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Będzie gimnazjum, nie będzie ZEAS-u 

Najwięcej kontrowersji wzbudziły dwie ostatnie uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez gminę Nasielsk z powiatem no-
wodworskim w przedmiocie założenia i prowadzenia publicznego gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza i w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Lotnisko Modlin – zgoda już jest
Zgodę  na  utworzenie  Lotniska 
Modlin wydał Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego  (ULC). Na początku, czyli 
jeszcze w  tym  roku,  będzie ono 
służyć obsłudze małych  samolo-
tów,  a w przyszłości mają na nim 
lądować nawet największe maszyny 
pasażerskie. 

Zgoda ULC  jest niezbędnym do-
kumentem pozwalającym m.in. 
na zaciąganie kredytów, bez któ-
rych nie  ruszyłaby budowa. Za-
rząd  spółki  Lotnisko Modlin ma 
nadzieję, że port zostanie wpisany 
do  rejestru  lotnisk  już w połowie 
tego roku. Wtedy też na jego pły-
cie mają  się  pojawić  awionetki, 
które będą służyć obsłudze ruchu 
pasażerskiego. 

Docelowo  lotnisko w Modlinie 
ma  służyć obsłudze  tanich  linii 
lotniczych. 

Jednak o tym, kiedy to się stanie, 
nikt jeszcze nie chce mówić. Jedna 
z wersji przekazanych nam przez 
osoby związane ze Spółką mówi, 
że  budowa  portu  zaczęłaby  się 
w połowie roku, a pierwsze pasażer-
skie  samoloty-giganty wylądowa-
łyby w Modlinie pod koniec 2010 
albo na początku 2011 roku. 

Nieoficjalnie wiadomo,  że chodzi 
o wysokie koszty przedsięwzięcia. 
Inwestorzy obawiają się, że w pew-
nym momencie może zabraknąć 
pieniędzy, a możliwości  ich pozy-
skania na finalizację budowy zostaną 
wyczerpane. Koszty to nie jedyny 

powód. Na „przeszkodzie” realizacji 
inwestycji stoją ekolodzy. 

W  tym miesiącu ma być wydana 
decyzja środowiskowa. Będą w niej 
zawarte zalecenia mówiące o tym, 
jak pogodzić uciążliwość  lotniska 
z  zachowaniem nienaruszalności 
przyrody.  Jest  jednak  pewne,  że 
i  ona,  podobnie,  jak  poprzednie 
uzgodnienia w tej sprawie, zostanie 
zaskarżona  przez  ekologów.  Już 
wiele  razy protestowali przeciwko 
budowie  lotniska,  twierdząc,  że 

wyginą  przez  nie  zamieszkujące 
tu niektóre gatunki ptaków. Ponoć 
swoje gniazda maja  tu orły bieliki, 
ale  gniazd  nie  znaleziono,  tylko 
piórko.

Pomijając piórko, jest jednak bardzo 
prawdopodobne,  że  już  za  kilka, 
kilkanaście lat w Modlinie powstanie 
jedno z najnowocześniejszych eu-
ropejskich  lotnisk. Ma ono dosko-
nałe położenie  i wstępnie gotową 
już infrastrukturę. 

Obradowała RadaTadeusz Nalewajk  
nie kłamał

Masz stary 
dowód, masz 
problem
Zniszczyli chłodziarkę  
z napojami 

Wigilia 
z mieszkańcami

Złote Gody

Wielka 
Orkiestra zagra 
po raz 17.

Tak witaliśmy 
Nowy Rok 
2009

Olimpijska 
porodówka 
w Nasielsku
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Obradowała Rada

Będzie gimnazjum, nie będzie ZEAS-u 

We wtorek, 30 grudnia 
odbyła się ostatnia 

w 2008 roku sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. 
Uczestniczyło w niej trzy-
nastu radnych, ale sala 
nie świeciła pustkami, bo 
tradycyjnie przybyli na nią 
sołtysi okolicznych wsi.
Pierwsza z uchwał podjętych przez 
Radę dotyczyła zmian w budżecie 
na  2008  rok.  Zmiany,  jak  uza-
sadniała  skarbnik  Ludwina Turek, 
wynikały  z  konieczności  dosto-
sowania wykonania  uchwały  do 
planu,  a  związane było  to przede 
wszystkim z nowymi dochodami. 
Te dochody  to 200 000 złotych 
subwencji  ogólnej  i  80%  zaliczki 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. Przy pozytywnej opinii 
Komisji Budżetu i Finansów uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

Dzięki nim zmieniła  się  też kwota 
planowanego  kredytu.  Zamiast 
1 000 000 złotych wyniesie on 
300 000. Uchwałę w  tej  sprawie 
przyjęto stosunkiem głosów dzie-
więć do czterech.

Kolejna uchwała dotyczyła utwo-
rzenia  Samodzielnego  Publicz-
nego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 
– Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leżnień. Podjęto ją jednogłośnie. 

W wyniku czwartej uchwały gmina 
przejęła zadanie powiatowe. Cho-
dziło o  bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych w gminie Nasielsk. 
Umowa w  tej  sprawie  kończyła 

się z dniem 1 stycznia 2009 roku. 
Kolejne porozumienie podpisano 
na  sześć miesięcy. W  tym czasie 
zarząd powiatu przeznaczy na drogi 
80 000 złotych. 

Najwięcej  kontrowersji wzbudziły 
dwie ostatnie uchwały: w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia przez gminę Nasielsk 
z   powia tem  nowodworsk im 
w przedmiocie założenia  i prowa-
dzenia publicznego gimnazjum przy 

Liceum Ogólno-
kształcącym  im. 
Jarosława  Iwasz-
kiewicza i w spra-
w i e   l i kw i dac j i 
Zespołu  Ekono-
miczno-Admini-
stracyjnego Szkół 
i Przedszkoli. 

Sprawę gimnazjum 
zainicjował dyrek-
tor LO Roberta Pa-
rzonka  i  starosta 
Krzysztof Kapusta. 
Temat  był  szero-
ko  komentowa-
ny przez Komisję 
Oświaty.  Projekt 
uchwały otrzymał 
trzy głosy za, dwa 
przeciwko i  jeden 
wstrzymujący się. 
Radni zastanawiali 
się nad przyczyną pomysłu utwo-
rzenia  nowej  placówki.  Burmistrz 
Bernard Mucha przyznał, że projekt 
jest  kontrowersyjny,  i  podkreślał, 
że  nie  chodzi o  to,  że  gmina nie 
jest  w  stanie  prowadzić  gimna-
zjum. Jak powiedział, chciałby być 
burmistrzem miasta, w którym są 
dwa gimnazja i dwie szkoły śred-
nie  oraz  że dobro uczniów jest 
nadrzędne. Przyznał  też, że  jest  to 
pewna forma pomocy dla  liceum. 
Dzięki utworzeniu gimnazjum bę-
dzie miało szansę na dalszy rozwój 
i inwestycje. 

Wątek  kontynuowała  Katarzy-
na  Świderska. 
Ogłosiła  zebra-
nym, że na po-
czątku  pomy-
słowi  towarzy-
szyła misja rato-
wania młodzie-
ży gimnazjalnej 
emigrującej do 
innych miast, 
gdy w  rzeczy-
wistości  takich 
osób było sześć. 
Dodała,  że od-
dając subwencję 
oświatową,  sa-
morząd zuboży 
szkołę  gminną. 
Robertowi  Pa-
rzonce  radziła, 
aby  zastanowił 
się, dlaczego  li-
cealiści nie chcą 
wybierać  jego 
szkoły,  i  stwier-

dziła, że nie liczy się ilość, a jakość. 

W debacie głos zabrał dyrektor LO. 
Nie chcę tworzyć konkurencji, ale 
inną możliwość edukacyjną – mó-
wił.  Podkreślał,  że  jego celem  jest 
kształtowanie i kształcenie młodych 
ludzi. Zapewniał, że  jest przygoto-
wany do utworzenia gimnazjum i że 
nie będzie odbierał pracy nauczy-
cielom  dotychczas  istniejącego 
w Nasielsku gimnazjum.

Katarzynę Świderską poparł Woj-
ciech Krzyczkowski. Jego zdaniem 
decyzja  była  przedwczesna.  Za-
stanawiał  się, dlaczego nie próbo-
wano  ratować w  ten  sposób  szkół 
wiejskich.  Jerzy Lubieniecki  także 
uważał, że bardziej korzystne było-
by połączenie szkół podstawowych 
z gimnazjami. Grzegorz Duchnow-

ski dodał, że oświata nie lubi, jak się 
przy niej majstruje. 

Rozpętała  się  dyskusja  o  zespo-
łach  szkół. Na wniosek komisji do 
połowy  stycznia ma zostać przy-
gotowana  analiza organizacyjno-
finansowa dotycząca ewentualnego 
powstania zespołów szkół w Dębin-
kach, Budach Siennickich, Popowie 
i Nasielsku.

Wracając  do  tematu  gimnazjum, 
burmistrz  jeszcze  raz przyznał,  że 
taka decyzja  jest  formą pomocy 
dla liceum. Niech każdy głosuje we-
dług swojego sumienia – apelował. 
Ostatecznie uchwałę podjęto. Pięciu 
radnych było za, trzech przeciwko, 
reszta wstrzymała się od głosu.

Następnie radni mieli zadecydować 
o likwidacji ZEAS-u. Zgodnie z tym 
projektem w każdej ze szkół powi-
nien być główny księgowy.  Jest  to 
związane między innymi ze zmianą 
ustawy o rachunkowości, która sta-
nowi, że księgi  rachunkowe mogą 
być prowadzone tylko w szkołach. 

Burmistrz  argumentował,  że  dy-
rektorzy  szkół  będą mieli  więk-
szą  swobodę  i wygodę działania, 
dysponując własnym budżetem. 
Zapewniał, że zmiany dokonają się 
na bazie obecnej kadry i że połowa 
pracowników ZEAS-u  jest już po 
słowie z poszczególnymi dyrekto-
rami. Za podjęciem uchwały było 

ośmiu radnych. Pięciu wstrzymało 
się od głosu.

W czasie wolnych wniosków i zapy-
tań, korzystając z obecności sołty-
sów, burmistrz zapoznał ich z zało-
żeniami przyszłorocznego budżetu. 
Następnie sołtysi przedstawili swoje 
prośby (dotyczyły głównie budowy 
dróg)  i dziękowali  za  tablice  infor-
macyjne.  Skarżyli  się na  to,  że  tak 
rzadko są zapraszani na sesje. 

Powrócił wątek podziału inwestycji 
w mieście  i  na wsiach, wywołany 
przez Jerzego Lubienieckiego. Nie-
którzy sołtysi zapewniali jednak, że 
zależy  im na  tym, aby miasto do-
brze się prezentowało. Odżył temat 
rewitalizacji.

Ponieważ  była  to  ostania  sesja 
w 2008 roku, nie mogło zabraknąć 
noworocznych życzeń i podzięko-
wań. W sposób szczególny wypo-
wiedział się Tadeusz Nalewajk. Dzię-
kował za podanie mu ręki i życzliwe 
przyjęcie. 

km

fot. M. Kordulewska
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fot. M. Stamirowski

KRÓTKO

Nasielsk, dn. 05.01.2009 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Nasielska

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXII/141/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska obej-
mującego obszar miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 20 stycznia 2009 r. – do 20 lutego 2009 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku  (pokój nr 214,  II piętro) w godzinach 
od 1000 – do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2009 r. o godz.1100.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy , każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości,  której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 marca 2009 r.

Burmistrz Nasielska

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. przestaje funkcjonować punkt paszportowy w siedzibie 
Starostwa Nowodworskiego.

Przyjmowanie wniosków paszportowych od mieszkańców powiatu nowodworskiego będzie odbywać 
się w Terenowym Punkcie Paszportowym w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 41,  tel. 22 774 20 31  
(punkt będzie czynny od 5 stycznia 2009 r. – Godziny przyjęć: pon. w godz. 1000–1730; wt., śr., czw., pt.,  
w godz. 800–1530).

Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

Tadeusz Nalewajk  
nie kłamał
Tadeusz N ale-
wajk, b. wiceszef 
MSWiA w rządzie 
Donalda Tuska, 
złożył prawdziwe 
oświadczenie lu-
stracyjne o tym, 
że nie był tajnym 
współpracowni-
kiem służb specjal-
nych PRL – orzekł 
Sąd  Okręgowy 
w Warszawie. 

Sąd  uwzględni ł 
wniosek  52–let-
niego Nalewajka, 
który wystąpił o autolustrację zaraz po tym, jak w styczniu tego roku 
podał się do dymisji – oficjalnie motywowanej „względami osobistymi”. 
Według  „Gazety Wyborczej”, powodem dymisji  był przeciek z IPN, 
czemu Instytut zaprzeczał. 

Sąd uznał, że nie ma żadnych dowodów na „rzeczywistą współpracę” 
Nalewajka z kontrwywiadem wojska z lat 80., gdy po studiach odbywał 
on przymusową  służbę wojskową.  Sąd podkreślił,  że niezależnie od 
wątpliwości, czy podpisał on zobowiązanie do współpracy, czy nie, nie 
można mówić, by ktoś był tajnym współpracownikiem na podstawie 
samego zapisu  rejestracyjnego, bo Nalewajk nie przekazywał WSW 
żadnych informacji – co potwierdził w sądzie oficer kontrwywiadu ze 
sprawy. 

Świadek ten, Edward R. zeznał, że w początkach 1982 r. – gdy nastąpiło 
wzmożenie pozyskań – wezwał Nalewajka, podchorążego  rezerwy, 
by wykorzystać go przy profilaktyce zabezpieczenia broni, amunicji 
i materiałów wybuchowych w jednostce saperów. 

Świadek przyznał, że zarejestrował go jako tajnego współpracownika, 
o czym go nie poinformował, bo nie było takiego obowiązku. Podkreślił 
zarazem, że nigdy nie otrzymał od Nalewajka żadnych informacji, bo 
unikał on spotkań, wobec czego kontakt się urwał i żadnej współpracy 
nie było. 

Wyrok  jest  nieprawomocny,  ale pion  lustracyjny  IPN zapewne nie 
będzie się odwoływał, bo  jego prokurator wnosił o wydanie właśnie 
takiego wyroku. 

Pytany po wyroku przez PAP, czy wróci teraz do rządu, Nalewajk odparł, 
że chciałby, ale nie jest to do niego pytanie. Dodał, że czuje wielką ulgę. 
Oświadczył, że ustąpił ze stanowiska, uznając, że każdy wysoki urzędnik 
powinien być transparentny. 

http://www.samorzad.pap.pl

Zmiany w prawie
Od  1  stycznia  2009  r.  urzędy 
gmin  będą  unieważniać  doku-
menty  z  nieaktualnymi  danymi. 
Na wymianę dowodu osobistego 
po  zmianie  adresu  lub  nazwiska 
będą  3  miesiące.   Jeś l i   w  tym 
czasie posiadacz dokumentu nie 
dokona zmiany, jego dowód zo-
stanie unieważniony.

Również od nowego roku osoby 
bezrobotne  do  ubezpieczenia 
zdrowotnego zgłasza urząd pra-
cy. Od 1 stycznia 2009 r. płatnik 
składek powinien wyrejestrować 
z  ubezpieczenia  zdrowotnego 
członków  rodziny  pracownika, 
którzy są bezrobotni. 

Nowy  Rok  przyniósł  także  ko-
lejne  ułatwienie  dla  aktywnych 
zawodowo  rodziców.  Mamom 
będzie przysługiwać 20 tygodni 
urlopu macierzyńskiego zamiast 
18. W przypadku urodzenia bliź-
niąt  –  31  tygodni  zamiast  28.  Z 
nowych przepisów mogą korzy-
stać  pracownice,  które  urodziły 
dziecko po 31 grudnia 2008 r. 

Nowością będzie również ochro-
na  przed  zwolnieniem  dla  pra-
cowników, którzy zamiast urlopu 
wychowawczego  skorzystają  z 
obniżenia wymiaru  czasu  pracy 
do   maksymalnie  połowy etatu. 
Do tej pory powyższe nie miało 
umocowania prawnego. Co istot-
ne, pracodawca nie będzie mógł 
wypowiedzieć  ani   rozwiązać 
istniejącego  stosunku  pracy  od 
dnia  złożenia  przez  pracownika 
uprawnionego do urlopu wycho-
wawczego wniosku o obniżenie 
wymiaru  czasu  pracy  do  dnia 
powrotu  do  jego  poprzedniego 
wymiaru  etatu.  Może  tak  być 
maksymalnie przez 12 miesięcy. 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego do wglą-
du
Od  20  stycznia  do  20  lutego 
2009 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (pokój nr 214, 
II piętro) w godzinach od 10.00 
do 15.00 będzie można obejrzeć 
projekt miejscowego  planu  za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Nasielska. Plan ten stanowi 
podstawę planowania przestrzen-
nego gminy.  Bez  niego nie  roz-
wija  się  budownictwo  i  zamiera 

działalność  inwestycyjna. Doku-
ment zawiera m.in. ustalenia do-
tyczące  przeznaczenia  terenów, 
wyznacza  tereny  do  realizacj i 
celów  publicznych,  zasady  ob-
sługi  infrastruktury  technicznej, 
lokalne warunki,  zasady  i  stan-
dardy  kształ towania  zabudowy 
oraz  zagospodarowania  terenu, 
zasady  i warunki  podziału  tere-
nów objętych planem na działki 
budowlane,  szczególne warunki 
zagospodarowania  terenów  (np. 
zakazy  zabudowy,  wynikające 
z  potrzeby ochrony  środowiska 
przyrodniczego,  kulturowego 
i  zdrowia  ludzi),  tereny,  na  któ-
rych  przewiduje  się  stosowanie 
systemów  indywidualnych  lub 
grupowych  oczyszczania  ście-
ków  albo  zbiorników  bezodpły-
wowych, oraz granice obszarów 
dla  zorganizowanej  działalności 
inwestycyjnej. 

Dyskusja  publiczna  nad  przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się 
4  lutego  2009  r.  o  godz.11.00. 
Każdy może  wnosić  uwagi  do 
miejscowego  planu  zagospoda-
rowania. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Nasielska z 
podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu,  oznaczeniem nierucho-
mości,  której  uwaga  dotyczy, w 
nieprzekraczalnym  terminie  do 
10 marca 2009 r.

Zmiany w ZGKiM i nie tylko
Nowy Rok w  Zarządzie Gospo-
darki  Komunalnej  i Mieszkanio-

wej  w  Nasielsku  rozpoczął  się 
bez  dyrektora. Wojciech  Sierz-
putowski,  po  niespełna  9  latach 
k ierowania  ZGKiM,  przeszedł 
na  zasłużoną  emeryturę.  Jego 
obowiązki pełnił do 6 stycznia br. 
Zbigniew Ciskowski. Od 7 stycz-
nia,  zarządzeniem  Burmistrza,  
p.o. dyrektora ZGKiM jest Małgo-
rzata Rosłońska. 

W.  Sierzputowski  był  także  pre-
zesem Spółki Nasielskie Budow-
nictwo Mieszkaniowe. W związku 
z  jego  rezygnacją  z  tego  stano-
wiska  od  nowego  roku  spółką 
kieruje Wojciech Piątkowski.

Spotkanie z poezją Nor-
wida
Miejsko-Gminna  Biblioteka  Pu-
bliczna w Nasielsku  oraz Mazo-
wieckie Centrum Kultury i Sztuki  
zapraszają  15  stycznia  o  godz. 
11 .00  na  spotkanie  autorsk ie 
Kazimierza Świegockiego „Nor-
wid  i  poeci  Powstania Warszaw-
skiego”. Kazimierz  Świegocki  to 
poeta,  krytyk  literacki  i  laureat 
tegorocznej Nagrody Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
im.  Cypriana Kamila Norwida w 
dziedzinie literatury. W programie 
usłyszymy interpretację wierszy 
C.K. Norwida, K.K. Baczyńskiego, 
T. Gajcego i innych twórców. Ca-
łości będą towarzyszyły dźwięki 
muzyki klasycznej w wykonaniu 
Hanny  Turonek  (f let)  i   Urszuli 
Nowakowskiej  (harfa).  Spotkanie 
odbędzie się w kinie NIWA.

K.T.
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24.12. na ulicy Sportowej nieznany 
sprawca uszkodził samochód. Straty 
wynoszą 2000 zł.

29.12. w Chrcynnie kierowca cię-
żarówki Damian K., mieszkaniec 
Warszawy, podczas manewru wy-
przedzania potrącił dwóch pieszych, 
którzy  z obrażeniami ciała  zostali 
odwiezieni do szpitala.

01.01. w Cieksynie  Julia H., miesz-
kanka Warszawy,  skradła  telefon 
komórkowy. Straty wynoszą 300 zł 
na szkodę Katarzyny D., mieszkanki 
Nasielska.

Pijani na drodze
24.12. na ulicy Młynarskiej Dariusz 
R., mieszkaniec Nasielska, kierował 
samochodem po spożyciu alkoho-
lu (0,28 mg/l).

29.12. w Nowych Pieścirogach Ma-
riusz B., mieszkaniec gminy Sońsk, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,49 mg/l).

Masz stary dowód, 
masz problem
1 stycznia 2009r. weszły 
w życie nowe przepi-
sy ustawy o ewidencji 
ludności i  dowodach 
osobistych. Ministerstwo 
Spraw wewnętrznych 
i Administracji poinfor-
mowało, że na ich pod-
stawie będą unieważnia-
ne z urzędu stare dowo-
dy osobiste tych osób, 
które na skutek zmiany 
danych zamieszczanych 
w dowodzie osobistym 
nie dokonały wymiany 
dokumentu. 

W przypadku obywateli polskich 
zamieszkałych  na  terenie  kraju 
unieważnienie  dowodu  osobi-
stego następuje po trzech miesią-
cach od dnia, w którym powstał 
ustawowy obowiązek wymiany.

W przypadku obywateli  polskich 
przebywających za granicą  termin, 
o którym mowa wynosi 4 miesią-
ce.

Jeżeli  ktoś nie wymieni dowodu 
osobistego,  gdy  utraci  on waż-
ność może  zostać  ukarany  karą 
grzywny,  a  nawet  ograniczenia 
wolności. A mówi o tym wyraźnie 
jeden z zapisów w ustawie o ewi-
dencji ludności, że kto:

1)  uchyla  się  od obowiązku  po-
siadania  lub  wymiany  dowodu 
osobistego,

2)   zatrzymuje  cudzy  dowód 
osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobiste-
go w  razie  utraty  obywatelstwa 
polskiego,

podlega karze ograniczenia wol-
ności  do  1 miesiąca  albo  karze 
grzywny.

Orzekanie  w  podanych  wyżej 
sprawach następuje na zasadach 

i w trybie określonym w przepi-
sach o postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia.

dar

Składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  
wszystkim, którzy wzięli udział  

w ostatniej drodze  
naszego syna MARIUSZA PIĄTKOWSKIEGO. 

Dziękujemy za modlitwę i wsparcie. 

      RODZICE

Zniszczyli chłodziarkę  
z napojami 
Dwóch mężczyzn po-

dejrzanych o uszko-
dzenie chłodziarki z na-
pojami zostało zatrzyma-
nych przez nasielskich 
policjantów. Obaj pod-
czas zatrzymania byli 
pod wpływem alkoholu. 
19-letni Adam K. i 18-letni 
Krzysztof S. będą odpo-
wiadać za uszkodzenie 
mienia. 

Gdy  tylko  do  policjantów  z  ko-
misariatu  w  Nasielsku  dotar ła 
wiadomość, że dwóch mężczyzn 
uszkodziło  chłodziarkę  z  napo-
jami,  od  razu  ruszyli  w  pościg. 
Dyżurny  niemal  jednocześnie 
przyjmował zgłoszenie i przeka-
zywał  patrolowcom  informacje 
na  temat przestępstwa. Na efek-
ty  nie  trzeba  było  długo  czekać 

i  po  kilkunastu minutach  zostali 
zatrzymani dwaj mężczyźni. Obaj 
podejrzani o wyrwanie od przy-
mocowanej  do  kostki  brukowej 
chłodziarki z napojami i przewró-
cenie jej na bok. 

Dlaczego w pierwszy dzień świąt 
wieczorem  zostało  uszkodzone 
urządzenie?  Na  to  pytanie  za-
pewne  odpowie  prowadzone 
postępowanie. Pewne  jest  to, że 
mężczyźni w chwili zatrzymania 
byl i   pod  wp ł ywem  alkoholu . 
19-letni Adam K. miał 1,1 promila 
alkoholu w organizmie, a badanie 
alkomatem u 18-letniego Krzysz-
tofa S. wykazało 1,4 promila. Obaj 
w  celu wytrzeźwienia  traf ili  do 
policyjnego aresztu. 

ij
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Zimowe porady dla kierowców 
Opady śniegu, ujemne 

temperatury, śliska 
nawierzchnia to tylko 
niektóre utrudnienia, 
z jakimi w najbliższym 
czasie mogą spotkać 
się kierowcy poruszający 
się po naszych drogach. 
Dlatego też przypomi-
namy o podstawowych 
zasadach bezpiecznego 
podróżowania.
Uwaga na samochody 

Mrozy  dokuczają  nie  tylko  lu-
dziom, mają  także  zły wpływ na 
samochody. Widok samochodów 
złączonych  przewodami  lub  sa-
mochodu pchanego przez grupkę 
osób staje  się coraz częstszy.  Jak 
przygotować  samochód  na wy-
jazd  podczas mrozu?  Przypomi-
namy nie tylko o tym, ale również 
radzimy, jak się zachować w razie 
unieruchomienia pojazdu lub za-
błądzenia.

Jazda samochodem w zimie

Jedną  z  wielu  przyczyn  of iar 
śmiertelnych  w  zimie  jest  nie-
właściwe przygotowanie pojazdu 
do  sezonu  zimowego oraz  brak 
znajomości postępowania na wy-
padek unieruchomienia  pojazdu 
lub  zabłądzenia  podczas  podró-
żowania. 

Dlatego też, aby bezpiecznie po-
dróżować,  sprawdź  następujące 
elementy twojego samochodu:
• akumulator, 
• płyn chłodzący, 
• wycieraczki  i  płyn  do  spryski-
wania szyb, 
• układ zapłonowy, 
• oświetlenie pojazdu,
• światła awaryjne, 
• układ wydechowy, 
• układ ogrzewania, 
• hamulce, 
• poziom oleju.

Załóż  zimowe  opony  i  upewnij 
się, czy mają odpowiedni bieżnik. 
Uniwersalne opony  zimowe  za-
zwyczaj nadają się do większości 
warunków  zimowych.  Jednakże, 
przepisy  w  niektórych  krajach 
wymagają stosowania opon z łań-
cuchami  lub  opon  śniegowych 
z kolcami. 

Jeśli planujesz dłuższą podróż:
• miej  przygotowaną  skrobaczkę 
do szyb,
•  utrzymuj  co  najmniej  poło-
wę  pojemności  zbiornika  paliwa 
w czasie zimy,
• starannie planuj trasę podróży,
• słuchaj komunikatów radiowych 
o  aktualnych warunkach  drogo-
wych,
•  podróżuj w ciągu dnia  i  jeśli  to 
możliwe, w towarzystwie przynaj-
mniej jednej osoby,
• w  czasie  burzy  śnieżnej  staraj 
się  korzystać  z  komunikacji  pu-
blicznej,
•  ubieraj  się  ciepło.  Noś  odzież 
wielowarstwową,  lekko  dopaso-
waną,
• na czas dłuższej podróży przy-
gotuj wysokoenergetyczne,  su-
che pożywienie oraz kilka butelek 
wody. 

Pamiętaj, by mieć w samocho-
dzie:
• migające światło przenośne z za-
pasowymi bateriami, 
• apteczkę pierwszej pomocy oraz 
niezbędne leki, 
• śpiwór lub koc, 
•  torby plastikowe  (do  celów  sa-
nitarnych), 
• zapałki, 
• małą łopatkę – saperkę, 
• podręczne narzędzia – szczyp-
ce  uniwersalne,  klucz  nastawny, 
śrubokręt itp., 
• przewody do rozruchu silnika, 
• łańcuchy lub siatki na opony.

Jeśli utknąłeś w drodze:
•  Pozostań w  samochodzie. Nie 
szukaj  sam  pomocy,  chyba  że 
pomoc jest widoczna w odległo-
ści 100 m. 
•  Umocuj  na  antenie  lub  dachu 
samochodu jaskrawą część ubra-
nia (najlepiej koloru czerwonego) 
tak, aby widoczna była dla ratow-
ników. 
• Użyj wszelkich dostępnych środ-
ków do poprawienia izolacji samo-
chodu. 
• Uruchamiaj silnik co godzinę na 10 
minut. W czasie pracy silnika włącz 
ogrzewanie oraz zewnętrzne światła 
samochodu. 
• Zachowaj ostrożność z uwagi na 
trujące działanie tlenku węgla w spa-
linach. Utrzymuj  rurę wydechową 
wolną od śniegu oraz dla wentylacji 
lekko uchyl okna 
• Zwracaj uwagę na oznaki odmro-
żeń lub wychłodzenia organizmu. 
• Wykonuj  lekkie  ćwiczenia  dla 
utrzymania krążenia krwi. Od czasu 
do czasu klaskaj w dłonie, wykonuj 
wymachy ramionami. Staraj  się nie 
przebywać w  jednej  pozycji  zbyt 
długo.  Jeśli  w  samochodzie  jest 
więcej niż jedna osoba, należy spać 
kolejno, na zmianę.
• Unikaj zbędnego lub nadmiernego 
wysiłku. Zimne otoczenie powoduje 
dodatkowe obciążenie dla serca. 

Bądź przygotowany na wystąpie-
nie śnieżyc, zawiei i zamieci!

W czasie opadów pozostań w domu. 
Jeżeli musisz wyjść  na  zewnątrz, 
ubierz się w ciepłą odzież wielowar-
stwową  i powiadom kogokolwiek 
o docelowym miejscu podróży oraz 
o przewidywanym czasie dotarcia 
na miejsce przeznaczenia. Zachowaj 
ostrożność, poruszając się po zaśnie-
żonym i oblodzonym terenie, zwróć 
uwagę na  zwisające  sople,  zwały 
śniegu na dachach budynków itp. 

 ij/KGP
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Poszukuję świadka(ów) bójki 6 września  
przy sklepie Guliwer.  

Dwóch napastników z wiśniowej Hondy  
pobiło mnie.  

Szukam mężczyzny (z blizną na brwi)  
z czarnego Audi,  

który to zdarzenie obserwował.  
Tel. 0 787 48 00 77 (nagroda)

O G Ł O S Z E N I E
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fot. D. Panasiuk
Powstaniem  lotniska w Modlinie 
zainteresowane są sąsiednie gminy, 
no i oczywiście Nowy Dwór Mazo-
wiecki – jako gospodarz terenu, na 
którym inwestycja ma powstać.

Wszyscy  mówią  jednym  gło-
sem:  lotnisko w Modlinie  to nasza  
szansa. 

Przedstawiciele  Urzędu  Miej-
skiego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim uważają, że – Budowa 
lotniska w Modlinie jest szansą 
na szybki rozwój nie tylko dla 
Nowego Dworu, Zakroczymia 
czy Nasielska, ale dla wielu gmin 
położonych w strefie bezpośred-
niego i pośredniego oddziaływa-
nia lotniska. Wiele miejsc pracy 
może powstać w ramach dzia-
łania samego lotniska (eksperci 
szacują, że każdy 1 milion pa-
sażerów obsługiwanych rocznie 
przez port lotniczy daje ok. 1 tys. 
miejsc pracy), ale także w fir-
mach, które naturalnie lokalizują 
się przy tego rodzaju węzłach ko-
munikacyjnych, np. firmy z bran-
ży logistycznej i spedycyjnej, ho-
telarskiej, handlowej. Inwestycja 
tej skali przyciągnie z pewnością 
b ardzo wiele przedsięb iorstw 
i będą się one lokowały nie tylko 
w najbliższym sąsiedztwie lotni-
ska, z pewnością będą również 
poszukiwały wolnych terenów 
inwestycyjnych o stosunkowo 

niskiej cenie, a dobrze skomuni-
kowanych z lotniskiem. Jest więc 
to szansa na rozwój dla wielu nie 
tylko sąsiadujących z Nowym 
Dworem samorządów. Takiej 
szansy być może już nigdy nie 
będziemy mieli, więc nie może-
my sobie pozwolić na bierność.

Podobnego  zdania,  jak  władze 
Nowego Dworu, są również bur-
mistrzowie  i  wójtowie  okolicz-
nych  gmin.  Bernard  D. Mucha, 
burmistrz Nasielska, o  inwestycji 
powiedział – Jest to cywilizacyjna 
szansa dla całego powiatu nowo-
dworskiego. Jestem przekonany, 
że budowa lotniska w Modlinie 
w znacznym stopniu wpłynęłaby 
na zmniejszenie skali bezrobo-
cia – między innymi w naszej 
gminie. 

O ewentualnej budowie  lotniska 
było  głośno  już  kilka  lat  temu.  
W  połowie  lat  dziewięćdziesią-
tych  na  lotnisku  i  wokół  niego 
miała  powstać  Północnomazo-
wiecka Strefa Ekonomiczna. Nie-
stety,  pomysł  nie wypalił.  Rząd 
był  zmuszony odstąpić  od  tego 
zamiaru ze względu na zbliżającą 
się  integrację z Unią Europejską. 
Mówiło się wtedy, że Nowy Dwór 
Mazowiecki  i  sąsiednie  gminy 
straciły  wielką  szansę  rozwoju. 
Teraz znów mają tę szansę.

Będzie lotnisko – zgoda już jest

Teren po byłym  lotnisku wojsko-
wym w Modlinie  i  grunty  z  nim 
sąsiadujące, jako ewentualna „sie-
dziba” nowego portu  lotniczego, 
miały  od  początku  jeden wielki 
atut  –  jednego właściciela,  bo-
wiem  grunty  pod  lotniskiem  to 
ponad 580 hektarów,  należą  do 
Skarbu Państwa, a gospodarowała 
nimi Agencja Mienia Wojskowe-

go.  Skarb  Państwa  jest  również 
właścicielem większości  gruntów 
przylegających do  lotniska.  Pola, 
którymi  zarządza Agencja  Nie-
ruchomości Rolnej,  zajmują  po-
wierzchnię wynoszącą blisko 550 
hektarów. Główna droga startowa 
dla  samolotów ma ponad 2  i  pół 
kilometra długości. Wystarczy więc 
niewielka przeróbka, żeby stała się 

miejscem przylotów i odlotów dla 
największych  samolotów  pasa-
żerskich. Teraz  z pasa  startowego 
korzystają od czasu do czasu pry-
watne awionetki.

Ponadto, kolejnym niepodważalnym 
atutem lotniska jest jego dogodne usy-
tuowanie. Modlin jest położony zaled-
wie 35 kilometrów od Warszawy.

dar

MASZ PROBLEM Z HAZARDEM?
PROBLEM HAZARDU ISTNIEJE  

W TWOJEJ RODZINIE?

ZAPRASZAMY NA MITYNGI  
ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW,  

KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ  
W  DOMU PARAFIALNYM,  

ul. Św. Wojciecha 13,  
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 18.00

O G Ł O S Z E N I E

Spór o właściciela nieruchomości
Rząd poparł poselski 

projekt ustawy, mają-
cy ułatwić pozyskiwanie 
gruntów pod budowę 
lotnisk użytku publiczne-
go, w którym skorzystano 
z rozwiązań umożliwiają-
cych sprawne nabywanie 
nieruchomości pod drogi 
publiczne (tzw. specusta-
wa drogowa).
Mimo poparcia, Rada Ministrów zaleca 
jednak kontynuowanie nad nim prac 
parlamentarnych i proponuje wpro-
wadzenie kilku zmian. 

Nie do zaakceptowania dla rządu jest 
np. przepis, że nieruchomość przejęta 
pod budowę  lotniska staje  się wła-
snością przedsiębiorcy stawiającego 

ten obiekt. Oznacza to, że nierucho-
mości przeznaczone pod realizację 
celu publicznego byłyby nabywane 
na własność przez podmioty prywat-
no-prawne. Rada Ministrów zwraca 
uwagę, że w przepisach przewidu-
jących wywłaszczenie  lub przejęcie 
nieruchomości na cele publiczne, 
prawo własności przypada podmio-
towi publiczno-prawnemu, tj. Skarbo-
wi Państwa lub jednostce samorządu 
terytorialnego. 

Ministrowie proponują również zmia-
nę zakresu podmiotowego projektu 
ustawy. Obecnie dotyczy on wyłącz-

nie zakładającego nowe lotnisko, nie 
odnosi się natomiast do podmiotów, 
które chciałyby rozbudowywać  ist-
niejące obiekty. Ich zdaniem, katalog 

dokumentów, dołączanych do wnio-
sku o wydanie zezwolenia na budowę, 
powinien być uzupełniony o promesę 
na założenie  lotniska wydaną przez 
prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilne-
go, a  także o ocenę oddziaływania 
inwestycji na  środowisko. Ponadto 
uzasadnienie do projektu ustawy po-
winno być uzupełnione o informacje 
o  skutkach  finansowych nowego 
przepisu.

Takie stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy  „o  szczególnych 
zasadach przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie  lotnisk użytku 

publicznego” przyjęła Rada Mini-
strów. Dokument opracował minister 
infrastruktury.

dar

Pieniądze i energia
Małe i średnie firmy produkujące 
energię oraz biopaliwa ze źródeł 
odnawialnych mogą ubiegać się 
nawet o 70-procentowe dofi-
nansowanie poniesionych na te 
cele kosztów – poinformowało 
Ministerstwo Gospodarki. Zmia-
na  oprocentowania  dotyczą 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Resort chce dzięki temu zwięk-
szyć dofinansowanie projektów 
realizowanych w ramach nastę-
pujących działań:
– Wysokosprawne wytwarzanie 
energii; 
– Wytwarzanie  energii  ze  źródeł 
odnawialnych; 
– Wytwarzanie biopaliw ze źródeł 
odnawialnych; 
– Budowa  systemów dystrybucji 
gazu ziemnego na terenach niezga-
zyfikowanych; 
– Modernizacja istniejącej już siatki 
dystrybucji.

Dotychczas przedsiębiorcy otrzy-
mywali na realizację tych przedsię-
wzięć od 20 do 30 proc.  zwrotu 
poniesionych kosztów. Teraz mogą 
oni, w zależności od regionu, ubie-
gać się o zwrot do połowy ponie-
sionych nakładów. Małe  i  średnie 
firmy mogą  starać  się nawet o 70 
proc. dofinansowania. Dopuszczal-
na kwota pomocy może wynieść 
w zależności od działań od 30 do 
40 mln zł.

dar

fot. D. Panasiuk
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EKOLOGICZNY PORADNIK  KSIĘŻYCOWY NA STYCZEŃ
Odblask  Bożego  Narodzenia 
pada  na  styczeń, wprzęgając  go 
w wigilijną radość. Niecodzienne 
postacie  zaludniają  polską wieś 
w  tym  okresie.  Najpierw  poja-
wiają się gwiazdorze z migocącą 
gwiazdą,  a  za  nimi  nadchodzą 
starsi  kolędnicy  z  turoniem  lub 
kozą.  Polska  wieś  pamięta  tura 
nie jako rzadką zwierzynę łowów 
królewskich,  lecz  z  czasów,  gdy 
groźny  czarny  byk  był  zjawi-
skiem  częstym  i  znanym,  plagą 
zasiewów  i  stad.  Po kolędnikach 
nadchodzą  „herody”  i  szopka-
rze,  niegdyś  przyniesieni  przez 
mnichów włoskich  do  polskich 
klasztorów,  a  stamtąd  na  polską 
wieś. Wesołe  korowody  trwają 
do  Trzech Króli włącznie. Dzień 
6 stycznia kończy także serię dni 
wróżebnych,  których  początek 
przypada  na Wigilię.  Kto  przez 
ubiegłe 12 dni uważał na pogodę, 
wie już, czego się spodziewać po 
rozpoczętym roku. Każdy dzień 
bowiem odpowiadał miesiącowi 
i  jaki  był  dany dzień,  słoneczny, 
suchy  czy mokry,  taka  będzie 
aura   w  odnośnym  mies iącu .  
Styczeń  warto  wykorzystać  na 
planowanie prac w ogrodzie, za-
łożenie dziennika. Jednak zdarza 
się  niekiedy,  że w  ostatniej  de-
kadzie po 20 stycznia, po wspo-
mnieniu  Fabiana  i   Sebast iana, 
gdy  słońce mocniej  przygrzeje, 

a średnia temperatura nie jest zbyt 
niska, zaczynają krążyć już w ro-
ślinach soki i wtedy pojawiamy się 
już w polu  i  ogrodzie. Od  11 do 
26  stycznia,  gdy  księżyc  będzie 
ubywał,   ale najlepiej w kwadrze 
uprawy  od  18  do  26,  można 
przystąpić w  sadach  i  ogrodach 
przydomowych do prześwietla-
nia  koron  drzew  owocowych, 
cięcia  żywopłotów,  krzewów, 
prześwietlania  krzewów ozdob-
nych, pnączy. Prace wykonywać 
w  dni  bez  silnych mrozów.  Po 
pełni w kwadrze korzenia czyn-
ności wykonujemy w godzinach 
przedpołudniowych,  a  w  kwa-
drze uprawy po południu. Rany 
na  drzewach  i  krzewach  zasma-
rowywać  farbą  emulsyjną  lub 
maścią ogrodniczą. 

Karczowanie drzew oraz przesa-
dzanie  drzew,  starszych  iglaków 
itp.  z  zamrożoną  bryłą  korze-
niową  przeprowadzać  najlepiej 
przed pełnią w  kwadrze owocu, 
albo po nowiu w kwadrze  liścia. 
Drzewka owocowe oczyszczać, 
szczotkować,  niszczyć  narośla, 
szkodniki,  zbierać  i  palić  koko-
ny  owadów,  mumie  owoców, 
usuwać  zgniłe  owoce  najlepiej 
w  kwadrze  uprawy. Wtedy  też 
warto  zgarniać  śnieg  w  obręby 
koron  drzew  i  udeptywać.  Jest 
to najdoskonalszy kożuch chro-
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PROGNOZA  
POGODY  
NA STYCZEŃ 
Pogoda w  styczniu może  być 
mało stabilna, zmienna  i z wia-
trami,  niekiedy  bardzo  silny-
mi.  Możliwe  nagle  załamania 
pogody.  Bardziej  pochmurna, 
wietrzna z opadami  na począt-
ku  i  końcu miesiąca.  Lokalnie 
opady śniegu mogą być obfite. 
Większa  liczba  dni  pogodnych 
od  6 do 25, wtedy też częściej 
bywa chłodno, mroźno. 

Początek miesiąca  raczej  po-
chmurny,  zmienny,  z    wiatra-
mi  i  dosyć  częstymi  opadami 
śn iegu,   zwłaszcza  w  górach 
i  południu  Polski.  Opady  nie-
kiedy  spore.  Możliwa  odwilż. 
Pod  koniec  pierwszej  dekady 
więcej dni pogodnych i chłod-
niej. Potem pogorszenie, znowu 
opady,  wiatry,  niekiedy  silne. 
Odwilżowo. Na przełomie dru-
giej  i   trzeciej  dekady  więcej 
dni   pogodnych. Chłodniej, ale 
nadal też sporo wiatrów, zmian.  
W  końcu  łagodniej,  ale  za  to 
dużo  jest   dni   pochmurnych 
z opadami, wiatrami.

Zbigniew Przybylak

niący przed mrozami. Opóźni to 
też  kwitnienie,  co  zabezpieczy 
szczególnie grusze i wiśnie przed 
wiosennymi  przymrozkami.  Po 
pełni  w  kwadrze  korzenia,  ale 
jeszcze  lepiej  uprawy,  można 
bielić  drzewka wapnem  z  gliną 
i  krowieńcem    (w  dni  bezmroź-
ne). Najczęściej wapna bierze się 
mniej niż pozostałych składników. 
Można  też  stosować  tylko mie-
szaninę wapna  (2/3) z gliną  (1/3) 
zamiast  samego  wapna.  Przed 
nadmiernym  nasłonecznieniem 
drzewa chronić, przywiązując do 
pnia  deskę od  strony  południo-
wej;  można  też  stosować  inne 
osłony, np. tekturę falistą, trzcinę, 
wąską matę słomianą itp.  

W czasie przybywania księżyca do 
10 i po 27, a zwłaszcza w kwadrze 
owocu  po  4 można  wysiewać 
i sprawdzać siłę kiełkowania nasion 
roślin  owocujących  nad  ziemią.  
W tych terminach warto wysiewać 
nasiona  poziomek,  by otrzymać 
wczesną  rozsadę.  Podobna  rada 
odnosi się do siewów innych roślin 
na  rozsadę. Dla  roślin  korzenio-
wych dosyć dobra też jest kwadra 
korzenia od 12 do 17. Tym razem 
z racji zaćmień do siewów, zbiorów 
roślin, wykonywania przetworów 
gorszy  czas  będzie między  za-
ćmieniami  od  26  stycznia  do  9 
lutego. 

Styczeń  należy  do  najlepszych 
miesięcy  do  cięcia  drzew w  la-
sach.  Tę  czynność  najlepiej wy-
konywać w  czasie  przybierania 
księżyca,  im  bliżej  pełni  tym  le-
piej,  jeżeli  pragniemy  pozyskać 
drewno  budulcowe  i  żywiczne 
opałowe. Drewno opałowe suche 
(szybciej  schnące)  i  na  sprzęty 
ścinać  najlepiej  przed  nowiem 
w kwadrze uprawy. 

Kompostem  nawozić  bardziej 
suche  łąki .  Rośliny  pokojowe, 
balkonowe, m.in.  pelargonie,  sa-
dzonkować  najlepiej w  kwadrze 
korzenia,  w  drugiej  kolejności 
w kwadrze liścia. Warto też wtedy 
rozpoczynać  pędzenie  kwiatów 
cebulowych.  Usuwamy  czapy 
śniegowe. W okresie większych 
mrozów dokarmiany ptaki i zwie-
rzynę.

Ubijać zwierzęta do 10 po 27.

Gęsi, kaczki, kury, indyki na eko-
logiczny wylęg  piskląt  nasadzać 
najkorzystniej od 5 do 9. 

Zabiegi  rozpłodowe zwierząt naj-
lepiej  przeprowadzać  w  okre-
sie  przybywania  księżyca  do  9.  
Z racji zaćmień gorszy czas po 27.

Prace  przy  pszczołach wykony-
wać najlepiej od 12 do 24, zwłasz-
cza w okresie od 18 do 24.

Zbigniew Przybylak

Więcej do zwrotu?
Byli właściciele, użyt-

kownicy wieczyści i ich 
spadkobiercom będą mo-
gli ubiegać się o zwrot 
części wywłaszczonej 
nieruchomości, na której 
nie zrealizowano „celu 
publicznego określonego 
w decyzji o wywłaszcze-
niu tej nieruchomości”.

Rada Ministrów  przyjęła  projekt 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, który powstał w Rządowym 
Centrum Legislacji.

Celem publicznym, zgodnie z zapi-
sami w ustawie, może być między 
innymi  budowa  drogi,  stadionu, 
szkoły. Zaproponowane przez rząd 
rozwiązanie  jest  zgodne z zalece-
niami Trybunału Konstytucyjnego 
z kwietnia 2008 r. Wtedy uznał on, 
że nie można ograniczać prawa do 
zwrotu wywłaszczonej nierucho-
mości jedynie do sytuacji, gdy cała 

nieruchomość  była  niewykorzy-
stana na  cel  publiczny określony 
w decyzji o wywłaszczeniu.

dar

Spółki też dla małych
Być może niewiele wskó-

ra, ale przynajmniej 
będzie się liczył. Mowa 
o małym akcjonariuszu, 
któremu rząd chce zapew-
nić możliwość aktywnego 
uczestniczenia w podej-
mowaniu decyzji dotyczą-
cych sprawowania nadzo-
ru nad kadrą zarządzającą 
w spółkach. Rada Mini-
strów przyjęła projekt zmia-
ny ustawy Kodeks spółek 
handlowych 
oraz ustawy 
o obrocie in-
strumentami 
finansowymi. 
W znowelizowa-
nej ustawie chodzi 
o  wzmocnienie 
pozycji drobnych 
inwestorów, co – 
zdaniem ministra 
sprawiedliwości – 
ma zapobiec m.in. 
przejmowaniu akcji 
spółek publicznych 
przez  zagranicznych,  pasywnych 
akcjonariuszy. Umożliwić  to mają 
szczegółowe  reguły  dotyczące 
walnych zgromadzeń. Powinny one 
być zwoływane z wystarczającym 
wyprzedzeniem i w taki sposób, by 
akcjonariusze w całej UE mieli pełny 
dostęp do informacji. Oznacza to, że 
spółki będą obowiązane zamieszczać 
ogłoszenia na swoich stronach inter-
netowych oraz za pośrednictwem 
agencji informacyjnych. 

Projekt nowelizacji przewiduje uła-
twienia dla akcjonariuszy spółek pu-

blicznych w wykonywaniu praw kor-
poracyjnych. Nowe prawo zmniejsza 
ponadto obciążenia administracyjne 
i finansowe podczas łączenia i podzia-
łu spółek kapitałowych oraz wprowa-
dza korzystne dla przedsiębiorców 
rozwiązania, które powinny dopro-
wadzić do poprawy funkcjonowania 
spółek. 

Jak poinformowały służby prasowe 
rządu,  inwestorzy  (również prywat-
nych spółek akcyjnych) posiadający 
do 5 proc. kapitału uzyskają możli-

wość wprowadzania dodatkowych 
spraw do porządku obrad oraz będą 
mieć prawo przedstawiania projektów 
uchwał. Udział w zgromadzeniach nie 
może być zależny od blokowania 
akcji. W  ten  sposób akcjonariusze 
mniejszościowi będą mogli mieć re-
alny wpływ na sprawy spółki. 

Nowe przepisy wzmacniają pozycję 
rady nadzorczej, przyznając  jej au-
tonomiczne prawo zwoływania wal-
nego zgromadzenia. Podobne prawo 
będą mieć akcjonariusze reprezen-
tujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego spółki  lub co najmniej 
połowę ogółu głosów na walnym 
zgromadzeniu.  Takie  rozwiązanie 
będzie chroniło większość akcjona-
riuszy przed nielojalnością członków 
zarządu i rady nadzorczej. 

Ponadto  inwestorzy  będą mogli 
uczestniczyć w walnych zgroma-
dzeniach za pośrednictwem środków 
elektronicznych oraz  ustanawiać 
swoich pełnomocników. Dopusz-
cza  się  również możliwość głoso-
wania korespondencyjnego przed 

walnym  zgromadzeniem.  
W tych sprawach nie będzie 
sztywnego nakazu prawnego, 
spółki same będą decydować 
o przyjęciu takich rozwiązań, 
umieszczając np. odpowied-
nie zapisy w statucie spółki. 

Pełnomocnik będzie mógł 
reprezentować kilku akcjona-
riuszy. W projekcie jest zgoda 
na udzielanie pełnomocnictw 
drogą elektroniczną. Spółki 
będą mogły też zaoferować 
osobom zainteresowanym 
głosowanie drogą korespon-

dencyjną. 

Wszelkie zmiany w projekcie ustawy, 
zdaniem przedstawicieli Rady Mi-
nistrów, mają na celu uproszczenie 
procedury łączenia i podziału spółek 
akcyjnych  i  spółek  z ograniczoną 
odpowiedzialnością przez zwolnienie 
z obowiązku badania przez biegłego 
planu połączenia  i  podziału,  jeżeli 
wyrażą na to zgodę wszyscy akcjo-
nariusze  spółek uczestniczących 
w procesie. 

dar
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Duchowe witaminy

Wrażliwość typu 
„made in Poland”
Nie jesteśmy w stanie zbawić świata – dokonał tego Boży Syn, Jezus 
Chrystus. Ale jesteśmy w stanie obudzić w sobie wrażliwość na drugiego 
człowieka. Zainteresowanie, chwila rozmowy, drobna przysługa… czy 
to takie trudne? Wrażliwość zaczyna się w bardzo blisko – w naszym 
sercu, bo gdzie indziej znalazłaby swoje miejsce? Ale jeśli czyjeś serce 
skamieniało przez chciwość, pychę czy brak przebaczenia, jakże przy-
wrócić mu utraconą wrażliwość? Same „dobre chęci” nie wystarczą – to 
zbyt mało. 

Niektórzy mówią, że najbardziej potrafią dzielić się ci, którzy mają niewie-
le. W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów godnych naśladowania: 
wdowa z Sarepty Sydońskiej, która podzieliła się z prorokiem Eliaszem 
ostatnim podpłomykiem; uboga wdowa, która do świątynnej skarbony 
wrzuciła najwięcej ze wszystkich (chociaż obiektywnie była to niewielka 
suma); miłosierny Samarytanin, poświęcający swój czas i pieniądze, by 
zaopiekować się przypadkowo spotkanym potrzebującym człowiekiem, 
który akurat znalazł się na szlaku jego wędrówki, czy Maryja, która udała 
się z pomocą do swojej krewnej Elżbiety do górskiego Ain-Karem. 

W tym miejscu przypominają mi się słowa ks. Jan Twardowskiego, że „ko-
chamy wciąż za mało i ciągle za późno”. Pytanie tylko, czy rzeczywiście 
kochamy? I kogo tak naprawdę kochamy? Czy „wrzutki” grosza naszym 
braciom i siostrom, wyciągającym „czy to w słońce, czy to w deszcz” 
ręce po datki to uczenie się wrażliwości? A może lepiej wysłać pod czyimś 
adresem takiej oto treści komunikat: „Weź się do roboty i wtedy będziesz 
miał”? A już zupełnie serio: a może w ogóle nie reagować na zaczepki 
obcych czy potrzebujących współczucia? Ktoś powiedział, że dajemy 
jałmużnę czy drobne z portfela „nie personalnie”, ale „anonimowo”. 
Bo tak łatwiej. Wszystko po to, by uspokoić swoje sumienie i z dumą 
zamanifestować: „przecież dałem”. Pytanie tylko –  wcale nie aż takie 
naiwne – tylko na co ty dałeś i komu? Wielkie zbiórki i akcje mają miejsce 
zwykle rzadko, może nawet jednorazowo. A wrażliwość na człowieka 
(a nie tylko na czyjąś pustą kieszeń!) jest nam potrzebna każdego dnia. 
To nasz „chleb powszedni”. 

Skoro Boga chcę zobaczyć, musi mi ktoś w tym pomóc. A najbliżej stoi 
drugi człowiek, bez którego Bóg nie byłby widoczny. Ktoś powie: para-
doks! Jak najbardziej. Nie można przecież kochać niewidzialnego Boga, 
nie kochając widzialnego człowieka. Stąd miłość bliźniego jest drogą do 
spotkania Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym 
również na Boga. A skoro Bóg stał się widoczny w człowieku – Jezusie 
Chrystusie, to znaczy, że ma także nam coś do powiedzenia w każdym 
spotkanym człowieku, szczególnie potrzebującym. 

Chociaż nikogo nie da się „skopiować” w jego postępowaniu, to jednak 
istnieją osoby, które chętnie stawiamy jako wzór godny naśladowania. 
Kilka lat temu spotkałem osobę bardzo wrażliwą, która przez 40 lat słu-
żyła najbiedniejszym płocczanom, dreptała po zapomnianych uliczkach, 
była tam, gdzie nie zdążyła dotrzeć publiczna pomoc środowiskowa. Już 
za życia mówiono o niej: „Kalkuta miała matkę Teresę, Płock ma swoją 
siostrę Helenę”. Siostra była niezwykła w swojej wrażliwości i prostocie 
serca. Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych została uhonorowana 
medalem „Zasłużony dla Płocka”, we wniosku o jego nadanie napisano: 
„Zna doskonale płockie zakamarki, podwórka oraz ludzi, którzy wyma-
gają pomocy, opieki i wsparcia. Wie, gdzie kto umiera, gdzie kto się rodzi, 
kto cierpi i kto wymaga opieki oraz pomocy. Zna na co dzień dramaty 
bitych żon, opuszczonych przez rodziców dzieci”. Siostra Helena ze 
zgromadzenia św. Wincentego á Paulo zdobywała leki i pieniądze dla 
biednych i chorych, odwiedzała ich w domach, wydawała odzież i po-
żywienie, załatwiała węgiel, bezpłatne obiady, organizowała spotkania 
świąteczne dla ubogich. Nie szukała przy tym rozgłosu ani poklasku.  
A mimo to wiele osób dostrzegało jej wielkie serce i zaangażowanie.

Jako chrześcijanin mam za zadanie każdego dnia otwierać swoje serce na 
piękno wokół mnie, na drobne gesty życzliwości – uśmiech, dobre słowo, 
ciche zamknięcie drzwi czy ustąpienie miejsca. Mam być wrażliwym na 
zło, w myśl ewangelicznej zasady św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”. Po 
co to wszystko, jeśli nie po to, by inny człowiek mógł zobaczyć Boga 
w moich oczach, sercu, rękach czy uśmiechu i nie był zmuszony do 
realizowania moich niespełnionych marzeń lub oczekiwań?

ks. Leszek Smoliński

R E K L A M A

Nasielsk z oddali

Miejsce dla kpiarza!
Początek nowego roku jest za-
wsze doskonałą okazją do pod-
sumowania tego, co wydarzyło 
się w poprzednim, i jednocześnie 
snucia przewidywań, jaki będzie 
dopiero się zaczynający 2009. 
Felieton nie jest miejscem do 
zbyt szczegółowych rozważań 
i analiz i dlatego pozwolę sobie 
tylko na generalne stwierdzenie, 
że my, Polacy, nie mamy powo-
dów do popadania w jakieś skraj-
nie pesymistyczne nastroje.

Oto przecież mamy wreszcie na-
prawdę wolne i demokratyczne 
państwo, które jest włączone do 
rodziny najlepiej rozwiniętych 
krajów europejskich związanych 
paktem obronnym z największą 
na świecie potęgą ekonomiczną 
i militarną.

Pisząc te słowa, nie zapomnia-
łem o kryzysie ekonomicznym, 
który przyszedł do nas z Ameryki 
i przyniósł również zagrożenia 
dla naszej gospodarki, mocno 
nag ł aś n iane przez pol i tyków 
opozycyjnych .  Uspokaja nas 
minister finansów; premier Tusk 
oświadczył w najnowszym wy-
wiadzie dla „Przekroju”, że po-
winniśmy przejść przez ten kryzys 
suchą stopą. Słuszność działań 
podjętych w tej sytuacji przez 
polski rząd potwierdził również  
prof. Leszek Balcerowicz. Naj-
istotniejsze wydają się jednak 
oświadczenia polskich przed-
siębiorców, którzy wcale nie za-
mierzają redukować zatrudnienia 
i uważają, że może dojść tylko do 
spowolnienia dotychczas dobrze 
rozwijającej się gospodarki. Ja 
nie jestem ekonomistą, jednak 
skłonny jestem dać wiarę tym 
zapewnieniom. Przecież i Ame-
rykanie, których kryzys dotknął 
najbardziej, wcale nie tracą du-
cha i wierzą, że nowo wybrany 
prezydent Barack Obama wypro-
wadzi ich kraj z kryzysu. 

No tak, powiecie państwo, ale co 
z chaosem politycznym, który 
jest spowodowany konfl iktem 
między prezydentem a premie-

rem? Rzeczywiście, weta pana 
prezydenta stanowią poważną 
przeszkodę w realizacji działań 
stabil izacyjnych rządu. Jednak 
i tutaj można zaufać będącej 
obecnie u władzy koalicji, która 
próbuje na razie dość skutecz-
nie radzić sobie w tej sytuacji . 
Wielkie wsparcie otrzymuje ona 
ze strony znacznej większości 
naszego społeczeństwa, które 
w son d ażac h zdecydowan i e 
popiera politykę rozsądku, spo-
koju i zgody narodowej. Jak na 
razie zwolennicy kłótni, awantur 
i  dzielenia Polaków są w wyraź-
nej mniejszości. To wszystko po-
zwala nam z optymizmem witać 
nowy rok. 

Trzeb a jedn ak zauważyć ,  że 
nasze społeczeństwo nie jest 
jednolite. Tak jak wszędzie, są 
i wśród nas ludzie sfrustrowani 
i niezadowoleni, którzy nie po-
trafili sobie znaleźć miejsca w no-
wej rzeczywistości. Są oni bar-
dzo często skłonni do poparcia 
zbankrutowanych politykierów 
dążących do odzyskania władzy 
za wszelką cenę, nawet w koalicji 
z przestępcami. Rządy silnej ręki 
mają, ich zdaniem, wprowadzić 
w tym kraju „ p rawdziwy ł ad 
i porządek”. I to może właśnie 
stanowić zagrożenie dla naszej 
demokracji.  

Poza tym warto pamiętać, że 
sp rawowa n i e  wł a dzy c zę s to 
demoral izuje i  to różnych jej 
przedstawicieli, niezależnie od 
opcji politycznej. Dlatego w spo-
łeczeństwie demokratycznym 
muszą funkcjonować skuteczne 
formy kontrol i .  Poza różnymi 
specjalnie powołanymi do tego 
organami niezwykle ważną rolę 
odgrywają obecnie media, któ-
re nazywane są często czwartą 
władzą.

Na ogół żadna władza nie prze-
p ada za krytyką, zarówno ta 
gminna i powiatowa, jak i   ta 
min i s ter i a ln a i  p rezydenc ka . 
Jednak osoby, które zasiadają 
w organach władzy w państwie 

demokratycznym lub p e ł n i ą 
kierownicze funkcje w różnych 
instytucjach, muszą się pogodzić 
z tym, że będąc na świeczniku, 
są narażone na surową ocenę 
swojego postępowania. Mało 
tego, powinno im zależeć na 
opiniach ludzi, którzy nie boją 
się powiedzieć prawdy w oczy. 
W większości krytykują ci, któ-
rym zależy, aby było lepiej, i taka 
postawa jest również korzystna 
dla rządzącyh, ponieważ może 
ich ustrzec przed popełnieniem 
wielu b łędów. Wydaje s ię, że 
te prawdy są już powszechnie 
znane. Jednak rozejrzyjmy się 
dookoła, jak wielu ludzi władzy 
lubi się otoczyć dworem lizusów 
i potakiewiczów, którzy myśląc 
tylko o własnych korzyściach, 
wychwalają władzę, doprowa-
dzając w konsekwencji do jej 
wynaturzenia i upadku. 

Bardzo zgrabnie ujął to w swoim 
satyrycznym wierszu Jan Brze-
chwa, znany i  popularny autor 
wierszy dla dzieci, które często 
również skrzą się humorem. Oto 
fragment jego wiersza:

„Toczą się w Polsce 
ogromne rzeczy,

Najgorszy bałwan też 
nie zaprzeczy,

Ale za mało u nas się wnika
W znaczenie kpiarza i satyryka.

Kpiarz w ogólności ludzi nie łaje,
Nie gani osób, lecz obyczaje.

Prawdziwa cnota kpiarza poważa –
Obywatele! Miejsce dla kpiarza!

Satyryk takie posiada oko,
Co patrzy czujnie, widzi głęboko,
Kpi z biurokracji, tępi nieróbstwo,

Za nic ma pychę, wy-
szydza głupstwo,

Próżność ośmiesza, błędy wytyka –
Czy milszy lizus od satyryka?

Lizus wam schle-
bia, kpiarz się naraża

Obywatele! miejsce dla kpiarza.” 

Antoni z Ursusa
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Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury 
ogłasza konkurs 

na stanowisko redaktora naczelnego  
„Życia Nasielska”

Warunki przystąpienia do konkursu: 
1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej 3-letni staż pracy dziennikarskiej, w tym 1 rok na stanowisku redaktora 
(umiejętność redagowania stron),
3. bardzo dobra znajomość problematyki Nasielska i spraw jego mieszkańców, 
4. znajomość prawa prasowego,
5. znajomość problematyki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,województwo).
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: 
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 
„Życia Nasielska”, 
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający zwłaszcza informację  
o stażu pracy, 
3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż 
pracy, wykształcenie i przygotowanie zawodowe, 
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku redaktora naczelnego, 
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na 
stanowisko redaktora naczelnego. 
Dokumenty kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” należy skła-
dać w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 12, do dnia 20 stycznia 2009 do 
godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na redaktora naczelnego „Życia 
Nasielska”. Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do 
korespondencji oraz numer telefonu. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie 
przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata warunków formalnych. O terminie 
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od wyboru kandydata na stanowi-
sko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” w drodze niniejszego konkursu bez podania 
przyczyny.

Dyrektor NOK
Marek Tyc

Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2008 r.

Wigilia z mieszkańcami
W niedzielę, 21 grudnia 
przy skwerze imienia Jana 
Pawła II odbyła się kolej-
na już Wigilia władz samo-
rządowych przygotowana 
dla mieszkańców miasta 
i gminy Nasielsk. 
O oprawę artystyczną wydarzenia 
zadbała Danuta Białorucka z ucznia-
mi  Zespołu  Szkół  Zawodowych. 
Młodzież  zaśpiewała  kilka  świą-
tecznych utworów przy akompa-
niamencie pianina  i  gitar. Oprócz 
tradycyjnych  kolęd można  było 
posłuchać między innymi znanego 
Last Christmas, grupy Wham!

Tak  jak w  poprzednim  roku,  do 
Nasielska  zawitało  betlejemskie 
światełko  pokoju.  Na  ręce  bur-
mistrza Bernarda Muchy  i  księdza 
proboszcza Tadeusza Pepłońskie-
go  złożyli  je  harcerze  z  Liceum 
Ogólnokształcącego  im.  Jarosława 
Iwaszkiewicza wraz  z dyrektorem 
Robertem Parzonką. 

Nie brakowało ciepłych słów. Bur-
mistrz wyraził nadzieję, że te święta 

będą dla wszystkich czasem wyci-
szenia. Pozostałe życzenia wypowia-
dano już nie do mikrofonu, ale przy 
dzieleniu się opłatkiem, poświęco-
nym przez księdza proboszcza.

Na mieszkańców, którzy uczestni-
czyli w Wigilii, czekał poczęstunek 

przygotowany przez pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Całą  imprezę poprowadził 
Święty Mikołaj,  który  cały  czas 
zabawiał  gości  i  rozdawał  im  sło-
dycze.

km

Złote Gody
W sobotę, 3 stycz-
nia 2009 r. o godz. 
15:00 w Urzędzie 
Stanu Cywilnego 
w Nasielsku pary 
małżeńskie: Państwo 
Karolina i Wiesław 
Chimkowscy z Ja-
skółowa, Barbara 
i Aleksander Mazur-
kiewicz z Kątnych 
oraz Władysława 
i Władysław Malon 
z Andzina obchodzili 
wyjątkowy jubileusz 
Złotych Godów.
Wspólne 50  lat  to  symbol 
wierności  i miłości  rodzin-
nej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia  i  świadomość 
znaczenia  istoty  związku małżeń-
skiego, to także wzór i przykład dla 
młodych  ludzi wstępujących dziś 
w związki małżeńskie. Za zgodność 
pożycia małżeńskiego, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin 
założonych przed pół wiekiem, za 
wychowanie dzieci, za nieprzespa-
ne przy nich noce, za cierpienia, łzy 
i radości Jubilaci zostali odznaczeni 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego orderami oraz legitymacjami 

mającymi upamiętniać ten wspania-
ły jubileusz. Aktu dekoracji dokonał 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Bożena Kobusiak, która wróciwszy 
do wydarzeń  sprzed 50  lat,  kiedy 
to młodzi wówczas małżonkowie 
przyrzekali sobie dozgonną miłość, 
wierność oraz  szacunek,  zwróciła 
się do nich tymi słowami:

Przyrzeczenie to składaliście z uf-
nością, że nie zawiedziecie się na 
sobie, że będziecie wspomagać 
się wzajemnie w chwilach cięż-

kich i cieszyć się wspólną rodziną. 
Przyrzeczenia tego dotrzymaliście 
mimo wielu złożonych wydarzeń 
losowych. (…)

Jakże szybko minęły te lata… minę-
ły we wspólnej trosce o zapewnie-
nie codziennego bytu w rodzinie, 
w trosce o dobre wychowanie 
dzieci i ich przyszły los…

W ciągu 50  lat małżeństwa  Pań-
stwo Chimkowscy dochowali  się 
2 synów, 3 córek oraz 10 wnuków 
 i 9 wnuczek. Państwo Mazurkie-
wicz mają 2 synów, 1 córkę oraz  
4 wnuków i 7 wnuczek. A Państwo 
Malon 3 synów i 2 córki, 4 wnuków,  
5 wnuczek oraz 2 prawnuków.

Pracownicy Urzędu Stanu Cywil-
nego wręczyli  Jubilatom kwia-
ty oraz prezenty,  a  zaproszeni 
goście przy  lampce  szampana 
odśpiewali chóralne Sto lat. Były 
życzenia, gratulacje oraz pamiąt-
kowe zdjęcia. Po części oficjalnej 
Jubilaci oraz goście zostali zapro-
szeni na wspólny poczęstunek.

Wszystkim  Jubilatom  składa-
my najserdeczniejsze  życzenia 
i  gratulujemy  tak wspaniałego 
jubileuszu.

AM.

Święto Poświętnego
Tysiące publikacji, szko-

leń i spotkań z rolni-
kami, upowszechnianie 
najnowocześniejszych 
technologii uprawy ro-
ślin i hodowli zwierząt 
bezpośrednio w gospo-
darstwach rolników, orga-
nizowanie wyjazdów za-
granicznych dla rolników 
oraz targów rolnych – to 
tylko niektóre działania 
ODR Poświętne na rzecz 
rozwoju rolnictwa.
W  Poświętnem  koło 
P łońska  odbył y  s ię 
uroczystości  związane 
z obchodami jubileuszu 
85-lecia doradztwa rol-
niczego.

Z tej okazji do Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
przyjechali  przedsta-
wiciele Sejmu  i Senatu, 
rządu, władz  samorzą-
dowych województwa 
mazowieckiego oraz  świata nauki. 
Wśród uczestników uroczystości 
nie  zabrakło oczywiście  samych 
rolników, dla których placówka zo-
stała powołana 85 lat temu. 

„Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości wszystkie majątki dona-
cyjne przeszły na własność skarbu 
państwa, zaś w 1923 roku, decyzją 
Sejmiku  Płońskiego,  utworzono 
w dworku  w Poświętnem Ognisko 
Kultury Rolnej i Zakładu Doświad-
czalnego. Ognisko od  początku 
było liczącym się w kraju centrum 
nowoczesnej myśli agrarnej, w któ-
rym wdrażano najnowsze rozwiąza-
nia i popularyzowano je w szerokich 
kręgach społeczności wiejskiej.

W  latach powojennych, w wyniku 
decyzji administracyjnych, ośrodek 
przechodził wiele  zmian organi-
zacyjnych. Zakład Doświadczalny 
(1945–1956) został przekształcony 
w Rolniczy Rejonowy Zakład Do-
świadczalny (1956–1975), a następ-
nie w Wojewódzki Ośrodek Postępu 
Rolniczego  (1975–1990), Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego (1991– 1998) 
aż do powołania w 1999 roku Re-
gionalnego Centrum Doradztwa 
Rozwoju  Rolnictwa  i  Obszarów 
Wiejskich.

Od stycznia 2005 roku funkcjonu-
je w  strukturach Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie.

Ośrodek  z  powodzeniem  kon-
tynuował  i  kontynuuje  naukowe 
i oświatowe  tradycje ogniska kul-
tury rolnej, utworzonego na bazie 
gospodarstwa  dzierżawionego 
przez Ludwika Weyhera,  którego 
rodzina zamieszkiwała we dworze 
do wybuchu I wojny”. 

(Fragment  opracowania  Danuty 
Kucińskiej  na podstawie  zbiorów 
Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta oraz MODR w Warszawie 
Oddział Poświętne w Płońsku).

dar

fot. M. Stamirowski
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Wielka Orkiestra 
zagra po raz 17.
XVII finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
już w niedzielę, 11 stycz-
nia. Tematem tegorocz-
nego finału jest wczesne 
wykrywanie nowotwo-
rów u dzieci. Jak co roku 
Nasielski Ośrodek Kultury 
zaprasza na koncert, pod-
czas którego zbierane 
będą pieniądze na ten 
cel. 
Na  scenie  zagrają  nasielskie  ze-
społy:  Lock  Head 
i Dolina Rytmu oraz 
grupa Grand Damage 
z Legionowa. Gwiaz-
dą  wieczoru  będą 
PUSTKI.  Jak  przy-
znają  sami  muzy-
cy, nazwa grupy jest 
dość ryzykowna, ale 
już  się przyzwycza-
ili .  Zespół  PUSTKI 
został uznany przez 
krytyków  za  jeden 
z najbardziej  ambit-
nych  i oryginalnych 
na  polskim  rynku. 
Właśnie wydał swoją 
czwartą  już studyjną 
płytę Koniec Kry-
zysu,  którą obecnie 
promuje na koncer-
tach.  Z  pewnością 
podczas ich koncer-

tu pustki będą gościły, ale wyłącznie 
na scenie…

XVII Finałowi Wielkiej Orkiestry tra-
dycyjnie będą towarzyszyć licytacje 
i światełko do nieba. Akcję koordy-
nować będą dwa sztaby wolontariu-
szy: z Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku. Pa-
miętajcie, w niedzielę,  11  stycznia 
wstyd będzie pokazać  się bez co 
najmniej jednego serduszka! 

K.T.

Tak witaliśmy Nowy Rok 2009
Pożegnanie starego 

i powitanie Nowego 
Roku na nasielskim Ryn-
ku to dla wszystkich oka-
zja, by wspólnie wznieść 
noworoczny toast. Miesz-
kańcy Nasielska i okolic 
tradycyjnie co roku spo-
tykają się na 
miejskim Ryn-
ku, aby wspól-
nie świętować 
nadejście No-
wego Roku. 
N a s i e l s k i 
Ośrodek Kul-
tury tym razem 
przygotował 
z tej okazji pi-
rotechniczny 
pokaz sztucz-
nych ogni. 
Tuż  przed  godz . 
24.00  ostatniego 
dnia 2008 roku na 
placu  przy  Skwe-
rze  Jana  Pawła  II 
rozs tawiono  ak-
cesoria  pirotech-

niczne.  Dokładnie  o  północy 
z wielkim  hukiem w  niebo wy-
strzeliły barwne ognie, przy któ-
rych mieszkańcy wznosili toast za 
Nowy 2009 Rok. 

Dopełnieniem pokazu była wspa-
niała  oprawa muzyczna,  która 
sprawiła, że fajerwerki dostarcza-

ły jeszcze więcej emocji. Z pew-
nością efekty wizualne zaspoko-
iły oczekiwania nawet najbardziej 
wyraf inowanych  widzów.  Oby 
Nowy 2009 Rok  był  pomyślny 
dla wszystkich mieszkańców na-
szej gminy! 

K.T.
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Dymka hitem eksportowym?Ogrodnictwo  
nad przepaścią

ARR redukuje

Dopłata do ropy Obornik na płycie
85 groszy za  
1 litr oleju wynie-
sie w tym roku 
stawka zwrotu 
podatku akcy-
zowego.
Chodzi o podatek za-
warty w  cenie  oleju 
napędowego,  który 
wykorzystywany  jest 
do produkcji rolnej. 

Ro z p o r z ą d z e n i e 
w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego 
zawartego w cenie ole-
ju napędowego wyko-
rzystywanego do pro-
dukcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. 
przyjęła Rada Ministrów. Dokument 

został przygotowany przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi.

dar

Od 1 stycznia wszedł w życie zapis 
w ustawie o nawozach i nawożeniu, 
który zobowiązuje rolników prowa-
dzące chów zwierząt do przechowy-
wania nawozów naturalnych, innych 
niż gnojówka i gnojowica, na specjal-
nie zabezpieczonych, nieprzepusz-
czalnych płytach obornikowych. 

Nowy przepis dotyczy producen-
tów zajmujących  się chowem  lub 
hodowlą:
– drobiu powyżej 40 000 stano-
wisk;
– świń powyżej 2000 stanowisk dla 
świń o wadze ponad 30 kg;
– powyżej 750 stanowisk dla ma-
cior.

Podmioty, które gromadzą nawozy 
naturalne, powinny je przechowy-
wać na nieprzepuszczalnych płytach 
zabezpieczonych w  taki  sposób, 
aby wycieki  nie  przedostawały 
się do gruntu.  Jednocześnie  treść 
przepisów wskazuje,  iż „płyta do 
składowania obornika powinna mieć 
dno i ściany nieprzepuszczalne”, co 
w rzeczywistości zabezpiecza przed 
wyciekami do gruntu. Ww. przepisy 
zostały sformułowane w taki sposób, 
iż nie narzucają materiałów, z jakich 
powinna być wykonana  taka płyta. 
Zatem,  jak  informuje Ministerstwo 
Rolnictwa, dopuszczalne jest zastoso-
wanie różnych technologii wykonania 
płyty obornikowej, gwarantujących 

spełnienie wymagań określonych 
przepisami prawa, z wykorzystaniem 
poza tradycyjnymi materiałami, jak na 
przykład beton, innych materiałów np. 
odpowiednich tworzyw sztucznych. 

dar

Prezes Agencji Ryn-
ku Rolnego ustalił 

współczynnik redukcji 
środków przeznaczonych 
na przyznanie rekompen-
sat za rezygnację z pro-
dukcji mleka – wynosi on 
teraz 0,85025566.
ARR wyjaśnia, że potrzeba zastosowa-
nia współczynnika redukcji wynika z 
zapotrzebowania na środki finansowe, 
przeznaczone na przyznanie rekom-
pensat,  przewyższającego kwotę 

środków finansowych z budżetu pań-
stwa przeznaczonych na ten cel.

Oznacza  to,  że  środki  finansowe 
przysługujące  poszczególnym 
dyrektorom OT  ARR  na  przy-
znanie  rekompensat   zostaną 
zredukowane,  w  stosunku  do 
zg łoszonego  zapotrzebowa-
nia,  (przy  zastosowaniu właśnie 
współczynnika  redukcji),  tak  aby 
zapotrzebowanie  było  równe 
kwocie środków budżetowych.

dar

Masowe bankructwa 
zagrażają gospo-

darstwom ogrodniczym. 
Jeszcze kilkanaście lat 
mówiło się o nich złośliwie 
„badylarze”, wielu żyło 
dostatnio, a teraz niektó-
rzy po prostu nie mają za 
co żyć. Boją się wiosny, że 
nie będą mieli pieniędzy 
na obsianie pól.
W jednym z bardziej znanych w kraju 
zagłębiu ogrodniczym w wojewódz-
twie mazowieckim znaczna część 
niegdyś bogatych rolników dzierżawi 
wszystko, co się da – pola, magazyny, 
szklarnie, przydomowe działki, a na-
wet mieszkania. Zostawiają sobie tylko 
małe pokoiki na przetrwanie. Poszu-

kują pracy  i  to  jakiejkolwiek,  żeby 
dawała  stały  i  zapewniający  środki 
na przeżycie dochód. Młodzi też nie 
zamierzają przejmować gospodarstw 
po rodzicach. Wyjeżdżają za granicę 
albo osiedlają się w dużych miastach, 
gdzie mają pracę. 

Pan Andrzej, ogrodnik z okolic War-
szawy, nie ma już nadziei: Na wiosnę 
na pewno nie wyjdę w pole, przy 

tych cenach środków do produkcji 
ja wysiadam. Nie stać mnie na nic, 
nawet na paliwo do ciągnika. Będę 
pracował od nowego roku jako 
kierowca w firmie. Takich jak on jest 
wielu. W najgorszej sytuacji są rol-
nicy mający niewielkie gospodar-
stwa,  kilku-,  kilkunastohektarowe. 
Tam nie starcza już nawet na składki 
KRUS i podatki. Zaległości w spłacie 
zobowiązań rosną, a płacić nie mają 
z czego. Pętla się zaciska – potwier-
dza pan Andrzej.

Grupą doskonale zorganizowaną i ak-
tywną w walce o swoje są producenci 
zwierząt rzeźnych, zbóż, sadownicy. 
Niewiele, ale zawsze uda się  im coś 
wywalczyć.  Producenci warzyw 
nie mają swojego silnego lobby, nie 

słychać, żeby „domagali się” czego-
kolwiek. Są rozproszoną grupa, która 
nie liczy się w walce o godne życie. 
Są pozostawieni  sami  sobie. Może 
sytuacją producentów warzyw zain-
teresują się wreszcie władze. Po coś 
przecież jest to Ministerstwo Rolnic-
twa – z żalem kwituje pan Mieczysław, 
rolnik z okolic Nowego Dworu. 

dar

Z Nowym Rokiem nowe 
nadzieje dla ogrodników. 
Rosyjskie przepisy, choć 
surowe, zezwalają na im-
port towarów roślinnych 
z Polski. 
Wszystko wskazuje na to, że drobniutka 
i niepozorna z wyglądu cebulka sta-
nie się polskim hitem eksportowym 
w 2009 roku. Już teraz są zaintereso-
wani kupnem i pytają o nią odbiorcy 
zza wschodniej granicy.

– Chcemy w Polsce kupować przede 
wszystkim dymkę, cebulę białą i jabł-
ka. Ten sezon, ze względu na niskie 
ceny waszych towarów, jest dla nas 
wyjątkowo opłacalny. Polska to dobry 
partner handlowy. Wasze towary są 
znane i cenione u nas ze względu na 
bardzo dobrą jakość – powiedział nam 
przedstawiciel firmy handlowej z oko-
lic Moskwy. Dodał, że z uwagi na krótki 
okres wegetacyjny w północnej części 
Rosji, chcą kupować najwięcej dymki 
o największym rozmiarze, ponieważ 
tylko z  takiej można uzyskać obfite 
plony dorodnej cebuli. Najdrobniejsza 
cebula nie zdąży wytworzyć dużych 
cebul.

Nasi handlowcy też chwalą sobie kup-
ców ze Wschodu. – To wymagający 
odbiorcy, byle czego nie kupią, ale jak 
już biorą towar, to duże ilości i płacą 
gotówką – a  to teraz najważniejsze, 
mówi Pan Jarosław z Olsztyna, który 
od lat handluje z Rosją. Wszyscy jednak 
zgodnym chórem narzekają na jedno, 
bo to, co im najbardziej utrudnia handel 
i spędza sen z powiek – to biurokra-
cja, zarówno po  jednej,  jak  i drugiej 
stronie granicy. Narzekają, że przepisy 
fitosanitarne są zbyt surowe i  to one 
w  znacznym  stopniu ograniczają 

przepływ towarów. – Czasami 
załatwienie jednego świstka 
zajmuje nawet do dwóch 
miesięcy, to koszmar – do-
daje pan Jarosław.

Rosjanie  nie  tylko  pytają, 
ale  już  teraz chcą kupować. 
Ogrodnicy też chętnie chcą 
się pozbywać  towaru,  ale, 
jak co roku o tej porze,  jest 
jeden problem – na towar nie 
ma  jeszcze ceny. Wszyscy 
z niecierpliwością czekają, 
jaką cenę na dymkę wystawią 
przedsiębiorstwa nasienne handlujące 
tym towarem – zazwyczaj dzieje się 
to dopiero w drugiej dekadzie stycz-
nia. Dopiero ta cena staje się punktem 
wyjścia w negocjacjach handlowych 
między ogrodnikiem a sprzedawcą.  
W zależności od zapotrzebowania 
i  podaży może  być wyższa  albo 
niższa. 

Nieliczni rolnicy, którzy nie mogą cze-
kać do końca stycznia, już teraz sprze-
dają niewielkie  ilości dymki za cenę 
wziętą „z sufitu” albo na podstawie 
cen sprzed roku, albo za cenę narzu-
caną przez kupców. Nie mają przy tym 
wyjścia, muszą to robić z prozaicznego 
powodu – po prostu – brakuje im pie-
niędzy na przeżycie.

W styczniu 2008 roku ceny dymki 
kształtowały się następująco w zależ-
ności od rozmiaru:
– „jedynka” o średnicy od 5 do 10 
mm – 3,5 zł/kg;
–  „dwójka”  od  11  do  15  mm  
– 2,5 zł/kg;
–  „trójka”  od  16  do  20  mm  
– 1,5 zł/kg;
–  „czwórka”  od  21  do  25  mm  
– 0,5 zł/kg.

Ceny te jednak z każdym dniem ro-
sły. Pod koniec sezonu handlowego, 
w kwietniu, kształtowały się one nastę-
pująco: I – 11 zł/kg, II – 9 zł/kg, III – 6 
zł/kg, IV – 4 zł/kg.

Głównymi odbiorcami dymki w ubie-
głym  roku były  firmy ukraińskie. 
Nieoficjalnie wiadomo, że Ukraina 
sprzedawała polski towar dalej – głów-
nie do Rosji.

Jak będzie w  tym roku? Przekona-
my się już za kilka tygodni. Zdaniem 
ogrodników ceny dymki mogą być 
podobne do ubiegłorocznych, a na-
wet wyższe. Niestety, jak podkreślają, 
w tym sezonie cebula źle się przecho-
wuje. Przyczyn tego jest kilka. 

– Wielu nie zdążyło zebrać cebuli 
przed deszczami, nie doschła na polu 
i nie było wyjścia, trzeba było zbierać 
wilgotną, a teraz dużo towaru trzeba 
wywalić – narzeka  Jan P., ogrodnik 
z powiatu nowodworskiego. Poza 
tym wyjątkowo zły wpływ na prze-
chowywanie cebuli w magazynach 
pozbawionych klimatyzacji miały 
wysokie temperatury jesienią i na po-
czątku grudnia.

Cebula dymka jest materiałem siew-
nym, dlatego z  jej uprawą wiąże się 
wiele ograniczeń. Rolnicy muszą 
zgłaszać plantacje do oceny polowej, 
której dokonują Wojewódzkie Inspek-
toraty Inspekcji Nasiennej. Do wysiewu 
można stosować tylko materiał kwalifi-
kowany. Cebula dymka nie może być 
uprawiana na polu, na którym w ciągu 
ostatnich 4 lat uprawiano rośliny ce-
bulowe. Ze względu na występowanie 
niszczyła zjadliwego nie powinno się jej 
uprawiać także po pietruszce, selerze, 
bobie, bobiku, koniczynie czerwonej, 
ziemniakach  i owsie. Ponadto pole 
uprawne musi być usytuowane co 
najmniej 50 m od innych upraw ce-
bulowych.

dar

fot. D. Panasiuk
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Jubileusz 50 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej 
W dniu 6 grudnia 2008 
roku Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Mławskiej 
obchodziło jubileusz 50 – 
lecia działalności. Wśród 
wielu zaproszonych gości 
byli także przedstawiciele 
kilku towarzystw z regionu 
m. in.: Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Przasnyskiej, 
Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Pułtuskiej oraz przed-
stawiciele Nasielskiego 
Towarzystwa Kultury. Oto 
relacja z obchodów świę-
ta mławskich regionali-
stów.
Program mławskiej    uroczystości 
zaczął się od Mszy Św. w kościele Św. 
Trójcy w Mławie. Po mszy nastąpiło 
złożenie kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową TPZM. Następnym punktem 
rocznicowych obchodów była uro-
czysta sesja w sali  koncertowej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Mławie. 
Otwarcia sesji dokonał prezes TPZM 
dr Przemysław Miecznik, który na-
stępnie wygłosił okolicznościowy 
referat poświęcony 50 letniej działal-
ności mławskiego towarzystwa. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mław-
skiej  zostało  powołane  do  życia  
7 grudnia 1958  roku. Powstało na 
bazie przemian politycznych  jakie 
miały miejsce w październiku 1956 
roku. Wśród założycieli  stowarzy-
szenia  byli:  Józef Bukowski,  Irena 
Markowska, Tomasz Jarzynka, Halina 
Olszewska, Edmund Grzebski oraz 
Stanisław  Bieńkowski  –  nauczy-
ciel  języka  polskiego w  Liceum 
Ogólnokształcącym  im. Stanisława 
Wyspiańskiego  i  kierownik Domu 
Książki w Mławie, który został  jego 
pierwszym prezesem. Cele i formy 
Towarzystwa  zostały  określone  
w  jego  statucie. Celem Towarzy-
stwa  jest współdziałanie w rozwoju 
życia  kulturalnego, materialnego 
mieszkańców regionu oraz współ-
tworzenie  i kształtowanie postawy 
obywatelskiej, mającej m.  in. swoje 
oparcie w patriotyzmie  lokalnym, 
wyrażającym się szacunkiem  i po-
mocą dla Ziemi Mławskiej – Ziemi 
Ojców,  lub bliskiej z  innych powo-
dów. Towarzystwo swoje cele reali-
zuje przez: poznanie a także zbieranie 
i opracowywanie materiałów doty-
czących przeszłości dziejowej Mła-
wy i Ziemi Mławskiej; organizowanie 
imprez o charakterze kulturalnym, 
naukowym, patriotycznym a  tak-
że  turystyczno – krajoznawczym; 
prowadzenie  szerokiej działalności 
w zakresie wychowania patriotycz-
nego  społeczeństwa ze  szczegól-

nym uwzględnieniem tradycji walk 
narodowych i społecznych; pomoc 
władzom  lokalnym  i  instytucjom 
celem tworzenia przesłanek do roz-
woju kulturalnego i ekonomicznego 
miasta  i  regionu. Zadaniem stowa-
rzyszenia jest uzmysłowienie społe-
czeństwu jak ważna jest świadomość 
skąd się wywodzimy, gdzie są nasze 
korzenie. Jaki jest dorobek kulturowy 
naszego miasta  i  regionu.  Jaką  rolę 
odegrała Mława  i Ziemia Mławska 
w naszej narodowej historii.

W początkowym okresie Towarzy-
stwo  liczyło 44 członków,  lecz  ich 
liczba  szybko wzrastała do prawie 
czterystu w latach sześćdziesiątych. 
Byli wśród nich mieszkańcy Mławy 
i Ziemi Mławskiej,  ale  także wielu 
członków  korespondencyjnych 
z  różnych  stron  Polski. Obecnie 
TPZM  liczy 85 członków zwyczaj-
nych. 

W pierwszych  latach działalności 
najistotniejszym osiągnięciem było 
zorganizowanie spotkania żołnierzy 
walczących pod Mławą w 1939 roku. 
Myślą  przewodnią organizatorów 
było nie  tylko przekazanie prawdy 
o Wrześniu 1939 roku, ale również 
oddanie moralnej satysfakcji obroń-

com II Rzeczpospolitej za wzorowo 
i uczciwie wypełniony patriotyczny 
obowiązek. W pierwszym spotka-
niu,  które odbyło  się 25 września 
1960 roku uczestniczyło 36 byłych 
oficerów i żołnierzy 80 pułku pie-
choty. Jubileuszowy XV Zjazd Kom-
batantów odbył się 1 września 2004 
roku. Obecnym na nim żołnierzom 
podczas  uroczystości w Uniszkach 
burmistrz Mławy  Jerzy Rakowski 
i prezes TPZM dr P. Miecznik wręczyli 
wymowny dar – woreczki z ziemią 
z pola bitwy,  ziemią  zroszoną  ich 
własną krwią. 

Działalność Towarzystwa dotycząca 
przekazywania prawdy historycznej 
i upamiętnienia ważnych wydarzeń 
oraz bohaterskich czynów wyrażała 
się w  formie  inspirowania budowy 
pomników  i miejsc pamięci. Z  ini-
cjatywy  TPZM przy współpracy 

społeczeństwa  Ziemi Mławskiej 
a  także władz  lokalnych powstały 
liczne miejsca pamięci. Oto niektóre 
z nich:
– Mauzoleum  Żołnierzy Wrze-
śnia znajdujące się na przedpolach 
Mławy,
– Umieszczenie  pamiątkowego 
głazu pod Dębę Wolności (z 1919 r.)  
w   parku miejskim,
– Usypanie Kopca  Powstańców 
Styczniowych i zorganizowanie uro-
czystości celem uczczenia 100 – ej 
rocznicy powstania – 1963 r.,
– Odrestaurowanie  i całkowita  re-
nowacja Kopca Kościuszki w 190 
rocznicę Powstania Kościuszkow-
skiego – 1984 r.,
– Budowa pomnika poświęconego 
pamięci Żydów Mławskich w miej-
scu zniszczonego przez Niemców 
cmentarza  – 1992 r.,
– Symboliczny grób – pomnik po-
święcony żołnierzom polskim za-
mordowanym w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje.

Również  staraniem TPZM umiesz-
czono na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie nazwę Mława.

W sferze działań Towarzystwa znaj-
dowała  się  również pamięć o zna-
mienitych obywatelach Ziemi Mław-
skiej,  jak  też postać patrona miasta. 
W 1984 roku staraniem TPZM Rada 
Miasta Mławy przywróciła w herbie 
miasta postać św. Wojciecha. Nato-
miast 7 września 1997  roku został 
odsłonięty jego pomnik. 

W ubiegłej i bieżącej kadencji stara-
niem TPZM odrestaurowano groby 
zasłużonych dla miasta  i  regionu 
obywateli. Należy  nadmienić,  że 
stało się to możliwe dzięki ofiarności 
mieszkańców Mławy, którzy wsparli 
Towarzystwo  finansowo w czasie 
corocznie organizowanych w dniach 
1  i 2  listopada na  ten cel kwest na 
mławskich cmentarzach. 

Towarzystwo w całym okresie swo-
jego  istnienia prowadziło działania 

kulturalne na rzecz lokalnego społe-
czeństwa organizując na przestrzeni 
pięćdziesięciu  lat ogromną  liczbę 
spotkań, odczytów, prelekcji  i  sesji 
naukowych.  Ich tematyka związana 
była z rocznicami ważnych wydarzeń 
historycznych oraz zagadnieniami 
społecznymi. W sesjach naukowych 
w  roli  prelegentów uczestniczyli  
m. in. profesorowie: H. Samsonowicz, 
S. Lorentz, A. Gieysztor, S. Herbst, Dy-
mek, R. Juszkiewicz. Spotkania skupia-
ły szerokie grono słuchaczy, a w tym 
także duże grupy młodzieży.

Szczególnymi osiągnięciami TPZM 
było  powołanie  do  życia  dwóch 
ważnych dla miasta i regionu placó-
wek kulturalnych: Muzeum Ziemi Za-
wkrzeńskiej (1963 r.) i Stacji Naukowej 
im. Stanisława Herbsta (1968 r.).

Bardzo ważną dziedziną działalności 
Towarzystwa jest zbieranie i opraco-
wywanie materiałów dotyczących 
przeszłości dziejowej Mławy i Ziemi 
Mławskiej.  Staraniem Towarzystwa 
ukazały się m. in.: „Studia i Materiały 
do Dziejów Ziemi Zakrzeńskiej” – 
cztery tomy, „Zbrodnie wermachtu 
na  jeńcach wojennych  i  ludności 
cywilnej”, „Pozycja Mławska”, „Losy 
Żydów Mławskich”. 

Towarzystwo podjęło  stałe  formy 
współpracy z młodzieżą. Organizo-
wane są co roku dwa rajdy rowero-
we: wiosenny „Szlakiem Ziemi Za-
wkrzeńskiej” i wrześniowy „Szlakiem 
Września 1939 r.”

Organizowane  są  dla młodzieży 
stałe  konkursy wiedzy o mieście 
i  regionie. Konkursy organizowane 
są  również dla  starszej części  spo-
łeczeństwa.  Ich  tematyka dotyczy 
wspomnień związanych z ważnymi 
wydarzeniami oraz  losów miesz-
kańców miasta. Uzyskane materia-
ły mają dla Towarzystwa wartość 
materiałów źródłowych, będących 
podstawą do opracowań i publikacji 
naukowych. 

W roku bieżącym TPZM kontynuuje 
następujące  zadania:  1. Wytycza-
nie  i oznakowanie  trzech  szlaków 

turystycznych obejmujących Mła-
wę  i Pozycję Mławską; 2. Wydanie 
przewodnika po Mławie i okolicach 
zawierającego opis  zabytkowych 
miejsc miasta  i  tras  turystycznych 
związanych  z  Pozycją  Mławską 
z 1939 r.; 3. Powołanie Komitetu ds. 
odbudowy części Pozycji Mławskiej 
oraz przygotowania  rekonstrukcji 
Bitwy pod Mławą.

Zarząd TPZM dąży do podejmowa-
nia działań nie mających charakter 
spektakularnego, ale zadań o cha-
rakterze pracy ciągłej. Działań stałych 
poprzez, które społeczność Mławy 
i Ziemi Mławskiej będzie postrzegać 
nasze stowarzyszenie. 

Po wystąpieniu prezesa TPZM refera-
ty wygłosili: prof. Ryszard Juszkiewicz 
„Z dziejów ruchu regionalnego” oraz 
Andrzej Grzymkowski    „Przyszłość 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mław-
skiej”.  Z okazji  jubileuszu ukazała 
się publikacja  „50  lat TPZM”, którą 
przedstawił Andrzej Grochowski. 

W części  poświęconej dyskusji wielkie 
zainteresowanie zebranych wzbudziła 
sprawa,  związana z nową  lokaliza-
cją Stacji Naukowej  im. S. Herbsta.  
W budynku, w którym się ona obecnie 
znajduje zaczęły pękać stropy pod 
ciężarem zgromadzonego w nim 
księgozbioru.  Wiele o tej sprawie pisała 
prasa i informowała telewizja regional-
na. Burmistrz Mławy Sławomir Kowa-
lewski uspakajał zebranych mówiąc, że 
cennym zbiorom nic nie zagraża, a jeśli 
znajdą się nowe pomieszczenia na ten 
cel, zbiory naukowe zostaną do nich 
przeniesione. 

Z okazji  jubileuszu kilku przedsta-
wicieli TPZM otrzymało,  specjalny 
medal  za  zasługi na niwie kultury, 
przyznawany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Uhono-
rowani tym medalem zostali: Janina 
Jaśkiewicz,  Przemysław Miecznik, 
Leszek Arent, Andrzej Grzymkow-
ski. Odznaczenia w imieniu ministra 
wręczył  starosta mławski.  Także 
władze TPZM w podziękowaniu za 
wkład pracy włożony w działalność 
Towarzystwa na przestrzeni 50  lat, 
wręczył kilkunastu przedstawicielom 
stowarzyszenia specjalne dyplomy.   

Ostatnim punktem obchodów jubi-
leuszu była część artystyczna w wy-
konaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Mławie.

Krzysztof Macias

Informacje o działalności Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej 
zaczerpnięte zostały z informatora 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
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Ku niepodległości – część III
Jaśniejszą  stroną  okupacji  nie-
mieckiej  były działania  na  rzecz 
poprawy  szeroko  pojętej  higie-
ny. W maju 1916  roku nakazano 
wszystkim  szczepienia  przeciw 
ospie, opornym groziły wysokie 
grzywny. Uruchomiono również 
łaźnię miejską w zachodniej czę-
ści miasta na Poświętnem. W celu 
poprawy nawierzchni nasielskich 
ul ic,  wydano  rozporządzenie, 
aby wszystkie  furmanki przyjeż-
dżające do miasta brały po pięć 
kamieni   okreś lonej  wielkości 
przeznaczonych  do  brukowa-
nia. W czasie trzyletniej okupacji 
niemieckiej  wybudowano  bity 
trakt   z   Nasie lska  do  Nowego 
Miasta  i wybrukowano  kilka  ulic 
w mieście.  Na  czas musiał  być 
dostarczony  kamień  i  piasek  na 
podsypkę  pod  groźbą  wyso-
kich kar pieniężnych lub aresztu. 
Aby uzupełnić ten obraz, należy 
dodać,  że  jeden  dzień  pobytu 
w  pułtuskim  areszcie  odpowia-
dał 10, 15 lub nawet 20 markom 
w zależności od przewinienia.

Ważną  dla  Nasielska  inwestycją 
było  uruchomienie  elektrowni, 
zbudowanej   na  bazie  byłego 
młyna  przy  ul icy  Kościuszk i, 
s tanowiącego  własność  Żyda 
Winegarta. Do napędu generatora 
przypuszczalnie użyto silnika ze 
wzmiankowanego młyna mecha-
nicznego.

Nie  bez  znaczenia  było  również 
uruchomienie wąskotorowej linii 
kolejowej relacji Nasielsk – Płońsk 
– Sierpc, która służyła zrazu tran-
zytowi wojskowemu. Połączenie 
to wynoszące 87 km, w czasach 
II RP przystosowano do potrzeb 
kolei  normalnotorowej, oddając 
je  do  ponownego  użytku  15  li-
stopada 1924 roku.

Pozostałością  niemieckich  rzą-
dów w Nasielsku  jest  cmentarz 
żołnierzy Wehrmachtu. Dokony-
wano  tu  pochówków  żołnierzy, 
prawdopodobnie zmarłych raczej 
z  ran  i  chorób  niż  poległych  na 
polu walki. Miało  to  ścisły  zwią-
zek  z  blokadą  twierdzy Modlin 
latem  1915  roku. Wykorzystano 
na ten cel już istniejący cmentarz 
z  okresu wojen  napoleońskich, 
położony  z  zachodniej  części 
miasta.

Wojna  sparaliżowała  życie  po-
lityczne  regionu,  lecz  nie  zabiła 
go  całkowicie,  a  szczególną  ak-
tywność  przejawial i   działacze 
endeccy. Posiadali oni silne wpły-
wy  w  terenie  podtrzymywane 
przez  działające  tam od  okresu 
przedwojennego takie organiza-
cje  jak:  Polska Macierz  Szkolna, 
Towarzystwo Rolnicze,  a  nawet 

poprzez  straże  pożarne. Wydat-
nego poparcia udzielało endecji 
duchowieństwo,   posiadające 
duży autorytet  zwłaszcza wśród 
społeczności wiejskiej.  Ponadto 
nie  było w  powiecie w  okresie 
poprzedzającym wybuch  woj-
ny  siły politycznej,  która  byłaby 
zdolna jeśli nie przeciwstawić się 
wpływom  endecji,  to  przynaj-
mniej  je  zneutralizować. Działa-
cze endeccy zaczęli organizować 
w powiecie  tzw. Rady Opiekuń-
cze,  podporządkowane  Radzie 
Głównej Opiekuńczej  powstałej 
w Warsza wie  w  styczniu  1916 
roku  na mocy  ustawy  niemiec-
kich  władz  okupacyjnych  z  12 
grudnia  1915  roku.  Członkowie 
rady działali w komisjach:  finan-
sów, dobroczynności, opieki nad 
dziećmi  i młodzieżą,  gospodar-
czą i budowlaną. Rady wywierały 
wpływ na pewne posunięcia go-
spodarcze władz okupacyjnych, 
wykazując  dba łość  o  in teres 
ludności polskiej, a jednocze śnie 
pretendując  do  rangi  jedynego 
reprezentanta  tej  społeczności.  
W Nasielsku pracami Rady kiero-
wał mgr Adam Szelążek właściciel 
miejscowej apteki. Rada organi-
zowała odczyty i prowadziła sze-
roką akcję charytatywną. Środki 
na  ten  cel  zdobywano  poprzez 
zbiórki pieniężne i rzeczowe.

W  1916  roku wznowiła  działal-
ność  również  Polska  Macierz 
Szkolna,  której  zadaniem  było 
prowadzenie  polsk ich  placó-
wek oświatowych i kulturalnych. 
Zgodnie  ze  statutem  nadanym 
przez  warszawskiego  generała 
–  gubernatora    dla  utworzenia 
koła  trzeba  było  30  czło nków 
rzeczywistych. Pracami koła PMS 
w Nasielsku  kierował  inż.  Feliks 
Grzebski,  który  czynił  również 
starania  o  założenie  Powiatowej 
Szkoły Rolniczej w Pułtusku. Ten 
niestrudzony działacz polityczny 
i  społeczny  angażował  się  także 
w działalność Kasy Przemysłow-
ców Pułtuskich.

W wyniku wprowadzenia naucza-
nia  w  języku  polskim  dały  się 
odczuć  istotne  zmiany w  świa-
domości mieszkańców. Wróciła 
wiara w odbudowę polskiej pań-
stwowości. W klasach zawieszano 
portrety Henryka  Sienkiewicza. 
Prowadzono edukację z zakresu 
historii Polski, artykułowano sens 
obchodzenia  rocznic  niepod-
ległościowych  zrywów.  Zgoda 
władz okupacyjnych na organizo-
wanie obchodów ważnych rocz-
nic  wypływała  z  premedytacji, 
miała na celu zdobycie przychyl-
ności  społeczeństwa.  Z  tych  też 
powodów przez  palce  patrzono 

na  organizujące  się  zalążki  Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, tym 
bardziej, że zamierzano te struk-
tury  wykorzystać  we własnych 
planach werbunkowych.

Z  chwilą  ogłoszenia  aktu  5  l i-
stopada  1916  roku  rozpoczęto 
werbunek do „Polnische   Wehr-
macht”. W Nasielsku utworzono 
wówczas  biuro  zgłoszeń,  choć 
akcja  werbunkowa  nie  spotkała 
się z poparciem.

Zmieniał  się  natomiast  począt-
kowo obojętny stosunek miesz-
kańców wsi do POW i Legionów 
Polskich, które od listopada 1916 
roku stacjonowały w wielu miej-
scowościach  północnego Ma-
zowsza.  W  pobliskim  Puł tusku 
stacjonował 5 pułk Legionów pod 
płk  Leonem Berbeckim. Widok 
polskich legionistów i rodzimych 
emblematów wojskowych wy-
warł duże wrażenie na ludności.

W  powiecie  pułtuskim  od  koń-
ca  1916  roku  działała  Komen-
da Okręgu  POW  składająca  się 
z  czterech  obwodów:  Puł tusk, 
Nasielsk, Maków i Różan. Skupiała 
ona 775 członków. Przy komen-
dzie  Okręgu  została  utworzo-
na  szkoła  podoficerska  i  szkoła 
żołnierska. W  lutym  1917  roku 
szkoła  podoficerska  wypuściła 
32  podoficerów. Wykłady  od-
bywały się w różnych miejscach, 
zaś  ćwiczenia  polowe,  z  reguły 
nocne miały miejsce w  lasach. 
Zbiórki  całego Okręgu  Pułtusk 
odbyły się dwa razy: pierwszy raz 
5 sierpnia 1916 roku w lasach koło 
Trzcina, drugi raz 6 sierpnia 1917 
roku w lesie pod Jackowem koło 
Nasielska, gdzie zgromadzonych 
zaprowiantował współpracujący 
z  Komendą Obwodu  POW  inż. 
Feliks Grzebski.  Poza  przygoto-
waniami  do walki  zbrojnej  POW 
prowadzi ła   pracę  oświatową, 
urządzając  kursy  wieczorowe 
dla dorosłych. Fundusze na dzia-
łalność  czerpano w  pierwszym 
rzędzie ze skła dek własnych oraz 
ze środków kół niepodległościo-
wych w kraju i za granicą.

W  październiku  1917  roku  po 
aresztowaniu Piłsudskiego, w ca-
łym kraju nastąpiły aresztowania 
członków  POW.  Zlikwidowano 
Komendę  Naczelną,  struktury 
obwodowe pozbawione kierow-
ników  nie  przejawiały  większej 
działalności,  nastawiając  się  na 
przetrwa nie. Po kilku miesiącach 
regresu,  POW  zaczęła  na  nowo 
się rozwijać. W miejsce więzione-
go  Piłsudskiego,  Komendantem 
Głównym POW został płk Edward 
Rydz – Śmigły.

Stanisław Tyc

Rok 1918 w pamięci 
Feliksa Rostkowskiego
Feliks Rostkowski był bur-

mistrzem Nasielska od 
15 listopada 1918 roku do 
1 sierpnia 1933 roku. Jego 
wielką pasją była historia 
– bardzo interesował się 
dziejami Nasielska. Jest 
on autorem ciekawej pra-
cy o historii miasta, którą 
zatytułował:  „Monografia 
miasta Nasielska herbu 
lew zza ściany”.
Swoją pracę ukończył w  styczniu 
1959 roku. Z okazji 50 rocznicy 
powstania  tej  pracy,  pragniemy 
przybliżyć fragmenty dotyczące 
lat I wojny światowej i odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ob-
szerniejsze  fragmenty  tej  pracy 
wielokrotnie publikowane były na 
łamach „Życia Nasielska”. 

Przypominając  je  dziś,  chcemy  
wyrazić  wdzięczność  i  uznanie 
dla pracy którą napisał.

Odzyskanie  
niepodległości 

Wojna światowa w latach 1914 
– 1918 wyrządziła wielkie znisz-
czenia w Nasielsku, lecz zyskanie 
niepodległości Polski zaćmiło 
wsze l kie  sp rawy m ater i a l ne .  
W listopadzie 1918 roku zaraz po 
rozbrojeniu i wypędzeniu Niem-
ców z Nasielska zorganizował się 
tu zarząd miasta z burmistrzem 
Feliksem Rostkowskim na czele. 
Zarząd ten w pierwszym rzędzie 
zaopatrzył ludność miasta w pro-
dukty żywnościowe i opałowe, 
następnie wyremontował kilka 
do m ów,  w któ ryc h um i e ś c i ł 
ludność bezdomną, zlustrował 
stan sanitarny miasta i dał nie-
zb ędne zarządzen i a g ł ówn ie 
w piekarniach i rzeźniczych ma-
sarniach…

O kościele
W czasie pierwszej wojny świa-
towej pociski armatnie z Mo-
dlina bardzo uszkodzi ły nowy 
kośc ió ł  w Nasie lsku; podziu-
rawi ły śc iany, dach, zburzyły 
wielki ołtarz, zniszczyły tynki na 
ścianach i sufitach, powybijały 
szyby w oknach i (zrobiły) doły 

w posadce, a Niemcy zabral i 
wszystkie dzwony oraz blachę 
miedzianą z dachów wieży i sy-
gnaturki.  Rosjanie strzelali z ar-
mat modlińskich do kościoła, by 
zwalić wieżę kościelną stano-
wiącą punkt obserwacyjny dla 
Niemców oblegających twierdzę 
modlińską.

Po wojnie proboszcz ówczesny 
ksiądz kanonik Piotr Dmochowski 
naprawił prowizorycznie część 
zniszczeń kościoła i przeszedł do 
innej parafii…  

O kasie pożyczkowo  
– oszczędnościowej

Pierwsza wojna światowa spowo-
dowała znaczne straty w kasie, 
które zostały wyrównane w nie-
długim czasie pod kierunkiem 
ówczesnego przewodniczącego  
zarządu Wital isa Lenteckiego  
i  kasa stale wzmacniała się. 

W czasie pracy przewodniczą-
cego Bolesława Józefa Mokosa 
kasa miała ponad 200 członków, 
duży kapitał zapasowy i kupiła 
nieruchomość w Nasielsku przy 
ulicy Kościuszki nr 12…

O straży pożarnej
W czasie wojny były duże straty 
w narzędziach, odzieży i instrumen-
tach muzycznych. Po wojnie zarząd 
miasta i straży uzupełnili wszystkie  
braki i straż znów była sprawna… 

O spółdzielni rolniczo  
– handlowej

Pierwsza wojna światowa spowo-
dowała wielkie straty spółdzielni 
w towarach i sprzęcie. Po roz-
brojeniu Niemców i wypędzeniu 
z Nasielska zarząd spółdzielni ze 
Stanisławem Jędraszko na czele 
doprowadził wkrótce spółdziel-
nię do stanu należytego, stale 
powiększając zakres jej handlu.  
Dotychczasowe pomieszczenia 
stały się niedostateczne. Zarząd 
znacznie poszerzył plac spółdziel-
ni, wybudował  dość duży muro-
wany podpiwniczony spichlerz 
i kilka budynków składowych.

Feliks Rostkowski 

Feliks Rostkowski (1866-1961)
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Baran 21.03.– 20.04.
Przez  najbliższe  dni  będziesz  bardzo  pomysłowy  i  przedsiębiorczy. 
Będziesz  też  wyczulony  na  zło  i  niesprawiedliwość  i  być  może 
staniesz w obronie kogoś słabszego od siebie. Później skoncentruj się 
na sprawach rodzinnych.

Byk 21.04.– 21.05.
Czeka  Cię  udany  czas.  Nie  warto  odrzucać  propozycji  spotkania. 
Poznasz wtedy nowych  znajomych,  którzy pomogą Ci w  karierze 
zawodowej. Będziesz się zastanawiać, czy jesteś lubiany i szanowany. 
Masz dobry czas, żeby zainwestować w swój wygląd.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz w  świetnym humorze.  Spotkasz ciekawych  ludzi,  a  różne 
nieporozumienia  wyjaśnią  się  na  Twoją  korzyść.  Najbliższe  dni  to 
dobry  czas  na  załatwianie  spraw,  których  powodzenie  zależy  od 
uznania innych osób.

Rak 23.06.– 22.07.
Na  wszystkie  wydarzenia  będziesz  reagować  emocjonalnie, 
ale  będziesz  jednocześnie  serdeczny  i  wyrozumiały.  Wyjaśnisz 
nieporozumienia, a pewne sprawy towarzyskie zobaczysz w innym 
świetle. Samotnym Rakom będzie sprzyjać powodzenie w miłości.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz mieć trochę kłopotów zawodowych. O niektórych sprawach 
możesz zwyczajnie zapomnieć i będziesz musiał nadrabiać zaległości. 
Ważne decyzje i deklaracje odłóż na później. Więcej szczęścia będziesz 
mieć w miłości.

Panna 23.08.– 22.09.
W  najbliższym  czasie  nie  będziesz  mieć  powodów  do  zmartwień, 
i  to zarówno w życiu zawodowym,  jak  i osobistym. Nie przejmuj się 
opiniami  innych  i  realizuj  swoje  plany.  Pogodzisz  się  też  z  osobami, 
którym miałeś coś za złe.

Waga 23.09.– 22.10.
W  życiu  zawodowym  wszystko  będzie  się  toczyć  zwykłym 
trybem. Uda Ci  się  zakończyć wiele  spraw  i  zorganizować ważne 
spotkanie.  Dzięki  osobistemu  urokowi  wyjaśnisz  towarzyskie 
nieporozumienia.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Dzięki  przezorności  unikniesz  kłopotów  w  pracy.  Zyskasz  oddanie 
i szacunek współpracowników. Możesz liczyć na dobre wiadomości, 
a nawet poufne informacje. Samotne Skorpiony mają szansę na flirt, 
a być może większe uczucie. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Będziesz  pochłonięty  myślami  o  inwestycjach,  jakich  chciałbyś 
dokonać w Nowym Roku,  a  Twoje  pomysły  będą  się  zmieniać  jak 
w  kalejdoskopie.  Nie  skąp  jednak  pieniędzy  na małe  przyjemności 
i zaproś partnera do restauracji lub kina.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Okaż więcej wyrozumiałości, i to zarówno sobie, jak i innym osobom. 
Wyjaśnij  nieporozumienia  zawodowe  i  zacznij  naprawiać  błędy. 
Wiele  radości  da  Ci  kontakt  z  rodziną.  Warto  dłużej  porozmawiać 
z najbliższym i poznać ich plany zimowych wyjazdów.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W  życiu  zawodowym  będziesz  mieć  niewielkie  problemy 
i będziesz musiał wziąć trudne sprawy  w swoje ręce. Warto czasami 
zaryzykować i nie bać się trudności. Będzie Ci sprzyjać szczęście 
w  miłości  i  raczej  nie  zmuszaj  się  do  nudnych  obowiązków 
domowych. 

Ryby 19.02.– 20.03.
Najbliższy czas nie przysporzy Ci większych  trosk.  Intuicja podpowie 
Ci, jak pokonać trudności w pracy, i uchroni od błędów. Najważniejsze 
będą dla Ciebie sprawy uczuć i miłości. Zwróć również większą uwagę 
na swoje zdrowie.  

Kino NIWA ZAPRASZA
9–10 stycznia, godz. 18.00

Zajście awaryjne
Miss Conception (Niemcy, 2008); Komedia; czas 103 min.; Reżyseria:  Eric Styles; 
Scenariusz:  Camilla Leslie, Katherine Chandler; Obsada: Heather Graham – Georgina, 
Mia Kirshner – Clem, Tom Ellis – Zak, Will Mellor – Brian, Orlando Seale – Justin.

Georgina to piękna, ambitna kobieta po trzydziestce, która dowiaduje się, 
że ma tylko miesiąc na spłodzenie dziecka, gdyż czeka ją... przedwczesna 
menopauza. Na domiar złego zerwała niedawno ze swoim chłopakiem, 
który za żadne skarby nie chciał mieć potomka. Ponieważ biologiczny 
zegar  tyka, kobieta chwyta  się wszelkich  sposobów, aby zajść w ciążę, 
oczywiście ojciec musi być „idealny”...

16 i 18 stycznia, godz. 18.00

Ostatnie zlecenie
Bangkok Dangerous (USA, 2008); Akcja/Dramat/Thriller; Reżyseria:  Oxide Pang 
Chun, Danny Pang; Scenariusz:  Jason Richman; Scenariusz (oryg. 1999):  Oxide 
Pang Chun, Danny Pang; Obsada: Nicolas Cage – Joe, Shahkrit Yamnarm – Kong, 
Charlie Yeung – Fon, Panward Hemmanee – Aom, James With – Chicago.

Thriller akcji o płatnym zabójcy, który wykonując ostatnie w swoje zle-
cenie, zakochuje się w niemej kobiecie.
Amerykański remake tajlandzkiego kryminału „Bangkok Dangerous”  
z 1999 roku.

23–25 stycznia, godz. 19.00

Mała Moskwa
(Polska, 2007); Melodramat; Reżyseria: Waldemar Krzystek; Scenariusz:  Waldemar 
Krzystek; Obsada: Swietłana Hodczenkowa – Wiera, Lesław Żurek – Michał Janicki, 
Dimitri Uljanow, Jurij Ickov, Weronika Książkiewicz.
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Mężczyźni są z Marsa
Jeśli byłam kiedykolwiek ciekawa, 
jak się żyło w czasach, kiedy kobie-
ty zbierały się po domach w swoim 
gronie i w zimowe wieczory wspól-
nie przędły albo darły pierze, to już 
wiem. I już im nie zazdroszczę. 

Moja córka sobotę, którą jej dzieci 
spędzały u Karola w Warszawie, 
postanowiła przeznaczyć na spo-
tkanie z koleżankami. Zdawało się 
jej, że jak przygotuje wino, kawę 
i deser gruszkowy, to wszystko się 
uda. Nie pomyślała jednak wcze-
śniej, żeby zrobić też coś z mężem, 
i to był błąd.

Nie musiałam siedzieć z koleżan-
kami Zosi bez przerwy, żeby się 
zorientować, o czym rozmawiają. 
Wszystkie, jak jeden mąż, narzekały 
na mężczyzn. 

– A ten, jak wróci z pracy, to…

– Ale przecież mówiłaś, że robi…

– Tak, ale jednak…

– A Piotrek myje okna – pochwaliła 
się niespodziewanie Zosia. 

– Tak? To niech przyjdzie kiedyś do 
mnie umyć – zaśmiała się Katarzy-
na, która była logistykiem w firmie, 
w której pracuje moja córka. 

– A co, twój Jasiek nie myje? – spyta-
ła Ola z kadr i dolała sobie wina. 

– Rozstałam się z nim – oświad-
czyła Katarzyna i też napełniła swój 
kieliszek. 

– Ale dlaczego? Bo nie mył okien? 
– spytałam. 

– Nie, awanturował się. Wracał 
z pracy, rozwalał się na kanapie 
przed telewizorem z talerzykiem 
chipsów na coraz większym brzu-
chu i wytykał moje usterki urody, 
nieustannie porównując mnie z top 
modelkami.

Fala oburzenia przeszła przez dam-
skie zgromadzenie. Nawet na mnie 
zrobiło to wrażenie. Józek by ni-
gdy… Słuchałam dalej. 

– A mnie mój były próbował bić 
– powiedziała cichutko kobieta 
siedząca w rogu stołu i od razu po-
chyliła się na pucharkiem z lodami. 
Wyglądała na stropioną, całkiem 
jak dziewczynka, która w obecności 
matki powiedziała nieprzyzwoite 
słowo. 

– Niechby Sławek tylko podniósł na 
mnie rękę – zaśmiała się Ola i znów 
nalała wszystkim wina. Mnie też! Po-
dobało mi się coraz bardziej. 

– Facet to świnia! – dodała. 

– Ty to chyba nienawidzisz wszyst-
kich mężczyzn – zauważyłam, bo 
pod wpływem wina zrobiłam się 
wymowniejsza.

– E, nie, niektórych lubię! – zaśmia-
ła się Ola. – Mojego tatę… i brata, 
czasami. 

– Mężczyźni są z Marsa! 

W tej chwili wszedł Piotrek, akurat, by 
usłyszeć te słowa Katarzyny, i usiadł 
za stołem. 

– Tak – przyświadczyła zajadle Ka-
tarzyna i wzięła się za sprzątanie na-
czyń. Skonfundowany Piotrek zaczął 
jej pomagać, ale zmierzyła go takim 
wzrokiem, że usiadł z powrotem.

– I nie ma z nich żadnego pożytku 
– dodała. 

Piotrek zaczął znów zbierać na-
czynia. 

– I za cokolwiek się wezmą, robią 
źle! – spojrzała groźnie na Piotrka. 

Piotrek znów usiadł. 

– I migają się od prac domowych 
– ciągnęła. 

Piotrek nie wytrzymał.

– Zapomniałaś dodać, że są spraw-
cami przemocy domowej – powie-
dział. – Kiedyś, jak kobiety spotykały 
się w swoim gronie, to darły pierze, 
ale teraz to się tylko drą!

Zosia aż jęknęła, a Katarzyna rzuciła 
w niego łyżeczką. 

– Mężczyźni są z Marsa! – zawołała 
kolejny raz. 

Piotrek łyżeczki nie podniósł. Ka-
tarzyna też nie. Sama więc po nią 
sięgnęłam. 

– Mężczyźni są z Marsa? – upewniłam 
się, jakoś nagle przekonana do tej 
koncepcji, i dodałam: – Skoro męż-
czyźni są z Marsa, to niech na niego 
wracają!

Babcia Jadzia

Deser gruszkowy
4 gałki lodów waniliowych lub śmie-
tankowych, 2 gruszki, 4 łyżeczki 
konfitury, cynamon, szklanka mleka, 
półtorej tabliczki gorzkiej czekolady 
płatki migdałów, cukier, 2 łyżeczki 
cukru waniliowego, 1 łyżeczka mąki 
ziemniaczanej, małe bezy lub bisz-
kopty do przybrania 

Gruszki ugotować  tak,  aby pozo-
stały  jędrne, w wodzie z dodatkiem 
cukru i cynamonu; wyjąć i ostudzić. 
Przygotować sos do ich polania: cze-
koladę utrzeć, dodać 5 łyżek mleka,  
1 łyżkę cukru, cukier waniliowy i mąkę 
ziemniaczaną. Resztę mleka zagoto-
wać i dodać do niego pozostałe skład-
niki; zagotować razem, mieszając.

Na dnie pucharków ułożyć po 2 kulki 
lodów, po 2 połówki gruszek (włożyć 
do każdej połówki po łyżeczce kon-
fitur), polać sosem czekoladowym 
i posypać płatkami migdałów oraz 
udekorować bezami  lub biszkop-
tami. 



14 9–22 styczniaROZMAITOŚCI

Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akware-
li – wyprzedaż prywatnej 
pięknej kolekcji oprawio-
nych obrazów przedsta-
wiających perły architek-
tury kresowej. Ponadto 
mam do sprzedania rów-
nież inne obrazy (olejne  
i  a k w a r e l e  –  t a n i o ) .  
Tel. 0 502 035 852.

Kupię trociny z dowozem na 
miejsce. Tel. 0 502 035 852.

Wiktor Zin, przepiękne rysunki 
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.  
0 502 035 852.

Kupię każdą ilość drzewa. Dąb, 
topola, osika, olcha. Płatne go-
tówką. Tel. 0 503 509 079.

Instalacje elektryczne. Jacek 
Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509 
306 718.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. 0 602 432 338.

Korepetycje z języka francu-
skiego dla dzieci i młodzieży. 
Tel. 0 518 146 617.

Kupię ziemię rolną lub nie-
użytki, może być zadłużona. 
Tel. 0 668 602 600.

Kupię gospodarstwo rolne lub 
siedlisko. Tel. 602 496 580.

Sprzedam działkę budowlaną, 
okolice Nasielska. Tel. 509 666 
720.

Korepetycje z angielskiego 30 
zł/ 60 minut. Tel. 503 151 209.

Sprzedam mieszkanie 73 m2, 
osiedle Piłsudskiego, II piętro. 
Tel. 0608 534 303.

Przyjmę do pracy osobę po 
technikum samochodowym 
lub innym tech. mechanicz-
nym na stację obsługi pojaz-
dów w Nasielsku. Tel. 600 
805 052.

Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia. Tel. 510 545 127

Sprzedam heblarkę. Tel.  503 
401 399.

Zakład stolarski – schody, 
drzwi itd. Tel. 503 401 399.

Sprzedam zbiornik na olej 
napędowy TITAN, poj. 5000 l. 
Tel. 793 655 033.

Kupię 2 stare ule i ręczną wi-
rówkę. Tel. 698 120 030.

Kupię Syrenkę, części lub inne 
starocie. Tel. 698 120 030.

R E K L A M A

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

PLUTONIK – kto 
pokocha am-
stafka? Szukamy 
wspaniałego 
domu dla ok. 7-  
-tygodniowego, 
odrobaczone-
go szczeniaczka 
– MIX AMSTAFA. 
Jak każdy ma-
luszek – Pluton 
jest wulkanem 
energii, jest słodką i kochaną przylepą, a jedno-
cześnie rozkosznym rozrabiaką. Piesek nie zostanie 
wydany do budy, na łańcuch. Warunkiem adopcji 
jest kastracja pieska w wieku ok. 8 miesięcy.

tel.0–503 522 400

Bryza to ok. 
4-miesięcz-
na ś l iczna 
sunieczka. 
Wygląda jak 
mieszaniec 
labradora, a 
uszy odziedzi-
czyła chyba 
po owczarku. 
Jest wyjątko-
wo radosna, 
kochana i spragniona miłości i opieki. To urocza 
chodząca słodycz, piesek,  który uszczęśliwi każdego 
właściciela. Warunkiem adopcji jest sterylizacja Bryzy 
po pierwszej cieczce. Pomóżcie ją uratować przed 
życiem za kratami schroniska.

tel.0–503 522 400 lub 0–502 204 595

NOK ZAPRASZA

Koncert zespołu VINTAGE
17 stycznia o godz. 18:30 
zapraszamy na koncert 
zespołu VINTAGE – hard 
& happy rock’ roll.
Vintage – tworzą go wokalista i gitarzy-
sta Krzysztof Wałecki, basista Przemek 
Wyrwas i perkusista Paweł Szafraniec. 
Artyści należą do  ścisłej czołówki, 
polskiej sceny muzycznej. Wirtuozi 
klasycznego brzmienia,  umiejący 
oczarować słuchaczy wysublimowa-
nym dźwiękiem i niezwykłą energią. 
Muzycy zapewniają niepowtarzalną 
atmosferę, która zachwyci każdego, 
kto zjawi się na ich występie.

Krzysztof Wałecki, charyzmatyczny showman, wokalista, gitarzysta, grający 
i śpiewający niezwykle energetycznie, kompozytor i autor tekstów. Zacho-
wuje doskonały kontakt z publicznością. Pozwala mu na to wieloletnie do-
świadczenie na scenie muzycznej, występował między innymi jako wokalista 
w legendarnym Oddziale Zamkniętym.

Przemek Wyrwas, doskonały rockowy basista, wywodzący się ze znanej 
i cenionej szkoły  łódzkiego rocka. Znakomicie używa technik gry stoso-
wanych w muzyce rockowej.  Jest nadzieją polskiego rock&rolla.  (Śpiewa 
również w chórkach).

Paweł Szafraniec, perkusja. Znakomite poczucie rytmu i finezja gry. Jeden 
z najlepszych perkusistów młodego pokolenia. Jego sposób grania nadaje 
tysiące barw muzyce zespołu. (Śpiewa również w chórkach).

Muzycy Vintage są gwarancją wysokiej  jakości muzycznej, ogromnego 
potencjału energetycznego i rockowej swobody, tak cenionych przez pu-
bliczność koncertową.

Vintage to nie tylko nazwa grupy, ale także ideologia przyświecająca działa-
niom. Ten zespół na scenie to prawdziwy wulkan pozytywnych emocji…

www.vintage.art.pl. CENA biletu – 8zł

R E K L A M A
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Zatrudnię opiekunkę do 
10-miesięcznej córki. Tel. 502 
321 808.
Sprzedam Renault Talia 1.4, 
2002 r., 12 500 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 510 053 012.
Sprzedam pług śnieżny; przy-
czepę w cenie złomu użytko-
wego. Tel. 504 300 369.
Zakład garmażeryjny zatrudni 
dwóch kucharzy. Wymaga-
nia: zdolność organizacji pracy, 
umiejętność pracy w zespole, 
doświadczenie. Siennica k/
Nasielska. Tel. 601 278 766.
Zespół muzyczny, wesela – 
wolne terminy. Tel. 602 630 
680.
Sprzedam działkę z domem 
2000 m2 w Starych Pieściro-
gach, gm. Nasielsk, z dostępem 
do mediów. Tel. 696 990 459.
Sprzedam mieszkanie 36 m2, 
dwa pokoje z kuchnią w Na-
sielsku. Tel. 600 342 039
Wydzierżawię sklep na wsi.  
Tel. 608 394 281.
Firma zatrudni operatorów ka-
mer filmowych, mile widziane 
doświadczenie. CV przesłać 
na adres: księgowość@studio-
grupa.pl.
Firma zatrudni weekendowo 
pracownika z uprawnieniami 
elektrycznymi do rozprowa-
dzania instalacji tymczasowej. 
Tel. 0 509 497 150, e-mail: 
księgowość@studiogrupa.pl.
Firma zatrudni kierowcę z pra-
wem jazdy kat. C oraz świadec-
twem kwalifikacji. Zadaniem 
kierowcy będzie również praca 
fizyczna. Tel. 0 509 497 150, 
e-mail: księgowość@studio-
grupa.pl.
Firma zatrudni koordynatora 
ds. organizacji imprez plene-
rowych. Wymagane: kreatyw-
ność i dyspozycyjność. Firma 
zapewnia szkolenia. Tel. 0 509 
497 150, e-mail: księgowość@
studiogrupa.pl.
Firma Cateringowa zatrud-
ni przedstawiciela do spraw 
gastronomi, mile widziane 
doświadczenie. Wymagania: 
prawo jazdy kat. B. CV przesłać 
na adres: księgowość@studio-
grupa.pl.
Sprzedam słomę w kostkach. 
Tel. 022 794 30 05.
Sprzedam Ford Fiesta, rocznik 
2002, 1,8 TD, srebrny metalic. 
Tel. 0 608 350 378



Do Majewskiego „przyznaje się” 
wiele miejscowości – Słończe-

wo, Skaszewo, Ciechanów, Płońsk, 
Pułtusk, Warszawa. Nasielsk też 
przyznaje się do Majewskiego i nie 
ma się czemu dziwić. Faktem bo-
wiem jest to, że olimpijczyk urodził 
się w Nasielsku. 
Znamy jednak ,,swoje miejsce w szeregu”. Cie-
szymy się z jego olimpijskiego występu i wszyst-
kich jego dotychczasowych, jak i przyszłych suk-
cesów. Zadowoleni jesteśmy z tego, że u nas się 
urodził, ale jesteśmy świadomi też tego, że było 
to w dużym stopniu dziełem przypadku. Chociaż 
tak nie do końca,  jak chcieliby to udowodnić 
niektórzy zazdrośnicy z miast sąsiednich!

W nasielskiej przychodni funkcjonowała w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Izba Poro-
dowa. Znana była nie tylko w nasielskiej gminie, 
ale i w gminach ościennych. Cieszyła się wielką 
renomą i zasłużoną sławą. Wiele kobiet, nawet 
z odległych miejscowości, wolało tutaj urodzić 
swe dzieci niż w okolicznych szpitalach. 

A  to dzieło przypadku polegało na  tym, że 
w roku 1981 w pułtuskim szpitalu odbywał się 
remont na oddziale położniczym. Do wyboru 
był więc Nasielsk lub Maków Mazowiecki. Pań-
stwo Anna  i Tadeusz Majewscy ze Słończewa 
zadecydowali, że ich kolejne dziecko przyjdzie 
na świat w Nasielsku. I była to dla nas, nasielsz-
czan, szczęśliwa decyzja, bo dzisiaj cały świat 
wie, że złoty medalista w pchnięciu kulą urodził 
się w Nasielsku. 

Jest też jeszcze inny argument, że nie było to do 
końca dziełem przypadku. Ze Słończewa (gm. 
Gzy), gdzie mieszka rodzina Majewskich, bliżej 
jest do Nasielska niż do powiatowego (rejonowe-
go) Pułtuska. Łatwiej też było tu dojechać. 

To do Nasielska jeździli  i  jeżdżą mieszkańcy 
z okolic  Strzegocina  i  Szyszk na  targi  i  do 
sklepów na  zakupy. Przez Nasielsk wiedzie 
też najkrótsza droga z miejscowości położo-
nych wokół Słończewa do Warszawy. Między 
Nasielskiem a Słończewem nie jest ona naj-
lepsza, ale wygląda na to, że już wkrótce się 
to zmieni. Prawdopodobnie już w przyszłym 
roku będzie ona modernizowana na odcinku 
Nasielsk–Strzegocin. 

To droga powiatowa,  ale  zarówno powiat 
pułtuski,  jak  i  nowodworski  (współwłaści-
ciele  tej  drogi)  sprawę modernizacji 
szybko z pewnością sfinalizują, bo 
jest  to  ich wizytówka. Tędy bo-
wiem bardzo często jeździ mistrz 
olimpijski  Tomasz Majewski.  I 
nie tylko on. Tędy jeździ też inny 
mistrz olimpijski. To sławny bokser 
Józef  Grudzień. Osiedlił 
się w Szyszkach (3 
km dzieli domy 
Mistrzów),  a  że 
obowiązki oby-
watelskie czę-
sto  wzywają 
go  do  War-
szawy,  więc 
j e ź d z i   n a j -
krótszą  drogą 
przez  Nasielsk.  
I  w Nasielsku ma 
wielu przyjaciół. 

Drogę z Nasielska do Słoń-
czewa można byłoby więc na-
zwać drogą olimpijską. Podob-
nie  jest z  Izbą Porodową.  Jej  już 
wprawdzie nie ma – mieściła się 

BRYDŻ
Zakończył się dziewiąty sezon rozgrywek o Grand 
Prix Nasielska w brydżu sportowym, organizowany 
przez Klub Sportowy „Sparta”. O ostatecznej 
kolejności w klasyfikacji ogólnej cyklu `2008 za-
decydowały ostanie zawody rozegrane 12 grud-
nia. Tytuł najlepszego brydżysty Nasielska ̀ 2008 
zdobył Paweł Wróblewski.
Zarząd K.S. „Sparta” dziękuje Kierownikowi 
i pracownikom Hali Sportowej w Nasielsku oraz 
Stanisławowi Sotowiczowi za pomoc w organizacji 
turniejów.
Wszystkim brydżystom życzymy w Nowym Roku 
jak najwięcej maksów.
 

Wyniki turnieju „finałowego” 
12.12.2008 r.:

1.  Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 
     61 pkt (63,54%)
2.  Grzegorz Nowiński – Paweł Wróblewski  
     58 pkt (60,42%)
3.  Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  
    57 pkt (59,38%)
4.  Piotr Kowalski – Stanisław Sotowicz  
     55 pkt (57,29%)
5.  Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  
     54 pkt (56,25%)
6.  Maciej Osiński – Janusz Wydra  
     49 pkt (51,04%)
7–8. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal  
     33 pkt (34,38%)
 Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek 
     33 pkt (34,38%)
9.Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś  
     32 pkt (33,33%)

Końcowa klasyfikacja  
Grand Prix Nasielska `2008:

1. Paweł Wróblewski   114 pkt
2. Stanisław Sotowicz  112 pkt
3. Grzegorz Nowiński   110 pkt
4. Piotr Kowalski   108 pkt
5–6. Maciej Osiński   104 pkt
 Janusz Wydra   104 pkt
7. Kazimierz Kowalski   94 pkt
8. Krzysztof Morawiecki  87 pkt
9. Krzysztof Michnowski  68,5 pkt
10. Grzegorz Kosewski   66 pkt
11. Krzysztof Turek   60 pkt
12. Józef Dobrowolski   59 pkt
13. Jacek Jeżółkowski   56 pkt
14. Janusz Muzal   52,5 pkt
15. Zbigniew Michalski   52 pkt
16. Adam Banasiuk   52 pkt
17. Jerzy Krzemiński   49 pkt
18. Janusz Czyżewski   46 pkt
19. Marek Olbryś   37 pkt
20. Piotr Turek    22 pkt
21. Paweł Lasocki   21 pkt
22. Krzysztof Gałek   20 pkt
23. Waldemar Gnatkowski  19 pkt
24. Teodor Brodowski   17 pkt
25. Dariusz Wydra   14 pkt
26–27. Andrzej Lenart   11 pkt
 Kazimierz Krupiński  11 pkt
28. Stanisław Makowski  9,5 pkt
29. Jerzy Frąk    9 pkt
30. Henryk Przybysławski  6 pkt
31–32. Zbigniew Kuczyński  5 pkt
 Marek Rębecki   5 pkt
33–34.Marek Szewczyk   2 pkt
 Marcin Niesłuchowski  2 pkt
    
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech 
najgorszych wyników. 

Na pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Nasielska 
`2009, K.S. „Sparta” zaprasza w piątek 9 stycznia 
na godz. 18.45 do hali sportowej w Nasielsku.
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Dzisiaj wszyscy przyznają się do Majewskiego

Olimpijska porodówka w Nasielsku
na piętrze w bu-
dynku   o ś rod-
ka  zdrowia  (ul . 
Sportowa).  Tam 
urodził  się mistrz 
olimpijski Tomasz 
Majewski. Nieco 
wcześniej urodziła 
się w tym samym 
budynku inna mi-
strzyni  olimpij-
ska – dwukrotna 
złota medalistka 
(Atlanta,  Sydney), 
Ranata   Mauer. 
Wspólnie  starto-
wali  na  olimpia-
dzie w Atenach. 
Prawdopodobnie 
obydwoje wystar-
tują  na  olimpia-
dzie w Londynie. 
Filigranowa Renia 
i  potężny Tomek 
mają  szanse,  aby 
na tej olimpiadzie 
zdobyć  kolejne 
złote medale.  Są 
do  tego  bardzo 
podobni  charak-
terologicznie. Obydwoje są niezwykle zdy-
scyplinowani,  pracowici,  zdeterminowani 
i otwarci na ludzi.

Na początku  tekstu napisałem,  że Nasielsk 
przyznaje się do Tomasza Majewskiego, ale 
zna swoje miejsce w szeregu. Pierwszą jego 
miejscowością  jest  bez wątpienia  jego  ro-
dzinne Słończewo. Na drugim miejscu  jest 
z całą pewnością Pekin. O trzecie ,,medalowe” 
miejsce może rywalizować Nasielsk z Ciecha-
nowem. W Nasielsku się urodził, i tu wszystko 
w jego życiu się zaczęło, ale w Ciechanowie 
też coś się zaczęło – zaczęła się jego wielka 
sportowa kariera.

Czekając spokojnie na oficjalny przyjazd mi-
strza olimpijskiego Tomasza Majewskiego do 
Nasielska, uważniej chyba niż dotychczas obser-
wować będziemy jego występy na światowych 
arenach sportowych. Prawdopodobnie jeszcze 
w styczniu pojedzie do USA, aby rywalizować 
z najlepszymi kulomiotami świata. Amerykanie 
pałają żądzą rewanżu. Pchnięcie kulą to ich ko-
ronna dyscyplina lekkoatletyczna. Nasz Mistrz 
ostro  trenuje, ale znalazł czas, aby poroz-
mawiać z wysłannikiem „Życia Nasielska”. 

Czytelnikom nasielskiej gazety gminnej przeka-
zuje pozdrowienia i najlepsze życzenia z okazji 
Nowego Roku.

Koniec roku sprawia, że odbywają się różne-
go rodzaju plebiscyty  i podsumowywane są 
całoroczne rankingi. Tomasz Majewski został 
uznany za najlepszego polskiego  lekkoatletę 
2008 roku. Z tej racji otrzymał statuetkę ,,Złote 
kolce”. W europejskim plebiscycie  (EAA) na 
najlepszego  lekkoatletę Europy 2008 roku 
zajął 7 miejsce. 

W pierwszych dniach stycznia rozstrzygnięty 
został plebiscyt  „Przeglądu Sportowego” na 
najlepszego sportowca roku. W plebiscycie tym 
Tomasz Majewski zajął miejsce 3. O miejscach 
decydowali kibice (?). I chociaż mówi się ,,vox 
populi vox Dei”  (głos  ludu, głosem Boga),  to 
wynik  ten pozostawia nam, nasielszczanom, 
pewien niedosyt, a w kraju wywołał  szeroką 
dyskusję wśród miłośników sportu. Bo wynik jest 
nieco dziwny, ale nie czas o tym dyskutować. 

Pozostaje  jednak pytanie,  ilu  z  tych, którzy 
przyznają się do Tomasza Majewskiego, oddało 
swój głos na  jego konto. Chodzi  tu zwłaszcza 
o nasielszczan, ale nie tylko. 
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