
DODATEK TV

EKOROBERT

TEL. 502 788 333
 23 693 19 45

 SKUP
Surowców wtórnych
MAKULATURA - 0,15 zł/kg

FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14

DBAMY O ŚRODOWISKO

R E K L A M A

R E K L A M A

WYBORY
Okręg nr 3  
wybiera radnego
W najbliższą niedzielę, 8 grudnia br. 
mieszkańcy okręgu nr 3 w Nasielsku 
będą wybierać nowego radnego do 
Rady Miejskiej. Od sierpnia br. Rada 
pracuje w niepełnym składzie, z po-
wodu śmieci Grzegorza Duchnow-
skiego. 
Wyborcy będą mogli zagłosować na 
jednego spośród czterech kandy-
datów. Są to: Andrzej Zawadzki (Lista 
nr 1), Ireneusz Domański (Lista nr 2), 
Albert Czyżyk (Lista nr 3) i Magdale-
na Biernacka (Lista nr 4). W dniu gło-
sowania lokale wyborcze w Szkole 
Podstawowej w Nasielsku – siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3, 
i w Domu Pomocy Społecznej – sie-
dziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
nr 11, będą czynne dla głosujących 
w godzinach 8.00–22.00.
Kogo mieszkańcy tej części Nasielska 
obdarzą największym zaufaniem, do-
wiemy się już za kilka dni.                   (i.)
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Żbik już punktuje

Czysta i Kolorowa Wieś
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Mieszkańcy są przeciw

czytaj na str. 4

Spłonęło Rancho Aksamitka
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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. 23 691–22–20

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. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Przyjmuje interesantów  w sprawach różnych  
we wtorki w godz. od 8.00 do 13.00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Świderska 

dyżuruje w poniedziałki  w godzinach od 15.00 do 
16.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
( I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM
Ziemi nie odziedziczyliśmy po przodkach, 
pożyczyliśmy ją od naszych dzieci
Zgodnie z harmonogramami dla odpadów segregowanych firma BŁYSK-
-BIS odbiera obecnie również oprócz plastiku (worek żółty), szkła (wo-
rek zielony) i papieru (worek niebieski) również odpady zielone (trawa, 
liście, drobne gałęzie).
Odpady zielone gromadzić należy w workach brązowych. Worki pobrać można 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (parter – punkt podawczy lub II piętro pokój 
nr 203 lub 209).
Otrzymaliśmy informację od firmy BŁYSK BIS, że worki brązowe z odpadami 
zielonymi wystawiacie Państwo w dniu odbioru odpadów zmieszanych. Odpa-
dy te należy wystawiać w dniu odbioru odpadów segregowanych. W terminie 
odbioru zmieszanych odpady zielone nie mogą być odebrane, gdyż firmie za 
mieszanie odpadów przy ich odbieraniu grożą sankcje karne.
Przypominamy: jeżeli warunki techniczne nieruchomości pozwalają na usy-
tuowanie na niej kompostownika, odpady biodegradowalne jesteście Państwo 
zobowiązani zagospodarować we własnym zakresie. Sankcje karne za niedo-
trzymanie poziomów segregacji i odzysku grożą również gminie. Do końca 
2013 r. każda gmina ma obowiązek osiągnięcia określonych poziomów segre-
gacji i odzysku i tak do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania.
Jak alarmuje firma BŁYSK BIS, oddajemy odpadów zmieszanych ogromne ilo-
ści – po ok. 200 ton miesięcznie. Natomiast w październiku było ponad 250 ton 
odpadów zmieszanych, przy stale utrzymującym się niskim poziomie przeka-
zywania odpadów podlegających segregacji (papier, metale, tworzywa sztuczne 
i szkło) – na poziomie ok. 50 ton miesięcznie, a więc do poziomu 50% mamy 
bardzo daleką drogę.
Bez Państwa zaangażowania w system gospodarki odpadami nie uda się nam 
osiągnąć wymaganych poziomów segregacji i odzysku i zamiast przeznaczać 
pieniądze na tak potrzebne gminie inwestycje – zapłacimy kary.
Gdyby król Władysław Jagiełło, jadąc na bitwę pod Grunwaldem, zabrał ze sobą 
zapas wody w butelkach plastikowych PET, to butelki te przetrwałyby trzy roz-
biory Polski, dwie wojny światowe, rozpad Układu Warszawskiego i upadek 
PZPR w Polsce!
Czy zatem opakowania plastikowe, puszki aluminiowe, sterty papierów i opako-
wań szklanych są tym, co chcemy po sobie pozostawić przyszłym pokoleniom?
JAKIE ODPADY WYTWARZAMY?
Z prowadzonych badań nad składem odpadów wynika, że zawartość naszego 
kosza na śmieci jest następująca:
– 30% – materiały pochodzenia organicznego nadające się do kompostowania,
– 16% – papier i tektura,
– 13% – szkło,
– 18% – tworzywa sztuczne i metale,
– 3% – tekstylia,
– 20% – pozostałe odpady.
Analizując strukturę odpadów, zauważymy, że nie wszystkie wyrzucane przed-
mioty muszą stać się odpadami. Prawie połowa z nich to bardzo cenne surowce 
wtórne, nadające się do ponownego wykorzystania (papier, szkło, metal i plastik). 
Kolejne 30% to odpady roślinne, nadające się do kompostowania. Z powyższe-
go wynika, że na składowisko trafiać powinno zaledwie 20% „śmieci”.
PAPIER
Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można poddawać go re-
cyklingowi średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by moż-
na je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury pozwala uchronić 
przed ścięciem 17 drzew!
SZKŁO
W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym, ponie-
waż można przetwarzać je wielokrotnie. Energia zaoszczędzona dzięki recyklin-
gowi jednej szklanej butelki pozwala zasilić: komputer przez 25 minut, telewizor 
przez 20 minut, a zmywarkę do naczyń przez 10 minut.
PLASTIK
Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów 
można wykorzystać powtórnie. Dzięki możliwościom ich zagospodarowania 
odgrywają istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych  
i oszczędnym gospodarowaniu energią. To jedyny surowiec, który nie tylko 
można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby (np. z 
35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru); można rów-
nież odzyskać zmagazynowaną w nim energię – wykorzystując go jako skład-
nik do produkcji paliw alternatywnych (np. energia odzyskana z jednej tylko 
zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 
10 minut). Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysło-
wych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Z GMINY

Kolejni oszukani
Od kilku tygodni informujemy naszych Czytelników o sposobie działania firmy 
telekomunikacyjnej PTS SA z Wrocławia, która podstępnie pozyskuje klientów 
na naszym terenie. Okazuje się, że najwięcej umów z mieszkańcami naszej 
gminy Polska Telefonia Stacjonarna S.A. podpisała we wrześniu br. 
Schemat działania był zawsze ten sam: pracownik PTS SA w rozmowie z klien-
tem deklarował, że jest przedstawicielem dotychczasowego operatora tele-
komunikacyjnego (najczęściej TP SA – Orange lub Netia S.A.) i namawiał na 
przedłużenie umowy na bardzo korzystnych warunkach finansowych (25 zł 
miesięcznie). Osoby zainteresowane niższą opłatą podpisywały dokumenty 
przywiezione przez kuriera i często w ogóle nie wiedziały, że zmieniły opera-
tora. Wszyscy, którzy jednak postanowili odstąpić od umowy, otrzymują już 
kary finansowe (490 zł).
W kwestii kar Joanna Tyszka, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, radzi, 
by w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej: – Składać 
pisma do PTS powołujące się na art. 57 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym roszczenie odszkodowawcze 
w ramach przyznanej ulgi nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez 
konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług. Czy to zadzia-
ła – w tej chwili nie jesteśmy wstanie stwierdzić, gdyż nie było jeszcze żadnej 
sprawy sądowej dotyczącej tej kwestii.
Zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej znają sprawę PTS SA, ale jaką i kiedy podejmą decyzję, 
na razie trudno orzec. Niektórzy poszkodowani planują wystąpić z pozwem 
zbiorowym przeciwko oszustom. Dlatego prosimy wszystkich, którzy 
mają problemy z PTS S.A., o zgłaszanie się do naszej redakcji.

(i.)
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OBRADOWAŁA RADA

Radni jednomyślni
W środę, 27 listopada br. obradowa-
ła Rada Miejska. Była to jej 44. sesja 
w obecnej kadencji. Wzięło w niej 
udział trzynastu radnych. Pod nie-
obecność przewodniczącej Rady Ka-
tarzyny Świderskiej sesję prowadził jej 
zastępca Jerzy Lubieniecki. Propono-
wany porządek obrad został uzupeł-
niony o projekty dwóch uchwał.
Następnie obszerne sprawozdanie 
z podejmowanych przez niego oso-
biście działań i działań pracowników 
Urzędu Miejskiego złożył burmistrz 

Bogdan Ruszkowski. W sprawozdaniu 
znalazły się m.in. informacje o zakoń-
czonych i kończących się inwesty-
cjach drogowych (ul. POW, ulice na 
osiedlu Krupka, most na ul. Żwirki 
i Wigury, droga Siennica–Paulinowo), 
wszczętych procedurach dotyczą-
cych budowy farm wiatrowych i Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów 
w Jaskółowie, problemach wynika-
jących z braku oznakowania posesji, 
modernizacji SUW w Jackowie, prob-
lemach związanych z odbiorem od-
padów.
W kolejnym punkcie obrad wie-
le interpelacji i zapytań zgłosili rad-
ni. Dotyczyły one m.in. problemów 
wynikających z nie dość staranne-
go utrzymania w odpowiednim 
stanie poboczy i rowów przy dro-

gach powiatowych, utrudnione-
go wyjazdu z ul. Piłsudskiego na ul. 
Warszawską i Kilińskiego, niedosta-
tecznego oświetlenia niektórych 
ulic, drogi w Dobrej Woli, oświetlenia 
skrzyżowań w Jaskółowie i Pniewie, 
dowozu dzieci do i ze szkół w połu-
dniowo-zachodniej części gminy.
Po interpelacjach udostępniono głos 
grupie mieszkańców protestujących 
przeciwko budowie kolejnych wiatra-
ków w naszej gminie. Tematyka ta jest 
omówiona szerzej w osobny artykule.

W dalszej części sesji podjęto jed-
nogłośnie piętnaście uchwał. Pro-
jekty tych uchwał były wcześniej 
omawiane na posiedzeniach komisji 
merytorycznych, gdzie również były 
przyjmowane bez większych uwag 
i jednomyślnie akceptowane.
Trzy pierwsze projekty uchwał doty-
czyły opłat i podatków lokalnych na 
rok 2014 (podatek od nieruchomo-
ści, wymiar podatku rolnego i stawki 
podatku od środków transportowych). 
Wysokość tych opłat i podatków po-

została na poziomie roku ubiegłego.
Ponadto przyjęto uchwały w spra-
wie: 1. zmiany Uchwały Budżeto-
wej Gminy na rok 2013, 2. przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2013–2015, 3. przy-
jęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
niu Narkomanii na rok 2014, 4. przy-
jęcia „Programu Współpracy Gminy 
Nasielsk z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014”, 5. ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, szkół i innych form wy-
chowania przedszkolnego prowadzo-
nych na terenie Gminy przez inne niż 
Gmina Nasielsk osoby prawne i fizycz-

ne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania, 6. 
nadania nazw ulicom, 
7. wyrażenia zgody 
na zamianę nierucho-
mości, 8. nabycia nie-
ruchomości w drodze 
darowizny, 9. zbycia 
nieruchomości w try-
bie przetargu ustne-
go ograniczonego,  
10. określenia przy-
stanków komunikacyj-
nych oraz warunków 

i zasad korzystania z nich. 

Dokonano też zmian w uchwale z dnia 
25. X 2013 r. ustalającej Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nasielsk.
Ponadto radni podjęli uchwałę do-
tyczącą kwestii, na jakich zasadach 
sołtysom będzie przysługiwać jedno-
razowa dieta wypłacona tradycyjnie 
w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku.
W dalszej części posiedzenia burmistrz 
i jego pracownicy odpowiedzieli na 
zgłoszone interpelacje i zapytania 

radnych. Wszystkie poruszone sprawy 
zasługują na uwagę, a problemy będą 
w miarę możliwości szybko rozwiązy-
wane. Jednak nie wszystkie postulaty 
mogą być w najbliższym czasie zała-
twione z tej racji, że brakuje środków 
i to zarówno w budżecie gminy, jak 
i województwa oraz powiatu. 
Bulwersująca mieszkańców miasta 
i gminy sprawa opłat za opłaty wno-
szone przez mieszkańców gminy 
w punkcie bankowym w Urzędzie 
i BS będzie przedmiotem negocjacji 
burmistrza z Zarządem Banku. 
Radni zapoznali się również z pis-
mem, jakie wpłynęło od klubu spor-
towego Żbik. Klub ten, będący 
najbardziej rozpoznawalną sportową 
wizytówką miasta i gminy, boryka się 
z ogromnymi kłopotami.
Głos zabrali również panowie Woj-
ciech Kowalski i Krodkopad. Pierw-
szy poruszył głównie problem 
swojego listu, jaki wysłał do redak-
cji „Życia Nasielska”. Wnosił, że jego 
list nie został opublikowany, 
a w artykule dziennikarki zna-
lazło się jego omówienie. Bur-
mistrz odpowiedział, że on nie 
steruje ręcznie gminną pra-
są, a tę sprawę reguluje prawo 
prasowe. Pan Krodkopad żalił 
się na warunki, jakie napotyka 
pacjent w Szpitalnym Oddziale 
ratunkowym (SOR) w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

xyz
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Z UM

Psycholog w UM 
Bezpłatne konsultacje psychologiczne w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3, w każdą środę w godz. 8.30–10.30. Zapisy w sekre-
tariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku osobiście 
– pokój nr 7, lub telefonicznie 23 6933006.

Z GMINY

Czy wzrosną ceny biletów?
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 
z nich. Oczywiście dotyczy to przystanków, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Nasielsk. Wkrótce opłata za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z przystanków wynosić będzie 5 groszy za każ-
de zatrzymanie autobusu na danym przystanku.
Nowa uchwała wzbudziła jednak wiele wątpliwości – pasażerowie mogą 
się obawiać, że będzie to pretekst dla przewoźników, by podnieść ceny 
biletów. Same opłaty za korzystanie z przystanków nikogo nie dziwią, 
bo funkcjonują one wszędzie. Jednak w innych miejscowościach jest to 
zryczałtowana kwota, którą przewoźnicy płacą okresowo. Nasuwa się 
także pytanie o przystanki, które istnieją tylko „na papierze”, a w terenie 
nie ma nawet żadnego oznakowania. Przykładów nie trzeba daleko szu-
kać – ulica Warszawska przy Sanibudzie w Nasielsku lub Borkowo w kie-
runku Nasielska.
I jeszcze jedno: w jaki sposób przewoźnicy będą rozliczani z tego, że 
dany autobus zatrzymał się na określonym przystanku lub nie? Czy tylko 
na podstawie deklaracji przewoźnika? W wielu miejscowościach jest to 
zryczałtowana kwota, którą przewoźnicy płacą okresowo. W tym wy-
padku okazuje się, że formalnie – Przewoźnicy płaciliby od każdego 
przystanku, który jest na jego kursie – powiedział Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Struk-
turalnych.
Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, na sesji Rady Miejskiej przyznał: – Nie 
przeprowadzono jeszcze symulacji zysków z tego tytułu. Jednak Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, zapewnił: – Opłaty będą przeznaczane 
na utrzymanie infrastruktury przystankowej. Zapowiedział też, że plano-
wany jest przystanek przy skrzyżowaniu ulic POW i Wyszyńskiego oraz 
w Popowie Borowym przy drodze łączącej Nasielsk i Dębe.

Michał B.
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
22.11. jednostka OSP Nasielsk wy-
jechała do wypadku drogowego 
w Mazewie Dworskim. Działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia.
30.11.–01.12. nasielscy strażacy 
uczestniczyli w akcji gaszenia po-
żaru Sali Weselnej w Gawłowie, gm. 
Nowe Miasto.

R E K L A M A

17–18.11. na ulicy Piłsudskiego nie-
znani sprawcy z samochodu zapar-
kowanego na posesji skradli smok 
paliwowy. Straty wynoszą 1000 
zł na szkodę Piotra Z., mieszkańca 
Nasielska.
20.11 . na ul icy POW Kamil B ., 
mieszkaniec Nasielska, kierował 
samochodem pomimo zakazu są-
dowego.
22.11. w Mazewie Dworskim Ka-
tarzyna S., mieszkanka Gąsocina, 
kierując samochodem Ford Focus, 
z nieustalonej przyczyny zjecha-
ła z drogi i uderzyła w betonowy 
przepust. Kobietę z obrażeniami 
ciała przewieziono do szpitala.
25.11. na ulicy POW Mariusz H., 
mieszkaniec Nowego Dworu Maz., 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,56 mg/l).

R E K L A M A

Z POLICJI

Spłonęło Rancho Aksamitka
W sobotę, 30 l i stopa-
da br. w godzinach po-
rannych wybuchł pożar 
w  R a n c h u  A k s a m i t k a 
w Gawłowie. W akcji po-
żarniczej brali udział stra-
żacy z naszej gminy. 
O ,, Aksamitce” pisal i-
śmy w naszym wakacyj-
nym cyklu ,,Wypad za 
miasto”. Opisywaliśmy 
w nim, że jednym z cie-
kawszych miejsc jest tam 
tzw. Oberża, czyli drew-
niana sala weselna, której 
wnętrze było zaaranżo-
wane przy pomocy za-
wodowego architekta. 
To właśnie ten budynek 
uległ w sobotę spaleniu. 
Strażacy o pożarze zo-
stali powiadomieni około 
godziny 4.30 (wcześniej 
w  t y m  m i e j s c u  d o  
godz. 3 trwało wesele). Akcję pożarniczą koordynowali strażacy z PSP Płońsk przy wsparciu okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
m.in. z Nowego Miasta oraz Nasielska. W sumie z pożarem przez kilka godzin zmagało się 12 zastępów straży pożarnej. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że płonącego budynku nie da się uratować, i ich akcja skierowana została do niedopusz-
czenia ognia do innych zabudowań. Sam pożar był tak intensywny, a wokół niego było tak gorąco, że – jak wspomina jeden ze strażaków – nie 
można się było zbliżyć do budynku na mniej niż kilkanaście metrów.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jak się dowiedzieliśmy, wykluczono podpalenie. – W związku z niezłożeniem wniosku o ściganie 
w tej sprawie policja nie prowa-
dzi dalszych ustaleń – informuje 
Kinga Drężek, rzecznik prasowy 
KPP Płońsk.

(pk)
Z okazji 80. urodzin

Naszej Kochanej

Władysławie Malon  
z Andzina

wszystkiego,  
co najpiękniejsze i najlepsze,  

zdrowia, radosnych i pogodnych dni 
   życzą dzieci, wnuki i prawnuki

Z GMINY

Znak zniknął, 
ale…
W poprzednim numerze ŻN pisali-
śmy o dziwnym znaku drogowym 
w Starych Pieścirogach, sugeru-
jącym, że w tej miejscowości (i to 
w pobliżu szkoły!) kończy się te-
ren zabudowany i można jechać 
z prędkością 90km/godz. Miło 
nam powiadomić, że ów znak znik-
nął z tego miejsca.
Jest jednak druga strona medalu. Po 
przeciwnej stronie ulicy (również 

obok szkoły) stanął teraz znak in-
formujący o wjeździe na teren za-
budowany, chociaż miejscowość 
ta rozciąga się w tu w najlepsze, i to 
po obu stronach drogi, a zabudowa 
zaczyna się dużo wcześniej! Cóż, 
bólu głowy kierowców ciąg dalszy.

(pk)

S E R D E C Z N O Ś C I
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R E K L A M A

Z GMINY

Mieszkańcy są przeciw  
farmom wiatrowym
Elektrownie wiatrowe są jednym 
z alternatywnych i odnawialnych 
źródłach energii. W latach 90. były 
symbolem nowoczesności i dbało-
ści o czyste powietrze. Jednak teraz, 
kiedy okazuje się, że sprawa bezpo-
średnio dotyczy danej społeczności 
lokalnej, pojawiają się wątpliwości. 
A często mieszkańcy nie zgadza-
ją się lokalizację farm wiatrowych 
w ich okolicy. 
W piątek, 22 listopada 2013 r. w Stu-
dziankach odbyło się spotkanie wiej-
skie z Bogdanem Ruszkowskim, 
burmistrzem Nasielska, Jerzym Lu-
bienieckim, wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej, oraz inwestorem na 
temat wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na bu-
dowę farmy wiatrowej o mocy 2 MW 
wraz z infrastrukturą. Już na spotkaniu 
pojawiły się głosy sprzeciwu, które 
oficjalnie zostały przedstawione wła-
dzom gminy na XLIV sesji Rady Miej-
skiej Nasielska.
Protest, pod którym podpisało się 
ponad 140 osób, na ręce burmi-
strza złożyli mieszkańcy Studzianek 
– miejscowości, gdzie zlokalizowana 
ma być inwestycja (działka numer 84,  
tj. po prawej stronie torów kolejowych, 
jadąc w kierunku Nasielska). Żądają 
oni zawieszenia wszystkich postępo-
wań administracyjnych związanych 
z umożliwieniem lokalizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie ich wsi, a tak-
że innych planowanych na terenie 
gminy Nasielsk – w Dębinkach i Mię-
koszynie), do czasu prawnego ure-
gulowania problematyki bezpiecznej 
lokalizacji elektrowni wiatrowych 
przez Parlament RP bądź uchwa-
lenia i przyjęciu przez Radę Gminy 
memorandum do planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmu-
jącego wieś Studzianki, Miękoszynek, 
Miękoszyn, Zaborze, Toruń, Lele-
wo, Dębinki, Cegielnię Pucką, Budy 
Siennickie, Popowo Borowe ustana-
wiającym bezpieczną odległość mini-
mum 2 km lokalizowania elektrowni 
wiatrowych od siedzib ludzkich (…) 
– odczytała w imieniu mieszkańców 
Iwona Wróblewska.
W proteście podnosi się także ar-
gument destrukcyjnego wpł y-
w u  n a  z d row i e  o ko l i c z nyc h 
mieszkańców pięciu istniejących już 
siłowni wiatrowych zlokalizowanych 
w Dębinkach, a także występowanie 
w okolicy chronionych w Polsce ga-
tunków zwierząt. Społeczność zgła-
sza również gotowość do składania 
pozwów o odszkodowanie za utratę 
wartości ich nieruchomości i szkod-
liwe oddziaływanie na ich zdrowie. 
Protest także trafił do wiadomości 
Starosty Powiatu Nowodworskiego, 
Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego oraz Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie.
Do protestu załączono też pismo 
z Ministerstwa Zdrowia, skierowane 
do Przewodniczącej Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Doroty Czaplickiej, która wcześniej 
wystosowała zapytanie w sprawie 
wpływu elektrowni wiatrowych na 

zdrowie. W piśmie czytamy: w chwili 
obecnej, zdaniem NIZP-PZH, jed-
nym z podstawowych i bezpiecz-
nych dla ludzi rozwiązań wydaje się 
wybór optymalnej lokalizacji elek-
trowni wiatrowych i umieszczenie 
ich w odpowiednio dużej odległości 
od osiedli mieszkalnych i najbliższych 
zabudowań. Jednocześnie w piśmie 
tym znaleźć można zdanie, że bar-
dzo istotną kwestią jest uwzględnienie 
opinii społeczeństwa w trakcie pla-
nowania inwestycji i przeprowadze-
nie rzetelnej kampanii informacyjnej. 
Na całym świecie tysiące ludzi żyje 
w pobliżu turbin bez zauważalnych 
konsekwencji zdrowotnych. W wie-
lu regionach Europy energia wiatro-
wa cieszy się znacznym poparciem 
społecznym, co nie oznacza, że nie 
posiada też krytyków. (…) Dlatego 
też w trakcie konsultacji społecznych 
warto przeprowadzić i przedstawić 
symulacje pokazujące korzyści pły-
nące z rozwoju energetyki wiatrowej 
jako sposobu wytwarzania energii 
nieszkodzącemu środowisku natu-
ralnemu, a tym samym zdrowiu. Po-
nadto w piśmie przytoczono liczne 
przepisy środowiskowe, które winny 
być fundamentem w działaniach pla-
nistycznych lokalizacji tego rodzaju 
inwestycji.
Pismo zawiera także informację 
o infradźwiękach (niesłyszalnych dla 
ludzkiego ucha), które są mylone 
z odgłosami towarzyszącymi pracy 
łopat. 
Dlaczego w naszym rejonie zaczę-
ły powstawać farmy wiatrowe? Otóż 
okazuje się, że obok terenów nad-
morskich na obszarach wzdłuż pra-
doliny warszawsko-berlińskiej (forma 
terenu powstała na przedpolu top-
niejącego lodowca), czyli również na 
środkowym Mazowszu, występują 
najlepsze uwarunkowania do lokaliza-
cji tego typu urządzeń.
A jak jest w innych przypadkach? Dla 
przykładu wójt gminy Kobylnica (wo-
jewództwo pomorskie), która słynie 
z lokalizacji dużej liczby wiatraków 

(obecnie ma ich 42, a do końca roku 
na terenie tej gminy ma funkcjonować 
95 siłowni o łącznej mocy 246,6 MW) 
i współpracy na tej płaszczyźnie m.in. 
z wymagającymi japońskimi partnera-
mi, mówi w jednym z wywiadów dla 
portalu www.miasto.debica.pl, że na-
leży wyznaczyć obszary, które będą 
zawsze użytkowane rolniczo i wy-
eliminować niedogodności. Każda 
inwestycja zrealizowana bez proble-
mów na danym terenie powoduje, 
ze wokół gminy, która jest przyjazna 
dla inwestorów, pojawiają się następ-
ni. Kolejną rzeczą jest zwiększenie do-
chodów własnych gminy, co pozwala 
na jej dalszy rozwój, a mieszkańcy 
mogą lepiej i spokojniej żyć. (…) Py-
tania typu „czy wiatraki są szkodliwe?” 
są nieprecyzyjne, bowiem można 
zadać pytanie, czy na przykład tłuste 
mięso szkodzi, czy telefon komór-
kowy nam szkodzi. Jednym szkodzi, 
innym nie. Natomiast należałoby 
się zastanowić nad tym, czy farma 
wiatrowa oddziałuje negatywnie na 
człowieka i na środowisko naturalne, 
w którym my żyjemy. Tak – farmy 
wiatrowe oddziałują neutralnie lub 
tez negatywnie na środowisko i na 
nas, w związku z czym, przed ich wy-
budowaniem należy przeprowadzić 
badania środowiskowe. One wskażą 
odpowiednie lokalizacje wież. Po-
prawnie wykonane badania powin-
ny wyeliminować niedogodności 
i utrudnienia.
Nie można zapominać, że elektro-
wnie wiatrowe na zawsze zmieniają 
naturalny krajobraz.
Warto zaznaczyć i przypomnieć, że 
wkrótce podejmowana będzie decy-
zja o lokalizacji elektrowni atomowej 
w Polsce – pod uwagę brana jest są-
siadująca z nami gmina Nowe Miasto. 
Choć obecny wójt gminy, Sławomir 
Zalewski, jest raczej przeciwnikiem 
pomysłu, to ostateczna decyzja bę-
dzie należała do inwestora. Czy wów-
czas również będziemy protestować?

Michał B.
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Warto przeczytać

KULTURA

Na ponure wieczory – Andrus
Na dworze zimno, a wkrótce do tego dojdzie 
śnieg. Nie ma czego szukać poza domem, więc 
w wolnej chwili najlepiej zabrać się za lekturę. Ach, 
kto z nas nie kojarzy sławnego Piłem w Spale, spa-
łem w Pile? A przynajmniej każdy powinien znać. 
Utwór ten został bowiem napisany przez autora 
polecanej dzisiaj książki, a ukazuje on jeden z naj-
większych talentów swojego autora: umiejętność 
tworzenia zabawnych i niebanalnych rymowanek, 
niepozbawionych wszakże pewnej dozy refleksji. 
Artur Andrus, dziennikarz, poeta i wzięty kabare-
ciarz, twórca tak Piłem…, jak i wielu innych utwo-
rów, to osoba, której słucha się (w radiu) czy ogląda (w telewizji, chociażby 
w świetnym serialu Spadkobiercy) z ogromną przyjemnością. Ale czy „czy-
tany” nie stracił całego swojego blasku?
W pewien sposób niestety tak, ale o tym później. Napiszmy najpierw, o czym 
jest książka Andrusa. Blog osławiony między niewiastami to zbiór najlep-
szych wpisów z bloga autora, swoiste „the best of”. Ale to nie cała zawartość 
książki. Znajdziemy w niej również felietony Andrusa do magazynów poli-
cyjnych i medycznych. Teraz ktoś zapyta, co on wie o policji i medycynie. 
Odpowiedź brzmi: niewiele, dlatego warto zobaczyć, jak świetnie potrafi to 
ukrywać pod zabawnymi i przewrotnymi tekstami. Przykładowo w jednym 
ze swoich felietonów zachęca policjantów, by opornych przesłuchiwanych 
podawali torturze w postaci… czytania rozdzierających serce wierszy z to-
miku Milion łez na padół. Jeśli komuś podoba się ten styl, to w Blogu… znaj-
dzie fragmentów w nim utrzymanych na pęczki.
Oczywiście zabawnych anegdotek z książki można by wymieniać wiele. Jed-
na z moich ulubionych pochodzi z felietonu o recyklingu i… politykach. 
Andrus pisze: Otóż z makulatury nie robi się szkła, z plastiku trudno wyczaro-
wać aluminium, a z miastowego prawicowca bez problemu można uzyskać 
lewicowego działacza chłopskiego. Ponieważ Artur Andrus słynie również, 
jak wspomniałem, ze swoich wierszy, nie mogło też zabraknąć rymowanek 
albo tekstów piosenek w rodzaju:
Jechał sobie Anglik Jerry
Autostradą A4.
Kierownicę ujął w dłonie
I już autostrady koniec.
Niestety, książka nie zawsze trzyma wysoki poziom. Autorowi zdarzają się 
momenty, takie jak powyższe, naprawdę świetne i świeże, ale czasami bywa 
trochę nudno i pretensjonalnie. Widać, że niektóre wpisy z bloga czy felie-
tony są pisane, aby coś napisać. W takich wypadkach Artur Andrus robi się 
trochę starym narzekaczem pomstującym na współczesną młodzież albo 
zbytni rozwój technologii. Plusem jest to, że im dalej w książce, tym jest ta-
kich wpadek mniej. 
O ile więc wciąż Artura Andrusa wolę słuchać i oglądać, o tyle książka 
dostarczyła mi wiele śmiechu i radości. Bo jak tu nie lubić autora, któ-
ry w przedmowie do swojego dzieła pisze, że poprosił wydawcę, żeby 
w książce nie zamieszczać zdjęć ani ilustracji. Ale proszę zostawić trochę 
wolnego miejsca, tak żeby każdy mógł sobie sam coś narysować. Nie 
narzucajmy czytelnikom tego, co mają oglądać, wystarczy, że narzuci-
liśmy im to, co mają czytać! 
I miałbym nie polecać takiej książki?

Paweł Kozłowski
Z BIBLIOTEKI

Podsumowanie spotkań z pasjami
W Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku zakończył się w czwartek 28 listo-
pada br. cykl „Spotkań z pasjami”.
Program realizowany przez Fundację Orange rozpoczął się we wrześniu tego 
roku. W jego ramach w bibliotece odbyło się dwanaście spotkań online w for-
mie wideokonferencji. 
„Spotkania z pasjami” były skierowane przede wszystkim do osób starszych. 
Głównym celem projektu stała się aktywizacja społeczna seniorów. Poprzez 
cykl spotkań mieli oni wychodzić ze swoich domów i spotykać się w miejscu 
publicznym. Dodatkowo, poprzez zróżnicowany dobór gości „Spotkań”, dano 
odbiorcom możliwość poznania ciekawych wiadomości z zakresu kulinariów, 
ekonomii czy sztuki, w tym również informacji praktycznych, przydatnych w 
życiu codziennym.
W nasielskiej bibliotece „Spotkania z pasjami” zdołały przyciągnąć 106 seniorów 
z naszej gminy. Wzięli udział w wideokonferencjach z takimi osobami, jak Kry-
styna Janda, Magdalena Fikus (znana biolog i propagatorka nauki w Polsce), Jacek 
Pałkiewicz (reporter i podróżnik, członek brytyjskiego Królewskiego Towarzy-
stwa Geograficznego) czy Roman Zamyślewski (doświadczony polski żeglarz). 
Zebrani mieli dodatkowo możliwość zadawania gościom pytań przez internet. 
„Spotkania z pasjami” były dla seniorów w naszej gminie świetną okazją do ak-
tywnego spędzenia wolnego czasu. Szkoda tylko, że nie udało się zaangażować 
w to więcej starszych osób. Miejmy nadzieje, że jeśli będą kolejne edycje, to za-
interesowanych będzie dużo więcej. 

pk

NASZE SPRAWY

Być ministrantem – radość czy wstyd?
W Niedzielę Chrystusa Króla, 
tj. 24 listopada 2013 r., w parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku od-
była się uroczystość obłóczyn 
ministranckich, której przewod-
niczył ks. proboszcz Tadeusz 
Pepłoński. Tego dnia do grona 
służby liturgicznej zostało włą-
czonych dziewięciu chłopców, 
którzy po odpowiednim przy-
gotowaniu otrzymali strój mi-
nistranta. 
C eremonia rozpoczę ła s ię 
o godz. 10.30 uroczystym wej-
ściem. Kandydaci zajęli miejsca 
w pierwszych ławkach przed 
prezbiterium, a za nimi siedzie-
li ich rodzice, jako ci, którzy są 
pierwszymi wychowawcami i przekazicielami wiary przez formację w Kościele Domowym. 
Po czytaniu Ewangelii odbył się pierwszy element promocji, jakim było przedstawienie i prośba skierowana przez 
ks. Grzegorza Ostrowskiego do księdza proboszcza o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. Każdy kan-
dydat po wyczytaniu podchodził do księdza i przez wypowiedzenie słowa „Jestem” wyrażał swoją gotowość do 
podjęcia posługi w Kościele. Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia szat liturgicznych i kandydaci wraz z jednym 
z rodziców podchodzili do księdza, aby odebrać przygotowane komże. Ksiądz proboszcz podkreślił, że pełna 
formacja ministranta musi być w łączności z rodzicami, ponieważ to oni są pierwszymi głosicielami i świadkami, 
że wierzą w Chrystusa. Kiedy rodzina stawia na pierwszym miejscu wartości chrześcijańskie, to i dzieci kierują 
swe pragnienia ku Chrystusowi i służbie Jemu. 
Obecnie nasza wspólnota ministrancka liczy 60 chłopców, z wszystkich poziomów nauczania. Wszyscy mini-
stranci w trakcie mszy św. odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie. Należy postawić sobie pytanie, czy w dzi-
siejszym świecie, w którym tak często wartości chrześcijańskie w domu rodzinnym nie są stawiane na pierwszym 
miejscu, dla młodych chłopców być ministrantem to radość czy wstyd? Jeżeli radość, to dobrze. A jeżeli wstyd, 
to dlaczego? 

ks. Grzegorz A. Ostrowski

NASZE SPRAWY
We wszystkich ważnych wy-
darzeniach i uroczystościach 
patriotycznych, które odby-
wają się w naszej gminie, od lat 
uczestniczą przedstawiciele na-
sielskiego koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. Liczy ono obec-
nie ok. 50 osób wraz z pod-
opiecznymi. 
Warto pamiętać, że to z ich ini-
cjatywy odnowiono groby 
nieznanych żołnierzy na cmen-
tarzach parafialnych w Nasielsku 
i Cieksynie. W tym roku pod-
czas uroczystości z okazji Świę-
ta Niepodległości na nasielskiej 
nekropolii wieniec na mogile 
żołnierskiej składała także delegacja nasielskich kombatantów. W jej skład weszli: Bronisław Skoroszewski, Cze-
sław Woźniak, Wiesław Trojner oraz Stanisław Meliński, prezes Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych.

(p)

OŚWIATA

Stypendium premiera dla uczennicy LO
Uczennica III klasy LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, Agnieszka Brodzikowska, otrzymała w tym roku 
stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do szkoły, która uprawnia do zda-
wania matury, i uzyskali promocję z wyróżnieniem, a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczegól-
nie uzdolnieni w jednej dziedzinie. To stypendium może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły. 
Agnieszka Brodzikowska ze średnią ocen 4,8 okazała się najlepszą uczennicą w liceum i dzięki temu otrzymała 
stypendium. Jego wręczenie nastąpiło 2 grudnia 2013 r. w budynku Politechniki Warszawskiej. Agnieszce towa-
rzyszył jej wychowawca – pan Fryderyk Laskowski. – Byłam dumna z tego powodu, że zostałam tak wyróżnio-
na – wspomina to wydarzenie tegoroczna stypendystka.
Agnieszka Brodzikowska uczęszcza do III klasy o profilu matematyczno-geograficznym. Jak mówi, jej ulubio-
ne przedmioty to m.in. matematyka i chemia, generalnie przedmioty ścisłe, z którymi wiąże swoją przyszłość. 
Oprócz tego interesuje się pierwszą pomocą i w zeszłym roku wzięła udział w zawodach z nią związanych. Jej 
drużyna zajęła pierwsze miejsce w pierwszym etapie, który odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim.
Cieszymy się, że w naszej gminie są tacy zdolni uczniowie i życzymy Agnieszce sukcesów w dalszej karierze 
naukowej.

(pk)
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Duchowe witaminy

Mikołajki zdumiewajki 
Każdego roku w grudniu wyczekujemy z utęsknieniem na mikołajki. 
Wszystkie dzieci na świecie uwielbiają przecież Świętego Mikołaja, z sen-
tymentem patrzą na niego również dorośli. Ale obecnie Mikołaja można 
najczęściej spotkać w hipermarkecie, gdzie siedzi ubrany w czerwony 
płaszcz, czapkę z pomponem, ma doczepioną sztuczną białą brodę 
i jego zadaniem jest przede wszystkim zachęcać do robienia zakupów. 

Mikołajki to szczególny dzień. I choć przypada 6 grudnia, jednak „prze-
ciąga się” często aż do Wigilii. To pewnie z powodu tego, że lubimy być 
obdarowywani. Gorzej, jeśli idzie o znalezienie prezentu dla najbliż-
szych, wtedy niespodziewanie rośnie przed nami wielka góra śniego-
wa, której wierzchołka nie widać. 

Zacznijmy jednak od początku, czyli od listu do Mikołaja. Czy jeszcze 
„ludzie listy piszą, zwykłe, polecone”? Już coraz mniej odręcznych, bar-
dziej stawiają na pocztę elektroniczną bądź krótkie wiadomości teksto-
we, czyli SMS-y. Zdarza się jednak, że można gdzieś podpatrzeć pisany 
naprędce list. „Drogi Święty Mikołaju! Zbliżają się najpiękniejsze święta. 
Wszyscy wiedzą, że to czas radości, spokoju, rodzinnych spotkań przy 
stole. Chociaż dawno przestałam wierzyć w mikołajowe rozdawanie 
prezentów, to chciałabym, aby wróciły czasy dzieciństwa. Wtedy cze-
kałam na Ciebie z utęsknieniem, a w moich listach roiło się od próśb, 
najważniejsze to zabawki. Pamiętam, że raz spełniło się moje marzenie. 
Dostałam niebieskiego kota, wszyscy go chcieli, a ja go miałam. Teraz 
moja prośba jest inna, ale tylko jedna, najważniejsza. Kochany Miko-
łaju, proszę o odrobinę szczęścia. Jeśli są fiolki ze szczęściem, to daj mi 
jedną, najmniejszą. Oj, zapomniałam. Mikołaju, gdybyś mógł przynieść 
mi dużo słodyczy, uwielbiam je. Mam nadzieję, że postarasz się spełnić 
moje życzenia. Choinka będzie stała na szafce, włączę światełka, żebyś 
mógł bezpiecznie wejść i położyć prezenty”.

Nieraz słyszę pytanie: a wierzy ksiądz w świętego Mikołaja? Ja również 
odpowiadam pytaniem: a czemu miałbym nie wierzyć, skoro jest po-
stacią historyczną? To właśnie „historia jest nauczycielką życia” i ona 
nam ukazuje rzeczywistość, która pomimo upływu czasu się nie zesta-
rzała – bo święci nie przemijają. Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV 
wieku, był biskupem Myry (obecnie Demre) na południowym wybrze-
żu Azji Mniejszej (tereny dzisiejszej Turcji). Jak przekazała tradycja, był 
dobroczyńcą wspierającym ubogich. Na Wschodzie czczono go od 
VI wieku, na Zachodzie jego kult stał się popularny w XI wieku, kiedy 
relikwie świętego przewieziono do Bari we Włoszech. Został patronem 
niektórych krajów (np. Rosji) i grup zawodowych, np. żeglarzy. W poło-
wie XIII wieku w niektórych krajach powstał zwyczaj obdarowywania 
się w dzień wspomnienia św. Mikołaja prezentami. Dawano prezenty 
zwłaszcza dzieciom. W Polsce zwyczaj ten rozpowszechnił się dopiero 
w pierwszej połowie XVIII wieku. 

W różnych krajach w tradycji ludowej łączono jednak postać świętego 
z miejscowymi legendami: w Skandynawii z Gnomami, w Rosji z Dzia-
dem Mrozem, we Włoszech z Dobrą Czarodziejką. W Holandii św. Mi-
kołaj został patronem Amsterdamu. Przedstawiano go jako starego 
człowieka w szatach biskupa, jeżdżącego na ośle. Od XVI wieku przy-
pływał statkiem i jeździł na białym koniu. Grzecznym dzieciom rozdawał 
prezenty, a niegrzecznym rózgi. Nikt się jednak za niego nie przebierał.

Aż dziwne, że dzieciom mówi się, iż Mikołaj mieszka w Laponii i jeździ 
saniami ciągniętymi przez renifery. Wszystko za sprawą znanego wszyst-
kim starca Santa Claus, w czerwonych szatach i z białą brodą, który jest 
tworem wyobraźni dwóch dziewiętnastowiecznych pisarzy z Nowego 
Jorku. Nie można zapomnieć również o specach od reklamy coca-coli, 
którzy pół wieku później stworzyli Świętego Mikołaja wysokiego i potęż-
nego, z białymi włosami, wąsami i długą białą brodą. Strój utrzymano 
w barwach czerwonej i białej, lecz stał się on bardziej atrakcyjny. 

Pewnie mało kto się przyzna: „nie lubię prezentów”. To raczej wyjątki. 
Mikołaj – ten prawdziwy – uczy nas dzielenia się z innymi, a więc ot-
wierania oczu, uszu, serca na to, co wokół nas. I zrozumienia, że liczy 
się nie wielkość prezentu, ale szczerość i hojność ofiarodawcy. W taki 
sposób spotykamy żyjącego w świecie Boga i nadajemy wiarygodność 
naszym słowom. Spróbujmy podarować więc sobie choćby odrobinę 
mikołajkowego luksusu. 

ks. Leszek Smoliński

Nagrody biskupa
Na zakończenia ROKU WIARY 23 listopada w Płocku 
odbyło się VI Sympozjum Akcji Katolickiej. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele AK z parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku. 
Było nam szczególnie miło. Podczas tego sympozjum 
zostały ogłoszone wyniki diecezjalnego konkursu orga-
nizowanego przez AK „DZIEDZICTWO WIARY W MO-
JEJ RODZINIE, PARAFII, DJECEZJI”. Na konkurs wpłynęło 
179 prac. Dwie uczennice z naszego dekanatu zostały 
nagrodzone. JULIA JANECKA, uczennica klasy VI Szko-
ły Podstawowej w Popowie Borowym, zajęła II miejsce. 
Julka wykonała piękny album, w którym przedstawiła 
w sposób opisowy i obrazowy swoje chrześcijaństwo, 
począwszy od chrztu, poprzez sakramenty, które uro-
czyście już przyjęła, po śpiew w scholii i udział w piel-

grzymkach. Przedstawiła też zaangażowanie swoich 
rodziców w tworzenie nowej parafii w Nunie.
Wyróżnienie otrzymała NATALIA KOMENDARSKA, 
uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Natalka w formie drzewa rodowego przedstawiła swoją 

rodzinę, która kształtowała jej wiarę. Udokumentowała 
swój siedmiokrotny udział w pieszej pielgrzymce na Jas-
ną Górę oraz zaangażowanie w prace koła misyjnego. 
Nagrody wręczył uczennicom ks. bp. Piotr Libera.
Gratulujemy nagrodzonym. Jesteśmy zachwyceni po-
stawą młodych ludzi oraz pobożnością i pracowitością 
ich rodziców. 

T. Wrońska 

UNIWERSYTET  
DZIECIĘCY W NASIELSKU

Rekrutacja  
na zajęcia 
Stowarzyszenie Europa i My przygotowało niezwy-
kłą ofertę, tym razem dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Nasielsk. Od 1 marca 2013 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku chcieli-
byśmy rozpocząć nietypowe zajęcia dla dzieci w wieku  
7–13 lat pod nazwą „Uniwersytet Dziecięcy”.
Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w 2002 r. 
w Tybindze w Niemczech. W Europie działa około 
200 takich uczelni i ciągle powstają kolejne. Również 
w Polsce przybywa uniwersytetów dla dzieci, działają 
one jednak głownie w dużych miastach wojewódzkich.
– Poprzez zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym chce-
my promować samo uczenie się, dociekanie i po-
znawanie często nowych i nieznanych do tej pory 
tajników rządzących światem. To zaprocentuje w ich 
dalszej edukacji. Kto wie, być może wśród grona na-
szych małych studentów rośnie jakiś noblista – mówi 
Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa 
i My.
Nowatorstwo tego pomysłu polega na założeniu, że 
dzieci w wieku 7–13 lat mają możliwość uczenia się 
poprzez bezpośredni kontakt z autorytetami akade-
mickimi w danej dziedzinie. Wykłady przygotowu-
ją i przeprowadzają pracownicy naukowi wyższych 
uczelni, z którymi współpracuje Uniwersytet Dziecięcy. 
Dzieci mogą uczęszczać na zajęcia z różnych dziedzin. 
Mali studenci nie będą zdawać egzaminów, ale zdoby-
wać zaliczenia potwierdzane w indeksach. 
Powołanie Uniwersytetu Dziecięcego w Nasielsku, 
wzbogaci ofertę edukacyjną miasta, będzie dosko-
nałym uzupełnieniem zajęć szkolnych, miejscem, 
gdzie będą się mogły rozwijać pasje i talenty naszych 
dzieci. Organizatorzy mają również nadzieję, że dzia-
łania podejmowane przez uniwersytet przyczynią się 
do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, które 
z różnych powodów nie mogą korzystać z innych ofert.
Zajęcia odbywałyby się w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku dwa razy w mie-
siącu w soboty (wykłady i zajęcia fakultatywne). Pro-
wadzący to osoby na co dzień pracujące w różnego 
rodzaju uczelniach wyższych. Spotkanie informacyjne 
dla zainteresowanych rodziców odbędzie się w dniu 
12.12.2013 r. o godz. 17.00 w SP w Nasielsku. 
Planujemy rozpoczęcie zajęć w Nasielsku od 1 mar-
ca 2014 r. Odpłatność za semestr w wys. 120 zł należy 
wpłacić na konto w ING Bank Śląski numer: 90 1050 
1038 1000 0023 0466 7708, podając w tytule prze-
lewu imię i nazwisko dziecka, w terminie do 15 stycz-
nia 2014 r. Ksero dowodu wpłaty prosimy przedstawić 
osobiście Elżbiecie Wróblewskiej w SP Nasielsk lub 
przesłać na e-mail: wroblewska@europaimy.org. Wię-
cej szczegółów na www.europaimy.org lub telefonicz-
nie  606 923 971. 

Elżbieta Wróblewska
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Ostatnie pogo* w Nasielsku
Druga połowa lat osiemdziesiątych, schyłkowy PRL. Szaro, biednie, brak 
perspektyw. W całej Polsce nastolatki szukają swojego miejsca na ziemi. 
Buntują się, bo takie jest prawo nastolatka. W swoich poszukiwaniach od-
krywają muzykę rockową. Niektórzy hołdują zespołom obecnym w re-
żimowych mediach, słuchają Lady Pank, Maanamu, Perfectu, TSA czy 
Lombardu. Inni penetrują muzyczny underground, poznają punk rock 
i reggae. 
Wśród tych drugich jest grupka uczniów podstawówki w Pieścirogach, 
Adam, jego brat Majter, Kiton i ja. Wkrótce dołączają następni. Mamy 
dość schematycznego życia, chcemy zaznaczyć swoją odrębność. Z nie-
licznych audycji w radiowej Rozgłośni Harcerskiej nagrywamy na stilo-
nowskie kasety rzężące i domowym sposobem zarejestrowane piosenki 
nieznanych zespołów, zwłaszcza punkowych. Stawiamy włosy, golimy na 
głowach sterczące irokezy, z trudem zdobywamy rumuńskie glany, kupu-
jemy stare skórzane kurtki i wojskowe pasy. Na powitanie zamiast „Cześć!” 
wołamy „Oi!”. Zostajemy punkowcami. 
Wkrótce poznajemy podobnych sobie ludzi z Nasielska: Muzyka, Ciabę, 
Kordula, Staśka, Zająca. Później Bartka z Kątnych, Mychę z Nowego Mia-
sta. Jeszcze później zaczynamy jeździć na punkowe koncerty do stolicy, 
zwłaszcza do kultowego klubu „Riviera-Remont”. Przy tej okazji zaprzy-
jaźniamy się z punkowcami z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legio-
nowa, Ciechanowa, Mławy, Działdowa, Warszawy czy warszawskiego 
Wilanowa. Z czasem ruszamy dalej w Polskę, szlakiem wielkich letnich fe-
stiwali muzycznych. Regularnie odwiedzamy warszawskie „Róbrege”, fe-
stiwal w Jarocinie, „Muzyczny Camping” w Brodnicy, „Reggae nad Wartą” 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Wkrótce, jako siedemnastoletni czy dziewiętnastoletni chłopcy, zakłada-
my pierwszy w Nasielsku punk rockowy zespół, Przylot Krystyny. Nie jest 
nam łatwo. W połowie pierwszej próby kapeli (wiosną 1990 r.), odbywają-
cej się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nasielsku, ówczesny kie-
rownik placówki, zniesmaczony chropowatymi dźwiękami i zdecydowaną 
odmową zagrania znienawidzonego przez nas bluesa, wyrzuca Przylot 
Krystyny za drzwi. „Za wygląd” spisuje nas milicja, w dodatku miejscowi 
chuligani również czepiają się naszego wizerunku, chcą „ręcznie” sprowa-
dzić nas na dobrą drogę. Mimo to się nie poddajemy. Dobrzy ludzie (Jacek 
Kobrzyński) udostępniają nam garaż, mamy gdzie grać. Mija kilka lat, dawni 
punkowcy porzucają granie i koncertowe wyjazdy, zamieniają glany na 
wygodniejsze obuwie, zakładają rodziny, robią karierę, wyprowadzają się 
do większych miast. Kontakt między nami słabnie, następnie się urywa…
Jesienią 2007 roku umiera Majter. Wręcz fizycznie odchorowuję jego 
śmierć, nie mogę być na pogrzebie na nasielskim cmentarzu. Od razu 
mam pomysł, żeby zebrać starych kumpli od grania i zmontować kapelę, 
która mogłaby zagrać w hołdzie przyjacielowi. Z różnych powodów nie 
udaje mi się to. Idea wraca z początkiem 2013 r. Za pomocą Facebooka 
organizuję muzyków, potem wtajemniczam w całą akcję Marka Tyca, dy-
rektora NOK-u. Wybieram datę okolicznościowego koncertu. Imprezie 
nadaję nazwę „Cztery Dychy Majtera”, bo w tym roku Majter skończył-
by czterdzieści lat. Przygotowuję projekt plakatu. Powołuję do życia gru-
pę Szok Front, wybieram covery, czyli te punkowe piosenki, które Majter 
szczególnie sobie upodobał. Załatwiam próby, od Adama i wdowy po 
Majterze pożyczam zdjęcia przyjaciela, które można wyświetlić na kino-
wym ekranie. Do udziału w koncercie namawiam przyjaciół z punkowych 
czasów, aktualnie grających w nowodworskich zespołach Zdready i Spor-
towcy. Wreszcie powiadamiam starych znajomych i drżę w niepewności, 
czy wszystko się uda.
Sobota, 23 listopada, wieczór. Salę Nasielskiego Ośrodka Kultury wypełnia 
blisko setka dawno niewidzianych przyjaciół. Uściskom i uśmiechom nie 
ma końca, zjechali goście z wszystkich stron. Nie brak również jednego 
z nas, dawniej nowodworzanina, aktualnie londyńczyka. Nie ma odległo-
ści, której nie można pokonać, by oddać hołd bliskiej osobie. Rozmawia-
my, żartujemy, wspominamy Majtera. Grają kolejne zespoły, młodzieńcy 
z czterdziestką na karku pogują pod sceną jak za dawnych lat. Gdy impreza 
się kończy, wielu uczestników ze wzruszeniem w głosie gratuluje mi tego 
pomysłu. Bo to nie tylko „czterdziestka” Majtera, to także ich urodzino-
wa impreza, „czterdziestka” całego naszego pokolenia. No i pewnie nasze 
ostatnie pogo.

Jacek Gawroński
* pogo – taniec punków

KOSZYKÓWKA – ZAWODY GMINNE
W dniu 8 listopada 2013 r. w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbyły się gminne za-
wody szkół gimnazjalnych w koszykówce. Po losowaniu ustalono kolejność rozgrywania meczów i przystąpiono 
do gry. Zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Dziewczęta:
ZS nr 3 Cieksyn – ZS nr 2 Stare Pieścirogi 17:8
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr Stare Pieścirogi 2:24
ZS nr 3 Cieksyn - PG nr 1 Nasielsk 8:36
Kolejność
1. PG Nr 1 Nasielsk  4 punkty 60:10
2. ZS nr 3 Cieksyn  3 punkty 24:44
3. ZS nr 2 Stare Pieścirogi 2 punkty 10:41
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku wystą-
piła w składzie: M. Ołdakowska, N. Kamińska, K. Zawadzka, 
D. Kraszewska, A. Zakrzewska, K. Tybuchowska, D. Sławiń-
ska, S. Szulińska, P. Stelmach.
 
Chłopcy:
ZS nr 3 Cieksyn – ZS nr 2 Stare Pieścirogi 14:9
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr Stare Pieścirogi 3:14
ZS nr 3 Cieksyn – PG nr 1 Nasielsk  18:8
Kolejność
1. ZS nr 3 Cieksyn   4 punkty 32:17
2. ZS nr 2 Stare Pieścirogi  3 punkty 23:17
3. PG nr 1 Nasielsk   2 punkty 11:32
Drużyna Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie wystąpiła w skła-
dzie: M. Kęciński, C. Koźniewski, M. Ziemiecki, K. Ho-
lender, P. Zembrzuski, P. Szlaski, A. Kurzyński, R. Sagan,  
J. Wyrzykowski, D. Koźniewski, A. Chmurski.
Obie drużyny będą reprezentować gminę Nasielsk  
w rozgrywkach powiatowych, które odbędą się 4 grudnia br. w Nowym Dworze Mazowieckim.

MINIPIŁKA KOSZYKOWA
W piątek, 22 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się turniej minipiłki koszyko-
wej dla dziewcząt i chłopców z terenu gminy Nasielsk. W turnieju udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach. Po przywitaniu 
wszystkich uczestników zawodów przez dyrektor Grażynę Menich-Masanowską przystąpiono do rywalizacji 
sportowej.
W kategorii chłopców zwyciężyli uczniowie z nasielskiej podstawówki. Skład zwycięskiego zespołu: Mateusz 
Romanowicz, Dawid Prusinowski, Alan Dzieliński, Krystian Dzieliński, Dawid Olszewski, Kamil Łyczkowski, Rafał 
Gąsiorowski, Tomek Piątkowski, Kamil Moczydłowski, Kacper Pazdan, Mateusz Sucharski, Bartłomiej Bogoński, 
Michał Kolasa. Opiekunem zespołu był Tomasz Czajkowski.
W kategorii dziewcząt zwyciężyły uczennice z Dębinek. Skład zwycięskiego zespołu: Anna Suska, Sandra Chrza-
nowska, Weronika Krawczyk, Patrycja Ciosek, Weronika Gortat, Arleta Jasińska, Kamila Gortat, Klaudia Niezgoda, 
Amelia Ziółkowska, Marta Pyrzyńska. Opiekunem zespołu był Rafał Markiewicz. 
Po zakończeniu zawodów zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz puchary.

MISTRZOSTWA POWIATU  
W MINIPIŁCE KOSZYKOWEJ
W czwartek, 28 listopada 2013 r. 
w hali NOSiR w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyły się powia-
towe zawody szkół podstawo-
wych w minipiłce koszykowej. 
Gminę Nasielsk reprezentowały: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pa-
wła II w Dębinkach (dziewczęta) 
i Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku (chłop-
cy), które wcześniej wygrały roz-
grywki gminne.
Drużyna chłopców z nasielskiej 
podstawówki wystąpiła w składzie: 
Mateusz Romanowicz, Dawid Pru-
sinowski, Alan Dzieliński, Krystian 
Dzieliński, Dawid Olszewski, Kamil 
Łyczkowski, Rafał Gąsiorowski, Tomek Piątkowski, Kamil Moczydłowski, Kacper Pazdan, Mateusz Sucharski, Bar-
tłomiej Bogoński, Michał Kolasa zajęła III miejsce. Opiekunem zespołu był Tomasz Czajkowski.
W rywalizacji dziewcząt bezapelacyjne zwycięstwo odniosły uczennice z Dębinek i będą reprezentować powiat 
nowodworski w zawodach rejonowych, które odbędą się 16 grudnia w Piasecznie. 
Skład zespołu mistrzyń powiatu: Anna Suska, Sandra Chrzanowska, Weronika Krawczyk, Patrycja Ciosek, Wero-
nika Gortat, Arleta Jasińska, Kamila Gortat, Klaudia Niezgoda, Amelia Ziółkowska, Marta Pyrzyńska. Opiekunem 
zespołu był Rafał Markiewicz.
Na zakończenie imprezy wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.
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Rok Juliana Tuwima
Na wierszach Tuwima wychowało się kilka pokoleń Polaków. Któż 
nie zna Lokomotywy, Rzepki, Słonia Trąbalskiego . Wiersze Juliana 
Tuwima są ponadczasowe. Teksty nadają się do czytania, śpiewania, 
malowania, do realizacji małych form teatralnych. Rok 2013, uchwałą 
Sejmu Rzeczpospolitej Polski, został Rokiem Juliana Tuwima. W tym 
roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie debiutu wy-
bitnego poety. 
Pamiętając o tych datach, uczniowie klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w ramach realizowa-
nych innowacji pedagogicznych „W zaczarowanym świecie książki”  
(rok szkolny 2012/2013) i „Książka drogowskazem do przygody”  
(rok szkolny 2013/2014) podjęli działania mające na celu poznanie 
i upowszechnienie bogatej twórczości Juliana Tuwima. 
Już w styczniu rozpoczęliśmy, a następnie kontynuowaliśmy, wę-
drówkę śladami Juliana Tuwima, która miała przybliżyć dzieciom 
biografię poety i miejsca z nim związane. Zaczarowany świat wier-
szy poety uczniowie poznawali w rozmaity sposób, m.in. słuchając 
recytacji nauczycieli, nagrań wierszy czytanych przez aktorów, czę-
sto sami sięgali po utwory Tuwima. W sali lekcyjnej zorganizowali-
śmy wystawkę książek Juliana Tuwima, a biblioteczki klasowe zostały 
wzbogacone o tomiki wierszy poety. 
W styczniu 2013 r. obecne klasy III a i III b zorganizowały przedsta-
wienie dla babć i dziadków z okazji ich święta – „W świecie dziecię-
cej poezji”. W bieżącym roku szkolnym w holu pojawiła się gazetka 
poświęcona poecie. Uczniowie chętnie wykonywali ilustracje do 
wierszy Tuwima, prace zostały wyeksponowane w sali lekcyjnej, na 
korytarzu szkolnym oraz wykorzystane były w czasie przedstawienia. 
Jednym z najważniejszych działań innowacyjnych zaplanowanych na 

bieżący rok szkolny, związanych z obchodami Roku Juliana Tuwima, 
było zorganizowanie „Spotkania z poezją J. Tuwima” dla najmłod-
szych uczniów naszej szkoły. W dniach 19 i 20 listopada uczniowie 
klas III a i III b pod opieką swoich wychowawczyń, Ewy Boczkowskiej 
i Ewy Lipowskiej, w ciekawy sposób przybliżyły poezję dziecięcą Tu-
wima swoim młodszym kolegom. Dzieci pięknie przygotowały swoje 
występy. Pojawiła się m.in. inscenizacja teatralna wierszy m.in. Spóź-
niony słowik i Okulary. Dzieci z klasy III a zaprezentowały przedsta-
wienie kukiełkowe Rzepki . Nie mogło zabraknąć „żywego pociągu” 
do Lokomotywy. Trzecioklasiści przedstawili też swoje interpretacje 
wierszy Kotek, Słoń Trąbalski, Idzie Grześ przez wieś. Uczniowie klasy 
III b swoją inscenizację pokazali również przedszkolakom z Sakolandii. 
Była to niezapomniana wizyta. Uśmiechnięte buzie maluchów i ich 
zasłuchanie zostaną w pamięci trzecioklasistów na długo.
Bardzo cieszy fakt, że część pomysłów na interpretację utworów, 
stroje i dobór rekwizytów pochodziła od uczniów. Nieocenioną po-
mocą w przygotowaniach inscenizacji służyli rodzice, którym rów-
nież udzielił się zapał młodych aktorów. Przedstawienia bardzo się 
podobały, występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.
W ramach realizowanej innowacji uczniowie pisali listy do poety, brali 
udział w zabawach dydaktycznych oraz kwizach związanych z twór-
czością Juliana Tuwima. 
Cieszymy się, że podejmowane przez nas działania innowacyjne wy-
zwalają w naszych uczniach kreatywność, otwartość w prezentacji 
swoich pomysłów, wpływają również na integrację grupy, bo przecież 
nic tak nie łączy jak realizacja wspólnych celów. Nasze działania są 
również okazją do pokazania dzieciom, że książka to ciekawy sposób 
na spędzenie wolnego czasu. 

Ewa Boczkowska, Ewa Lipowska
Szkoła Podstawowa w Nasielsku 

„Czysta i Kolorowa Wieś” – Cieksyn
W sobotę 23 listopada br. w samo 
południe spod „Pomarańczowego 
Drzewa” przy przystanku autobuso-
wym w Cieksynie ruszyła Eko Parada 
z udziałem mieszkańców Cieksy-

na i okolic, będąca zakończeniem 
projektu „Czysta i Kolorowa Wieś”. 
Projekt został zrealizowany przez 
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne SKAFANDER dzięki środkom 
z funduszu sołeckiego. 

Nowe oblicze zyskało centralne 
miejsce wsi – drewniany przystanek 
autobusowy z aktualnym rozkła-
dem jazdy, nazwą projektu i senten-
cją „Nie proś świata, aby się zmienił 
– to Ty zmień się pierwszy”. Obok 
przystanku stanęło drugie już ko-
lorowe drzewo, tym razem poma-
rańczowe. Zostało wykonane z kół 
od maszyn rolniczych, które swoją 
konstrukcją przypominają przekro-
joną pomarańczę. Misją Stowarzy-
szenia Artystyczno-Społecznego 
SKAFANDER jest dawanie „dru-
giego życia” przedmiotom, czego 
niewątpliwym potwierdzeniem jest 
pomarańczowe drzewo. 
W tym właśnie miejscu rozpoczę-
ła Eko Parada. Zebrani wyruszyli 

ekologicznymi pojazdami: koloro-
wymi rowerami i wozami konnymi 
do „Witacza”. Tam czekało na nich 
„Żywe Drzewo” – szczudlarz. Na-
stępnym punktem parady był kolo-

rowy most Amigos, kolejna atrakcja 
Cieksyna zrealizowana w ramach 
projektu. Tam zebranych powitał 
zabawny Meksykanin – szczudlarz. 
Oficjalnego otwarcia nowych atrak-
cji w Cieksynie, przecinając sym-

boliczną wstęgę, 
dokonał Bogdan 
Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska. 
Kolorytu imprezie 
doda ł y c iekawe 
pytania dotyczą-
ce Cieksyna, np. 
o to, i le mostów 
jest w Cieksynie. 
Odpowiedzi były 
różne, ale nikt nie 
odpowiedział po-
prawnie. A mostów 

jest aż pięć. Przeprowadzono także 
konkurs rodzinny dotyczący segre-
gacji śmieci. 

W happeningu brali udział zarówno 
dorośli, jak i dzieci, które przybyły 
z kolorowymi plakatami i bannera-
mi z hasłami ekologicznymi. Zakoń-
czeniem wydarzenia była wspólna 

fotografia. Mieszkańcy zapraszają do 
odwiedzenia „Czystej i Kolorowej 
Wsi”, jaką jest Cieksyn.
Stowarzyszenie Artystyczno 
Społeczne SKAFANDER dziękuje za 
pomoc w realizacji projektu:
Panu Zbigniewowi Śmigasiewiczowi, 
Pani Iwonie Mirońskiej, Panu Wojcie-
chowi Wawrzyńskiemu, Mariuszowi 
Szotowi, Zuzannie Ropielewskiej, Sta-
nisławowi Stankiewiczowi, Pawłowi 
Jaśkiewiczowi, Markowi Mikołajew-
skiemu, Przemkowi Banaszewskie-
mu, Jarkowi Urbańskiemu;
oraz za pomoc w zorganizowa-
niu Eko Parady:
N O K  w  N a s i e l s k u ,  P o l i c j i 
z Nasielska, Henrykowi Strzelcza-
kowi, Pawłowi i Łukaszowi Ostro-
wskim, Monice Olczak, Arturowi 
Żebrowskiemu, Teatrowi Legenda-
rium oraz uczniom i nauczycielom 
ZS nr 3 w Cieksynie.

Z GMINY

Peregrynacja relikwii  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W niedzielę, 24 listopada w parafii Nuna, w trak-
cie uroczystości na zakończenie Roku Wiary, 
nastąpiło przekazanie jednej z rodzin relikwii  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dało to początek 
peregrynacji relikwii Błogosławionego do po-
szczególnych domów i rodzin, która potrwa 
w parafii przez co najmniej kilka miesięcy. 
Nowy rok duszpasterski w parafii Nuna będzie 
bowiem związany z postacią błogosławionego 
księdza Jerzego, upamiętniając w ten sposób 
jego męczeńską śmierć w przypadającą w 2014 
roku 30. rocznicę tego wydarzenia. 
Proboszcz parafii, przekazując relikwie, za-
znaczył, że ta szczególna pielgrzymka Błogo-
sławionego pośród domostw stanowi duże 
wyróżnienie i zobowiązanie, ale jest także do-
brą okazją do przyswajania wartości, które ksiądz Jerzy wyznawał i głosił. 

AF.
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RUBRYKA HARCERSKA
V FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ

Harcerze śpiewali u saperów
30 listopada br. w Klubie Wojskowym 2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
w Kazuniu Nowym odbył się V Festiwal Piosenki Harcerskiej. Imprezę zor-
ganizowali harcerki i harcerze z 1. Modlińskiego Szczepu Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych – Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki. Przygotowania do fe-
stiwalu trwały kilka miesięcy. 
– Pozyskanie funduszy na nagrody, znalezienie miejsca, opracowanie regu-
laminu, karty zgłoszeń trwało kilka miesięcy – mówi Mariusz Ziółkowski, szef 
festiwalu. – W organizację imprezy bardzo zaangażował się Michał Dudek, 
kierownik klubu wojskowego 2psap, oraz Daniel Taraszkiewicz, instruktor 
muzyki pracujący w tym samym klubie.
Na festiwalu wystąpili harcerze i harcerki oraz zuchy z Hufców ZHP Nowy 
Dwór Mazowiecki i Błonie. 
– Z zuchów i harcerzy wyrastają bardzo dobrzy kandydaci na przyszłych 
żołnierzy. Jest mi niezmiernie miło gościć was w naszych progach – powie-
dział na powitanie mjr Marek Górski pełniący obowiązki dowódcy 2psap.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: zuchy, solista harcer-
ski oraz zespół harcerski. Na kazuńskiej scenie zaśpiewano blisko 30 pio-
senek. Sobotnie zmagania rozpoczęły występy zuchów, później przyszedł 
czas na koncerty solistów harcerskich, a na końcu prezentowały się zespoły 
harcerskie.
Występy oceniało Jury, w którym zasiedli: hm. Bogumiła Żelasko – zastępca 
komendanta Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, hm. Wojciech 
Przybysz – instruktor Hufca ZHP Błonie, oraz Daniel Taraszkiewicz – instruk-
tor muzyki w Klubie Wojskowym 2psap.
Całość imprezy poprowadziło dwóch znakomitych konferansjerów – Mi-
chał Więch i Przemek Ziółkowski z 1. MSDHiZ. Występy młodych artystów 
oklaskiwała ponadstuosobowa publika, składająca się z harcerzy, rodziców 
i sympatyków muzyki.
Warto zauważyć, że sobotni festiwal jest już piątą tego typu imprezą zorga-
nizowaną przez modlińskie środowisko harcerskie. Poprzednie cztery festi-
wale odbywały się w podziemiach kościoła parafialnego w Modlinie Starym, 
pierwszy został zorganizowany 18 czerwca 2005 r.
Modliński szczep już myśli o przyszłorocznym, VI Festiwalu. 
– Jeśli wszystko się uda, to będzie przebiegał on w nieco innej niż dotych-
czas formie, a uświetni go swoim występem jeden z profesjonalnych i zna-
nych zespołów, sympatyzujący z piosenką turystyczną – opowiada pwd. 
Mariusz Ziółkowski, komendant 1. MSDHiZ.
V Festiwal Piosenki Harcerskiej nie mógł odbyć się bez pomocy wielu in-
stytucji i ludzi dobrej woli. Organizatorzy dziękują za wsparcie: Burmistrzo-
wi miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Burmistrzowi gminy Błonie, Staroście 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Burmistrzowi gminy Łomianki, Do-
wódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, Prezesowi 
Banku Spółdzielczego 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, Dyrektor 
Oddziału Mazowieckie-
go Banku Spółdziel-
czego w Łomiankach, 
Damianowi Ochta-
bińskiemu z Power of 
Photo, pracownikom 
klubu 2psap, harcer-
kom i harcerzom z 1. MSDHiZ oraz ich rodzicom.
Wyniki V Festiwalu Piosenki Harcerskiej
Kategoria „Zuchy”:
I. Maja Bziuk z 20. Modlińskiej Gromady Zuchowej „Mrówki Bigbitówki” 
(H. NDM)
II. 60. Żeńska Drużyna Wielopoziomowa (H. Błonie)
III. „Dziabągi”, czyli 7. Nowodworska Wielopoziomowa Grunwaldzka Dru-
żyna Harcerska i Zuchowa „Dziabąg” (H. NDM)
Kategoria „Solista Harcerski”:
I. Natalia Stankiewicz z 60. Żeńskiej Drużyny Wielopoziomowej (H. Błonie)
II. Stanisław Sotiriou z 21. Modlińskiej Drużyny Harcerskiej (H. NDM)
III. Przemysław Ziółkowski z 22. Modlińskiej Drużyny Harcerskiej „Cicho-
ciemni” (H. NDM)
Kategoria „Zespół harcerski”:
I. 22. Modlińska Drużyna Harcerska „Cichociemni” (H. NDM)
II. Gabriela Rolewska i Patrycja Przybylska z 13. Grunwaldzkiej Turystycznej 
Drużyny Harcerskiej „Czarne Ścieżki” (H. NDM)
III. Dziabągi czyli 7. Nowodworska Wielopoziomowa Grunwaldzka Druży-
na Harcerska i Zuchowa „Dziabąg” (H. NDM)
WYRÓŻNIENIE:
Julia Jancik z 1. Drużyny Harcerskiej z Bożej Woli (H. Błonie)

Zetka

ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE

Boże Narodzenie we Francji
Boże Narodzenie jest wyjątkowo 
uroczyście obchodzonym świę-
tem, nie tylko w Polsce, gdzie  
ok. 90% mieszkańców deklaruje 
się jako chrześcijanie, ale również 
w Europie i na całym świecie. Jest 
to święto upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. 
Gdyby ktoś zadał nam pytanie: 
„Z czym kojarzą Ci się święta Bo-
żego Narodzenia?”, odpowiedzi 
byłoby z pewnością mnóstwo. 
Ośmielę się stwierdzić, że te naj-
częściej powtarzane słowa to: 
„z ciepłem przy kominku, pod-
czas gdy mróz pięknie ozdobił 
szyby w oknach, z zapachem do-
mowych wypieków, które miło 
pieszczą moje nozdrza, ze sma-
kiem wigi l i jnych potraw, któ-
re rozpł ywają się w ustach, ze 
śpiewem chóru i dźwiękami ko-
lęd na pasterce”. Dla 
dziec i ,  ocz y wiśc ie, 
Boże Narodzenie to 
s a n i e  p e ł n e  ko l o -
row yc h p reze n tów 
z zaprzęgiem białych 
reniferów prowadzo-
nych przez wesołego, 
troszkę zbyt puszy-
stego,  a le spr ytne-
go Mikołaja, któremu 
b rzu szek n i e  p rze -
szkadza, by dostar-
czyć upominki nawet 
w najbardziej ekstre-
malnych warunkach. 
Dla wszystkich to czas 
pojednania,  spoko-
ju, rodzinnych spot-
k a ń ,  s e rd e c zn o ś c i , 
odpoczynku – przy-
najmniej w taki sposób wszyscy 
chcielibyśmy spędzać te wyjątko-
we święta. Wiemy, jak Boże Naro-
dzenie wygląda w Polsce, ale czy 
tak samo spędzają je mieszkańcy 
Francji? Czy kultywują te same 
tradycje? 
We Francji, tak jak w większo-
ści krajów, Boże Narodzenie to 
najważniejsze święto rodzinne 
w roku. Według francuskich so-
cjologów te magiczne i nastro-
jowe święta manifestują jedność, 
podkreślając i potwierdzając naj-
ważniejszą rolę dzieci w rodzi-
nie. Trzeba dodać, że od 150 lat 
Francja z roku na rok jest bar-
dziej laicka i tradycje wszystkich 
świąt coraz bardziej się zacierają. 
Przetrwała jednak m.in. tradycja 
odprawiania pasterki. 24 grudnia 
najwięcej wiernych gromadzi się 
w przepięknych gotyckich kate-
drach. W innych kościołach pa-
sterki odprawiane są o różnych 
porach, lecz zazwyczaj w godzi-
nach wieczornych.
We Francj i święta Bożego Na-
rodzenia obchodzi się tylko 24 
wieczorem i 25 grudnia. Przy-
wilej obchodzenia dwóch świą-
tecznych dni ma tylko Alzacja 
i  L otar yngia .  Kościo ł y ozdo-
b ione są  choinkami  i  innymi 
świątecznymi dekoracjami. Naj-
popularniejszym symbolem i or-
namentem związanym z tradycją 
obchodów Bożego Narodzenia 

we Francji jest szopka bożonaro-
dzeniowa.
Wigi l i jny i  świąteczny posi łek 
według starej tradycji jest przy-
gotowywany najczęściej przez 
dziadków, którzy w tych dniach 
pragną zgromadzić wokół siebie 
swoich najbliższych, czyli dzieci 
i wnuki. Boże Narodzenie to oka-
zja do prawdziwych zjazdów ro-
dzinnych.
Wigilijny francuski stół to indyk 
z kasztanami, owoce morza i ryby 
w szerokim asortymencie, pasztet 
z otłuszczonych gęsich wątróbek 
(foie gras), wino oraz tradycyjne 
ciasto – rolada w formie kawał-
ka drewna tzw. Bûche de Noël. 
W Bretanii natomiast podaje się 
gryczane naleśniki polane kwaśną 
śmietaną. W Paryżu na wigilijnych 
stołach królują ostrygi. Podczas 

wigilijnej kolacji Francuzi nie dzie-
lą się opłatkiem. Tradycja ta prze-
trwała u zamieszkujących tam 
polskich rodzin. Stół słowiański to 
przeważnie polskie dania i przy-
smaki, od karpia, przez wigilijny 
bigos, po makowce i serniki. Po-
lacy potrafią zrobić wszystko, aby 
zachować w te magiczne święta 
jak najwięcej polskich tradycji.
Podobnie jak w wielu innych kra-
jach, również we Francji nieod-
łącznym zwyczajem jest śpiewanie 
kolęd. Popularne kolędy to Sainte 
Nuit lub Douce Nuit („Cicha noc”), 
Vive le vent („Dzwonki sań)”, Venez 
Divin Messie („Przyjdź, Mesjaszu 
z nieba”) czy Aux concerts des an-
ges („Anielski chór”). Kolęd z całe-
go świata w okresie świątecznym 
można posłuchać na wielu kon-
certach organizowanych w koś-
ciołach i katedrach. 
Nie da się ukryć, że prezenty są 
nieodłącznym i dość ważnym 
elementem grudniowego świę-
ta. Zaczyna je rozdawać w szko-
łach Święty Mikołaj już 6 grudnia. 
Później prezenty rozdawane są 
w zależności od tradycji 24 lub 
25 grudnia, Mikołaj zostawia je 
w długich specjalnie przygoto-
wanych skarpetach. 
Chociaż we Francji mieszka spo-
łeczność różnych wyznań, nikt 
nie kwestionuje symboliki Boże-
go Narodzenia. Choinka zosta-
ła powszechnie przyjęta przez 
tutejszą obyczajowość świecką. 
Świąteczne drzewko spotyka się 

w okresie przedś wiątecznym 
i świątecznym w sklepach, urzę-
dach, szkołach, a nawet w do-
mach, w których religijność nie 
jest istotna. 
Jeśli chodzi o dekoracje miast, 
każdego roku są one coraz pięk-
niej  ozdobione.  Ul ice,  wi tr y-
ny sklepowe, a nawet balkony 
i okna w budynkach mieszkal-
nych dniem i  nocą w yglądają 
magicznie. Każde miasto wysta-
wia w centralnym punkcie miasta 
szopkę świąteczną. Coraz więcej 
miast we Francji organizuje też 
przedświąteczne jarmarki. Fran-
cuskie miasteczka i wioski, praw-
dopodobnie śladem sąsiadów zza 
oceanu, bajecznie dekorują swo-
je domy. Każdego roku merowie 
miasteczek i wsi ogłaszają kon-
kursy na najpiękniej przystrojo-

ny świątecznie dom. Najbardziej 
pomysłowo i pięknie udekoro-
wany dom nagradzany jest na-
grodą pieniężną, a zdjęcie domu 
zamieszczane jest w prasie.
Widzimy więc, że zarówno w Pol-
sce, jak i we Francji święta Bożego 
Narodzenia są wyjątkowe, cho-
ciaż możemy zauważyć pewne 
różnice w sposobie obchodzenia 
tej uroczystości. Boże Narodzenie 
wprowadza nas w ten magiczny, 
baśniowy nastrój, który sprawia, że 
czeka się na nie z niecierpliwością 
i utęsknieniem. Korzystając z oka-
zji, życzę wszystkim spokojnych, 
ciepłych i nieco bajkowych świąt 
Bożego Narodzenia.
minisłowniczek  
polsko-francuski:
Boże Narodzenie – Noël

Wigilia – le réveillon

żłobek – la Crèche de Noël

pasterka – la messe de minut

Święty Mikołaj – le père Noël

choinka – l’arbre de Noël

kolędy – les cantiques

bombki – les boules de Noël

Joyeux Noël! – Wesołych świąt 
Bożego Narodzenia!

Zapraszam serdecznie na wystawę 
prac plastycznych pt. „Boże Naro-
dzenie we Francji” w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Plakaty zostały 
wykonane przez uczniów Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
na zajęciach języka francuskiego.

Anna Łączyńska
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Dawnego Nasielska czar – część II
Nasielszczan narodowości żydow-
skiej obsługiwała koszerna jadłodaj-
nia Dobrej Bursztyn przy ul. Rynek 
2, gdzie specjalnością zakładu był 
„fisieł mit kluskies”, a dużym powo-
dzeniem konsumentów cieszył się 
także „kanisieł z farfelkami”.* Gości 
bawiła tu męska kapela ze znanym 
w owym czasie solistą Teskim. Lo-
kal ten cieszył się pewną renomą, 
o każdej porze dnia była tu liczna 
klientela. 
W południowo – zachodnim na-
rożniku rynku koncentrowały się 
jatki z mięsem Pinkusa Choinki, 
Mosze Przewoźnika i Jankiela Skór-
nika sprzedające koszerną wołowinę 

i drób. Tuż obok zbożem handlował 
Abram Jedwab, jego konkurentami 
byli: Josek Kacap i Icek Mak, atoli eg-
zystowali oni przy ulicy Kościuszki. 
W ich sąsiedztwie przy Kościuszki 21 
znajdowała się księgarnia Jana Nie-
gowskiego, w tym samym budyn-
ku Stanisław Kobielewski sprzedawał 
ubrania. Żelazem na dużą skalę han-
dlował Sacher Goldbroch, którego 
skład znajdował się przy ulicy Mły-
narskiej 3. O błahej sprawie mó-
wiono wówczas w Nasielsku: „tyle 
znaczy co gwóźdź dla Goldbrocha”. 
Konkurował z nim w obrocie arty-
kułami żelaznymi Icek Kronenberg, 
którego sklep „żelazny” funkcjono-
wał  przy ulicy Kilińskiego 31. Przy 
tej samej ulicy pod numerem 8 był 
niewielki skład węgla i drewna opa-
łowego Fajwela Lejbowicza. W są-
siedztwie, przy ulicy Wąskiej 2 Sura 
Płontnicka  prowadziła herbaciarnię 
i pijalnię piwa. Panował tu wszędo-
bylski zapach uryny, piwosze ciąg-
nęli w to miejsce na tzw. „nosa”.
Jak pisał piewca diaspory żydow-
skiej Bernard Singer: „…Wszyscy się 
dokądś śpieszyli, nie rozglądając się 

i popychając jeden drugiego. Ze-
wsząd dobywał się nieopisany har-
mider. Biegano ze sklepu do sklepu 
po krótkoterminowy kredyt, po 
ostatnią sumę potrzebną do spłace-
nia weksla. Zaciągano pożyczki z ła-
ski, bezprocentowe, bez pokrycia. 
Modlitwy odmawiano w biegu, wy-
powiadając ostatnie sentencje mię-
dzy bożnicą a sklepem”.
Życiodajnego kredytu w Nasielsku 
udzielały różne instytucje kre-
dytowe. W latach dwudziestych 
działała tu  Żydowska Spółdzielnia 
Kredytowa założona w 1922 roku. 
Skupiała ona 275 członków złożo-
nych z rzemieślników (131), drob-

nych kupców (115), kupców 
(25) i wolnozawodowców 
(4). Nasielscy Żydzi mogli 
również zaciągać kredy-
ty w założonym tu w 1928 
roku Banku Kupieck im 
zrzeszającym 60 członków, 
z dwudziestopięciozłoto-
wymi udziałami członkow-
skimi. Jednak bank ten działał 
krótko, bowiem już w 1938 
roku został zlikwidowany 
z powodu jak to określono: 
„…małej aktywności za-
rządu i innych członków”. 
Inną instytucją kredytową 
działającą w naszym mie-
ście w okresie międzywo-
jennym, czyniącą próby 
ożywienia rzemiosła prowa-
dzonego przez Żydów była 
Kasa Zapomogowo – Za-

liczkowo – Kredytowa założona 
w latach kryzysu gospodarczego, 
która jednak już w 1936 roku zawie-
siła swoją działalność. 
Wyjątkowo egzotyczne były targi 
i jarmarki. Opisujący małe mazowie-
ckie miasta Stanisław 
Łagowski tak przed-
stawił jedno z ma-
łomiasteczkowych 
targowisk z począt-
ku XX stulecia: „…
na jarmarkach jak i na 
targach, głównymi 
artykułami przywozu 
są rozmaite gatunki 
zboża: żyto, pszeni-
ca, jęczmień i owies, 
dalej kartofle, jarzy-
ny i owoce, wreszcie 
wszelkiego rodzaju 
nabiał: mleko, śmie-
tana, masło, ser, jaja. 
W zamian za to lud 
zaopatruje się w go-
towe ubrania i obu-
wie (wyrób krawców 
i szewców tak miej-
scowych jak i przy-

jezdnych), we wszelkie tak zwane 
towary bławatne [towary bławatne 
– to tkaniny; od bławat, tkanina je-
dwabna koloru bławatnego, koloru 
bławatka – przyp. red.], wreszcie  we 
wszelkie sprzęty i potrzeby gospo-
darskie, oraz w naczynia kuchenne. 
Prócz zwykłych drewnianych skrzy-
nek, szaf, łóżek, stołów i krzesełek, 
wytwórcy z pod Ostrołęki dowożą 
tu niekiedy oryginalne, niezmier-
nie lekkie plecione z drzewa i bar-
dzo tanie, bo po 20 groszy sztuka, 
krzesełka i kanapki. Artykułami wy-
wozu są nadto rozmaite produkty 
spożywcze, jako to: sadło, słonina 
i inne wyroby rzeźnicze, następnie 
herbata, kawa, cukier i pieczywo. Na 
tak zwanych „tasach” czyli namio-
tach dostrzegamy paciorki, korali-
ki, obrazy, obrazki, wreszcie książki 
do nabożeństw oraz pewne inne, 
bardzo tanie, ale jak o tem sądzić 
można z tytułów (jak np. senniki 
lub obliczone na sensację powie-
ści i romanse w rodzaju takich, jak 
np. „Siedmiu mędrców”, „Lampa 
Aladyna”, „Kartusz sławny bandyta 
włoski” itp.) mało lub wcale dla ludu 
niepożyteczne, książki i wydawni-
ctwa. Największe jarmarki i targi by-
wają na jesień i w zimie, najmniejsze 
na wiosnę i w lecie, w porze robót 
w polu. Zakupy na targach i jarmar-
kach robią nie tylko mieszkańcy 
miasta, ale i mieszkańcy odległych 
stąd o jakie 10 do 15 km licznych 
wsi…”   
Według Szolema Alejchema – lite-
rata tworzącego w języku jidysz na 
targach i jarmarkach miast Mazowsza 
dominowali Żydzi i kobiety. Takimi sło-
wy opisywał on atmosferę mazowie-
ckich targów i jarmarków: „… chłopi, 
konie, krowy, świnie, Cyganie, wozy, 

koła, chomąta i Żydzi. Żydzi wszela-
kiego rodzaju. Żydzi ze skórami, Żydzi 
z czapkami, Żydzi z towarami bławat-
nymi, Żydzi z bułkami, obwarzanka-
mi, ciastkami, kwasem jabłecznym, 
łapserdaki obarczeni tobołami, kan-
ciarze, Żydzi wszystkoroby i pospolici 
złodzieje – szachrują, oglądają, odda-
ją, wracają, pakują, popychają się. A co 
powiedzieć o babach? Były tam baby 
z koszykami, baby z jabłkami, baby 
z drobiem, baby z rybą smażoną, pa-
niusie skromnie spekulujące i baby 
w ogóle. I to wszystko gada, kwiczy 
i gdacze…”
Z b l i ż o n ą  f u n k c j ę  c o  t a r g i 
i jarmarki spełniały odpusty. Jeden 
z korespondentów „Ech Płockich 
i Łomżyńskich” tak opisywał odpust 
w Nasielsku na początku XX wieku: 
„Raz na rok, w dzień św. Wojciecha, 
dnia 23 kwietnia, obchodzony bywa 
w Nasielsku wielki odpust. Zazwy-
czaj już w przeddzień odpustu licz-
ba przyjezdnych dochodzi do kilku 
tysięcy. Wtedy podziwiać możemy 
różnorodne stroje ludowe, wtedy 
słyszeć możemy rozmaite gwary, 
wtedy zjawiają się huśtawki, karuze-
le, młyny diabelskie, a liczba „tasów” 
z paciorkami, obrazkami i koralika-
mi, jako też liczba namiotów z pa-
miątkowymi kubkami, szklankami 
i koralikami oraz piernikami i innymi 
łakociami wzrasta niepomiernie.”
Najliczniejszą grupę rzemieślników 
nasielskich biorącą udział w tar-
gach i jarmarkach stanowili szewcy.  
Na początku XX wieku wystawiało 
swoje wyroby na sprzedaż około 
80 – 100 rzemieślników tej domi-
nującej w Nasielsku branży. Oprócz 
mieszkańców naszego miasta i oko-
licznej ludności wiejskiej, obuwie 
zakupywali tu handlarze żydowscy 
z Pułtuska i Serocka i sprzedawali je 
później na targach w powiatach: puł-
tuskim, przasnyskim i ostrołęckim. 
Miejscem transakcji był rynek oraz 
uliczki w sąsiedztwie rynku. Głów-
nym zaś odbiorcą wyrobów rze-
mieślniczych i przemysłowych byli 

mieszkańcy wsi leżących w pro-
mieniu 10 – 15 km od Nasielska. 
Funkcjonowała tu pewna korela-
cja, bowiem włościanie sprzedawali 
wyprodukowane nadwyżki płodów 
rolnych, a rzemieślnicy nasielscy 
bardzo często je kupowali. Prowa-
dziło to do bezpośredniej wymiany 
handlowej bez udziału pośredników, 
co zwiększało siłę nabywczą.
Podczas targów i jarmarków znacznie 
wzrastały obroty nasielskich sklepów. 
Według relacji korespondenta „Za-
rzewia” z 1912 roku o pseudonimie 
„Bary” w jarmarki i dni targowe ob-
rót sklepu bławatnego w Nasielsku 
dochodził do 700 rubli, natomiast 
w zwykłe dni wynosił on zaledwie 
200 rubli. W czasie targów i jar-
marków karczmy, szynki i gospody 
nasielskie zapełniały się ludnością 
wiejską. Opisujący społeczność ży-
dowską małych miast przełomu 
XIX i XX wieku Klemens Szaniawski, 
twierdził że: „… w najmniejszym na-
wet miasteczku, bywało kilkanaście 
szynków jawnych i niejawnych a ich 
właściciele biedy nie zaznali.”
Pomimo restrykcyjnych przepisów 
ówczesnych władz o całkowitym 
zakazie produkowania i sprzedaży 
trunków we wsiach i miasteczkach 
proceder ten miał miejsce i przyno-
sił zyski.

Stanisław Tyc
* Farfelki – to  drobne tarte klusecz-
ki – specjalność kuchni żydowskiej. 
Robi się je z twardego ciasta, za-
gniecionego z mąki, jaj, smalcu 
gęsiego i odrobiny wody. Ciasto 
trze się na tarce o dużych ocz-
kach i zapieka w piekarniku. Gdy 
kluseczki się zrumienią, zalewa się 
je wrzątkiem (1:1), miesza z posie-
kaną i podsmażoną (najlepiej też 
na gęsim tłuszczu) cebulką i zapie-
ka w piekarniku. Same zapieczo-
ne i wystudzone suche kluseczki 
można dość długo przechowywać. 
Farfelki podaje się jako samodziel-
ne danie lub jako dodatek do zup, 
mięsa, ryb albo jarzyn.
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Wszystkich zaintere-
sowanych zakupem 
najnowszej książki 

wydanej przez Nasielskie 
Towarzystwo Kultury – 
„Nasielsk. Wpisani w 

dzieje miasta i regionu” 
zapraszamy do czytelni 

biblioteki miejskiej  
w Nasielsku.

Wspomnienia nasielszczan  
z czasów I i II wojny światowej – zakończenie
P r ze dm i o te m te j  p rac y był y 
w s p o m n i e n i a  n a s i e l s z c z a n 
z okresu I i II wojny światowej. 
Autorka podję ła próbę rzetel-
nego przedstawienia przeż yć 
z wią zanych z  czasem woj ny, 
a także starała się odpowiedzieć 
na pytanie, w jaki sposób obie 

wojny ś wiatowe wp ł ynę ł y na 
postrzeganie świata przez auto-
rów wspomnień. Wykorzystując 
materiał zawarty w ich pamiętni-
kach i w dzienniku, autorka pracy 
omówiła trzy grupy zagadnień. 
U s t a l o n e  zo s t a ł y  h o r yzo n t y 
przestrzenne i czasowe każdego 
ze źródeł. Oba widnokręgi: prze-
strzenny i czasowy (historyczny) 
są zupe ł nie inaczej  przedsta-
wione i interpretowane, a co za 
tym idzie i inaczej formułowane 
przez autorów tekstów. Dla Wik-
tora Oleksiaka przestrzeń i czas 
to jedna wielka niewiadoma, do 
której bohater ciągle się dosto-
sowuje. Dla Tomasz Kowalskiego 
czas i przestrzeń są elementem 
wojennego życia żołnierskiego 
przekładanego w kategorie wy-
konania rozkazu. Inaczej znów 
postrzega przestrzeń i konstruuje 
swój czas Helena Przybyłowska. 
Dla niej normalna, przedwojen-
na rzeczywistość zmieniła się tak 
błyskawicznie i całkowicie, jakby 
cały dotychczasowy świat nag-

le zmienił swoje oblicze. Znalazła 
się w warunkach odmiennej hie-
rarchii wszelkich spraw poprzed-
niego porządku. 
Należ y zatem jednoznacznie 
stwierdzić, iż w postrzeganiu co-
dzienności przez twórców teks-
tów zaobserwowano znaczące 

różnice. Przestrzeń historycz-
na I i II wojny światowej, oma-
wianych relacji stanowiła jeden 
z elementów świata przedsta-
wionego, zawierającego zawsze 
wyobrażenia o tych relacjach. 
W niektórych obszarach rela-
cje autorów prezentowały obraz 
zdarzeń w dużym zbliżeniu. Za-
t r z y m a ny  zo s t a ł  b i e g  c z a s u, 
a główną uwagę autorzy poświę-
cili wewnętrznym relacjom opi-
sywanych scen. 
Różnorodność relacji między-
ludzkich oraz sposób myślenia 
autorów w zasadniczej mierze 
ukształtowane zostały przez woj-
nę. W przypadku Wiktora Olek-
siaka przez I  wojnę światową, 
w prz ypadku Heleny Prz yby-
łowskiej i Tomasza Kowalskiego 
przez II wojnę światową. Dość 
dokładna charakterystyka relacji 
pomiędzy grupami społeczny-
mi, czy poszczególnymi posta-
ciami, pozwala na sformułowanie 
stwierdzenia, iż mamy tu do czy-
nienia z tworzonymi i przekazy-

wanymi czytelnikowi obrazami 
postrzegania „obcych ”. Autorzy 
tekstów wielokrotnie wspomi-
nają w swoich źródłach, iż prze-
kazują czytelnikowi obraz ten, 
który postrzegali sami, ale nie 
tylko, w podobny sposób po-
strzegało go  ich najbliższe oto-

c ze n i e .  Korz ys t a j ąc ,  z a te m 
z informacji Wiktora Oleksiaka 
uzyskano obraz relacj i doty-
czący grup ludności rosyjskiej, 
w tym ludności wiejskiej, pol-
skiej oraz ciekawe indywidu-
alne ce chy p ostac i .  Bard zo 
konkretny obraz relacj i mię-
dzyludzkich odnaleźć może-
my we wspomnieniach Heleny 
Przybyłowskiej. Z jednej stro-
ny kobiety akceptowane przez 
społeczność obozową poma-
gające sobie nawzajem, współ-
towarzyszki niedoli, z drugiej 
te, którym obce było uczucie 
litości oraz wzajemna pomoc. 
Ciekaw y prz ykład charakte-
rystyki relacji międzyludzkich 
przytacza we wspomnieniach 
Tomasz Kowalski. Opisuje gru-
pę kolonistów niemieck ich, 
osiedlonych w samym środ-
ku historycznego Mazowsza. 
Naszkicowany obraz tej grupy 
stawia Niemców w niekorzyst-
nym świetle. Autor tworzy go 
prost ym, żo ł n iersk im jęz y-
kiem, podobnie jak cały tekst 
wspomnień. Ze szczątkowych 
wypowiedzi Tomasza Kowal-
skiego, poświęconych kadrze 
jego jednostki, podjęto pró-
bę uzyskania obrazu żołnierza 
polsk iego września,  obrazu, 
jak ostatecznie stwierdzono, 
typowego „żołnierza wrześ-

nia”. Celem tej części pracy było 
w ykazanie zależności,  że bez 
„nas” nie byłoby „ ich ”. Inność 
wyznaczała bohaterom granice 
tego, kim byli, do czego przy-
należeli oraz co do nich należa-
ło. Obecność „ innych ” pełni ła 
dla autorów wspomnień ważną 
funkcję, budowała, bowiem gru-
pową solidarność. Przedstawione 
w rozdziale grupy, dzięki temu, 
że posiadały nieprzyjaciół mogły 
wyraźnie identyf ikować się np. 
jako Polacy, Rosjanie, Niemcy, 
katolicy, prawosławni. Wiedzieli, 
z kim i o co walczą, a to wzmac-
nia ło i  spaja ło grupę. Bez po-
działu świata bohaterów na „my” 
i „oni” nie istniałyby: lokalny pa-
triotyzm, duma narodowa, ruchy 
polityczne czy religijne. Wpro-
wadzony w ten sposób podział 
spowodował, że świat przedsta-
wiony bohaterów był uporząd-
kowaną rzeczywistością, a nie 
chaosem przypadkowych relacji 
i spotkań. 

Ostatnią część pracy poświę-
c o n o  o m ó w i e n i u  e l e m e n -
tów sakralnych występujących 
w tekstach. Tu autorkę pracy in-
teresował y przede wsz ystk im 
dwa zagadnienia: czy i jak opisu-
ją święta w swych źródłach na-
sielszczanie oraz jak przebiegały 
te święta i jak są przedstawione 
przez autorów tekstów. Zadzi-
wia w źródłach różnorodność 
opisanych świąt oraz różnorod-
ność ich obchodzenia. Odnaj-
dujemy opisy g łównych świat 
ka to l i c k i c h ,  p rawo s ł awnyc h, 
mariawickich. Dowiadujemy się, 
jak świętowano Boże Narodze-
nie, Wielkanoc w obrzędzie pra-
wosławnym na froncie I wojny 
światowej oraz jak obchodzono 
te święta na froncie w obrządku 
rzymskokatolickim. Wiele cie-
kawych informacji, związanych 
ze świętowaniem Bożego Naro-
dzenia w obozie w Ravensbrück, 
odnajdujemy w pamiętniku He-
leny Przybyłowskiej, warto do-
dać, że dni te dla więźniów były 
wolne od pracy. Uwagę przycią-
gają informacje Wiktora Oleksia-
ka dotyczące obchodzenia świąt 
nieperiodycznych, tak ich jak: 
odpusty, święta patronów, Nowy 
Rok, Zielone Świątki. Jeszcze cie-
kawsze są informacje tegoż au-
tora  p oś wię c one ob c ho dom 
ś więta Konst ytucj i  3  Maja na 
f r o n c i e ,  s k ł a d a n i u  p r z ys i ę g i 
przez żołnierzy oraz specjalnym 
nabożeństwom dla Polaków na 

obczyźnie w czasie I wojny świa-
towej.
Uwzględniając fakt zamieszcze-
nia tak obszernych partii tekstu 
poświęconych świętom i świę-
towaniu uprawnioną wydaje się 
teza, iż sfera sacrum odgrywa-
ła ważną rolę w ówczesnej co-
dzienności, zarówno na froncie 
I wojny światowej, jak i w obozie 
w Ravensbrück.
Reasumując, należy stwierdzić, 
iż dziennik i pamiętniki to boga-
te źródło wiedzy o autorach i ich 
przeż yciach .  Dają nam obraz 
czasu I i II wojny światowej, uka-
zują prawdę o ludziach i ich prze-
życiach. Są dowodem na to, że 
wojna ma ogromny wpł yw na 
psychikę i postawę ludzką, a tak-
że staje się sprawdzianem czło-
wieczeństwa. 
Na zakończenie należy dodać, iż 
praca powstała w oparciu jedy-
nie o źródła nasielszczan opub-
l ikowane drukiem. Wprawdzie 
autorce pracy udało się dotrzeć 
do rękop i sów dwó c h in nyc h 
tekstów autorstwa Heleny Przy-
byłowskiej i pana Wiktora Olek-
siaka, lecz teksty te odnoszą się 
do innych lat i nie są związane 
tematycznie z opublikowanymi. 

Magdalena  
Suwińska – Sokolnicka

Wszystkich zainteresowanych za-
kupem książki  „Historia oczyma 
mieszkańców Nasielska” zaprasza-
my do czytelni biblioteki miejskiej 
w Nasielsku.

Następny numer „Notatnika” 
ukarze się już w styczniu, a w nim:

Jubileuszowy  
numer „Notatnika” 

i Wpisani w historię Nasielska
 – ks. Kazimierz Śniegocki.
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Kino NIWA ZAPRASZA
11-15 grudnia godz. 16.00

Kraina lodu 3D
Animacja, familijny, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 30 min.

Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć 

swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła 

królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. 

11-15 grudnia godz. 18.00

Igrzyska śmierci:  
W pierścieniu ognia

Akcja, Sci-Fi; USA; czas: 2 godz. 26 min.

Katniss i Peeta odbywają obowiązkowe Tour-

nee Zwycięzców, kiedy dowiadują się o fali za-

mieszek, do których przyczynił się ich zuchwały 

czyn. 

18-22 grudnia godz. 17.00

Mój biegun
Biograficzny, dramat obyczajowy; Polska; czas: 1 godz. 

33 min.

Historia najmłodszego niepełnosprawnego zdo-

bywcy biegunów, Jana Meli, który uległ poważ-

nemu wypadkowi. 

18-22 grudnia godz. 19.00

WYŚCIG
Biograficzny, dramat, sportowy; Niemcy, USA, Wielska 

Brytania; czas: 2 godz. 3 min.

Oparta na faktach historia kierowcy Formuły 1, 

Nikiego Laudy. Po poważnym wypadku wraca 

na tor i staje do rywalizacji z największym rywa-

lem – Jamesem Huntem.

27-29 grudnia godz. 16.00

Złodzieje rowerów
Dramat, Włochy, czas: 1 godz. 29 min.

Podczas pierwszego dnia nowej pracy męż-

czyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem 

wyrusza więc na poszukiwania pojazdu. 

27-29 grudnia godz. 18.00

PAPUSZA
Biograficzny; Polska; czas: 2 godz. 11 min.

Historia pierwszej romskiej poetki, której wiersze 

zostały spisane i przetłumaczone na język polski. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Nie spuszczaj z oka nowych możliwości 
pracy. Jeśli wyda Ci się interesująca i in-
tratna, chwytaj ją bez namysłu. Pamiętaj 
jednak, by koszty nie przewyższały zy-

sku. Potrzebna Ci będzie dobra kondycja. 
Byk 21.04–20.05

Sytuacja w firmie może wymykać Ci się 
spod kontroli. Osłabiony przeszłą choro-
bą możesz mieć kłopoty z koncentracją. 
W swoich ambicjach i dążeniach zbytnio 
skupiasz się na sobie. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Traktujesz siebie i wszystko zbyt poważnie. 
Spróbuj się rozluźnić i nabrać dystansu do 
wielu spraw – zawodowych i prywatnych. 
Koniec tygodnia przeznacz na spotkanie 
rodzinne. Dzieciom spraw jakąś frajdę.

Rak 22.06–22.07
Musisz narzucić sobie rygor w działaniu. 
Innych nie zmuszaj do tego na siłę, raczej 
ich mądrze zainspiruj do pracy. Terminy są 
już mocno napięte. Wspólnie uda się wam 
opanować sytuację. Naucz się żyć w zgo-
dzie ze sobą. 

Lew 23.07–23.08
W nowej pracy warto zawalczyć o dobrą 
ocenę. Uda ci się zapanować nad nowymi 
wyzwaniami. Nie zapomnij, by okazywać 
wdzięczność za każdy dobry gest niosący 
pomoc. Doceń wszystko, co zsyła Ci los. 

Panna 24.08–22.09
Wszystkie postanowienia realizuj starannie 
i z rozwagą. Efekty będą doskonałe. Już pod 
koniec tygodnia będziesz się nimi cieszyć. 
Koniecznie połącz pracę z innymi przyjem-
nościami. 

Waga 23.09–23.10
Każdy cel wiąże się z mniejszym lub więk-
szym ryzykiem. Będziesz mieć w tym ty-
godniu szansę odkryć nowe przestrzenie 
dla swojej działalności. Pojawią się fachow-
cy z Twojej branży z ciekawymi pomysłami. 

Skorpion 24.10–22.11
Jak zwykle stawiasz sobie wysokie wyma-
gania. Staniesz na wysokości zadania. Pod-
piszesz ważne długoterminowe kontrakty. 
Pozwól innym rozwijać się w swoim tempie. 
Dobry nastrój i energia Cię nie opuszczą. 

Strzelec 23.11–21.12
Ostatnio kosztem swojego zdrowia i ży-
cia prywatnego przesiadujesz w biurze do 
późnych godzin wieczornych. Każdy za-
robiony grosz odkładasz na liczne konta. 

Koniecznie zmień system wartości. 
Koziorożec 22.12–20.01

Potrafisz równocześnie robić kilka rze-
czy na raz. W życiu potrzebna jest róż-
norodność. W ten sposób uciekasz przed 
zniewalającą nudą. W tym tygodniu po-
załatwiasz większość zaległych spraw. Nie 

działaj jednak pod prąd.
 Wodnik 21.01–19.02

W imię dobrego i wygodnego życia 
jesteś gotów ponosić niemałe of ia-
ry. Chcesz zgarniać w pracy największe 
i najsmakowitsze kąski. Mądrzej by było 
gromadzić dobra duchowe. 

Ryby 20.02–20.03
Charakteru i uporu Ci nie brakuje. Jednak w tym 
tygodniu możesz być wrogiem siebie samego. 
Działać będziesz dwubiegunowo. Z jednej stro-
ny pochylisz się nad ambitnymi planami, z dru-
giej zaś będziesz nadrabiać zaległe zlecenia.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
DUB

BIN
G
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DROBNE

Sprzedam działki. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam działki na os. Krupka. 
Tel. 692 196 139.

Dom do remontu. Drugi dwu-
pokojowy do zamieszkania na 
działce ok. 400 m2 w Nasielsku 
– SPRZEDAM. Tel. 698 966 805.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
zaprasza! Organizujemy wesela 
do 130 osób. Znakomita kuch-
nia. Nuna 30. Tel. 604 731 530.

Sprzedam działki na Pniewskiej 
Górce tanio. Tel. 693 861 544

Sprzedam M3, osiedle war-
szawska po remoncie na par-
terze. Tel 604 337 062

Kupię małe mieszkanie. Tel 692 
196 251

Sprzedam parter w budynku 
po „Starej Poczcie”, 153m2  
Tel. 604 506 997

Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na wywrotkę z ok. Nasielska, 
t y g o d n i o w e  w y j a z d y.  
Tel 604 142 990.

Logopeda/terapeuta pedago-
giczny. Tel. 504 984 957.

Sprzedam działki budowlane 
uzbrojone. Tel. 784 528 758.

Sprzedam sianokiszonkę.  
Tel. 604 206 194.

Sprzedam siano prasowane 
na kostki, pogodne ze stodoły.  
Tel. 886 139 528.

Sprzedam tunel foliowy wraz 
z piecem na dmuchawę.  
Tel. 692 061 328.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Pleban Sp. z o.o. – oddział 
w Nasielsku zatrudni pracowni-
ka ochrony fizycznej z licencją. 
Kontakt: 602 629 778, e-mail: 
nasielsk@pleban.com.pl

Sprzedam sianokiszonkę. 
Tel. 604 206 194.

Sprzedam 3 cielaki żerłaki.  
Tel. 661 033 855.

Sprzedam kuchnię westfalkę. 
Tel. 600 541 004.

Zbieramy olej przepracowany 
silnikowy i przekładniowy oraz 
od maszyn rolniczych. Tel. 537 
411 996.

Wynajmę mieszkanie 40 m2. 
Czajki. Tel. 507 697 619.www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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Sprzedam działki na Pniewskiej 

Górce. TANIO ! Tel. 693 861 

544.

Wynajmę umeblowane miesz-

kanie po remoncie-łazienka, 

CO. Tel. 502 904 122.  

Sprzedam komputer i telewizor. 

Tanio. Tel. 668 524 131.

Kupię źrebówkę do roku.  

Tel. 885 013 097.

Garaż do wynajęcia, Nasielsk 

ul. Staszica. Tel. 503 626 426.

Korepetycje z języka angielskie-

go, wszystkie poziomy naucza-

nia. Tel. 697339708.

Dom jednorodzinny do wy-

najęcia przy stacji PKP. Tel. 518 

445 218.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena 
netto 

zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm

Nasielsk, dnia 22.11.2013 r.

ZPN.6845.6.2013
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Nasielska Nr  24/12 z dnia 20 lutego 2012 r., w 
sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

wykaz  
powierzchni reklamowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  

zlokalizowanej na nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,

Położenie Nasielsk, ul. Warszawska 55

Powierzchnia 
dzierżawy 12,00  m2

Opis 

Przedmiotem dzierżawy część budynku o pow. 
12,00 m2  z  przeznaczeniem na cele reklamowe,  
na okres do 3 lat
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy netto 
wynosi 13,20 złotych za 1 m2 powierzchni rekla-
mowej. Do czynszu należy doliczyć należny po-
datek VAT.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2013 r. do 12.12.2013 r.
BURMISTRZ 

mgr Bogdan Ruszkowski

USŁUGI DEKARSKIE i OGÓLNOBUDOWLANE

Wznoszenie budynków
Dekarstwo
Montaż więźby dachowej
Adaptacja poddaszy
Elewacje

tel. 607 800 748, 517 099 737

Bliński Artur

Wyrzyki-Pękale 2
06-150 Świercze
NIP: 568 143 96 90

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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BRYDŻ
Wyniki VIII Brydżowego Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego. 
22.11.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal   163 pkt (56,60%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  162 pkt (56,25%)
3. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki  151 pkt (52,43%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 144 pkt (50,00%)
5. Jerzy Krzemiński – Zbigniew Michalski  143 pkt (49,65%)
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   125 pkt (43,40%)
7. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek   120 pkt (41,67%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1. Janusz Wydra     118 pkt
2. Janusz Muzal    115 pkt
3. Piotr Kowalski      113 pkt
4. Grzegorz Nowiński    112 pkt
5. Kazimierz Kowalski   88 pkt 
6. Krzysztof Morawiecki    81 pkt
7.  Mariusz Figurski    68 pkt
8. Krzysztof Michnowski   65 pkt
9. Marek Olbryś    60 pkt
10. Waldemar Gnatkowski   57 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

PIŁKA NOŻNA

Żbik już zainkasował sześć „wiosennych” punktów
Runda jesienna zakończona. Osta-
tecznie Żbik, zdobywając 25 punk-
tów, zajął szóstą pozycję. To poniżej 
oczekiwań nasielskiego środowiska 
piłkarskiego. Apetyty były znacz-
nie większe. A nie chodzi tu o samą 
pozycję, ale o straty w stosunku do 
poprzedzających naszą drużynę ze-
społów. 
Do pierwszego miejsca, które zaj-
muje Korona z Szydłowa, straciliśmy 
aż 15 punktów. Różnica jest tak duża, 
że praktycznie trudno będzie ją od-
robić. Teoretycznie jest to możliwe, 
ale trudno przypuszczać, że drużyna 
z Szydłowa nagle straci formę i za-
cznie przegrywać.
Do drugiego miejsca, które jest też 
nagradzane awansem, ale po wygra-
niu baraży, Żbikowi brakuje siedem 
punktów. To też dużo, ale zajęcie 
drugiego miejsca jest możliwe. Po-
twierdzają to wydarzenia, jakie miału 
miejsce w ostatnich kilku latach, kie-
dy to drużyny z dalszych miejsc wy-
przedzały liderów, odrabiając przy 
tym więcej niż siedem punktów. 
A potem wygrywały mecze bara-
żowe.
Miejsce zajęte w rundzie jesiennej jest 
w pierwszym rzędzie spowodowa-
ne słabą skutecznością naszych linii 
ofensywnych i niską, zdaje się, od-
pornością psychiczną. Można jeszcze 
mówić o braku motywacji do walki. 
Dziwne było to, że Żbik przegrywał 
z bardzo słabymi przeciwnikami, 
wygrywając przy tym z drużynami 
wyżej notowanymi. Widać było, że 
w drużynie tkwi potencjał, ale prob-
lemem było to, jak go uruchomić. 
W każdym razie trzeba przyznać, 
że szóste miejsce jest adekwatne 
do tego, co prezentowała drużyna 
na przestrzeni całej rundy jesiennej. 
Jeszcze jedno należy przy tym do-
powiedzieć: aktualny zespół nie jest 
gotowy na udział w rozgrywkach 
IV ligi. Należy domniemywać, że za-
rząd klubu i trenerzy dołożą wszel-
kich starań, aby w okresie przerwy 
zimowej wzmocnić zespół kadro-
wo i tak pokierować przygotowania-
mi, aby wyeliminować mankamenty 
w jego grze. To wydaje się możliwe 
do realizacji.
Jesień, jak wynika z przedstawionej 
analizy, „nie była nasza”. Wiosna na-
tomiast powinna być nasza, a końco-
wy efekt – zgodny z oczekiwaniami 
sympatyków piłki nożnej w naszej 
gminie. 
Pierwsze kroki w tym kierunku już 
zostały poczynione. W poprzed-
nim numerze informowaliśmy, że 
rozegrany awansem mecz z rundy 
rewanżowej zakończył się naszym 
zwycięstwem. Tydzień temu Żbik 
rozegrał drugie spotkanie z rundy 
wiosennej i także je wygrał. Zwycię-
stwo to jest tym bardziej cenne, że 
odniesione zostało w meczu wyjaz-
dowym. Przeciwnikiem była groźna 
drużyna z Makowa Mazowieckiego, 
z którą na początku rundy jesiennej 
Żbik przegrał na własnym boisku 3:1. 
Te dwa zwycięstwa inaugurujące 
rundę wiosenną sprawiły że Żbik 
przesunął się w tabeli na miejsce pią-
te i aktualnie ma 31 punktów. Tyle 

samo ile drużyna zajmująca czwarte 
miejsce.
Mecz w Makowie Mazowieckim miał 
dramatyczny przebieg. Po pierwszej 
połowie nasza drużyna przegry-
wała 2:0. Gospodarze obydwa gole 
zdobyli z rzutów karnych (7’ To-
masz Pragacz, 38’ Kamil Majkowski). 
W tej części meczu gospodarze byli 
zdecydowanie lepsi. Ich wyższość 
przejawiała się w inicjowaniu bły-
skawicznych kontr, które sprawiały, 
że piłkarze z Makowa stworzyli kil-
ka znakomitych okazji na strzele-
nie bramki. To, że ich nie strzelili, jest 
w pierwszym rzędzie zasługą nasze-
go bramkarza Dawida Kulpy.
W meczu tym w obronie wystąpi-
li dwaj doświadczeni piłkarze: Dariusz 
Kulpa, ojciec naszego bramkarza, 
i Marcin Gumowski. Oni także przy-
czynili się do tego, że przeciwnik nie 
strzelił więcej goli. W pierwszej poło-
wie wyjątkowo nieporadnie spisywa-
li się nasi pomocnicy i napastnicy. Tę 
część meczu po prostu przespali. Wy-
dawało się, że nic już nie uratuje Żbika 
od przegranej. Spodziewano się na-
wet, ze porażka może być wyjątkowo 
wysoka. 
To przekonanie było tym bardziej za-
sadne, że od 38. minuty nasza druży-
na grała w dziesiątkę. Za faul w naszym 
polu karnym Żbik nie tylko został uka-

rany rzutem karnym, ale faulujący, Łu-
kasz Szwejkowski, otrzymał czerwoną 
kartkę. Do przerwy nasza drużyna nie 
pozwoliła strzelić sobie więcej goli. 
Kiedy w drugiej połowie widzowie 
oczekiwali na kolejne gole gospoda-
rzy, inicjatywę na boisku przejęli nasi 
zawodnicy. I teraz wyglądało na to, że 
to nasz zespół gra z przewagą jednego 
zawodnika. Zaowocowało to aż trze-
ma bramkami. Pierwszą bramkę, kon-
taktową, zdobył Rafał Milewski (53’). 
Nasi zawodnicy zaczęli grać jeszcze 
bardziej zdecydowanie. Natychmiast 
likwidowali akcje zaczepne przeciwni-
ka i sami przechodzili w okolice jego 
pola karnego. Po jednaj z takich akcji 

sędzia podyktował rzut wolny. Odle-
głość od bramki była bardzo duża. 
Nasz etatowy egzekutor takich rzu-
tów Daniel Szadkowski swoje ude-
rzenie wykonał precyzyjnie i wynik 
meczu się wyrównał (2:2). Do koń-
ca meczu pozostało jeszcze 25 mi-
nut. Nasi zawodnicy podjęli kolejne 
kroki, aby zapewnić sobie zwycię-
stwo. Po jednej z wielu akcji gola 
zdobył Rafał Załoga (75’). 
Do końca meczu pozostało jesz-
cze piętnaście minut. Gospodarze 
chcieli ratować przynajmniej je-

den punkt i zaatakowali z impetem. 
W tym fragmencie gry nasi zawod-
nicy skupili się na obronie wyniku. 
Nie była to rozpaczliwa obrona, 
lecz rozważne rozbijanie akcji prze-
ciwnika już w momencie ich zawią-
zywania.
Gra naszego zespołu w drugiej po-
łowie meczu po raz kolejny poka-
zała, że naszą drużynę stać na wiele 
i że można się pokusić o dogonie-
nie drużyn, które wyprzedzają nas 
w tabeli.

andrzej zawadzki 


