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Poniedziałkowy taniec na lodzie
Atak zimy zasko-

czył jednak dro-
gowców. Najgorsza 
sytuacja na terenie 
naszej gminy pano-
wała w poniedziałek 
14 grudnia br. 
Kłopoty z poruszaniem się po 
drogach były nie tylko w naszej 
gminie, ale trudno za wszyst-
ko win ić  j edynie  s i ł y  w yż-
sze. Ten atak zimy nie był ani 
wielki,  ani tym bardziej nie-
spodziewany. Po prostu przy-
szła z ima.  I  n ie jest  ona ani 
zbyt ostra,  ani  zbyt śnieżna.  
I przynajmniej na terenie gminy 
Nasielsk w tych dniach proble-
mów być nie powinno.
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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) 693–30–06

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

dokończenie na str. 3

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU NIECZYNNY W WIGILIĘ!

Informujemy, iż czwartek 24 grudnia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku.
Dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku został wpro-
wadzony Zarządzeniem Nr 402/09 Burmistrza Nasielska z dnia 9 grudnia 2009 r. 
Poniżej publikujemy treść zarządzenia: 

ZARZĄDZENIE NR 402/09
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 9 GRUDNIA 2009 ROKU
w sprawie ustalenia 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy  

w zamian za dzień 26 grudnia 2009 roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst 
jednolity – Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1
Ustalam dzień 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r. – dzień świąteczny 
przypadający w innym dniu niż niedziela.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Nasielska. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

W piątek, 18 grudnia br. o godz. 
10.00 w sali kina Niwa rozpoczęła 
się XLII sesja Rady Miejskiej w Na-
sielsku, w której licznie wzięli udział 
także sołtysi. 

Po rozpoczęciu obrad, które prowa-
dził Dariusz Leszczyński, przewod-
niczący RM w Nasielsku, Bernard 
Dariusz Mucha, Burmistrz Nasielska, 
wycofał z porządku obrad projekt 
uchwały dotyczący likwidacji zakła-
du budżetowego Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w celu 
zawiązania spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. Przyjęto porządek 
obrad po zmianach, po czym rad-
ni jednogłośnie zagłosowali też za 
przyjęciem protokołu z poprzedniej 
sesji RM.

Na ręce przewodniczącego RM 
przewodnik Ewa Żołnierzak, Ko-
mendant Szczepu ZHP w Nasielsku 
przekazała radnym i władzom miasta 
Betlejemskie Światło Pokoju, które 
ma za zadanie chronić wszystkich od 
nienawiści i złości, a budzić w ludziach 
pokój i nadzieję.

W dalszej części obrad przewodni-
czący Rady Miejskiej omówił swoje 
działania między sesjami: wspominał 
o zgłaszanych mu problemach doty-
czących fatalnego stanu dróg w na-
szej gminie, co związane jest przede 
wszystkim z budową kanalizacji i re-
montem torów. Mówił też o znalezio-
nym w miejscowości Konary składo-
wisku materiałów rozbiórkowych oraz 
o spotkaniu z marszałkiem woj. mazo-
wieckiego Adamem Struzikiem.

W swoim sprawozdaniu Burmistrza 
podnosił temat m.in.: zbycia nieru-
chomości przy ul. Płońskiej na rzecz 
Nasielskiego Budownictwa Miesz-
kaniowego i przetargu na budowę 
następnego bloku; kontroli porządku 
i czystości przez strażników miejskich 
– mają oni już stosowne uprawnienia. 
W grudniu zostały odebrane prace 
remontowe w przedszkolu w Pie-
ścirogach Starych oraz dokonano 
odbioru drogi w Pianowie. 

Następnie złożono interpelacje: radny 
Mirosław Świderski pytał o losy wnio-
sku o dofinansowanie rewitalizacji 
nasielskiego rynku. Natomiast radna 
Katarzyna Świderska chciała poznać 
stanowisko Burmistrza w sprawie Bar-
bary Markowicz, dyrektor ZSP w Pie-
ścirogach Starych – Rzecznik komisji 

dyscyplinarnej przy kuratorium 
odrzucił zarzuty wobec niej, 
więc kiedy pan przeprosi panią 
Markowicz i przywróci na sta-
nowisko? – pytała radna. 

W kolejnym punkcie posiedzenia 
Ludwina Turek, Skarbnik Gminy 
odczytała projekt uchwały bu-
dżetowej wraz z autopoprawką. 
Autopoprawka omówiona zo-
stała przed sesją na posiedzeniu 
komisji budżetowej i uwzględ-
niała niektóre wnioski komisji, 
które pracowały nad projektem 
uchwały budżetowej. 

Skarbnik odczytała również opi-
nię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej na temat projektu budżetu na 
rok 2010 – RIO uznało, że dokumen-
tację wykonano prawidłowo, i wydało 
opinię pozytywną.

Następnie Burmistrz rozpoczął deba-
tę nad przygotowanym budżetem, 
mówiąc o kierunkach polityki gospo-
darczej i wykorzystywaniu środków 
budżetowych. 

– Zajmujemy się głównie stroną 
wydatkową budżetu, tym razem 
zacznijmy od strony dochodowej – 
rozpoczął swoją wypowiedź. Wspo-
minał, że otrzymujemy aż 19 mln zł 
subwencji ogólnej, przyznawane są 
one gminom, których dochody sytu-
ują się poniżej średniej – czyli bogatsze 
gminy płacą na rzecz biedniejszych 
mieszkańców. Aż 6 mln 600 tys zł 
wynosi z tego subwencja wyrów-
nawcza, w powiecie nowodworskim 
największą taką subwencję otrzymuje 
właśnie Nasielsk. Planowana subwen-
cja oświatowa z Ministerstwa Finansów 
na utrzymanie szkół wynosi w tym 
roku 12 mln 779 tys. zł. Natomiast 
wydatki na oświatę są rzędu 18 mln 
zł, więc z własnych dochodów gmina 
Nasielsk dokłada do szkół.

Wskazał także inne źródła wpływów 
do budżetu: z podatku dochodowego 
od osób fizycznych – 6,5 mln zł, od 
osób prawnych – 900 tys. zł, podatek 
od nieruchomości – 2 mln 900 tys. 
zł. oraz 600 tys. zł podatku rolnego, 
który teraz jako fundusz sołecki zo-
stanie rozdysponowany między po-
szczególne miejscowości. Burmistrz 
mówił też o tym, jakie środki z budżetu 
gminy pozyskiwane są z innych źródeł 
– m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych i Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Projektów Unijnych. Na 31 
grudnia 2008 r. nasza gmina liczyła 19 
303 osób, a dochód na jedną osobę 
wyniósł 741 zł – podczas gdy w Polsce 
średnio na jedną osobę przypada do-
chód w wysokości ponad 1200 zł.

Burmistrz zapowiedział, że w roku 
2010 przewidywany jest wzrost wy-
datków na oświatę. Wyższy poziom 
finansowania przewidziano także na 
kulturę, bibliotekę, sport i opiekę spo-
łeczną. Mówił również o planach bu-
dowy kolejnego bloku mieszkalnego 
przez NBM, a przy okazji wspomniał 
o konieczności budowy pomieszczeń 
socjalnych dla mieszkańców naszej 
gminy. Wspomniał też o remoncie 
budynku SP ZOZ-u w Nasielsku oraz 
o pracach nad koncepcją remontu 
ośrodka zdrowia w Cieksynie. Oma-
wiając zaplanowane do realizacji 
w nadchodzącym roku inwestycje, 
wskazał m.in.: wodociąg w Młodzia-
nowie oraz oświetlenie w gminie. 

Wśród wniosków radnych, które nie 
zostały uwzględnione przez Burmi-
strza w projekcie uchwały budżetowej, 
z uwagi na brak środków finansowych, 
znalazły się: zwiększenie o 100 tys.zł 
wydatków na Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, 70 tys. zł na remont ośrodka 

zdrowia w Cieksynie, 20 tys. zł na 
zakup szczepionek. 

Wszystkie komisje merytoryczne 
Rady Miejskiej wyraziły opinię po-
zytywną dla uchwały budżetowej 
uwzględniającej autopoprawkę Bur-
mistrza. 

W dyskusji głos jako pierwsza zabrała 
radna K. Świderska, twierdząc, że nie-
dofinansowanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej skutkować będzie tym, że 
najbiedniejsze dzieci nie dostaną obia-
dów. Podkreśliła również że ośrodek 
zdrowia w Cieksynie jest w fatalnym 
stanie, a szczepionki przeciwko me-
ningokokom są bardzo potrzebne 
dzieciom. – Niestety żadna z naszych 
propozycji nie została przyjęta. Może 
trzeba oszczędzać, przytoczę jeden 
z pomysłów: niektórzy realizują pro-
gramy unijne i zarabiają podwójnie, 
może powinni na ten czas dostać 
urlopy bezpłatne i byłyby pieniądze na 
szczepionki – zaproponowała radna. 

Burmistrz stwierdził, że nie jest prze-
ciwko ośrodkowi zdrowia, ponieważ 
dzięki jego staraniom gmina przejęła 
odpowiedzialność nad działaniem 
służby zdrowia i utworzyła nasielski 
SP ZOZ. Podkreślił również że gmina 

O G Ł O S Z E N I E

Obradowała Rada
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bardzo dużo inwestuje w służbę zdro-
wia: - Zakupiono nowe samochody, 
trwają remonty w ośrodkach zdrowia, 
z pewnością ten w Cieksynie będzie-
my wspierać finansowo, ale dobrze 
byłoby, żeby dyrekcja także zaczęła 
szukać pieniędzy - zapewniał. 

W kwestii środków dla OPS Burmistrz 
określił wypowiedź radnej jako dema-
gogię – Wie pani dokładnie, że w razie 
potrzeby środki są zwiększane, jeśli 
dyrektorzy interweniują – mówił.

Natomiast Skarbnik wyjaśniła, że 
zmniejszono plan wydatków na utrzy-
manie osób z naszej gminy przebywa-
jących w DPS-ach.

Radny Grzegorz Duchnowski zabrał 
głos w imieniu klubu radnych, stwier-
dzając, że niektóre sprawy zostały 
przez Burmistrza przemilczane. Py-
tał o to, czy możliwe jest spłacanie 
długu, kiedy gmina nie miałaby na tę 
spłatę kredytu komercyjnego. – Ten 
budżet jest dość dobry dla optymi-
stów, a dla racjonalistów jest w nim 
wiele niewiadomych. Uchwala go ta 
rada, ale w jednej czwartej będzie on 
realizowany przez inną radę – mówił 
radny. Dodał, że w budżecie znalazły 
się tylko mało znaczące inwestycje, 
w niektórych wypadkach sprowa-
dzające się wyłącznie do realizacji 
funduszu sołeckiego. – Budżet jest 
oparty na przesłankach mało praw-
dopodobnych, my głosujemy nad 
rozwiązaniami pewnymi i możliwymi 
do zrealizowania , dlatego będziemy 
głosować przeciw – dodał radny. 

Burmistrz stwierdził, że od kilku lat na 
każdej sesji słyszy głosy krytyczne, 
a teraz padło stwierdzenie, że ten 
budżet jest lepszy. W kwestii budżetu 
minionego roku wyjaśnił, że sytuacja 
zewnętrzna tak zaskoczyła samorzą-
dy, że konieczne były zmiany.  - Lista 
rankingowa wniosków o dotacje 
unijne będzie weryfikowana, zatem 
być może otrzymamy pieniądze - 
powiedział. W temacie inwestycji wy-
jaśnił, że niektóre z nich są realizowane 
na przestrzeni kilku lat. 

Radny Duchnowski dopytywał, o 
monitoring w mieście oraz o branie 
kredytu na kredyt – czy ze środków 
własnych gmina w stanie funkcjo-
nować. 

Burmistrz wyjaśnił: – Szanse na mo-
nitoring są nikłe, przybliżę ten temat 
na najbliższej sesji. Wspomniał rów-
nież o ciągłości władzy w samorzą-
dach. – Ja też jestem odpowiedzialny 
za działania moich poprzedników. 
Jeżeli ktoś ma obawy, że sobie nie 
poradzi z takim budżetem, nie ma 
obowiązku startowania na radnego 
czy burmistrza. 

Zaś Skarbnik dodała, że przy naszym 
budżecie nie ma środków własnych 
na spłatę rat kredytów.  - Kredyt kon-
sumpcyjny bierzemy w ratach mie-
sięcznych, żeby było jak najmniejsze 
koszty - zapewniała L. Turek.

Radny Andrzej Wierzchoń powiedział 
– Przy podejmowaniu decyzji radni 
zdają chyba sobie sprawę z tego, w ja-
kiej sytuacji jest nasza gmina: ma ok. 
40% zadłużenia. Nasza gmina nie od-
biega od kryteriów krajowych. Nie ma 
sytuacji podbramkowej, nie stajemy 
na krawędzi bankructwa – mówił. 

W głosowaniu nad uchwałą budżeto-
wą wzięło udział 14 radnych, 8 gło-
sowało za przyjęciem budżetu, zaś 6 
radnych było przeciw. 

Radny Dariusz Leszczyński, prze-
wodniczący RM, pogratulował Bur-
mistrzowi przyjęcia uchwały budże-
towej, a następnie ogłosił przerwę 
w obradach. 

Po ich wznowieniu przystąpiono 
do głosowania uchwał: w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2010, w sprawie zmian w budżecie 
oraz w sprawie wydzierżawienia nie-
ruchomości w ul. Garbarskiej. 

Następnie Burmistrz udzielił odpowie-
dzi na pytania radnych. Wyjaśnił, że 
wniosek dotyczący dofinansowania 
rewitalizacji nasielskiego rynku nie 
uzyskał akceptacji MJWPU, dlatego 
opracowywana jest wersja tańsza 
odnowienia tej części miasta. W kwestii 
Barbary Markowicz stwierdził, że rze-
czywiście wpłynęło pismo od rzecz-
nika dyscypliny, ale czeka jeszcze na 
decyzję Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej w tej sprawie, więc wszystko 
przedstawi na najbliższym posiedzeniu 
komisji oświaty. 

Przewodniczący RM odczytał pismo 
adresowane do Rady od państwa Pa-
jewskich, którzy czekają na podłącze-
nie do wodociągu w Lelewie. 

Natomiast w punkcie obrad dotyczą-
cym wolnych wniosków i zapytań 
jako pierwszy głos zabrał radny M. 
Świderski, zgłaszając wniosek do ko-
misji rewizyjnej o kontrolę w sprawie 
wydzierżawienia pomieszczeń ZGKiM 
firmie transportowej. Wniosek został 
przyjęty przez radnych, a wyniki kon-
troli będą przedstawione na najbliższej 
sesji RM. Ponadto radny Krzysztof 
Fronczak pytał o możliwość budowy 
parkingu na ulicy Przytorowej, radne-
go Grzegorza Duchnowskiego intere-
sowało to, gdzie jest zarejestrowana 
firma transportowa dowożąca dzieci 
do szkoły, zaś radny Wojciech Krzycz-
kowski mówił o kłopotach z dojazdem 
dzieci do szkół podczas ataku zimy 
w poniedziałek, 14 grudnia br. 

Następnie głos zabrał Eugeniusz 
Winnicki, który jako mieszkaniec 
Nasielska i przedsiębiorca mówił 
o konieczności współpracy pomię-
dzy wszystkimi radnymi, a także 
o tym, że powinni mieć oni wizję 
rozwoju naszej gminy, a nie dzielić 
się na koalicję i opozycję. Natomiast 
Bożena Nowosielska, sołtys wsi 
Jaskółkowo, monitowała w sprawie 
podłączenia wsi do wodociągu 
w Nunie, ustawienia dodatkowych 
punktów oświetlenia ulicznego oraz 
dokończenia pogłębiania stawu w tej 
miejscowości. 

Po zakończeniu sesji przewodniczący 
RM ogłosił, iż kolejne posiedzenie 
odbędzie się 30 grudnia br. o godz. 
14.00. Następnie świąteczne życzenia 
wszystkim obecnym na sali złożył ks. 
kanonik Tadeusz Pepłoński, pro-
boszcz parafii św. Wojciecha w Nasiel-
sku, poświęcił także opłatek, którym 
następnie wszyscy się przełamali. 

(i)

Obradowała Rada
dokończenie ze str. 2

KRÓTKO
Zespół Szkół  
Ogólnokształcących
W czwartek 10 grudnia br. podczas 
sesji rady powiatu nowodworskiego 
została podjęta uchwała dotycząca 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nasielsku. 

W skład tej jednostki, dla której 
organem prowadzącym jest no-
wodworskie starostwo powiatowe, 
wchodzić będą: Liceum Ogólno-
kształcące im. Jarosława Iwaszkie-
wicza oraz Publiczne Gimnazjum 
działające przy tym LO. Koncepcja 
uzyskała, zgodnie z wymogami 
ustawy o systemie oświaty, pozy-
tywne opinie Rad Pedagogicznych 
obu placówek. Została również 
jednogłośnie zaakceptowana przez 
radę powiatu nowodworskiego.

– Powołanie zespołu szkół znacznie 
usprawni funkcjonowanie naszych 
placówek. Dwie oddzielne szkoły to 
duże utrudnienie w pracy, bo choć 
mieszczą się w tym samym budyn-
ku, to prowadzone są przecież dwie 
oddzielne księgowości, działają 
dwie rady pedagogiczne. Do tego 
jeszcze dochodzi kwestia dyrek-
tora, na razie ja będąc dyrektorem 
LO, jednocześnie pełnię obowiązki 
dyrektora gimnazjum. Teraz od-
będzie się konkurs na dyrektora 
zespołu szkół – wyjaśnia Robert 
Parzonka, dyrektor LO i p.o. dyrek-
tora gimnazjum. – Z perspektywy 
kilkumiesięcznej wspólnej egzy-
stencji obu szkół muszę stwierdzić, 
że nie mamy żadnych problemów 
wychowawczych z naszą mło-
dzieżą. Uczniowie LO i gimnazjum 
wspólnie działają w samorządzie 
uczniowskim. Trzeba też dodać, że 
młodzież z gimnazjum jest bardzo 
aktywna, najlepszym na to dowo-
dem jest fakt, że w ciągu dwóch dni 
udało nam się zebrać chętnych do 
drużyny harcerskiej – dodaje.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Nasielsku rozpocznie swoją działal-
ność 1 września 2010 r.

(i)

ZE ŚWIATA

Sukces Oli
W sobotnim f inale (19 grudnia 
br. )  „ Strictly Come Dancing”, 
czyli brytyjskiej wersj i „Tańca 
z Gwiazdami” Ola Jordan (Gra-
bowska) i jej taneczny partner, 
dziennikarz sportowy BBC Chris 
Hollins zdobyli Kryształową Kulę. 
Para zyskała największe uznanie 
w oczach jurorów i widzów pro-
gramu. To ogromny sukces Oli, 
która jako tancerka i instruktorka 
wystąpiła już w czterech edy-
cjach tego programu.

P rz yp omni j my,  że 27- le tn ia 
Ola Jordan  pochodzi z naszego 
miasta. Tu również ukończyła 
L iceum Ekonomiczne,  choć 
rodzina przeniosła się już wtedy 
do Legionowa. Od dziecka uwiel-
biała tańczyć i bardzo chętnie 
uczęszczała na zajęcia taneczne. 
Tańczyła przy Akademickim Klu-
bie „Medyk” w Warszawie, gdzie 
jej trenerami byli między inny-
mi Arkadiusz i Iwona Pavlowić. 
Startowała w licznych turniejach 
tanecznych, specjalizując się tań-
cach latynoamerykańskich. Zdo-
była Mistrzostwo Polski Juniorów 
oraz Mistrzostwo Krajów Bałtyc-
kich w Kownie. Kiedy w 2000 
r. tańczyła w Blackpool podczas 
największego na świecie turnieju 
tanecznego, dostrzegł ją na par-
kiecie James Jordan. Wkrótce, 
jako 17-latka, wyjechała do Anglii, 

gdzie osiągała kolejne sukcesy, 
tańcząc z Jamesem. Na początku 
występowali jako amatorzy. Moż-
na było ich zobaczyć podczas 
turniejów w Holandii, Chorwacji, 
Kanadzie i Japonii oraz pokazów 
tańca w Makao. Po trzech latach 
pobrali się. Obecnie biorą udział 
w turniejach już jako profesjona-
liści. We wrześniu 2006 r. zdobyli 
wicemistrzostwo Anglii. 

Ola Jordan razem z mężem pro-
wadzi obecnie szkołę tańca w 
Londynie. Taniec jest dla niej spo-
sobem na życie, choć wymaga 
wiele wysiłku i wyrzeczeń.

Gratulujemy serdecznie! 
(red.)

POWITAJMY NOWY ROK
Jak co roku zapraszamy  

wszystkich mieszkańców naszej gminy  
oraz gości  

na Sylwestrowy Pokaz  
Sztucznych Ogni, 

który odbędzie się na nasielskim Rynku,  
w czwartek 31 grudnia 2009 r. o godz. 24.00.

Organizatorami imprezy są:  
Burmistrz Nasielska  

i Nasielski Ośrodek Kultury.

fot. www.radiotimes.com
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PLOTKA STRASZY LUDZI

Panika się szerzy 
błyskawicznie
W ciągu dwóch mi-

nionych tygodni 
do naszej redakcji przy-
chodzili lub telefono-
wali ludzie, którzy opo-
wiadali makabryczne 
historie, prosząc o ich 
wyjaśnienie. Policja 
nie potwierdziła żad-
nej z nich.
Pani Agata (wtorek) – Codziennie 
zaprowadzam do szkoły moje 
dziecko, a później je odbieram. 
Nie mogę się spóźnić, szczególnie 
teraz, kiedy grasują porywacze. Po-
dobno w okolicach Nowego Mia-
sta porwano jakieś dziecko spod 
szkoły, a potem zostało znalezione 
przywiązane do drzewa z kartką, 
że nie ma nerki. Schemat działania 
porywaczy jest podobno zawsze 
taki sam, jakaś kobieta zaprasza 
dziecko, które sobie upatrzy, do 
ciemnego samochodu, obiecując, 
że je podwiezie do domu, zapew-
nia przy okazji, że jest przyjaciółką 
jego mamy, i twierdzi, że wie, gdzie 
ono mieszka. Przed Guliwerem też 
taka sytuacja miała miejsce, jakaś 
kobieta chciała podwieźć dziecko 
do domu, ale że było ich kilkoro, 
to nie udało się jej. Obawiam się 
o bezpieczeństwo swoich dzieci. 
Wszyscy rodzice w szkole o tym 
mówią.

Pan Krzysztof (czwartek) – Podobno 
dwoje młodych ludzi z wyciętymi 
nerkami znaleziono w rowie przy 
sklepie MarcPol-u. Dziewczynę 
i chłopaka, byli nieżywi.

Pani Agnieszka (piątek) – Dlaczego 
o tym nie piszecie, przecież już tyle 
osób zostało porwanych w na-
szym mieście i okolicach. Znajomi 
z innych miast telefonują do mnie 
i pytają, co się u nas dzieje, podob-
no gdzieś w lesie w Chrcynnie zna-
leziono dzieci bez narządów. A ktoś 
nawet opisał już to w internecie. 

Informacje na temat porwań dzieci 
i młodych ludzi, które mogą na-
stąpić pod szkołami, sklepami czy 
też na dyskotekach, sprawdziliśmy. 
Oficer prasowy nowodworskiej 

policji Iwona Jurkiewicz stanowczo 
dementuje te doniesienia. 

– To plotki, które docierają także 
do nas. Ale nigdzie na terenie na-
szego powiatu, a także w okolicach 
nie zdarzyło się nic podobnego. 
Nie wiem, co spowodowało po-
wstanie takiej plotki – wyjaśnia mł. 
asp. Iwona Jurkiewicz z KPP Nowy 
Dwór Mazowiecki. – Na pewno nie 
ukrywalibyśmy takiego zdarzenia – 
zapewnia.

Z pewnością nie bez znaczenia po-
zostają też opisy wydarzeń, które 
dodatkowo działają na wyobraźnię. 
I tak w jednym z październikowych 
wydań „Tygodnika Ciechanow-
skiego” opisano dziwne sytuacje 
zgłoszone policji jako próby porwań 
dzieci, które miały miejsce w Żuro-
minie. To właśnie tam kobieta poru-
szająca się ciemnym volkswagenem 
próbowała namówić dzieci, żeby 
wsiadły do auta. Nie porwano niko-
go, ale wszyscy są tam przerażeni na 
myśl o tym, co mogło się wydarzyć. 
Ostrożności, jeśli chodzi o dzieci, ni-
gdy za wiele. Kiedy ludzie zaczynają 
się panicznie bać, nie ma znaczenia 
zdrowy rozsądek, bo czy obecnie  
możliwa jest sytuacja, by o tak po-
ważnych sprawach milczały media? 
Jeden drugiemu powtarza zasłysza-
ną historię i okazuje się, że wśród 
mieszkańców naszej gminy krąży 
już kilka różnych wersji opowieści 
o porwaniach dzieci. 

Zresztą sieją one panikę nie tylko 
u nas. W internecie na wielu forach 
dyskusyjnych znaleźć można wiele 
odmian tej miejskiej legendy, czyli 
rzekomo prawdziwych historii, 
w których jest ofiara i porywacz, 
a narrator zawsze zna kogoś, kto 
ją opowiadał, zmieniają się tylko 
miejscowości, w których doszło 
do porwania, oraz nazwy sklepów, 
placów zabaw, szkół itp. Najwyraź-
niej już od kilku lat ta plotka krąży 
po całym kraju. Teraz przyszedł 
czas na Nasielsk i jak widać, bardzo 
skutecznie udało się przestraszyć 
wielu z nas. 

(i) Próbował ratować się 
ucieczką
Zaczęło się od pościgu nietrzeź-
wego kierowcy opla vectry, który 
nie zatrzymał się do kontroli dro-
gowej, a zakończyło na nasypie 
drogi. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Badanie alkomatem wyka-
zało u Piotr Ś. 1,7 promila alkoholu 
w organizmie. 30-letni mężczy-
zna w najbliższym czasie zostanie 
przesłuchany i odpowie za swoje 
zachowanie.

Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 
13 grudnia, przed 18:00 w Borko-
wie. Wówczas to patrolujący drogi 
naszego powiatu policjanci ruchu 
drogowego zauważyli jadącego 
opla. Postanowili zatrzymać go do 
kontroli drogowej. Kierujący vectrą 
nie zatrzymał się i pojechał dalej. 
Mundurowi ruszyli za nim w pościg. 

Kierowca w pewnym momencie 
stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na pobocze i uderzył w na-
syp drogi.

Na szczęście nie doszło do tragedii. 
Policjanci sprawdzili stan trzeźwo-
ści kierowcy. Badanie alkomatem 
wykazał u 30-letniego Piotra Ś. 
1,7 promila alkoholu w organizmie. 
Po wykonaniu niezbędnych czyn-
ności kierowcę wraz z rozbitym 
pojazdem przekazano pod opiekę 
znajomemu. W najbliższym czasie 
nasielscy policjanci przesłuchają 
kierowcę opla i najprawdopo-
dobniej usłyszy zarzut kierowania 
pojazdem, będąc pod wpływem 
alkoholu.

www.kppnowydwormaz.pl

Z MIASTA

Znowu ostrzegamy 
Do naszej redakcji systematycz-
nie wpływają informacje na temat 
agresywnych psów, które biegają 
po ulicach naszego miasta i atakują 
przechodniów. Okazało się, że już 
kolejne osoby zostały pogryzione 
przez psy w centrum miasta i na  
ul. Sportowej. 

– Szedłem w piątek rano na zajęcia 
koło przychodni na ul. Sportowej. 
Miałem słuchawki w uszach. Tuż 
obok mnie dwa psy biegały po ulicy 
i szczekały na przejeżdżające samo-
chody. Oczywiście to mnie nie zdzi-
wiło, bo coś takiego widziałem już nie 
pierwszy raz - mówi Artur i dodaje. 
- Postanowiłem przejść po pasach, 
obserwując cały czas psy, które nadal 
goniły samochody. Odszedłem ok. 
20 metrów od przejścia i na chwilkę 
odwróciłem wzrok od psów, wtedy 
ten mniejszy podszedł do mnie od tyłu 
i dziabnął w nogę. Warczał na mnie 
jeszcze przez chwilę, kiedy usiłowałem 
go odpędzić – byłem zszokowany 
tą sytuacją, bo nie spodziewałem się 
takiego przebiegu wydarzeń. Pies 
pobiegł do kolejnego przechodnia, 
a potem zaczął znowu szczekać na 
przejeżdżające pojazdy – relacjonuje 
dalej. – W szkole obejrzałem nogę, ale 
miałem tylko drobne zaczerwienienie, 
a skóra nie była przecięta, mimo to po 
lekcjach wybrałem się do lekarza, by 
się upewnić że wszystko jest w porząd-
ku – dodaje. 

Pies, który zaatakował Artura, to nie-
duży kundel, o rdzawobrązowej sier-
ści w białe łaty na głowie i ogonie. 
Podobno wiele osób widziało go, jak 
podbiegał do dzieci przy Szkole Pod-
stawowej. 

Żaden przypadek związany z bezpań-
skimi psami w naszej gminie nie powi-
nien być bagatelizowany. Może się bo-
wiem zdarzyć, że pies będzie zarażony 
wścieklizną i wtedy poszkodowanego 
czeka seria bolesnych zastrzyków. Dla-
tego każdy taki przypadek powinien 
być zgłaszany do Urzędu Miejskiego. 
Rzadko jednak tak się dzieje. 

– Po co to zgłaszać? – pyta pani 
Krystyna. – Urząd i tak nic z tym nie 
zrobi. Szkoda czasu i dodatkowych 
nerwów. Ja już i tak swoje przeszłam 
po ugryzieniu. Może jak jakiś przy-
błęda pogryzie żonę albo dziecko 
pracownika Urzędu Miasta, to wtedy 
ktoś w końcu na poważnie podejdzie 
do tego tematu. Łapanki nie dają żad-
nych efektów. Gmina wyda mnóstwo 
pieniędzy, a problem i tak nie zniknie. 
Może trzeba znaleźć jakiś inny sposób 
– dodaje. 

Do tego trzeba jeszcze dodać 
kwestię dokarmiania bezpańskich 
psów, które czują się pewniej i ata-
kują. Poza tym nie może zapomi-
nać także o tym, że atakują także 
psy, które mają swoich właścicieli.

Jak widać, temat agresywnych 
psów budzi nie tylko wiele obaw, 
ale i kontrowersji. A racja zapewne 
leży po środku. W związku z nara-
stającymi wciąż atakami psów na 
przechodniów czekamy na jakąś 
reakcję ze strony służb miejskich 
i porządkowych. Być może spra-
wą zajmie się skutecznie Straż 
Miejska. 

Do tego czasu musimy jednak pa-
miętać, że jeśli zostaniemy pogryzieni 
przez psa, konieczne trzeba go znaleźć 
i oddać na obserwację na 15 dni. W 
przypadku nawet najmniejszych wąt-
pliwości, że pies może być chory, na-
leży szczepić się przeciw wściekliźnie! 
Pamiętajmy, że wścieklizna jest cho-
robą śmiertelną. 
Okres od zaka-
żenia do wystą-
pienia pierwszych 
objawów może 
trwać od 10 dni 
do 1 roku. Nato-
miast kiedy one 
się pojawiają, jest 
już za późno na 
leczenie. Objawy 
trwają od 2 do 6 
dni. Nieleczona 
wścieklizna pra-
wie zawsze pro-
wadzi do śmierci. Wirus wścieklizny 
uszkadza bowiem system nerwowy, 

U NAS

Strażnicy patrolują ulice
Dwe wtorek, 15 grudnia br. zgodnie z zapewnieniami Wojciecha Janika, 
komendanta nasielskiej SM umundurowani strażnicy ruszyli patrolować 
nasze ulice. W składzie pierwszego patrolu znaleźli się: inspektor Krzysztof 
Krawczyk, aplikant Bogdan Orłowski oraz aplikant Łukasz Śmierski. 

Czy dzięki ich pracy poprawie ulegnie przestrzeganie ładu i porządku 
w naszej gminie czas pokaże, na razie strażnicy przede wszystkim wzbu-
dzają duże zainteresowanie mieszkańców. Każdy może zgłosić interwencję 
Straży Miejskiej pod numerem tel. 23-69-12-211, tel/fax. 23-69-12-232.

(u)

powodując porażenie mięśni od-
dechowych, skurcze krtani i gardła, 
a chory umiera w wyniku uduszenia.

(ka)

10. 12. w Starych Pieścirogach funk-
cjonariusze KP Nasielsk zatrzymali 
obywatela Ukrainy, który posiadał 
narkotyki.

Pijani na drodze
08.12. w Siennicy Sylwester Z., miesz-
kaniec Andzina, kierował rowerem  
po spożyciu alkoholu (1,00 mg/l.).



524 grudnia 2009–7 stycznia 2010 AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Z MIASTA

Ludzie przeszli obok 
– Nagle usłyszałyśmy przeraźliwy 
krzyk i zobaczyłyśmy starszą panią, 
która klęczy na chodniku zgięta w pół 
i wzywa pomocy. Nie wiedziałyśmy, 
co się stało, nie widziałyśmy żadnej 
szarpaniny. Wokół było sporo ludzi, 
a my spieszyłyśmy się do szkoły. Do-
piero ten krzyk nas zatrzymał. Nikt nie 
reagował, nikt nie podszedł do tej pani, 
dlatego nie miałyśmy wyjścia – mu-
siałyśmy to zrobić. A ona była w szo-
ku, klęczała na chodniku i ściskała 
kurczowo torebkę, którą przed kilko-
ma minutami ktoś chciał jej wyrwać  
– wspomina jedna z dziewcząt, któ-
re zainteresowały się losem starszej 
pani. 

Całe zdarzenie miało miejsce w piąt-
kowe przedpołudnie, zaledwie kilka 
tygodni temu, w listopadzie br. przy 
przejściu dla pieszych na rogu ulic 
Kilińskiego i Młynarskiej. Jego echa 
dotarły także do naszej redakcji – Po-
dobno w samym centrum Nasielska 
jakieś łobuzy napadały na staruszkę, 
która na poczcie odebrała rentę. Było 
przy tym bardzo dużo ludzi, ale nikt nie 
pomógł kobiecie. Dopiero jakieś dwie 
dziewczyny jej pomogły i odzyskały 
pieniądze od tych chłopaków. Napisz-
cie o tym, bo znieczulica jest straszna, 
ale jak widać, jest też młodzież, która 
w takich chwilach potrafi się zacho-
wać – z taką informacją zgłosiła się do 
nas pani Teresa z Nasielska.

Udało nam się ustalić, kim są dziew-
czyny, które słysząc wołanie o po-
moc, zareagowały natychmiast: po-
deszły do starszej pani, pomogły jej 
wstać i odprowadziły na przystanek 
autobusowy. Nie walczyły z chuli-
ganami, bo oni nie mogąc wyrwać 
swojej ofierze torebki, po prostu 
uciekli. Są to dwie uczennice ostatniej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w Nasielsku. Nie chciały zgodzić się na 
publikację swoich nazwisk, ponieważ 
nie uważają wcale, że zrobiły coś nad-
zwyczajnego. Były zaskoczone, że 
ktoś zainteresował się całą sprawą. 

– Nie znałyśmy tej pani. Mogła mieć 
ok. 70 lat, była skromnie ubrana, 

miała chustkę na głowie. Nie była 
z Nasielska, bo kiedy doszłyśmy 
z nią do przystanku autobusowego, 
wspominała, że musi czekać na 
autobus, chyba do Nowego Miasta. 
Było nam jej bardzo szkoda, strasz-
nie była roztrzęsiona tym zajściem. 
Nie mówiłyśmy o tym w szkole i nie 
zawiadamiałyśmy policji, bo i po co? 
– mówi uczennica LO. 

Podsumujmy. Niemal w centrum 
miasta ok. godziny 11.00, czyli w biały 
dzień, na dodatek piątek, kiedy zawsze 
na ulicach jest dużo ludzi, złodzieje 
chcą wyszarpnąć starszej kobiecie 
torebkę. Ta walczy, a nie mogąc się 
bronić. krzyczy i upada na kolana. A 
wokół pełno ludzi. Jedni spieszą po 
zakupy, inni do pracy czy szkoły. Trwa 
jeszcze remont Młynarskiej, więc 
jest też kilku robotników w pobliżu. 
Wydawałoby się, że wśród ludzi jest 
bezpiecznie… Być może niektórzy 
potraktowali całą sytuację jako wido-
wisko, a inni w ogóle udali, że nic nie 
widzą. Z pomocą staruszce przyszły 
dopiero dwie młode dziewczyny. Ale 
niesmak pozostał, bo teraz już wiado-
mo, dlaczego w Nasielsku takie pole 
do popisu mają chuligani wyrywający 
kobietom torebki. Najwyraźniej ano-
nimowy tłum woli się nie angażować. 
A szkoda. Jedynym optymistycznym 
akcentem w całej sprawie są dwie 
licealistki, którym należą się podzię-
kowania, ponieważ tylko one potrafiły 
się zachować po ludzku.

– Dziewczyny będą w tym roku szkol-
nym zdawać maturę. Obie bardzo 
dobrze się uczą. Kiedy zapoznałem 
się ze szczegółami tej historii, muszę 
przyznać, że jestem dumny z takich 
uczennic. Nasze licealistki umiały się 
odpowiednio zachować, to napraw-
dę budujące – stwierdza Robert Pa-
rzonka, dyrektor LO w Nasielsku.

Mamy nadzieję, że odważne licealistki 
otrzymają najwyższą notę ze sprawo-
wania na świadectwie maturalnym. 
Bezapelacyjnie im się ona należy. 

(i)
Z GMINY

Już nie wieje
W nr. 20. ŻN pisaliśmy 
o bardzo złym stanie 
dworca PKP w Nasiel-
sku. Zwracaliśmy uwa-
gę m.in. na pozrywane 
lampy oś wiet len io -
we, potłuczone szy-
by, zepsute instalacje 
grzewcze i nieczyn-
ne toalet y.  Fata lne-
go obrazu budynku 
stacj i  dopełniał brak 
drz wi  wej śc iow ych, 
co – zwłaszcza zimą 
– stanowiło ogromny 
problem dla podróż-
nych. 

C a ł k i e m  n i e d a w n o 
udało s ię roz wiązać 
ten ostatni problem. 
Po obu stronach dworca zostały 
zamontowane nowe drzwi dwu-
skrzydłowe, w znacznym stopniu 
izolujące od podmuchów wiatru. 
Choć wciąż nie działa ogrzewanie, 
to przynajmniej nie ma przecią-
gów, dzięki czemu na stacji jest 

znacznie ciszej i cieplej niż na 
dworze. 

Miejmy nadzieję, że to dopiero 
początek prac remontowych i że 
już wkrótce budynek odzyska 
dawny wygląd. Być może uda się 
także efektywnie wykorzystać 

puste lokale i zrealizować pomysły 
na komercyjne zagospodarowa-
nie tak dużej powierzchni. Na ra-
zie pozostaje nam jednak uzbroić 
się w cierpliwość, bo – jak mówi 
znane przysłowie – nie od razu 
Kraków zbudowano.

(f)

A jednak zima zaskoczyła drogowców

Poniedziałkowy taniec na lodzie
W numerze 24 „Życia 

Nasielska”, informu-
jąc o przygotowaniach 
służb odpowiedzialnych 
za przejezdność dróg na 
terenie naszej gminy, na-
pisaliśmy, że drogowcy 
są gotowi do akcji zimo-
wej i zima nie powinna 
ani ich, ani nikogo za-
skoczyć. Wskazaliśmy 
też, kto jest odpowie-
dzialny za zimowe utrzy-
manie poszczególnych 
dróg – wojewódzkich, 
powiatowych i gmin-
nych. Napisaliśmy na-
wet, jakim sprzętem dys-
ponują (a przynajmniej 
taki sprzęt deklarowały) 
firmy podejmujące się 
należytego utrzymania 
dróg w warunkach zimo-
wych. 
Rzeczywistość pokazała, i to w spo-
sób bardzo brutalny, że do wszelkich 
zapewnień trzeba podchodzić z dużą 
ostrożnością czyli, jak uczą na kursach 
samochodowych, trzeba mieć ogra-
niczone zaufanie. Najgorsza sytuacja 
na terenie naszej gminy miała miejsce 
w poniedziałek, 14 grudnia. Można 
nawet powiedzieć, że był to czarny 
poniedziałek. Szczególnie dotkliwie 
odczuli atak zimy użytkownicy dróg 
łączących Nasielsk z Legionowem 
i Nasielsk z Przyborowicami. Na tych 
trasach było najwięcej kolizji, stłu-
czek i wypadnięcia z trasy do rowu. 
Bardzo trudno było podjechać pod 
górę w okolicach Cieksyna. Jeden 
z kierowców określił to, co działo się 
na niektórych drogach, jako taniec 
na lodzie. 

Wiele osób nie zdążyło tego dnia do 
pracy. Były też kłopoty z dotarciem 
dzieci do szkół. Tu jednak, jak po-
wiedział na sesji Rady Miejskiej jeden 
z radnych, zawiniła nie tyle droga, co 

przewoźnik. Rodzice przypominają, że 
kiedy zamykano szkoły, zapewniano, 
że wszystko jest przewidziane i niemi-
łych niespodzianek nie będzie.

To prawda, że kłopoty z poruszaniem 
się po drogach miały miejsce nie tylko 
w naszej gminie, ale trudno za wszystko 
winić tylko siły wyższe. Ten atak zimy 
nie był ani wielki, ani tym bardziej nie-
spodziewany. Po prostu we właściwym 
czasie przyszła zima. I nie jest ona ani 
zbyt ostra, ani zbyt śnieżna. I przynaj-
mniej na terenie gminy Nasielsk w tych 
dniach problemów być nie powinno.  

Kierowcy wymagają od służb drogo-
wych dobrego stanu dróg. I słusznie, 
ale zimą winni zmienić swe zachowa-
nie na drogach. Ostrożność potrzebna 
jest zawsze, a w zimie szczególnie, po-
nieważ zimowe utrzymanie dróg regu-
lowane jest tzw. standardami. I nawet 
najwyższy standard nie oznacza, że na 
drodze nie może być cienkiej warstwy 
mokrego  czy zajeżdżonego śniegu. 
Drogi na terenie naszej gminy należą 
do dróg o niższym standardzie. Naj-
wyższy IV i V mają drogi wojewódzkie 
przechodzące przez miasto. 

Związane są z tym też określone 
pieniądze, jakie ma zarządca drogi 
na jej utrzymanie. A tych, jak zawsze 
i wszędzie, jest mało. W standardach 
określony jest czas, w jakim firmy zaj-
mujące się zimowym utrzymaniem 

dróg muszą rozpocząć akcję odśnie-
żania i zapewnić przejezdność drogi. 
A czas ten zazwyczaj zaczyna się po 
ustaniu zjawiska atmosferycznego. 
Mają też, na przykład, określoną ilość 
środka chemicznego, jaki mogą wy-
sypać na metr kwadratowy drogi. Od 
czasu jego wysypania do jego zadzia-
łania także upływa pewien czas. Zależy 
on od temperatury i natężenia ruchu. 
Najlepiej środek ten działa w tempe-
raturze do – 5 °C. Duży ruch sprzyja 
szybszemu jego działaniu. 

I jeszcze bardzo ważna uwaga: standar-
dy te (IV i V, nie mówiąc już o niższych) 
nie przewidują ciągowego posypy-
wania dróg. Posypywane winny być 
skrzyżowania, łuki, przystanki, wznie-
sienia, przejazdy i inne niebezpieczne 
miejsca. Wszystko to sprawia, że zima 
powoduje na drogach określone kło-
poty. Całkowicie uniknąć ich się nie da, 
ale można je zminimalizować.

Dające się słyszeć głosy, że drogo-
wcy zawiedli na całej linii, są mocno 
przesadzone. Wpadka dotyczyła 
właściwie jednego wykonawcy 
usługi. Już następnego dnia wszyst-
ko wróciło do normy, a ta przewi-
duje jednak potrzebę zachowania 
ostrożności. Zwłaszcza wtedy, gdy 
pojawi się zjawisko gołoledzi spowo-
dowanej padającym i zamarzającym 
deszczem. 

xyz 

KONKURS

Młodzież zapobiega pożarom
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
RP woj. mazowieckiego we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Mazowieckim 
Kuratorium Oświaty rozpoczyna XXXIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W turnieju uczestniczyć może młodzież szkolna w trzech grupach wiekowych: uczniowie 
szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Przyjęto następujące terminy eliminacji: gminne do 15 lutego 2010 r., powiatowe do 
15 marca 2010 r., wojewódzkie: kwiecień 2010 r. 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Związku OSP RP: www.
zosprp.pl.
Koordynatorem konkursu w gminie Nasielsk jest Zbigniew Zarański. 

(red.)
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Biblioteka poleca

Nasielsk, ul. Warszawska.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... rys. Jacek Gałężewski

O rodzinie i dalekich podróżach
Dla tych, którzy lubią długie rodzinne historie, ciekawą pozycją, którą znajdą w nasielskiej 
bibliotece, będzie saga rodziny Baxterów z Bloomington w stanie Indiana. Pierwsza część 
tej sagi to książka pod tytułem Ocalenie. Została ona napisana przez dwóch autorów: Karen 
Kingsbury i Gary’ego Smalley’a. 

Karen Kingsbury napisała już dwadzieścia trzy bestsellery, które sprze-
dały się w milionach egzemplarzy, a Gary Smalley to znany ekspert 
w dziedzinie relacji międzyludzkich. Jest on również ceniony za kil-
kadziesiąt książek, w tym kilka bestsellerów.

Powieść opowiada historię Kari Baxte-Jacobs, która jest szczęśliwą 
córką i żoną. Chce założyć poradnię dla małżeństw przeżywających 
trudności. I właśnie wtedy pewna wiadomość przekazana jej przez 
telefon sprawia, że cały świat Kari zaczyna się walić. Podtrzymuje ją 
na duchu wielka wiara w Boga. Książkę czyta się naprawdę z wielkim 
zainteresowaniem i wzruszeniem. Warto sięgnąć także po kolejna część 
tej historii – nosi ona tytuł Pamięć.

Zupełnie inną lekturą jest Wyspa Wielkanocna Jennifer Vanderbes. 
W powieści ukazano losy dwóch kobiet, które w odstępie 60 lat 
przybywają na tę jedyną w swym rodzaju wyspę.

Najpierw dociera tam Elsa wraz z mężem – profesorem antropo-
logii, który zostaje tam wysłany z misją naukową przez Towarzy-
stwo Geograficzne. Po wielu latach na Rapa Nui przybywa doktor 
palinologii Greer Farraday, by zbadać występujące na wyspie pyłki, 
ale przede wszystkim uciec przed dotychczasowym życiem. Dla 
obu bohaterek ma to być ucieczka od świata i złych doświadczeń, 
a ta wyspa doskonale się do tego nadaje, ponieważ jest oddalona o 
wiele (ponad tysiąc) kilometrów od najbliższego stałego lądu – Chile 
w Ameryce Południowej. Co łączy te dwie kobiety poza naukową 
pasją i dociekliwością? Odkrywając nieznaną historię wyspy, obie 

odkrywają prawdę o sobie i ludziach, których kochają. I to właśnie zmienia życie ich obu. 

W książce zawarto też wiele informacji o wyspie i jej mieszkańcach np. na temat Moai – ka-
miennych posągów, które się tam znajdują, Rongorongo – pisma używanego do zapisu 
języka tubylców z Rapa Nui.

Zarówno Ocalenie jak Wyspa Wielkanocna są godne polecenia naszym Czytelnikom ze 
względu na głębokie treści w nich zawarte.

(awek)

SPOTKANIE Z...

Za kulisami kabaretu 
Bohdana Łazukę zna prawie każdy. Kojarzy-
my go głównie z utworami Bo to się zwykle 
tak zaczyna, Taki już jestem zimny drań czy 
Bohdan, trzymaj się. Artysta znany jest także 
z ról w wielu polskich filmach. Mogliśmy go 
oglądać m.in. w Małżeństwie z rozsądku, 
Motylem jestem, czyli romans czterdzie-
stolatka oraz Nie lubię poniedziałku. 

W piątkowy wieczór, 11 grudnia br. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie z tym znanym aktorem i artystą 
estradowym, który zaprezentował się nam 
w programie pt. Za kulisami kabaretu. Już od 
samego początku dzięki wdziękowi artysty wśród publiczności zapanowała niezwykle ciepła 
atmosfera, a Bogdan Łazuka, słynący ze swego uwielbienia dla płci pięknej, szczególną uwagę 
zwrócił oczywiście na nasielszczanki, który przyszły na jego występ. Zachęcał do wspólnego 
śpiewania, a nawet zapraszał wybrane osoby na scenę. Podczas występu mogliśmy usłyszeć 
piosenki z dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Bal na Gnojnej czy Bo to się zwykle tak 

zaczyna oraz utwory z filmów, np. Miłość złe hu-
mory ma czy Życzenia dla Pań z filmu Małżeństwo 
z rozsądku. Artysta uraczył publiczność wspaniałą 
interpretacją znanych przebojów, a dzięki swojemu 
talentowi komediowemu rozbawił wszystkich do 
łez, opowiadając anegdoty i dowcipy. 

Pełne humoru i muzyki spotkanie Bohdana Ła-
zuki z pewnością dostarczyło nasielskiej publicz-
ności wielu pozytywnych emocji, a już na pewno 
wprawiło wszystkich w znakomite humory. Widać 
było, że nasielszczanom bardzo spodobało się 
spotykanie z artystą. Wielu kupiło płyty z jego 
złotymi przebojami, które wcześniej usłyszeli na 
żywo. Na koniec występu pan Bohdan zapewnił 
nas, że jeszcze odwiedzi Nasielsk. Zatem pozosta-
je nam czekać na następną tak miłą wizytę. 

K.T.

U HARCERZY 

Zostać drużynowym
Adepci harcerstwa spotykali się przez dwa weekendy w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym. Tu bo-
wiem odbywał się kurs „Wprowadzenie do pracy metodą harcerską” dla drużynowych, przybocznych 
i zastępowych. Szkolenie zorganizował hufiec Płońsk. W sumie wzięło w nim udział ok. 30 osóbz terenu 
działalności hufca, a więc byli harcerze z Nasielska, Płońska i Nowego Miasta. 

Zajęcia prowadzili instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, mający doświadczenie w kształceniu 
dorosłych oraz w pracy z zuchami i harcerzami. Odbywały się one w piątki, soboty i niedziele. Harce-
rze zapoznali się z historią i programem ZHP, omówiono też aspekty wychowawcze harcerstwa oraz 
zasady dobrej zbiórki. Było też dużo informacji o zwyczajach i obrzędach harcerskich, a także sporo 
zajęć praktycznych: ćwiczono musztrę, rozpalenie ogniska, zabawy na orientację w terenie. W kursie 
instruktorskim dla drużynowych brały udział cztery nauczycielki, w tym jedna z nasielskiej podstawówki, 
która podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z zajęć.

– Harcerstwo jest świetnym rozwiązaniem dla naszych dzieci. To doskonały sposób spędzania i orga-
nizowania sobie przez nie wolnego czasu. Grupowe zajęcia uczą wielu rzeczy, a przede wszystkim dają 
możliwość poznania wielu nowych osób, wspólnych zabaw, pozwalają też dzieciom na różne wygłupy, 
ale harcerstwo stawia też pewne wymagania oraz kształtuje chrakter młodych ludzi, dlatego uważam, 
że warto je promować w naszym mieście – mówi Beata Górecka, nauczycielka z SP w Nasielsku. – Kurs, 
poza wiadomościami typowo teoretycznymi, dał też bardzo dużo praktycznych umiejętności, pozna-
liśmy wiele zabaw, piosenek. Było bardzo rzeczowo, a przy tym sympatycznie – dodaje.

Warunkiem ukończenia kursu był efektywny udział w zajęciach i rozmowa egzaminacyjna. Po jego 
ukończeniu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do prowadzenia 
gromady zuchowej, drużyny harcerskiej, drużyny starszoharcerskiej lub też zaświadczenie ukończenia 
kursu zastępowego bądź przybocznego. 

(i)

fot. M. Stamirowski
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Duchowe witaminy

Idzie nowe 
Niełatwo przyjąć coś nowego. Przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą; 
to, co nieznane – wywołuje lęk. Po prostu boimy się zmian. Na szczęście 
„nowe” najczęściej nie jest „gorsze” – bo inaczej nadal mieszkalibyśmy 
w jaskiniach i jedlibyśmy pieczeń z mamuta. Prawda, że wraz z Nowym 
Rokiem pojawiają się także mniej zachwycające nowości, zwłaszcza 
nowe wyższe ceny produktów i usług… Jaką radość przynosi dzień, gdy 
kupujemy nowe, wymarzone rzeczy, zawieramy nowe, podnoszące 
jakość naszego życia znajomości czy wprowadzamy się do tak długo 
oczekiwanego i wymarzonego nowego mieszkania! 

Zupełną nowością dla świata było Wcielenie Syna Bożego. Sam Bóg 
przyszedł do człowieka. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między 
nami”. Od tego czasu na świecie zaczęła się „nowa era”, ponieważ „nad 
mieszkańcami kraju mroków zabłysło Światło”. Ta „nowość” została po-
kazana przez Jezusa w przykazaniu miłości. Wezwał do miłości bliźniego, 
ale poszedł także krok dalej. Chrześcijanie otrzymali też nakaz miłości 
nieprzyjaciół. Tę nowość możemy zaobserwować również w losach 
ludzi, którzy spotkali Jezusa, a także w używanych przez nas codziennie 
kalendarzach, które czas liczą właśnie od tamtej pamiętnej nocy w Be-
tlejem. „Nowy czas” zaczął się od geniuszu Jezusa z Nazaretu. 

Jezus, który stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, obie-
cuje też „nową ziemię i nowe niebo”. Ale na to przyjdzie nam pewnie 
jeszcze poczekać, wbrew fałszywym prorokom spod znaku „2012”, za 
którym kryje się wizja amerykańskiego katastroficznego filmu spod znaku 
science fiction (2009) Rolanda Emmericha. Tak wygląda wizja reżysera 
z gatunku fantastyki, która jednak przeraziła nie na żarty wielu widzów. 
Odpowiedź chrześcijańska na takie rewelacje brzmi: „nie znacie dnia ani 
godziny” powtórnego przyjścia Chrystusa, a więc i końca świata.    

„Codziennie marzę, by pójść całkiem inną drogą” – śpiewa Karolina Ko-
zak. Czy „inna” znaczy w tym przypadku „nowa”? A może niekoniecznie 
tak radykalnie, może trochę łagodniej? Nie trzeba przewracać swojego 
życia do góry nogami, chyba że chodzi o głębokie i trwałe nawrócenie 
– tu jest to nawet wskazane. Zakończenie roku i początek kolejnego – to 
mijanie się Starego z Nowym Rokiem – stawia nas wobec konieczności 
zrobienia konkretnych planów i budowania nadziei. Skłania do przemy-
śleń. Po prostu idzie nowe.

Czy jednak nowe zakłada za każdym razem „przewrót kopernikański”? 
Czy wszystko trzeba – dosłownie i w przenośni – powywracać „do góry 
nogami”, żeby cieszyć się z owych nowości? Nie za każdym razem, gdy 
przysłowiowa baba zejdzie z wozu, to koniom jest lżej. Bo babę można 
zrzucić, a konie i tak nie odczują niczego nowego. Bo będą zmęczone 
innymi zasiadającymi na tym wozie, którzy zapomnieli, że od nich się 
świat nie zaczyna ani na nich nie kończy. Mowa o tych, którzy za nowość 
uważają nowomowę, czyli grę słów, która z rzeczy najświętszych potrafi 
stworzyć rażące profanum. A zmieniając zasady moralne, te tradycyjne 
i rzekomo przestarzałe tworzą z nowego porządku stary bałagan.   

Nowość zakłada pewną oryginalność. Każdy człowiek, który przycho-
dzi na świat, jest kimś nowym. To samo można odnieść do kolejnych 
świętych, którzy pojawiają się w panteonie Kościoła. Z jednej strony ta 
nowość jest czymś normalnym i zwyczajnym, z drugiej – pozostaje jakąś 
nieodkrytą tajemnicą, której nie da się do końca przeniknąć. Nie wystar-
czy więc – jak napisał ktoś żartobliwie – napić się wody święconej, żeby 
zostać świętym. Nowość czyni w człowieku łaska Boża i systematyczna 
współpraca w pomnażaniu swoich talentów, z których rodzą się owoce 
dobra, piękna i prawdy.  

Nowości potrzebne są nam choćby po to, by inspirować do rozwoju. Nie 
wystarczy nowe wino w starych bukłakach. Bóg daje nam w promocji 
kolejny czas, uwrażliwia na otwieranie serca na miłość, zgodę oraz po-
kój, oczu i uszu na nowe spotkania, poznawanie Jego, świata i samego 
siebie. Oby ten nowy czas był wypełniony nową jakością naszych mię-
dzyludzkich relacji, by otwierał serca na wzajemną miłość. A więc nowy, 
żeby mógł rozwijać, musi być nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim 
lepszy. Podobnie jak w Ewangelii, która wskazuje, że młode wino należy 
wlewać do nowych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie stare 
bukłaki i wycieknie. Stąd wniosek, żeby być nieustannie otwartym na 
„nowości” w dobrym tego słowa znaczeniu. Wtedy nowość przyjścia 
Chrystusa na świat zaistnieje w nas każdego dnia – tu i teraz. Dlatego 
warto jej poświęcić cały najbliższy rok.

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
FELIETON

Przedświąteczna gorączka
Okres świąteczny – zwłaszcza świąt 
Bożego Narodzenia – jest bardzo 
szczególny pod wieloma względami. 
To czas wolny od pracy, który prze-
znaczamy na odpoczynek czy spo-
tkania z rodziną i przyjaciółmi. Chęt-
niej odwiedzamy dalekich krewnych 
lub znajomych, gdyż na co dzień nie 
utrzymujemy z nimi kontaktu. Boże 
Narodzenie to przecież czas radości, 
miłości, wiary i nadziei. 

Piękny obraz (choć niestety coraz 
rzadszy), niemający jednak zbyt wiele 
wspólnego z „przedświąteczną go-
rączką”. Czy w dzisiejszych czasach 
– tak chaotycznych – musi być ona 
rzeczywiście nieodłącznym elemen-
tem świąt? Już kilka dni po Wszyst-
kich Świętych naszą uwagę zwracają 
świąteczne promocje, a sklepowe 
witryny są przystrojone kolorowymi 
łańcuchami i światełkami. W telewizji 
pojawiają się reklamy zachęcające do 
kupna danego produktu jako prezentu 
pod choinkę, oczywiście po okazyj-
nej cenie. Wszystko to cieszy nasze 
zmysły niemal przez półtora miesiąca, 

przez co staje się zwykłe, powszednie, 
szare. Czy w ten sposób nie tracimy 
szczególnej magii oraz uroku świąt? 
Czy nie jest tak, że nawet wyjątkowe 
rzeczy i zachwycające zjawiska po 
dłuższym czasie powszednieją i tracą 
swoją szczególną wartość?

Ta kwestia nie jest jedynym proble-
mem związanym z przedświąteczną 
gorączką. Moim zdaniem, warto zwró-
cić jeszcze uwagę na inną sprawę, do-
tyczącą (niestety) tylko pań, dla których 
ostatnie dni przed Wigilią to prawdziwy 
koszmar. Generalne porządki, zakupy, 
pranie, gotowanie, pieczenie – chyba 
nie trzeba dalej wymieniać. Po takim 
natłoku zajęć święta przestają kojarzyć 
się tylko z miłym czasem spędzonym 
w rodzinnym gronie. Bardzo często 
okres ten jest postrzegany przez nie 
negatywnie również dlatego, że wy-
datki są wtedy znacznie większe niż 
zwykle. Ponadto dochodzą jeszcze 
obowiązki w pracy, gdyż obecnie 
coraz więcej kobiet pracuje pracować 
zawodowo. Czy można uniknąć tego 
typu skojarzeń, uciec od wszelkich 

przedświątecznych zajęć domowych, 
aby naprawdę cieszyć się tym niezwy-
kłym czasem? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest tak 
oczywista i jednoznaczna, jakby się 
mogło wydawać. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie wieczerzę wigilijną 
bez pięknie przystrojonej choinki, 
mnóstwa prezentów czy tradycyjnych 
potraw na stole – choć to wiąże się 
z dużymi wydatkami i ciężką pracą. 
Myślę więc, że każdy powinien po-
starać się znaleźć swój „złoty środek”. 
Nie dajmy sobą manipulować i za-
chowajmy w tym wszystkim zdrowy 
umiar. Odetnijmy się od świątecznych 
reklam i promocji, pogoni jedynie za 
prezentami, a nie tym, co rzeczywi-
ście jest istotne. Wówczas na pewno 
poczujemy zapach pomarańczy, 
cynamonu z pierników i migdałów ze 
świątecznego sernika babci. Poczuje-
my prawdziwą atmosferę świąt, a może 
wtedy zastanowimy się, na czym tak 
naprawdę one polegają. Moim zda-
niem, wcale nie musimy uciekać od 
ich zewnętrznej magii, ale pod żadnym 
pozorem nie wolno nam zapominać, 
że są to święta BOŻEGO NARODZE-
NIA, czyli przede wszystkim czas reli-
gijnej, duchowej radości i miłości. 

(f)

MOJE ZWIERZAKI

Sara i Gama
To, jakim ktoś jest człowiekiem, najlepiej 
można poznać po tym, w jaki sposób 
odnosi się do dzieci i do zwierząt. Wie-
lokrotnie spotkałam w życiu ludzi, którzy 
byli bezwzględni dla czworonogów. Nie-
które zwierzaki udało mi się uratować. 
Oto ich historie.

Pewnego dnia mały chłopiec miał iść 
do pierwszej komunii świętej. Uparł się, 
żeby z tej okazji rodzice kupili mu pie-
ska. Tatuś pił, a mamusia starała się, żeby 
mąż zawsze i wszędzie był zadowolony 
z życia, więc w domu się nie przelewało. 
Przyparci do muru przez synka pojechali 
jednak na bazar w poszukiwaniu taniego, 
lecz rasowego pieska, najlepiej jamnika. 
Miał być mały, gładki i sprytny. I znaleźli 
małą suczkę, która była bardzo podobna 
do jamnika. Zobowiązali syna, by to on 
raniutko wstawał na spacery ze swoim 
psem. Broń Boże siusiu w domu! – upo-
minali chłopca rodzice. Chłopiec więc 
budził się o świcie i pędził na dół, by sucz-
ka, której dano na imię Sara, nie zostawiła 
„plamy” w domu. Niestety, nie zawsze się 
to udawało. A chłopiec powoli przestał 
interesować się zwierzakiem i okazało 
się, że piesek w końcu wszystkim prze-

szkadzał. Trzeba było szybko wracać do 
domu, bo nie można było zostawić ma-
łego szczeniaka samego – mógł prze-
cież zniszczyć i tak już zniszczoną kana-
pę. Rodzice znaleźli sposób, wychodząc 
z domu, przywiązywali małą suczkę, do 
nogi wielkiego staromodnego stołu. I 
tak siedziała biedna, osamotniona, cze-
kając aż ktoś wróci i ewentualnie zdzieli 
ją ścierką lub pasem za to, że pobrudziła 
podłogę. Wreszcie tatuś zdecydował, że 
pójdzie na bazar i sprzeda utrapionego 
psa. Wtedy do sprawy włączył się dzia-
dek chłopca, który wraz ze swoją żoną 
postanowił ratować suczkę. Po długich 
negocjacjach właściciele wyrazili zgodę 
na odstąpienie suczki za kwotę, za którą 
można było kupić jedną flaszkę wód-
ki. Było to z ich strony, jak podkreślali 
wielokrotnie, wielkie „poświęcenie”. I 
tak Sara znalazła swój prawdziwy dom 
i nowych właścicieli, z którymi żyła do 
końca swoich dni.

Historia Gamy zaczęła się tuż przed 
Wielkanocą pod warszawskim Uniwer-
samem, ówczesnym supermarketem 
na Pradze Południe. Na bazarze tym 
handlowało wtedy wielu Rosjan. Robiąc 

przedświąteczne zakupy, zauważyliśmy 
razem z mężem na „stoisku” u pewnego 
Rosjanina długą rurkowatą siatkę, a w niej 
trzy maleńkie czarne szczeniaczki 
upchnięte jeden na drugi. Widok był 
przerażający, tym bardziej że ta Wielka-
noc miała być bardzo ciepła. Zamuro-
wało nas tak, że nie mogliśmy się ruszyć 
z przerażenia. Okazało się, że są to „rodo-
wodowe” pudelki, nawet z metryczkami 
pisanymi po rosyjsku. Wszystko zakra-
wało na jakieś wielkie oszustwo, choć 
pieski były prześliczne i podobne do 
pudelków, a nawet z piękniejszą sierścią. 
Cena była przystępna, więc zrezygno-
waliśmy ze smakołyków i odkupiliśmy 
maleńką suczkę. Ale zastanawialiśmy 
się, jak uratować pozostałe. Człowiek ten 
spokojnie nas poinformował, że jeśli nie 
sprzeda ich tego dnia, to jadąc do Białe-
gostoku wyrzuci je do jakiegoś rowu lub 
lasu. Zaczęliśmy szybko szukać kupców. 
Nic się dla nas wtedy nie liczyło. Drugą 
suczkę kupił wtedy ktoś z naszej rodzi-
ny, a ostatni piesek trafił do pana, który 
obserwował to zamieszanie i postanowił 
przyłączyć się do tej akcji. Dla nas były to 
wyjątkowo piękne święta – uratowaliśmy 
dwa psy – maleństwo zostało przyjęte 
do rodziny i obie suczki – Sara i Gama 
bawiły się zgodnie pod wielkanocnym 
stołem. Gamusia odeszła po wielu życia 
latach tuż przed Sarą.                        awek
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NASZE WIGILIE

Z PCK

Opłatkowe spotkanie 

W sobotę, 5 grudnia br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
odbyło się spotkanie opłatkowe człon-
ków nasielskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi „Kropelka”.

Spotkanie prowadziła Dorota Ka-
linowska, prezes Klubu. Natomiast 

Marian Wasierzyński – Prezes 
Zarządu Rejonowego PCK w No-
wym Dworze Mazowieckim wrę-
czył obecnym podziękowania za 
udział w akcji „Na ratunek” i za 
propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa. Podczas spotkania 
był też czas na modlitwę w intencji 

honorowych dawców krwi, której 
przewodniczył ks. Tadeusz Jabłoń-
ski, dzielenie się opłatkiem, świą-
teczne życzenia i wspólne śpie-
wanie kolęd. Wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali też świąteczne 
upominki. 

(u)

Spotkanie kombatantów
W środę, 16 grudnia br. o godz. 
11.00 w restauracji „Stary Młyn” 
w Nasielsku odbyło się spotkanie 
opłatkowe nasielskich kombatantów 
zrzeszonych w Kole Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych.

Przybyłych na wigilię kom-
batantów i zaproszonych 
gości przywitał Czesław 
Krzyczkowski, prezes Koła 
ZKRPiBWP w Nasielsku. 
Następnie minutą ciszy 
uczczono pamięć wszyst-
kich kombatantów, którzy 
odeszli w ciągu ostatniego 
roku. 

W podniosłej atmosferze 
świąteczno-noworoczne 
życzenia złożyli: ks. ka-
nonik Tadeusz Pepłoński 
– proboszcz paraf i i  św. 
Wojciecha w Nasielsku, 

Stanisław Meliński – prezes Koła 
Pow i a towe go  Ko m b a t a n tów 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
oraz Maria Kowalska – radna Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego i Sekretarz Nasielska.

Przy dźwiękach kolęd zebrani po-
dzielili się opłatkiem, życząc sobie 
przede wszystkim zdrowia i spokoj-
nego życia, a następnie zasiedli do 
wspólnej wieczerzy wigilijnej. 

(i)

Z Warsztatów Terapii Zajęciowej

W rodzinnej atmosferze
Kierownictwo, Kadra i Uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej na 
swoją Wigilię zaprosili wypróbowa-
nych Przyjaciół. Tymi Przyjaciółmi 
są osoby prywatne, przedstawiciele 
urzędów, firm prywatnych i społecz-
nych wspierających działania placówki 
zajmującej się młodymi ludźmi z róż-
nymi życiowymi deficytami. Ich lista 
jest bardzo długa, o czym świadczy 
wpis w wykonanym w Warsztatach 
kalendarzu. 

W podwójnej roli, gościa i gospodarza, 
wystąpił Janusz Konerberger. On i jego 
firma, jak mogą tak wspierają wszystkie 
poczynania WTZ. Są one samodzielną 
placówką, ale ich oparciem jest firma 
p. Konerbergera: JAN – POL. On 
te Warsztaty wymyślił, a następnie 
wspólnie z kierowniczką Teresą Skrzy-
necką, organizował. Oni też wspólnie 
przewodzili wigilijnemu spotkaniu. 
Miło nam, że wśród instytucji, które są 
bliskie Warsztatom Terapii Zajęciowej, 
wymienione zostało „Życie Nasielska". 
Informowaliśmy i będziemy infor-
mować o sukcesach całej placówki, 
jak i poszczególnych osób z nią zwią-
zanych. Dotyczy to zarówno kadry, 

jak i uczestników zajęć w warsztatach. 
Czynimy to, bo jesteśmy świadomi 
ważnej roli, jaką odgrywa ta placówka 
w naszej nasielskiej gminie, a chyba 
również w powiecie. Życzymy z ca-
łego serca, aby wszystkim członkom 
Warsztatowej Wspólnoty towarzyszy-
ło Błogosławieństwo Bożej Dzieciny, 
a i ludzkie serca szerzej otworzyły się 
na potrzeby osób, dla których los, nie 
w pełni był łaskawy.

Wigilijne spotkanie było też okazją 
zaprezentowania tego, co potrafią 
robić podopieczni Warsztatów we 
współpracy ze swymi opiekunami. 
A że potrafią wiele, świadczyły już 
przesłane zaproszenia i świąteczna 
dekoracja wnętrza. Kolejne umiejęt-
ności poznali goście po powitaniach. 
A przywitani byli imiennie wszyscy 
goście. Wielu z nich wręczyło na 
ręce Teresy Skrzyneckiej świąteczne 
upominki. Wielkim przeżyciem dla 
wszystkich obecnych były starannie 
przygotowane i z olbrzymim zaanga-
żowaniem emocjonalnym wykonane 
jasełka. Sylwia Fidor i Lucyna Pawlak 
mogły być dumne z artystów, któ-
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Z Warsztatów Terapii Zajęciowej

W rodzinnej atmosferze
rych przez wiele dni do tego występu 
przygotowywały. Oto osoby, które 
dostarczyły zebranym tych pięknych 
przeżyć: Paweł Orłowski, Beata Ja-
sińska, Sandra Goszczyńska, Monika 
Zdziarska, Beata Kaczorowska, Beata 
Walasiewicz, Justyna Kwiatkowska, 
Adam Garlej, Adam Romanowski, 
Jacek Kubajewski, Marek Bernacki, 
Wiesław Dąbrowski.  

Zanim wszyscy zebrani stanęli przy 
pięknie udekorowanych i suto zasta-
wionych potrawami wigilijnymi sto-
łach, podzielili się opłatkiem. Ten akt 
poprzedziła krótka wspólna modlitwa, 
której przewodził ks. Tadeusz Jabłoń-
ski. Ksiądz prefekt, korzystając z oka-
zji, podzielił się też spostrzeżeniami 
z krótkiej wizyty w Domu Dziecka 
na Litwie. Tam z grupą harcerzy za-
wieźli dary zebrane z okazji świąt przez 
mieszkańców gminy Nasielsk.

Po błogosławieństwie przystąpiono 
do dzielenia się opłatkiem i indywidu-
alnego składania sobie życzeń. Może 

podsłuchiwanie nie jest najlepszą for-
mą uzyskiwania informacji, ale ma to 
tę zaletę, że informacje są najbardziej 
pewne. Słuchałem więc pilnie i mogę 
śmiało powiedzieć, że życzenia były 
niezwykle szczere, a życzono sobie 
najczęściej zdrowia i błogosławień-
stwa Bożego. I było bardzo rodzinnie. 
Nasza polska tradycja każe rozpo-
czynać wigilijna wieczerzę z chwilą 
pojawienia się na niebie pierwszej 
gwiazdki. Spotkanie odbywało się 
w godzinach przedpołudniowych, 
niebo zasłonięte było ciemnymi, 
jakby wykutymi z ołowiu, chmurami. 
Kiedy jednak należało przystąpić już 
do spożywania tego wszystkiego, 
co pod okiem pani Agnieszki Pod-
grudnej i wspierających ją pań przy-
gotowali uczestnicy warsztatowych 
zajęć, na chwilę pokazało się słońce 
– nasza gwiazda pierwszej wielkości. 
Tak więc tradycji stało się zadość. A 
potraw było, zgodnie z tradycją, 12. 
Na pewno nie mniej.

xyz
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MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA 

Spotkanie z Klaunem Ronaldem 
bawili się doskonale. Na koniec spo-
tkania uczniowie otrzymali upominki 
od niezwykłego gościa, wiatraczki, li-
nijki i magnesy z wizerunkiem Klauna 
Ronalda. Choć mikołajkowe spotka-
nie odbyło się w chłodny poranek, 
ciepła i magiczna atmosfera sprawiła, 
że dzieci, a nawet dorośli zapomnieli, 
że za oknem jest już tak ponuro. Naj-
młodsi już nie mogą doczekać się 
kolejnego spotkania.

K.T. 

W poniedziałek, 7 grudnia br. w Szkole 
Podstawowej w Nasielsku pojawił się 
niecodzienny gość.

Uśmiechnięty od ucha do ucha Klaun 
Ronald już po raz kolejny odwiedził 
nasielskich uczniów. Taka niespo-
dzianka z okazji mikołajek sprawiła 
dzieciom wiele radości. Ubrany w za 
duże czerwone buty i żółte spodnie 
wesoły klaun, od samego początku 
zyskał sympatię najmłodszych. 

Prezentowane przez 
niego sztuczki roz-
śmieszyły nawet naj-
większego ponuraka. 
Ronald z balonów po-
trafił wyczarować na-
wet najdziwniejsze rze-
czy. Wśród nich znalazł 
się także czerwony 
nos klauna. Dzieci nie 
mogły oderwać oczu 
od Ronalda. Wszyscy 

Z WIZYTĄ

Borsuk uczył dzieci
Nowodworscy policjanci w towarzystwie policyjnego borsuka w środę, 16 
grudnia br. spotykali się z dziećmi na prelekcjach, ucząc ich prawidłowych 
i bezpiecznych zachowań na drodze. 
W naszej gminie policyjny borsuk spotkał się z dziećmi z Samorządowego 
Przedszkola oraz uczniami klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Dzieci 
wysłuchały pogadanek na temat pracy policjantów oraz bezpiecznych za-
chowań. Maskotka stołecznej policji zrobiła ogromne wrażenie na dzieciach, 
każde chciało mieć z nią pamiątkowe zdjęcie, dlatego ta wizyta niewątpliwie 
pozostanie im na długo w pamięci. 

(red.)

ROK 2009 BYŁ ROKIEM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Wokół Słowackiego – projekt uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych
Mijający rok 2009 jest Ro-
kiem Juliusza Słowackiego 
dla uczczenia i przypomnie-
nia jednego z najwybitniej-
szych w polskich dziejach 
twórcy, któremu Polska 
zawdzięcza przetrwanie du-
chowe i narodowe pod za-
borami. 200. rocznica uro-
dzin i 160. rocznica śmierci 
poety stanowiły impuls do 
obchodów rocznicy uro-
dzin poety pod wspólnym 
hasłem „Wokół Słowackie-
go” w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Nasielsku. 

W środę, 16 grudnia br. w sali 
kina Niwa została wystawio-
na sztuka teatralna Wieczór 
ze Słowackim przez „Teatr 
bez Nazwy”, która była ukoronowa-
niem przedsięwzięcia mającego na 
celu przybliżyć twórczość Słowackie-
go i spowodować, by w ogóle zaistniał 
w świadomości uczniów jako twórca 
kultury literackiej naszego narodu. 

W spektaklu wystąpili: Mateusz Rut-
kowski, Michał Borowski, Konrad 

Borzym, Barbara Kosewska, Paweł 
Kozłowski, Jolanta Pichalska i Marcin 
Rutkowski. Aby pokazać inne, często 
nieznane oblicze twórczości poety, 
już we wrześniu zorganizowano wy-

stawę „Imię moje tak przeszło jako 
błyskawica”, która nie była typową 
prezentacją biograficzną, a poetyc-
ką opowieścią o życiu wieszcza 
i o epoce, w której żył. Ekspozycja 
została podzielona na cztery części, 
charakter każdej z nich określa cytat 
z twórczości poety, odnoszący się 
do jego życia: „Żyłem z wami, cier-
piałem i płakałem z wami”, „Tych, co 

mogli pokochać serce moje dumne”, 
„Wiem, że mój okręt nie do kraju 
płynie…”, „Bo to jest wieszcza naj-
jaśniejsza chwała, Że w posąg mieni 
nawet pożegnanie”.

Innymi formami, które miały słu-
żyć rozpowszechnianiu twórczości 
Słowackiego, były różnorodne 
konkursy: na najciekawszą pre-
zentację multimedialną (I miej-
sce – Marcin Rutkowski I LO), na 
najcenniejszy eksponat muzealny 
związany z epoką romantyzmu 
(wygrała Sylwia Brodowska IV TE), 
na najciekawszą pracę plastyczną, 
będącą malarskim opisem miejsc 
i ludzi, z którymi poeta był związa-
ny (I miejsce za wykonanie ulubio-
nej filiżanki poety zajęła Katarzyna 
Różańska III LO) oraz konkurs recy-
tatorski (zwyciężył Karol Grubecki 
z I LO ), a w listopadzie wydanie 
specjalne „Gazety Szkolnej”.

Sztuka teatralna, która była uwień-
czeniem projektu „Wokół Słowac-
kiego”, pozwoliła na współczesne 
spojrzenie na poezję oraz życie 
romantycznego twórcy. Organi-
zatorami obchodów Roku Sło-
wackiego byli: Agata Żbikowska 
i Krzysztof Turek. Słowacki dzięki 
temu na nowo zaistniał w świado-
mości uczniów, gdyż poeta żyje 
tak długo, jak długo czytane są 
jego wiersze.

monika

ZE SZKÓŁ. SP NASIELSK

Jak ozdobić bombkę choinkową? 
Przedświąteczne zamieszanie już 
rozpoczęło się na dobre. Jedni rzu-
cili się wir zakupów, inni do wielkich 
porządków. W tej całej krzątaninie 
niektórzy nauczyciele i uczniowie 
znaleźli chwilę, aby samodzielnie 
ozdobić bombki choinkowe. 

W piątek, 11 grudnia br. w Szkole 
Podstawowej w Nasielsku dzieci 
z klas 0a, 0b, 0c, 0d i uczniowie 
klasy II c uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych. Ich zadaniem było 
własnoręczne ozdobienie bombek 
choinkowych. Liczył się i pomysł 
i staranne wykonanie.  Dzieci mo-
gły sobie wybrać kształt bombki: 
rybkę, domek lub dzwoneczek. 
Przy okazji wielkiego malowania 
ozdób choinkowych dzieci opo-
wiadały o tradycjach związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, które 
przestrzegane są w ich rodzinach. A 
całości świątecznej atmosfery do-
pełniało wspólne śpiewanie kolęd. 

Na zakończenie warsztatów każde 
dziecko mogło zabrać do domu wła-
snoręcznie przyozdobioną bombkę. 
Warsztaty plastyczne prowadziła 
Magdalena Zawadzka z legionow-
skiej firmy "Guliwer". W przedświą-

tecznej bieganinie warto pamiętać 
o najmłodszych, którzy bardzo chęt-
nie włączają się we wszelkie działania 
związane z przygotowaniami do 
świąt Bożego Narodzenia. 

K.T.
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BRYDŻ
Zakończył się dziewiąty sezon rozgrywek o Grand Prix Nasielska w brydżu sportowym. Po rozegraniu siedemnastu turniejów tytuł najlep-
szego brydżysty Nasielska wywalczył Paweł Wróblewski. Zwyciężył po raz drugi z rzędu i czwarty raz w historii turniejów o Grand Prix. 
Zarząd Klubu Sportowego „Sparta” serdecznie dziękuje Kierownikowi i pracownikom Hali Sportowej za pomoc w organizacji  
rozgrywek. Na następne zawody zapraszamy w piątek 15.01.2010 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.
Wszystkim brydżystom i mieszkańcom gminy Nasielsk Zarząd Klubu „Sparta” życzy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Wyniki turnieju „siedemnastego” 11.12.2009 r.:
1. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś   55 pkt (57,29%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   53 pkt (55,21%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    51 pkt (53,13%)
4. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski    51 pkt (53,13%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   50 pkt (52,08%)
6. Jerzy Będowski – Grzegorz Kosewski   47 pkt (48,96%)
7. Marek Rębecki – Krzysztof Turek    43 pkt (44,79%)
8. Adam Banasiuk – Krzysztof Morawiecki    41 pkt (42,71%)
9. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   41 pkt (42,71%)

Końcowa klasyfikacja Grand Prix Nasielska `2009:
1. Paweł  Wróblewski 114 pkt 16.  Krzysztof Turek 47 pkt
2. Grzegorz Nowiński  106 pkt 17.  Marek Olbryś 46 pkt
3. Piotr Kowalski 98 pkt 18.  Adam Banasiuk 37 pkt
4. Janusz Wydra 93 pkt 19.  Jerzy Krzemiński 37 pkt
5. Stanisław Sotowicz 87 pkt 20.  Krzysztof Gałek 32 pkt 
6. Janusz Muzal 87 pkt 21.  Piotr Turek 30 pkt
7. Maciej Osiński 80 pkt 22.  Marek Rębecki 23 pkt
8. Grzegorz Kosewski 79 pkt  23. Waldemar Gnatkowski 20 pkt
9. Kazimierz Kowalski 72 pkt 24.  Jerzy Będowski 14 pkt
10. Krzysztof Michnowski  65 pkt 25–26. Sławomir Kołodziejski  6 pkt
11. Krzysztof Morawiecki 61 pkt  Paweł Lasocki 6 pkt
12. Mariusz Figurski 58 pkt 27.  Teodor Brodowski 3 pkt
13. Zbigniew Michalski 55 pkt 28–29.  Adam Duczman  2 pkt
14. Józef Dobrowolski 53 pkt  DariuszWydra 2 pkt
15. Jacek Jeżółkowski 49 pkt 30.  Stanisław Makowski 1 pkt 

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

Harcerze z ZHP wspólnie z ZHR
W artykule pt. „Po pierwsze …być dobrym człowiekiem”, który ukazał się poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” (25), przybliżającym Czytelnikom działalność Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, zabrakło waż-
nej informacji. Otóż, w ubiegłorocznej akcji „Świąteczna paczka” brali również udział harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego 419 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije”, zrzeszającej uczniów nasielskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Na jednym ze zdjęć wzbogacających artykuł w grupie 
osób znajduje się 10 harcerzy wraz z drużynową Ewą Żołnierzak, którzy wspólnie z ZHR pojechali na Ukrainę 
z darami. W tym roku nasielscy harcerze z ZHP nie brali udziału w kontynuacji tej akcji, tym razem podjęli ją 
samodzielnie harcerze z ZHR.
        Harcerze ZHP

LISTY DO REDAKCJI

Owocny artykuł
Kiedy w jednym z numerów „Życia Nasielska” [21/2009] ukazał się artykuł o mnie i moim ekologicznym gospodarstwie 
w Budach Siennickich, nie przypuszczałam nawet, że reakcja znajomych i nieznajomych będzie aż tak przychylna. 
A muszę przyznać, że decyzja o zostaniu bohaterką artykułu nie należała do najłatwiejszych. Krótko mówiąc, oba-
wiałam się nieprzychylnych mi komentarzy czy uwag. Jeśli takie nawet były, to do mnie nie dotarły, za to wiele osób 
właśnie po przeczytaniu tego tekstu okazywało mi dużo sympatii.

Pojawienie się tego artykułu dało też zupełnie nieoczekiwane owoce. Przeczytało go bowiem pewne małżeństwo 
obecnie mieszkające w gminie Nasielska, pochodzące z Warszawy, którym, jak się okazało, kierowały podobne 
motywy zmiany miejsca zamieszkania. Udali się do „Zachcianki” i zostawili mi swoją wizytówkę z adnotacją: „Pro-
simy o kontakt – sąsiedzi z drugiej strony Nasielska”. Gdy wróciłam z obchodu swej posesji i przeczytałam wiado-
mość, natychmiast zadzwoniłam do tych przemiłych, jak się okazało, ludzi. Co więcej, udało mi się już skorzystać 
z ich wspaniałej gościnności. Jestem pod dużym wrażeniem ich serdeczności, a także bardzo ciekawej biografii. Jak 
się okazuje, człowiek nie zawsze jest samotną wyspą i czasem przypadek sprawia, że spotka innych tak bardzo po-
dobnych do siebie. 
I w ten sposób nawiązała się być może długotrwała przyjaźń z bardzo ciekawymi ludźmi. Coś szczególnego jest wi-
docznie w tych okolicach, że ciągną do nich ludzie z miasta, upatrując właśnie tu szczęścia. 
Dziękuję z całego serca za „nieumyślne” pośrednictwo. 
        Ewa Komajda

Od redakcji:
Drodzy Czytelnicy
W związku z tym, że systematycznie wpływają do naszej redakcji mniej lub bardziej napastliwe 
anonimy, zarówno pod adresem osób publicznych, jak i prywatnych, informujemy, że tekstów 
nieznanego autorstwa nie publikujemy na naszych łamach. Koniecznym warunkiem ich wydru-
kowania w ŻN jest ujawnienie danych osobowych autora. Oczywiście, jeśli życzy on sobie za-
chowania anonimowości, pozostają one jedynie do wiadomości redakcji. Publikowanie w prasie 
anonimów, szczególnie jeśli te naruszają dobra osobiste osób trzecich, jest niezgodne z prawem 
i naraża na szwank tytuł prasowy i jego wydawcę. 

(red.)

PAPIEROSY POŻERAJĄ CIĘ ŻYWCEM

Nigdy nie masz za dużo lat, 
aby rzucić palenie!
Każdy ma kręgu swoich znajomych osoby, które rzuciły palenie. Zdarzają 
się ludzie, którzy po kilkudziesięciu latach palenia pewnego dnia odstawili 
papierosy w sposób – jak twierdzą –bezbolesny. Są też tacy, którzy po za-
wale stwierdzili: „muszę żyć bez papierosa”. U innych z kolei wprawdzie na-
stąpił rozbrat z paleniem, ale męczyli się z tego powodu przez długi czas. 

Zróżnicowanie tych doświadczeń z pewnością nie jest dostatecznie wyja-
śnione, niemniej uważam, że każdy palacz może przestać palić, jeżeli tylko 
naprawdę tego chce. Pamiętajmy zresztą, że nie każdy tytoniowy nałogo-
wiec jest fizycznie uzależniony od nikotyny. Wielu długoletnich palaczy 
czyni to w nawykowo i właśnie niemożność sięgnięcia po papierosa sprawia 
im kłopot. Światowa Organizacja Zdrowia, a także autorytety medyczne 
uznają nikotynę za czynnik uzależniający równie mocno jak narkotyki w 
rodzaju heroiny czy kokainy. Uzależnienie fizyczne, jak wynika z badań 
przeprowadzonych w Polsce, dotyczy około 60% palaczy.

Jakiego typu motywacje rokują skuteczne rozstanie z paleniem?
Dla osób w średnim wieku i powyżej będzie to niewątpliwie motywacja 
zdrowotna. Dla młodych ludzi tego typu argumenty, podobnie jak perspek-
tywa uzależnienia, nie są dostatecznie przekonujące. Wobec nich znacznie 
skuteczniejsze wydają mi się akcje popularyzacyjne, które lansują pożądane 
wzorce zachowań środowiskowych i robią to przy użyciu nośnych haseł 
oraz sprawdzonych technik.

Moja motywacja
Rzuciłam palenie 12 lat temu. Paliłam przez 17 lat, wypalałam ok. 20 papie-
rosów dziennie, kilkakrotnie też rozstawałam się z paleniem. Początkowo 
próbowałam ograniczać i kontrolować, co było dla mnie bardzo męczące 
i nieskuteczne, aż zamiast tego postanowiłam, że w ogóle nie palę. Rozsta-
łam się z paleniem i zaliczam to do swoich istotnych sukcesów życiowych. 
Jestem z tego dumna do dzisiejszego dnia. Istotną rolę odegrały wtedy moje 
córki. Nie mogę przecenić ich pozytywnego wpływu na tę decyzję, ale 
sama też musiałam się nad tym solidnie napracować. Nie uważam siebie 
za demona silnej woli, zaczęłam zauważać, że coś złego dzieje się w moim 
stanie zdrowia, i zaczęłam dopatrywać się przyczyny w paleniu. Byłam też 
niezadowolona, że palę, i szukałam wszelkich możliwych argumentów 
przeciwko papierosom, że śmierdzą firanki, że ręcznik jest nieprzyjemny, 
włosy przestały ładnie pachnieć, ubranie jest przesycone dymem, że mam 
zadyszkę. Kiedy byłam młodą dziewczyną, taki był szpan: siedzieć w ka-
wiarni z umalowanymi paznokciami i papierosem w ręku. Nikt wtedy nie 
mówił, że papierosy zabijają. Natomiast dzisiaj po tych wszystkich filmach, 
programach, publikacjach – trudno udawać, że się nie wie. 

Co mi dało, że przestałam palić?
Przede wszystkim uzyskałam poczucie wolności wewnętrznej, ale też 
odczuwałam wyraźną ulgę, że nie muszę zabiegać o papierosy, prosić, 
chować się z paleniem gdzieś po kątach. Niewątpliwie zyskałam na zdrowiu. 
Poczułam całą gamę nowych zapachów i smaków. Nie śmierdzę dymem, 
mam świeży oddech. Czuję się przez to bardziej godna swego zawodu 
psychoterapeuty uzależnień. Jestem też wiarygodna dla dzieci, mówiąc 
im o wartości niepalenia. Mogę też mówić innym nałogowym palaczom, 
że można przestać palić, że jest to możliwe. Do czego bardzo zachęcam, 
czyli do tzw. lepszego życia.

M. Sierzputowska

Z GMINY

Możemy szybciej surfować
Nasza gmina od niedawna zyskała możliwość szybszego dostępu do internetu. Co prawda 
na internetowym rynku pozostają już sprawdzone przekaźniki – mowa tu o liniach TP SA 
i ofercie firm świadczących usługi internetu radiowego – jednak teraz operatorzy telefonii 
komórkowej rozszerzają swoją ofertę o nowoczesne rozwiązania technologiczne. 
Rozwiązania te umożliwiają odbieranie danych z prędkością dochodzącą do 3,6 Mbit/s. 
Sieć objęła już swoim zasięgiem naszą gminę. Do tej pory mogliśmy cieszyć się tylko 
wcześniej wspomnianymi rozwiązaniami oraz zasięgiem drugiej generacji (2G). Od 
kilku miesięcy jednakże wzmocniono sygnały na nadajnikach, dzięki temu zwiększył 
się również obszar zasięgu trzeciej generacji (3G), co niektórzy mogą zaobserwować 
na wyświetlaczach swoich telefonów komórkowych. Nowy internet działa stabilniej, 
wydajniej i przede wszystkim szybciej. 
Poprawa sygnału sieci umożliwia także działanie internetu na obszarze takich okolicznych 
miast, jak: Legionowo, Pułtusk czy Ciechanów. Takiego rozwoju mogą nam pozazdrościć 
dużo większe miasta. Jednakże na tym nie koniec. Sieci komórkowe przewidują również 
w swoich planach na rok 2010 modernizację nadajników w okolicznych miejscowościach. 
Trzeba podkreślić, że to dobrodziejstwo techniczne przyśpieszy surfowanie po internecie 
w celu odnalezienia potrzebnych nam informacji. Otworzy także drogę tym, którzy do 
tej pory, ze względu na brak jakiejkolwiek możliwości podłączenia internetu w swoich 
komputerach stacjonarnych czy laptopach, nie mogli z niego korzystać. 
Wszystkie punkty operatorów komórkowych oferują możliwość sprawdzenia działania 
sieci mobilnego internetu. Aby się o tym przekonać, wystarczy wypożyczyć taki zestaw. 
Zazwyczaj składa się on z karty startowej i urządzenia, które testujemy przez kilka 
dni. Pozwoli to każdemu przekonać się o korzyściach, jakie płyną z działania internetu 
bezprzewodowego.

(k)
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WARSZTATY GOSPEL

Głoszą dobrą nowinę

Wyobraźmy sobie taki prawdziwy 
amerykański kościół. Czarnoskóry 
pastor baptysta wygłasza płomien-
ne kazanie, po czym chór gospel 
rozpoczyna śpiew jakiejś skocznej 
i porywającej piosenki, wszyscy 
się przyłączają, cały kościół tańczy 
i wesoło śpiewa.

Obszerne szaty powiewają na rów-
nie obszernych ciałach wokalistek 
o anielskich głosach. Podrygują 
nawet maluchy i starsze panie, które 
cały czas nie przestają się wachlo-
wać. Rozśpiewany, roztańczony, 
a jednocześnie dziwnie rozmodlo-
ny tłum, który swoim radosnym 
śpiewem wielbi Boga… 

Takie sceny znamy tylko z ame-
rykańskich f i lmów, tak ich jak 
Zakonnica w przebraniu z nie-
zapomnianą Whoopi Goldberg 
w roli głównej. Bez konieczności 
odbycia dalekiej podróży można 
doświadczyć czegoś podobne-
go na własnej skórze. Udało się 
to kilku entuzjastom z Nasielska 
w ostatni weekend listopada. O co 
chodzi? Warsztaty gospel w War-
szawie! Ciśnie się na usta pytanie: 
a cóż to takiego? Warsztaty to 
dwa dni intensywnego obcowania 
z muzyką gospel. Kilkaset osób 
zbiera się w jednym miejscu, żeby 
wspólnie bawić się, śpiewając we-
sołe piosenki z przesłaniem. Już po 
raz drugi brała w nich udział silna 
grupa nasielszczan, na co dzień 
śpiewających w chórze Lira. Przez 
dwa warsztatowe dni uczyliśmy 
się piosenek w układzie trójgło-
sowym. Instruktorem i dobrym 
duchem całej imprezy był Brian 
Fentress,  czarnoskór y sol i sta 
i dyrygent pochodzący z USA, 
prawdziwy wulkan energii i humo-
ru, a jednocześnie profesjonalista 
związany z muzyką gospel od 
dziecka. To on w pocie czoła uczył 
nas piosenek, a potem czuwał, 
byśmy pięknie i odważnie śpiewali 
bez cienia fałszu i niepewności. Co 
najważniejsze, zarażał nas entuzja-
zmem i miłością do muzyki go-
spel. Bo gospel to nie tylko piękne 
brzmienia, harmonia, to również 
radość i zaangażowanie całego 

siebie w śpiew i taniec. Przede 
wszystkim to modlitwa, może nie-
co nietypowa jak na nasze polskie 
realia, a jednak to wspaniała mo-
dlitwa i głoszenie dobrej nowiny, 
bo gospel – od ang. god spell – to 
właśnie dobra nowina (ewangelia) 
o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 
Na zakończenie pierwszego dnia 
warsztatów odbył się wieczór 
uwielbienia. 

Wszyscy razem śpiewaliśmy znane 
polskie piosenki religijne, uwiel-
biając w ten sposób Boga. Był to 
również czas modlitwy i refleksji. 
Wielu uczestników odnowiło swo-
ją relację z Bogiem poprzez doko-
nanie wyboru Jezusa Chrystusa na 
Pana i Zbawiciela i osobiste ofiaro-
wanie Mu swojego życia. 

Warsztaty wieńczy zawsze koncert 
finałowy, w którym biorą udział 
wszyscy uczestnicy. Odbył się on 
w niedzielę 29 listopada w Sali Wi-
dowiskowo-Teatralnej im. Biskupa 
Jana Chrapka w Warszawie. Zapre-
zentowaliśmy dziesięć utworów, 
które przygotowaliśmy w ciągu 
dwóch dni warsztatowych. Towa-
rzyszyli nam wspaniali instrumen-
taliści z zespołu Briana Fentressa. 
Bez fałszywej skromności może-
my powiedzieć, że widownia po 
prostu oszalała. Właściwie scena 

również oszalała! Przez tę krót-
ką chwilę mogliśmy się poczuć 
jak prawdziwy chór gospel. Było 
radośnie, żywiołowo, wręcz bra-
wurowo, gospelowe szaleństwo 
ogarnęło wszystkich. Jednocze-
śnie każda z piosenek stawała się 
osobistą modlitwą, bo gospel to 
oddawanie chwały Bogu w śpie-
wie i tańcu, co bardzo podkreślał 
prowadzący Brian Fentress. Każ-
dy utwór poprzedzał wprowa-
dzeniem, w którym tłumaczył, 
o czym jest kolejna piosenka i co 
oznacza dla niego osobiście. 

Warsztaty są organizowane przez 
Ekumeniczną Fundację Pro Novis, 
która powstała w 2003 r. i od po-
czątku swego istnienia propaguje 
muzykę gospel poprzez warsztaty. 
Skupia ona ludzi wierzących, któ-
rzy kochają muzykę gospel i po-
przez nią chcą dzielić się z innymi 
ludźmi wartościami wspólnymi dla 
wszystkich chrześcijan.

Są to głównie osoby związane 
z poznańskim chórem Gospel Joy, 
którego członkowie towarzyszyli 
nam w czasie warsztatów. Wiele cie-
kawych informacji można znaleźć 
na stronie internetowej warsztatów 
www.warsztatygospel.pl.

Tekst: Katarzyna Tomasińska
Foto: Dorota Kalinowska

ZE SZKÓŁ

Najlepsi dostali stypendia
30 l istopada 2009 r. 
w Auli Schumana Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego odbyło 
się uroczyste wręczenie 
uczniom o wybitnych 
osiągnięciach w nauce 
stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów. 

Nasielską szkołę, Liceum 
Ogólnokształcące im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza, 
reprezentowała Ilona Pod-
grudna, uczennica klasy  
III b, która w ubiegłym 
roku szkolnym uzyskała 
średnią ocen 5,03. 

– Ilona jest bardzo dobrą 
i obowiązkową uczennicą. 
Spełniała wszystkie niezbęd-
ne warunki, żeby wytypo-
wać ją do tego stypendium 
– mówi Robert Parzonka, 
dyrektor LO w Nasielsku. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane od roku szkolnego 
1997/1998 uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadec-
twa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazują 
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium 
przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres roku szkolnego. Wynosi 
258 zł miesięcznie, a środki na nie pochodzą z budżetu państwa. Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na okres od września do czerwca 
w danym roku szkolnym i wypłacane jest w dwóch transzach: od września do 
grudnia i od stycznia do czerwca w roku szkolnym 2009/2010. 

(i)

NASZE DZIECI

Pomysł na świąteczne paczki
W piątek, 4 grudnia br. już od godz. 8.00 rano w nasielskiej Szkole Podstawowej 
rozpoczęto sprzedaż losów w Mikołajkowej Loterii Fantowej. Każdy los kosztował 
złotówkę, a wylosować można było zabawkę, maskotkę, książeczkę. Wszystkie 
zabawki biorące udział w loterii zostały pozyskane od uczniów i nauczycieli 
szkoły. Mikołajkowa loteria działała jeszcze we wtorek. W sumie udało się dzięki 
temu przedsięwzięciu uzyskać ok. 300 zł, które zostaną przeznaczone na zakup 
świątecznych paczek dla dzieci z rodzin najuboższych. Na ten cel zostaną również 
przeznaczone pieniądze ze sprzedaży podczas przedświątecznego kiermaszu 
samodzielnie wykonanych przez dzieci kartek bożonarodzeniowych; kiermasz 
odbywa się zawsze przez dwa grudniowe tygodnie. Ponadto paczkowy fundusz 

zasilą także pieniądze pozyskane ze 
sprzedaży batonów i soków owoco-
wych oraz biletów wstępu na dysko-
teki szkolne. W sumie dzięki pomy-
słowości i zaangażowaniu uczniów 
oraz nauczycieli z samorządu szkol-
nego świąteczne paczki otrzyma 
w tym roku ok. setki dzieci. 

(i) 
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Baran 21.03.- 19.04.
Nawet jeśli spiętrzą Ci się obowiązki i będziesz mieć mnóstwo 
pracy to i tak będziesz głównie zajęty świątecznymi zakupami, 
spotkaniami i porządkami. Nie bierz się jednak za wszystko naraz. 
Samotne Barany będą w doskonałym nastroju.

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz zdecydowany i trafnie ocenisz każdą sytuację. Dzięki 
przeczuciu i logicznemu rozumowaniu podejmiesz właściwą 
decyzję zawodową. W życiu osobistym nie wykręcisz się  
z rodzinnych zakupów, do których będziesz musiał się dołożyć.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Czeka na Ciebie zaległa praca i choć świata nie podbijesz, zrobisz 
parę pożytecznych rzeczy. Zajmij się swoimi obowiązkami 
i postaraj się nie mieszać do cudzych spraw. W miłości pomyśl 
o przyjemnościach.

Rak 22.06.- 22.07.
W najbliższym czasie będzie rozpierać Cię energia i chęć  
działania. Zaplanuj więc swój czas. Zrób prządki czy zakupy, 
a może pomóż rodzeństwu, rodzicom lub przyjaciołom. 
Samotne Raki mają szansę teraz na spotkanie drugiej połowy.

Lew 23.07.-22.08.
Najwięcej zdziałasz, pracując sam, nikt Cię wtedy nie będzie 
rozpraszał i zakłócał Twojego planu działania. Po skończonej 
pracy koniecznie odpocznij, spotkaj się z przyjaciółmi lub umów 
na randkę. Święta ku swojemu zadowoleniu spędzisz nieco sennie 
i leniwie.

Panna 23.08.-22.09.
Masz teraz dobry czas i czeka Cię sukces zawodowy. Kieruj się 
intuicją, a z pewnością nie pożałujesz podjętych decyzji. Załatwisz 
wszelkie formalności w urzędzie lub banku. Szykuje się też 
atrakcyjna podróż służbowa.

Waga 23.09.-22.10.
W życiu zawodowym musisz być bardziej stanowczy 
i wymagający wobec współpracowników. Przy dobrej 
organizacji szybko uporasz się z pracą i będziesz mógł 
poświęcić więcej czasu rodzinie i swojemu hobby. 

Skorpion 23.10-21.11.
Życie zawodowe to pasmo sukcesów. Świetnie poradzisz sobie 
ze wszystkimi obowiązkami, szczególnie jeśli pracujesz twórczo. 
Otrzymasz ciekawą propozycję dłuższego służbowego wyjazdu. 
Dokładnie ją rozważ i weź pod uwagę zdanie najbliższych. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
W najbliższym czasie będzie dopisywać Ci dobry nastrój. Na 
wszystkich spotkaniach, czy to zawodowych, czy też prywatnych 
będziesz skupiać na sobie uwagę otoczenia. Możesz liczyć na 
dowody sympatii ze strony współpracowników i rodziny. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Odważnie podejdziesz do sprawy swojej kariery zawodowej. 
Podejmiesz trudną decyzję, którą od dawna odkładałeś. Potem 
zadbaj o swoje samopoczucie i zdrowie. W życiu osobistym 
aura sprzyja wyznaniom miłości i zaręczynom.

Wodnik 20.01. -18.02
Zajmij się sprawami zawodowymi. Z pewnością dobrym 
dowcipem uda Ci się poprawić atmosferę w pracy a na 
służbowym bankiecie będziesz duszą towarzystwa. W domu 
czeka na Ciebie sporo świątecznych zajęć, ale na szczęście 
włączy się w nie cała rodzina. 

Ryby 19.02.-20.03
Dzięki swojej intuicji odniesiesz sukcesy w sytuacjach, w których 
ktoś inny mógłby się pogubić. Wykorzystaj ten dar także w życiu 
uczuciowym. Samotne Ryby mają teraz szanse stworzyć udany 
związek. 

Kino NIWA ZAPRASZA
2–3 stycznia godz. 18.00

REWERS
(2009); Komediodramat; czas 90 min.; Reżyseria:  Borys Lankosz; Scenariusz:  Andrzej 
Bart; Obsada: Agata Buzek - Sabina, Krystyna Janda - Mama Sabiny, Anna Polony  
- Babcia Sabiny, Marcin Dorociński - Bronisław, Jacek Poniedziałek - Dostojnik, Adam 
Woronowicz - Pan Józef.

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch momentach: we wczesnych latach 50. 
ubiegłego wieku oraz współcześnie. Sabina właśnie przekroczyła trzy-
dziestkę. W jej życiu brakuje mężczyzny. Matka dziewczyny za wszelką 
cenę próbuje znaleźć jej odpowiedniego kandydata na męża. Nad sytuacją 
czuwa babcia, osoba o ciętym języku i ekscentrycznych manierach. Żaden 
z kandydatów nie podoba się Sabinie, ale wkrótce w kamienicy zjawia się 
uroczy, inteligentny i przystojny Bronisław. Jego obecność rozpocznie serię 
niesamowitych wydarzeń.

3 stycznia, godz. 11.30

Niedzielne poranki filmowe
Zapraszamy najmłodszych na spotkanie z bohaterem bajecznego pod-
wodnego świata. Nasielski Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci poranki 
filmowe „Nurkuj Olly, nurkuj”.
W każdą niedzielę można obejrzeć animowaną opowieść o przygodach 
okręcików podwodnych i ich fascynującym życiu w morskich głębinach. 
Główni bohaterowie, Olly i Beth, oraz ich przyjaciele mieszkają w Centrum 
Badań Podwodnych głęboko pod powierzchnią oceanu, ale ich codzienne 
życie, praca i rozrywki nie odbiegają daleko od codziennej rzeczywistości 
ludzi. Otacza ich bajecznie kolorowy świat pełen koralowych raf, barwnych 
rybek, fantazyjnych glonów i skorupiaków, gdzie w krystalicznie czystej 
wodzie odkrywamy tajemnice głębin. 
ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ o godz. 11.30.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Zwierzęta domowe
– To niemożliwe! – powiedział Pio-
trek, nalewając kawę do filiżanek. 
– Zdawało ci się, córeczko – po-
parła go Zosia. 
– Ale ja widziałam…
Nie skończyła mówić, gdy rozległ 
się krzyk mojej córki: – Myyyysz!
– Dobrze, że nie oblałaś się kawą 
– stwierdził Piotrek, gdy już ode-
rwaliśmy wzrok od szafki, za którą 
schowało się zwierzątko.
– U nas nigdy nie było myszy – 
wzruszyła ramionami Kasia.
– Cóż, myszka na wsi rzecz nor-
malna – orzekł mój zięć.
– No wiesz! Nasielsk prawa miej-
skie uzyskał w XIV wieku! – oburzy-
ła się Zosia, zapominając chwilo-
wo o myszy.
– Ale mieszkamy tu prawie jak na 
wsi – bronił się Piotrek. – Nieda-
leko są pola i w ogóle…
– W ogóle to trzeba będzie coś 
z nią zrobić. 
– Kupię trutkę – zaoferował się 
Piotrek. – A potem wpadnę jesz-
cze do kolegi…
– Mowy nie ma – zaoponowała 
Zosia. 
– Masz na myśli trutkę czy kole-
gę? – zainteresowałam się.
– Piotrek, bierz się za odkurzacz 
– zakomenderowała moja córka. 
– Dzieci! A wy ścierajcie kurze 
u siebie.
– A mysz? – spytałam, ale nikt mi 
nie odpowiedział, bo wszyscy poszli 
sprzątać, a ja zostałam w kuchni, żeby 
namoczyć mak. Otworzyłam szafkę 
i tym razem ja wydałam niekontro-
lowany okrzyk. W mgnieniu oka cała 
rodzina znalazła się przy mnie. 
– Tu! – pokazałam wnętrze szafki, 
w której trzymałam różne produkty 
na święta.

Piotrek odważnie wsadził głowę do 
środka, poprzekładał opakowania 
i wyjął woreczek z pszenicą. Prze-
gryziony. 
– To ją zwabiło!
– I z czego ja teraz zrobię kutię?
– Oj, mamo, a ileż mogła zjeść taka 
myszka!
– Jeść po myszy?!
– I tak ziarno się gotuje. 
– Mamo, ja wyskoczę na chwilę – 
odezwała się Kasia.
– Dobrze, dobrze – powiedziała nie-
uważnie moja córka.
Piotrek wyjął wszystko z szafki. Wy-
glądało, że zwierzątko pomieszkiwało 
w niej całkiem długo. Poza rozsypaną 
i pogryzioną pszenicą były i inne ozna-
ki jego bytności.
– Musimy wszystko wymyć i wysprzą-
tać – westchnęła Zosia. Wzięłyśmy się 
do roboty, a Piotrek zajął się przybija-
niem z powrotem dykty do brzegów 
szafki, bo wszystko wskazywało na to, 
że mysz weszła właśnie tą drogą. Fra-
nek na przemian podawał gwoździe 
i wycierał wymyte rzeczy.
Gdy wszystko było już zrobione, do 
kuchni wkroczyła Kasia z dumną miną 
i plastikowym przezroczystym pudeł-
kiem w rękach.
– Gdzie byłaś i co to jest? – przypo-
mniała sobie o istnieniu córki Zosia. 
– U Maćka, po żywołapkę – oznajmiła 
triumfalnie Kasia.
Okazało się, że kolega mojej wnuczki 
miał specjalną pułapkę na gryzonie, 
która nie robi zwierzakom krzywdy, 
tylko pomaga je złapać. 
– Maciek hoduje myszki i jak mu się 
rozbiegną, to je łapie właśnie w ten 
sposób – wyjaśniła Kasia. Byłam 
nieco sceptyczna, ale na polecenie 
wnuczki włożyłam kilka ziaren psze-
nicy do środka, a pułapkę zostawiłam 
w kuchni na noc. 

Jednak następnego ranka w kuchni 
rozlegało się stukanie.
– Jest mysza! – zawołał uradowany 
Franek, gdy wszyscy tam pobiegli-
śmy. 
Obejrzałam delikatnie pułapkę. Prze-
straszona myszka popatrzyła na mnie 
oczkami jak małe guziczki.
– Co z nią zrobimy? – spytałam. – 
Jest za zimno, żeby ją wypuszczać 
na dwór.
– Zawieziemy ją gdzieś w pobliże ja-
kiejś stajni albo stodoły – powiedział 
Piotrek. 
– A dlaczego? – chciał wiedzieć 
Franek.
– Cóż, myszy tam nie bywają, gdzie 
o zbożu nie znają, jak mówi przysło-
wie. Będzie jej dobrze – odrzekłam. 
– A potem sprawdzę, którędy mogła 
wejść do domu – dodał Piotrek. – No 
i chyba weźmiemy wreszcie kota. 
– Chyba tak… – przyznała Zosia.
– I psa też – dodałam szybko.
– Co?
– Pies i kot to są właściwe zwierzęta 
domowe – odrzekłam. – A za rok 
będziemy mogli posłuchać, co nam 
powiedzą w wigilijną noc. 

Babcia Jadzia

Kutia
20 dag zmielonej pszenicy, 20 dag 
maku, kilka łyżek miodu, po 5–10 
dag rodzynek i orzechów włoskich, 
ewentualnie śmietanka

Mak zalać wrzącą wodą i pozostawić 
do ostygnięcia, następnie odcedzić 
i dwukrotnie przekręcić przez ma-
szynkę. Pszenicę ugotować w lekko 
osolonym wrzątku do miękkości, po-
tem przelać gorącą wodą. Wymieszać 
z makiem, dodać miód rozprowadzo-
ny cieplą wodą. Wsypać bakalie. Moż-
na też dodać nieco słodkiej śmietanki. 
Przed podaniem kutię ochłodzić. 
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DROBNE
Rysowanie dekoracji ścien-
nych w pokojach dziecięcych.  
Tel. 0 513 196 173.

Okazja – wyprzedaż ko-
lekcji obrazów wybitnych 
polskich malarzy. Tel. 0 502 
035 852.

Sprzedam regał „młodzieżo-
wy”, kompletny, stan idealny.  
Tel. 0 507 047 485.

Wilno, Lwów i inne – sprze-
dam akwarele przedstawia-
jące perły architektury kreso-
wej. Tel. 0 502 035 852.

Brykiet ze słomy i makula-
tury. Usługowe brykietowa-
nie powierzonych surowczo.  
Tel. 503 141 401

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 
905 435.

Prace wykończeniowe od 
A do Z. TANIO i SOLIDNIE.  
Tel. 721 056 187.

Kupię ziemię rolną lub nie-
użytki. Tel. 668 602 600.

Sprzedam mieszkanie 74 m2 
w bloku przy ul. Elektronowej. 
Tel. 606 274 129 dzwonić po 
18.00.

Sprzedam nieruchomość 
zabudowaną o pow. 1,25 
ha w zabudowie wiejskiej 
(pełne uzbrojenie) – oko-
lice Nasielska. Tel. 502 995 
125.

Sprzedam działkę budow-
laną uzbrojoną o pow. 910 
m 2 w Nas ie lsku między  
ul. Ogrodową a Sosnową. 
C e n a  d o  u z g o d n i e n i a .  
Tel. 664 206 944.

Sprzedam mieszkanie M5. 
Tel. 023 69 12 025.

Korepetycje z języka angiel-
skiego. Tel. 606 321 155.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 608 
170 720.

Sprzedam dywany. Tel. 790 
597 615.

Sprzedam działki budow-
lane w centrum Nasielska.  
Tel. 692 461 741.

Certyfikaty energetyczne 
budynków. Tel. 695 735 
797.

Sprzedam działkę 3100 m2 – 
Siennica. Tel. 728 920 146.

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 609 927 506.

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

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

3. drobne  za słowo 0,82 

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

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10
Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

R E K L A M AR E K L A M A

Pełnych ciepła, spokoju i radości  
Świąt Bożego Narodzenia oraz  

spełnienia najskrytszych marzeń  
w nadchodzącym Nowym Roku 2010  

wszystkim mieszkańcom gminy Nasielsk  
życzą członkowie  

Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych  

Koło w Nasielsku
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DROBNE
Sprzedam 1,78 lasu sosno-

wego 50 letniego, 55 km od 

Warszawy w miejscowości 

Górki Duże. Cena 65 tys.  zł 

do negocjacji. Tel. 500 236 

194.

Sprzedam działkę budow-

laną 2200 m2 w Cieksynie.  

Tel. 607 608 335.

Sprzedam U 363- brona 

talerzowa, 2-sekcyjna (1,5 

m). Cena do uzgodnienia. 

Tel. (023) 69 31 084; 510 

920 043.

Sprzedam działkę zabudo-

waną, pow. 1200 m2, duże 

garaże. Nowe Pieścirogi.  

Tel. 784 049 589. po 16:00.

Sprzedam dom w Nasielsku-

stan surowy zamknięty 220 

tys. zł. Tel. 509 666 720.

Sprzedam lub wydzierża-

wię kiosk przy kinie Niwa.  

Tel. 603 574 666.

Sprzedam mieszkanie M5, 

76m2 w Nasielsku, I piętro lub 

zamienię na domek lub sie-

dlisko w okolicach Nasielska. 

Tel. (023) 69 12 543, 505 

043 471.

W y n a j m ę  m i e s z k a n i e 

Nasielsk. Tel. 693 356 867.

I n s t a l a c j e  e l e k t r y c z n e. 

Faktura VAT. Tel. 506 190 

870.

Sprzedam działki w Błędowie 

o pow.3654 i 982m2, nieda-

leko pole golfowe. Tel. 500 

255 370.

Sprzedam działki budow-

lane w Nasielsku – okolice 

ul. Ogrodowej (niedaleko 

Urzędu Gminy). Tel. 519 797 

766.

Sprzedam działkę 2000m2 

z  d o m e m  w  S t a r y c h 

Pieścirogach z dostępem 

do mediów. Tel. 696 990  

459.
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R E K L A M A

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
TURNIEJÓW O PUCHAR  BURMISTRZA NASIELSKA 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ „5"
1. Organizator: Hala Sportowa w Nasielsku
2. Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
3. Uczestnictwo i terminy: Turnieje odbędą się w ośmiu kategoriach wieko-
wych. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
I kat. – senior – 23.01.2010 r. (sobota) godz. 10.00
II kat. – senior – 31.01.2010 r. (niedziela) godz. 10.00
III kat. – oldboys – 06.02.2010 r. (sobota ) godz. 10.00
IV kat. – junior  rocz. 93 i mł. – 07.02.2010 r. (niedziela) godz. 10.00
V kat. – trampkarze rocz. 95 i mł. – 13.02.2010 r. (sobota) godz. 10.00
VI kat. – trampkarze rocz. 94 i mł. – 14.02.2010 r.  (niedziela) godz. 10.00
VII kat. – trampkarze rocz. 96 i mł. – 20.02.2010 r. (sobota ) godz. 10.00
VIII kat. – żaki  rocz. 98 i mł. – 21.02.2010 r. (niedziela) godz. 10.00
IX kat. – młodzików rocz. 97 i mł. – 27.02.2010 r. (sobota) godz. 10.00
X kat. – orliki rocz. 99 i mł. – 28.02.2010 r. (sobota) godz. 10.00

4. Miejsce: Hala Sportowa w Nasielsku ul. Staszica 1
5. Warunki techniczne: Hala sportowa o pow.40 m. x 20 m., bramki  
3m x 2 m.
6. System rozgrywek: Drużyny zostaną podzielone drogą losowania na  grupy, 
które rozegrają mecze eliminacyjne każdy z każdym. Następnie 2 pierwsze 
drużyny z grupy zagrają systemem „na krzyż" o miejsca 1 – 4. Kolejne dru-
żyny wg. zajętych miejsc w grupach.
7. Nagrody: Za miejsca I – III drużyny otrzymają puchary, a wszyscy uczest-
nicy pamiątkowe dyplomy. Nagrody indywidualne dla króla strzelców  
i najlepszego bramkarza turnieju.
8. Zgłoszenia: Hala Sportowa Nasielsku 05-190, ul. Staszica 1
Uwaga: Każda drużyna zostanie powiadomiona telefonicznie o przyjęciu 
do turnieju.
9. Sprawy f inansowe: Wpisowe od drużyny wynosi seniorzy  
– 100,00 zł., drużyny młodzieżowe 50 zł
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 
23 693 08 65 lub 606 423 338.

DZIEWCZĘTA Z DĘBINEK MISTRZYNIAMI POWIATU 
W środę, 16 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Modlinie odbyły się powiatowe zawody sportowe 
w „dwa ognie usportowione”. Naszą gminę reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Dębinkach. W zawodach uczestniczyły również zawodniczki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Modlinie i Szkoły 
Podstawowej w Goławicach. W pierwszym meczu uczennice z Dębinek po zaciętym boju pokonały gospodarza 
imprezy SP Nr 3 Modlin 12:7, choć przegrywały 6:4. W drugim spotkaniu zmierzyły się zawodniczki z SP Goławice z SP 
Nr 3 Modlin. Wynik spotkania 5:17. W decydującym spotkaniu dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach po-
konały swoje rówieśniczki z Goławic 18:7. Na zakończenie imprezy wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.

Zajęte miejsca:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Modlinie.
3. Szkoła Podstawowa w Goławicach.
Skład zwycięskiej drużyny: Borzym Klaudia, Chrzanowska Angelika, Czop Weronika, Giszczak Martyna, 
Januchtowska Paulina, Łazarska Sylwia, Łosiewicz Izabela, Malinowska Daria, Witkowska Jagoda.
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NIE DALI SZANS RYWALOM
We wtorek, 15 grud-

nia br. w Szkole 
Podstawowej w Modli-
nie odbyły się powia-
towe zawody sportowe  
w dwa ognie usporto-
wione. Gminę Nasielsk 
reprezentowała druży-
na z nasielskiej podsta-
wówki, która wygrała 
etap gminny.
Poza naszą reprezentacja wystąpiła 
drużyna ze Szkoły  Podstawowej 
z Pomiechówka. Po uroczystym 
rozpoczęciu i przywitaniu przez 
Brygidę Małkiewicz (organizatora 
zawodów),  przystąpiono do roz-
grywek.

Chłopcy z nasielskiej podstawówki 
nie dali żadnych szans swoim prze-
ciwnikom ze Szkoły Podstawowej 
z Pomiechówka. Mecz zakończył 
się wynikiem 43:7 dla reprezentacji 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku, która 
zdobyła puchar za mistrzostwo 
powiatu.

Nasielska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Mariusz Chmielewski, Karol 
Chrustowski, Kacper Wiśniewski, 
Andrzej Filipowicz, Przemysław 
Wiśniewski, Sebastian Bajno,  Bartek 
Latkowski, Robert Łapicki, Robert 
Szymański, Michał Królak, Krzysztof 
Przetacki. Opiekunem zespołu była 
Renata Wróblewska.
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