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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

Dyżury aptek 
grudzień 2014 r.

24.11.2014 - 30.11.2014 - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3
1.11.2014 - 7.12.2014 - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d

(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu 
Nowodworskiego)

Z UM

Wandalizm ukarany
W Now ych i  S ta-
rych Pieścirogach 
przy ulicy Kolejowej 
Urząd Miejski posą-
dził nowe drzewka. 
Przy każdym z nich 
u m i e s zc zo n o  p o 
trzy drewniane pa-
liki, które miały za 
zadanie stabilizować 
sadzonki. 
Na początku listopada 
przy większości drze-
wek palików już nie 
było. Jak się okazało, 
zostały one skradzio-
ne przez mieszkańca 
Nowych Pieścirogów 
i pocięte z przezna-
czeniem do spalenia. 
Dzięki zgłoszeniu na policję przez Wydział Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich i szybkiej akcji Komisariatu Policji w 
Nasielsku wykryto sprawcę, który będzie przykładnie ukarany.
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że urząd zakupił mo-
bilne kamery i żaden wandal niszczący mienie czy zanie-
czyszczający tereny śmieciami w mieście i gminie Nasielsk 
nie może się czuć bezkarny.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZPN.6840.4.2.2014
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1158/2.
Podstawa prawna
Art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwała Nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Uchwała Nr LVII/399/14 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 25 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w mieście Nasielsku, przy ul. Garbarskiej stanowiąca 
własność Gminy  Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1158/2 o pow. 770 m 2, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga 
wieczysta KW Nr OS1U/00052902/8.
Nieruchomość jest niezabudowana. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jedno i wielo rodzinnej, niskiej oraz zabudowy wielorodzinnej  średnio- wysokiej a także garaży. Działka ma 
dostęp do ul. Garbarskiej o nawierzchni asfaltowej z wydzielonym chodnikiem. Kształt działki wąski, mocno 
wydłużony, co ogranicza możliwość swobodnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
Uzbrojenie - możliwość podłączenia: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej (nie wykonane 
przyłącza).
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
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 0.8MW/MN/U-2 - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w partery budynków 
mieszkalnych z linią zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy, w strefie ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56 400,- złotych (do ceny nabycia zostanie naliczony należny 
podatek VAT).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: 
sześć tysięcy złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 9 stycznia 2015 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 9 stycznia 2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestni-
kom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: 
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 

warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających 

wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego 
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw 
(poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy 
spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie 
aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków 
lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis 
poświadczony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Szanowni Państwo, 
prosimy o wzięcie udziału w badaniu dotyczą-
cym realizacji zadań Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego względem ludzi starszych. 
W ramach programu „Nasielscy Seniorzy 60+” 
będą zgłaszać się do Państwa ankieterzy, prosi-
my o ich przychylne przyjęcie.

Z poważaniem Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Będą wybory w 5
Kilka dni temu podczas uroczystej sesji Rady Miejskie 
w Nasielsku odbyło się ślubowanie 14 nowych radnych, któ-
rych kadencja potrwa najbliższe 4 lata (2014 – 2018). W na-
sielskiej Radzie powinno pracować 15 radnych, obecnie jest 
ich mniej, ponieważ Magdalena Biernacka wybrana na rad-
ną w okręgu nr 5 zrzekła się swojego mandat. M. Biernacka 
powołana została na stanowisko starosty nowodworskiego. 
Dlatego mieszkańców okręgu wyborczego nr 5 czekają wy-
borcy uzupełniające. Zgodnie z obowiązującą procedurą 
Komisarz Wyborczy w najbliższych dniach wyda postano-
wienie o wygaśnięciu mandatu radnej, po czym wojewoda 
mazowiecki zarządzi wybory uzupełniające, które prawdo-
podobnie odbędą się za dwa lub trzy miesiące.

(red.)
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Mostek już jest, teraz kanalizacja

OBRADOWAŁA RADA

Sesja inauguracyjna
Pierwsza sesja nowo wybranej na-
sielskiej Rady Miejskiej na kadencję 
2014 – 2018 została zwołana przez 
Komisarza Wyborczego i odby-
ła się w poniedziałek, 1 grudnia br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego. 
Posiedzenie rozpoczął i prowadził 
aż do wyboru przewodniczącego 
RM radny Antoni Kalinowski (naj-
starszy radny). Po wręczeniu rad-
nym przez Katarzynę Bagińską, 
przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Nasielsku, zaświad-
czeń o wyborze na radnego Rady 
Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 
odbyło się ślubowanie radnych. 
W sesji nie uczestniczyła Magda-
lena Biernacka (wybrana 
w okręgu nr 5).
Tekst ślubowania od-
cz yta ł  radny Antoni 
Kalinowski, natomiast 
kolejno z listy nazwi-
ska radnych, którzy po-
twierdzali ślubowanie, 
odczytywał radny Rafał 
Dłutowski (najmłodszy 
radny). Następnie Bog-
dan Ruszkowski odebrał 
zaświadczenie o wybor-
cze na stanowisko bur-
mistrza Nasielska i złożył 
ślubowanie. 
W dalszej części obrad, 
zgodnie z porządkiem 
posiedzenia wybrano 
komisję skrutacyjną, 
której zadaniem było przeprowa-
dzenie wyborów przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego 
RM. W skład tej komisji weszli rad-
ni: Mirosław Świderski, Grzegorz 

Arciszewski, Stanisław Śmietań-
ski. W wyborach na przewodni-
czącego Rady zgłoszono dwóch 
kandydatów: radnego Jerzego 
Lubienieckiego i radnego Mar-
ka Ostaszewskiego. W głosowaniu 
tajnym, w którym udział wzięło 14 
radnych, większość głosów otrzy-
mał radny Jerzy Lubieniecki (8 gło-
sów) i został on przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Radny 
Marek Ostaszewski zdobył 5 gło-
sów, oddano również jeden głos 

nieważny. Po przyjęciu stosownej 
uchwały prowadzenie sesji prze-
jął Jerzy Lubiecki przewodniczą-
cy RM. Następnie przystąpiono do 
wyboru wiceprzewodniczącego 
RM. Również na tę funkcję w Ra-
dzie zgłoszone zostały dwie kandy-
datury: radnej Danuty Białoruckiej 
i radnego Henryka Antosika. 
W tajnych wyborach na wice-
przewodniczącą RM większością 
głosów wybrana została radna Da-
nuta Białorucka (9 głosów). Radny 
Henryk Antosik otrzymał 5 gło-
sów, w głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych, wszystkie głosy były 
ważne. 
Kolejnym punktem sesji był wy-

bór Komisj i Rewizyjnej, dlate-
go przewodniczący RM poprosił 
o zgłaszanie kandydatur radnych 
chętnych do udziału w pracach tej 
komisji. Wśród zgłoszonych znaleźli 
się radni: Dariusz Sawicki, Mirosław 

Świderski, Antoni Kalinowski, Grze-
gorz Arciszewski, Rafał Dłutowski, 
Andrzej Malon. Jak zauważył Jerzy 
Lubieniecki Przewodniczący RM 
maksymalny skład osobowy tej ko-
misji to 5 osób, dlatego zwrócił się 
on z pytaniem do obecnego na se-
sji prawnika, Jacka Nieściora o przy-
bliżenie koniecznej do wdrożenia 
w takiej sytuacji procedury. Prawnik 
wyjaśnił, że należy przeprowadzić 
głosowanie imienne na każdego 
z zaproponowanych kandydatów. 

Radny Grzegorz Arciszewski 
zrezygnował z udziału w tej 
komisji. Następnie większo-
ścią głosów (10 za, 1 głos 
przeciw, 3 osoby wstrzyma-
ły się od głosu) Rada wybrała 
radnego Mirosława Świder-
skiego przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej, po czym 
uchwałą podjętą większością 
głosów (10 za, 3 przeciw, 
1 osoba wstrzymała się od 
głosu) zaaprobowała powo-
łanie Komisji Rewizyjnej. 
W ostatnim punkcie obrad 
poświęconym sprawom różnym 
głos zabrał radny Mirosław Świder-
ski, który podkreślił, że nowa ka-

dencja samorządu jest wyjątkowa, 
ze względu na możliwości w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych. 
Wiceprzewodnicząca RM Danu-
ta Białorucka odczytała pismo 

Magdaleny Białoruckiej, w któ-
rym wybrana na radną w okręgu 
nr 5 dziękując wyborcom za od-
dane na nią głosy poinformowa-
ła, iż rezygnuje z mandatu radnej 
RM w Nasielsku, ponieważ przy-
ję ła urząd starosty 
nowodworsk iego. 
Następnie gratula-
cje nowo wybranej 
Radzie i burmistrzo-
wi Nasielska złożył 
obecny podczas uro-
czystej sesji Tadeusz 
Nalewajk wicemini-
ster Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 
W kadencji 2014 – 
2018 w nasielskiej 
Radzie Miejskiej pra-
cować będą radni: 
Antosik Henryk, Ar-
ciszewski Grzegorz, 
B ia łorucka Danu-
ta, Dłutowski Rafał, 
Fronczak Krzysztof, 
Jaroszewski Marek, 
Jaskulski Roman, Ka-

linowski Antoni, Lubieniecki Jerzy, 
Malon Andrzej, Ostaszewski Marek, 
Sawicki Dariusz, Śmietański Stani-
sław, Świderski Mirosław.

(red.)

Mostek przy ulicy 
Podmiejskiej, łączą-
cy osiedle Krupka 
z Nową Wsią, jest już 
oddany do użytku. 
W 2013 r., w czasie 
budowy kanalizacji 
i remontu ulicy POW, 
p r ze p rawa u l e g ł a 
znacznemu zdegra-
dowaniu. Ponadto 
było to tzw. „wąskie 
gardło” na rzece Na-
sielnej, które czę-
sto spiętrzało wodę, 
powodując rozlewi-
ska tuż przy osiedlu 
Krupka i podtapiając 
wiele piwnic.
 – W ramach prac 
dokonano rozbiórki 
mostu i wybudowa-
no nową przeprawę – mówi Ra-
dosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych na-
sielskiego magistratu. – Wykonaw-
cą prac była firma „Budo-Most” 
z Małkini. Prace trwały od 20 sierp-
nia do 14 listopada, a wartość za-
dania wyniosła niecałe 539 tys. zł, 
z czego dofinansowanie z Mazo-

wieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go wyniosło 165 tys. zł. 
Kolejne prace inwestycyjne są wy-
konywane w miejscowości Lele-
wo. – Do końca kwietnia powstanie 
sieć wodociągowa z przyłączami 
w Lelewie oraz dwa odcinki sie-
ci w Dobrej Woli i Nowej Wronie. 
Wykonawcą będzie Zakład Insta-
lacji Sieci Gazowych Wod.-Kan., 
Energetycznych, Handlu i Usług – 
M.M. Młyńscy z Ciechanowa. Fir-

ma ta wykonywała już kilka zleceń 
na terenie naszej gminy – dodaje 
kierownik Wydziału Inwestycji.
Radosław Kasiak zdradza również, 
że jest przygotowywana doku-
mentacja projektowa na złożenie 
wniosku o dofinansowanie oraz 
dokumentacja przetargowa na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej na terenie 
Nowej Wsi.

Michał B.
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KRONIKA PSP
20 listopada w Psucinie doszło do 
wypadku. Kierujący samochodem 
BMW uderzył w drzewo, w wyniku 
czego doznał obrażeń ciała. W ak-
cji zabezpieczającej teren wypadku 
oraz przecinaniu elementów auta 
brały udział 2 zastępy JRG z Nowego 
Dworu Maz., Wojskowa Straż Pożar-
na z Pomiechówka oraz OSP Psucin.
25 listopada w Jaskółowie doszło 
do wypadku samochodowego, 
w którym śmierć na miejscu poniósł  
19 letni kierowca. Do akcji rozdyspo-
nowano jeden zastęp JRG z Nowego 
Dworu Maz. oraz OSP Nasielsk.
26 listopada w Nasielsku na ul. Pia-
skowej strażacy z OSP Nasielsk po-
mogli w wypompowywaniu wody 
z piwnicy budynku gospodarczego.
27 listopada w Cieksynie doszło do 
zderzenia dwóch samochodów 
osobowych. W wyniku wypadku 
ranne zostały dwie osoby. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczały: JRG z No-
wego Dworu Maz., OSP Psucin i OSP 
Nasielsk.
28 l i stopada strażacy z OSP 
w Nasielsku, OSP w Jackowie, OSP 
w Nunie, OSP w Psucinie, OSP 
w Cieksynie oraz z Wojskowej Stra-
ży Pożarnej w Pomiechówku brali 
udział w poszukiwaniach osoby za-
ginionej. 
29 listopada w Wiktorowie doszło 
do pożaru słomy. W akcji gaśniczej 
brały udział: JRG z Nowego Dworu 
Maz., OSP Nasielsk i OSP Cieksyn.
30 listopada w Mazepie Włościań-
skim doszło do pożaru sadzy w 
kominie w budynku mieszkalnym. 
W akcji wygaszania brały udział dwa 
zastępy z JRG z Nowego Dworu 
Maz., dwa zastępy OSP Nasielsk oraz 
jeden zastęp OSP Jackowo.
2 grudnia strażacy z OSP Nuna zostali 
wezwani do pomocy w otwarciu 
mieszkania. Wezwał ich mieszkaniec 
Nuny, który poinformował, że daw-
no nie widział sąsiada, a mimo puka-
nia do drzwi i nawoływania nikt się 
nie odzywał. W łazience znaleziono 
nie dającego oznak życia mężczy-
znę. Po przybyciu na miejsce, lekarz 
stwierdził jego zgon.
2 grudnia w Nasielsku doszło do 
kolizji. Do akcji rozdysponowano 
strażaków z OSP Nasielsk oraz OSP 
Psucin.

KOMUNIKACJA

Pociągi dalekobieżne 
„przelecą” przez Nasielsk
Kraj emocjonuje się superszybkim pociągiem pendolino. Wiemy jednak, 
że to cudo nie dla nas. Ot, przeleci przez naszą gminę, poleci w dal i tyle 
go będziemy widzieli. A wytwarzane przez niego niesłyszalne dla naszego 

ucha dźwię-
ki z pewno-
ścią nie będą 
obojętne dla 
naszego zdro-
wia, choć fale 
e m i t o w a n e 
przez nasze 
telefony ko-
mórki nie są 
wcale mniej 
groźne.
Pociągi jed-
nak interesują 
mieszkańców 
naszej gminy, 

więc przeglądamy nowy rozkład jazdy pociągów (14.12.2014–14.03.2015) 
i nie możemy uwierzyć w to, co widzimy. Pociągów będzie na „na-
szych” torach nieco więcej i będą dużo szybsze. Nie oznacza to jednak, 
że będziemy lepiej podróżować. 
Szukamy dogodnych połączeń 
z miejscowościami nadmorskimi, 
z Krakowem, Zakopanem, Czę-
stochową, Katowicami, Olszty-
nem czy Przemyślem. Owszem, 
będziemy mogli tam dojechać, 
ale z przesiadkami i co za tym idzie 
drożej zapłacić za bilety. Oznacza 
to, że dojazd do tych miejscowo-
ści znacznie się skomplikuje. W no-
wym rozkładzie nie ma już u nas 
pociągów nie tylko pospiesznych, 
ale i dalekobieżnych.
Nam pozostaną do dyspoz y-
cji pociągi lokalne, czyli kursują-
ce na trasach Nasielsk – Warszawa 
– Działdowo – Sierpc. I niech nas 
nie dziwi, że zbudowany niedawno 
dworzec trzeba zburzyć, a zbudo-
wać pomieszczenie kasowe. 

andrzej zawadzki

19 listopada w Nasielsku na ul. War-

szawskiej Jacek P., mieszkaniec 

miejscowości Zatory, kierował sa-

mochodem marki Opel Astra po-

mimo zakazu sądowego.

W okresie od 26 października do 

18 listopada w Nasielsku w skle-

pie Tesco Łukasz M., mieszkaniec 

Nasielska, dokonał kradzieży alko-

holu na kwotę 1124 zł.

20 listopada w Psucinie, kierow-

ca samochodu BMW z nieustalo-

nych przyczyn zjechał na pobocze 

i uderzył w drzewo. Z obrażeniami 

ciała został przewieziony do szpi-

tala.

24 listopada w Nasielsku na ul. Ry-

nek Anna P., przechodząc przez 

jezdnię w niedozwolonym miej-

scu, spowodowała wypadek. Sa-

mochód marki Peugeot uderzył 

w pieszą, w wyniku czego doznała 

ona obrażeń ciała i została przewie-

ziona do szpitala.

W nocy z 25 na 26 l i s topada  

w Nasielsku na ul. Warszawskiej, 

nieznany sprawca dokonał prze-

cięcia opon w samochodzie marki 

Audi, na szkodę mieszkańca gminy 

Świercze.

27 listopada w Cieksynie na ul. Na-

sielskiej kierująca samochodem 

marki Renault Mégane Agnieszka 

P. wymusiła pierwszeństwo i zde-

rzyła się z pojazdem marki Audi. 

W wyniku zdarzenia pasażerowie 

Audi doznali obrażeń i zostali prze-

wiezieni do szpitala.

29 listopada w Mokrzycach Dwor-

skich nieznany sprawca podpalił 

bele słomy. Wartość strat oszaco-

wano na kwotę 500 zł na szkodę 

mieszkańca Mokrzyc Dworskich.

Z GMINY

Niebezpiecznie na drogach
Wcześnie zapadający zmrok, po-
garszające się warunki pogodowe 
i pośpiech sprawiają, że na dro-
gach naszej gminy robi się coraz 
bardziej niebezpiecznie. Nie wspo-
minam tu o stałych przyczynach 
zagrożeń, jakimi są alkohol i nad-
mierna prędkość. Nie ma właści-
wie dnia, żeby nie doszło do mniej 
lub bardziej przykrego zdarzenia 
drogowego. Niestety, niektóre 
z nich kończą się tragicznie. 
Mimo obowiązku noszenia ele-
mentów odblaskowych w terenie 
niezabudowanym w dalszym cią-
gu nagle z ciemności wyłaniają się 
osoby snujące się po drogach jak 
zjawy. W dodatku często idą skra-
jem szosy po jej prawej stronie, 
zapominając, że w terenie niezabu-
dowanym powinny iść lewą stroną 
drogi, aby widzieć nadjeżdżające 
pojazdy i w porę usunąć się na po-
bocze drogi.
Problemem są też dzieci idące do 
lub ze szkoły. Jedne podążają do 
niej (czy chociażby na przystanek 
autobusowy) o porannym mroku, 
inne tę drogę pokonują o zmroku. 

I najczęściej w ich ubiorze czy wy-
posażeniu brakuje elementów od-
blaskowych. 
Postrachem na drogach są też ro-
werzyści .  Wielu z nich używa 
kamizelek i innych elementów od-
blaskowych, ale jest jeszcze spo-
ra grupa takich osób, które jeżdżą 
rowerami po drogach bez tych ka-
mizelek i jakichkolwiek elementów 
odblaskowych, a w dodatku nie 
mają sprawnego oświetlenia swe-
go pojazdu.
W o st a tn i c h  dn iac h na  tere -
nie naszej gminy doszło do kil-

ku groźnych zdarzeń drogowych. 
Wyjątkowo tragiczne był y dwa 
z nich, zginęły bowiem w nich aż 
trzy osoby. 
Do pierwszego doszło 25 listopada 
br. około godz. 19 na drodze woje-
wódzkiej 622 przebiegającej przez 
Popowo-Północ i Popowo Boro-
we, tuż przy skrzyżowaniu tej drogi 
z drogą gminną biegnącą w kierun-
ku szkoły w Popowie Borowym. 
Młody, 19-letni kierowca jadący 
lexusem (na pułtuskich numerach 
rejestracyjnych) zjechał z drogi do 
rowu i następnie uderzył w drzewo. 
Siła tego uderzenia była ogromna. 
W jego wyniku młody kierowca 
poniósł śmierć na miejscu. Samo-
chód nadaje się tylko do kasacji. 
Kierowca był trzeźwy. 
Do drugiego tragicznego wypad-
ku drogowego doszło na granicy 
gminy Nasielsk i gminy Pomiechó-
wek w miejscowości Psucin w śro-
dę, 26 listopada około godziny 18. 
Zderzył się tu nissan z jednośla-
dem. Kierujący rowerem  85-let-
ni mieszkaniec pobliskiej wioski 
poniósł śmierć na miejscu. Śmierć 
poniósł również 61-letni pasażer 
nissana, zaś jego kierowca nie od-
niósł poważniejszych obrażeń. Był 
trzeźwy. 
Pamiętajmy, że poza terenem za-
b udowanym ob owią zkow ym 
wyposażeniem każdego porusza-
jącego się po drodze, nawet pieszo, 
muszą być elementy odblaskowe. 
Posiadanie tego rodzaju elemen-
tów jest wskazane także na terenie 
zabudowanym, zwłaszcza wtedy, 
gdy nie ma chodnika. Nie narażaj-
my życia własnego i życia innych.

xyz
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Z UM

Dofinansowanie  
dla OSP Cieksyn 
Burmistrz Nasielska informuje, że gmina Nasielsk 
w 2014 r. w ramach Programu „Zakup sprzętu ratow-
niczego”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, realizuje zadanie pn. „Zakup zestawu narzędzi hy-
draulicznych dla OSP Cieksyn”. Całkowity koszt brutto planowanego zadania wynosi 30 900,00 złotych. 
Kwota dotacji udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na realizację ww. zadania wyniosła 15 450,00 złotych brutto.

Z UM

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” 
Burmistrz Nasielska informuje,  
że gmina Nasielsk w 2014 r. otrzy-
mała dotację na zadanie pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta 
i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w wysokości 12 263,00 
zł. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 14 434,20 zł. Dzięki powyż-
szej dotacji możliwe było odebranie 
i przekazanie do unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest z 20 
posesji położonych na terenie gmi-
ny Nasielsk, w łącznej ilości 39,71 mg.

Serdecznie dziękuję wszystkim  
mieszkańcom okręgu wyborczego nr 2,  

którzy w wyborach samorządowych  
w dniu 16 listopada 2014 r.  
oddali na mnie swój głos.

   Z poważaniem   
   Mirosław Świderski

Z POWIATU. Nowa Rada Powiatu

Zmiana warty
W poniedziałek, 1 grudnia br. w No-
wym Dworze Mazowieckim odby-
ła się pierwsza sesja nowo wybranej 
Rady Powiatu Nowodworskiego. 
Podczas tego posiedzenia radni 
złożyli ślubowanie, a także dokonali 
wyboru prezydium rady i zarządu. 
W tajnym głosowaniu radni zde-
cydowali o tym, że funkcję prze-
wodniczącej Rady Powiatu będzie 
pełnić Katarzyna Kręźlewicz, zaś 
wiceprzewodniczącymi Rady zo-
stali: Grzegorz Paczewski i Zdzisław 
Szmytkowski.
Natomiast za aprobatą radnych 
urząd starosty objęła Magdalena 
Biernacka, wicestarostą został Paweł 
Calak, zaś w skład zarządu weszli: 
Anna Maliszewska, Radosław Ka-
siak i Dariusz Tabęcki. Rada uchwa-
liła także składy osobowe komisji 
stałych i powołała na funkcje prze-
wodniczących komisji następują-
cych radnych: Renatę Włodarską na 

przewodniczącą Komi-
sji Rewizyjnej, Krystiana 
Busztę na przewodniczą-
cego Komisji Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecz-
nych, Kazimierza Drabi-
ka na przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury, 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Administracji Sa-
morządowej i Andrzeja 
Lenarta na przewodni-
czącego Komisji Ochro-
ny Środowiska.
W kadencji 2014–2018 w Radzie Po-
wiatu będą pracować radni: Ryszard 
Gumiński (KW PiS), Henryk Roman 
Mędrecki (KW PO RP), Marcin Ozdar-
ski (KWW Forum), Krzysztof Adam 
Kapusta (KW WND), Jacek Adam 
Kowalski (KW PiS), Zdzisław Szmyt-
kowski (KW WND), Dariusz Tabęcki 
(KW WND), Kazimierz Cezary Drabik 
(KW PSL), Radosław Kasiak (KWW 

Centrum Samorządowe), Grzegorz 
Paczewski (KW PSL), Renata Wło-
darska (KWW Stawiamy na Rozwój), 
Anna Małgorzata Łapińska (KW PSL), 
Paweł Calak (KW PSL), Hanna Rut-
kowska (KW PSL), Andrzej Jerzy Le-
nart (KWW Centrum Samorządowe), 
Jacek Marcin Kościk (KWW Forum), 
Katarzyna Izabela Kręźlewicz (KW 
PSL), Piotr Rutkowski (KWW Cen-
trum Samorządowe), Krystian Stani-
sław Buszta (KW PSL).
Włodarzami gmin leżących w ob-
rębie powiatu nowodworskiego w 
większości przypadków pozostały 
te same osoby: Dariusz Bielecki (wójt 
gm. Pomiechówek), Adam Mirosław 
Krawczak (wójt gm. Leoncin), Anto-
ni Kręźlewicz (wójt gm. Czosnów), 
Jacek Kowalski (burmistrz Nowego 
Dworu Maz.). Jedynie w Zakroczy-
miu nastąpiła zmiana na stanowisku 
burmistrza, Henryka Ruszczyka za-
stąpił, zwyciężając w II turze wybo-
rów, Artur Ciecierski. 

(red.)

WYBORY

Radni sejmiku województwa 
mazowieckiego
Sejmiki wojewódzkie by-
wają niedoceniane przez 
mieszkańców. W sejmi-
ku województ wa ma-
zowieckiego zasiada 51 
radnych. Z okręgu wy-
borczego, do którego 
przynależy osiem po-
wiatów (grodziski, legio-
nowski, nowodworski, 
otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, warszawski-
-zachodni, wołomiński) 
jest wybieranych 10 rad-
nych. Nasielskim przed-
stawicielkom, startującym 
do sejmiku, nie udało się w tej kadencji uzyskać mandatu. Maria Kowal-
ska startująca z KW PSL – dotychczasowa radna – zdobyła 5066 głosów, 
natomiast startująca z listy KW SLD Lewica Razem Elżbieta Wróblewska 
otrzymała 1295 głosów.
Mandat radnego w okręgu nr 7 do Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go w kadencji 2014,–-2018 otrzymali: Erwina Lilia Ryś-Ferens (KW PSL), 
Dorota Janina Stalińska (KW PSL), Bożena Jadwiga Żelazowska (KW PSL), 
Krzysztof Kawęcki (KW PiS), Anna Maria Krupka (KW PiS), Anna Ewa Sikora 
(KW PiS), Piotr Michał Uściński (KW PiS), 8) Kinga Magdalena Gajewska (KW 
PO), Jolanta Maria Koczorowska (KW PO), Ludwik Jerzy Rakowski (KW PO).

(Mb)
O G Ł O S Z E N I A
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Recenzja DKK 

Romantyczny romans rodem  
z PRL-u z polityką w tle…
W Dyskusyjnym Klubie Książki zagościła – wydana przez Wydawnictwo Znak 
– powieść Antoniego Libery zatytułowana Madame. Uczestnicy spotkania 
dyskusyjnego różnili się w swej ocenie tej książki. W głównej mierze zarzuco-
no tej powieści sztuczność w zarysowaniu postaci głównego bohatera i przesyt 
erudycji literackiej pisarza. Opowiedziana historia może wydać się czytelnikowi 
„przeintelektualizowana”, wręcz nierealna. 
Moim zdaniem, książka ta może być ucztą dla czytelnika literacko wyrobio-
nego i oczytanego. Wymaga minimalnej wiedzy literackiej, bo pisarz w tym 
zakresie wysoko zawiesza poprzeczkę. Dla jednych, którym nieobce są na-
zwiska Schopenhauer, Hölderin, Conrad, Racine, Szekspir, Tyrmand, Picasso, 
Lelouch, będzie przepysznym kawałkiem tortu. Dla innych może być literac-
ką i kulturową ożywczą transfuzją, punktem wyjścia do poszukiwania własnej 
wrażliwości literackiej. Utwór napisany jest pięknym, swobodnym językiem, 
pomimo niekiedy „ciężkości” lub „dętości” tematu. O wielkiej erudycji pisarza 
świadczy też lekkość, z jaką odwołuje się w swej powieści do poszczególnych 
utworów literackich, muzycznych czy filmowych.
Wydawałoby się, że książka ta jest skierowana wyłącznie do czytelnika, którego 
dzieciństwo i młodość przypadły na PRL-owskie lata pięćdziesiąte, sześćdzie-
siąte czy też siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Znajomość z autopsji realiów 
historycznych i społecznych tamtych czasów rzeczywiście pozwala na do-
konanie – wraz z autorem – pewnej autorefleksji na temat własnego życia w 
tamtym czasie. Pisarz daje czytelnikowi chwilę na zastanowienie się nad drogą, 
którą przebył do miejsca, w którym jest obecnie. Ale wbrew pozorom, autor 
zadbał też o młdszego odbiorcę, znającego „czasy słusznie minione” jedynie 
z opowieści dziadków czy rodziców lub z przekazów medialnych (telewizja, 
radio, prasa, książki). 
Antoni Libera przedstawia nam swój subiektywny obraz tamtych czasów. Po-
lityka, będąc gdzieś w tle snutej przez pisarza opowieści, od czasu do czasu 
jest wykorzystywana do uzasadnienia postępowania bohaterów tej opowieści. 
W czym może się przejawiać atrakcyjność utworu dla młodego pokolenia? 
Moim zdaniem, sprawia to przyjęta przez pisarza konwencja powieści, opiera-
jąca się na klasycznym literackim schemacie tzw. powieści pikarejskiej (łotrzy-
kowskiej). Narrator powieści, czyli jej główny bohater, opowiadając epizody z 
własnego życia, jednocześnie kreśli społeczny, polityczny i kulturowy obraz 
czasów, w których żyje. 
Madame Antoniego Libery to opowieść o romantycznej, bardziej wyima-
ginowanej i platonicznej miłości ucznia do tajemniczej młodej nauczycielki 
języka francuskiego. Niezwykła i ujmująca „inność” powieściowej pani od 
francuskiego, na tle postrzeganej przez głównego bohatera szarej, ponurej i 
niekiedy odrażającej rzeczywistości, jest dla tego bohatera motywem po-
szukiwania własnej tożsamości społecznej, politycznej i kulturowej. Zagadko-
wa, chłodna, oschła, niedostępna profesjonalistka budzi emocje (nie zawsze 
pozytywne) i to nie tylko uczniów. Otoczona aurą tajemniczości zjawiskowa 
nauczycielka francuskiego staje się obiektem wręcz obsesyjnego „śledztwa” 
głównego bohatera.
Nakreślona przez Antoniego Liberę postać głównego bohatera powieści jako 
trochę zarozumiałego, nad wiek przemądrzałego młodzieńca może nie budzić 
sympatii czytelnika. Wyznacznikami społecznego i kulturowego wyróżniania 
się tego młodzieńca wśród rówieśników są jego ekskluzywne, jak na czasy 
PRL-u, umiejętności: gra na pianinie i gra w szachy, upodobanie do wędró-
wek po górach oraz nieprzeciętna znajomość języka francuskiego. Co wię-
cej, młodzieniec ten ma świadomość posiadania ogłady intelektualnej, która 
odróżnia go i czyni lepszym od innych ludzi – jego zdaniem – „wytworów” 
awansu społecznego. Wysiłek wkładany przez niego w „rozpracowanie” (ce-
lowo używam pojęcia o pejoratywnym wydźwięku) pani od francuskiego od 
pierwszych chwil kojarzy się negatywnie. I wrażenia tego nie zmienia nawet 
to, że czyni on to wszystko, odwołując się do wielkich dzieł światowej literatu-
ry i kultury. Wpada jednak sam w misternie uplecioną przez siebie sieć intrygi. 
Kto jest de facto w tej powieści zwierzyną łowną? Jaki plan na życie w nie-
przyjaznym świecie ma tytułowa „Madame” i czy uda się jej go zrealizować? 
Jak wysokie koszty będzie musiała w związku z tym ponieść? Jakich odkryć 
dokona „zakochany” uczeń? I wreszcie, do jakich konstatacji doprowadzi go 
jego „śledztwo”? 
Niewątpliwym walorem powieści jest umiejętnie stopniowana przez autora 
aura sensacji, miejscami z elementami thrillera, wysublimowany ironiczny hu-
mor. To wszystko czyni powieść interesującą i nienachalną politycznie. Warto 
sięgnąć po tę pozycję. 
Antoni Libera, rocznik 1949, jak podają internetowe źródła biograficzne, to pi-
sarz, tłumacz, reżyser, przede wszystkim jednak to znawca twórczości Samuela 
Becketta. To on właśnie dokonał przekładu na język polski wszystkich dzieł dra-
matycznych tego dramatopisarza. Zrealizował 30 spektakli sztuk Samuela Bec-
ketta, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Powieść Madame wygrała w 1998 r. 
Konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak. 

Anna Fronczak

Z BIBLIOTEKI

Wróżby i zabawy andrzejkowe
W dniu 28 listopada br. do na-
szej biblioteki zawitały dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w 
Nasielsku – klasa II d z wy-
chowawczynią Małgorzatą 
Skurczyńską i II b z wycho-
wawczynią Beatą Białorucką.
Obie grupy zostały wprowa-
dzone w tajniki magicznego 
dnia i wróżb andrzejkowych 
i z dużym zaangażowaniem 
uczestniczył y w zabawach 
przygotowanych zgodnie z 
polskimi tradycjami. Pierwszą 
grupą opiekowała się wróż-
ka Matylda, drugą zaś wróżka 
Anastazja. Tajemnicze opo-
wieści, wróżby i zabawy „Gra 
w zawody”, „Przepowiadanie 
przyszłości”, „Wędrówka bu-
tów”, „Magiczny krąg”, „Wróżba z butelką”, „Mowa kwiatów”, „Piernikowe wróżby” oraz wybór „Partnera na całe 
życie – imiona z serca” przygotowano na podstawie źródeł dostępnych w bibliotece, m.in. Zanim przyjdą święta 
Doroty Skwark oraz z wielu publikacji internetowych.
Spotkanie andrzejkowe, które przebiegało w atmosferze zabawy i radości, w odmiennej niż zwykle konwencji i 
barwnej scenografii, dostarczyło dzieciom nowych wrażeń, a bibliotece kolejnych czytelników.

(mazi)

Z DKK

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…” or-
ganizowanego przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów 
w Kazuniu Nowym oraz Nasielski Ośrodek Kultury. 
Celem przeglądu jest prezentowanie młodych soli-
stów i zespołów, popularyzacja kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży, odkrywanie talentów oraz 
podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bo-
żego Narodzenia. Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z powiatu nowodworskiego i powiatu warszawskiego 
zachodniego.
Festiwal odbędzie się 11 grudnia 2014 r., godz. 10.30 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia br. 

Festiwal kolęd i pastorałek

Literacko i historycznie
Na listopadowym spotkaniu Dys-
kusyjnego Klubu Książki omó-
wiliśmy utwór Antoniego Libery 
Madame oraz zwiedziliśmy wysta-
wę „Nasielsk – miasto dwóch kultur 
na przełomie XIX i XX wieku”.
Madame to ironiczny portret auto-
ra z czasów jego młodości przypa-
dającej na nieciekawy okres nawet 
jak na PRL – lata sześćdziesiąte XX 
w. Libera przedstawia nam swoje 
próby artystycznych kreacji dają-
cych wyzwolenie z wszechogar-
niającego marazmu, ale oś fabuły 
obraca się wokół fascynacji star-
szą od niego, piękną i tajemniczą 
kobietą, w dodatku nauczycielką 
francuskiego. Książka to pochwa-
ła potrzeby marzeń, które potrafią 
dać człowiekowi namiastkę wolno-
ści w najbardziej ponurych czasach.
Madame Antoniego Libery spodo-
bała się uczestnikom DKK, ale 
z pewnymi zastrzeżeniami. Wy-
tknięto między innymi autorowi 
kreację głównego bohatera. Za-
uważono, że osiemnastoletni chło-
pak (bo tyle lat ma w książce) raczej 
nie może być aż tak wysublimo-
waną postacią z głową pełną cyta-
tów z wielkich dzieł literatury, jak to 
próbuje nam wmówić pisarz. Inny 
postawiony zarzut dotyczył fak-

tu, że Libera bardziej 
skupił się na formie 
książki niż na jej treści. 
W efekcie powstała 
przepiękna, ale nieco 
pusta laurka. Z dru-
giej strony w sztuce 
często to, jak coś jest 
stworzone, góruje nad 
tym, o czym ma opo-
wiadać. Tak właśnie 
jest z Madame.
Ważnym elementem 
tego spotkania Dysku-
syjnego Klubu Książ-
ki było odwiedzenie 
mieszczącej się w bu-
dynku biblioteki wysta-
wy „Nasielsk – miasto 
dwóch kultur na prze-
łomie XIX i XX wieku”, 
po której oprowadził 
nas Stanisław Tyc, dyrektor biblioteki. 
Na wystawę składa się zbiór pieczo-
łowicie zebranych zdjęć i pamiątek 
po dawnych mieszkańcach nasze-
go miasta. Jej celem jest pokazanie, 
w jaki sposób mogły koegzystować 
społeczności żydowska i polska i ile 
sobie nawzajem zawdzięczają. Du-
żym atutem ekspozycji jest to, że 
wszystkie zdjęcia i eksponaty mają 
napisy w języku angielskim, nie ma 

więc problemów, żeby pokazać 
ją zagranicznym gościom. Warto 
przyjść i zobaczyć tę wystawę.
Następne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki odbędzie się w so-
botę, 13 grudnia a jego tematem 
będzie zbiór reportaży My, właści-
ciele Teksasu Małgorzaty Szejnert, 
jednej z nestorek polskiego dzien-
nikarstwa. Zapraszamy.

Paweł Kozłowski
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Czas dzielenia
Czas świąt Bożego Narodzenia od zawsze kojarzył mi się z kilkoma rze-
czami: radosnym oczekiwaniem (będąc dzieckiem, oczywiście najbar-
dziej czekało się na prezenty), rodzinnym ciepłem, zimowym puchem 
za oknem, ale także z pomaganiem innym. Ostatnimi laty coraz więcej 
jest akcji bożonarodzeniowych skierowanych do najuboższych i tych, 
którzy zostali doświadczeni przez życie. Dwie z nich, które zyskały dużą 
popularność, to Świąteczna Zbiórka Żywności i Szlachetna Paczka. 
Pierwsza to projekt realizowany przez Banki Żywności. Jej celem jest 
zebranie jak największej ilości żywności, która zostaje przekazana oso-
bom zagrożonym niedożywieniem. Dodatkowo projekt ten zwraca 
uwagę społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Pol-
sce. Każdego roku podczas weekendu przypadającego zazwyczaj na 
przełomie listopada i grudnia (w tym 28–30 listopada) w wybranych 
sklepach w całej Polsce zbierana jest żywność. Przy specjalnie ozna-
kowanych koszach dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów 
o idei akcji. Klienci są zachęcani do kupienia choćby jednego produktu 
spożywczego więcej i podarowania go potrzebującym. Wielu młodych 
ludzi angażuje się w tę akcję, co dało się zauważyć także w naszych na-
sielskich sklepach. Nasz hufiec, tak jak w poprzednich latach, organizuje 
świąteczną zbiórkę żywności w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym 
roku przy udziale wolontariatu NDM.
Drugi projekt, czyli Szlachetna Paczka, to akcja Stowarzyszenia „Wiosna”. 
Jej idea jest nieco inna, ponieważ tu docieramy do konkretnych osób, 
mających konkretne potrzeby. Możemy wybrać rodzinę lub dziecko. 
Można też, oprócz bycia wolontariuszem, kupić konkretne produkty, 
wpłacać pieniądze bezpośrednio dla osób lub rodzin bądź też wspo-
móc pewien rejon dostarczania paczek. Według inicjatora akcji ks. Jac-
ka Stryczka najważniejsza w tym projekcie jest zmiana duchowa, jaka 
dokonuje się w ludziach, którzy zostają obdarowani, czują się spełnieni, 
ważni i potrzebni, oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Ostatecz-
nie jednak takie działanie oraz konieczność ciągłego przekraczania sie-
bie zmienia życie – w kontekście własnej zmiany i wpływu na sytuację 
drugiego człowieka.
Nasz szczep wzorem lat ubiegłych także wyciągnie rękę do najuboż-
szych rodzin z parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach i będzie pro-
wadził akcję „Sianko” polegającą na zbiórce środków, z których powstaną 
paczki świąteczne w zamian za sianko wigilijne. Zachęcamy wszystkich 
parafian do udziału tej akcji. Harcerze będą czekać po każdej mszy nie-
dzielnej w okresie od 7 do 21 grudnia.

phm. Daniel Nowak
Sprostowanie do artykułu „Ahoj, Załogo” z numeru nr 23, ŻN, 7–20 
listopada br. Omyłkowo podaliśmy nazwisko księdza biorącego udział 
w Biwaku Integrator IV. Był to ksiądz Kamil Kowalski. Za pomyłkę prze-
praszamy.

Z UM

Lew Nasielska 2014

Z BIBLIOTEKI

Zmiana lokalu Filii 
w Pieścirogach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku informuje, że z dniem  
3 grudnia 2014 r. Filia Biblioteczna w Nowych Pieścirogach została 
przeniesiona z dworca PKP do lokalu w Starych Pieścirogach przy  
ul. Różanej 3. 
Godziny otwarcia Filii pozostały bez zmian, a więc:
poniedziałek godz. 9.00–17.00,
wtorek godz. 8.00–16.00,
środa godz. 8.00–16.00,
czwartek godz. 8.00–16.00,
piątek godz. 8.00–16.00.
Zapraszamy!

Prezentujemy naszym Czytelnikom sylwetkę Józefa Zająca, te-
gorocznego laureata nagrody Lew Nasielska przyznawanej od 
2003 roku. 

Pan Zając jest z pewnością dobrze znany starszym mieszkańcom 
Nasielska, ponieważ sprawował ważne funkcje we władzach na-
szej gminy w drugiej połowie ubiegłego wieku (urzędnik w Gro-
madzkiej Radzie Narodowej w Nasielsku, po połączeniu Rady 
Gromadzkiej i Miejskiej sekretarz Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Nasielsk – Naczelnikiem w tym okresie był Zdzisław 
Graczykowski; od roku 1982 do 1989 Naczelnik Miasta i Gmi-
ny w Nasielsku).

pierwszym miejscu stawiał dobro 
miasta i gminy oraz mieszkańców. 
Przez podejmowane działania po-
ważnie naraził się organizacji par-
tyjnej.
Najbardziej wymiernym efektem 
działań Józefa Zająca było do-
prowadzenie do Nasielska gazu 
ziemnego. Gdyby nie jego zaan-
gażowanie i determinacja, jeszcze 
przez długi czas, być może nawet 
do tej pory, Nasielsk nie byłby w ta-
kim stopniu zgazyfikowany. Inne 
jego działania to: rozbudowa wo-
dociągów i budowa Stacji Uzdat-
niania Wody w Jackowie, budowa 
osiedli „Warszawska” i „Piłsudskie-
go”, budowa Szkoły Podstawo-
wej w Krzyczkach, budowa dróg, 
elektryfikacja Nasielska połączona 
z położeniem kabli podziemnych, 
remizy strażackie w Nasielsku 
i Psucinie, budowa budynku na 
terenie Stadionu Miejskiego, sie-

dziba Urzędu Miejskiego przy ul. 
Kilińskiego, budowa wodociągu 
od Nowosiółek, budowa chodni-
ków w Nasielsku. 
M i a ł  w i z j ę  n o w o c z e s n e g o 
Nasielska, którą w miarę możli-
wości starał się realizować. Działał 
na rzecz poprawy wyglądu miasta 
i miejskiej infrastruktury. Planował 
z wyprzedzeniem nowe osiedla 
i nowe drogi. Rozbudowywał sieć 
wodociągową, np. przez budowę 
linii magistralnej w ul. POW, aby 
wcześniej doprowadzić wodę do 
planowanego nowego osiedla 
mieszkaniowego „Broniewskiego”. 
Wyprzedzał czas, w jakim przyszło 
mu pracować. Był przy tym rozsąd-
nym gospodarzem – przekazując 
miasto i gminę Nasielsk po zmianie 
ustrojowej, uczynił to bez długów 
i zobowiązań.

Józef Zając urodził się w dniu 16 
sierpnia 1940 r. w Brulinach. Żona 
Julianna Wanda, dwoje dzieci: cór-
ka Bożena ukończyła Akademię 
Rolniczą w Warszawie, a syn Piotr 
– resocjalizację na Uniwersytecie 
Warszawskim.
Ukończył wyższe studia magi-
sterskie w Studium Administra-
cji Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pra-
cę zawodową rozpoczął jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej 
w Kowalewicach. Dalej przez pra-
wie całe swoje dorosłe życie pra-
cował w administracji państwowej, 
pełniąc różnego rodzaju funkcje 
administracyjne w gminie i mieście 
Nasielsk – najpierw w Gromadzkiej 
Radzie Narodowej w Nasielsku, 
od 01.01.1973 r. na stanowisku Se-
kretarza Biura Urzędu Gminnego 
w Nasielsku, od 07.01.1977 r. – jako 
Zastępca Naczelnika Miasta i Gmi-
ny w Nasielsku, zaś od 28.06.1982 
r. – jako Naczelnik Miasta i Gminy 
w Nasielsku.
Jego praca przypadła na bardzo 
trudny okres dwuwładzy – partii 
PZPR i administracji państwowej. 
Rola administracji była drugorzęd-
na, gdyż realizowała ona w zasadzie 
pomysły aparatu partyjnego. Próby 
usamodzielnienia się i realizowania 
swoich pomysłów były niemile wi-
dziane. Józef Zając nie chciał być 
tylko wykonawcą postanowień 
różnego rodzaju egzekutyw. Miał 
własną wizję rozwoju miasta i gmi-
ny. Starał się, aby Nasielsk rósł w siłę 
i był coraz piękniejszy, a ludziom 
naprawdę żyło się tu lepiej i bez-
pieczniej. Wsłuchiwał się w głos 
mieszkańców, dzięki czemu znał 
ich potrzeby i działał dla ich do-
bra. Nie wahał się zmieniać swoje 
wcześniejsze decyzje, jeśli uwa-
gi mieszkańców były słuszne. Na 

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Ślubowanie pierwszaków
W Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbyło się ślubowanie klas pierwszych 
gimnazjum. W tym szczególnym dniu towarzyszyli uczniom nauczyciele, 
rodzice oraz starsi koledzy. 
Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz wspólne-
go odśpiewania hymnu. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uro-
czyste ślubowanie, po czym otrzymali z rąk dyrektor Justyny Nowackiej 
skromne upominki na pamiątkę tak ważnej w życiu każdego gimnazjalisty 
uroczystości. 
Po uroczystym pasowaniu przedstawili montaż słowno-muzyczny. Aktem 
symbolicznego przyjęcia do szkolnej wspólnoty były „otrzęsiny”, w cza-
sie których uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi 
przez trzecioklasistów. Cała uroczystość została zwieńczona dyskoteką 
zorganizowana przez rodziców oraz wychowawców. 

Kinga Majchrzak
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WYWIAD Z…

Zumba to zabawa

NASZE DZIECI

Światowy dzień pluszowego misia
W dniu 25 l i s topada br. 
wszystkie dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola 
w Nasielsku uczestniczyły 
w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Tego 
dnia każde dziecko przyszło 
do przedszkola ze swoim 
małym lub dużym przyja-
cielem Misiem.
Uroczysty dzień rozpoczął 
się od obejrzenia teatrzyku 
kukiełkowego pt: W krainie 
Pluszowego Misia, przygo-
towanego przez panie na-
uczycielki.
Przedszkolaki zostały na-
stępnie zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, uczestniczyły w konkur-
sach oraz bawiły się ze swoimi przytulankami przy piosence Jadą, jadą misie.
W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki, małe 
i duże, białe i brązowe, i wspólne się będziemy uczyć i bawić.

Małgorzata Stecka to zawodowa tancerka i nauczycielka. Ma na swoim 
koncie wiele osiągnięć, jest między innymi Mistrzynią Polski Show Dance 
i Wicemistrzynią Polski w hip-hopie, ale jak sama mówi, jej największym 
sukcesem jest to, że dzięki niej wielu ludzi pokochało taniec. Od jakiegos 
czasu pani Małgorzata zachęca mieszkańców naszego miasta, by spróbo-
wali polubić zumbę. I bardzo dobrze jej to idzie.

zaproponował mi, bym wystarto-
wała w turnieju tańca. Oczywiście 
zgodziłam się i jako amatorka zdo-
byłam pierwsze miejsce, konku-
rując z dziećmi, które miały już za 
sobą kilka lat nauki. Nikt nie chciał 
uwierzyć, że tańczyłam dopiero 
miesiąc. Takie miałam początki.
Niech Pani opowie o zumbie. Co 
czyni ten taniec wyjątkowym?

– Zumba jest nie-
z w ykła – łącz y 
ś wietną mu z y-
kę z łatwą chore-
ografią, która jest 
sp lotem tak ich 
stylów tańca, jak 
tango,  cumb ia, 
reggaeton, me-
re n g ue,  t a n i e c 
brzucha… tutaj 
się tańczy chyba 
wszystko! Energia, 
która towarzyszy 
zajęciom, jest nie-

powtarzalna. Co ciekawe, uczestnicy 
nie myślą o zumbie jak o ćwicze-
niach, czują się jak na dyskotece 
i dobrze się bawią podczas tańca. 
Gdy przychodzi koniec, pytają się ze 
zdziwieniem: „Co? Już? Tak szybko?”. 
Zumba jest jak narkotyk, im więcej 
człowiek ćwiczy, tym bardziej od-
czuwa jej brak… Odlicza dni, godzi-
ny do treningu. Ale to zdrowy nałóg, 
który nie zabiera czasu i energii, za 
to daje bardzo wiele i świetnie wpły-
wa na samopoczucie. Zdarza się, że 
ludzie piszą do mnie teksty w stylu: 
„Pani Małgosiu, powiem szczerze, że 
jeszcze nigdy tak długo nie chodzi-
łam na inne ćwiczenia, z reguły rezy-
gnowałam po góra pół roku, a teraz 
sama się dziwię, że ćwiczę już z Panią 
cztery lata”.

Czy jest duże zainteresowanie za-
jęciami? Kto głównie chce ćwi-
czyć zumbę?
– Kto przychodzi na zumbę? Wszy-
scy, którzy lubią taniec, muzykę 
i zabawę. Nie ma żadnych ograni-
czeń, bo są to ćwiczenia dosłownie 
dla każdego. Zumba cieszy się u nas 
coraz większym zainteresowaniem 
i do grona zumboludków docho-
dzą cały czas nowi uczestnicy. Dla 
mnie największym sukcesem jest 
przemiana ludzi. Gdy zaczyna-
ją ćwiczyć, są nieśmiali, wycofani, 
najczęściej ubrani w czarne i szare 
kolory. Po pewnym czasie, oprócz 
nauki ruchów tanecznych, nabiera-
ją pewności siebie i seksapilu a na 
ich twarzach pokazuje się coraz 
więcej uśmiechu. Również w ich 
strojach zaczyna pojawiać się co-
raz więcej koloru.
Często daje Pani pokazy zumby. 
Gdzie można Panią zobaczyć?
– Jestem zapraszana na wszelkiego 
rodzaju pokazy, pikniki, imprezy 
sportowe, integracje czy imprezy 
rodzinne. Parę razy byłam rów-
nież na weselu… Zumba to przede 
wszystkim superzabawa i chcę to 
przekazać ludziom. Dlatego prawie 
zawsze staram się zachęcić publicz-
ność do przyłączenia się do mnie. 
A nuż złapią bakcyla i będą mieli 
ochotę na więcej?
Jakie są Pani plany na przyszłość?
– Mam marzenie, by stworzyć faj-
ną grupę taneczną ZUMBA GOLD 
skierowaną dla osób starszych czy 
pań w ciąży i po ciąży. Tak mogła-
bym w przyszłości nadal cieszyć się 
tańcem i jako siwa babinka wciąż 
„wyginać śmiało ciało”.

Rozmawiał: Paweł Kozłowski

Kiedy narodziła się u Pani miłość 
do zumby?
– Kiedyś szykowałam się na występ 
dzieci w przedszkolu i w sieci na-
tknęłam się na nieznaną mi wówczas 
nazwę „zumba”. Pomimo że tańczy-
łam już od wielu lat, nie wiedziałam, 
co to jest. Muzycznie było super 
– latynoskie rytmy to akurat moje 
klimaty. Jakiś czas później dostałam 

informację o szkoleniu z tego stylu 
tańca i nie zwlekałam ze zgłosze-
niem się. To było cztery lata temu 
i nie bez dumy mogę powiedzieć, 
że zostałam jednym z pierwszych 
instruktorów w Polsce.
Jak do tego doszło, że związała 
Pani swoją przyszłość z tańcem?
– Taniec to moja mi łość, od-
kąd sięgam pamięcią. Gdy byłam 
małą dziewczynką, to zdarzało 
mi się tańczyć, gdy tylko usłysza-
łam gdzieś muzykę. Nic dziwne-
go, że jako nastolatka poszłam na 
kurs tańca do Piotra Patłaszyńskie-
go (dyplomowany instruktor tańca 
oraz m.in. Prezes Polskiej Federacji 
Tańca i organizator tanecznych Mi-
strzostw i Pucharów Polski – dop. 
P.K.). Po miesiącu niespodziewanie 

Dziękuję bardzo za zaufanie, jakim 
obdarzyliście Państwo moją oso-
bę w tegorocznych wyborach samo-
rządowych, zarówno na stanowisko  
burmistrza, jak i do Rady Powiatu. Dzię-
kuję za merytoryczną i spokojną ry-
walizację moim kontrkandydatom  
p .  B o g d a n o wi  Ru s z ko ws ki e m u  
i p. Grzegorzowi Arciszewskiemu,  
jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców bez względu 
na poglądy polityczne do współpracy na rzecz naszej gminy.
     Andrzej Pacocha

Szanowni Państwo
Pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania Wszystkim, którzy w tegorocz-
nych wyborach samorządowych 
obdarzyli mnie swoim zaufaniem 
i oddali swój głos na moją osobę. 
Zrobię wszystko, aby nie zawieść  
Państwa zaufania.
   Z poważaniem 
   Marek Jaroszewski

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom okręgu nr 9 
za zaufanie i oddanie na mnie głosu w wyborach 
do Rady Miejskiej. Jednocześnie obiecuję wszystkim 
wyborcom, zarówno tym, którzy na mnie głosowali, 
jak również tym, którzy na mnie nie głosowali, 
że z uwagą będę przyglądał się pracy radnego z okręgu nr 9.
   Z wyrazami szacunku
     Wojciech Kowalski

Drodzy Mieszkańcy
okręgu wyborczego nr 3, 
serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy 
poparli moją kandydaturę w wyborach 
samorządowych do Rady Miasta.
 Z wyrazami szacunku
   Paweł Pichor 

Szanowni Państwo,
1 295 głosów to mój wynik w wybo-
rach do Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.
Nie daje mi on mandatu, ale jest świa-
dectwem tego, że wielu z Państwa 
zdecydowało się udzielić mi kredytu za-
ufania, za co bardzo dziękuję. 
   Elżbieta Wróblewska

Serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy  
w wyborach do Rady Powiatu.
    Z poważaniem 
     Mariusz Kraszewski

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
oddali na mnie swój głos w wyborach 
samorządowych do Rady Powiatu 
Nowodworskiego. 
Państwa zaufanie mobilizuje mnie  
do dalszej pracy dla dobra Naszej Gminy.
  Z wyrazami szacunku 
   Radosław Kasiak

O G Ł O S Z E N I A
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Z PARAFII

Nasielszczanie w grodzie Kopernika
W sob otę 29 l i s topada 2014 
r.  43 -osob owa grupa z para-
fii św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w Nasielsku, pod przewodnictwem 
ks. Grzegorza Ostrowskiego, udała się 
na obchody 23. rocznicy powstania 
Radia Maryja w Toruniu. Pierwszym 
miejscem postoju było Sanktuarium 
Matki Bożej Sierpeckiej, gdzie piel-
grzymi modlili się w 631. rocznicę 
objawień i 31. rocznicę koronacji cu-
downej figury.
Następnie udaliśmy się do Torunia, 
do budującej się świątyni Matki Bo-
żej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II. Byliśmy pod wra-
żeniem imponującej bryły świątyni, 
wotum wdzięczności za dar pon-
tyfikatu św. Jana Pawła II. O godz. 
10.30 byliśmy na antenie Radia 
Maryja i TV Trwam, skąd pozdro-
wiliśmy naszych biskupów, księży 
proboszczów i parafian. Następ-
nie odwiedziliśmy Wyższą Szko-
łę Kultury Społecznej i Medialnej. 
W samo południe dojechaliśmy do 
siedziby Radia Maryja przy ulicy 
Żwirki i Wigury, połowa pielgrzy-
mów była po raz pierwszy. Z zacie-
kawieniem zwiedzali siedzibę Radia 
Maryja, studio i kaplicę.
Mszę św. w hali widowisko-sporto-
wej przy ul. Bema poprzedził kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
a także występ aktorów scen pol-
skich. Halina Łabonarska i Jerzy 
Zelnik zaprezentowali program 
słowny w hołdzie św. Janowi Pawło-
wi II pt. Czyńcie prawdę z miłością.

Uroczystej Eucharystii przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. kard. Stani-
sław Dziwisz, metropolita krakowski. 
Zgromadzonym towarzyszyły reli-
kwie św. Jana Pawła II. Msza św. ce-
lebrowana była przy ołtarzu, przy 
którym Jan Paweł II – będąc w Toru-
niu – odprawiał nabożeństwo czerw-
cowe.
W homilii ksiądz kardynał odniósł 
się do nieustannej krytyki wobec 
Radia Maryja. – Dla krytykują-
cych Radio Maryja stan napięcia 
powinien również prowadzić do 
głębszej refleksji, niepoddającej 
się łatwym uprzedzeniom i nie-
poprzestającej na utrwalonej nie-
chęci. Chodzi o rzesze ludzi, którzy 
utożsamiają się z radiem. Kardy-
nał Stanisław Dziwisz zauważył, że 
niekiedy słuchacze odczuwają, że 
ich głos nie zawsze jest brany pod 

uwagę przez inne gremia 
i kręgi władzy. Ksiądz 
kardynał podkreślał, że 
słuchacze Radia Mary-
ja chcą być wierni i są 
wierni Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie. Nie wolno 
ich lekceważyć i ośmie-
szać. Metropolita Kra-
kowski mówił, że spory 
w debacie wydają się 
nieuniknione. Apelował 

jednocześnie, aby w tych sporach 
dominowała troska o autentyczne 
dobro człowieka. Odnosząc się do 
swojej obecności w Toruniu, po-
wiedział, że zdawał sobie sprawę, iż 
spotka się to z krytyką niektórych 
środowisk. Jak tłumaczył, pod-
jął jednak tę decyzję, kierując się 
poczuciem odpowiedzialności za 
jedność Kościoła w Polsce. – Nie 
ma kościoła toruńskiego i łagiew-
nickiego. Jeden jest Kościół Chry-
stusowy. Dlatego powinniśmy być 
jednego ducha i jednej myśli – 
stwierdził ks. kardynał.
W procesji z darami wzięli udział Ja-
dwiga Prusinowska oraz Kazimierz 
Białorucki, którzy przekazali od na-
szego Koła dla Radia Maryja Dar Serca 
w wysokości 1340 zł. Po zakończonej 
Eucharystii, wdzięczni Bogu i ludziom 
za spotkanie w kilkunastotysięcznej 
Rodzinie Radia Maryja, zaopatrzenie 
w pierniki toruńskie, wróciliśmy do 
naszych domów. 

ks. Grzegorz A. Ostrowski

ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Bal Świętych 
22 listopada br. z inicjatywy proboszcza parafii w Nunie ks. Tadeusza Jabłoń-
skiego po raz trzeci, tym razem w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Couber-
tina w Budach Siennickich, odbył się Bal Wszystkich Świętych.

O godzinie 12.00 zostało odprawione nabożeństwo w kościele w Nunie, które 
dało początek wspólnej integracji dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym i Budach Siennickich. Następnie zaproszeni goście i gospodarze 
imprezy zjawili się w murach szkoły. Tam urocze Aniołki powitały wszystkich 
cukierkiem z anielskim przesłaniem.
Barwny korowód „świętych” w rytm muzyki dyskotekowej wypełnił salę 
udekorowaną na wzór nieba. W trakcie zabawy każde dziecko mogło zapre-
zentować swojego świętego na czerwonym dywanie, który nagle pojawił 
się na środku sali. O dobrą atmosferę i nastrój w pięknej scenerii dbała pani 
wodzirej – Ewa Majewska, która zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy.
Jak na prawdziwy bal przystało, dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzi-
ców, dzieci brały udział w niebiańskiej uczcie. Oprócz pieczonych kiełbasek, 
kawiarenki zaopatrzonej w wyśmienite ciasta, słodkiego bufeciku najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się gofry i „anielska” wata cukrowa.
Tego popołudnia dwie sale lekcyjne zamieniły się w komnaty św. Katarzy-
ny i św. Andrzeja, wplatając w klimat zabawy tradycje staropolskie. Dobra 
wróżba była dopełnieniem niecodziennego balu i wywoływała uśmiech na 
twarzy każdego dziecka.
Na zakończenie zabawy miło było usłyszeć od gości słowa podziękowa-
nia za sympatycznie spędzony czas. Spotkanie dostarczyło wielu przeżyć 
i emocji tak gościom, jak i gospodarzom.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, zaangażowanym rodzi-
com i sponsorom za pomoc w realizacji tego radosnego wydarzenia.

K.B., E.S.

Z NOK

Zaproszenie
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 13 grudnia br. (sobota) w godz. 11.00–16.00 na Kiermasz Świąteczny. Już po raz trzeci 
przed świętami Bożego Narodzenia NOK organizuje kiermasz będący doskonałą okazją do nabycia niepowtarzalnych 
upominków, które możemy podarować najbliższym, jak również do zaprezentowania się lokalnych twórców rękodzieła. 
Tego dnia w kinie Niwa będzie można zakupić oryginalne, dopracowane w każdym szczególe i tworzone  
„z duszą” prezenty. Wśród wyrobów znajdą się m.in.: biżuteria, ozdoby bożonarodzeniowe, kartki okolicznościowe, przed-
mioty dekoracyjne i użytkowe w przystępnych cenach. Większość prac powstała w pojedynczych egzemplarzach. 
Zachęcamy również twórców rękodzieła artystycznego i ludowego do udziału w kiermaszu. Zgłoszenia wystawców 
przyjmujemy do 10 grudnia br.. Telefon: (23) 69 12 343, e-mail: nok@noknasielsk.pl.

K.T.

SERDECZNOŚCI

Życzymy 200 lat! 
W poniedziałek, 10 listopada br. mieszkaniec naszej gminy, Pan Zygmunt 
Franciszek Górecki, obchodził swoje 102. urodziny. W tym szczegól-
nym dniu najlepsze życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności, 
serdecznej opieki najbliższych oraz pogody ducha złożyli Szanownemu 
Jubilatowi przedstawiciele nasielskiego urzędu: Bogdan Ruszkowski – 
burmistrz Nasielska, i Ewa Mikulska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
W tej doniosłej chwili nie zabrakło również kwiatów, symbolicznego pre-
zentu ani lampki szampana za zdrowie Dostojnego Jubilata.
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Gawłowo – grudzień 2014 r.
Proponuję Państwu skorzystanie z naszej oferty „cateringu wigilijnego”. Smaczne 
i tradycyjne potrawy przygotowane przez naszego mistrza kuchni pozwolą 
podczas nadchodzących grudniowych dni na poczucie prawdziwej domowej 
atmosfery. Nasze dania to „jedzenie jak u mamy”, które może znaleźć się na 
Państwa stołach.
    Właściciel „Aksamitki” – Bogusław Aksamit

Zupy:
Grzybowa z łazankami (0,4 l ) – 7 zł
Flaki wołowe rosołowe (0,4 l) – 8 zł
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym (0,4 l) – 7 zł
Barszcz czerwony z uszkami z pieczarką (0,4 l ) – 7 zł
Żurek babci Lodzi – nagrodzony Perłą 2013 na 
Międzynarodowych Targach w Poznaniu dla najlepszej 
potrawy regionalnej w kraju (0,4 l) – 9 zł
Bufet gorący:
Krokiety z pieczarką (1 szt.) – 3 zł
Krokiet z kapustą i grzybami (1 szt.) – 3 zł
Kapusta wigilijna z grzybami (1 kg) – 18 zł
Pierogi z mięsem (1 kg) – 24 zł
Pierogi z kapustą i grzybami (1 kg) – 23 zł
Pierogi ruskie (1 kg) – 23 zł

Bufet zimny:
Ryba po grecku (por.) – 4 zł
Karp w galarecie (por.) – 6 zł
Pstrąg w galarecie (por.) – 6 zł
Śledź w śmietanie (por.) – 4 zł
Śledź w oleju (por.) – 4 zł
Sałatka śledziowa (1 kg) – 29 zł
Sałatka z tuńczyka (1 kg) – 31 zł
Sałatka jarzynowa tradycyjna (1 kg) – 27 zł
Jajko faszerowane pieczarką, łososiem (por.) – 2 zł
Ryba faszerowana (por.) – 5 zł
Schab „po warszawsku” (por.) – 7 zł
Indyk w maladze (por.) – 8 zł
Kotlety rybne – mielone (100 g) – 5 zł
Kotleciki z kapustą i pieczarką (100 g) – 4 zł

Oferujemy również inne potrawy, które nie znalazły się na tej liście.
Wystawiamy faktury VAT
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: Telefon iczn ie 601 50 40 20   
lub   e-mail rancho@aksamit.net.pl
Termin odbioru „cateringu wigilijnego” – 22 lub 23 grudnia 2014 r.
(oferujemy dowóz zamówionych potraw lub odbiór osobisty).

http://www.rancho.aksamit.net.pl

PORADY

Orzechy
Jesień to okres dojrzewania orzechów. Dziś omówię popularne 
w naszym kraju orzechy włoskie. 
Orzechy włoskie pochodzą z Azji, a dokładniej z terenów otacza-
jących Morze Kaspijskie. Obecnie są głównie uprawiane w Stanach 
Zjednoczonych, Chinach, Turcji, Rumunii i Francji. W naszym kraju 
możemy kupić orzechy krajowe i importowane. 
Orzechy włoskie mają zastosowanie nie tylko jako przekąska czy 
dodatek do deserów, ale są także doskonałe do dań wytrawnych. 
Możemy je kupić w różnych formach: świeże, solone, obtoczone 
w cukrze, uprażone. Najzdrowsze są oczywiście świeże. 
Bardzo ważne jest to, aby orzechy dobrze przechowywać. Najlepiej 
je kupować, trzymać w skorupkach i przechowywać w chłodnym 
miejscu – w ten sposób można je trzymać nawet do 12 miesięcy. 
Natomiast orzechy bez łupin najlepiej zamknąć w szczelnym po-
jemniku i trzymać w lodówce do 3 tygodni. 
Orzechy włoskie mają bardzo wysoką wartość odżywczą, zawierają 
cenne kwasy wielonienasycone, białko, witaminy i składniki mine-
ralne. Dzięki tym korzystnym kwasom tłuszczowym sprzyjają obni-
żeniu poziomu trójglicerydów i cholesterolu LDL. Zatem regularne 
spożywanie orzechów sprzyja zapobieganiu miażdżycy, zawału 
oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo 
mają właściwości przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Poprawiają 
również funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiegają depresji 
oraz poprawiają sprawność intelektualną. Orzechy włoskie w po-
równaniu z innymi zawierają najwięcej cennych kwasów omega-3. 
Ponadto w swoim składzie mają antyoksydanty, czyli substancje, 
które wzmacniają naturalne mechanizmy obronne komórek i za-
pobiegają starzeniu się. Są nimi witamina E i C.
Dodatkowo orzechy zawierają wiele ważnych składników mineral-
nych. Potas reguluje ciśnienie krwi, utrzymuje odpowiednią kurcz-
liwość mięśni, usuwa z organizmu nadmiar wody i sodu. Wapń 
odpowiada za budowę kości i zębów, bierze udział w krzepnięciu 
krwi. Dodatkowo jony wapnia odpowiadają za utrzymywanie pobu-
dliwości tkanek, odpowiednie przewodnictwo tkanek nerwowych 
oraz kurczliwość mięśni. Innym składnikiem jest magnez, który 
także jest niezbędny do prawidłowej budowy kości i zębów, przy-
spiesza wchłanianie wapnia i chroni przed stresem. Istotnym skład-
nikiem jest też żelazo biorące udział w powstawaniu erytrocytów, 
transporcie tlenu oraz wpływające na naszą odporność. Cynk re-
guluje zmysł smaku, bierze udział w tworzeniu erytrocytów oraz 
oddychaniu tkankowym. Ponadto przyspiesza gojenie ran. Mangan 
natomiast bierze udział w przemianach węglowodanów i tłuszczów. 
Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu.
Niestety, orzechy dla jednych są skarbnicą zdrowia, a dla innych 
mogą stanowić nawet śmiertelne zagrożenie. Dlatego jeśli u kogoś 
zostaje stwierdzona alergia na orzechy, powinien unikać ich spo-
życia oraz wszystkich produktów, które mogą zawierać ich choćby 
śladowe ilości. Alergia na orzechy może spowodować tzw. wstrząs 
anafilaktyczny. Jego objawami są najczęściej swędząca wysypka, 
znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz najbardziej niebez-
pieczny obrzęk górnych dróg oddechowych.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

WETERYNARZ RADZI

Badania dodatkowe zwierząt
Dzisiejszy artykuł dotyczyć bę-
dzie badań dodatkowych, któ-
re są wykonywane u zwierząt . 
Aby postawić właściwą diagno-
zę u pacjenta, lekarz weterynarii 
musi dokładnie go zbadać. Mimo 
że zawsze najważniejszym bada-
niem dla lekarza szukającego 
przyczyny choroby będzie pod-
stawowe badanie kliniczne (opie-
rające się na przeprowadzeniu 
dokładnego wywiadu, omacy-
waniu, oglądaniu, osłuchiwaniu, 
opukiwaniu, badaniu dostępnych 
węzłów chłonnych oraz ciepłoty 
ciała), coraz częściej lekarze wy-
korzystują badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe w znaczą-
cy sposób przyspieszają posta-
wienie diagnozy, potwierdzają 
przypuszczenia lekarza, a często 
są jedyną drogą znalezienia źró-
dła choroby. Do badań dodatko-
wych, które stają się standardem 
w większości specjalistycznych 
praktyk weterynaryjnych, są ba-
dania laboratoryjne oraz badania 
obrazowe. Wśród p ier wsz ych 
n a j c z ę ś c i e j  s ą  w y ko n y wa n e 
w lecznicach badania laborato-
ryjne krwi, moczu, płynów ciała, 
zeskrobin skórnych, wymazów, 
posiewów bakteryjnych i grzy-
biczych, badania biopsyjne oraz 
h i s topatolog iczne.  Wsz ystk ie 
one pozwalają przyspieszyć traf-
ne rozpoznanie choroby, rodzaj 

rokowania, długość i k ierunek 
leczenia. Czynności te pozwa-
lają też zakwalif ikować zwierzę 
do zab iegów chirurg icznych. 
Do badań uzupełniających, bez 
których trudno wyobrazić sobie 
w wielu przypadkach postawie-
nie diagnozy, należą badania ob-
razowe, takie jak USG i RTG. 
Są to badania uzupełniające się 
nawzajem, służące do diagno-
zowania różnych schorzeń w ob-
rębie jednego układu. Wymagają 
od lekarza dobrego orientowania 
się w dziedzinie weterynarii zwa-
nej radiologią. Jakość tych badań 
idzie w parze z jakością wyko-
rzystywanego sprzętu, wyma-
ga przystosowania pomieszczeń 
i odpowiedniego przygotowania 
zwierzęcia do badania. Sposób 
przygotowania psa jest ważnym 
czynnikiem oceny radiologicz-
nej pacjenta, dlatego przed wy-
konaniem badań radiologicznych 
lekarz powinien udzielić wskazó-
wek dotyczących przygotowania 
pacjenta.
Oprócz USG i  RTG w wetery-
nari i  coraz częściej w ykorzy-
stuje się badania specjalistyczne 
technik ob ra zowania,  j ak  to -
mograf ia komputerowa, rezo-
nans, endoskopia (obrazowanie 
in vivo układu pokarmowego, 
oddechowego, stawów układu 
ruchu). Są to, niestety, badania 

jeszcze bardzo drogie, niewielu 
jest specjalistów oraz placówek 
je wykonujących, a aparaty do 
ich wykonywania są niezmiernie 
kosztowne.
Czworonożni pacjenci chorują-
cy na choroby układu krążenia 
liczyć mogą w wyspecjalizowa-
nych lecznicach na badanie EKG. 
Zapis pracy serca, przebiegający 
podobnie jak u człowieka, stano-
wi ważne źródło wiedzy o czyn-
ności najważniejszego mięśnia 
w organizmie.
W ostatnim dwudziestoleciu dia-
gnostyka weterynaryjna rozwi-
nęła się w sposób g wał towny, 
a standardy diagnostyczne w nie-
których lecznicach weterynaryj-
nych dorównują tym w ludzkiej 
służbie zdrowia. Coraz częściej 
właściciele zwierząt przyznają, 
że obsługa i szybkość wykonania 
badań dodatkowych w lecznicach 
weter ynar yjnych przew yższa 
standardy przyjęte w przychod-
niach rodzinnych dla ludzi.
My, jako lekarze „nieludzcy”, 
często staramy się także korzy-
stać z konsultacj i  autorytetów 
danych dziedzin weterynaryj-
nych, takich jak onkologia, oku-
listyka, ortopedia, kardiologia, 
dermatolog ia,  a  ta  ob op ólna 
współpraca podnosi szanse wy-
leczenia Państwa pupila.

Małgorzata i Adam Rosłońscy

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Parada ekologiczna
Dnia 12 listopada 2014 r. uczniowie i nauczyciele ZS nr 3 
uzbrojeni w kolorowe transparenty i chorągiewki przeszli 
ulicami Cieksyna w barwnej paradzie ekologicznej. 
„Ekologiczny Cieksyn!”, „Więcej zebranej makulatury to 
mniej ściętych drzew!”, „Zbieraj makulaturę, pomóż na-
szej szkole!” – takimi hasłami, a także rozdawanymi ulotka-
mi uczniowie zachęcali społeczność lokalną do udziału w 
zbiórce makulatury w szkole. Wszystkie transparenty były 
własnoręcznie wykonane przez uczniów.
Cała inicjatywa ma na celu rozbudzić ekologiczną świa-
domość dzieci, uczyć szacunku do natury, a także wy-
pracować dobre nawyki związane z segregacją odpadów. 
Naszym zamysłem było także zachęcenie społeczności lo-
kalnej do dbania o przyrodę i do myślenia ekologicznego. 
Pieniądze otrzymane ze sprzedaży zebranej makulatury przeznaczymy wiosną na zakup roślin i drzewek, które 
upiększą teren szkoły. Wierzymy, że mieszkańcy Cieksyna i okolic chętnie włączą się w naszą akcję. 

K. Majchrzak
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Historia kościoła i parafii w Cieksynie – część III
Paraf ia Cieksyn położona była 
w województwie mazowieckim, 
w ziemi zakroczymskiej i powie-
cie nowomiejskim. Na podstawie 
wizytacji z 1783 roku wiadomo, 
że parafia w Cieksynie graniczyła 
z następującymi parafiami: Nasielsk, 
Królewo, Joniec, Nowe Miasto, 
Wrona, Zakroczym i Pomiechowo. 
Z akt tej wizytacji wynika, iż parafia 
w Cieksynie należała do dekanatu 
nowomiejskiego. Podobnie zali-
cza ją do tegoż dekanatu wizytacja 
dziekańska z 1817 roku. Warto jesz-
cze odnotować, że parafia Cieksyn 
przynależała do archidiakonatu 
i oficjalatu pułtuskiego. 
Następne prace remontowe trwały 
w latach 1867 – 1879 i rozpoczę-
to je z inicjatywy proboszcza Piotra 
Bobera. Wyremontowano wówczas: 
ściany i sklepienia, naprawiono po-
pękane mury, sklepienie i dzwony, 
odrestaurowano ołtarze, wykona-
no nowe organy i ławki oraz wy-

mieniono wyposażenie zakrystii 
budując m.in. nowe szafy na orna-
ty. Ukoronowaniem tych prac było 
poświęcenie kościoła w 1888 roku 
przez biskupa płockiego Henryka 
Kossowskiego.   
Kolejne stulecie rozpoczął następ-
ny remont świątyni, upamiętniony 
tablicą wmurowaną w południową 

ścianę prezbiterium o treści: „Roku 
Pańskiego 1909 – 1911 za probo-
stwa ks. biskupa Antoniego Nowo-
wiejskiego, staraniem proboszcza 
ks. Mariana Kowalskiego szam-
belana Jego Świątobliwości z Do-
browolskich, ofiar parafian kościół 
ten gruntownie odrestaurowany.” 
Zgodnie z ustnymi relacjami świad-
ków w świątyni wykonano cera-
miczną podłogę oraz zamurowano 
wejścia do krypty grobowej bisku-
pów, które było prawdopodobnie 
w narożniku przy wejściu do kapli-
cy św. Krzyża. Oprócz tego wybu-
dowano duży dom dla organisty, 
szkołę i szpital dla ubogich. W tym 
czasie wzniesiono również neoba-
rokową kruchtę według projektu 
Stefana Szyllera z 1910 roku, upo-
rządkowano teren przykościelny 
i otoczono go nowym parkanem 
z nową bramą wejściową.  
W czasie I wojny światowej bom-
by trafiły w część południową ko-

ścioła, niszcząc dach i sklepienie 
w prezbiterium oraz nawie, ołta-
rze boczne i częściowo główny; 
stalle, chór z organami, ogrodze-
nie z bramą. Spalona została także 
plebania, dom parafialny zmienio-
ny został na szpital wojskowy dla 
Niemców. Zniszczenia te zaczęto 
usuwać w 1917 roku z inicjatywy 

księdza Adama Murawskie-
go.  Wówczas przeprowadzo-
no remont wnętrza, usunięto 
zniszczone ołtarze boczne: 
św. Anny, Matki Boskiej Bo-
lesnej, św. Krzyża, św. An-
drzej a .  O dre s t aurowano 
jedynie oł tarz główny św. 
Rocha i Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Pan-
ny, a na belce łuku tęczowego 
umieszczono rzeźby pozo-
stałe z ołtarza Matki Boskiej 
Bolesnej i św. Krzyża. 
Ko ś c i ó ł  u c i e r p i a ł  t a k ż e 
w czasie II wojny świato-
wej. W 1944 roku podczas 
bombardowania zniszczo-
na została południowa część 
świątyni. Po zakończeniu woj-
ny świątynię remontował ks. Tade-
usz Kamiński, proboszcz cieksyński 
w latach 1945 – 1967. W 1946 roku 
od kościoła ewangelickiego w War-
szawie odkupiono 17 – głosowe 
organy amerykańskiej firmy pro-
dukowane przez warszawski zakład 
Geberthaer Wolf, a w 1950 roku 
uzupełniono tynki i pobielono ścia-
ny. Następnie  odnowio-
no kościół z zewnątrz oraz 
sprawiono  gipsowe stacje 
Drogi Krzyżowej.  W 1952 
roku Stefan Damurat wy-
konał we wnękach arkad 
polichromię, sprowadzo-
no neogotycki prospekt 
organowy, a w latach 1957 
– 1958 odrestaurowano 
rzeźby grupy ukrzyżowa-
nia. Staraniem tego pro-
boszcza wyremontowano 
również parkan, zelektry-
fikowano kościół, ufundo-
wano dzwon, wybudowano 
plebanię, a także ogrodze-
nie cmentarza grzebalnego.
Kolejny proboszcz ks. Jan 
Radomski (1967 – 1977)  
przeprowadził wymianę tyn-
ków zewnętrznych świątyni, 
zabezpieczył uszkodzone 
fragmenty dachu, odnowił 
parkan oraz zradiofonizował 
kościół. 
W 1977 roku proboszczem ciek-
syńskim został ks . Józef Janic-
ki, który wykonał remont części 
dachu, odnowił wnętrze świąty-
ni, ołtarze boczne, ambonę oraz 
chrzcielnicę. W 1982 roku w ka-
plicy ufundowano witraż Jezus 
Miłosierny. Natomiast w 1985 roku 
zakupiono dwa dzwony. 
W latach 1993 – 2000, kiedy 
proboszczem był ks. Adam  Sta-
niszewski odnowiony został ołtarz 

główny, zakupiono dębowe ławki 
oraz dwa konfesjonały. W Roku 
Wielkiego Jubileuszu Chrześcijań-
stwa, z jego inicjatywy przebudo-
wano posadzkę w prezbiterium, 
wykładając ją marmurem, ufundo-
wano mensę ołtarzową i ambonę. 
W latach 2000 – 2009  opiekę 
nad zabytkową świątynią sprawował 
ks. Józef Szczeciński. Została wów-

czas wykonana izolacja pozioma, 
osuszono zewnętrzne i wewnętrz-
ne mury kościoła. W latach 2001 
– 2004  na całości świątyni wy-
mieniono więźbę dachową, dach 
pokryto blachą ocynkowaną, zaś 
na wieży blachą tytanowo – cyn-
kową  oraz położono nowe tynki 
na kościele i parkanie. Natomiast w 
latach 2004 – 2005 odkuto tyn-
ki wewnątrz świątyni, wymieniono 
instalację elektryczną, nałożono 

tynki renowacyjne i wykonano 
malaturę. Ponadto wyremonto-
wano plebanię. Wokół kościoła 
przeprowadzono niwelację terenu 
i drenaż odwadniający, położono 
kostkę brukową oraz ufundowa-
no stacje Drogi Krzyżowej. Zosta-
ła przeprowadzona konserwacja 
figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
f igury św. Rocha, a także drzwi 

głównych. Dokonano rów-
nież pierwszego etapu re-
stauracji ołtarza głównego, 
który obejmował konser-
wację obrazów i rzeźb.    
Staraniem ks . Krzyszto-
fa Krawczaka, obecnego 
proboszcza paraf i i Ciek-
syn zakończono drugi etap 
prac konserwatorsko – re-
stauratorskich  przy ołtarzu 
głównym, ławki wyłożono 
obiciem, w kościele zainsta-
lowano ogrzewanie punkto-
we oraz wymieniono meble 
w zakrystii. Z konserwacji 
powróciła lampa wieczna z 
XVIII wieku oraz mechanizm 
zegarowy. W trakcie realizacji 
jest restauracja zabytkowych 
organów.
Współcześnie w skład parafii 
wchodzą następujące miej-
scowości: Cieksyn, Alek-
sandria, Andzin, Błędowo, 
Borkowo, Czajki, Dębinki, 

Dobra Wola, Falbogi Borowe, Gaw-
łowo, Gawłówek, Góra – Wólka, 
Konary, Lelewo, Malczyn, Mokrzy-
ce Dworskie, Nowiny, Nowosiółki, 
Pomocnia, Ruszkowo, Śniadowo, 
Śniadówko, Tomaszewo, Toruń 
Dworski, Toruń Włościański, Wik-
torowo, Wola Błędowska, Zaborze, 
Zakobiel, Żołędowo.
Źródło: ks . Waldemar Graczyk 
„Kościół i parafia w Cieksynie”.

Fronton kościoła z początku XX w. Fot. „Kościół i parafia w Cieksynie”.

Fronton kościoła z 1919 roku. Fot. „Kościół i parafia w Cieksynie”.
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Dawnego Nasielska czar – część V
Nasielsk międzywojenny dwudzie-
stokrotnie powiększył swój ob-
szar administracyjny. W 1930 roku 
przyłączono do miasta przedmie-
ścia: Krupka, Bronin, Wioska, Nowa 
Wieś i Pniewska Górka. Zjawisko 
znacznego zwiększania powierzch-
ni miast było typowe dla ośrodków 
miejskich północnego Mazowsza 
w czasach Drugiej Rzeczypospo-
litej. Wśród miast, które powięk-
szyły swoją powierzchnię znalazł 
się Płock i Włocławek, powiększo-
ne trzykrotnie, Kutno – dwudzie-
stokrotnie,  Łowicz – dwukrotnie, 
Mińsk Mazowiecki – czterokrotnie, 
Sochaczew – dwudziestokrotnie, 
Kałuszyn – trzydziestokrotnie, Sie-
dlce – dwukrotnie i Ostrołęka ponad 
pięćdziesięcioośmiokrotnie. 
Decyzja o włączeniu przedmieść 
w obszar administracyjny mia-
sta obok wzrostu powiększonego 
do około  8 tysięcy mieszkańców 
Nasielska, powodowana była tro-
ską o zabezpieczenie terenów pod 
przyszły jego rozwój przestrzenny, 
po części chodziło też o zapew-
nienie terenów zielonych dla na-
sielszczan. Włączone obszary nadal 
zachowały dotychczasowy rolniczy 
charakter.
W 1921 roku w Nasielsku odnotowa-
no 299 domów mieszkalnych. Było 
tu stosunkowo dużo domów mu-
rowanych. Miasto posiadało 56,2% 
zabudowań drewnianych, podczas 
gdy Wyszków posiadał  aż 82,1% 
zabudowy drewnianej, Serock 
zaś – 67,7%, natomiast powiatowy 
Pułtusk – 50,7%. Podobnie było 
z pokryciem dachów: w Nasielsku 
materiałem ogniotrwałym (dachów-
ka i blacha) pokrytych było 66,6% 
budynków mieszkalnych, w Wy-
szkowie – 50,1 %, Serocku – 53,8%, 
a w Pułtusku – 80,7%.
Naczelnym problemem urbani-
stycznym Nasielska okresu mię-
dzywojennego była integracja 
przyłączonych przedmieść ze śród-
mieściem oraz modernizacja sa-
mego śródmieścia zaniedbanego 
infrastrukturalnie za czasów zabo-
ru rosyjskiego i niemieckiej oku-
pacji. Celowi temu miały służyć 
plany regulacyjne w ramach pod-
jętej przez władze rządowe akcji 
regulowania miast. Rząd udzielał 
zniszczonym miastom pożyczek 
i subwencji celowych na sporzą-
dzenie pomiarów geodezyjnych 
i założeń urbanistyczno – architek-
tonicznych. Sprawa regulacji leżała 
w gestii samorządów, jednakże Mi-
nisterstwo Robót Publicznych stoso-
wało nawet przymus sporządzania 
takich planów, udzielając miastom 
pomocy finansowej i technicznej, 
przy jednoczesnym sprawowaniu 
nadzoru i kontroli. Akcja ta nasta-
wiona była na podniesienie ośrod-
ków miejskich w całym kraju ze 
zniszczeń obydwu wojen lat 1915 

– 1920, przy zastosowaniu tzw. na-
ukowego planowania miast. 
Pierwszy poważniejszy plan regu-
lacyjny Nasielska powstał dopiero 
w 1923 roku i zakładał zabudowę 
tzw. plomb w zwartej zabudowie 
miejskiej, założenie między grupami 
osiedli pasów zieleni oraz budowę 
odpowiednich placówek handlowo 
– usługowych. Jednakże dopiero, 
ustawa o rozbudowie miast z 1925 
roku pozwoliła przyśpieszyć spra-
wę budownictwa mieszkaniowego. 
Przy pomocy pożyczek rządowych 
przyznawanych i gwarantowanych 
przez władze miejskie doszło do 
prawdziwego boomu budowlanego 
w Nasielsku. Wybudowano wtedy 
wiele domów przy ulicy Kościusz-
ki i ulicy Rynek. Wzrost zapotrze-
bowania na materiały budowlane 
spowodował rozbudowę cegielni 
w pobliskim Kosewie, która w ofer-
cie handlowej miała oprócz cegły 
także dachówkę i rury kamionkowe 
do kanalizacji. W Nasielsku funkcjo-
nowało sześć składów materiałów 
budowlanych oferujących wszyst-
kie niezbędne do budowy domu 
materiały. 
Budownictwo mieszkaniowe roz-
wijało się przeważnie na obrzeżach 
miasta, tworząc nowe osiedla jak: 
Krupka, Broninek i Wioska. Niemiej 
rozbudowa dotknęła również cen-
trum Nasielska. Znacznie zmniejszo-
no tu rynek, dokonując zabudowy 
jego zachodniej pierzei. Uregulo-
wano też dawną ulicę Ciechanowską 
(obecnie Kościuszki).  Zabudowano 
także plac o nazwie Wielopole, li-
kwidując jednocześnie tamtejszą 
karczmę. Ulica Warszawska została 
znacznie zwężona, ponieważ wybu-
dowano tam rząd domów naprze-
ciw wylotu drogi z Pomiechówka. 
Przy ulicy Warszawskiej znajdowały 
się dwie karczmy żydowskie (Lejba 
Owsianki – Warszawska 6 i Jankie-
la Bergazyna – Warszawska 8), co 
w połączeniu z pobliskim rynkiem 
powodowało, że tu koncentrowało 
się życie towarzyskie całego miasta.
Wznoszone w okresie między-
wojennym obiekty budowlane 
utrzymane były w tzw. manierze 
klasycznej lub swojskiej czyli dwor-
kowej opartej na wzorcach dwor-
ków barokowych, która w oczach 
jej twórców była najodpowiedniej-
szą formułą na niewielkie siedziby 
charakterystyczne dla zabudowy 
małych miast.   
Obok tych dwóch manier, na po-
czątku lat 30 – tych XX wieku do-
szła architektura awangardowa, 
funkcjonalistyczna, której kanony 
wypracowali młodzi architekci pol-
scy. Henryk Jasiński – redaktor na-
czelny czasopisma „Architektura” 
ukazującego się w analizowanym 
okresie, tak scharakteryzował ten 
styl architektoniczny: „Bodaj jego 
najgłówniejszym, najbardziej rzuca-

jącymi się w oczy cechami są tutaj 
płaskie dachy, gładkie, tynkowa-
ne płaszczyzny ścian, narożnikowe 
okna, jako też poręcze balkonów 
i taras z prętów żelaznych lub rur ga-
zowych, o poziomych podziałach 
między rzadko ustawionemu sto-
jakami, w murowanej architekturze 
rzeczywiście nowe, ale trzeba przy-
pomnieć, używane od dawna na 
okrętach, na mostach, na nadbrzeż-
nych promenadach.”
Właśnie ten styl architektonicz-
ny reprezentuj e w Nas ie l sku 
willa przy ulicy Ogrodowej 4, wy-
stawiona dla Wiktora Oleksiaka. 
Autorem projektu był znany ar-
chitekt Borys Zinserling, który na-
uki z zakresu architektury pobierał 
u profesora Leona Benoisa, twórcy 
monumentalnego soboru na placu 
saskim w Warszawie. Willa Oleksia-
ka w Nasielsku ma formy jak na czas 
jej powstania bardzo nowoczesne, 
funkcjonalistyczne, z elementami 
modnego w latach międzywoj-
nia „stylu okrętowego”. Budynek 
założony na nieregularnym pla-
nie, posiada półkoliście zamknięty 
„okrętowy” ryzalit, poprzedzony 
tarasem. We wnętrzu willi na parte-
rze, architekt umieścił salon, otwarty 
trzema porte – fenetrami [wysokie 
okna sięgające od podłogi do sufi-
tu, zabezpieczone zewnętrzną ba-
lustradą – przyp. red.] na otaczający 
budynek park. Z tyłu na osi znalazła 
się klatka schodowa, wiodąca do 
pomieszczeń mieszkalnych piętra 
i górującego ponad częścią połu-
dniową kwadratowego belwederu, 
przeprutego na osi wielkimi termal-
nymi oknami. Trzy elementy archi-
tektury: owalny salon, prostokątny 
korpus oraz belweder stanowiły za-
pożyczenie z wcześniejszej realizacji 
architekta Mariana Lalewicza – willi 
L. Kerstena w fińskiej miejscowości 
Kuiarvi. 
Wewnątrz budynek został racjonal-
nie rozplanowany i wyposażony we 
wszystkie nowoczesne instalacje. 

Wnętrza parteru szerokimi otwora-
mi okiennymi wychodzą na ogród, 
ujęty od zachodu kamiennym mu-
rem zamykającym perspektywę. 

W parku wytyczono osiowe zało-
żenie ogrodowe harmonizujące 
z najbliższym otoczeniem. 

Stanisław Tyc     

W pierwszych numerach naszego pisma z 2002 roku, publikowaliśmy 
kalendarium dziejów Nasielska i okolic od czasów średniowiecza po 
koniec XVIII wieku. Dziś wracamy do tego cyklu i dalej będzie prezento-
wać najważniejsze wydarzenia z historii naszego miasta, od końca XVIII 
wieku do wybuchu II wojny światowej.

Red. 

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic  
od 1795 roku do 1939 roku – część I

1795 r. – III rozbiór Polski – Nasielsk  w zaborze pruskim. Ziemie poło-
żone na północ od Wisły i Bugu otrzymały nazwę Prus Nowowschodnich. 
Nasielsk własnością hrabiego Stanisława Dąbskiego – wojewody brzesko – 
kujawskiego. Nowy właściciel wkrótce zastawia dobra nasielskie w Banku 
Berlińskim.
1797 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi około 942 osoby ( prawdo-
podobnie chodzi o liczbę mieszkańców części miasta zastawionej w Banku 
Berlińskim podlegającej pruskiej Ekonomii w Gołądkowie). 
1804 – 1805 – wypowiedzenie  przez Bank Berliński pożyczek udzielanych 
pod zastawione w banku dobra nasielskie. 
1806 r. – (24 grudnia) potyczka pod Borkowem  między wojskami francuski-
mi, a wojskami rosyjskimi. Wycofanie się Rosjan w kierunku Nowego Miasta.
1806 r. – (24/25 grudnia) pobyt cesarza Francuzów Napoleona I Bonapar-
tego w Nasielsku.  
1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego. Nasielsk administracyjnie 
przydzielony do departamentu płockiego i powiatu pułtuskiego. Burmi-
strzem miasta zostaje Stanisław Żochowski. 
1808 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 2262 osoby. 
1815 r. – urządzenie lazaretu dla rannych żołnierzy powracających z Ro-
sji, przy trakcie strzegocińskim za osadą młynarską, w sąsiedztwie drugiego 
mostu na Nasielnej. Służył on następnie chrześcijańskiej społeczności miasta 
jako przytułek. Ostatnia o nim wzmianka pochodzi z 1859 r.     
1815 r. – powstanie Królestwa Polskiego. Nasielsk administracyjnie przydzie-
lony do województwa płockiego i powiatu pułtuskiego. 
1817 r. – burmistrzem Nasielska zostaje Maciej Żochowski, dymisjonowany 
oficer I Pułku Strzelców Konnych.   
1819 r. – oskarżenie burmistrza M. Żochowskiego o nadużycia finansowe. 
Komisja Rządowa Sprawiedliwości uznaje go winnym i oddaje go pod Sąd 
Kryminalny Województwa Płockiego i Augustowskiego.  
1819 r. – kasata klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku. Parafia 
w Nasielsku po 305 latach przechodzi pod władzę kościoła diecezjalnego 
(biskupa płockiego). Dobra należące do klasztoru (młyn wodny, karczma 
Wielopole, budynki przy zbiegu ulic św. Wojciecha i Warszawskiej stają się 
własnością rządową. 
1821 r. – burmistrzem Nasielska zostaje Adam Świerczewski, który równo-
cześnie przez pewien czas pełni urząd burmistrza Nowego Miasta. 
1823 r. – początek zakrojonych na szeroką skalę prac brukarskich w mie-
ście.  Poza wybrukowaną już wcześniej ulicą Warszawską, przystąpiono do 
brukowania szerokiej części tej ulicy zwanej Wielopolem (dziś jest to ulica 
Kilińskiego). 

Redakcja NTK
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Kino NIWA ZAPRASZA
3–7 grudnia godz. 15.00

Gdzie jest Mikołaj?
Familijny; Holandia; Czas trwania: 1 godz. 21 min.

Wyobraźcie to sobie: gigantyczny łoś spada z 
nieba i zostawiając potężną dziurę w dachu, lą-
duje prosto w Waszym garażu! Zwierzak nie tyl-
ko doskonale opanował umiejętność latania, ale 
też… mówienia! Cóż, wygląda na to, że Pan Łoś 
odbywał właśnie kurs podniebnego prawa jazdy 
ze Świętym Mikołajem. Niestety, sanie, do któ-
rych był zaprzęgnięty, wymknęły im się spod 
kontroli… 

3-7 grudnia godz. 17.00
10-14 grudnia godz. 19.00

Igrzyska śmierci.  
Kosogłos. Cz. 1

Akcja, Sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 3 min.

Katniss Everdeen niechętnie staje się symbolem 
buntu ludności przeciwko władzy autokratycz-
nego Kapitolu. 

13-14 grudnia godz. 15.00

Uwolnić Mikołaja
Komedia; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 
42 min.

Ojciec i syn łączą siły, by ratować Boże Narodze-
nie, kiedy znajdują w garażu śpiącego Św. Miko-
łaja wraz z zepsutymi saniami. 

10–14 grudnia godz. 17.00

Serce, serduszko
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min.

Bajkowa opowieść o spotkaniu dwóch, spra-
gnionych miłości, osób - kobiety i dziecka.

17–21 grudnia godz. 15.00

Piorun i magiczny dom 3D
Animacja, familijny, przygodowy; Belgia; Czas trwania: 
1 godz. 25 min.

Kotek Piorun, szukając schronienia przed bu-
rzą, trafia do domu magika Lorenzo z plejadą. 
Gdy ten trafi do szpitala, domownicy sami będę 
musieli się bronić przed zakusami chytrego sio-
strzeńca.

17–21 grudnia godz. 17.00

Rozgrywka
Thriller; Francja, USA, Wielka Brytania; Czas trwania:  
1 godz. 36 min.

Kiedy oszust finansowy, jego żona i nowo po-
znany student zostają wmieszani w morderstwo, 
wspólnie uciekają za granicę.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Masz teraz dużo pracy, a przy tym wiele 
drobnych, lecz pilnych spraw. Możesz być 
nieco poirytowany. Niebawem nadarzy się 
okazja, by wyplątać się z jakiejś niekorzyst-
nej sytuacji.

Byk 21.04–20.05
Zapowiada się udany okres. Dobry moment 
na kupowanie ubrań i ładnych przedmiotów. 
Warto poszukać teraz nowej pracy i zawierać 
ciekawe znajomości. Nie myśl o przeszłości, 
zajmij się teraźniejszością i patrz w przyszłość. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Chętnie będziesz teraz dział w grupie, może 
będzie to praca zespołowa, może wyjazd 
związany z rozwijaniem zainteresowań. Pa-
miętaj jednak, że zawsze warto mieć własne 
zdanie. 

Rak 22.06–22.07
Dojrzejesz do decyzji, podejmiesz nowe 
wyzwania. Będziesz mieć teraz więcej ener-
gii, optymizmu i inwencji, czeka Cię oży-
wienie towarzyskie. Sprawy międzyludzkie 
będą teraz miały pierwszorzędne znaczenie. 

Lew 23.07–23.08
Nic nie popsuje Ci teraz nastroju, pogoda 
i pewność siebie przyciągną korzystne sy-
tuacje i właściwe osoby. Spraw, których po-
wodzenie leży Ci na sercu, nie zlecaj innym. 
Zajmij się nimi sam.

Panna 24.08–22.09
Wokół Ciebie panuje bałagan, którego bardzo 
nie lubisz. Pilnuj portfela, dokumentów, kontro-
luj wydatki, przyhamuj też nieco w interesach. 
Może warto wybrać się na krótki wypoczynek?

Waga 23.09–23.10
Będziesz bardzo ożywiony intelektualnie. 
To czas na nowe pomysły, spotkania, wyjaz-
dy i… miłość. Ale nie oczekuj, że wszystko 
ułoży się bez żadnego wysiłku. Musisz stawić 
czoło problemom w pracy. 

Skorpion 24.10–22.11
Znajdziesz ludzi, z którymi połączą Cię wspól-
ne zainteresowania i podobny punkt widze-
nia. W finansach ruch, obyś jednak nie wpadł 
w pułapkę. Możliwe, że spotkasz kogoś, kto 
będzie miał duży wpływ na Twoje poglądy.

Strzelec 23.11–21.12
Zostaw wszystko, co przestało być ważne 
lub się nie sprawdziło. Spójrz na mapę, może 
warto wybrać inny cel niż ten, do którego 
zmierzasz. Stoisz u progu dużych zmian, za-
równo na polu osobistym, jak i zawodowym. 

Koziorożec 22.12–20.01
Szykuje się spore zamieszanie. Warto naj-
pierw pomyśleć, a potem działać. Oprócz 
przyjaciół masz również wrogów, przyda się 
więc odrobina czujności. Wartościowe rela-
cje z ludźmi przetrwają. 

Wodnik 21.01–19.02
Twoje uzdolnienia okażą się bardzo cenne. 
Możesz przeforsować swoje plany, pod-
wyższyć standard życia. Warto załatwić jak 
najwięcej ważnych spraw. Warto coś ko-
muś wybaczyć.

Ryby 20.02–20.03
Przed Tobą czas dokonywania wyborów. Nie 
oczekuj, że przyjdzie Ci to łatwo i bezboleśnie.
Jeśli jakieś koncepcje wydają Ci się bardziej ko-
rzystne, nie wahaj się zmienić planów. Teraz 
jest ku temu bardzo przychylny czas.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń 
po szybką pożyczkę. Tel. 668 
681 907.

E K S P R E S  g o t ó w k o w y ! 
Pożyczymy do 25.000 zł !  
Tel. 668 681 907.

Pożyczka nawet do 25 000 zł. 
Zadzwoń! Tel. 668 681 907.

Sprzedam działki (prąd, woda, 
gaz). Tel. 500 138 106.

Sprzedam działki 1000 i 1500 m2, 
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam tanio działki budow-
lane. Tel. 518 445 613

Kupię drewno iglaste, liściaste 
długości od 1,2 m (możliwość 
wycinki). Tel. 660 730 150.

Sprzedam dom w Kosewie  
- 90 m2 z działką 5800 m2.  
Tel. 602 550 852.

Sprzedam działkę bardzo blisko 
stacji PKP. Tel. 507 476 081.

Instalacje elektryczne od A do 
Z - 15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 
131.

Sprzedam mieszkan ie  76 
m2 w Nasielsku, ul. Płońska.  
Tel. 507 475 455.

Sprzedam dz ia łkę  ro lno-
-budowlaną w Mokrzycach 
Włościańskich. Tel. 733 570 851.

Inseminacja krów. Tel. 721 315 
245.

Sprzedam siano w kostkach 
i belach. Tel. 510 195 864.

Sprzedam mieszkanie + garaż, 
os. Piłsudskiego. Tel. 690 423 
450.

Sprzedam mieszkanie dwu-
p o k o j o w e  z  g a r a ż e m ,  
ul. Warszawska. Tel. 512 107 014.

Sprzedam działkę 0,5 ha przy 
ul. Kolejowej w Nasielsku. Cena  
70 000 zł. Tel. 500 115 958.

Wynajmę M3, pow. 55 m2, ume-
blowane. Nasielsk, ul. Płońska. 
Tel. 509 025 927.

Atrakcyjne działki budow-
lane i  przemys łowe przy  
ul. Piłsudskiego w Nasielsku. 
Tel. 696 468 255.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku przy ul. Kolejowej. 
Tel. 605 828 470.

Sprzedam spacerówkę dziecięcą 
w bardzo dobrym stanie. Cena 
150 zł. Tel. 663 440 267.

Sprzedam mikrofalówkę oraz 
ubranka do chrztu dla chłopca 
na 4-5 miesięcy. Tel. 663 440 
267.
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Inseminator. Bydło i trzoda.  
Tel. 695 377 452.

Do wynajęcia w Nasielsku trzy 
pokoje, kuchnia, łazienka, od-
dzielne wejście. Tel. 602 793 
096; 784 672 567.

Okazyjn ie  sprzedam dom 
215  m2, nowy budynek. Działka 
1350 m2 – Nasielsk. Tel. 669 951 
207.

Tanio sprzedam działkę 0,33 
ha – Psucin oraz suche deski 
dębowe. Tel. 509 212 350.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

Zatrudnię pracowitego mężczy-
znę do pracy fizycznej (prawo 
jazdy kat.B). Tel. 695 163 726. 

Sprzedam drewno opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam TANIO ubranka 
0-2 latka, łóżeczko komplet-
ne (z pościelą i baldachimem) 
oraz zabawki. Tel. 510 643 810.

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  ogło-
szeń powierzchniowych  

wynoszą 98 mm x 45 mm.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

DERMATOLOG 
Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3

Środy 14.30 – 19.00 
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03 

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz
Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:

• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.

Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.

Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Sprzedam pół bliźniaka
Stan developerski

Nasielsk ul. Cisowa
Tel. 602-118-742
www.mapiko.pl

Z UM

Zapal Światło Wolności!
W związku ze zbliżającą 
się 33. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojen-
nego w Polsce, pragnę 
przekazać do wiadomo-
ści Mieszkańców Gmi-
ny Nasielsk informację 
o akcji organizowanej 
przez Instytut Pamię-
ci Narodowej. „Instytut 
Pamięci Narodowej za-
chęca do upamiętnienia 
ofiar stanu wojennego 
poprzez zapalenie 13 
grudnia o 19.30 symbo-
licznej świecy w oknach 
Państwa domów. W akcji 
może wziąć udział każ-
dy.
Kampania społeczna IPN 
nawiązuje do gestu soli-
darności, jaki wobec Po-
laków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. 
wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. W oknie 
Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapłonęła wtedy świeca. Na znak jed-
ności z rodakami zapalił ją papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach 
świec wezwał także prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonaro-
dzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Polacy zostali zdradzeni przez 
własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają 
się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień mi-
lionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła 
wolności nie uda się zgasić”.
źródło: www.pamiec.pl/13grudnia
Pamiętajmy o ofiarach reżimu komunistycznego. Możemy to uczynić za-
palając symboliczną świeczkę w oknie naszego domu lub mieszkania – 
w sobotę 13 grudnia 2014 roku o godzinie 19.30.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Wyniki IX Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego, 21.11.2014 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś  82 pkt (65,08%)
2. Paweł Wróblewski – Krzysztof Turek  77 pkt (61,11%)
3. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  69 pkt (54,76%)
4. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki  63 pkt (50,00%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  59 pkt (46,83%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  56 pkt (44,44%)
7. Janusz Wydra – Janusz Muzal   52 pkt (41,27%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 46 pkt (36,51%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2.  Janusz Wydra     115 pkt
 Janusz Muzal    115 pkt
3. Mariusz Figurski    111 pkt
4.  Zbigniew Michalski   107 pkt
5. Robert Truszkowski   106 pkt
6-7. Piotr Kowalski      99 pkt
 Grzegorz Nowiński    99 pkt
8.  Marek Olbryś    87 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    83 pkt
10. Krzysztof Michnowski   81 pkt

PK

SPORT SZKOLNY. 
MINIPIŁKA 
KOSZYKOWA

Turniej 
minikoszykówki
W  c z wa r te k  13  l i s to p a d a  b r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
P awł a  I I  w  D ę b i n k a c h  o d był 
s ię turniej  minip i łk i  kosz yko-
wej dla dziewcząt i  chłopców 
z terenu gminy Nasielsk. Wzięli 
w nim udział uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Stefana Sta-
rz yń sk iego w Nas ie l sku ora z 
gospodarze ze Szkoł y Podsta-

wowej w Dębinkach. Wszystkich 
zawodników przywitała Grażyna 
Menich-Masanowska, dyrektor 
szkoły. Następnie przystąpiono 
do rywalizacji sportowej.

W kategorii chłopców zwycię-
żyli uczniowie z nasielskiej pod-
stawówki wynikiem 11:2. Skład 
zw ycięsk iego zespołu: Dawid 
G łodowski,  Wiktor Żbikowski, 
Krystian Dziel iński, Bartłomiej 
Bogońsk i ,  Kuba Swojak,  Alan 
Wroński, Paweł Kowalski, Rafał 
Iwanow, Rafał Smoliński, Woj-

ciech Dołęgowski, Jakub Gogo-
lewski. Opiekunem zespołu był 
Mariusz Kraszewski.

W  k a te go r i i  d z i e wc z ą t  z w y-
cięż ył y uczennice z Dęb inek 
wynikiem 20:2. Skład zwycię-
skiego zespołu: Klaudia Niezgo-
da, Amelia Ziółkowska, Kamila 
Gortat, Marta Pyrzyńska, Justyna 
Truszkowska, Patrycja Włodar-
czyk, Edyta P yrzyńska, Wero-
nika Gortat, Oliwia Komornicka, 
Daria Ciosek, Natalia Grochow-
ska. Opiekunem zespołu był Ra-
fał Markiewicz. 

Po zakończeniu zawodów za-
wodnikom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy oraz puchar y. 
Zwycięskie zespoły będą repre-
zentowały gminę Nasielsk na za-
wodach powiatowych w Nowym 
Dworze Mazowieckim 4 grudnia 
br. 

M.K.

SPORT SZKOLNY. KOSZYKÓWKA

Zawody gminne
W piątek, 14 listopada 2014 r. w hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbyły 
się gminne zawody szkół gimnazjalnych w koszy-
kówce. W turnieju wzięły tylko dwie reprezentacje 
szkół, tj. gospodarze z PG nr 1 Nasielsk oraz ucznio-
wie z Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Dziewczęta:
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr Stare Pieścirogi 41:2
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
wystąpiła w składzie: K. Białoszewska, D. Gardło-
wicz, P. Gardłowicz, A. Arciszewska, K. Wietecka, 

K. Tybuchowska, D. Sławińska, S. Szulińska. Opiekunem zespołu był 
R. Bugalski.

Chłopcy:
PG nr 1 Nasielsk – ZS 
n r  S t a r e  P i e ś c i r o g i 
43:18
D r u ż y n a  z  P u b l i c z-
nego G imnazjum nr 
1 w Nasielsku wystą-
piła w składzie: K. Wi-
śniewsk i,  M .  Królak, 
R. Łępicki, D. Falęcki, 
P. Drwęcki, K. Filipo-
wicz, K. Łyczkowski, A. 
Dzieliński. Opiekunem 
zespołu był R. Bugalski. 

M.K.


