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Prezentacja – sposób na zarobek
Garnki, pościel, materace, urządze-
nia grzewcze, kuchnie indukcyjne, 
urządzenia relaksujące, rehabili-
tacyjne – to tylko przykłady pro-
duktów, które można zakupić na 
wyjątkowych prezentacjach pro-
wadzonych przez wyszkolonych 
z technik sprzedaży przedstawicieli 
handlowych. 
Ofiarami tych manipulacji, bo tak 
należy nazwać tego rodzaju pre-
zentacje, padają najczęściej senio-
rzy, choć „praniu mózgu” ulegają 
osoby w każdym wieku. Pokazy są 
przygotowane w najdrobniejszych 
szczegółach. Prowadzą je osoby 
młode, elokwentne i dobrze wy-
glądające, o miłej aparycji. Istotą 
takich spotkań jest przedstawienie 
walorów produktów w taki sposób, 

że człowiek dochodzi do wniosku, 
że bez nich nie można żyć. 

Zaczyna się niewinnie, od telefonu. 

Z GMINY
W środę, 1 stycznia 2014 r., ok. 
godz .  13 .30 przed stacją PKP 
Nasielsk,  na szlaku Świercze–
Nasielsk, pociąg PKP Intercity 
nr 53100 WARMIA relacj i  Ol-
sztyn–Kraków potrącił człowieka 
ze skutkiem śmiertelnym. Zginął 
27-letni mężczyzna, mieszkaniec 
gminy Nasielsk, który przecho-
dzi ł przez tory w niedozwolo-
nym miejscu. 
Po wypadku jeden tor został cza-
sowo wyłączony z ruchu. Z po-
wodu zmian w organizacji ruchu 
pociągi Kolei Mazowieckich na 
linii Warszawa–Działdowo był y 
opóźnione od 30 do 60 minut. 
Po zakończeniu czynności pro-
kuratora na miejscu wypadku, 
około godz. 17, na linii Warsza-
wa–Dzia łdowo prz y wrócono 
rozkładową organizację ruchu 
pociągów.

(red) za: www.inforail.pl
Zginął na torach

www.noknasielsk.pl
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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

W związku z planowanym 
przygotowywaniem wnio-
sków do Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej o nadanie 
Medalu „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”, Urząd Stanu 
Cywilnego w Nasielsku prosi 
o zgłaszanie par małżeńskich, 
które obchodzą jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go i są mieszkańcami gminy 
Nasielsk. 
Informacje o ww. parach 
można zgłaszać pisemnie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Nasielsku (ul. Elektronowa 
3, II piętro, pokój nr 213). Wię-
cej informacji pod numerem 
telefonu (23) 69-33-112. 

Z RADY

Rada Miejska obniżyła diety radnych
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2013 r. podjęto uchwałę 
ustalającą nowe stawki diet dla członków Rady oraz ustalono nowe 
zasady zwrotów kosztów podróży służbowych gminnym radnym.  
Podejmując tę uchwałę, Rada uchyliła swoją poprzednią Uchwa-
łę (XLI/287/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.) w tej sprawie. Wzbudzała 
ona w społeczności gminnej duże kontrowersje z racji tego, że pod-
nosiła wysokość diet. Obowiązywała ona tylko przez 4 miesiące,  
tj. od 1 września 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.
Generalnie nowe stawki diet dla radnych uległy obniżeniu. I tak 
dieta przewodniczącej Rady będzie obecnie wynosiła 1201,00 zł 
(poprzednio 1413,00 zł), dieta wiceprzewodniczącego Rady i prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej 1051,00 zł (poprzednio 1237,00 zł), szeregowi radni otrzymają diety w wysokości 
768,00 zł (poprzednio 883,00 zł). Przewodniczący merytorycznych komisji Rady będą otrzymywać diety takie jak 
wszyscy radni, czyli 770 zł (poprzednio 1060,00 zł).  Uchwała wprowadzająca nowe stawki diet podjęta została przez Radę 
jednomyślnie. Podobnie było w sierpniu, gdy Rada podejmowała uchwałę o podwyższeniu diet.
Nowe stawki przyniosą oszczędności w wysokości 3026,00 zł w skali miesiąca, czyli około 36 tys. złotych w cią-
gu roku. Suma ta nie jest wprawdzie znacząca w skali rocznego budżetu gminy, ale można już za nią wykonać 
na przykład chodnik na niedługiej ulicy. Diety radnych nie są opodatkowane, to znaczy, że radny otrzymuje „na 
rękę” całą wymienioną kwotę.

andrzej zawadzki
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OBRADOWAŁA RADA

Budżet przyjęty
W piątek, 27 grudnia 2013 r. od-
była się XLVI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Obrady prowadziła 
Katarzyna Świderska, przewodni-
cząca RM. Na początku posiedze-
nia minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłej Krystyny Grabowskiej, soł-
tys Ruszkowa. Następnie w gronie 
radnych została powitana i uroczy-
ste ślubowanie złożyła Magdalena 
Biernacka. 
Po przyjęciu porządku obrad prze-
wodnicząca RM krótko omówiła 
swoją działalność od poprzedniej 
sesji Rady, zwracając szczegól-
ną uwagę na pracę nad budżetem 

gminy na rok 2014 na spotkaniach 
komisji merytorycznych Rady. 
W dalszej kolejności swoje spra-
wozdanie za ten okres złożył tak-
że Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, informując obecnych 
m.in. o aktualnych przetargach 
(brak ofert na odbieranie bez-
domnych zwierząt), inwestycjach 
(prace przy modernizacji SUW 
w Jackowie, nieodebranie inwe-
stycji w ulicy POW). W ramach 
interpelacji radnych tylko radny 

Krzysztof Fronczak chciał wiedzieć, 
dlaczego wnioski dotyczące zbiór-
ki azbestu są zbierane jedynie do 
3 stycznia 2014 r. Pytał także o to, 
czy opony są odpadem wielkoga-
barytowym i czy będą zabierane 
od mieszkańców. Prosił także o in-
formacje na temat kontynuacji za-
powiadanej przez władze powiatu 
od lat inwestycji w Siennicy – bu-
dowy ulicy Sikorskiego. 
Następnie Rafał Adamski, skarb-
nik Nasielska, przedstawił projekt 
uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Nasielsk na lata 
2014–2020 oraz pozytywną opi-

nię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o tym projekcie. Komisja 
budżetu i finansów negatywnie za-
opiniowała projekt tej uchwały. Po 
krótkiej dyskusji, w której swo-
je niezadowolenie z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na najbliższe 
lata i zaplanowanych tam inwesty-
cji wyrazili radni Henryk Antosik 
i Albert Dublewski, Rada uchwałę 
przyjęła większością głosów. Uza-
sadniając zarówno konstrukcję 
planu inwestycji w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, jak i w budżecie 
na rok 2014, Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, mówił, iż kie-

rował się realnymi możliwościa-
mi finansowymi gminy. – W 2014 
roku nie możemy pozyskać środ-
ków zewnętrznych, więc będziemy 
przede wszystkim spłacać kredyty, 
aby w następnym roku złożyć jak 
najwięcej wniosków o dofinan-
sowania różnych przedsięwzięć – 
mówił. 
Projekt uchwał budżetowej na 2014 
r. wraz z autopoprawką także zapre-
zentował obecnym skarbnik gminy, 
po czym odczytał pozytywną opi-

nię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. W większości pozytywne były 
także opinie komisji merytorycz-
nych Rady, poza komisją infrastruk-
tury, której członkowie wstrzymali 

się od głosu, nie wydając tym sa-
mym żadnej opinii. W dyskusji nad 
nowym budżetem wskazano na 

niewielką liczbę zaplanowa-
nych do realizacji inwesty-
cji na terenie miasta i gminy 
oraz na duże koszty pono-
szone przez budżet gminy 
na oświatę. 
P racę nad uchwałą bu-
dżetową w kilku zdaniach 
podsumowała Katarzyna 
Świderska, przewodniczą-
ca RM, mówiąc, że dopie-
ro pod koniec tej kadencji 
Rady naprawdę miała oka-
zję współtworzyć budżet 
gminy i pracować zgod-
nie z zasadami demokracji. 
Rada większością głosów 
zaakceptowała nowy bu-
dżet .  Po g łosowaniu B . 
Ruszkowski podziękował 

radnym za aktywną i burzliwą pra-
cę w komisjach podczas prac nad 
finansami gminy na rok 2014. 
W dalszej kolejności Rada pro-
cedowała następujące uchwa-
ł y: w sprawie zmiany 
Wieloletniej Progno-
z y F inan sowej  g mi-
ny Nasielsk; w sprawie 
zmiany Uchwały Budże-
towej gminy Nasielsk na 
2013 rok; w sprawie za-
sad określenia wyso-
kości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służ-
bowych dla radnych; 
zmienia jąc ą uchwa-
łę w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy 
gminy Nasielsk z organi-
zacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014”; w spra-
wie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Nasielsk obejmującego ob-
szar wsi Lelewo.
W odpowiedzi na interpelacje 
radnego K. Fronczaka Jadwiga 
Szymańska, kierownik Wydziału 
Środowiska i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, wyjaśniła, iż termin na-
boru wniosków dotyczących uty-
lizacji azbestu został wyznaczony 
w związku z koniecznością opra-
cowania przez pracowników UM 
wniosku do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. Jeśli 
będzie to możliwe, to zostanie on 
przedłużony. W kwestii opon wy-
jaśniła, że powinny zostać odebra-
ne przez firmę odbierającą odpady. 
O inwestycji w ulicy Sikorskiego 
mówił burmistrz Nasielska, zazna-
czając, że jest ona niezbędna. Po-
informował, że rozważa zasadność 
przejęcia jej przez gminę od po-
wiatu i kontynuowaniu moderniza-
cji przy wsparciu przedsiębiorców, 
którzy mają tam zlokalizowane 
swoje firmy, oraz ze środków z bu-
dżetu gminy. 
Wśród pism sk ierowanych do 
Rady znalazł y się m. in . :  proś-
ba mieszkańców ulicy Dąbrow-
skiego o chodnik i asfalt, a także 
prośba o wyjaśnienie pogłosek 
w sprawie defraudacji pieniędzy 
przez pracownika Urzędu Miej-

skiego w Nasielsku. Burmistrz 
stwierdził, że defraudacja pienię-
dzy (20 tys. zł - kwota podana w 
liście do Rady) nie miała miejsca, 
natomiast podczas kontroli w ka-
sie zapomogowo-pożyczkowej 
stwierdzono pewne nieprawidło-
wości. B. Ruszkowski wyjaśnił, że 
urzędniczka najpierw przebywała 
na zwolnieniu lekarskim, a potem 
odeszła z pracy na własną prośbę, 
zwracając wcześniej pobrane pie-
niądze (jak ustaliło ŻN, chodziło 
o kwotę 1900 zł, a nie 20 tys. zł). 
Dwa pisma wpłynęły do RM od Sto-
warzyszenia „Eko-życie” w ramach 
protestu przeciw budowie elek-
trowni wiatrowych w bliskim są-
siedztwie domostw. W skrócie 
omówiła je obecna na sesji Rady 
Iwona Wróblewska. Członkowie 
Stowarzyszenia wnoszą o uchyle-
nie w części planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Miękoszyn, 
Miękoszynek, Dębinki i Studzianki.
W wolnych wnioskach dyskutowa-
no nad bieżącymi spawami gminy. 

(red.)

PO SĄSIEDZKU

Nowi wójtowie
W niedzielę, 22 grudnia 2013 r. odbyły się wybory w dwóch sąsiednich 
gminach: Winnicy i Jońcu. Nowym wójtem we Winnicy został Mariusz 
Kowalewski. Natomiast w gminie Joniec stanowisko wójta objął Marek 
Czerniakowski. 

(red.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
08.12. OSP Psucin gasiła palą-
ce się sadze w kominie budyn-
ku jednorodzinnego w Budach 
Siennickich.
31.12. OSP Nasielsk, OSP Cie-
ksyn i OSP Nuna wyjechały do 
wypadku drogowego w Lorci-
nie. Działania polegały na zabez-
pieczeniu i uprzątnięciu miejsca 
zdarzenia.
01.01. strażacy z Nasielska i Psu-
cina gasili pożar pomieszczeń 
gospodarczych przy ulicy Koś-
ciuszki.

R E K L A M A

Z GMINY

Śmieci pod lasem
Jak poinformował nas jeden z mieszkańców Cegielni Psuckiej, ktoś na-
gminnie wyrzuca śmieci koło drogi prowadzącej od Cegielni w stronę 
Wólki Kikolskiej. Nasz czytelnik sprząta je, jednak cały czas pojawiają się 
nowe. 
Postanowiliśmy odwiedzić to miejsce i przekonać się, czy to prawda. Nie-
stety w naszej gminie wciąż nagminnie zdarza się wyrzucanie odpadów 
w takich miejscach jak lasy, chociaż wszyscy podpisywaliśmy umowy 
śmieciowe. Powinniśmy temu przeciwdziałać, bo wkrótce sami utonie-
my w śmieciach. 

(pk)

Z GMINY

Wandale 
świętowali 
na PKP
Trudno nie zauważyć, iż tegorocz-
ne święta wandale spędzali przy 
wyjściu podziemnym PKP Nasielsk 
od strony Siennicy. Całkowicie zo-
stała tam zniszczona skrzynka elek-
tryczna obsługująca podjazd dla 
wózków inwalidzkich. Jak widać, 
instalacja takiego urządzenia, znacznie tańszego niż winda, dobrze wyglądała tylko w projektach. 
Kilka tygodniu temu pisaliśmy na temat monitoringu i niebezpiecznych miejscach na terenie gminy. 
Wskazaliśmy również to miejsce. Teraz problem to już nie tylko leżące tam butelki po piwie czy wódce, 
ale i dewastacje, przybierające coraz większe rozmiary. Brak monitoringu powoduje, że sprawcy czują 
się bezkarnie.
Cóż, tak postępować tylko mogą osoby bez wyobraźni i sumienia – tak jak w przypadku słynnego świą-
tecznego incydentu w Katowicach, kiedy to złodziej ukradł auto z wózkiem przystosowanym do prze-
wozu niepełnosprawnego dziecka. Jednak po ogromnym medialnym szumie i wózek, i auto się znalazły.
Można zadać pytanie – czy zainterweniowała Służba Ochrony Kolei? Wnioskując po ogólnym wyglądzie 
przejścia podziemnego, można przypuszczać, że raczej nie. Szkoda, że SOK podejmuje się tylko inter-
wencji polegających na wypisywaniu mandatów rowerzystom, którym zdarza się przejechać po peronie 
tuż po wyjściu z pociągu…

Michał B.

17.12. na ulicy Sportowej Andrzej 
M., mieszkaniec woj. śląskiego, po-
bił i okradł Ilonę B.
23.12. na ulicy Rynek Mariusz Ż., 
mieszkaniec Nasielska, i Rafał P., 
mieszkaniec Zakroczymia, naru-
szyli nietykalność interweniujących 
policjantów. Prokurator zastosował 
wobec nich dozór policyjny.
28.12. w samochodzie Mariana M. 
policjanci ujawnili 1615 paczek pa-
pierosów bez polskich znaków ak-
cyzy.

Pijani na drodze
28.12. na ulicy Lipowej Grzegorz 
M., mieszkaniec Nasielska, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoho-
lu (1,65 mg/l).

R E K L A M A

Z MIASTA

Pożar w centrum
W noc sylwestrową tuż po północy w samym centrum Nasielska wybuchł 
pożar. Paliły się komórki przy ul. Kościuszki 19. 
Jako pierwsi przyjechali do pożaru nasielscy strażacy-ochotnicy. Wkrótce 
nadjechali strażacy z PSP z Nowego Dworu i strażacy z Psucina. Sam pożar 
nie był wielki, ale zagrożenie było poważne, ponieważ w bezpośredniej 
bliskości znajduje się duży budynek mieszkalny i budynek banku. 
Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. 

az
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Prezentacja – sposób na zarobek
ogłaszają, że wyjątkowo dziś jest 
niepowtarzalna okazja, by zaku-
pić interesujące rzeczy w cenach 
rabatowych. Wykorzystywane są 
wówczas uprzednio wypełnione 
i zebrane kupony. Okazuje się, 
że kupony wezmą udział w lo-
sowaniu wycieczki, ale dopiero 
w siedzibie firmy – nie na oczach 
zebranych. Dziś natomiast asy-
stenci proszą przypadkowo wy-
b ran e o soby o w ylo sowan i e 
ki lkunastu kuponów, po czym 
odczytują nazwiska osób i ogła-
szają,  że mają one możl iwość 
zakupu wybranego przez siebie 
produktu za połowę ceny. Do-
datkowo w gratisie bywają do-
dawane „cudowne” maści lub 
„super” środki czystości. Ludzie 
często mają problem z asertyw-
nością,  dlatego po k i lkudzie-
s i ę c i om i n utow ym sp otkan iu 
ulegają „okazjom” i dają się na-
mówić na zakup rzeczy, które tak 
naprawdę nie są im potrzebne. 
Można też odnieść wrażenie, że 
niektórzy wstydzą się odmówić 
skorzystania z „okazji” na oczach 
znajomych czy sąsiadów i podej-
mują pochopną decyzję na go-
rąco, bez konsultacji z członkami 
rodziny czy przyjaciółmi.
Gdy prezentacja dobiegnie do 
końca i znajdą się chętni na garn-
ki, pościel lub inne urządzenia 
najnowszej generacji, przycho-
dzi  czas na odb iór „ atrakc yj-
nych ” upominków, które zwabiły 
tak naprawdę większość osób. 
I zamiast skórzanych rękawiczek 
bądź latarki na dynamo wszyscy 
dostają po 3 plast ikowe bom-
beczki na choinkę. Okazuje się, 
że wspomniane na zaprosze-
niach prezenty już się wyczer-
pał y na innych prezentacjach, 
a nam pozostaje cieszyć się ja-
kimiś kulkami do prania lub czte-
rema b ombkami p o 50 gr  za 
sztukę. Jednak czy naprawdę za 
takie „niezbędne” rzeczy warto 
wybierać się na tego typu pre-
zentacje i ryzykować, że damy 
się zmanipulować?
Należy też pamiętać, że ceny 
prezentowanych produktów by-
wają zawyżone – bo przecież 
p rze dst awic ie le,  którz y p re -

zentują takie produkty, i f irmy, 
w których pracują, muszą zaro-
bić. Muszą też opłacić wynajem 
pomieszczenia na ową „konfe-
rencję”, gdzieś zapewnić sobie 
zakwaterowanie,  posi łk i ,  a  to 
wszystko, jak wiadomo, kosztu-
je. My natomiast podpisujemy na 
kilka lat zobowiązanie finansowe, 
które może z rat przekształcić 
się w kredyt, o czym świadczy 
prz ypadek pewnego małżeń-
stwa z Nasielska, które skusiło się 
na zakup garnków –Po miesiącu 
od zapłacenia pierwszej raty za 
naczynia dostaliśmy informację 
o zmianach warunków finanso-
wych i wynikało z tego, że bę-
dziemy spłacać kredyt, o którym 
nie było mowy na pokazie. Po 
dokładnych wyliczeniach okaza-
ło się, że zapłacilibyśmy więcej, 
niż zakładała „okazja”, dlatego 
zdecydowaliśmy się na zapłatę 
pozostałej kwoty od razu. Nie 
każdego byłoby prawdopodob-
nie na to stać. Choć zawsze moż-
na się także i wycofać z zakupu 
w ciągu 10 dni od podpisania 
zobowiązania poprzez stosow-
ne oświadczenie, które powinni-
śmy dostać od kontrahenta przy 
zawieraniu umowy kupna. Zna-
leźć je można także w Interne-
cie, a w razie problemów można 
z g ł o s i ć  s i ę  d o  Pow i a towe go 
R zecznika Praw Konsumenta . 
Niestety, zdarzały się już w kraju 
wypadki podsuwania oświadcze-
nia o rezygnacji z prawa do roz-
wiązania umowy w ciągu 10 dni 
od dnia zakupu, a goście prezen-
tacji, zwykle nieczytający pod-
suwanych dokumentów, składali 
na nim swój podpis. 
Jak się ustrzec niechcianych za-
ku p ów  i  w i e l o m i e s i ę c z nyc h 
zobowiązań f inansowych? Naj-
lepiej zrezygnować z chodzenia 
na pokazy i przestać ulegać po-
kusom otrzymania tandetnych 
upominków. Pamiętać też nale-
ży, że firmom organizującym ta-
kie spotkania zależy nie tylko na 
sprzedaży produktów, ale i zdo-
byciu jak największej liczby da-
nych osobowych, do organizacji 
kolejnych spotkań handlowych.

Michał B.

R E K L A M A

W słuchawce słyszymy miły głos 
zapraszający na spotkanie, któ-
re często są nazywane pokazami, 
konferencjami na temat zdrowia. 
Temat bardzo ważny i bliski każde-
mu z nas. Oczywiście na początku, 
pod pretekstem wysłania zapro-
szenia na takie spotkanie, wyłu-
dzane są od nas dane osobowe 
– potwierdzamy imię i nazwisko, 
a także zdradzamy numer domu, 
gdyż firmy dzwoniące do nas z za-
proszeniem, znajdują nas zazwy-
czaj w książkach telefonicznych. 
Nie brakuje także pewnej zachęty 
w postaci „atrakcyjnych prezen-
tów”, które otrzymamy po przyj-
ściu na taką imprezę. 
Pokazy „cudownych ” produk-
tów (zwykle pościeli lub garn-
kó w)  n a  o g ó ł  o d b y wa j ą  s i ę 
w lokalach gastronomicznych, 
c z a s e m  w  s a l a c h  s zko l nyc h, 
ale zdarzały się również i w sali 
k ina Niwa. Bywa, że prezenta-
cje są wzb ogac ane o p oczę-
stunek – potrawami „zdrowej 
żywności” przygotowywanymi 
przy użyciu zestawów kuchen-
nych. Równocześnie słuchacze 
są bombardowani informacjami, 
iż prezentowane naczynia nie-
mal wyleczą nas z nadciśnienia, 
miażdżycy czy innych chorób. 
Pojawiają się też „szokujące fak-
ty”, jakim złem w naszych kuch-
niach są tradyc yjne nacz ynia 
kuchenne, w których przygoto-
wujemy tylko niezdrowe posiłki 
i tym samym skazujemy siebie 
na wysoki poziom cholesterolu, 
osteoporozę czy wzrost ryzyka 
zachorowania na raka. 
Okazuje s ię jednak,  że każdy 
garnek czy czajnik dopuszczony 
do sprzedaży w sklepach musi 
mieć odpowiednie atesty i speł-
niać wszelkie wymagane nor-
my. W internecie znaleźć można 
mnóstwo opinii, że w zwykłych, 
t a ń s z y c h  g a r n k a c h  m o ż e -
my ugotować równie zdrow y 
i smaczny obiad. Jednak pokazy 
i argumenty są na tyle przeko-
nujące, że wiele osób, zwłasz-
cza starszych, daje się omamić. 
P r z e d s t aw i e n i e  b u d z i  n i e ra z 
emocje za pomocą zdmuchiwa-
nia dosłownie naleśnika z patel-
ni, czystej wody po jej umyciu, 
zrobionego w 30 minut w szyb-
kowarze bigosu lub upieczenia 
piernika w 15 minut w garnku!
Tymczasem widzowie mają wy-
p e ł n ić  kup ony,  które wezmą 
udzia ł  w losowaniu „atrakcyj-
nych ” nagród, np. wycieczki za-
granicznej. W kuponach trzeba 
wypełnić pola, jak imię i nazwi-
sko, adres lub numer telefonu 
– nie tylko swoje, ale także i po-
lecanych osób. W ten sposób 
sprytnie dajemy lekką ręką takim 
firmom przyzwolenie na wyko-
rzystywanie przez nie naszych 
danych osobowych.
N i e m a l  d o  ko ń c a  p r e z e n t a -
cji nie zostaje ujawniona cena, 
a wynosi ona często nawet 5–6 
tysięcy złotych. Wówczas pro-
wadzący, wraz z asystentami, 

Z MIASTA

Można połamać nogi
Chodniki w naszym mieście są różnej jakości. Niektóre odcinki są wyre-
montowane i można po nich poruszać się w miarę pewnie, ale są i takie, 
które pozostawiają wiele do życzenia. W ostatnich tygodniach mieszkanka 
osiedla przy ulicy Warszawskiej aż trzy razy upadła, potykając się o poła-
mane i wystające płyty chodnikowe właśnie przy tej ulicy, niedaleko swo-
jego bloku. 
– Szłam po zakupy ok. godz. 15.00 i nagle z całym impetem upadłam 
na betonowe płyty. Nie mogłam się podnieść o własnych siłach, poobi-
jałam kolana i zdarłam ręce do krwi. Okazało się, że chociaż uważałam, 
to znowu zawadziłam butem o wystającą płytę chodnika. Teraz boję się 
wychodzić z mieszkania. A przecież nie mam wyboru, bo jestem już na 
emeryturze i mieszkam sama – opowiada mieszkanka Nasielska. – Po tej 
stronie ulicy, gdzie znajdują się bloki, chodniki są bardzo stare i zniszczo-
ne. Płyty się połamały i powykrzywiały na całej szerokości, szczególnie 
tam, gdzie popodnosiły je korzenie drzew. Dlaczego po jednej stronie 
ulicy można było zrobić chodnik, a po drugiej nie? Czy mamy chodzić po 
jezdni? Wszyscy mówią, że gmina nie ma pieniędzy. A przecież starszych 
ludzi w naszym mieście jest dużo, dlaczego gmina o nich nie dba? – pyta.
Prawdziwy tor przeszkód zamiast chodników, czyli połamane lub powy-
rywane płyty chodnikowe, wystające lub zapadnięte pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych, mamy przy ulicy Warszawskiej, a także np. przy ulicach 
Piłsudskiego i Rynek. Tam trzeba uważać, chodzić wolno i patrzeć pod 
nogi przy każdym kroku. Niestety, w najbliższym czasie możemy liczyć 
na nową inwestycję jedynie przy ul. Rynek. 
W imieniu mieszkańców apelujemy do Rady Miejskiej o więcej troski, jeśli 
chodzi o stan naszego miasta i realizację niezbędnych inwestycji infrastruk-
turalnych na jego terenie. W końcu chodniki, skwerki i ulice w centrum nie 
powinny być towarem luksusowym, bo służą wszystkim mieszkańcom 
i wystawiają nam świadectwo.

(i.)

dokończenie ze str. 1
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Warto przeczytać

KULTURA

Tajemnica z przeszłości
Tessa, główna bohaterka 
Sekretów uczuć, prowa-
dzi koczowniczy tryb ży-
cia i mieszka z ojcem. Jej 
matka zmarła, gdy Tessa 
była jeszcze małym dzie-
ckiem. Nie pamięta jej. 
Kobieta pracuje w biu-
rze turystycznym, a jej 
los zmienia się z dniem, 
gdy podczas wyciecz-
ki po górach ginie jedna 
z uczestniczek wyprawy. 
Ten dramatyczny wypa-
dek pozostawia w życiu 
Tessy ogromne poczucie 
winy. Czy kobieta w koń-
cu uzyska stabilizację ży-
ciową?
Po wypadku Tessa odci-
na się od pracy, jednak po 
kilku miesiącach szef sta-
wia przed nią nowe wy-
zwanie. Musi pojechać do 
Los Landrones i sprawdzić, jak prezentują się okoliczne atrakcje. Ojciec 
kobiety jest przeciwny temu pomysłowi od samego początku. Czyżby 
coś ukrywał? Los Landrones to miasto jego młodości. To tam mieszkał, 
gdy Tessa była mała. Kobieta wyrusza w podróż. Od samego początku 
spotykają ją złe zdarzenia – brzydka pogoda, potrącony pies. Coś złego 
musiało się stać w tym miejscu.
Tessa, mimo przeciwności losu, nie poddaje się. Sprawdza okoliczne 
bary i… zaczyna jej się tam podobać. Na dodatek poznaje interesujące-
go mężczyznę – Vinca. Ich romans rozwija się w najlepsze, lecz Vincent 
ma trzy córki. Tessa nie chce zastępować im matki. Jednak dziewczynki 
już zdążyły pokochać kobietę.
Dobre i szczęśliwe chwile kiedyś się kończą – w tym wypadku z dniem 
nadejścia listu od ojca Tessy. Ta wiadomość zmieni jej życie. Co Sam 
zataił na prawie czterdzieści lat? Jaką tajemnicę skrywał? Ten sekret, już 
ujawniony, przewraca życie kobiety do góry nogami. W końcu dowie 
się ona, kim jest…
Sekrety uczuć Barbary O’Neal to idealna książka na zimowe wieczory. 
Gdy na dworze zawierucha, a nam nic się nie chce robić, warto zaparzyć 
kubek gorącej herbaty i… się zaczytać. Autorka prezentuje nam wiele 
smakowitych przepisów, a historia jest warta poznania. Książkę czyta się 
rewelacyjnie. Można przy niej odpocząć i świetnie się bawić. Polecam ją 
wszystkim miłośniczkom takich historii. Bo znajdziecie tu wszystko, cze-
go dobrej książce potrzeba. Polecam, przeczytajcie koniecznie!

Marta Czeremurzyńska

Z HISTORII

Legendy i mity o klejnocie Prawdzic
Rzecz z pozoru wydaje się banalna, 
ale niezwykle ważna dla świadomości 
ludzkiej, jej znaczenia oraz tożsamo-
ści terytorialnej. Mowa tu o heraldyce 
miejskiej, która w obecnych czasach 
jest nieodzownym elementem auto-
nomicznym większości samorządów 
w Polce. Patrząc na oficjalne strony 
gmin w większości miast polskich, 
możemy dostrzeć zakładkę doty-
czącą heraldyki samorządowej oraz 
dumnie prężących się włodarzy na 
tle flag, proporców czy herbów. 
Heraldyce miejskiej poświęcono już 
wiele opracowań naukowych, a zain-
teresowanych pogłębieniem tematu 
do niej odsyłam. Temat ten w polskiej 
historiografii budzi wiele emocji i sta-
nowi wyzwanie dla historyków już 
od czasów średniowiecznej Polski. Ja 
przewrotnie nie chcę odnosić się do 
badań naukowych, a jedynie przed-
stawić legendy dotyczące genezy 
powstania herbu, który widnieje tak-
że w logo naszej gazety. 
Sięgając do Herbarza Miast Polskich 
wydanego przez A. Plewko i J. Wanga, 
pod hasłem „Nasielsk” czytamy: Herb 
przedstawia w polu białym wspięte-
go złotego lwa trzymającego w ła-
pach złotą prawdę, tj. podstawę od 
misy, nad czerwonym blankowanym 
murem. Widzimy zatem, że klejnot 
Prawdzic może mieć różny wygląd 
i barwy, ale skąd ten herb bierze swój 
początek? Na to pytanie daje mię-
dzy innymi odpowiedz Herbarz Pol-
ski Kacpra Niesieckiego. Ten uczony 
jezuita, urodzony 31 grudnia 1682 r., 
choć w publikowanym temacie nie 
był pierwszy, stworzył obszerne dzie-
ło dające znaczny wkład w polską ge-
nealogię i heraldykę. Doczekało się 
ono opracowania i wydania w latach 
1839–1845 w lipskiej drukarni. 
W Herbarzu Polskim autor przedsta-
wia historie mające wpływ na powsta-

nie klejnotu Prawdzic. Pierwsza 
z nich mówi o Androdzie po-
chodzącym z Dacji, który nie-
jednokrotnie ciężko pobity 
przez swego pana, przed jego 
uciskiem schronił się w głę-
bi Afryki. Żar słoneczny i nie-
znośny upał skłonił uciekiniera 
do szukania schronienia w oko-
licznej jaskini. Na jego nieszczę-
ście jej mieszkańcem był lew, 
w którego łapie tkwił cierń spra-
wiający ból zwierzęciu. Androd 
wyciągnął cierń z łapy lwa, któ-
re okazało łaskę swojemu wy-
bawicielowi, żywiąc go przez 
3 lata. Zapewne monotonia 
spowodowała, że Androd zapragnął 
wrócić do miejskiego zgiełku. Tam 
jednak rozpoznany trafił do aresztu 
i został skazany na karę rozszarpania 
przez dziką zwierzynę. Jednak wy-
puszczony na arenę lew okazał się 
tym zwierzęciem, któremu pomógł 
Androd. Zwierzę, rozpoznawszy swe-
go wybawiciela, nie tylko nie rozszar-
pało człowieka, ale także ochroniło 
go przed atakiem dzikiego rysia. To 
wydarzenie rozeszło się szerokim 
echem po mieście dając początek 
uwolnieniu Androda, który ponadto 
otrzymał w nagrodę spory majątek 
oraz herb z lewem w polu. 
Kacper Niesiecki przytacza w swym 
Herbarzu także drugą legendę po-
daną przez Bielskiego. Ów początek 
klejnotu widzi w Luzytańczyku po-
dróżującym do Afryki. Tam, napot-
kawszy lwa walczącego ze smokiem, 
przyszedł z pomocą temu pierwsze-
mu, czego omal nie przypłacił ży-
ciem. Lew w ramach wdzięczności 
pilnował konającego z upływu krwi 
człowieka, a zwabioną jej zapachem 
jaszczurkę rozszarpał. Jednak leczony 
ziołami przykładanymi na rany przez 
inne jaszczurki gad szybko wyzdro-
wiał. Lew widząc, skutki zabiegów 

jaszczurek, nazbierał owych ziół dla 
swego wybawiciela i go wyleczył. 
Odtąd człowiek i lew żyli w zgodzie 
i przyjaźni, którą przerwała śmierć 
Luzytańczyka. Lew nie opuścił cia-
ła i pilnował go do kresu własnego 
życia, które zakończyło się śmiercią 
głodową.
Powyższe historie opisują jedynie 
lwa z prawdą w herbie. A co zatem 
z murem? O tym mówi inna historia. 
Opowiada ona ponownie o rodzie 
i potomkach Androda, który pojął za 
żonę bogatą księżniczkę pieczętującą 
się herbem ułożonym na kształt czer-
wonego muru. Po zawarciu związku 
małżeńskiego połączono oba herby 
w jeden, który dał początek klejnoto-
wi Prawdzic. 
Ile w przekazach Niesieckiego jest 
prawdy, dziś raczej nie jesteśmy w sta-
nie tego ocenić. Na pewno przedsta-
wione historie są ciekawe i w czasach, 
w których powstawały, budziły dumę, 
przysparzając pieczętującemu się 
tym klejnotem szlachcicowi zaszczy-
tów. My też możemy być dumni 
z naszego herbu, darząc go należytą 
powagą i szacunkiem oraz zachowu-
jąc o nim pamięć.

D. Dalecki

22. Finał WOŚP w Nasielsku
12 stycznia 2014 r. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagra w cał ym kra-
ju. Również Nasielsk włączy 
s ię  do wsp ólnego g ran ia 
i zbiórki pieniędzy na zakup 
specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opie-
ki medycznej seniorów. Na 
ulicach pojawi się 100 wo-
lontariuszy ze sztabu przy 
P u b l i c z n y m  G i m n a z j u m  
nr 1 w Nasielsku.
Nieodłącznym atrybutem 
każdego wolontariusza są: 
puszka, czerwone serduszka 
i identyfikator. Szczególnie 
ważny jest ten ostatni .  Na 
identyfikatorze znajduje się 
imię, nazwisko oraz zdjęcie 
wolontariusza, numer zbiór-
ki i hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora. To dzięki niemu wiemy, czy osoba, do której 
puszki wrzucamy pieniądze, rzeczywiście jest wolontariuszem WOŚP.
Od godziny 15.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury będą odbywały się koncerty i licytacje. Na naszej sce-
nie wystąpi RaggaBaraBanda i Serving The Trains. Akcję będzie wspierało także Studio Tatuażu Z.W.R.K. 
Tattoo w Nasielsku. Podczas Finału w NOK będzie można ozdobić swoje ciało tatuażem, a pieniądze za 
wykonanie motywu zostaną przekazane do puszek wolontariuszy i powędrują na konto WOŚP. Osoby 
niepełnoletnie, które chciałyby nosić tatuaż, zapraszamy jednak z rodzicami.
Imprezę zakończy tradycyjne „światełko do nieba”.

K.T.

„Nie w kij dmuchał”  
– Kabaret CZESUAF w NOK
Jak naj lepiej obcho-
d z i ć  D z i e ń  D z i a d -
k a?  W yb i e ra j ą c  s i ę 
na kabaret Czesuaf !  
O s t a tn i  ra z  kab a re t 
gościł w Nasielsku w 
2012 r. i chłopaki tak 
mocno stęsknili się za 
nasielską publicznoś-
cią, że już 22 stycz-
nia 2014 r. pojawią się  
w Nasielskim Ośrodku 
Kultury z nowym programem: „Nie w kij dmuchał”. Będzie to prawie 
półtorej godziny skeczy i piosenek, które w lekki sposób dotykają ak-
tualnych tematów, bawiąc widza, ale i czasami skłaniając do refleksji.
Kabaret CZESUAF tworzy trzech mężczyzn łączących młodzieńczą, 
wręcz ułańską fantazję z niemałym doświadczeniem scenicznym, 
zdobywanym od kilku lat podczas występów w całej Polsce. Czesuaf 
umiejętnie łączy humor społeczno-obyczajowy ze sporą dawką ab-
surdu.
Na spotkanie z nietuzinkowym dowcipem zapraszamy 22 stycznia 
2014 r. o godz. 19.00. Bilety do nabycia od 2 stycznia w kasie Na-
sielskiego Ośrodka Kultury oraz online przez naszą stronę interneto-
wą www.noknasielsk.pl lub funpage na portalu Facebook. Cena biletu:  
18 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu.

K.T.
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Duchowe witaminy

Geniusz Maksymiliana 
Ważne są noworoczne życzenia, ale nie mniej znaczące są też plany 
i postanowienia. Zwłaszcza że na starcie można jeszcze wiele, później 
natomiast zapał się zmniejsza i czeka nas powrót do utartych schema-
tów. Co zrobić, aby się ustrzec przed przeciętnością i myśleniem o życiu 
w tzw. świętym spokoju? Warto szukać przykładów ludzi, którzy w mia-
rę, jak dorastali, zaczynali coraz szerzej otwierać oczy, poszerzać swoje 
horyzonty i stawać się aktywnymi uczestnikami życia. 

Ósmego stycznia mija sto dwudziesta rocznica urodzin znanego w ca-
łym świecie franciszkanina św. Maksymiliana Marii Kolbego (1894–1941), 
zwanego również szaleńcem Niepokalanej. Urodził się w Zduńskiej Woli 
w skromnej, pobożnej rodzinie tkackiej, rodzice należeli do trzeciej ga-
łęzi zakonu franciszkańskiego przeznaczonej dla świeckich. Od naj-
wcześniejszych lat wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki 
Bożej. Gdy miał 12 lat, dostąpił objawienia Maryi, jak się później okaże, 
proroczego. Trzymała Ona w ręku dwie korony – białą i czerwoną – 
i zapytała go, którą wybiera (biała oznaczała czystość, czerwona mę-
czeństwo). Wybrał obie. 

W 1907 roku Mundek, bo takie imię nosił od urodzenia, razem ze star-
szym bratem podjął naukę w małym seminarium we Lwowie, gdzie obaj 
w 1910 r. wstąpili do zakonu. Mundek przyjął imię Maksymilian, które 
stało się jego programem – odtąd starał się zawsze być maksymalistą. 
Po studiach w Rzymie, zwieńczonych dwoma doktoratami z filozofii 
i teologii, przyjął święcenia kapłańskie i wrócił do Polski. Jeszcze w Rzy-
mie założył w 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej, które po powrocie do 
kraju szerzył w środowisku zakonnym, a także wśród świeckich. Miało 
ono za cel pogłębianie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześ-
cijańskiego, nawrócenie i uświęcenie świata pod opieką i za przyczyną 
Niepokalanej. Na początku 1922 r. zaczął wydawać w Krakowie mie-
sięcznik „Rycerz Niepokalanej”. Pod koniec roku został przeniesiony do 
Grodna, gdzie zorganizował wydawnictwo. W 1927 r. założył pod War-
szawą klasztor i wydawnictwo Niepokalanów. Wydawał kilka wielona-
kładowych miesięczników, a od 1935 r. także katolicki „Mały Dziennik”. 
Maksymilian chciał również zainstalować w Niepokalanowie telewizję. 
Kilku braci uczyło się pilotażu, bo Święty planował wybudowanie tam 
lotniska. 

Miłość do Niepokalanej chciał o. Kolbe zaszczepić również w Azji. 
W tym celu w latach 1930–1936 przebywał w Japonii, gdzie założył 
w pobliżu Nagasaki Niepokalanów Japoński, niższe seminarium du-
chowne oraz wydawał „Rycerza Niepokalanej” po japońsku. 

W 1936 r. został gwardianem Niepokalanowa, największego wówczas 
klasztoru katolickiego na świecie, który w chwili wybuchu wojny liczył 
700 zakonników i kandydatów do zakonu. „Rycerz Niepokalanej” 
osiągnął w tym czasie nakład 750 tys. egzemplarzy.

W czasie wojny Maksymilian był dwukrotnie aresztowany, wreszcie zo-
stał wywieziony do Oświęcimia wraz z 303 więźniami. Mimo dotkliwych 
cierpień pocieszał współwięźniów i zachęcał do oddania się w opiekę 
Niepokalanej. Pod koniec lipca 1941 r. z bloku, w którym był o. Kolbe, 
uciekł jeden z więźniów. Zwołano na plac apelowy wszystkich więźniów 
z bloku i wybrano dziesięciu, skazując ich na śmierć głodową. Wśród 
nich znalazł się także Franciszek Gajowniczek, mąż i ojciec. Wtedy 
z szeregu wystąpił o. Kolbe i poprosił, aby to jego skazano na śmierć 
w miejsce Gajowniczka. Na pytanie, kim jest, odpowiedział, że jest ka-
płanem katolickim. Poszedł więc z 9 towarzyszami do tzw. bloku śmierci. 
Po dwutygodniowej głodówce hitlerowcy dobili go zastrzykiem fenolu 

14 sierpnia 1941 r. Dzięki ofierze o. Maksymiliana Franciszek Gajowni-
czek zmarł dopiero w 1995 r. w wieku 94 lat. 

Tuż przed beatyfikacją, dokonaną przez Pawła VI w 1971 r., ówczesny 
kard. Karol Wojtyła napisał o Maksymilianie m.in.: „Współczesny syn  
św. Franciszka z Asyżu umiał wspaniale połączyć zamiłowanie do ubó-
stwa z nowoczesnym rozmachem apostolskim i misyjnym. Kościół 
może w nim, twórcy polskiego i japońskiego Niepokalanowa, widzieć 
patrona tego apostolstwa, które śmiało posługuje się nowoczesnymi 
środkami przekazu, przede wszystkim prasą i publicystyką”. Jako papież 
Jan Paweł II kanonizował o. Kolbego – męczennika miłości w 1982 r. 
w Watykanie. W ten sposób ogłosił świętym pierwszego Polaka po II 
wojnie światowej, a swoich rodaków zachęcił do maksymalizmu życia 
dla Boga i ludzi. 

ks. Leszek Smoliński

ZE SZKÓŁ
Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

C.K. Norwid

Przedstawienie bożonarodzeniowe
Słowa wielkiego poety były mottem przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, które odbyło się 20 grud-
nia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz wszyscy uczniowie obejrzeli przedstawienie wprowadza-
jące w nastrój świąt Bożego Narodzenia, które przygotowała młodzież klas drugich pod przewodnictwem Zofii 
Frączak i ks. Grzegorz A. Ostrowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierownictwem Katarzyny 
Popielarskiej, zaś scenografię wykonała młodzież pod kierunkiem Bożeny Chrzanowskiej. Podczas przedstawie-
nia występujący uczniowie zwrócili wszystkim uwagę na przeżycia związane z Wigilią Narodzenia Pana Jezusa. 
Siedząc przy stole wigilijnym, podkreślali, ileż uroku ma w sobie ten wyjątkowy dzień. Ileż w nim ciepła, czuło-
ści, sentymentu, tęsknot i wzruszeń! Wigilia zawsze przywołuje wspomnienia. Każdy z nas nosi ich wiele w sobie. 
Wspomnień o rodzinnym domu, o bliskich, których dzisiaj z różnych przyczyn zabrakło przy wigilijnym stole. 
Wspomnień z dzieciństwa, z młodości, z wielu sytuacji, które odcisnęły się na naszym życiu. Wigilia jak śpiewali 
przed laty muzycy z zespołu Czerwone Gitary to dzień bardzo ciepły, choć grudniowy… Zwykły dzień, w któ-
rym gasną wszelkie spory… Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem… Dzień, piękny dzień… który już 
każdy z nas zna od kołyski. 
Po przedstawieniu Bożenna Zawadzka-Roszczenko, dyrektor szkoły, złożyła wszystkim obecnym oraz ich ro-
dzinom życzenia świąteczne. W tym radosnym zamyśleniu nad istotą świąt staropolskim zwyczajem łamaliśmy 
się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Kolędnicy Misyjni 2013
W tym roku po raz kolejny Koło 
Misyjne działające w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
i parafii św. Wojciecha w Nasielsku 
włączyło się w misyjne kolędowa-
nie. Do tego wielkiego wydarzenia 
przygotowania rozpoczęły się już 
w Adwencie. 
Kolędowanie misyjnie rozpoczę-
to po świętach Bożego Narodzenia 
wśród mieszkańców naszej para-
fii. W promieniach słońca, z mod-
litwą na ustach, radością w sercu 
i dwiema paniami katechetkami – 
Teresą Wrońską i Małgorzatą Ko-
morowską – dzieci wyruszyły, by 
dotrzeć z kolędą do mieszkańców 
Nasielska. Kolędnicy misyjni byli 
przyjmowani bardzo serdecznie, 
obdarowywani słodyczami, owo-
cami. Oczywiście, składano też 
do skarbonki ofiary. Domownicy 
wspólnie śpiewali kolędy i nie ukry-
wali wzruszenia. 
W tym roku naszą posługą wspie-
r a m y  d z i e c i  w  o b u  k r a j a c h 
kongijskich (Republika Konga i De-
mokratyczna Republika Konga). Na 
naszą pomoc czeka ponad 100 ty-
sięcy chorych, niedożywionych, 
samotnych i wykorzystywanych 
dzieci. Pomimo zmęczenia kolęd-

nicy odczuwali wiele radości, że 
mogą choć trochę poczuć się jak 
prawdziwi misjonarze, pokony-
wać trudy, by nieść radosną nowi-
nę o narodzeniu Zbawiciela świata 
i pomóc rówieśnikom.
Wszystkim Rodzinom, które przy-
jęły kolędę misyjną, dziękujemy 
za otwartość i życzliwość. Dzięku-
jemy także za złożone przy oka-
zji ofiary, które w całości zostaną 
przeznaczone na pomoc dla dzieci 
z Republiki Konga i Demokratycz-
nej Republika Konga. W Republice 
Konga pomoc z funduszu PDMD to 
głównie stypendia szkolne i forma-
cja chrześcijańska dla ponad 24 tys. 
dzieci. Natomiast w osłabionej kon-
fliktami Demokratycznej Republice 

Konga na wsparcie czeka ponad 91 
tys. dzieci. Tam projekty dofinan-
sowywane przez PDMD dotyczą 
przede wszystkim ochrony życia 
i edukacji. – Tu nie chodzi o zor-
ganizowanie tym dzieciom pikniku 
ze słodkościami, przesłanie ma-
skotek czy materiałów szkolnych 
– relacjonuje s. Marie Constantine 
Kofio-Ndata, dyrektor ośrodka św. 
Józefa w Gemena – ale o ratowa-
nie życia dzieci, które są niedoży-
wione, chore, utraciły rodziny bądź 
też były wykorzystywane. Tu cho-
dzi o ich życie na dziś i na jutro.

ks. Grzegorz Ostrowski,  
opiekun Koła Misyjnego 

Dzieci parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku



8 3–16 stycznia 2014NASZE SPRAWY
UROCZYSTOŚCI

Grudzień to czas wigilii
Pod pojęciem tym rozumiemy wie-
czerze wigilijne związane ze świętami 
Bożego Narodzenia. Te najważniej-
sze mają miejsce w przeddzień dnia, 
w którym czcimy pamięć Naro-
dzenia Jezusa Chrystusa. Odbywają 
się one głównie w rodzinach, a ich 
przebieg uświęcony jest wielowie-
kową tradycją. Jej najważniejsze ele-
menty to czas rozpoczęcia (pierwsza 
gwiazdka), modlitwa, dzielenie się 
opłatkiem, kolędy, określone potra-
wy i ich liczba.
Oprócz tych rodzinnych wiecze-
rzy wigilijnych odbywa się też wie-
le innych tego typu spotkań. Są one 
organizowane w terminach dość 
przypadkowych w ciągu prawie ca-
łego grudnia. Ich uczestnikami są 
członkowie różnego rodzaju grup 
społecznych. To także swoistego ro-
dzaju rodziny, np. pracownicy za-
kładów pracy, mieszkańcy osiedla, 
wioski, ludzie pokrzywdzeni przez 
los, członkowie klubów i stowarzy-
szeń, itp. Ich potrzeba wynika z natury 
człowieka. Mamy bowiem naturalną 
potrzebę bycia w grupie, podzielenia 
się z innymi swoimi radościami i smut-
kami. I, co najważniejsze, w tym dniu 
życzymy bliźnim wszystkiego co naj-
lepsze i sami staramy się być dobrymi 
dla innych.
Takich spotkań odbyło się w naszej 
gminie wiele. Trudno je wszystkie 
opisać, a nawet tylko je odnotować. 
A wszystkie one zasługują na szacu-
nek i uwagę.

Wigilijne spotkanie  
pracowników  

Szkoły Podstawowej  
w Nasielsku

Wieczerza wigilijna dla pracowników 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku zo-
stała zorganizowana w porze wie-
czorowej w restauracji „Stary Młyn”. 
Wzięli w niej udział obecnie pracują-
cy w szkole nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi oraz emeryci. 
Przy wigilijnym stole zasiedli również 
emeryci ze szkół, których już nie ma, 
a które wskutek reform oświatowych 
zostały wchłonięte przez Szkołę Pod-
stawową im. Stefana Starzyńskiego. 
Honory pełniła dyrekcja szkoły 
w osobach: Agnieszka Mackiewicz, 
Bożena Kozłowska i Mariusz Kra-
szewski. Wigilijnej modlitwie przewo-
dził katecheta tej szkoły ks. Grzegorz 
Ostrowski. Po niej uczestnicy dzielili 
się opłatkiem i składali sobie życzenia. 
Potrawy przygotowane przez załogę 
restauracji było typowo wigilijne i bar-
dzo smaczne. Każdy z uczestników 
spotkania otrzymał miły upominek 
w postaci „kaganka oświaty”, czy-
li pięknej świecy w kształcie bombki. 

Wigilia Stowarzyszenia 
„Bądźmy Razem”  

i studentów Filii LUTW
Ta wigilia odbyła się również w restau-
racji „Stary Młyn”. To, że przy wigi-
lijnym stole spotkali się członkowie 
Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” 
i studenci nasielskiej filii Legionow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
nie było dziełem przypadku. UTW jest 
„dzieckiem” Stowarzyszenia „Bądźmy 
Razem”. 

Łączy je osoba Teresy Skrzyneckiej, 
która jest prezesem Stowarzyszenia 
i starostą nasielskiej Filii LUTW. Ona 
na wigilijnym spotkaniu pełniła funk-
cję gospodyni, witała gości i składała 
ogólne życzenia. Wigilijnej modlitwie 
przewodził proboszcz parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku ks. kan. Tadeusz 
Pepłoński. Po niej uczestnicy spotka-
nia dzielili się opłatkiem i składali sobie 
świąteczne życzenia. Na wigilijnym 
stole znalazły się tradycyjne wigilijne 
potrawy. 
Atrakcją tego spotkania były jasełka. 
Przygotowała je młodzież z Zespo-
łu Szkół nr 2 ze Starych Pieścirogów 
pod kierunkiem Bożeny Majewskiej, 
Barbary Sotowicz i Ewy Zychory. 
Nie były to jednak typowe jasełka. 
Owszem, pojawiła się w nich Święta 

Rodzina i żłóbek, ale osobami, które 
przyszły złożyć hołd Boskiemu Dzie-
cięciu, były postacie znane z bajek 
i opowiastek, np. Czerwony Kapturek, 
Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałka-
mi, Calineczka, a nawet Pinokio z dłu-
gim nosem, Widowisku towarzyszyły 
pięknie wykonane kolędy. Widzowie 
byli urzeczeni tym, co zaprezentowała 
młodzież szkolna z Pieścirogów.
W wigilijny opłatku uczestniczyło też 
wielu gości. Obecny był burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski i przed-
stawiciele Legionowskiego UTW i filii 
tego Uniwersytetu z Serocka.

Wigilia w DPS-ie  
im. Jana Pawła II

Wigilie w tej placówce mają wyjąt-
kowy charakter. Wynika to z faktu, 
że dla podopiecznych tego Domu 
Pomocy Społecznej, ludzi starszych 
z chorobami psychicznymi, placów-
ka ta pełni funkcję domu rodzinnego. 
W większości utożsamiają się z nim. 
Razem z opiekującym się nimi per-
sonelem tworzą specyficzną rodzi-
nę. Co więcej, wielu pensjonariuszy 
młodą przecież panią dyrektor traktu-
je jak matkę i do niej idzie zwierzyć się 
w chwilach trudnych bądź radosnych. 
U niej szukają pocieszenia i rozwiąza-

nia prawdziwych czy też urojonych 
problemów. 
Jeżeli doda się do tego to, że wielu 
mieszkańców tego Domu to ludzie 
bardzo uzdolnieni, to nic dziwne-
go, że ich wigilijne opowieści zawar-
te w okolicznościowych dorocznych 
występach niosą w sobie duży ładu-
nek ludzkich problemów. 
W tym roku wiodącym tematem 
przedstawienia była sprawa gotowo-
ści przyjęcia gości na to miejsce, które 
pozostawiamy przy wigilijnym stole 
puste. Zmuszało ono do refleksji i kie-
rowało wzrok i myśli do skromnej, acz 
pięknej stajenki, jaką przygotowano 
w sali gościnnej. I wciąż na myśl przy-
chodziły słowa kolędy: Nie było miej-
sca dla Ciebie…

Wykonawcami pięknego widowiska 
byli: Ewa Sułkowska, Jolanta Mańczak, 
Małgorzata Tuszakowska, Sławomir 
Kruk, Krzysztof Mackiewicz, Piotr 
Kędzierski, Adam Wielgoszewski, 
Mieczysław Łoniewski. Wsparli ich 
pracownicy: Agnieszka Chodna, Rafał 
Centkowski, Sławomir Wójciak, Marcin 
Wyszomirski, Michał Grubecki oraz 
Paulina Podgrudna, która zapewniała 
techniczną obsługę sceny.
Ważnym i wzruszającym momentem 
spotkania był czas dzielenia się opłat-
kiem. Zanim przystąpiono do tego 
ważnego aktu, modlitwę odmówił 
kapelan DPS-u, proboszcz nasielski  
ks. kan. Tadeusz Pepłoński. Ileż cie-
płych słów usłyszeli goście od miesz-
kańców tego wyjątkowego Domu 
przy dzieleniu się opłatkiem. Odwza-
jemnili się tym samym. Było ciepło 
i rodzinnie. Dyrektor Agata Nowak, 
pensjonariusze i pracownicy zaprosi-
li wielu gości. Byli przedstawiciele sa-
morządu powiatowego z wicestarostą 
Henrykiem Mędreckim na czele, 
przedstawiciele samorządu gminnego 
z burmistrzem Bogdanem Ruszkow-
skim, przedstawiciele gminnych jed-
nostek organizacyjnych, prasa, oraz 
osoby zaprzyjaźnione z placówką.

andrzej zawadzki 

RUBRYKA HARCERSKA

Święta, święta  
i po świętach…
A przed świętami to 
się dopiero działo. 
Jak co roku, okres 
bożonarodzeniowy 
dla harcerzy nasze-
go środowiska jest 
napięty, pełen pra-
cy, ale także wielu 
radości.

Zaczęło się od wi-
gilii środowiska, na 
której pojawiły się 
harcerki i harcerze z 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Mata-
ta” oraz 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek”, a także zuchy i zuchenki 
z Próbnej Gromady Zuchowej w Starych Pieścirogach. Spotkanie opłat-
kowe odbyło się 19 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Nie zabrakło na nim wspólnych zabaw, kolędowania i czegoś słodkie-
go na ząb. Jednak największą atrakcją było przyjście najprawdziwszego 
Mikołaja. Nasz gość miał przygotowane dla każdego słodkie prezenty 
(oczywiście resztę podarków każdy dostał już we właściwie święta), jed-
nak aby je dostać, trzeba było wykonać zadanie związane ze świętami 
Bożego Narodzenia. I tak niektórzy odpowiadali na pytania związane 
z tradycjami bożonarodzeniowymi, inni rysowali, a jeszcze inni śpiewali 
kolędy i piosenki bożonarodzeniowe. Czwartkowy wieczór minął nam 
w przyjemnej i rodzinnej atmosferze, ale za kilka dni czekały na nas ko-
lejne atrakcje.

Już w sobotę 21 grudnia odbyła się Wigilia Harcerskich Środowisk Na-
sielskich organizowana przez męskie i żeńskie środowisko ZHR Nasielsk, 
4. Płoński Harcerski Sczep „Quercus” z Nasielska oraz nasielskie środo-
wisko Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki. Odbyła się ona w salce pa-
rafialnej przy plebanii kościoła w Nasielsku. Pierwsza część w postaci 
spotkania opłatkowego rozpoczęła się o godzinie 16.30. Po ewangelii 
i krótkiej modlitwie ks. Marka Pszczółkowskiego przedstawiciele śro-
dowisk harcerskich przekazali Betlejemskie Światełko pokoju na ręce 
przybyłych gości: burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, Marka 
Maluchnika, dyrektorów szkół oraz seniorów z harcerskiego Kręgu Se-
niora „Nasielszczanie”. Następnie wszyscy podzieli się opłatkiem, składa-
jąc sobie najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. 

Po wzruszających i ciepłych słowach padających z kilkudziesięciu har-
cerskich ust nadszedł czas na część animacyjną, podczas której śpiewa-
liśmy kolędy, chętni brali udział w zabawie „Stajenka” wzorowanej na 
weselnej „Karecie” oraz wspólnie pląsaliśmy. Po integracji odbyła się uro-
czysta msza harcerska z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju 
mieszkańcom Nasielska. Cieszy nas fakt, że z roku na rok coraz więcej 
osób w niej uczestniczy. Niestety, pomimo 4-letniej tradycji, nadal idea 
przeniesienia Światała z Groty Betlejemskiej do naszych domów w na-
szym mieście dopiero raczkuje.

Dzień później w niedzielę, 22 grudnia w parafii św. Katarzyny odbyła 
się nasza środowiskowa msza św. z akcją Rozproszenia Betlejemskiego 
Światełka Pokoju. Po części liturgicznej krótko przybliżono ideę i historię 
akcji BŚP, a następnie przekazaliśmy Światło z Groty Narodzenia Chry-
stusa naszym parafianom. Bardzo cieszymy się, że co roku coraz więcej 
osób zabiera światło do domów. W tegorocznej akcji ponad 30 rodzin 
zaniosło je do swoich najbliższych środowisk. W niedzielę też została sfi-
nalizowana zbiórka pieniężna akcji „Sianko”. Za zebrane środki harcerze 
zakupili artykuły do bożonarodzeniowych paczek dla najbardziej po-
trzebujących rodzin z parafii św. Katarzyny. Harcerscy mikołaje dotarli 
do nich następnego dnia.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku wzięli udział w akcji bożo-
narodzeniowej, a w szczególności organizatorom: druhnom: Karolinie 
Teklińskiej, Dominice Daniszewskiej, Elizie Czajkowskiej oraz druhowi 
Wiktorowi Bendowskiemu.

Kadra nasielskiego środowiska harcerskiego  
Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
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Szopki na Boże Narodzenie
Bożonarodzenio-
we szopki to jedna 
z najpiękniejszych 
tradycji tego świę-
ta. Szopkowy se-
zon z ac z yna s ię 
of icjalnie w wigi-
lijną noc i od tego 
momentu chętnie 
są one odwiedza-
ne przez wiernych. 
Niewątpliwie jednak 
najwięcej zainte-
resowania i emo-
c j i  b u d z ą  wś ró d 
n a j m ł o d s z y c h , 
zwłaszcza te z ży-
wymi lokatorami.
W szopce w koś-
ciele św. Wojciecha 
f igurki Dzieciątka 
Jezus, Maryi i Józe-
fa, Trzech Króli oraz 
stajennych zwierząt 
dostrzec można na 
tle zdjęcia błogosła-
wionego Jana Pawła 
II z małym dzieckiem, 
co ma znaczenie sym-
boliczne dla przemyśle-
nia wiernych.
W p o dob nym to n i e , 
lecz bez dodatkowych 
współczesnych symbo-
li, utrzymane są szopki 
w kościele pw. św. Rocha 
w Cieksynie oraz koś-
ciele pw. św. Katarzyny 
w Starych Pieścirogach.
Na uwagę niewątpliwie 
zasługują szopki żywe – 
a takie na terenie gminy 

są dwie. Pierwsza 
znajduje się przy 
kościele pw. b ł . 
ks .  Jerzego Po-
piełuszki w Nunie. 
W stajence zoba-
czyć można źre-
bię, osiołka, kozę, 
a  t ak że kac zk i , 
kur y  i  go ł ęb i e , 
a  m i ę d z y  n i m i 
w żłóbku na sianie 
figurkę narodzonego Dzieciątka.
Druga żywa szopka znajduje się na terenie Farmy Krzyczki i jest dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych. Przed stajenką znajdują się figurki dwóch 
pastuszków, którzy jakby zapraszają do wejścia do środka szopki. W środku 
natomiast, między kozami, osiołkami, źrebakami czy też lamami, znajduje 
się kącik, gdzie u boku stojącej postaci Józefa siedzi Maryja trzymająca na 
rękach Dzieciątko.
Zachęcamy wszystkich do zobaczenia szopek. Można je na ogół oglądać 
do 1 lutego.

Michał B.

Opłatek w Klubie HDK „Kropelka”
W niedzielę, 15 grudnia br. nasielscy krwiodawcy z Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” uczestniczyli 
w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku. Wszystkich przybyłych powitała Do-
rota Kalinowska, prezes Klubu HDK „Kropelka”. Wśród go-
ści znaleźli się: Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, ks. 
Tadeusz Jabłoński, kapelan Klubu HDK, i Marian Wasierzyń-
ski, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Była wspólna modlitwa, dzielenie się opłat-
kiem i życzenia. Krwiodawcy otrzymali też podziękowania 
i dyplomy uznania za działania prowadzone w 2013 roku.

(um)

Spotkanie opłatkowe w WTZ
W piątek, 13 grudnia br. w sie-
dzibie Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Starych Pieścirogach 
swoje świąteczne spotkanie 
mieli uczestnicy warsztatów, 
absolwenci i kandydaci do WTZ 
oraz ich rodzice, a także Koło 
Dzieci Niepe łnosprawnych 
z Nasielska. 
Wśród gości, którzy zaszczyci-
li swoją obecnością tę uroczy-
stość, byli założyciel Warsztatów 
Janusz Konerberger wraz z żoną 
Ireną, a także Henryk Mędre-
cki wicestrosta nowodworski, 
Marek Rączka, dyrektor PCPR 
w Nowym Dworze Mazowie-
ckim, Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, Katarzyna Świderska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku, Agata Nowak, dyrektor DPS 
w Nasielsku, Monika Nojbert, dyrektor nasielskiego MOPS, Łukasz Ruszkowski, dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pułtusku. Przybyli także: Halina Kamińska, prezes Akcji Katolickiej w Nasielsku, Edward Rutkow-
ski, prezes Polskiego Związku Niewidomych, koło w Nowym Dworze Maz., i Marian Wasierzyński, prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz. W spotkaniu udział wzięli również duchowni na co dzień współpra-
cujący z tą placówką: ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii w Nunie, oraz ks. Adam Ners, opiekun WTZ. 
Na wstępie wszystkich gości powitała Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ, i zaprosiła do obejrzenia przygotowa-
nego przez uczestników przedstawienia bożonarodzeniowego. Warto nadmienić, że powstało ono na podstawie 

scenariusza Pawła Salaka i mówiło o zagubionych we współczesnym 
materialistycznym świecie wartościach tych wyjątkowych świąt. 
Po inscenizacji przyszedł czas na życzenia, upominki i dzielenie się 
opłatkiem. Po czym wszyscy goście zebrali się przy świątecznym stole, 
by posmakować potraw przygotowanych przez uczestników pracowni 
terapii gospodarstwa domowego pod kierunkiem Eweliny Wiktorowicz. 
Podczas tej uroczystości już oficjalnie pan Konerberger poinformo-
wał obecnych, iż od początku stycznia 2014 r. z inicjatywy kierownik 
B. Szlaskiej Warsztaty będą powiększone o kolejną pracownię – mu-
zyczno-teatralną, do której przyjętych zostanie pięć osób niepełno-
sprawnych. W sumie w zajęciach WTZ uczestniczyć będzie 30 osób 
niepełnosprawnych z trzech powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego 
i płońskiego. Lista oczekujących na przyjęcie do tej placówki nieustan-
nie się zwiększa, jest więc ogromna szansa na jej dalszy rozwój. 
ŻN również przyłącza się do tych życzeń.

(i.)

UROCZYSTOŚCI

Świąteczne spotkanie z parafianami
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia był okazją 
do spotkania i podzielenia się opłatkiem miesz-
kańców naszej gminy z Bogdanem Ruszkow-
skim, burmistrzem Nasielska, i ks. Tadeuszem 
Pepłońskim, proboszczem nasielskiej parafii.
Mszę świętą o godzinie 12.00 poprzedził kon-
cert chóru parafialnego „Lira”, który jest nie-
wątpliwie chlubą naszego miasta. W czasie 
20-minutowego recitalu grupa, pod dyrygen-
turą organistki Joanny Ostaszewskiej, zaprezen-
towała takie kolędy, jak Bracia, patrzcie jeno, 
Nie było miejsca, Mizerna, cicha…, Przybieżeli 
do Betlejem, czy mniej znane:  Dziecina mała 
lub Niemowlątko na słomie. Chór można było 
także zobaczyć i usłyszeć w czasie pasterki.
Na mszę burmistrz Nasielska przybył wraz 
z małżonką. Licznie przybyli także mieszkańcy oraz goście parafian. Po nabożeństwie przyszedł czas na życze-
nia świąteczno-noworoczne złożone najpierw przez włodarza gminy, a następnie gospodarza parafii, po czym 
przełamali się opłatkiem – najpierw ze sobą, a następnie z mieszkańcami.
Niestety, tradycją jest już to, że rokrocznie znaczna część wiernych opuszcza w pośpiechu kościół, nie wysłu-
chawszy nawet życzeń. Szkoda, bo święta to wyjątkowy czas na pojednanie ze wszystkimi.

Michał B.
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Jubileuszowy numer „Notatnika”
Oddajemy dziś do rąk Czytelników 
100 – tny numer „Notatnika” reda-
gowanego przez Nasielskie Towa-
rzystwo Kultury. Pierwszy numer 
naszego pisma ukazał się w mar-
cu 2001 roku. W marcowym nu-
merze napisaliśmy między innymi: 
„Chcemy, aby „Notatnik” podejmo-
wał przede wszystkim problematykę 
społeczno – kulturalną. Mamy zamiar 
pisać w nim o tradycjach i przeszłości 
naszego regionu, jak i o problemach 
współczesności. Będziemy przypo-
minać ludzi, którzy tworzyli naszą hi-
storię i zasługują na pamięć. Mamy 
zamiar zwrócić uwagę na piękno 
przyrody ziemi nasielskiej i histo-
rię nielicznych już zabytków kultu-
ry materialnej. Pismo to adresujemy 
do wszystkich mieszkańców, którzy 
chcą poznać lepiej swoje tradycje 
i chcą aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu naszego miasta i gminy.”
W miarę naszych możliwości sta-
raliśmy się podejmować na łamach 
„Notatnika” wymienioną wyżej te-
matykę. Może nie zawsze nam się to 
udawało, ale staraliśmy się, aby nasz 
dodatek do „Życia Nasielska” spełniał 
oczekiwania Czytelników. 
W „Notatniku” pojawiały się róż-
norodne artykuły, które z czasem 
zaczęły się powtarzać zapoczątko-
wując w ten sposób serię kolejnych 
tekstów. W związku z jubileuszowym  
numerem pisma chcemy dziś nie-
które z nich przypomnieć. 
Do pierwszego cyklu zaliczyć nale-
ży artykuły z serii: „Wpisani w histo-
rię Nasielska”.  Poniżej zamieszczamy 
wykaz wszystkich osób związanych 
z historią miasta o których to pisali-
śmy:
Jadwiga Rostkowska – nr 13/2002 r.
Bronisław Dobrowolski  
– nr 14/2002 r.
Feliks Rostkowski – nr 15/2002 r.
Paweł Kaczyński – nr 16/2002 r.
Stefan Jaworski – nr 17/2002 r.
Feliks Grzebski – nr 18/2002 r.
Aleksander Kurtz – nr 19, 20/2002 r.
Franciszek Wójciak – nr 21/2002 r.
Henryk Sitek – nr 22/2003 r.
Stanisław Jędraszko – nr 24/2003 r.
Tadeusz Jerzełkowski – nr 25/2003 r.
Stanisław Pujdo – nr 26/2003 r.
Jadwiga Grubecka – nr 27/2003 r.
Kazimierz Białorucki – nr 30/2003 r.
Wiktor Weyher – nr 33/2004 r.
Adam Szelążek – nr 35/2004 r.
Antoni Sochaczewski  
– nr 36/2004 r.
Aleksy Retkin – nr 39/2004 r.

Wacław Sokolnicki – nr 42/2005 r.
Michał Michalcewicz – nr 47/2005 r.
Genowefa Przybysz – nr 54/2006 r.
Kazimierz Przybysz – nr 56/2006 r.
Czesława Miłancz – nr 66, 67/2008 r.
Stanisław Jaroszewski – nr 67/2008 r.
Maria Mróz – nr 68/2008 r.
Władysław Radliński – nr 69/2008 r.
Stanisław Grzesiak – nr 70/2008 r.
Ryszard Sałkowski – nr 76/2009 r.
Witold Grotowski – nr 80/2010 r.
Henryk Śliwiński – nr 86/2011 r.
Piotr Dmochowski – nr 87/2011 r.
Katarzyna Berger – nr 89/2011 r.
Wincenty Walendziak – nr 95/2013 r.
Edward Czajkowski – nr 97/2013 r.    
Dużo miejsca na stronach „Notat-
nika” zajmowały teksty opisujące  
historię miasta i jego najbliższej oko-
licy. Oto ich tytuły, autorzy i numery 
w kolejności ich ukazywania się: 
„Życie i obyczaje społeczności ży-
dowskiej w Nasielsku”, Magdalena 
Śliwińska, nr 6 – 8/2001 r.
„Potyczka pod Borkowem 24 grud-
nia 1806 roku”, Stanisław Tyc, nr 
35/2004 r. 
„Ziemia nasielska podczas powstania 
listopadowego i styczniowego”, Sta-
nisław Tyc, nr 44 – 46/2005 r.
„Pracownicy kolei w Nasielsku na 
początku lat trzydziestych XX wie-
ku”, Jacek Wilamowski, nr 51/2006 r.
„Gloria Victis. Ostatni partyzanci zie-
mi nasielskiej”, Stanisław Tyc, nr 53, 
55/2006 r.
„Akcja Katolicka w parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku w latach 1934 – 
1939”, Jadwiga Szymańska, nr 54, 56, 
58, 60/2006 r.
„Historia wsi Pieścirogi do 1939 
roku”, Stanisław Tyc, nr 59/2006 r., 
nr 61, 62/2007 r. 
„Ziemianie nasielscy w I połowie 
XIX wieku”, Stanisław Tyc, nr 64 – 66 
/2007 r., 67/2008 r.  
„Ku niepodległości”, Stanisław Tyc, 
nr 69, 70/2008 r., nr 71, 72/2009 r. 
„W stulecie konsekracji nasielskie-
go kościoła”, Małgorzata Pakuła, nr 
72 – 74/2009 r.,  78, 80/2010 r., nr 
85/2011 r., nr 90 – 93/2012 r., nr 94, 
97/2013 r.
„Najdawniejsze ślady osadnictwa”, 
Stanisław Tyc, nr 91/2012 r.
„Czynniki miastotwórcze Nasielska 
w XIX wieku”, Stanisław Tyc, nr 95, 
96/2013 r. 
„Dawnego Nasielska czar”, Stanisław 
Tyc, nr 98, 99/2013 r. 

W „Notatniku” pojawiały się tak-
że artykuły opisujące zabytki 
naszego regionu oraz teksty po-
święcone pięknu przyrody ziemi 
nasielskiej: 
„ D wó r  w  Ko s e w i e ”  –  n r 
30/2003 r.
„Zespół pałacowo- parkowy 
w Chrcynnie” – nr 31/2003 r.
„Dwór w  P i a n o w i e ”  –  n r 
36/2004 r.
„Pomnik i  prz yrody okol ic 
Nasielska” – nr 42/2005 r.
„W trosce o ochronę nasielskiej 
przyrody” – nr 43/2005 r. 
„Śladami zabytkowych grobów” 
– nr 73, 74, 76/2009 r. 
Nasze pismo poruszało także 
tematykę społeczną. Oto arty-
kuły w których człowiek i jego 
przeżycia znalazły się na pierw-
szym miejscu:
„Dziennik Wiktora Oleksia-
ka z czasów I wojny świato-
wej ”,  Magdalena Suwińska 
– Sokolnicka, nr 77/2009 r.,  
nr 79/2010 r., nr 88, 89/2011 
r., nr 90/2012 r.
„Pamiętnik Tomasza Kowal-
skiego z kampanii wrześnio-
wej 1939 roku”, Magdalena 
Suwińska – Sokolnicka, nr 82, 
83/2010 r., nr 84/2012 r.
„Wspomnienia Heleny Przy-
byłowskiej z obozu koncentra-
cyjnego”, Magdalena Suwińska 
– Sokolnicka, nr 92 – 94/2012 r., 
nr 98, 99/2013 r.  
Dużo miejsca poświęciliśmy sze-
roko rozumianej edukacji. Na na-
sz ych łamach promowal i śmy 
szkoły, które przystąpiły do ogól-
nopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, nr 
16, 19, 20/2002 r., nr 22/2003 r., 
nr 32/ 2004 r., nr 51/2006 r.
W cyklu artykułów „Jak się stu-
diuje…?” zachęcaliśmy młodzież 
szkół średnich do wybrania kierun-
ków studiów, które polecały osoby 
na tych właśnie kierunkach studiu-
jące: nr 33/2003 r., nr 36/2004 r., 
nr 39, 40/ 2004 r.
W  r u b r yc e  „ R a d y  l o g o p e -
dy” radziliśmy rodzicom na co 
należy zwrócić uwagę przy za-
burzeniach i wadach wymowy: nr 
29, 30/2003 r., nr 37/2004 r., nr 
41/2005 r., nr 52, 57, 60/2006 r., 
nr  62, 63/2007 r. 
Jeden z cykli artykułów poświę-
cony był tradycjom związanym 
z obchodzeniem świąt:  nr 31, 
32/2004 r., nr 48/2005 r.

W „Notatniku” pojawiło się kil-
ka cykli artykułów poruszających 
sprawy kultury. Oto niektóre z nich:
„Spotkania z książką”, nr 3/2001 r., 
nr 12, 17/2002 r., nr 28/2003 r.,  
nr 57/2006 r., nr 75/2009 r.
„ R o k  z  G o m b r o w i c z e m ”,  
nr 37/2004 r.
„Podróże nie tylko literackie”, nr 46 
– 49/2005 r., nr 58/2006 r.
„Nowa płyta Wojtka Gęsickiego”, nr 
41/2005 r., 82/2010 r.
„Henryk Śliwiński – animator kul-
tury”, Katarzyna Tyc, nr 86 – 
88/2011 r. Ten cykl artykułów 
pokazywał dokonania H. Śliwiń-
skiego jako pedagoga, animatora 
kultury oraz twórcę nasielskiej sce-
ny kabaretowej. 
W „Notatniku” promowaliśmy 
poezję umieszczając wiersze osób, 
które chciały podzielić się swoi-
mi uzdolnieniami artystycznymi. 
Wiersze pojawiły się w następują-
cych numerach: nr 14, 19/2002 r., 
nr 24/2003 r. 
Prezentowaliśmy również do-
konania  nas ie l sk ich ar t ystów 
plastyków i graf ików: nr 16, 17, 
20/2002 r., nr 23 – 25/2003 r.

W serii artykułów pod wspólnym 
t ytułem „Moje pasje pozaza-
wodowe” prezentowaliśmy do-
konania nasielskich kabaretów. 
Autorem tekstów: „Nasielsk ie 
tradycje kabaretowe” był   Henryk 
Śliwiński: nr 74 – 77/2009 r., nr 
78 – 83/2010 r., nr 84, 85/2011 r.
Inne stałe rubryki w naszym piś-
mie to: „Nasielsk na starej po-
cztówce”, „Historia w kadrze” 
oraz „Ku rozśmieszeniu serc” na 
którą składały się satyryczne ry-
sunki w wykonaniu Sławomira 
Umińskiego.  
Jeden z numerów naszego pisma 
w całości poświęciliśmy gminie 
Świercze, nr 38/2004 r. 
Nie sposób jest w tej chwili wy-
mienić wsz ystk ich ar t ykułów 
prezentowanych na łamach „No-
tatnika”. Było ich bardzo dużo 
i poruszał y one bardzo różno-
rodną tematykę. Zaprezentowa-
ny wyżej ich wykaz pokazuje, ile 
w ciągu prawie trzynastu lat udało 
nam się Państwu przekazać, dzie-
ląc się w ten sposób naszą wie-
dzą i umiejętnościami z wiernymi 
Czytelnikami. 

Redakcja NTK
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Wszystkich zainteresowanych zakupem najnowszej 
książki wydanej przez Nasielskie Towarzystwo Kultu-
ry – „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” 

zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej  
w Nasielsku.

Wpisani w historię Nasielska

Kazimierz Śniegocki (1931 – 2011) proboszcz i dziekan nasielski, 
laureat nagrody „Lew Nasielska”
Pod  koniec  stycznia  mija  trze-
cia rocznica śmierci księdza pra-
łata Kazimierza Śniegockiego.
W czasie 20 lat pełnienia funkcji 
proboszcza paraf ii w Nasielsku, 
nasza świątynia nabrała godne-
go jej blasku, a wierni otoczeni 
zostali ojcowską miłością dobre-
go duszpasterza i przewodnika 
w drodze do zbawienia.  
K s i ą d z  K a z i m i e r z  Ś n i e g o -
cki urodził się 13.08.1931 roku 
w rodzinie Kazimiery i Szymo-
na Śniegockich w Radzanowie 
nad Wkrą koło Mławy. Tu ukoń-
czył szkołę podstawową. W la-
tach 1946 – 1951 uczęszczał do 
Gimnazjum św. Stanisława Kostki 
(Niższe Seminarium Duchowne),  
a następnie  do Wyższego Semi-
narium Duchownego w Płocku.  
Święcenia  kap łańsk ie  prz yją ł 
w gronie 15 diakonów, w dniu 
15.06.1957 roku z rąk ordyna-
riusza diecezji p łockiej księdza 
biskupa Tadeusza Zakrzewskie-
go. Miało to miejsce w bazylice 
katedralnej w P łocku. Następ-
nego dnia odprawi ł  mszę ś w. 
prymicyjną w rodzinnej paraf ii 
w Radzanowie. Kolega z rocz-
nika święceń – ks. Wojciech Sta-
siak, emerytowany proboszcz 
parafii Łęg – tak wspominał swo-
jego kolegę: „Ksiądz Kazimierz 
był zdyscyplinowany i koleżeń-
ski. Pięknie pracował w duszpa-
sterstwie, zwłaszcza z młodzieżą, 
która do niego lgnęła”.
Pierwsze kroki w kapłaństwie sta-
wiał w paraf iach Puł tuska (1957 
– 1959),  w paraf i i  ś w.  Trój c y 
w Rypinie (1959 – 1963)  i Płoń-
sku (1963 – 1965). Ordynariusz 
diecezj i  w 1965 roku powołał  
księdza Śniegockiego do  sa-
modzielnego kierowania para-

fią.  Przez ponad 12 lat związany 
był z powiatem płońskim, z gmi-
ną Naruszewo, gdzie w latach 
1965 – 1977 w parafii  św. Floria-
na w Krysku pełnił swoją posługę 
duszpasterską. W 1977 roku zo-
stał proboszczem parafii Zegrze 
z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. 
Pracę w dekanacie nasielsk im 
rozpoczął w 1977 roku, ale do 
samego miasta przeszedł do-
piero w 1986 roku obejmując 
paraf ię w Nasielsku. W pierw-
szym roku zarządzania paraf ią 
uregulował spraw y sp łat y za-
dłużenia paraf ii związanego za-
kup e m z i e m i  p o d  c me n t arz 
przez poprzedniego probosz-
cza. Staraniem ks. Śniegockiego, 
wybudowano kaplicę w Pieści-
rogach w 1990 roku i w Nunie 
w 1992 roku. Kaplica w Pieści-
rogach jest obecnie kościołem 
paraf ialnym. Nowa  paraf ia zo-
stała erygowana przez bpa Zyg-
munta Kamińskiego w 1991 roku.  
Powstała ona prawie w całości  
z paraf i i  św. Wojciecha i  w jej 
skład weszł y wioski: Pieścirogi 
Nowe  i Stare, Mogowo, Morgi, 
Chlebiotki i część Siennicy, a tak-
że przyłączono kilkanaście ro-
dzin z Mokrzyc z parafii Cieksyn. 
Ksiądz proboszcz dwukrotnie 
zabezpieczył dach na kościele 
farbami antykorozyjnymi, ubo-
gacił kościół polichromią, wstawił 
nowe ławki i cztery konfesjonały, 
ogrodził kościół i plebanię, za-
bezpieczył witraże. Dokonano 
również licznych napraw i zmian 
w samym kościele. W kolejnym 
r o ku  z a g o s p o d a r o wa n y  z o -
stał teren przykościelny: wybu-
dowano nowy parkan i wylano 
procesyjny betonowy chodnik 
wokół świątyni. W kolejnych la-

tach ogrodzono plebanię i po-
większono cmentarz.  W 2000 
roku położono chodnik z kost-
ki brukowej przy kościele. Rok 
później ponownie zabezpieczo-
no dach farbami antykorozyjny-
mi.  W 2004 roku ks. Śniegocki 
prowadził dalsze działania: jego 
staraniem wstawiono okna du-
beltowe ze szkła zbrojonego, 
zabezpieczające witraże i okna 
kościoła. Do tego celu wyko-
rzystano 7,5 tony szkła. Prace te 
wykonała firma Mirosława Dzier-
żanowsk iego z O stro łęk i .  Ich 
koszt wynosił 87 500 zł., dodat-
kowo wymieniono okna w sta-
rym wikariacie, oraz odnowiono 
elewację plebani i ocieplono ją. 
W kolejnym roku założono cen-
tralne ogrzewanie w zakrysti i , 
sali nad zakrystią i prezbiterium. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 21 
500 zł. Przeprowadzono także 
remont zakrystii i łazienki – za-
kupiono nowe szafy na akcesoria 
procesyjne. Pieniądze na wszyst-
kie prace w kościele pochodziły 
z of iar mieszkańców Nasielska. 
W 2006 roku kościół nasielski 
został podświetlony z zewnątrz. 
W każdej paraf ii dał się poznać 
jako doskonał y gospodarz. Nie 
to jednak było dla niego najważ-
niejsze. Najważniejsza i najbliższa 
mu była troska o duchową stro-
nę parafian. Aby ułatwić parafia-
nom dostęp  do świątyni za jego 
staraniem powstały trzy kaplice 
(w Zegrzu, Nunie i Starych Pieś-
cirogach). To także dzięki jego 
zabiegom powstała nowa para-
fia św. Katarzyny w Pieścirogach 
Starych. Do pracy duszpaster-
skiej angażował ludzi świeckich. 
Przyczynił się wielce do powsta-

nia Akcji Katolickiej 
w parafii Nasielsk. 
W  o k r e s i e  p r a -
c y du szp a s te rsk i e j 
był  m. in .  wiz ytato-
r e m  k a t e c h e t yc z-
n y m  w  d e k a n a c i e 
p ł o ń s k i m  i  c z ł o n -
k i e m  d i e c e z j a l n e j 
R a d y  D u s z p a s t e r -
sk iej .  W 1985 roku 
z o s t a ł  o z n a c z o n y 
godnością kanonika 
honorowego Kapitu-
ły Pułtuskiej, a 10 lat 
później został kano-
nikiem gremialnym. 
K s i ą d z  p r a ł a t  b y ł 
laureatem nagrody 
„Lwa Nasielska”, któ-
rą został wyróżnio-
ny w czerwcu 2004 
roku. 
Już jako emeryt od 
12 .06 .2 0 06  r o ku , 
zamieszkiwał  na te-
renie paraf i i .  Od wielu zmagał 
się z ciężką chorobą, wymaga-
jącą częstej hospitalizacji. Zmarł 
31.01.2011 roku w szpitalu cie-
chanowsk im.   D nia   2 lutego 
z udziałem 90 kapłanów miała 
miejsce msza św. pod przewod-
nictwem bp Romana Marcinkow-
skiego, który również wygłosił 
kazanie. W uroczystościach po-
g r z e b ow yc h  w ra z  z  r o d z i n ą 
zmarłego wzię ł y udział rzesze 
wiernych  nie tylko z paraf ii św. 
Wojciecha w Nasielsku, ale także 
z parafii z której pochodził ksiądz 

proboszcz oraz z tych, w których 
pracował. Ksiądz Kazimierz Śnie-
gocki został pochowany w kapli-
cy na cmentarzu w Nasielsku. 

Krzysztof Macias 
Biogram księdza Kazimierza Śnie-
gockiego wraz z innymi biograma-
mi zasłużonych dla naszego miasta 
znajduje się w książce: „Nasielsk. 
Wpisani w dzieje miasta i regio-
nu.” Wszystkich zainteresowanych 
zakupem tej książki zaprasza-
my do czytelni biblioteki miejskiej 
w Nasielsku.

Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku ksiądz proboszcz uczył religii w Szkole Podstawowej nr 2. (fot. 1991 r.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
3-16 stycznia godz. 15.00 i 18.00

Hobbit:  
Pustkowie Smauga 3D

Fantasty, Przygodowy; Nowa Zelandia, USA;  
czas: 2 godz. 26 min
Hobbit Bilbo Baggins razem z Gandalfem oraz 
trzynastoma krasnoludami zmierza do legowi-
ska smoka Smauga. Bohaterowie chcą pokonać 
bestię i odebrać jej złoto, które ukradła. 

10-11 stycznia godz. 19.00

Porachunki
Komedia kryminlna; Francja, USA; czas: 1 godz. 51 min
Objęty programem ochrony świadków były 
mafiozo żyje w Normandii, próbując wraz z ro-
dziną przystosować się do nowych warunków. 

14-19 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu
Animacja, Familijny; Rosja; czas: 1 godz. 20 min
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca 
wszystkich ludzi i pozbawić ich emocji. Jeżeli 
ten niecny plan się powiedzie, artyści i sztuka na 
całym świecie znikną, a ludzie zapomną, czym 
są miłość, przyjaźń i dobro. Jednak magiczne lu-
stro Królowej podpowiada, że Gerda i Kai, dzieci 
słynnego mistrza wyrobów ze szkła, mają moc, 
by pokrzyżować jej podłe plany...

14-16 stycznia godz. 20.00

17-19 stycznia godz. 17.00 i 19.00

Wkręceni
Komedia; Polska; czas: 1 godz. 30 min
Bohaterami jest trzech mężczyzn pracujących 
na Śląsku w lokalnej fabryce samochodów. Gdy 
dyrekcja zakładu podejmuje decyzję o gru-
powych zwolnieniach, przyjaciele trafiają na 
bezrobocie. Odprawa pozwala im na ostatnie 
szaleństwo - wyjazd do Warszawy.

22-26 stycznia godz. 15.00

Robaczki  
z Zaginionej Doliny

Animacja, Komedia; Belgia, Francja; czas: 1 godz. 30 min
W malowniczych okolicznościach przyrody, 
wśród pozostałości po niedzielnym pikniku, wy-
bucha wojna mrówek. Pracowite Czarne rywa-
lizują z plemieniem Czerwonych o wielki skarb 
– pudełko pełne kostek cukru. Nieoczekiwanie, 
w ich zmagania o pyszne słodkości, miesza się 
niesforna mała biedronka, która zgubiła rodzi-
ców...

23-26 stycznia godz. 17.00

Last Vegas
Komedia; USA; czas: 1 godz. 45 min
Czterech przyjaciół po sześćdziesiątce jedzie do 
Las Vegas, by zaszaleć na imprezie kawalerskiej 
jedynego, który pozostał jeszcze wolny. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Monotonna praca staje się dla Ciebie prawdziwym 
koszmarem. W tym roku będziesz starał się zmienić 
to wszystko, co tylko można, żeby nie siedzieć za 
biurkiem. Jeżeli nic nie da się zmienić w samej pracy, 
postanowisz zmienić… pracę. To będzie bardzo 

dobre rozwiązanie. Do marca niewiele się w Twoim portfelu 
zmieni. Będziesz raczej wychodził z zaległości. Kolejne trzy miesiące 
mogą przynieść Ci wielkie wydatki, ale spodziewane i konieczne. 
Trzeci kwartał tego roku przyniesie Ci znaczny przypływ gotówki. 
Poczujesz, że stoisz mocno na nogach. 
Byk 21.04–20.05

W tym roku postaw na swoją inteligencję i umie-
jętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem. 
Bardzo Ci się to przyda, bo nowe znajomości mogą 
okazać się bardzo korzystne. Jeżeli planujesz założyć 
własną firmę, zajmij się handlem. Może okazać się, 

że masz do tego rękę. Jeżeli pracujesz dla kogoś, staraj się, a zosta-
niesz doceniony. W pierwszym kwartale roku powinno udać Ci się 
odłożyć niezłą sumkę, która możesz zainwestować. Drugi kwartał 
będzie dla Ciebie czasem spokoju i relaksu, nie szykują się większe 
wydatki. Dopiero pod koniec roku przyjdzie moment wydatków. 
Bliźnięta 21.05–21.06

Możesz osiągnąć wiele w swej zawodowej karierze. 
Szczególnie, jeżeli zaufasz swojej intuicji i refleksowi. 
Może szykować się awans i podwyżka. Jeżeli pracujesz 
dla siebie albo w wolnym zawodzie, powinieneś mieć 
dużo zleceń. To będzie rok, który może dać Ci szanse 

na większą stabilizację finansową. W pierwszym kwartale jeszcze 
dużo nie będzie się działo, ale już w wakacyjnym czasie możesz 
liczyć na zwiększenie dochodów i radykalne podwyżki. Będziesz 
w stanie kupić to, o czym do tej pory mogłeś tylko zamarzyć. Nie 
przesadź jednak i zawsze zostaw coś na gorszą godzinę. 
Rak 22.06–22.07

Jesteś osobą dość delikatną, ale w tym roku bę-
dziesz musiał, drogi Raku, wykazać się i dobrymi 
pomysłami, i niezależnością. Traktuj swoją pracę 
poważnie, a powierzonych zadań nie odkładaj na 
później. Jeżeli będziesz pracował szybko i sprawnie, 
możesz liczyć na uznanie, a nawet na podwyżkę 

i awans. W tym roku zarabianie pieniędzy powinno przyjść Ci bez 
wysiłku, pod warunkiem odpowiedniego skupienia i planowania. 
Pod koniec roku trzeba będzie więcej planować, dlatego, że szykują 
się możliwości inwestycji. Jeżeli pracujesz dla kogoś, możesz liczyć 
się z dodatkową pracą, a co za tym idzie dodatkowymi zyskami. 
Lew 23.07–23.08

W tym roku nie bardzo masz co liczyć na to, że uda się 
pewne sprawy załatwić bez zainwestowania czasu 
i energii. Działaj przede wszystkim głową i planuj, a to 
przyniesie oczekiwane rezultaty. Wiosenne miesiące 
przyniosą Ci konflikty w sprawach zawodowych. Ty 

wyjdziesz z tych niesnasek jako osoba uczciwa i niezajmująca 
się plotkami. Najlepiej by było, gdyby Twoje pieniądze pozostały 
w ciągłym ruchu. Nie możesz spodziewać się, że w tym roku uda 
się cokolwiek odłożyć. Nie ulegaj jednak pokusie zbyt łatwego 
zarobku, bo może się to skończyć tym większą stratą. 
Panna 24.08–22.09

Czasem masz wrażenie, że bez zmian udusisz się 
w aktualnej pracy. W tym roku będzie bardzo dobry 
moment na to, żeby założyć własną działalność. Nie 
działaj na zasadzie spółek, ale otaczaj się osobami 
pełnymi optymizmu. Tym bardziej że w kryzysowym 

momencie będzie można liczyć na ich pomoc. Jeżeli pracujesz na 
etacie, wykorzystaj dobry moment, by porozmawiać o podwyżce. 
Nie unikaj szkoleń i kursów. Wakacje będą czasem wydatków. 
Końcówka roku spokojna, tutaj możesz liczyć na podwyżkę albo 
chociaż premię uznaniową. 

Waga 23.09–23.10
W tym roku Twoja kariera może nabrać tempa. Nie 
bój się też rozpoczynać pracy na własny rachunek. 
Jest coś, co może się naprawdę powieść, a Ty sam 
uwolnisz się od korporacyjnych uzależnień. Postaw 
na siebie, a każdy cel zostanie osiągnięty. Większe 
pieniądze powinny do Ciebie spłynąć w połowie roku. 

Będzie to tylko zasługa Twoja i Twojej ciężkiej pracy. Jeżeli planujesz 
większe zakupy czy remont, właśnie ten czas będzie na to zupełnie 
odpowiedni. Nie będziesz musiał liczyć się z każdym groszem. Jeżeli 
chcesz zmienić auto, zrób to w marcu albo we wrześniu. 
Skorpion 24.10–22.11

Mimo że przeważnie jesteś zodiakalnym indywidualistą, 
w tym roku będziesz miał ochotę na to, żeby poczuć 
się częścią większej całości. Wyda Ci się to bezpieczne 
i korzystniejsze. Początek roku nie zapowiada się nie-
zwykle, ale dość szybko może się to wszystko zmienić. 
Przez trzy pierwsze miesiące uważaj, żeby nie popaść 

w niepotrzebne długi. Potem los odwróci się zupełnie i od czasu do 
czasu uda się zaszaleć na większych zakupach. To wszystko będzie 
Twoją zasługą. Dużo nie zaoszczędzisz, ale uregulujesz zaległości. 
Strzelec 23.11–21.12

Tak pomyślny okres zdarza się bardzo rzadko. Będziesz 
miał w tym roku niezwykłą odporność na wszystko, 
co może się wokół Ciebie wydarzyć. I dobrze, bo 
będziesz sobie szedł prosto wyznaczoną linią do celu, 
nie oglądając się na malkontentów. W działaniach 

zawodowych wykażesz się refleksem. Jeżeli tylko możesz, rozwijaj 
swoje umiejętności. Od początku roku powinno Ci się zacząć wieść 
w interesach. O ile poprzednio odczuwałeś stagnację, to teraz 
finanse powinny ruszyć z kopyta. Tylko Strzelce z trzeciej dekady 
mogą uznać, że nie są dostatecznie dobrze wynagradzane za 
swoją pracę. 
Koziorożec 22.12–20.01

To będzie dla Ciebie bardzo ciekawy rok. Nawet jeżeli 
nie jesteś na kierowniczym stanowisku, możesz liczyć 
na wielką samodzielność i niezależność. Nie będziesz 
cechował się łagodnością, ale za to osiągniesz 
swoje zawodowe cele. Szukając pracy, postaraj się 

o znalezienie jej w jakiejś trudnej i nietypowej dziedzinie. Może się 
okazać, że odnajdziesz się tam jak ryba w wodzie. Nie zapominaj 
o swoich obowiązkach. Jeżeli możesz, postaraj się ubezpieczyć siebie 
i swoich bliskich. To może się przydać w kryzysowych sytuacjach. 
Na początku roku może wieść Ci się bardzo dobrze, ale nie myśl, 
że tak będzie do samego końca. 
Wodnik 21.01–19.02

Na początku roku będziesz musiał uważać na 
nieprzychylne Ci osoby, które knują za Twoimi 
plecami. Wrogów pokonasz sprytem. W parzystych 
miesiącach nie działaj pochopnie, w nieparzystych 
będziesz mógł nieco zaszaleć, by poprawić swoje 
wyniki, może nawet zaryzykować jakąś inwestycję. 

Będzie to rok zawodowo zmienny i by utrzymać dobrą passę, trzeba 
będzie nieco powalczyć. Szczególnie zmiana pracy na większe 
finanse nie będzie w tym roku dobrym pomysłem, bo możesz tych 
pieniędzy w ogóle nie otrzymać. Wydatki planuj w połowie roku.
Ryby 20.02–20.03

Jesteś osobą bardzo rozważną, a to stanowczo 
się przyda w tym roku. Tylko postępując w sposób 
ostrożny, będziesz mógł ominąć wszelkie niebezpie-
czeństwa. W pracy zawodowej zostaną Ci powie-
rzone większe zadania. Nie musisz bać się ryzyka 
w marcu i lipcu, bo zysk może być naprawdę spory. 

Unikaj zmian finansowych w maju i październiku, bo tutaj 
możesz więcej stracić. Jeżeli masz ochotę na jakąś wygraną, 
spróbuj zagrać w dniu urodzin. Zaszalej a kto wie, czy się to 
wszystko nie wróci. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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DROBNE

Sprzedam żużel z transportem. 
Tel. 695163726.

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

Sprzedam 1 ha ziemi z domem 
(stan surowy), blisko stacji PKP 
– Morgi. Tel. 509 313 218.

Sprzedam dom 225 m2, działka 
3000 m2 w Nasielsku. Tel. 669 
951 207.

Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. 
w Nowym Modlinie zatrudni 
panie na sortownię odpadów. 
OD ZARAZ! Tel. (22) 785 59 99.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
na plandekę-firankę. Tel. 792 
013 783.

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

Sprzedam parter w budynku 
po „starej poczcie” 153 m2.  
Tel. 604 506 997.

Sprzedam dom z działką, ogro-
dzony, stan surowy, prąd+gaz. 
Tel. 509 175 901.

Tanio sprzedam działkę bu-
dowlaną w Nasielsku. Tel. 601 
475 097.

Sprzedam dachówkę używaną 
180 m2. Tel. 695 735 797.

Wynajmę lokal usługowy  
35 m2 przy starej gminie.  
Tel. 695 735 797.

Przyjmę ziemię i drobny gruz. 
Tel. 695 735 797.

Zatrudnię stolarzy i lakierników. 
Tel. 509 724 257.

Kupię nieruchomość rolną 
lub zabudowaną w Nasielsku.  
Tel. 500 395 822.

Zaopiekuję się dzieckiem.  
Tel. 698 455 472.

Usługi dekarskie i ogólnobu-
dowlane. Tel. 607 800 748; 517 
099 737.

S p r z e d a m  l a s  5 9 0 0  m 2  
– Chlebiotki. Tel. 600 310 446.

Małżeństwo poszukuje miesz-
kania do wynajęcia w Nasielsku 
lub okolicy. Tel. 501 544 635.

Firma zatrudni koordyna-
tora w firmie eventowej. 
Wymagania: dyspozycyjność, 
sumienność, umiejętność pracy 
w grupie, dobra organizacja 
pracy, prawo jazdy kat. B.  CV 
proszę kierować na adres: 
biurocv@wp.pl z dopiskiem 
koordynator.www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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Firma zatrudni przedstawi-
ciela handlowego w firmie 
eventowej. Wymagania: do-
świadczenie w sprzedaży usług 
eventowych, komunikatyw-
ność, nastawienie na realizację 
celów sprzedażowych, dobra 
organizacja pracy, wysoka kul-
tura pracy, prawo jazdy kat. B. 
CV proszę kierować na adres: 
biurocv@wp.pl z dopiskiem 
przedstawiciel handlowy.

Oddam kocięta w dobre ręce. 
Tel. 608 350 378.

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
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Nasielsk, dnia 19.12.2013 r.
ZPN.6840.2.3.2013
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 Uchwały Nr XLIV/319/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  
w trybie przetargu ustnego ograniczonego  

(w stosunku do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych tj. działek nr:  
1336/3, 1335, 1354/3 i 2595/23)

Położenie Nasielsk

Numer działki 1354/8

Powierzchnia działki 218 m2

Numer Księgi Wieczystej OS1U/00051903/8

Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r.  przedmiotowa nieruchomość  
leży w kompleksie planistycznym 0.7MWU- zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami, elementami in-
frastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą.

Opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Nasielsku, w kompleksie  pomię-
dzy ul. Warszawską, Piłsudskiego i Elektronową. Przedmiotowa działka 
nie jest zabudowana . Działka nie ma dostępu do drogi publicznej i nie 
jest uzbrojona. Działka zakrzaczona. Kształt działki regularny zbliżony 
do kwadratu. Działka znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i gruntu nie zabu-
dowanego. Działka ze względu na położenie i niewielką powierzchnię 
nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania zgodnie z prze-
znaczeniem.

Cena nieruchomości 13.900,-  złotych. Do ceny dolicza się należny podatek VAT.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 
23 grudnia 2013 r. do13 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Regres roku 2013
Rok 2013 nie był pomyślny dla na-
sielskich piłkarzy. To czas niespeł-
nionych nadziei. Wiązały się one 
z awansami drużyn piłkarskich z te-
renu gminy Nasielsk do wyższych 
klas rozgrywkowych. Szczególnie 
chodzi o piłkę nożną w wykonaniu 
seniorów. W tej kategorii wiekowej 
nasza gmina jest reprezentowana 
w oficjalnych rozgrywkach przez 
dwa kluby: Żbika Nasielsk i Wkrę 
Andzin.
Żbik grający w lidze okręgowej roz-
grywki 2012/2013 zakończył na  
6. miejscu (na 16 drużyn). W tym 
cyklu rozgrywek zdobył 52 punkty, 
wygrywając 15 spotkań, 7 remisu-
jąc i ponosząc 8 porażek. W sumie 
uplasował się w środku tabeli, nie 
będąc ani na moment zagrożony 
spadkiem. Co więcej, po rundzie 
jesiennej Żbik przewodził stawce 
drużyn walczących o awans. Wios-
ną 2013 r. stracił przewagę i znalazł 
się na wspomnianym już 6. miej-
scu.
Wkra sezon 2012/2013 zakoń-
czyła na miejscu 12. (na 14 zespo-

łów). Zdobyła 23 punkty, odnosząc 
6 zwycięstw, 5 razy remisując  
i 13 razy przegrywając. W zaistnia-
łej sytuacji mowy o awansie być nie 
mogło, drużyna z Andzia rozpaczli-
wie broniła się przed spadkiem.
Druga połowa roku 2013 to począ-
tek nowego sezonu rozgrywko-
wego, to pierwsza połowa nowych 
rozgrywek. Obydwie drużyny z na-
szej gminy po zakończeniu rundy 
jesiennej, czyli na półmetku sezonu 
2013/2014, nie mają się czym po-
chwalić. Regres trwa nadal, chociaż 
ostatnio zwłaszcza w Żbiku dały się 
zauważyć pewne symptomy po-
prawy.
Żbik po rundzie jesiennej znalazł się 
na miejscu 6 i zdobył 25 punktów. 
Wygrał 8 pojedynków, w jednym 
zanotował remis i 6 razy przegrał. 
Jesienią zostały awansem rozegra-
ne 2 mecze rundy wiosennej. Żbik 
obydwa je wygrał (to ważne, bo 
w rundzie jesiennej obydwa spot-
kania z tymi zespołami przegrał). 
Dzięki tym zwycięstwom Żbik ak-
tualnie jest na 5. pozycji, mając już 
31 punktów. Punkty te to wynik  
9 zwycięstw, 1 remisu i 6 porażek. 
Niezły jest też bilans bramkowy – 
57: 31. 

Dobre rozpoczęcie rundy re-
wanżowej sprawiło, że na nowo 
odżyły nadzieje na awans Żbika 
jeszcze w tym sezonie. Nie będzie 
to z pewnością awans bezpośred-
ni, bo przewaga punktowa przewo-
dzącej stawce Korony Szydłowo 
jest zbyt duża, ale otworzyły się 
możliwości przegonienia 3 dru-
żyn walczących o miejsce 2. Zaję-
cie tego miejsca dawałoby szansę 
na awans. To byłby miły upominek 
piłkarzy na jubileusz 50-lecia Żbika.
To, że takie możliwości istnie-
ją, pokazał ostatni mecz jesieni 
w Makowie Mazowieckim. Żbik 
po pierwszej połowie przegrywał 
2:0. Od 38. minuty meczu nasza 
drużyna grała w dziesiątkę i wtedy 
właśnie nastąpiła mobilizacja. Żbik 
przestał grać asekuracyjnie, pod-
jął walkę na całym boisku i strzelił 
przeciwnikowi 3 gole. Druga poło-
wa tego meczu pokazała dobitnie, 
jaki potencjał tkwi w drużynie. Tyle 
że nie może być spotkań „prze-
spanych” na stojąco na boisku. Do 
każdego meczu nasza drużyna 

musi wychodzić skoncentrowana, 
z wolą zwycięstwa.
Tej jesieni, podobnie jak wiosną, nie 
wiedzie się drugiej drużynie z na-
szej gminy Wkrze z Andzina. Nie 
widać symptomów poprawy. Dru-
żyna gra w klasie A. Aktualnie zaj-
muje 12. miejsce (na 14 zespołów), 

zdobyła 9 punktów. To wynik 3 wy-
granych spotkań i aż 10 porażek. 
Niekorzystny jest bilans bramkowy 
(21:35). Sytuacja drużyny jest nie-
ciekawa i trudno będzie się jej ura-
tować przed spadkiem, ale wszystko 
jest jeszcze możliwe. Zdobyć można 
jeszcze 39 punktów.
Żbik oprócz drużyny seniorów ma 
jeszcze 3 drużyny biorące udział 
w rozgrywkach lig młodzieżowych. 
I tak: juniorzy młodsi (U17) po run-
dzie jesiennej zajmują trzecie miej-

sce. Zdobyli 12 punktów. To wynik 
4 zwycięskich meczów i 2 porażek. 
Bilans bramkowy to 15:8.
Trampkarze (U15) po rundzie je-
siennej zajmują miejsce 4., zdobyli  
9 punktów. To wynik 3 zwycięstw 
i 3 porażek. Bilans bramkowy to 
16:12. 

Młodzicy (U13) po rundzie jesiennej 
znaleźli się na 5. miejscu. Zdobyli  
9 punktów. To wynik 3 zwycięstw 
i 3 porażek. Bilans bramkowy to 
18:38.
Wkra Andzin oprócz seniorów 
ma jedną drużynę młodzieżową. 
Gra w lidze juniorów U16. Ak-
tualnie zajmuje, ze zdobytymi  
13 punktami, miejsce 6. Odniosła 
4 zwycięstwa, raz mecz zakoń-
czyła remisem i poniosła 4 poraż-
ki. Bilans bramkowy tych spotkań 
to 23:29. Obecnie trwa przerwa 
w rozgrywkach. Piłkarze do tre-
ningów powrócą dopiero w stycz-
niu. Czeka ich dużo pracy.
Z tego pobieżnego podsumo-
wania wynika, że nasielska piłka 

nożna przeżywa pewien regres. 
Minęły czasy, gdy o nasielskich 
piłkarzach wiele dobrego mówiło 
się nie tylko na Mazowszu, ale na-
wet w całej Polsce. Były też i suk-
cesy międzynarodowe. Te czasy, 
chociaż minęły, chyba nie ode-
szły bezpowrotnie. Widać duży 
potencjał w tej dziedzinie tkwią-
cy w męskiej części społeczności 
gminnej. Po boiskach biega duża 
grupa utalentowanej pi łkarsko 
młodzieży. A że myślenie ma po-
dobno kolosalną przyszłość, war-
to się zastanowić, jak ten potencjał 
wykorzystać. Tak by nasielscy pił-
karze na powrót byli wizytówką 
miasta i gminy.

andrzej zawadzki


