniło mnie otrzymanie od Pana ulotki informacyjnej.
I tu od razu rodzi się pytanie: na czyj koszt była wydrukowana i dostarczona do
mojego domu? Analiza treści ulotki nasunęła kolejne, bardzo istotne dla mnie
jako mieszkańca gminy Nasielsk, pytania: czy wszystkie przypisywane sobie inwestycje są rzeczywiście zainicjowane i przeprowadzone przez Pana? Czy przecięcie wstęgi uprawnia do zaliczenia na własne konto danej inwestycji? Daleko
mi do obrońcy poprzedniej ekipy, ale chyba większość „Pańskich przedsięwzięć”
była wszczęta przed Pana kadencją? Jeśli jestem w błędzie, to proszę o daty.
Wypomina Pan poprzedniej ekipie (i bardzo słusznie!) – długi, niepłacenie faktur
– a kto jest konstruktorem finansów w gminie? Czyż nie skarbnik? Utrzymując na
tym stanowisku osobę z poprzednie ekipy, chyba zaprzecza Pan sam sobie. Nie
jest Pan w tym momencie wiarygodny, jaką mamy gwarancję, że nie powtórzy się historia? Dlaczego nie wspomniał Pan o walce mieszkańców ul. Płońskiej
o chodnik? Ta inwestycja, to raczej ich zasługa. Zwrot pieniędzy za projekt „Kurs
na Nasielsk” – czy wyciągnął Pan konsekwencje personalne? Nie wiemy, dlaczego gmina musiała te środki zwracać. Czy, jak zwykle bywa, nikt nie odpowiada
za 350 tys. zł?
Dąży Pan do likwidacji targowiska przy „Guliwerze”, czy nie jest to prywatna
Pana wojna z konkurencją? Ostatnio zamknął Pan dwa sklepy… Nie przedstawił
Pan analizy ekonomicznej i społecznej co do nowej, bardzo wątpliwej, lokalizacji miejskiej targowicy. Istnieją narzędzia w ekonomii, które pozwalają policzyć,
czy dana inwestycja jest opłacalna, czy nie. Skrupulatnie wymienia Pan kto, kiedy przeciw Panu… Przewodniczący, Wice, Starosta, Marszałek, Wojewoda, …14
radnych… A może po prostu nie potrafi Pan współpracować, nie posiada zdolności do dyskusji, negocjacji, nie ma daru przekonywania, nie umie dobrać przekonujących argumentów?
A to chyba cechy, które na tym stanowisku najbardziej potrzebne. Nie wystarczy
wiedzieć lepiej…
Z wyrazami szacunku dla Pańskiej osoby mieszkaniec gminy Nasielsk
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Duchowe witaminy

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

WARTO PRZECZYTAĆ

Z niego to pozyskiwano budulec na
budynki mieszkalne oraz gospodarskie, a także opał na zimę. Majątek kosewski miał las, którego areał wynosił
53 morgi ziemi (ok. 30 ha). Pozostały
teren, a było tego około 24 mórg ziemi (ok. 13 ha), stanowiły nieużytki oraz
place niezagospodarowane niebędące przeznaczone pod uprawę.
Folwark Kosewo musiał należeć do
jednego z bogatszych ludzi w okolicy.
Sądzić to możemy na postawie wystawionych budynków w majątku. Ogółem znajdowało się ich 19, z czego 6
było murowanych, a 13 drewnianych,
zapewne z drewna pozyskanego

ROZMAITOŚCI
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(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

HISTORIA. Święto Zmartwychwstania 1 IV 1945 r.
W Nasielsku 1 kwietnia 1945 r. u zbiegu ulicy POW i Piaskowej wydarzyło się coś wyjątkowo tragicznego.
Tragizm sytuacji powiększa fakt, że stało się to w czasie, gdy już brzmiało świąteczne radosne Alleluja.
Około godziny 5.30 do miasta wjeżdżały od strony Pomiechówka dwie furmanki. Jechali nimi mieszkańcy
Krogul, Nuny i Psucina do nasielskiego kościoła na rezurekcję. Do świątyni mieli już niedaleko, zaledwie 1
kilometr. I tu, u zbiegu ulicy POW i Podmiejskiej, dopadła ich śmierć. Osiem osób zginęło na miejscu, kolejne dwie osoby zmarły w szpitalu. Wśród ofiar były też dzieci. Znane są wszystkie nazwiska ofiar. Większość
z nich spoczywa na nasielskim cmentarzu. Wszystko wskazuje, że nieszczęście to nie było wynikiem wypadku. Jeżeli już, to tragicznego braku rozsądku tych, którzy doprowadzili do tego nieszczęśliwego wydarzenia. Byli nimi ci, których uważano za wyzwolicieli – krasnoarmiejcy. Działali na zapleczu frontu, bo wojna
jeszcze się nie skończyła i Armia Czerwona oraz armie polskie parły na zachód. Im przypadła rola bardziej
poślednia. Ściągali z pól bitewnych wokół Nasielska zniszczony sprzęt wojenny. Transportowali go na nasielski dworzec, skąd pociągami był wywożony do miejsc przeznaczenia. Do tej pracy używali, na przykład, czołgów, które na skutek zniszczeń nie mogły być już użyteczne na froncie. Takim właśnie pojazdem
jechali z tej samej strony, z której udawali się na mszę św. wierni, żołnierze radzieccy. Bojcy jechali za nimi.
Powożący furmankami, słysząc za sobą chrobot gąsienic, zjechali daleko na prawe pobocze, aby ułatwić
przejazd wojskowym pojazdom. Czołg z całym impetem uderzył w drugą furmankę. Widząc to, powożący
pierwszą furmanką próbował uciekać na lewą stronę. Czołg skierował się również w tę stronę i rozbił też
pierwszą furmankę. Na drodze pozostały dwie rozbite furmanki, dwa zabite konie i co najważniejsze wielu
zabitych i rannych. Tankiści pojechali dalej. Zatrzymali się przy GS-ie, przy poczcie na ul. Kościuszki (stary
budynek poczty) i dotarli na dworzec kolejowy. Tu, według naszej wiedzy, zostali aresztowani przez służby
Armii Czerwonej.
Dlaczego wspominamy to wydarzenie? Po pierwsze dlatego, że mija kolejna, 68. już rocznica, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Po drugie dlatego, że mimo upływu lat jest jeszcze wiele niedopowiedzeń w całej
tej sprawie, a żyją jeszcze świadkowie (ostatni już), którzy wiedzą na ten temat naprawdę dużo. I po trzecie
dlatego, że nie wolno nam zapomnieć, że coś tak tragicznego miało miejsce. Czas zaciera pamięć, ale pamięć nie ulega przedawnieniu.
andrzej zawadzki

Na drodze do zwycięstwa
Wielkanoc tak wcześnie? W tym roku tak. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pamiątkę zmartwychwstania Jezusa obchodzimy w pierwszą niedzielę
po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Według Ewangelii św. Jana (13,1) Jezus
został ukrzyżowany w przeddzień Paschy, którą Izraelici obchodzili na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Obchody tego święta rozpoczynano z chwilą
ukazania się księżyca w pełni, po zrównaniu się dnia i nocy wiosennej. Jest to
wieczór czternastego dnia pierwszego wiosennego miesiąca, zwanego nizan.
Zamieszanie wprowadza fakt, że w tradycji żydowskiej dni liczy się od zmierzchu. Dlatego jako datę obchodzenia święta Paschy podaje się dzień 15 nizan.
Większość uczonych uznaje tę wersję za bardziej prawdopodobną niż relacje pozostałych trzech ewangelistów. Idąc tą drogą, dochodzą do wniosku,
że Jezus umarł w piątek, w przeddzień Paschy, czyli dnia 14 nizan. Dzisiejsze
obliczenia astronomiczne pozwalają stwierdzić, że 14 nizan przypadał właśnie w piątek 7 kwietnia 30 roku. Tę datę uznaje się też za dzień ukrzyżowania
i śmierci Jezusa.
Zwycięstwo dokonało się w momencie, którego nikt nie zarejestrował. Niewiasty, które udały się do grobu, zobaczyły pusty grób i zwinięte chusty leżące obok. A my? Wyznajemy wiarę, że Jezus „zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo”. Sam krzyż nie mógłby wyjaśnić wiary chrześcijańskiej.
Co więcej, pozostałby tragedią, oznaką absurdalności istnienia. W wielkanocny poranek wydarzyło się coś nadzwyczajnego, nowego, a zarazem bardzo
konkretnego. Zmartwychwstanie Jezusa, zaświadczone przez Jego uczniów,
jest „kulminacyjną prawdą naszej wiary”. Św. Paweł naucza: „A jeśli Chrystus
nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza
wiara”. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, bez których życie chrześcijańskie byłoby absurdem, jest nie tylko centralną i decydującą prawdą wiary, ale
również stanowi początek nowego czasu w historii.
W przekonaniu św. Pawła, podobnie jak innych autorów Nowego Testamentu, zmartwychwstanie jest związane ze świadectwem tych, którzy bezpośrednio poznali Zmartwychwstałego. Chodzi o widzenie i czucie nie tylko
zmysłami, ale również dzięki wewnętrznemu światłu. Dlatego autorzy przypisują zasadnicze znaczenie kwestii objawień, będących podstawowym warunkiem wiary w Zmartwychwstałego, który pozostawił pusty grób. Te dwa
fakty są ważne: grób jest pusty, a Jezus naprawdę się ukazał. W ten sposób
powstaje długa Tradycja.
Kościół wierzy również, że zgodnie ze świadectwami zgromadzonymi w Nowym Testamencie ciało Jezusa Chrystusa – który realnie doświadczył śmierci – nie tylko powróciło do życia, ale wkroczyło też w wymiar Boży. Zostało
w pełni „uduchowione”. Cielesność Jezusa zmartwychwstałego to cielesność
uwielbiona. Jego ciało jest to samo, ale nie takie samo, bo przekracza prawa
natury. Zmartwychwstanie ostatecznie ujawnia autentyczną tożsamość i nadzwyczajną wielkość Ukrzyżowanego. Życie wiarą oznacza odwagę głębszego
podejścia do życia i wydarzeń. Chrześcijaństwo nie jest drogą łatwą i wygodną, ale wymagającą wysiłku wspinaczką. Towarzyszy jej jednak światło Chrystusa zmartwychwstałego oraz pochodząca od Niego wielka nadzieja.
Każdy z wierzących w Zmartwychwstałego znajduje się na drodze do zwycięstwa. Przede wszystkim chodzi o tryumf nad słabościami naszej ludzkiej
natury, wadami charakteru czy starymi przyzwyczajeniami. „Stary człowiek”
ze swoimi ułomnościami może stać się „nowym człowiekiem”, który z uśmiechem i nadzieją spojrzy na swoją przyszłość. Da świadectwo tego, że w Zmartwychwstałym na nowo odnalazł sens i cel swojej ziemskiej egzystencji. Siła
resentymentów? Nie, chodzi o porzucenie złudzeń, oswojenie się ze stratą
starych przyzwyczajeń, wyjście naprzeciw możliwościom w oderwaniu od
ciążących wydarzeń z przeszłości i przyjęcie ducha nowego życia. Trudne.
Ale warto spróbować!
Przed Wielkanocą hiszpańskie media zgodnie podkreślają „człowieczeństwo”
i „serdeczność” nowego Papieża. Franciszek stał się „uśmiechem Watykanu”
i w ciągu zaledwie kilku dni zdołał przybliżyć go zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. Czy nie jest to droga dla tych wszystkich, którym przewodzi Zmartwychwstały? Przecież jeden uśmiech nie wiele kosztuje, a może opromienić
świat dobrocią i serdecznością, będącą odblaskiem Żyjącego na wieki, dzięki
któremu zwyciężamy. Alleluja!
ks. Leszek Smoliński

Zdrowych, pogodnych,
a przede wszystkim spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
mieszkańcom gminy Nasielsk
			
życzy Zbigniew Wóltański,
			
radny Rady Miejskiej
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Jubileusz Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego
W dniu 14 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się
uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” zasłużonym mieszkańcom
miasta i gminy Nasielsk. Medale te to specjalne
odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP
doceniające zgodność pożycia małżeńskiego, trud
pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół
wiekiem rodziny.
Jubileusz obchodziły następujące pary małżeńskie:
Państwo Eugenia i Mieczysław Osińscy, zam.
w Nasielsku – 66. rocznica pożycia małżeńskiego
(żelazne gody),
Państwo Łucja i Mieczysław Sierzputowscy, zam. w Wągrodnie – 57. rocznica pożycia małżeńskiego (szmaragdowe gody),
Państwo Wanda i Jan Bobowscy, zam. w Starych Pieścirogach – 50. rocznica pożycia małżeńskiego (złote gody),
Państwo Janina i Marian Łuczak, zam. w Studziankach – 50. rocznica pożycia małżeńskiego (złote gody),
Państwo Wanda i Eugeniusz Kęsiccy, zam. w Cieksynie – 50. rocznica pożycia małżeńskiego (złote gody),
Państwo Jadwiga i Wiesław Suwińscy, zam. w Cieksynie – 50. rocznica pożycia małżeńskiego (złote gody).
Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski przy udziale Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Mikulskiej. W uroczystości tej brały również udział rodziny Jubilatów. W tej
doniosłej chwili złożono życzenia wielu
słonecznych dni w zdrowiu, pomyślności
i wspólnej radości bycia razem oraz serdecznej opieki najbliższych. Były piękne
kwiaty i toast wzniesiony lampką szampana za zdrowie Dostojnych Jubilatów.
Uroczystość przebiegała w szczególnej,
niemal rodzinnej atmosferze, przy nastrojowym podkładzie muzycznym i słodkim
poczęstunku.
Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie
w pamięci zarówno Jubilatów, jak i gości.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych
zdrowia i spokoju.

„Warszawska Syrenka”,
czyli zmagania młodych recytatorów
20 marca w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się finał gminny
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Konkurs od
wielu lat z powodzeniem promuje kulturę języka i rozpowszechnia kulturę słowa na Mazowszu.
W tegorocznym finale gminnym
wzięły udział 32 osoby: uczniowie klas 0–III, IV–VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści z
terenu gminy Nasielsk. Uczestników oceniało jury w składzie:
Stanisława Wiśniewska, Iwona
Pęcherzewska i Katarzyna Tyc.
Kryteria oceny, jakie brano pod
uwagę, to: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura mowy
i ogólny wyraz artystyczny. Najlepszymi recytatorami z naszej gminy okazali się:

Kategoria klas 0–III

I miejsce: Maria Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Nasielsku
II miejsce: Weronika Wapniewska – Szkoła Podstawowa w Nasielsku
III miejsce: Igor Kulisiak – Szkoła Podstawowa w Dębinkach

Kategoria klas IV–VI

I miejsce: Natalia Jankowska – Szkoła Podstawowa w Nasielsku
II miejsce: Karolina Tyczyńska – Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
III miejsce: Paulina Marszałek – Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach

Kategoria gimnazjum

I miejsce: Sylwia Górska – Zespół Szkół nr 2w Starych Pieścirogach
II miejsce: Julia Górska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
III miejsce: Angelika Bryska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
Laureaci I miejsc wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 13–14 kwietnia w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za finał!
K.T.

29 marca–11 kwietnia 2013
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Droga Krzyżowa
w parafii Nuna

Parafia daje okazję do poznania siebie

Piątek, 15 marca 2013 r. przejdzie do historii parafii w Nunie. Po raz pierwszy
drogami okolicznych miejscowości licznie zgromadzeni wierni pod przewodnictwem ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza, odprawili Drogę Krzyżową.
Wspólna modlitwa rozpoczęła się przy kapliczce w Popowie Borowym,
skąd też ruszyła procesja w dalszą drogę. Na pamiątkę męczeńskiej drogi Jezusa drewniany krzyż nieśli na przemian przedstawiciele parafii. Szczególnie
wymowne były rozważania przy krzyżach przydrożnych. W ich trakcie zostały nakreślone wskazówki dotyczące życia i postępowania w świetle współczesnych problemów codziennej egzystencji. Modlitewnym rozważaniom
o Męce Pańskiej towarzyszył śpiew parafialnej scholi pod kierunkiem organisty. Niesprzyjające warunki pogodowe, przenikliwie zimny wiatr, a na niektórych odcinkach zasypana śniegiem trasa dodatkowo podkreśliły charakter
tego misterium.
Ten chrześcijański sposób przeżywania drogi Chrystusa na Golgotę był dla zebranych wiernych
okazją przeżycia jeszcze raz wydarzeń, które miały miejsce dwa
tysiące lat temu, i poczuć, jakby w nich uczestniczyli. Udział
w tej formie nabożeństwa stanowił świadectwo dzielenia się
swoją wiarą z innymi, zaś wspólna
modlitwa pozwoliła na chwilę refleksji i zadumy. Wędrówka szlakiem pokutnym była dla wielu przystankiem
zatrzymania się i spojrzenia na własną drogę życia.
Wyznaczona trasa Drogi Krzyżowej miała długość ok. 6 km i wiodła drogami
parafii przez kilka miejscowości. Modlitewna wędrówka prowadziła także gościńcem, przez zaciszny teren, wśród pól, nieco oddalonych domostw, blisko
sąsiadujących lasów, co sprzyjało religijnemu skupieniu.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyła msza św. odprawiona w kościele
parafialnym w Nunie.
AF.

U HARCERZY

Droga Krzyżowa
ulicami miasta
W piątek, 22 marca 2013 r. nasielscy
harcerze oraz parafianie, przygotowując się do świąt wielkanocnych,
wzięli udział w Drodze Krzyżowej.
Czternaście stacji odtworzono piątkowego mroźnego wieczoru na ulicach
Nasielska.
Mimo przenikliwego zimna wiele osób
wzięło udział w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej, odprawionym tradycyjnie
wieczorem w piątek przed Niedzielą Palmową. Nabożeństwo rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną
przez ks. Adama Nersa, podczas której mogliśmy zastanowić się nad tym,
jak głęboka jest nasza wiara, czy bylibyśmy w stanie jej bronić do końca, co
jest dla nas najważniejsze w życiu. Po mszy strażacy wynieśli krzyż, który
na kolejnych stacjach przejmowali między innymi harcerze, ministranci,
matki, ojcowie, dzieci, nauczyciele, młodzież bierzmowana, wspólnoty
działające przy kościele.
Drogę Krzyżową rozpoczęła modlitwa o umocnienie i ożywienie naszej
wiary. Rozważania sprzyjały refleksjom, czy wierzymy Panu Bogu, czy
wierzymy w Jego czułą i troskliwą miłość, czy wierzymy w Pana Boga nawet w obliczu zła, czy wierzymy w Jezusa, który dla nas pozwolił się przybić do krzyża, i wreszcie czy naprawdę wierzymy, że żyjąc z Chrystusem
tu na ziemi, z Nim będziemy umierali, a On przeprowadzi nas ze śmierci do
życia. Uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą „O, daj nam, Panie,
natchnienie do wiary!” Romana Brandstaettera.
Udział w Drodze Krzyżowej uświadomił nam, że nawet wtedy gdy inni
nas przekreślą, przestaną w nas wierzyć, nawet wtedy gdy sami zwątpimy w swoją przemianę, poprawę, nawrócenie – także wtedy niezmiennie
wierzy w nas Bóg. Droga Krzyżowa była nie tylko wspominaniem tego, co
działo się dwa tysiące lat temu, ale przede wszystkim pozwoliła zastanowić się nad tym, w którym miejscu teraz jesteśmy, oraz spojrzeć na swoje
życie w perspektywie wiary.
Czuwaj!
druhna Kinga

Ksiądz Tadeusz Jabłoński był przez 4 lata wikariuszem w parafii
św. Wojciecha w Nasielsku. Pod koniec czerwca 2011 r. został
powołany przez biskupa płockiego Piotra Liberę na stanowisko
proboszcza nowo powstałej parafii w Nunie. Rozmawiamy z nim
o relacjach z parafianami, tworzeniu małej wspólnoty oraz wyborze na patrona tej parafii ks. Jerzego Popiełuszki.
Jak ksiądz czuł się po nominacji na
proboszcza parafii w Nunie?
– Nominację potraktowałem jako
swego rodzaju wyzwanie. Nie odczuwałem jakiejś wielkiej euforii,
starałem się o tym myśleć jako o kolejnym etapie mojego kapłańskiego
życia.
Nie wszystkim osobom podobało
się utworzenie na terenie Nuny parafii.
– Każda nowa rzecz powoduje czasem jakieś niepokoje czy bunt. Pojawia się w końcu coś nowego, co
wymaga zmiany sposobu myślenia
czy działania, a także zmiany wypracowanych schematów. Tak też było
z utworzeniem parafii. Były osoby,
które przyjęły ten fakt z radością,
inne decyzję biskupa przyjęły ze zrozumieniem, byli tacy, dla których to
było obojętne, ale też trafili się i tacy,
którzy mocno się temu sprzeciwili.
Czy przeszkadzali oni księdzu
w jego obowiązkach?
– Ja tego nie odczułem. To rozgrywało się pomiędzy tymi osobami
a księdzem biskupem. Jedynym wyjątkiem była sytuacja podczas kolędy,
gdy grupa osób z niektórych wiosek
podjęła decyzję, by mnie nie przyjąć.
Poza tym staram się żyć swoim życiem, nie wchodzić w żadne konflikty, po prostu robić swoje.
Jak wygląda życie nowo powstałej
parafii?
– Do tej pory kościół w Nunie pełnił funkcję kościoła filialnego parafii
Nasielsk. Życie duszpasterskie toczyło się w ten sposób, że była jedna
msza święta w tygodniu, kilka ślubów,
kilka chrztów, kilka razy dzieci miały
I Komunię, raz było bierzmowanie
– i to wszystko. Moment powstania
parafii spowodował, że przeniosło
się tutaj życie religijne okolicznych
miejscowości. Powstał ośrodek życia religijnego, ale przy okazji również i życia kulturalnego. Codziennie
sprawowana jest msza święta, odbywają się różne spotkania, przy okazji
uroczystości parafialnych również
koncerty różnych zespołów. Ciągle pojawia się coś nowego. Wraz ze
swoim powstaniem parafia zaczyna
pełnić wszystkie ważne funkcje, takie jak urządzanie chrztów, pogrzebów czy sprawowanie sakramentów,
jak pierwsza komunia czy bierzmowanie. Po raz pierwszy w zeszłym
roku odbyło się Triduum Paschalne, procesja Bożego Ciała oraz inne
uroczystości związane z rokiem liturgicznym.
Ile osób liczy parafia i czy udało
się księdzu poznać większość tych
osób?
– Na podstawie danych, które mam
z urzędu, parafia liczy 1546 osób,
natomiast nie do końca mogę to
zweryfikować, ponieważ, jak wspominałem, jest grupa ludzi, która nie
przyjęła mnie w czasie kolędy, więc

nie wiem, jak u nich jest. Kolęda jest
w ogóle fantastyczną okazją do poznania ludzi w takiej małej wspólnocie. Ja przez 1,5 roku poznałem ich
na tylu, że gdy słyszę jakieś nazwisko, to umiem skojarzyć, gdzie ktoś
mieszka. To też okazja, by zobaczyć,
jak parafianie radzą sobie materialnie,
czy nie potrzebują jakiejś pomocy.
Mała parafia ma okazję stworzenia
klimatu wspólnotowości, gdzie ludzie
znają się i pomagają sobie. To zresztą
ciekawe, jak taka wiejska parafia pozwala ludziom wzajemnie się poznawać. Poprzez wydarzenia liturgiczne,
spotkania nieformalne czy chociażby
udział w Radzie Parafialnej lub w innych grupach mieszkańcy spotykają się, czasem po raz pierwszy mają
okazję porozmawiać ze sobą, chociaż do tej pory żyli niedaleko siebie.
Dlaczego patronem parafii został bł.
ks. Jerzy Popiełuszko?
– Kiedy nastąpiła decyzja o powstaniu parafii w Nunie i ksiądz biskup
poprosił mnie o zostanie proboszczem, zapytał, czy mam propozycję
na patrona. Ks. Popiełuszko był jedną
z dwóch propozycji, jakie przedstawiłem. Dlaczego on? Ponieważ jest
patronem naszych czasów. Był przykładem, że zło zwycięża się nie agresją, ale dobrem, a kłamstwo można
pokonać za pomocą prawdy. Myślę,
że jest on symbolem takich wartości, jak dobro, miłość, piękno, prawda, szacunek dla drugiego człowieka
a dzisiaj bardzo nam ich potrzeba.
Przedstawiłem księdzu biskupowi
jako kandydata na patrona ks. Jerzego
również dlatego, że wiele osób, także z naszych stron, jeździło na msze
w intencji Ojczyzny na Żoliborz, które sprawował ksiądz Jerzy, więc jest to
postać dobrze nam znana.
Co do tej pory udało się księdzu
proboszczowi zrobić dla parafii?
– To pytanie możemy rozpatrywać
w dwóch kategoriach. Parafia to przede wszystkim wspólnota wiary. Udało mi się zaangażować dużą część
osób w życie kościoła. Kiedy zostałem proboszczem, zrobiłem sobie
analizę, kto z tych stron był jeszcze
przed utworzeniem parafii zaangażowany w życie parafii w Nasielsku.
Nie licząc osób należących do Kół
Różańcowych, naliczyłem kilku ministrantów i dwie czy trzy osoby
działające w Akcji Katolickiej. Dzisiaj
jest ich więcej. Przy parafii jest 15 ministrantów, działa schola (kilkanaście
dziewcząt). Działa Parafialna Rada
Gospodarcza, rozpoczęła działalność Parafialna Rada Duszpasterska.
Myślę, że niedługo powstawać będą
nowe grupy i wspólnoty. Niedzielna msza św. nie jest teatrem jednego
aktora. Widzę spore zaangażowanie
wiernych w śpiew oraz liturgię.
Nie muszę też dzięki temu myśleć
o wielu rzeczach. Parafianie sami
zgłosili chęć przygotowania żłóbka
na Boże Narodzenie z prawdziwy-

bić w wymiarze materialnym. Rozbudowywany jest niewielki kościół,
w którym będzie teraz mieszkanie
dla księdza, sala parafialna, kancelaria
i zakrystia. Jest szansa, że w tym roku
proboszcz zamieszka przy kościele. Z czasem zostanie dobudowany

mi zwierzętami na zewnątrz kościoła
oraz tradycyjnego żłóbka wewnątrz.
Teraz nadchodzi Wielkanoc i mam
chętnych do ubierania Grobu Pańskiego i ołtarza wystawienia, regularnie ktoś dba o porządek w kościele
i wokół niego. Dużo udało się też zroO
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chór i wieża. Myślę, że za kilka lat
będziemy modlić się w odnowionym kościele. Ja w to mocno wierzę.
Dziękuję za rozmowę.
Paweł Kozłowski
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Związek Harcerstwa Polskiego jest przede wszystkim organizacją pożytku publicznego. Ludzie angażujący się niej robią to dobrowolnie, nie
mając za tego żadnego wynagrodzenia. Osoba prowadząca drużynę,
udzielająca się w szczepie lub hufcu, mimo iż pracuje, studiuje lub się
uczy, w swoim grafiku zajęć znajduje czas na przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki drużyny, organizację biwaku lub rajdu bądź prowadzenie swojej działki na wyższym poziomie. Czasem ciężko pogodzić te
dwa światy, ale „dla chcącego nic trudnego” i wiele osób twierdzi, że
naprawdę warto.

1%

W ZHP mamy różne piony wiekowe – zuchowy (6–9 lat), harcerski (10–
13 lat), starszoharcerski (13–16 lat) i wędrowniczy (16–24 lat). Tak więc
każdy może tu odnaleźć swoich rówieśników, z którymi współdziała. Na
czele każdej drużyny stoi drużynowy, który na swoim ramieniu nosi gra-

Fundacja dzieciom ‘’Zdążyć z Pomocą ‘’ prosi o wsparcie dla Andżeliki Zalewskiej
Andżelika ma 5 lat , urodziła się z dziecięcym porażeniem , co objawia się przykurczami, niedowładem czterech kończyn. Ma problemy
z integracją sensoryczną czyli czuciem własnego ciała. Andżelika nie
mówi, nie siedzi sama, nawet nie raczkuje. To, że nasze dziecko nie
mówi, nie znaczy, że nie czuje. Często czuje ból i cierpienie, które
może okazać tylko przez płacz, ale kiedy nic jej nie dolega jest radosna i uśmiechnięta, cieszy ją obecność bliskich jej osób.
Codzienna pielęgnacja, rehabilitacja, leki, specjalne jedzenie (nie
może jeść tego co wszystkie dzieci w jej wieku) są dla nas dużym
obciążeniem. Nasze dochody nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania Andżeliki, a mamy jeszcze jedną córkę. Wydatki na utrzymanie jednego chorego dziecka to kwota ponad 2000zł miesięcznie. Dlatego prosimy o wsparcie nas w tak
trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Pragniemy pomóc naszej chorej córeczce już nie w powrocie do
zdrowia ale w zmniejszeniu cierpienia na co dzień, aby zmniejszyć jej ból i pozwolić w miarę normalnie
funkcjonować. Jaka kolwiek otrzymana kwota będzie dla nas dużym wsparciem.
Dane kontaktowe : e-mail : martynaz98@wp.pl tel.: 669-444-243
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Harcerzem – być?

Przekaż proszę swój
z podatku dla Andżeliki , to nic nie kosztuje a bardzo pomaga
Prosimy o rozliczanie się na numer KRS :0000037904
fundacja dzieciom ‘‘Zdążyć z Pomocą’’
z dopiskiem : Andżelika Zalewska, 6793
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RUBRYKA HARCERSKA

Andżelika jest podopieczną
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".
Prosimy o pomoc finansową na podane konto :
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
w tytule podając dopisek „6793 Andżelika Zalewska"
- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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natowy sznur, jego pomocnikami są przyboczni ze sznurem zielonym.
W drużynie tworzy się grupy zwane zastępami, na których czele stoją
zastępowi. Wszyscy funkcyjni decydują o rozwoju i przyszłości drużyny.
Harcerz wychodzi z założeniu, że „kto stoi w miejscu, ten cofa się”, dlatego powinien się rozwijać i ma do tego celu mnóstwo narzędzi, tj. sprawności, a także stopnie, które pozwalają nam np. w przyszłości jechać na
obóz jako kadra albo po prostu rozwijać swoich podopiecznych.
Każdy, kto przynależy do takiej organizacji, na pewno nie będzie marnował swojego wolnego czasu. Przede wszystkim harcerze bawią się dobrze w swoim gronie, uwielbiają spędzać ze sobą czas i mają ku temu
wiele sposobności. Nikt nie wyjdzie z harcerskiej gromady, nie będąc
choć raz uczestnikiem ogniska, rajdu, biwaku czy obozu. Właśnie tu
spotkałam prawdziwych przyjaciół i wiem że mogę z nimi naprawdę
wiele zrobić.
Jednak najważniejszym celem tej organizacji jest pomoc innym. Często
organizowane są zbiórki publiczne, z których pieniądze przekazujemy
na cele charytatywne, ale pomagamy także doraźnie, sprzątając zapomniane mogiły, organizując akcje charytatywne lub pomagając potrzebującym.
Polskie harcerstwo stanowią przede wszystkim dwie organizacje, są nimi
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) i ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej). Mimo że te dwa stowarzyszenia mają inne nazwy, to łączą nas
te same ideały, te same cele. Wszystkie harcerskie organizacje mają te
same korzenie i propagują podobne zasady. Plotki na temat rywalizacji
są nieprawdziwe, a my spotykamy się razem, korzystając z każdej nadarzającej się okazji i naszych możliwości czasowych. Dlatego zachęcam
każdego, aby przyszedł na zbiórkę i sprawdził, jak to jest. Wszystko zależy od was, a kto wie, może harcerstwo będzie najlepszym okresem
w waszym życiu?
druhna Marta

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
Oddam:

• 2 szafki kuchenne wiszące i 2 stojące- tel. 518 304 959,
• ubranka – tel. 667 013 526,

Przyjmę:
•
•
•
•
•
•
•

pralkę frania, tel. 669 290 793,
pralkę, ubranka dla niemowlęcia, fotelik z rączką, kuchenkę gazową, regał,
tel. 506 781 536,
telewizor, tel. 514 673 527,
ubranka dla chłopca od 110 cm i większe, ubranka dla dziewczynki od 122 cm
i większe, tel. 726 098 044,
fotel do spania 2 osobowy lub jednooosbowy, tel. 503-949-789,
ubranka dla chłopca od 110 cm i większe, ubranka dla dziewczynki od 122 cm
i większe, tel. 726 098 044,
fotel do spania 2 osobowy lub jednooosbowy, tel. 503-949-789.
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Czynniki miastotwórcze
Nasielska w XIX wieku
W połowie XIX wieku Nasielsk był nego obozu „Białych” – Aleksandra z Nasielska docierali na targi i jarmarki
do miast i miasteczek leżących w odtrzecim co do liczby mieszkańców Kurtza.
miastem obwodu, a następnie po- W połowie XIX wieku Nasielsk stał ległości 30 a nawet 40 km m.in. do
wiatu pułtuskiego. W 1827 roku li- się znanym na Mazowszu ośrod- Pułtuska, Ciechanowa, Makowa, Wyczył 1654 mieszkańców, zaś w 1857 kiem rzemiosła i handlu. W 1830 szkowa, Serocka, Płońska, Nowego
roku już 3139 mieszkańców czyli był roku wśród ponad 300 rzemieślni- Dworu i Przasnysza.
to dwukrotny wzrost populacji. Poza ków Nasielska opłacających podatek Okres przyspieszonego rozwoju
Makowem, Nasielsk był miastem patentowy było 100 szewców, 40 Nasielska i Ziemi Nasielskiej nastąpił
o najwyższym odsetku ludności ży- krawców, 30 garbarzy, po 20 sukien- w ostatniej ćwierci XIX wieku. Wtedy
dowskiej na Północnym Mazowszu. ników i kuśnierzy. W latach 50 – tych to duży wpływ na życie gospodarW 1827 roku Żydzi stanowili 64,2% XIX stulecia Nasielsk miał prawo do cze mikroregionu wywarła budowa
mieszkańców Nasielska, zaś w 1857 dwóch targów tygodniowo we wtor- Kolei Nadwiślańskiej. Kolej stała się
roku już 78,6 %. Szybko wzrastająca ki i piątki oraz do organizowania sześ- nośnikiem postępu cywilizacyjnego,
liczba ludności wyznania mojżeszo- ciu jarmarków rocznie. Ściągali na nie determinowała w znacznym zakrewego w Nasielsku była m.in. następ- kupcy i handlarze z innych ośrodków sie przyszły rozwój miast i kierunków
stwem procesu rugowania Żydów miejskich guberni płockiej i guber- przewozu. Towarzystwa kolejowe praze wsi zainicjowanego przez władze ni warszawskiej. Większość kupców cowały na rzecz lokalizowania przez
Królestwa Polskiego. Ludność ży- żydowskich zajmowała się sprzedażą inwestorów swoich businessów właśdowska odgrywała ogromną rolę drewna, którą ułatwiała obfitość lasów nie wzdłuż linii kolejowych, by zaw życiu ekonomicznym Nasielska w powiecie pułtuskim oraz handlem pewnić sobie przyszłych klientów.
oraz innych ośrodków miejskich zbożem, które kupowano od oko- Była nową ofertą transportową woMazowsza. Zdominowała ona cał- licznej szlachty. O intratności obrotu bec zastanych już sieci dróg, była też
kowicie handel, stanowiła również zbożem decydowały w dużej mierze największym pracodawcą na Północwiększość wśród nasielskich rze- ogromne potrzeby konsumpcyjne nym Mazowszu, zatrudniając więcej
mieślników. Rzemieślnicy żydowosób niż sektor rządowy
scy w niektórych
i wypuszczając obligacje
branżach byli niemal
w wysokości 5 milionów
monopolistami. Dorubli. U schyłku XIX wieku
tyczyło to zwłaszcza
aż 85 % obligacji i 50 % akkrawiectwa, kuśniercji będących przedmiostwa, garbarstwa czy
tem publicznego obrotu
też czapnictwa. Żydzi
w Królestwie Polskim powidoczni byli także
chodziło z Towarzystw
w rzemiośle branży
Kolejowych. Jednym
spożywczej takich
z czynników nakręcająjak: rzeźnictwo i piecych koniunkturę gospokarstwo. Uprawiając
darczą mikroregionu stała
typowo miejskie zasię możliwość zatrudniawody, przyczynili się
nia okolicznych mieszdo aktywizacji zawokańców przy budowie
dowej i ekonomicz- Nasielsk. Dworzec Kolei Nadwiślańskiej. Fot. „Architektura i urbanistyka infrastruktury kolejowej
nej swojego miasta w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815 – 1914”.
oraz organizacji lokalnei regionu. Jednocześgo transportu związanego
nie stawali się oni ekonomicznymi Warszawy. Oprócz rzemiosła, han- z ruchem kolejowym. W przypadku
konkurentami dla nasielszczan naro- dlu i usług jednym z głównych zajęć Nasielska kolej zatrudniała przeszło
dowości polskiej. Często dochodzi- mieszkańców Nasielska było nadal 300 pracowników przy obsłudze
ło też do sporów na tle dochodów rolnictwo, ogrodnictwo czy hodowla i utrzymaniu trakcji. Zatrudniony przy
konsumpcyjnych między Żydami zwłaszcza bydła. Mieszczanie – rolni- jej budowie proletariat zamieszkiwał
a właścicielami Nasielska. Szczególnie cy byli typem zawodowym i społecz- w zaniedbanych budynkach nasielostry przebieg miał spór o dochody nym, znanym w całej ówczesnej skich przedmieść.
z propinacji [ propinacja (łac. propi- Europie, jednak na Mazowszu zawód
Nasielsk końca XIX wieku licząnatio) było to wyłączne prawo właś- ten był szczególnie częsty.
cy około 6 tysięcy mieszkańców,
ciciela dóbr ziemskich do produkcji Jednym z czynników miastotwórbył miastem kontrastów społeczpiwa, gorzałki i miodu oraz przywilej czych dla Nasielska był dekret
nych i narodowościowych, skupiając
do sprowadzania tych wyrobów z in- uwłaszczeniowy z 2 marca 1864
zróżnicowaną ludność nie tylko pod
nych miast i czerpania z tego tytułu roku. Usamodzielnienie się gowzględem narodowości czy wyznadochodów. Prawo propinacji zno- spodarstw chłopskich wpł ynęnia i wykonywanej profesji, ale też
siło tym samym obowiązek sprze- ło w istotny sposób na zwiększenie
pochodzenia społecznego, a więc:
daży alkoholu z miast królewskich, i zdynamizowanie rynku lokalnemieszczan, włościan i ziemiaństwa.
a dawało uprawnienia właścicielom go Nasielska, co z kolei przyczyniło
Kontrasty były szczególnie wiziemskim – przyp. red.] w 1847 roku, się do rozwoju rzemiosła i handlu.
doczne w poziomie życia, warunkiedy to miasto należało do później- Nasielskie rzemiosło obsługiwaków bytowych oraz odmiennym
szego znanego działacza politycz- ło ludność okolicznych wiosek letrybie czy stylu życia.
żących w promieniu 15 km. Kupcy
Stanisław Tyc

Pamięci zasłużonych
nasielszczan

Po niespełna ośmiu latach od wydania ostatniej książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska”, oddajemy do rąk czytelników trzecią już książkę. Pierwszą
wydaną przez Nasielskie Towarzystwo Kultury w 1999 roku był tomik poezji
„To już niedługo – wiersze rozproszone” autorstwa Jadwigi Lesiowskiej – Michalak.
Najnowsza książka przygotowana przez NTK przy wydatnej pomocy pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu w Nasielsku nosi tytuł „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu”. Autorami wyżej wymienionej pracy są: Krzysztof
Macias, Regina Olszewska, Stanisław Tyc i Magdalena Suwińska – Sokolnicka.
Pomysł napisania książki zrodził się w 2009 roku. Jednak materiały do niej zbierane były już od 2002 roku. Część biogramów zasłużonych nasielszczan znajdujących się w książce publikowana była na łamach „Notatnika Nasielskiego
Towarzystwa Kultury” w cyklu artykułów – „Wpisani w historię Nasielska”. Prace nad książką nabrały tempa na początku 2011 roku, kiedy to zapadła decyzja
o zgłoszeniu jej do konkursu organizowanego przez Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki. Jednym z konkursowych warunków było napisanie książki, której tematyka związana byłaby z Mazowszem lub z Warszawą. Praca ta nie powinna być także nigdzie dotychczas publikowana. Można było zgłaszać książki
w trzech kategoriach: literatura piękna, eseistyka kulturalna i nauki historyczne.
W dniu 1 grudnia 2011 roku w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom
VII edycji konkursu Mazowiecka Akademia Książki. Spośród 20 prac, które
wzięły udział w konkursie, jury przyznało trzy równorzędne nagrody i trzy wyróżnienia. Trzy nagrodzone książki zostały wydane drukiem. Wśród wyróżnionych prac znalazła się książka „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu.”
Jednym z recenzentów książki był dr hab. Jan Żaryn, który w swej recenzji napisał: „Praca została napisana w Pracowni Dokumentacji dziejów miasta i regionu
Nasielskiego Towarzystwa Kultury. Składa się ze wstępu zapraszającego do lektury i biogramów osób, które w ciągu wieków zasłużyły się miastu i regionowi.
Przeważają biogramy XX – wieczne, w tym wiele jest – bardzo dobrze opracowanych – życiorysów kapłanów i świeckich ludzi Kościoła. Są także np. biogramy „Żołnierzy Wyklętych”, nieobecne we wcześniejszych opracowaniach.
W zasadzie można powiedzieć, że najwartościowsze i najwiarygodniejsze są te
biogramy, które wpisują się we wcześniejsze dzieje regionu (np. przedstawiciele rodów ziemiańskich). Bardzo silną stroną pracy, dla historyka nieregionalisty,
jest korzystanie przez autorów biogramów z prasy lokalnej, wspomnień i relacji
od członków rodzin. Dobrą stroną pracy są także zdjęcia towarzyszące wielu
biogramom.”
Kolejnym recenzentem książki został prof. dr hab. Janusz Szczepański, który
wystawił książce następującą recenzję: „Gorąco polecam Czytelnikom słownik biograficzny „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” wydany drukiem
przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu w Nasielsku oraz
Nasielskie Towarzystwo Kultury. Zawiera on blisko dwieście biogramów osób
związanych z Nasielskiem, które na przestrzeni dziejów miały istotny wpływ na
życie polityczne, społeczno – gospodarcze, kulturalne i duchowe Nasielska,
północnego Mazowsza, a niejednokrotnie i całej Rzeczypospolitej.(…)
Zrozumiałe, iż w publikacji znalazły się biogramy jedynie osób nieżyjących,
które na ogół zapisały się w historii Nasielska i regionu złotymi zgłoskami.
Wśród nich dominują osoby, które w Nasielsku lub okolicach się urodziły. Niektóre z biogramów poświęcono osobom, które z ziemi nasielskiej
ciąg dalszy na stronie 12

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz smacznego jajka życzy
Redakcja Notatnika NTK
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Pamięci zasłużonych
Powitanie wiosny
Historia wystroju wnętrza kościoła
nasielszczan
Kościół w Nasielsku – część XIV

NASZE PRZEDSZKOLAKI

D wie wielkie wojny światowe błękitną farbą w różnych odcie- scy byli już wykończeni i gotowi,
zrujnował y nowo wybudowa- niach, przez co sklepienie znacz- wówczas przygotowano specjalne
ną świątynię nasielską. Wewnątrz nie się podniosło i robi wrażenie rusztowanie – pochyłe, aż na pozniszczony doszczętnie został oł- lekkiego i tam wysoko ulatującego sadzkę schodzące i po tej, pnącej
tarz główny, uszkodzone zosta- w górę. Żebrowania i filary wyod- się ku górze, drodze, na dwukoły ściany, dach, część posadzki rębniono, co znacznie uwypukliło łowym wózku wjeżdżali apostołowie na przygotowane dla
i kaplica św. Francisznich miejsce, aby stąd poka. Wewnątrz kościodziwiać matkę Zbawicieła w czasie okupacji
la unoszoną w ich oczach
hitlerowskiej zrobioprzez aniołów do nieba”.
no skład żydowskich
mebli. Staraniem proOłtarz przedstawiał apoboszcza ks. Dmochowstołów zebranych dookoskiego wybudowano
ła pustego grobu, a ponad
prowizoryczny ołtarz
nimi unosiła się postać Mat ym c z a s ow y, któ r y
ryi unoszonej w górę. Przy
funkcjonował w świątysklepieniu znajdowały się
ni do lat pięćdziesiątych.
postacie Trójcy Świętej.
Kronikarz zanotował:
Po konsekracji świątyni
„Rozbity podczas wojw 1951 roku ołtarz główny
ny ołtarz nie został już
wymagał wykończenia,
odbudowany. Radzoto samo tyczyło się ołtano księdzu Dmochowrzy bocznych. Kościół nie
skiemu, proboszczowi
był jeszcze umeblowany,
nasielskiemu, aby ponie zakończono również
zbierać rozbite częprac związanych z tynkoś c i o ł t a r z a do ro b i ć
waniem i dalszym odmanowe i odrestaurować
lowaniem ścian świątyni.
ołtarz. Lecz ksiądz proRównież salka nad zakryboszcz uważał, że nie
stią pozostała nieurządzoopłaci się ze starych pona, a wejście do niej było
rozbijanych kawałków
niewygodne.
szykować nowy ołtarz. Ołtarz główny ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W roku 1951 przystąpiono
Sprawa budowy ołtarza Fot. „Kościół w Nasielsku”.
do budowy najważniejszeodłożona więc została na później architekturę i piękno gotyku. Pogo miejsca w świątyni – taberna– na długie lata. Urządzono tyl- tem przystąpiono do malowakulum. Miało ono kształt sześcianu
ko ołtarz tymczasowy. Podstawa nia czterech wielkich obrazów we
i ozdobione było motywem krzydawnego ołtarza została ta sama wnękach bocznych ścian.”
ża, kłosów i aniołów. Ozdoby były
wraz z tabernakulum. Zamiast pięk- Równolegle z malowaniem kościowykute z miedzianych blach. Ponad
nej dębowej nastawy zawieszono ła trwały prace nad wykonaniem
tabernakulum wykonano ozdobną
na murze między dwoma ostatni- ołtarza głównego. Opis działań
niszę na krucyfiks. Zdobiły ją momi oknami prezbiterium czerwony w tym kierunku zapisano w kronitywy winogron a w górnej jej częmateriał i na tym tle umieszczono ce: „Zanim wymalowano prezbiteści umieszczono symbol baranka
obraz Matki Boskiej prawdopo- rium we wrześniu, artysta rzeźbiarz
paschalnego wkomponowanego
dobnie ten sam, który znajdował [Bogusław Langmann] rozpoczął na
w trójkąt – symbol Trójcy Świętej.
się w rozbitym ołtarzu. Wysoko zaś miejscu budowę ołtarza. W domu
Oprócz tego w tym samym czasie
ponad obrazem Matki Boskiej za- parafialnym obok kościoła urządził
w prezbiterium wymieniono okna
wisł duży krzyż. W takim stanie ten sobie pracownię. Z gliny specjalnie
na witraże. W kronice parafialnej
prowizoryczny ołtarz tymczasowy do tego celu przygotowanej wyrazanotowano relację z przebiegu
przetrwał aż do 1950 roku, dopó- biał potężne postacie Trójcy Święprac nad wykonaniem miejsca na
ki go nie rozebrano przy budowie tej, Matki Bożej i Apostołów. Potem
Najświętszy Sakrament: „Całą pranowego ołtarza”.
każda taka postać była odlewana cę z wyjątkiem kasety ogniotrwałej
W latach 1949 – 1950 miała miej- warstwą gipsu. Gdy gips już stward- z Poznania, wykonywali na miejsc e b udowa nowe go o ł t arz a niał, glina została usunięta i w ten scu, zaczynając w końcu lipca 1951
w prezbiterium, przedstawiającego sposób powstał tak zwany negatyw. roku. Pracownię (robotnicy) urządziscenę Wniebowzięcia Najświętszej Do tego negatywu nalewany był li w domu parafialnym, gdzie przed
Maryi Panny: „Myśl o zbudowaniu znowu gips. Gdy wszystko dobrze tym rzeźbił figury B. Langmann (...).
tego pięknego i wiekopomnego już zaschło, negatyw drobnymi Cierpliwie wystukiwali z miedziadzieła powstała już jesienią 1948 dłutkami odbijano z bezkształtnej nych blach kształty kłosów, aniołów,
roku. (...) Początkowo miał to być bryły gipsowej i powoli ukazywała winnych gron (...). Na uroczystoołtarz św. Wojciecha. Lecz w ciągu się piękna rzeźba gipsowa. Potem ści Wszystkich Świętych stanęło na
zimy projekt ten uległ całkowitej następowało dopiero poprawianie podniesionym już ołtarzu lśniące od
zmianie (...) ponieważ ołtarz o te- figury i nadawanie jej przez swego złota i srebra, nowe bogate tabermacie św. Wojciecha nie przycią- twórcę ostatecznego wyglądu. Fi- nakulum. (...) Prawie jednocześnie
gałby poza wiosennym odpustem gury Trójcy Świętej i Matki Bożej z tabernakulum prezbiterium otrzyprzez cały rok parafian. Stąd zrodzi- po swoim wykończeniu, zostały mało nową ozdobę. Zostały usunięła się myśl budowy ołtarza Wniebo- zaraz windą wciągnięte i umiesz- te brzydkie zielone i fioletowe szyby
wzięcia Najświętszej Maryi Panny.” czone na swych miejscach. Figura 4 okien. Przez całe lato trwała praca
Oprócz tego równolegle trwały Matki Bożej po swoim wykona- nad tynkowaniem wnętrza kościoła.
prace przy tynkowaniu świątyni niu została powieszona na dwóch (...) Do zimy wykonano prace w cai malowania prezbiterium. Kroni- potężnych szynach. Apostołowie łym kościele z wyjątkiem kruchty
karz zanotował: „W początkach musieli jeszcze czekać na swoją i podstaw chóru.”
czerwca artyści malarze przystąpili kolejkę, dopóki ostatni z nich nie
Małgorzata Pakuła
do pracy. Sufit wymalowano jasną będzie wykończony. Gdy wszy-
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pochodziły, a znane były z działalności w różnych częściach Polski. Dla
niektórych z osób wymienionych w „Słowniku” Nasielsk był tylko epizodem, jednak bardzo ważnym. Mam tu na myśli, np. proboszczów parafii
rzymskokatolickiej Nasielsk.(…) Słownik ten wzbogaca wiedzę o przeszłości jednego z miast północnego Mazowsza, jakim jest Nasielsk. Ocala od
zapomnienia i popularyzuje osiągnięcia wielu ludzi związanych z historią
Nasielska i okolic na przestrzeni stuleci. Zamieszczone w publikacji „Nasielsk.
Wpisani w dzieje miasta i regionu” biogramy osób ilustrują życie polityczne,
społeczno – ekonomiczne, kulturalne i religijne Nasielska i okolic. Niejednokrotnie ukazane one zostały w kontekście wydarzeń politycznych i wojennych ziem polskich, chociażby walk 5 Armii gen. Sikorskiego nad Wkrą,
decydujących o losach Bitwy Warszawskiej 1920 roku i losach Odrodzonej
Rzeczypospolitej.
Jestem przekonany, iż omawiany słownik biograficzny w istotny sposób
przyczyni się również do kształtowania pamięci i świadomości historycznej wśród społeczeństwa Nasielska i regionu. Z całą pewnością stanowić on
będzie inspirację dla badaczy dziejów innych mazowieckich miast i miasteczek.”
Jak napisano we wstępie do książki ma ona między innymi spopularyzować
dorobek ludzi związanych z historią Nasielska na przestrzeni wieków, a tym
samym przybliżać obraz przeszłości jednego z najstarszych miast nie tylko
na Mazowszu, lecz również w całej Polsce.
Biogramy zostały ułożone alfabetycznie, każdemu z nich towarzyszy podtytuł ilustrujący sposób, w jaki dana postać zapisała się w pamięci współczesnych. Oprócz nazwiska i imienia, daty życia wraz z miejscem urodzenia

Kino NIWA ZAPRASZA
3-7 kwietnia godz. 14.00

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku w dniu 21 marca 2013 r. pożegnały zimę i powitały wiosnę programem
artystycznym pt. „Co zrobić z Marzanną, tą
zimową panną?” według H. Wielgosz.
Program artystyczny na tę okazję przygotowały dzieci z grup 4-, 5- i 6-latków. Podsumowaniem krótkiego przedstawienia
oraz zdobytych wcześniej wiadomości były
konkursy i zagadki dotyczące symptomów
wiosny.
Na zakończenie uroczystości dzieci pożegnały Marzannę – symbol zimy, piosenką,
a Pani Wiosna częstowała wszystkich słodyczami. Dzieci wesoło bawiły się, inscenizując piosenki o tematyce wiosennej.

Zambezia 3D

Animacja, familijny, komedia, przygodowy; RPA; czas:
1 godz. 23 min.

Bohaterem rozgrywającej się w tytułowej ptasiej metropolii animacji jest młody i ambitny
sokół. Gdy kraina znajdzie się w niebezpieczeństwie, tylko on będzie mógł ją uratować.
4–7 kwietnia godz. 17.00

Hobbit:
Niezwykła podróż 3D

Fantasy, przygodowy; Nowa Zelandia, USA; czas: 2 godz.
49 min.

SP

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Gimnazjum nr 1 powitało WIOSNĘ!
W czwartek 21 marca 2013 r. uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku przywitali kalendarzową wiosnę. Jak co roku, był to
dzień inny, ciekawszy, bardziej interesujący, wzbudzający emocje, a nawet
zwariowany.
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny rozpoczęto od pokazu wyszukanych
strojów uczniów. Po uprzednim losowaniu poszczególne klasy były przebrane za różne subkultury. Uczniowie oraz wychowawcy jak zawsze stanęli
na wysokości zadania. Następnie wybrano najbardziej urzekającą Marzannę. W przygotowaniu kukły symbolizującej odchodzącą zimę również brali
udział uczniowie wszystkich klas. Kolejną atrakcją były prezentacje różnych
talentów gimnazjalistów. I tu, obok umiejętności wokalnych, ujawniły się
zdolności taneczne, manualne, a przede wszystkim duże poczucie humoru
młodzieży.
Tego dnia odbył się również w naszej szkole kiermasz wielkanocny. Wszystkie prezentowane ozdoby zostały wykonane przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. Na stoiskach można było znaleźć kolorowe pisanki ozdobione cekinami, wstążeczkami i zrobione
metodą decoupage, kartki świąteczne, kurczaczki wykonane metodą origami modułowego.
Nad organizacją imprezy czuwał Samorząd Uczniowski Gimnazjum, który bardzo dziękuje za wspólną zabawę
i zaangażowanie Pani Dyrektor, pedagogom, a przede wszystkim młodzieży!
J. Kownacka

HOROSKOP

i zgonu, każdy biogram opatrzony został wskazówkami bibliograficznymi,
obejmującymi kilka pozycji z literatury przedmiotu, wzbogaconych niekiedy kwerendą archiwalną. Składają się na nie wykazy zespołów archiwalnych,
słowników, encyklopedii, artykułów prasowych, relacji pisemnych i ustnych.
Do części biogramów udało się zgromadzić materiał ikonograficzny. Pomimo wysiłku zespołu redakcyjnego niektóre biogramy są niepełne z powodu
braku odpowiednich materiałów źródłowych.
Czy wszystkie godne upamiętnienia postacie znalazły swoje miejsce na
kartach tej publikacji, czy nie został pominięty ktoś bardziej zasługujący na
umieszczenie go w tym swoistym, lokalnym panteonie ludzi kultury i nauki,
walki i pracy? Na te pytania odpowiedzą czytelnicy.
Zespół redakcyjny chce w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim
autorom relacji pisemnych i ustnych, a zwłaszcza rodzinom opisanych postaci za wszechstronną pomoc, za wypożyczenie materiałów historycznych
i pamiątek rodzinnych.
Mamy nadzieję, że książka „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zostanie życzliwie przyjęta przez lokalną społeczność i znajdzie się na półce
z książkami każdego nasielszczanina interesującego się przeszłością naszego miasta i regionu.
Krzysztof Macias

Baran 21.03–20.04
Nie możesz teraz narzekać na brak energii.
Musisz tylko dobrze rozłożyć swoje siły.
Trudno jest pracować na wysokich obrotach przez cały czas. Znaczenia nabiorą
sprawy finansowe.
Byk 21.04–21.05
Najbliższe dni obfitować będą w nerwowe sytuacje i napięcia. Poczujesz się zmęczony przygotowaniami do świąt i innymi
obowiązkami. Jeśli nie chcesz tego odchorować, włącz bliskich do współpracy. Nie
bądź zbyt impulsywny.
Bliźnięta 22.05–20.06
Zadbaj o dobrą atmosferę w domu i dużo
czasu spędzaj z rodziną. Niekoniecznie jednak tylko za stołem. Najważniejsze są uczucia. Spotkania z bliskimi będą udane.
Rak 21.06–22.07
Pierwszy dzień świąt zapowiada się dość
nerwowo. Zachowaj jednak spokój i spożytkuj go z korzyścią dla swego zdrowia. Bierz
udział w spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Wykorzystaj ten dzień na relaks
Lew 23.07–22.08
Przygotowania do świąt w Twoim domu idą
pełną parą. Staraj się niczym nie zepsuć tej
rodzinnej atmosfery. Unikaj konfliktów i zbyt
gwałtownych reakcji. Porzuć smutki.
Panna 23.08–22.09
Niespokojny czas przed Tobą. Na pewno nie
będziesz miał okazji, by się lenić. W pracy
będziesz operatywny i twórczy. Skutki Twoich intensywnych wysiłków szybko staną się
widoczne. Więcej czasu poświęć przedświątecznym zakupom.
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Waga 23.09–22.10
Układy gwiazd są dla Ciebie bardziej pomyślne. Sprzyjają poszerzaniu wiedzy i dają
możliwość wybicia się. Nie bój się podjąć
ambitnych zadań. Dobry czas, by pokazać, na co Cię stać. Zadbaj o dobre stosunki
w rodzinie.
Skorpion 23.10–22.11
Czas nie sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji. Zwłaszcza takich, które mogłyby zaważyć na Twoim życiu osobistym. Trudny okres
dla spraw finansowych. Dzień pełen niezbyt
miłych niespodzianek.
Strzelec 23.11–21.12
Dokuczać Ci teraz będzie zniecierpliwienie
i konflikty z otoczeniem. To jedne z powodów, które skutecznie zniechęcą innych do
współpracy z Tobą. Romans wiele zmieni
w Twoim życiu.
Koziorożec 22.12–19.01
Czeka Cię okres pełen wyzwań i ciekawych
propozycji. Postaraj się jak najlepiej wykorzystać sprzyjające Ci wpływy. To odpowiedni czas na pokonywanie przeszkód
i inne trudne zadania.
Wodnik 20.01–18.02
Negatywne aspekty gwiazd utrudnią Ci
kontakty z otoczeniem. Większość nieporozumień pojawi się wyłącznie z Twego
powodu. Nie licz na niczyją pomoc.
Ryby 19.02–20.03
Sprawy osobiste i uczuciowe zaczną się lepiej
układać. Bez problemu uzyskasz potrzebną Ci
pomoc i przydatne informacje. Powiodą się
działania wymagające współpracy z innymi.
Korzystaj ze swoich talentów.

Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, by wraz z czarodziejem Gandalfem
i trzynastoma krasnoludami pokonać smoka
Smauga.
3–7 kwietnia godz. 19.00

DJANGO

Dramat, western; USA; czas: 2 godz. 45 min.

Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić
żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie’ego.
10–14 kwietnia godz. 15.00

Oz Wielki i Potężny

Fantasy, przygodowy; USA; czas: 2 godz. 7 min.

Gdy Oscar Diggs (James Franco), drugorzędny cyrkowy magik o wątpliwej moralności, zostaje przeniesiony z zakurzonego Kansas do tętniącej życiem krainy
Oz – cudownego świata pełnego barwnych
postaci i niesamowitych krajobrazów – wydaje mu się, że wygrał los na loterii. Sława
i bogactwo zdają się czekać u jego stóp - do
chwili, w której spotyka trzy piękne i tajemnicze wiedźmy – Theodorę (Mila Kunis), Evanorę (Rachel Weisz) i Glindę (Michelle Williams)...
10–14 kwietnia godz. 17.15

Warszawa 1935 3D

Animacja; Polska; czas: 20 min.

„Warszawa 1935" to realizowany od niemal
czterech lat przez studio efektów specjalnych Newborn film krótkometrażowy, który
po raz pierwszy pokaże widzom stolicę Polski
z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Film przeniesie nas na ulice miasta, przedstawiając dokładnie odwzorowaną architekturę
przedwojennej Warszawy.
10–14 kwietnia godz. 17.45

Baczyński

Biograficzny, poetycki; Polska; czas: 1 godz. 10 min.

Z jednej strony to opowieść o poecie i jego
postrzeganiu rzeczywistości, o potrzebie wystawiania się na śmiertelną próbę, by się spełnić i tworzyć. Z drugiej - o bezsensie wojny
i sztuce, która jest ponadczasowa i nieśmiertelna. Podróż przez ostatnie lata życia wielkiego poety zamyka klamrą współczesne
wydarzenie - slam poetycki zorganizowany
w 2011 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę
urodzin Baczyńskiego.
10–14 kwietnia godz. 19.00

Poradnik pozytywnego
myślenia
Dramat, komedia; USA; czas: 2 godz. 2 min.

Pat Solitano, po tym jak stracił pracę, dom oraz
żonę, spędził w szpitalu psychiatrycznym kilka
miesięcy. Wrócić do społeczeństwa pomagają
mu rodzice, przyjaciele i piękna dziewczyna.

www.noknasielsk.pl

OGŁOSZENIA
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DROBNE

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
w Nasielsku. Tel. 669 900 789

Sprzedam działkę budowlaną 3600
m 2 we wsi Głodowo k. Nasielska.
Tel. 787 665 892.

Sprzedam wózek dziecięcy 3-częściowy. Stan b. dobry. Tel. 669 900
789.
Wynajmę miejsca garażowe przy
stadionie. Tel. 500 142 809.

Sprzedam ciągnik Massey Ferguson
255, stan b. dobry. Tel. (22) 794
32 37.

TANIO sprzedam działkę 2000 m2
z domem mieszkalnym 80 m 2
i budynkami gospodarczymi
w Nasielsku. Tel. 664 891 895.

Sprzedam mieszkanie 63 m 2 przy
ul. Piłsudskiego, na parterze.
Tel. 501 772 818.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Instalacje elektryczne – kompleksowo – uprawnienia. Systemy
alarmowe, monitoring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją.
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działkę o pow. 600 m 2,
ogrodzona, uzbrojona – Nasielsk
(blisko Ośrodka Zdrowia). Tel. 695
562 507.
Działki budowlane przy trasie
Nasielsk-Pieścirogi. Tel. 602 357 742.
LOGOPEDIA – dojazd. Wady wymowy, trudności w czytaniu, pisaniu,
liczeniu, dysleksja. Tel. 504 984 957.
Zatrudnię osobę na stanowisko
Koordynatora ds. reklamy . Proszę
o zgłoszenia od osób odpowiedzialnych i kreatywnych z prawem
jazdy kat. B. Praca w większości
za pośrednictwem maila u siebie
w domu lub w terenie . Dni pracy:
od czwartku do poniedziałku . Godz.
pracy - czas nienormowany. Forma
zatrudnienia: umowa o pracę lub
umowa zlecenie. Zasięg reklamy/
pracy: teren Ciechanów, Pułtusk,
Nowy Dwór Maz., Mława, Płońsk,
Nasielsk , Serock. Bardzo proszę
o przemyślane zgłoszenia na adres:
firmaworld@o2.pl

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena netto
zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.
4.
5.

drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł

ostatnia strona
reklama przy winiecie

+50%
150 zł

To miejsce czeka

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

Usługi ładowaczem czołowym, siew
zbóż agregatem, wysiew nawozów
i wapna. Tel. 500 395 822.
Sprzedam sianokiszonkę, C-330,
siewnik 15, kombajn Anna i koła
185x14. Tel. 500395 822.
Sprzedam działkę budowlaną lub
rolną w Nasielsku. Tel. 605 827 917.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. zatrudni kobiety na sortownię – Nowy
Modlin 45. Tel. (22) 785 59 99.
Sprzedam mieszkanie 46 m2, Osiedle
Starzyńskiego. Tel. 601 206 089.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku
– OKAZJA!!! Tel. 664 519 060.
Sprzedam kawalerkę,
ul. Piłsudskiego. Tel. 514 044 629.
Sprzedam sianokiszonkę i słomę.
Kupię kilkudniowe jałoszki. Tel. 664
754 028.
Sprzedam mieszkanie we Winnicy.
Tel. 669 883 002; 669 535 822.

Sprzedam działkę budowlaną
w Nowej Wsi – pow. 1900 m 2 .
Tel. 513 270 089.

Mieszkanie do wynajęcia – CZAJKI.
Tel. 507 697 619.

Sprzedam żużel (szlaka) – TANIO.
Tel. 695 163 726.

Zakład stolarski zatrudni lakiernika
i kobiety do działu szlifierskiego.
Siennica k. Nasielska. Tel. 602 219
556.

Sprzedam działkę budowlaną –
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.
Sprzedam tanio halę 1497 m 2 ,
Pieścirogi. Tel. 518 335 985.
Sprzedam dom blisko stacji PKP
Nasielsk. Tel. (23) 693 16 88.
Podejmę pracę – opiekę nad dzieckiem. Tel. 697 224 600.
Tynki cementowo-wapienne, elewacje, układanie kostki brukowej.
Tel. 507 756 118.
Sprzedam działkę 800 m 2 przy
ul. Miodowej Nasielsku. Tel. 513
024 557.
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Sprzedam mieszkanie –
ul. Warszawska (2 pokoje, kuchnia).
Tel. 509 654 563.

Sprzedam działkę – Kosewo (prąd,
woda, gaz, blisko przedszkole).
Tel. 500 138 106.

Kupię ziemię rolną lub wezmę
w dzierżawę – okolice Nasielska.
Tel. 609 512 807.

REKLAMA

Sprzedam sianokiszonkę, siano,
zbiornik 520 l. Tel. 798 556 589.

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

Sprzedam działki na os. Krupka.
Tel. 798 338 402.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

29 marca–11 kwietnia 2013

Do wynajęcia piętro domu –
MOGOWO. Tel. 668 302 813.
Firma transportowa zatrudni kierowcę z kat. C+E , z aktualną wizą
rosyjską i białoruską. Tel. (22) 77511-11 , e-mail/ biuro@dnspedition.pl
Wnioski unijne. Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, ułatwianie
startu młodym rolnikom. Tel. 695
999 411 po 17:00.
Prezenter muzyczny - obsługa muzyczna imprez okolicznościowych.
Tel. 691 03 66 90.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640
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PIŁKA NOŻNA

Gimnazjaliści grali w siatkę

Kłopoty z rundą rewanżową
Kapryśna aura wielu ludziom skomplikowała życie. Chyba szczególnie
naszym piłkarzom. Kłopoty z miejscem, gdzie mogliby się spokojnie
przygotować do rozgrywek w rundzie wiosennej, można było przewidzieć, ale tego, że trzeba będzie
przełożyć aż trzy pierwsze kolejki,
nie przewidywał nikt. Nawet najstarsi
piłkarze ani też starsi od nich działacze
i sympatycy piłki nożnej.
Fakt pozostaje faktem. Runda rewanżowa rozpocznie się dopiero
po świętach wielkanocnych. Pierwszy mecz Żbik rozegra w Nasielsku 6
kwietnia z Kryształem Glinojeck. Naturalnie rozegra, jeśli pogoda wreszcie się ustatkuje. Odłożone kolejki
(3) będą rozgrywane w środy. Mecz
pierwszej rundy w Szydłowie z tamtejszą Koroną zostanie rozegrany 10
kwietnia o godz. 17.
Środowe terminy to duża komplikacja dla naszej drużyny. Piłkarze
albo pracują, albo się uczą. Mogą
być kłopoty z udziałem poszczególnych zawodników w niektórych meczach. Naturalnie, podobne kłopoty
mają i inne drużyny, ale cały szkopuł
tkwi w tym, że naszego klubu, najbiedniejszego w grupie, nie stać na
zrekompensowanie zawodnikom
utraconych zarobków.
Pamiętać należy, o co będzie toczyła się walka. Żbik ma szansę na
awans. Czy jest dobrze przygotowany do rozgrywek, trudno dzisiaj powiedzieć. Wszystko wskazuje, że nie
będzie łatwo, bo jak pisaliśmy wielokrotnie, przygotowania nie przebiegały w najlepszych warunkach. Do
tego tak się składa, że prawie wszystkie drużyny naszej grupy, nawet te
najsłabsze, specjalnie mobilizują się
na mecze z naszą drużyną. Dla nich
dobry wynik meczu ze Żbikiem
się liczy. Wydaje się, że najpoważniejszym rywalem naszej drużyny
i głównym kandydatem do awansu
będzie ciechanowski MKS. Poprzedniej jesieni graliśmy z tą drużyną dwa
razy. Obydwa mecze zakończyły się
remisami. Drużyna z Ciechanowa,
mając dobre boisko ze sztuczną nawierzchnią, miała jednak najlepsze
warunki do budowania formy.
Nasi zawodnicy wcześniej ustalone
terminy spotkań ligowych, wobec
odwołania meczów, wykorzystali na
kolejne mecze kontrolne. Rozegrali
je w Nowym Dworze Mazowieckim.
Nie szukano zbyt wymagających
przeciwników, bo to byłoby z wielu
względów niewskazane. Jednak rezerwy Świtu ND Maz. grające obecnie w klasie A do słabeuszy nie należą
i być może po tym sezonie powrócą do ligi okręgowej. Żbik pokonał tę
drużynę w ostatnią sobotę 2:1 (1:0).
Tydzień wcześniej przeciwnikiem
naszej drużyny był zespół z Zator
grający w rozgrywkach w ostrołęckiej klasie B. Żbik nie miał większych
kłopotów z jego pokonaniem. Wygrał to spotkanie, strzelając przeciwnikowi siedem bramek. Duża liczba
strzelonych bramek cieszy, ale martwić musi to, że sam stracił trzy. Warto
też wiedzieć, że w drużynie z Zator
występują zawodnicy, którzy wcześ-
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niej regularnie trenowali i grali w wyższych klasach rozgrywkowych.
Prawdopodobnie też trzeci wolny termin będzie wykorzystany
na jeszcze jeden mecz kontrolny.

W środę, 20 marca w hali sportowej w Nasielsku odbyły się
gminne zawody w piłkę siatkową dla szkół gimnazjalnych.
W rozgrywkach wzięły udział
trzy gimnazja z naszej gminy,
które wystawiły reprezentacje
dziewcząt oraz chłopców. Po
losowaniu ustalono kolejność
gier i drużyny przystąpiły do
rozgrywek. O zwycięstwie decydowały dwa wygrane sety. Zacięta rywalizacja wyłoniła mistrzów gminy – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.
Dziewczęta - klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych
III miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
Chłopcy - klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
III miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych

Odbędzie się on znowu w Nowym
Dworze Maz., a przeciwnikiem będzie po raz kolejny druga drużyna
Świtu.
az

Sport szkolny w skrócie:

Triumfatorzy zagrali w składzie:

13 marca 2013 r. reprezentacja żeńska z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej. Zawody odbyły się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
19 marca 2013 r. reprezentacja męska z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej. Zawody odbyły się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
21 marca 2013 r. chłopcy z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
zostali mistrzami powiatu nowodworskiego w piłce siatkowej i będą reprezentowali powiat w turnieju rejonowym w Wołominie.
21 marca 2013 r. w turnieju rejonowym w piłce ręcznej dziewcząt reprezentacja z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku zajęła IV miejsce.
Zawody odbyły się Radzyminie.

Dziewczęta: Cyba Natalia, Smolińska Ewelina, Nowacka Wiktoria, Darkowska Martyna,
WawrzyńskaAnna, RakowskaAleksandra, Szulińska Paulina, Kamińska Natalia, Kraszewska
Dominika, Sławińska Dominika,
Tybuchowska Katarzyna, Modzelewska
Weronika,Orłowska Klaudia.Opiekunem
zespołu był Marcin Banaszkiewicz.
Chłopcy: Jaglarski Dominik, Gortat
Łukasz, Prusinowski Paweł, Paczkowski
Radosław, Drwęcki Maciej, Kamiński
Kacper, Tobolski Piotr, Bazylewski
Daniel, Wiśniewski Kacper, Łukasiewicz
Dominik. Opiekunem zespołu był Maciej
Renkiewicz.

Etap powiatowy już niebawem w Nowym Dworze Mazowieckim.
Marcin Banaszkiewicz
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Wyniki turnieju „siódmego” 08.03.2013 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
5. Zbigniew Michalski – Piotr Turek				
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś			
7. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Michnowski			

166 pkt (57,64%)
153 pkt (53,13%)
150 pkt (52,08%)
145 pkt (50,35%)
135 pkt (46,88%)
135 pkt (46,88%)
124 pkt (43,06%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1.
Janusz Wydra 				
2-3. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
4-5. Kazimierz Kowalski 			
Janusz Muzal				
6.
Krzysztof Morawiecki 			
7-8. Józef Dobrowolski 			
Mariusz Figurski				
9-11. Adam Banasiuk 				
Jerzy Krzemiński 				
Krzysztof Michnowski			

39 pkt
36 pkt
36 pkt
32 pkt
32 pkt
30 pkt
19 pkt
19 pkt
16 pkt
16 pkt
16 pkt
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